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ሕታም 26  

Editor Tesfadet Bahlibi 12/7/2016 
 

ቆሊሕታ መዴረኽ ኣብ ሽፍትነት 
   
ሓንቲ ብተይ ህጻን፡ ሕዴሪ ሓርበኛ ዓዋተ ዜተ መሓሊሇፋ፡ ምስ ሓዯ ብተይ ሓዋ ኮይኖም፡ ክሰራሰሩ እንከሇዉ ንመሌከት:: 

ዯስ ይበል ዓዋተ።      Awate ነዙ ዜጠበበ፡ ሓርበኛ ዮናስ (ማይናስ) ዴማ፡ ምስጋናይ ዯረት የብለን።   

  

                   
 

                         ትርቢዒታት መትከሌ 

 

 

ሽፍትነት 

 

 

እዙ ኣቶም እንተ ተኣሪሞም 
 

ንኽጽገኑ ሓዯ ስጉምቲ ንቕዴሚት ይኸውን ።   
 

እዙ ኣቶም ምስ ዜጽገኑ ከኣ፤  ቢንጎ - እቲ መንግስቲ ክጽገን 
ይከኣሌ። 

ሓዴነት ክህለ ስምረት ይሃለ 
ስምረት 
ክህለ፤  

  ሸፋቱ ፓሌቶኳትን ፤ ቅርሰና  ዌብሳይታትን ፤  ሃሇሌቲ  ውዴባትን  ይተኣረሙ።  

ህዜቢ ክህለ ፍትሒ ይሃለ 
ፍትሒ ክህለ፤  ሓዴነት ይሃለ፤ 

ቅዴሚ ኩለ ሃገር ትሃለ፤  
ሃገር ክትህለ፤  ህዜቢ ይሃለ፤ 

ካብዙ ዜሓሌፉ ወይ ዜተርፉ እንተ ዯኣ ኮይኖም ግን፡ ተቓባሌነቶም ከኣ ባይታ በጥ፡ ኮይኑ ስሇ ል፡ 
ውዒልም ሓዱሮም ዴማ፡ ኣብ ኣካሊዊ ባይታ ኤርትራ ዜነጥፉ ኣኽረርቲ፡ ከፍርዩ ከም ዜኽእለ፡ ዕዴሌ ስሇ 
ል፡ ወይሌኺ ኤርትራ።  ብሻሊማሊ ዜርኤ ነገር ኣይ ኮነን። ዴሮ እውን ከም ተጀመረ፡ ጭምጭምታ ይስማዕ 
ኣል  እዩ። ባርካ ትመስክር።    
 

               መን እዩ ሽፍታ?                                                                          
እዚ ህጻን እዙኣስ ጓሌ ሸፋቱ? 

እዚ ህጻን እዙኣስ ጓሌ እስኩንስ? 
እዚ ህጻን እዙኣስ ጓሌ ወይጦታት? 

እዚ ህጻን እዙኣስ ጓሌ ዓዋለ? 
ኣዯ ወሉዲ ትምከን - እንታይ ትብሌ ከም ሊን፡ ካብ 
መሌሓሳ ዜውሕዜ ል ረመጽ ሓቂ፡ መታን ክሽወጠና፡ ኣብ 
ሊዕሉ ል መሊገቢ/link/ ጠውቕና ንገንብ። ከማይ እንተ 
ኴንኩም ንመሓንሰሲ ዜኸውን መንዱሌ ሓዘ።  
ነዙ ሰብ'ዙን ብጾቱንሲ ሽፋቱ? ንበዓሌ ተስፋሇዯት               

    

https://www.youtube.com/watch?v=3NvHpX4nyvg
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ሽፍትነት 
 

እዚ ዓንቀጽ እዙኣ፡ ከምቲ ብቐዲማይ ዜሓበርክዎ፡ ሓንቲ ካብተን ንናይ ባዕሇይ መክር፡ ክትኾነኒ ኢሇ ጥራይ፡ ዜወጠንክዋ 
እያ ነይራ። ዲርጋ ጨርቀይ ክዴርቢ / throw in my towel / ይቀራረብ ከም ዜነበርኩ ቕሇቡሇይ ግዱ ኮይኖም፡ ካብ ሓዯ 
ክሌተ ነበብተይ ዜተ መገብኩዎ ሓበሬታ ከም ዜእምቶ፡ ብቐጻሉ ንኽጽሕፍ ይጽበዩኒ ከም ሇዉ እዩ። ሓሌዮታዊ ብምንባሩ 
ስሇ ዜተሰቆረኒ እየ ዴማ፡ ነዚ ሽፍትነት እትብሌ ቴማ፡ ክተዃትዃ ዜዯፍር ልኹ።  
 
ኣተክሮ ናይ እዚ ዓንቀጽ እዙኣ እምበኣርከስ፡ ኣብነታት እና ፋሕተረት ብምውጻእ፡ በቶም ብጉሌባብ ናይ ምቅዋም እና 
ተሸፈኑ፡ ንሻዕብያ ወይ ንህግዯፍ ራኸኽቡልም ሇዉ ኣምሲልም፡ ኣብ ሌዕሉ ክብርታት ሃገርናን ህዜብናን፡ ወሰነ ኣሌቦ 
ዜኾነ ግህሰታት፡ ከመሓሊሌፉዎ ንዜጸንሑ ጎስጓስ፡ ንባዕልም - ኣብ ግብረ ሽፍትነት ገጾም ከይ ምርሹ መታን፡ ብጫ 
መብራህቲ ንምውሊዕ እዩ። እንተ ዯኣ፡ ቆርበቶም ስሕዮም ኮይኑ፤ ወይ ከኣ፡ ካብ ጫፍ ኣፍንጭኦም ንሇው ነገራት 
ሓሉፎም፡ ክርእዩ ዜኽለ እንተ ዯኣ ኾይኖም፡ ክእረምለለ ኽእልም ማዕጾ ኩፍት ኣል፡፡  
 
ሓዯ ካብቶም ክገብርዎ ሇዎም ዕዴሊት ከኣ፡ ካብቶም ንገዴሉ ህዜቢ ኤርትራ ይኹን፡ ንኣቦ ገዴሉ ዜኾነ፡ ጅግና ሓርበኛ 
ስውእ ዓዋተ፡ ንባዕልም ሸፋቱ ክነሶም፡ ብገበን ሽፍትነት ምስ ዜኸሰሱ ወገናት፡ ካብ ኣቶም ነብሶም ከግሌለ ይግባእ።   
 
ንሱ ከኣ፡ ኤርትራ ሓንቲ ዜባንዳራኣን፡ ኣባሌ ማሕበረሰብ ዓሇም ከም ምዃናን ምእማን። እምብሇይ በሃሌቲ እንተ ኾይኖም 
ግን፡ እታ ሽፍትነት እትበሃሌ ገበን፡ ናብ መን ዴያ ክትዓሌብ? እሔው! 
 
ሽፍትነት ክበሃሌ እንከል፡ ብፍኹስ ዜበሇ ኣበሃህሊ፡ ቀይዱ በተኽ ተግባራት ከም ማሇት ይኸውን። እቲ ከውርድ ዜኽእሌ 
በዯሊት ዴማ፡ ካብቲ ዜነኣሰ ክሳብ እቲ ዜዓበየ ዜበጽሕ፡ ናይ ገበን ተግባራት የማሌእ።  በዙ ኣምር እዙ፡ ንተቓውሞ ኤርትራ 
እንተ ተፈቲሹ፡ ቀይዱ በተኽ ካብ ምዃን ኣይ ዴሕንን።  
 
ሓመዲ ዜሇሓሰ፤ ማያ ዜሰተየ፤ ኣየራ ስተንፈሰ፤ ቋሩፋ ዜበሌዔ፤ ሃሩራን ቁራን ዜተጸሌወ፤ ጣዕምታት ክራማታን 
ቀውዕታታን ሓጋያታን ስተማቐረ ሃገራዊ፤ ካብ ዜነቐሇ ይንቀሌ ብየገዴስ፡ ንምብራቕ . . ንምዕራብ . . ንሰሜን . . ንዯቡብ 
ኣቢለ ዜረገጸ፡  ወዯባት ወይ ጓሇባት፡ ንሶውራና ብሽፍትነት ዜገሌጽዎ፡ ክውሕጥዎ ይ ክእለ ኩሊሶ ስሇ ዜኾነ፡ ሓናቒኦም 
እዩ። ሕኑቓት።  
 
 ብውሑደ፡ ኤርትራ ምዴሪ ናይ ታሪኻውያን ጀጋኑ፡ ከም ምዃና ንይ ፈሌጡ ሕሱራት፡ ባዕልም ንባዕልም፡ ኣብ ታሪኽ 
ህዜቢ ኤርትራ ቃጽዖ ስሇ ይ ብልም፡ ብዴሕሪ ጀሇብያ ተሓቢኦም፡ ዕሊማ ክሃርም ይ ክእሌ፡ ኮኳዓዲ ኢንተርነት እና 
ተጠቕሙ፡ ተሮግሮግ፡ ስሇ ብለ ሇዉ፡ ዴቃስ ዜኣበየን  ኣእዚን: ዜከታተሊኦም ከም ሇዋ ርጉጽ እዩ። ነቶም ዴሮ ዕሊማ-
በተኽ ዜኾኑ፡ እሞ ከኣ ብስም ተቓውሞ ክብሇጹ ንዜጸንሑ፡ እኩባትን ይ እኩባትን ጎስጎስቲ ርጊ ግን፡ ከም ተወሳኺ 
ሓይልም እዩ። ዋይ ኣነ ሸእ!    
 
ንገዴሉ ኤርትራስ ሽፍትነት? መን ምስ በል? ምሊቕ ረባ እንተ ዜኸውን ነይሩ፡ ዕሽሽ ወይ ዴማ ከም ሻሙ ኢሇ 
ምሓሇፍክዎ ነይረ። ዜግ ኢሇ ክከታተል ከም ዜወራሕኩ ግን፡ ምሊቕ ረባ ይ ኮነስ፡ ብስሩዕ ዜኾነ መዯብ፡ ንምዜራግ 
ሓዴነትና፡ ዜቕጽሌ ል ወፍሪ፡ ከም ኮይኑ ኣስተብሂሇለ። ወዮ ዯኣ ማየይ ዜሰተኹ ሇማጽ ዲንጋ፡ ኮይነ ተሪፉ ስሇ ልኹ 
ዯኣ እንበር፡  ምስ ህጣራ ጨጓር ዲንጋይ፡ እንተ ዜህለስ፡ ምተ ሓናነቕኩለ ነይረ። ንመን ሽፍታ? ክሽፍት ዯሞ - ዜሓይሽ 
ኢንተ ዯኣ ኾይኑስ? 
 
ዋይ ኣነ ሸእ! ልሚ ኮነ ሓምሇ ሰነ ዯኣ እምበር፡ ወረበሊ/ሽፍታ ንዜበለና፡ ንትሕቲ ምዴሪ ኣየ ስፈርናዮም እንዱና? እዝም 
ሕጂ ተሰገግቲ ኣብ ጉዲይ ሃገር መሲልም፡ ታሌለ ናይ በብዓይነቱ ሕብርታት፡ ነቲ ዜሓሇፍናዮ  ገዴሉ፡ ሽፍነት እዩ ነይሩ 
ዜብለ ሇው፡ ንሳቶምከ ቀይዱ በተኽድ ኣይ ኮኑን'ዴዮም?   
 
ብኸመይ ይምርሑ፤ ብኸመይ ይጥርነፉ፤ ብኸመይ ይቕየደ፤ ንጹር ሕመረት ዕሊማን፡ ኣተ ጋባብርኡን ከመይ ከመይ ከም 
ምዃኑ፡ ከረዴእለ ዜኽእለ ትሕዜቶ ይ ብልም ክነሶም፡ ኣብ ጉዲይ ሃገር፡ ጠብልቕልቕ ምስ ዜብለ፡ ከም ኣብረስቲ ነቐዜ 
ካብ ምዃኖም ሓሉፎም፡ ብምታይ ክንፈሌዮም ንኽእሌ? መንዩ ሽፍታ? ንሶም ድስ ዓዋተ?  
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እዙኣቶም፡ ካብ ሌዕሉ ቁመቶም ክመጣጠሩ ዜዯሌዩ፤ ካብ ሌዕሉ ዓቕሞም ከሌዕለ ዜዯሌዩ፤ ዜምቡሊት ክነሶም ዴማ፤ ናይ 
ወያነ ሓንጎሌ ተሇቂሖም፡ ካብ ሌዕሉ ሓንጎልም ፈሊጣት ክመስለ ዜዯሌዩ፡ ከተርቲ ሸፋቱ ናይ ሳይበር ከም ምዃኖም ብሩህድ 
ኣይ ኮነን'ዩ?  መን'ዩ ሽፍታ? ክንዯይ ሸራሙጥ ንፈሌጥ እሞ፡ ኣይ ከም ናይ ኤርትራ ሸራሙጥ ሳይበራዊ ፖሇቲካ።  
 
ገዴሉ ዯኣ ከመይ ዴዩ ነይሩ?  ውደብ፤ ጡርኑፍ፤ ምእዘዜ፤ ፈቃር፤ ንዓይ ይ ብሌ፤ ንምእንቲ ውጹዕ ህዜቢ ሂወቱ ኣሕሉፉ 
ዜህብ፤ ሓቛፊ፤ ሓብሓቢ፤ መሃሪ፡ መውጽእ ሓራ … ወተ፡፡  
 
ንገዴሉ ሽፍታ እዩ፡ ዜብለ ንሳቶም እቶም ሸፋቱ ንባዕልም እዮም። መንገዱ ዜጠፍኦም ጣፊእ። ምነዋሇ ናይ ህዜባዊ ሓርነት 
ትግራይ ብምዃን፡ ተኖኮ ክፍኣት፡ ኣብ ፈቐድ ወብሳይታት፤ ፓሌቶክ፤ ፈይስቡክ ክሌምጹ ንርእን ንሰምዕን ኣልና። ሇመጽቲ 
ሚነዋሇ። ብሸፋቱ ሇመጽቲ ሚነዋሇ ወያነ፡ ጸገምና ክፍታሕ ኣይ ከኣሌን እዩ።   
 
ጸገም ኣልና። ፍትሓት ግን፡ ኣብ ሃገራውነት ዜሕመረቱ፡ ጥንቁቑን ሓሊይን ብዜኾነ ተበግሶ ናይ ተቓውሞ ክመጽእ ይከኣሌ።  
እንተ ይ ኮነ፡ እዙ ኣልኹ ዜብሌ ል ተቓውሞ፡ ከይ ተፈሇጦ ኣብ ሽፍትነት ተቐይሩ ከይ ህለ፡ ነብሱ ይሕከኽ። መንዩ 
ሽፍታ ካብ እዙኣቶም?     

     ድስ ወይ     

                ዓዋተ                          ቀርነሌዮስ፤ ፎሮ፤ ኣሚቸ፤ ዮሰፍ፤ ወዱ ባካሮ፤ ዓሉ ሳሉም?   
 
ገዴሉ ህዜቢ ኤርትራ፡ ናብ ዕጥቃዊ ቃሌሲ ምስ ተሰጋገረ፡ ሽዑ ንሽዑ ብንግስነት ሃይሇስሊሰ፡ "ወረበሊ" ብዜብሌ ገበን 
ንኽዴምሰስ ተፈሪደ። ንሃይሇስሊሰ ስዒሩ ዜነገሰ ስርዓት ዯርጊ ዴማኒ፡ ብኸምኡ ርዒሙዎ። ኩለ ህዜቢ ኤርትራ፡ ዯጋፊ ወይ 
ዴማ ተዯናጋጺ ናይቲ ገዴሉ ዜነበረ፡ ብገበን ናይ ወረባሊነት ተወንጂለ ዜተሳቐየን ዜበረሰን ህዜቢ፡ ንሕና ኤርትራውያን 
ብሌክዕ ከም እንፈሌጦ መጠን፡ ብዜሕነቱን ኣፈሳጽምኡን  ኣስካሕካሒ ዜኾነ፡ ኣረሜናዊ ግፍዒ እዩ ዜነበረ። ኣነ ከም ኣነ 
ጥራይ ኮይነ፡ ብዚዕባኡ ዜምሌከት፡ ኣብ ኣእምሮይ ተወቂጡ፡ ዜነብር ል ዜኽርታት ገሃነባዊ እዩ።      
 
ብናይ ውሌቀይ ስምዒታት፡ ተሞርኩሰ ጥራይ ይ ኮንኩስ፡ ስሩዕ ወይ ጥንቁቕ ብዜኾነ ኣገባብ ወይ መስርሕ ናይ መጽናዕቲ 
ተሞርኩሰ፡ ብጽርየት ክግምግሞ እንከልኹ ግን፡ /ኣይ ተሓዘሇይ እናበሌኩ/ መሊእ ህዜቢ ኤርትራ፡ ንመሊእ ህዜቢ 
ኢትዮጵያ፡ ከም "ወረበሊ" ኮይኑ እዩ ተበሳቢሱ።  
 
ብፍሊይ ከኣ፡ ህዜቢ ኤርትራ ንመራሕቲ ህዜቢ ትግራይን ሰዓብቶም ህዜብን፡ ዴቑስዴቑስ ኣቢሌካ ክምብርከኽ ምግባሩ 
ዜብሌ እምነት ኣል።  ተውሳኺቶም ኦሮሞ ተውሳኺቶም ኣምሓሩ፤ ተውሳኺቶም ሲዲሞ ተውሳኺቶም ወል፤ ተውሳኺቶም 
ሀራርገ ተውሳኺቶም ካሌኦት፡ መን ዴዩ ሌዕሊውነትና ዯፊሩ እና ኣባሳበሰ፡ ኣብ ባዴመ ተጠሉዑ ንገርግር ል፡ ብይካ 
ትግራይ ዓዱ ጀጋኑ?  ሕዯጊባ ትግራይ?   
 
ንምዜኽኻር ዜኸውን ንእሽቱሇይ ጥራይ  ምስ ንጥውቕ፡ በቶም ኣካሊት ናይ ህዜቢ ትግራይ ዜኾኑ ዛጋታት፡ ንስሇ ከብድም 
እንክብለ ዴዮም፡ ወይስ ንስሇ ዕሊማ ብየገዴስ፡ ኣዒንትን ኣእዚንን ናይ ስርዓታት ኢትዮጵያ ብምዃን፡ ነዙ ብወረበሊ 
ዜተወንጀሇ ህይዜቢ ኤርትራ፡ ክጸንት መታን፡ ዜተጻወትዎ ተራ ብዘሑን ከቢዴን እዩ።     
 
ንሳቶም፡ ንፍጥረተ ሰብና ጥራይ ይ ኮነስ፡ ንፍጥረተ ከብትናን እንስሳ ገዲምን፡ ከይ ተረፈ ጽንት መራዙ ስሚ፡ ኣብ 
ዒሊታት ጹሩይ ማይን፡ ፈሌፈሌቲ ሩባታትን፡ ክምርዘ እንከሇዉ ዜተታሕዘ፡ ሰብ ገበን ከም ዜነበሩ፡ ዜምስክርዎ ሰባት 
ብሂወቶ ከም ሇዉ ይፍሇጥ።  
 

ብሂወቶም እንተ ዯኣ ኣሇው ኮይኖም ዴማኒ፡ ኣዚዙ ናይ ሓዯ "ዯረቅ ጣብያ ፖሉስ" ዜነበሩ፡  ሻምበሌ ባሻ እገሇ፡ ዜምስክሮዎ 
ተርኽቦ ኣል'ዩ። ንሶም፡ በዝም መረዜቲ ጽሩይ ማይ ዜነበሩ ተጠቍሞም: ንይ ወዓሌዎ ገበን፡ ከም ተሓባባሪ ናታቶም 
ገይሮም ዜጠቀንዎም እዮም። ብመዯብ ዜተሰንዔ ጠቕነ ነበረ።  
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እዝም ሰመምቲ፡ እንተ ዯኣ ኣብ ውዕል ምስማም እንከሇዉ ተረኪሶም ዴማኒ፡ ምዜንባልም ንይ ተርፎም፡ ንኸመይ 
ዜኣመሰለ ንጹሃት ኤርትራውያን፡ ሇኪሞም ክናበለ ከም ሇዎም መምሪሒኦም ነበረ። ሕጂ እንተ ኮነ እውን፡ "ወዱ ዴሙ 
ከም እሙ" ከም ዜኾነ መጠን፡ እዝም መውጻእቲ ሓራ ናይ ትግራይ፡ "ህዜባዊ ግምባር ሓርነት ትግራይ" ዜበሃለ ገዚእቲ 
ምዴሪ ኣብስንያ፡ ነዙ ዜተባህሇ መስመር ከም ዜኽተለ ምዃኖም፡ ኣብ ሌዕሉ ኤርትራ ግባዕብዑዎ ሇዉ መሌእክቲ መስካሪ 
እዩ። ሕዯጊ'ባ ትግራይ? ይ ንከባበር ግዲ?    
 
 እታ ናትና ንጽህቲ ህዋስ፡ "ሓዯ ህዜቢ ሓዯ ሌቢ" ከም ምዃና እንፈሌጣ፡ ምስ ህዋስ ሌቢ ትግራይ ምስ ነዚምዲ፡ ጻዕዲን 
ጸሊምን ኮይነን ንረኽበን። ዓዱ ጀጋኑ ከም ምዃና እና ተፈሇጦም፡ ትሪ ሌቦም ግን፡ "ሓዯ ህዜቢ ሓዯ ጠዋይ ሌቢ" ከም 
ምዃኑ ዜጥርጠሩ ከም ምዃኖም እና ሰምዑ፡ ወይከ ሰጋእ!  
 
 እቶም ቀዯም ዜሓሇፉ፡ ናይ እኒ እኒ ወልድታትና፡ ካብ ኣስመራ ንኸረን ል ጽርግያ፡ ንዓዱ ተከላዚን ምስ ሓሇፈ ል 
ጥውጥዋይ፡ ሌቢ ትግራይ ቢልም ዜሰመይዎ፡ እንታይ ስሇ ጋጠሞም ኮን ይኸውን? እቲ ቦታ ከኣ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ሌቢ 
ትግራይ ተባሂለ ይፍሇጥ። ኣነ፡ ነቲ እቶም ቀዲሞት ወሇድታት ዜበሌዎ፡ ብናይ ልሚ ስዋስው ገይረ ዯኣ'ይ ዜብል ልኹ 
እምበር፡ ወናኒኡ ኣይ ኮንኩን።  
 
  ኣብዚ ዜሓሇፈት ክፍሊ ወርሒ ሕዲር ኣቢለ እኸውን: ሓዯ ዑለሌ ዜኾነ መሓዚ ወያነ ኤርትራዊ ተቓዋሚ፡ መሓሊሇፎ 
መሌእኽቲ ምስ ኣዴንቖተይ ተቐቢሇዮ። ቃሌ ብቓለ እኳ እንተ ይ ሸምዯዴክዎ፡ ትሕዜትኡ ግን ኣይ ስሕቶን። ብዚዕባ  ምስ 
ሽሞኛታት ኢትዮጵያ ካየድ ርክባቱ ኣመሌኪቱ እዩ ኣዴንቖቱ ካፍሌ።  
 
እታ ሕንቅሌ ሕንቅሉተይ ይብሌ እዙ ተቓዋማይ፤ ምስ ሽሞኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ዜራኸበለ ኣጋጣሚ፡  ክኽሕዲ ይ ክእሌ 
ሓንቲ ነገር ኣሊ። ንሳቶም ይብግሌ - ኣዜዮም ሁደኣትን ዜርደኡን ሰባት እዮም። ዜበሌካ እንተ በሌካ ከይ ተረበሹ፡ ነቐፌታ 
ክቕበለ ዕጽዋት ስሇ ይ ኮኑ የዴንቖም። ዋይ ኣነ ሓወይ! ኣንጊዖም ወሲድምሇይ እምበር! 
 
እተን ክሌተ ሌብታት - እታ ሓንቲ ጻዕዲ፤ እታ ሓንቲ ከኣ ጸሊም፡ ከመይ ከመይ ከም ዜሰርሓ ረዴእ፡ ናይዙ ጻዕዲ ዜሌቡ 
ተቓዋማይ፡ ክሳብ ክንዯይ በዚ ጸሊም ሌቢ ወያነ ከም ተመሰጠ እዩ ሓቢሩ። ሓሻካ! ንሳቶም እኳ፡ መዓስ ኣሌዕሌ ኣቢልም  
ኮይኖም ሃሱሳት ዜበለና። እዙድ ዯይ ከምዙ?  

 
እዙ ተቓዋማይ እዙ፡ ከም ፍቅረና ል እና መሰሇ፡ እንተ ኾነ ግን፡ "ዓይኑ ምሳይ ሌቡ ምስ ዯበሳይ" ከም ዜተባህሇ መጠን፡ 
ክንተዓረቕ ይግበኣና እዩ ይብሌ እሞ፡ ሌቡ ግን ብወያነ ስሇ ዜተሰሌበት፡ ኣብ ወያነ ሊተ በዓቲ እናኸዯ፡ ኣብ ዑጽው ስታንሳ 
እንታይ እዩ ዜብልም ዯኣ ኢና ይ ንፈሌጥ እምበር፡ ምስ ኣቶም ክተሓጓጎስ ክንርእዮ ጸኒሕና እና። እዜግሄር ዋንኡ!     

 
እዙ ተቓዋማይ፡ ክሳብ ክንዴዙ ዜግራህሲ - ሌቢ ትግራይ ትኽ እንተበሇት ክንዱ ማዕጺዴ፡ ዜበሃሌ ምስሊ ሰሚዑ ኣይ 
ፈሌጥን እንዴዩ?  

 
የሇኹለን ወይ ከኣ disclaimer እና ኣንጸፍኩ፡ እታ ጻዕዲ ሌቢ እትብሌ እውን ኣነ ኣይ ውንናን እየ። ኣቶ ኣተወብርሃን 
ሰጊዴ ክዜምረሊ እንከል ዜሰማዕክዋ እያ። እታ ምስሊ ናይ ማዕጺዴ እውን፡ ዜሰማዕኩዋ ዯኣ እምበር፡ ኣይ ውንናን እየ።   
    

  
 

ኣይፋሌክን ግርህነተይ ብዑስማን ዓብዯሌሪሒም -    AyfalknGherhinety   
ኣስሊማይ ክስታናይ ወዱ ቆሊ ዯጋ ብኣቶ ኣተወብርሃን ሰጊዴ -  AslamayKstanayWediQoladega 

ነዙ  ዓርኪ መሓዚ ወያነ ዜኾነ፡ ተቓዋሚ ኤርትራዊ፡ መሌእኽቱ ምስ ተገንብኩ፡ ነብሰይ 
ኣጽሉኡኒ። ኣነ እውን፡ መኣስ ካብኡ ዜሓይሽ ኮይነ፡ ብይካ ኣብ እምነታት። እንተ በዙ እንተ 
በቲ፡ ዯይ ሓንቲ ጻዕዲ ሌቢ እያ ሊትና። እቲ ፍሌሌይ ግን ኣብ እምነታትና እዩ። እምነታት 
ክብሌ እንከልኹ፡ ኣብ ሃይማኖታት ማሇተይ ኣይኮንኩን። ናይ ገሉኡ ጻዕዲ ሌቢ እምነት፡ በዚ 
ከምዚ ናይ ወያነ ዜኮነት ጸሊም ሌቢ ዜበሌናያ፡ ብቐሉለ መዓንጣኣ ዜሕው፤ ሌባ ዴማ ምሌሕ 
ትብሌ። ኣቦታት ማታት ሃገር፡ ኣቶ ኣተወብርሃን ሰጊዴን ዑስማን ዓብዯሌሪሒምን፡ ነዜን 
ዜከምዜን ምስ ተገንቡ ከይ ኮይኑ ዯኣ፡ ንስሇ ሌቢ ጉሩሃት ዜኸውን መጠንቀቕታ እንክብለ፡ 
ታሪኻዊ ዜኾነ ማታቶም ዜዯከሩዎ። ኣሸኣኒኹም፡ ከም እንዯገንና ሰሚዕኩም፡ እንታይ እብሌ 
ከም ልኹ፡ ኣዚሚዴኩም ከተ ስተማቕርዎ።   
 

https://www.youtube.com/watch?v=RhR4suE1rZU
https://www.youtube.com/watch?v=RIte-dlZPJw
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እዚ ጥውጥዋይ ዜኾነት ሌቢ እዙኣ፡ ንመሇስ ዛናዊ ሒዚ፡ ካብ ኣዱስ ኣበባ ተጓዒዚ ነስመራ ምስ መጸት፡ እዙ ጻዕዲ ዜሌቡ 
ህዜቢ ኣስመራ፡ ሓቂ መሲሌዎ የኣይ፡ ካብ ክስዔኡ ከም ዜወጸ ኣምሲለ፡ ብኽንዯይ ዓጀባ፡ ንምእንቲ ክብረታ እንክብሌ፡ 
ብጣቒዒትን ዕሌታን ተቐቢለዋ። ንሳኸ ? ሕለፍ ሓሉፋ፡ ኣብ ክንዱ ፈውሲ እትህብ፡ ቁስሌኹም ኣይ ትሕከኹ እሊቶም። 
እታይ ዴዩ እቲ ተንኮሊ?  ከምዙ . . . ፤  
 
እዙ ሃሳስ ህዜቢ እዙ፡ ባንዳራ እትዮጵያ እንተ ኣውረዯ ነጻ ዜወጸ ይመስል ይኸውን። ንሕና ግን፡ ዯይ ከምቶም ቀዲሞት 
ገዚእቲ ኤርትራ፡ ብባንዳራ ጨርቂ ይ ኮነስ፡ ብባጤራ ብር ጌርና ኢና ክንገዜእ ማሇት እዩ። እዚ ጻዕዲ ሌቢ ግን፡ ዯንጉዩ እዩ 
ተረዱኡዋ። ምስ ተረዴኣ ከኣ ዜወሇዯት ትውሇዴ ኢሊ፡ ባጤራ ናቕፋ ሓቲማ። ብኡ ጥራይ ኣይ ሓሇፈን።   
 
እዚ ጥውጥዋይ፡ ትብልን ትገብሮም ምስ ጠፍኣ፡ መፍትሒ ክትረኽበለ ፈቲና። ኩናት ኣብ 1998ዓም ወሉዓ። ንገርሂ ሌባ፡  
እቲ ኩናት፡ ከም ናይ ድብ ኩናት እዩ ዜመስሊ። ኣይ ኮነን። እቲ ኩናት ግን፡ ናይ ድብ ይ ኮነስ፡ ናይ ባጤራ ናቕፋን ወዯባት 
ቀይሕ ባሕርን እዩ ነይዩ። ሓሶት - ዜብሌ ሰብ እንተ ዯኣ ኣል ኮይኑ ግን - ኣብ ባይቶ ዓዱ ወጺኤ፤ ነጸሊይ ኣጋሉጸ፡ እወሓስ 
ኣግብእ፡ ብሰጋር በቕሉ፡ ክበሃሇለ ይኽእሌ እየ። ሃየ - ዜባን ዲኛ፡ ቅዴመይ ከይ ትሓሌፍ፤ ዴሕረይ ከይትተርፍ ኢለ ገዙቱ፡ 
ውሕስ ትኸሌ ክብሇኒ ዜኽእሌ ከሳሲ እንተል! እንተ ተረትዔ  ከኣ፡ ሰጋር በቕሉ ክኽሕስ ጸገም ኣይ ክህሌወንን እዩ።          
 
ብዚዕባ እዚ ሃሳስ ሌቢ እዙኣ፡ ብወሇንታይ ውስን ኣቢሇ፡ ካብቶም ሕ ሇፍኩዎም ኣብነታት፡ ከጥቁም እንተ ዯኣ ኮይነ፡ 
ኣረዲኢ ዜኾነ ተመክሮ ኣይ ሰኣነንን እዩ። ምስ ከቢዴ ስክፍታተይ ከካ ፍሇኩምድ?    
 
ብዘሓት ምኩራት ብጾትና ሓርበኛታት፡ ካብዙ ናተይ ብዜያዲ፡ ዜሓሇፍዎ ሱባኤ እንከሇዎም፡ ብስኣን ሕጽረታቶም ግን፡ 
ክነግሩለ ዕዴሌ ዜሓጽሮም ከም ሇዉ ጠራጥር ኣይ ኮነን። እን፡ ኣዱኤን ትቕጸረን ዌብሳይታት! ከኣ፡ ኣብ ክንዱ ኣብ 
ምዕቃብ ክብርታትና ኣተኩረን ዕዘዚት ታሪኽ ዜዕቅባ፡ ምስ ኢሳያስ ክታረኻ፡ ጸሓይ ዜዓረበን፡ ከም ኣብ ርእሲ ሓናትሲ 
ጽግዕ ኮይናና ሇዋ እየን።  
 
ዜኾነ ኮይኑ፡ ብዚዕባ መከራ ሻምበሌ ባሻ ክውዴ ኣሌኩም፡፡ ንሶም፡ ንኹለ ኣብ ምስማም ማይ ዜበሃሌ ገበን ንዜቐረበልም 
ፈተናታት፡ ኣፍሌጦ ከም ይ ነበሮም፡ ብርጉጽነት ስሇ ዜበዴህዎ፡ ከም ጲሊጦስ፡ ኢዯም ሓጺቦም ምስ ነጽሁ ንገዜኦም 
ብሰሊም ተመሉሶም።  እንተ ኾነ፡ እቲ ዜነበረ ኣጋጣሚ፡ ኣብ እዋን ጸመ ሮሞዲን ኮይኑ፡ ብጽሙኦምን ጥሙይ ከብድምን 
እንከሇዉ፡ ንሓያልይ ሰዓታት፡ ብይ ወዓሌዎ ጥርጣራ ስሇ ዜተርዑ፡ ብጣዕሚ ተቐይሞም።  
 
ገዱም ሓርበኛ ጎይቶኦም ያዕቆብ (ወዴ ማይ ዯዓሪት - ከም ኣፈኻኽሩኡ ዜብል) ፡ ኣብ ምጽራይ ናይ እዙ ጉዲይ እዙ፡ ተራ 
ዜተጻወተ ብጻይ፡ ከም ዜነበረ ይዜከረኒ። ዴሒረ ከም ዜሰማዕክዎ ዴማኒ፤ ብጻይ ጎይኦም፡ ካብ ሜዲ ንስዯት ምስ በጠ፡ 
ናብ እምነት ምስሌምና፡ ብዕግበቱ ከም ዜቐየረ ዜብሌ እዩ።  
     
ከም ይ ሕሇፍ የልን፡ ነዙ ኩለ ምስ ሓሇፍናዮ ዴማ፡  "ወረበሊ" እትበሃሌ ዜነበረት ናይ ዯገ ቃሌ:  ልሚ ዴማ  ብቋንቋና 
ተተርጉማ፡ እቲ ናይ ቀዯምን ናይ ሒጂን ክሲ፡ ከይ ተሇወጠ ሓዯ ኮይኑ ንረኽቦ፡፡  ብሓዴሽ ቅዱ ንምኽሳቡ ግን፡ ብገበን 
"ሽፍነት" ኣግሂድም ዜኸሱና ሇዉ ተዚረብቲ ቋንቋና ዜኾኑ፡ በብዓይነቶም ሰባት ካብ ዜቀሊቐለ እዋን ሓሉፍዎ እዩ።     
 
እቲ ንዓይ ገርመኒ ነገር እንተል ዴማ፡ እቲ ኣብ "ስመር ዜበሃሌ ፖሌቶክ" ዜከየዴ ል ናይ ሽፍትነት ወይ ሽርሙጥና ዕዲጋ 
እዩ። ኣነስ'ኳ፡ ብይካ መስከረም ስሕት ስሕት ኢሊ፡ ካብ እትስሕቦ እንተ ይ ኮይኑ፡ ኣሊጊሰዮም ኣይ ፍሇጥን።  
 
እዙ ናይ ህንዴሌቕ እስታንሳ እዙ፡ ከም መርካቶ ወይ ሹቕ፡ ናይ ግብረ ሰድምን ዕጸ ፋርስን ኮይኑ ይስመዓኒ፡፡ እቶም ኣካየዴቱ 
ከኣ፡ ከም እቶም ጎይቶት ነጋድ ዕጸ ፋርስ /drug lords/ ከም ኮይኖም ይስምዑኒ። ወይሌኻ ህዜቢ ኤርትራ? 
 
ብኸምዜን ዜኸምዜን ዜመስሌ ተቓውሞ፡ እንተ ዯኣ ቐጺለ፡ እንተ ጽባሕ እንተ ዴሕሪ ጽባሕ፡ ህዜቢ ኤርትራ፡ ነንሕዴሕደ 
ኣብ ምቅርሳም ወይ ምፍሳስ ከብጽሕ ተኽእል ስሇ ል፡ ክእረም ኣሇዎ። ዜሰምዔ ይስማዕ ይ ስምዔ ይስማዕ! ትንቢተ 
መዴረኽ 101 እዩ።   
 
ክፍኣታት እና ገዯዯ ይኸይዴ ኣል። "ማርያም ኣስመራስ፡ ትሕሌወኒ እንተ በሌክዋስ፡ ምሕሊዋ ከፍ ኣኒ፡" ከም እተባህሇ 
መጠን፡ እዙ ተቓውሞ እዙ ዴማ፡ ከመርሓና  ዜተጸቤናዮ፡ ሒዘና ኣብ ገዯሌ ከይ ሸመና መታን፡ ምሕሊው ከፊኡና ል 
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እዩ።  ሓጥኣተኛ ተቓውሞ። ፈጣሪ፡ ብኸምዜን ዜኸምዜን ክፍኣታት ምስ መረሮድ፡ ኣይ ኮነን ማይ ኣይሂ ኣዜኒቡ፡ ንኹልም 
ሓጣን ፍጥረት ዜሃሞኾም?    
 
ንሕና ኤርትራውያን ከኣ፡ እንተ ይ ተኣሪምና፡ ንጥፍኣትና ዜኸውን መቕጻዕቲ፡ እንቶስ ካብ ሰማይ እንቶስ  ካብ ምዴሪ  
ክመጽእ እዩ፡፡ ውሑዲት ሰባት፡ ከም ነብይ ሄኖክ መሲልም፡ እዚ ሃገር ከይ ትጥፍእ ከጠንቅቑ ይስምዑ ኣሇው። 
ንመኻኸርሪ ዜኸውን ተመሌከት።  

"ዯቂ ሰብ እናበዜሑ ምስ ከደ፡ ሓጢኣትን እከይን ብቕሌጡፍ ኣብ ምዴሪ ኣስፋሕፍሐ። ሄኖክ ዜስሙ በይኑ ነብዪ ይኑ 
ገሌገሇ ሰብኣይ፡ ኣምሊኽ ነቶም ይፈርህዎ ሰባት ከም ዛጥፍኦም ኣጠንቀቐ። ኯይኑ ግን፡ እከይ ብዜያዲ እናኣስፋሕፍሐ 
ኸዯ። ገሉኦም መሊእኽቲ ነቲ ኣብ ሰማይ እተዋህቦም ስፍራ ሓዱጎም፡ መሌክዕ ሰብ ሒዝም ኣብ ምዴሪ ብምምጻእን ምስ 
ኣንስቲ ብምትእትታውን፡ ካብ የሆዋ ዓሇዉ። ካብቲ ይባህርያዊ ርክቦም ዴማ፡ ነቲ ኣብ ዓሇም ዜነበረ ዓመጻን ምፍሳስ ዯምን 

ጋዯደ ንጉዓት ዯቓለ ተወሌደ። ኣምሊኽ ነቲ ምዴራዊ ፍጥረቱ ኺበሊሾ ኸል ምስ ረኣየ፡ ብዘሕ ሓነ።" 
                                                                                  ፍጥረት ምዕራፍ 6 ኽሳዕ 11፣ ይሁዲ 14, 15 ። 

  
ካብ ከምዙ ዜኣመሰሇ ጥፍኣት፡ ክንዴሕን እንተ ዯኣ ኮይና፡ ሰሊም ብመንገዱ ሌዜብ ከነናዴያ ኣልና። ተቓዋማይ እየ ማሇት፡ 
ሌቸንሳ ናይ ብይ ቀይዱ፡ ቃሕ ከከም ዜበሇካ ገቢርካ፡ ኣብ ጉዲይ ሃገር ምዕግርጋር እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ ነቲ ኣል ዜበሃሌ 
ሃሌሃሌታ ናይ እቲ መንግስቲ፡ ብዜያዲ ንኽባራዕ መታን፡ ኣብ ሌዕሉዑ ሊምባ ከም ምንስናሱ እዩ።  
 
ነቲ መንግስቲ ክንቅይሮ፡ ወይ ዴማኒ ክመሓየሽ ኣሇዎ እንክንብሌ፡ ንነዊሕ ዓመታት ባኸናዮ ዕዴሊት፡ ኣይ ሰርሔን ወይ 
ዴማ ኣፍሹለና። ዜዓንዯርናለ፡ ረሳሕ ጉዲይ እንተ ዯኣ ሃሌዩ - 1) ህዜቢ ንኽስዯዴ ኣተባቢዕና 2) ሃገር ከም ዜባዯመት 
ኣቃሉሕና 3) ሕጋዊ ባንዳራ ይ ብለ፡ ይ ሕጋዊ መንግስቲ እዩ እናበሌና ኣቃሉሕና 3) ኤርትራ: ብይካ ሓዯ ኢሳያስ: ስሇ 
ይ ወሇዯት፡ ንሱ ንባዕለ ከኣ፡ ከም ወዱ ማማ ናታ ብምዃን፡ ወይ ዴማኒ፡ ከም ናይ ብሕቱ ፍዮሪ ገቢሩ፡ በሽቀጥቀጥ 
ዜብሇሊ ወይ ዜሕንቅቐሊ ል ሰብ፡  ከም ምዃኑ ገቢርክ ኣቃሉሕና፡፡ 4) ኤርትራ ንማዕቀብ ንኽትሳጣሕ ኣቃሉሕና 5) 

መንግስቲ ኤርትራ ብናይ ዯገ ሓይሌታት ንኽፈርስ ዓዱምና 6) ንመንግስቲ ኤርትራ ንምዴምሳሱ፡ ብይካ ሓዯ ሰራዊት ናይ 
ወያነ እንተ ይኮይኑ፡ ካሉእ ዕዴሌ ስሇ ይ ብሌና፡ ሰራዊት ወያነ ንኽወርር ዓዱምና።  
 
እሞኸ፡ ከሲርናለ ድስ ወይ ከሲብናለ? መሌሲ - ከሲርና ምበር! ዋይ ኣነ ሸእ! " ሰብ መሲለንስ እምኒ ቆንጥየ" ከም እንተ 
ባህሇ መጠን፡ ዜኸውን መሲለኒ የኣይ፡ ምስ ከምዙታት ዜእምነታቱ ተቓውሞ ኮይነ ምቅዋመይ!  ሓዯ ነገር ከኻኽር ግን፡ 
ካብዙ ንዴሓር፡ ምቅዋም ክሓዴጎ ማሇተይ ኣይ ኮንኩን። ክቃወም እየ።  
 
ክቃወም እንተ ዯኣ ኮይነ ግን፡ ራእይ ናተይ ከይ ተቐየረ ኣብ ቦትኡ እንከል፡ ንሱ ከኣ፡  ንስሇ  ፍትሕን ዓማሚ ንዜኾዉን 
ዱሞክራስን፡ ርጡብ ብዜኾነ ሜሊ እና ተጠቐምኩ፡ "ጭሩ ከም ዓቕማ ብብርዒ ስገም  ትሕጎም" ከም ማሇት፡ ዓቕመይ 
ንዜፈቕድ ኣይ ክበቅቕን እየ።   
 
ነቲ መንግስቲ፡ ከቕንኡ ዜኽእለ ሜሊታት ንምዴህሳስ፡  ብሩጥበት ክንሓስበለ: ጠሇብ ናይ እዙ እዋን እዙ ኮይኑ ይስመዓኒ።  
ቅንኢ! ናይ ምንታይ ቅንኢ? ከነቕንኦ ምስ እንዯሉ፡ ብከምዙ ምፍታን። 

 እዙ መንግስቲ፡ ናይ ሓማሰን መንግስቲ እዩ ካብ ምባሌ ተሓሪምካ፡ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እዩ ኢሌካ ምምጓሱ። 
ኣየቕንእ እንድ? ምኽንያቱ፡ እቲ ህዜቢ በዙ ኣበሃህሊ እዙ ክቐስን ስሇ ዜኽእሌ። 

 እዙ መንግስቲ፡ ናይ ክስታን መንግስቲ እዩ ኢሌካ ካብ ምባሌ ተሓሪምካ፡ ዕሌመናዊ መንግስቲ፡ ከም ምዃኑ 
ምምጓስ። ኣየቕንእ እንድ? ምክንያቱ፡ ነቲ ህዜቢ ኣስሊማዩ ይኹን ክስታናዩ፡ ዯቂ ሓንቲ ማህጸን ኤርትራ ከም 
ምዃኑ ስሇ እነቕስኖ።    

 እዙ መንግስቲ'ዙ፡ በርክቶም ል ጠሌታት፡ እኹሊት ስሇ ይ ኮኑ፡ ከነበርክቶም እንኽእሌ ጠሌታት፡ ብዜያዲ ካብ 
ናቱ ዜተዓጻጸፍ፡ ንቢሌና ሒዜወም ል ጠሌታት ከም ሌውና ንህዜቢ ምዕጋቡ። ኣየቕንእ እንድ?  

 ወፍሪ ሳዋ፡ ናይ ባርነት ካምቦ ይ ኮነስ፡ ንዴሕነትን ቀጻሌነትን ሃገር፡ ንምውሓስ ዜዓሇመ ተበግሶ፡ ከም ምዃኑ 
መጠን፡ ኣብዙ ካምቦ እዙ ዜህነጽ፡ ኣካሌ ናይ ሕብረተ ሰብና ዜኾነ ከኣ፡ እቲ ኣብ ብርኩ ስተንፍ መንእሰይ 
ተመሃራይ እዩ። ጉብእ ከም ምዃኑ ምስ ነሞጉስ፡ ህዜቢ ዯስ ስሇ ዜብል ዴማ፡ ነቲ መንግስቲ ከኣ ከነቕንኦ ዕዴሌ 
ኣል።  

 ካብ ጸታዊ ኣዴሌዎ ንኣንስትዮ ምሕራም። ኣሕትናን ኣዳታትናን፡ ኣብ እዋን ብለጻት ሃገራዊ በዓሊትና፡ ብዴምቀት 
ኣብ ዜኽበርለ ኣጋጣሚታት፡ ምስ ክንዯይ ባህግታተን፡ ንስሇ ኽብሪ ታሪኽ ህብዙ ኤርትራ እንክኾርዓለ፡ ወርቅን 
ጨርቅን ተሸሉመን፡ ከም ክልም ተባዕትዮ፡ ብረስኒ ክሇሃያ ይርኣያ እየን። ትሌሂት ናይ ሓጎስ። ነዙኣተን ነውር 

http://wol.jw.org/ti/wol/bc/r119/lp-ti/1102009453/1/0


7 
 

ጸርፍታት ክንሰምዕ ጸኒሕና ኣልና። ከም ኣጋበዜቲ ናይ ዓራታዊ ርክብ ኮይነን ክጽረፋ ጸኒሔን። ቃሌ ብቓለ 
ብቕንዜርና ተመራሲሔን። እንታይ ስሇ ዜገበራ? ምስ እዙ መበግሲኡን መዕሇቢኡን፡ ወይ ዴማ መውጺኡን 
መእንተዊኡን፡ ይ ፈሌጥ ተቓውሞ፡ ንስሇ ዯገፍ ናቱ እንክብሊ፡ ኣብ ብለጻት በዓሊት ዜኽበሩለ ኣጋጣሚታት፡ 
ርእሰን ዴርሚመን፡ ጸሉም ክዲን ተኸዱነን፡ ተኾርምየን ይ ወዓሊ እኳዩ። ከም እዜን ዜኸምዜን ዜመስሌ ፖሇቲካ፡ 
ነቲ መንግስቲ ብኹርምቱ ስሕቖ እንተ ይ ኮይኑ፡ ዋይ ኣነ ተካሌ፡ ጠፋእኩ ኢለ፡ ቕንኦ ምጉት ኣይ ኮነን። ነቲ 
ሓፋሽ እውን፡ ነዴር እንተ ይ ኮይኑ፡ ነይት ኣይ ኮነን። ህዜቢ ክንከስብ እንተ ዯኣ ኮይና፡ ቕንእ ወይ ህርር 
ፖሇቲካ፡ ኣብ ዕዲጋ ምስ ዜወርዴ፡ ህዜቢ ብዜኾነ ዋጋ ከፊለ፡ ክዕዴጎ ተኽእል ኣል። እንተ ይ ኮነ፡ ህዜቢ ምስ 
ጣፊእ ኣይ ክጠፍእ እዩ። ይ ምሕሊሙ ከማን። 

 ኣብ ዓዓመት፡ ንስሇ ዜኽሪ ጀጋኑ ስውኣትና፡ ሽምዓ ወሉዖም ካብ ምምካኽ ኣዋዱቖም፡ መርከብ ሊምፓደሳ ስሇ 
ዜጠሓሇት ብምባሌ ግን፡ ሕርኽርኽ እትብሌ ጓሂ፡ ኣብ ሌቦም ይ ብልም ክነሶም፡ ንርኣዩሇይ ስምዑሇይ ጥራይ 
ግን፡  ሽምዓታት ብምውሊዕሌ፡ ሳነደቕ ሬሳታ እና ኮለዑ፡ ሕሱር ፖሇቲካ ኣብ ጨረታ እንተ ኣውረደ፡ ነቲ 
መንግስቲ ቕንእ ፖሇቲካዊ ኣቕሓ ኣይ ኮነን። እቲ ህዜቢኸ፡ ነዙ ከምዙ ዜኣመሰሇ ሕሱር ፖሇቲካዊ ኣቕሓ 
ይዕዴጉድ? ኣይ መስሇንን።  

 ብዚዕባ ወፍሪ ናይ ሳዋ ዜምሌከት ዜበሃሌከ? ወፍሪ ባርነት ዴዩ? ኣምባሳዯር ኣዴሓኖም ከም ዜበል እንተ ዯኣ 
ኮይኑስ - እወ።  ተዓዲጋይ ፖሇቲካዊ ኣቕሓ ስሇ ዜኾነ ዴዩኸ፡ ኣብ ዕዲጋ ውረድ? ኣይ መስሇንን። ብኸምዙ 
ዓይነት ሸተኽ በተኽ እዙ፡ ክጣሊዕ ዜኽእሌ ህዜቢ፡ ብይካ ውሑዲት ሰባት ካበይ ክመጽእ? ኩቡር ኣምባሳዯር፡ 
ካብ ኢሳያስ ምስ ዓሇወ፤ ምስ መስፍን ሓጎስ ተቛሪኑ። ጽንሕ ኢለ ከኣ ካብ መስፉን ሓጎስ ዓሌዩ። ጉሂና። ህጥራኑ 
ከውጽእ ከኣ፡ ዓዱ ዓዱ እና ዝረ ሰቢኹ። ኣነ ዜተ ኻፈሌኩዋ፡ ኣብ ኦክሊንዱ ካሉፎርንያ ከይ ተረፈ። ብዚዕባ ካብ 
በዓሌ መስፉ ሓጎስ ስሇምታይ ከም ዜዓሇወ፡ ነተን ኩሇን ኣብ ኮልጆ ሻዕብያ ዜተ መረቐሇን ቃሊት ተጠቒሙ፡ 
የረዴእ ነይሩ። ካብተን ቀንዱ ምኽንያታት ንኽፈሊሇ ዜገበርኦ ክሌተ ቃሊት ከኣ፡ ስኣን  " ጉለጽነትን ተሓታትነትን"   
ከም ምዃኑ ይሰብኽ። ንዓይ ግን ኣበሃህሌኡ ክስቆረኒ ኣይከ ኣሇን። እንዲ ተሸቑረርኩ ክሓቶ ዯፊረ።  

 
ከምቲ ኣብ ኮሇጆታት ኣሜሪካ ዜተመሃርናዮ፡ ሓቂ እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ ኣብ ዜኾነ library እውን፡ ተኸዙኑ ከም ል፡ 
ጉለጽነት ማሇት = transparency, ተሓታትነት ማሇት ዴማ = accountability እዩ። እንታይ እዩ እቲ ንዓኻ፡ ካብ 
ብጻይካ መስፍን ሓጎስ፡ ንኽትዓለ ዜገበረካ? ስውር ሸርሕታት እንተ ዯኣ ኣል ኮይኑን፡ ብሓሊፍነት ዴማ፡ ክትሕተለ  
ይ ዯላኻን፡ እንተ ዯኣ ነይሩ፡ ኣብዙ ኣኼባ ከተቐዴሞ ብይ ምኻሌካ፡ ንዓይ ከም ዜመስሌኒ ብገሇ ምኽንያታት ስሇ 
ዜቐናእካ ከም ኮይኑ ይስመዓኒ፡ እንክብሌ ሕቶይ ምስ ዯምዯምኩለ፡ ከም ገሇ ገቢሩ እና ጠመተኒ፡ ኮርፎፍ ይብሇሇይ።  
 
ብጉርሒ ስሇ ዜተበሊዕኩ ተካሌ ውሊዴ፡ ስሇ ዜኾንኩ ዯኣ እየ ፡ ቶግ ከብሊ ስሇ ይ ዯላኹ እምበር:  ካብ መስፉ ሓጎስ 
መፈሊሇይኡስ፡ መቐጽሌታ ናይ እቲ ኣብ ሻዕብያ ዜሊዯዩለ፡ ናይ ኣከሇጉዚይን ሓማሴንን ኣውራጃዊ ሕማም፡ ከም ኮይኑ 
ስሇ ዜተ ሰመዓኒ እየ። እቲ ኣምባሳድር ዓብዯሊ ኣዯም ዜበሃሌከ፡ ከም ሓቀኛ መሲለ ከህርረና ምስ ወርሔ፡ ነቲ 
መዲርግቱ ነዴሓኖም፡ ኣሊታን የብሇን ሕርሕራይ ገቢሩ፡ ኣብ ካርቱም ምስ ሸንዴሖ፡ ንሳን ዜዕርበታን ኣበይ ከም ል 
ከይ ተፈሌጠ ተሸሚሙ። በዜን ዜኸምዜን ተቓውሞ፡ ሽፍትነት ዯኣ እምበር፡ እንታይ ካሉእ ኣበርክቶ፡ ከይ ህሌዎ 
እንክብሌ ኣስተንቲነ።   
    

ነቶም ጉዲይ ሃገር ብዑምቆት ዜስቆሮም ጥራይ በለ፡ ኣብነት ምሕባር ኣገዲሲ ምስ ዜኸውን፡ ታሪኽ ምሌሶት ናይ 
እስራኤሊውያን ካብ ስዯት ምትንካፍ ሌቢ ሰበር እዩ። ሃገሮም ንምህናጽ፡ ወፍሪ ሌምዓት መንእሰያት ንሃገራዊ ኣገሌግልት 
ኣሰሉፎም። ተዓዊተምለ ከኣ። ተመሳሳሉ ምስ ወፍሪ ሳዋ እዩ። ወፍሪ ባርነት እዩ ነይሩ ክንብልድ ንኽእሌ? እዜግሄር ዋናኻ 
ኣምባሳዯር!   
 
ንምዴረ በዲ፡ ብኸመይ ናብ ሇማሌም ዜሇወጠ ጉሌበታት፡ ናይ መንእሰይ ወፍሪ ዜተሓወሶ ነበረ። If you in doubt, read a 
book written about people of Israel exodous.  ወይ ከኣ፡ እዙኣ ትስዕብ ቁንጫሌ ጥቕሲ ትኣኽሇነ እያ፡ ንዜብሌ ህኩይ 
ተኸታታሉ እንሄሇት።  

"Conscription exists in Israel for all Israeli citizens over the age of 18 who 

are Jewish, Druze or Circassian; other Arab citizens of Israel are not conscripted. 
Other exceptions are made on religious, physical or psychological grounds. The 
normal length of compulsory service is currently two years, eight months for men 

(with some roles requiring an additional 4 months of service) . . . . "   
   source – Wikipedia.      

   

https://en.wikipedia.org/wiki/Conscription
https://en.wikipedia.org/wiki/Israel
https://en.wikipedia.org/wiki/Israelis
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish
https://en.wikipedia.org/wiki/Druze
https://en.wikipedia.org/wiki/Circassians_in_Israel
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_citizens_of_Israel
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ንህዜቢ ዯስ ብሌ ነገራት ምክያዴ፡ እምኒ ዓረ ዕሊማ እዩ። እንተ ዯአ ይ ኮነ ግን፡ ንህዜቢ ነዴር ዴፍረት እና 
ኣጋዋሕካ ዜግበር ተቓውሞ፡ ንኩናት ሓዴሕዴ ምብራዕ ዜዕዴም ጻዊዒት እዩ። ኣብ ሌምዓት ሃገርን ምክሌኻሌ 
ሃገርን፡ ነጢፉ ንል መንእሰይ፡ ኣብ ክንዱ ምምጓሱ፡ ከም ወይጦታት ወይ ከዯምቲ ናይ ህግዴፍ ገይሩ ዜራገም 
ተቓውሞ፡ ንመን ከቕንእ ይኽእሌ?     

 
ምስ እዝም ኩልም ናይ ኤርርትራ ተቓወምቲ ብምትሕብባር፡ ሓዊ  ክፍኣት ብይ ቀይዱ፡ ካይደ ሇዉ ዌብ ሳይታን 
ፓሌቶካትን፤ ፈይስቡካትን፡ በዙ ኣቶም ዜቕየም ህዜቢ ኣዜዩ ብዘሕ ከም ምዃኑ፡ ዜርዴእዎ ኣይ ኮኑኑ። ንናይ ህዜቢ፡ 
ሕሌና፤ ሞራሌ፤ ባህጊ፤ ክብሪ . . ኮነ ኢልም ቃናጽቡ፡ ኣዴማሳዊ ገበናዊ ሕጊ፡ ኣብ ሌዕሉ ከዲዓት ሃገር፡ ዜብይኖ ፍርዱ ዯኣ 
እየ ይ ፈሌጦ እምበር፡ ኣብ ቁጽጽረይ እንተ ዜኸውን፡ ሕጊ ሃሞራቢ ምተጠቐምኩ - ዓይኒ ንቆረ፡ ዓይኑ ምንቋሩ ማሇተይ 
እየ።        
 
በብግዙኡ ዴማኒ፤ መን ከም ምዃኖም ይ ፍሇጡ ተዚረብቲ ቋንቋና፡ መሌሓሶም ኣብሉሖም ብዴምጺ፡ ዯወሸኦም ክሰምዑ 
ስሇ ዜገበሩ ዯኣ እምበር፡ ብጽሕፈትሲ ኣብ ብዘሓት ወብ ሳይታት ክብሃሌ ዜሰንሐ እዩ። ዋሊኳ ተዚረብቲ ቋንቋና እንተ ኾኑ፡ 
ብኹለ ናይ ኤርትራውነት መዓቀኒ ረቛሒታት ተጠቒምና፡ ናይ መን ከም ምዃኖም ምስ ነነጻጽሮም ግን፡ ካብ ሕንጻጻት 
ኤርትራነት ወጻኢ /ፎሪ/፡ ኮይኖም  ዕገርግሩ ሇዉ ክፍኣተኛታት እዮም። ካብቶም ብወረበሊነት ዜኸሱና ዜነበሩ ጸሊእትና፡ 
ፍሌሌይ ኣሇዎም ዴዩ? ኣይ መስሇንን።  መዴል እንተ ረኺቦም፡ እዙ ኣቶም እኳ፡ ይሓስሙ ይኾኑ። ንህዜቢ ኤርትራስ 
ሽፍታ?   
 
ንምጽራፍ ኢልም ጥራይ ዴዮም፡ ዜብሌዎ ሇውስ ወይስ፡ ናብ ካሌእ መዓርፎ ብጽሕ ዕሊማ ሃሌዩ ኮይኑ፡ ንዑኡ ከም 
መማቕርቲ ወይ ኣሳሇጥቲ፡ ኮይኖም እዮም ዜነጥፉ ሇዉ? ብናይ ባዕሇይ ጠመተ፡ ክንጽሮ እን ከልኹ፡ ምናሌባሽ ቁሩብ 
ንቕዴሚት ሰጕመ ከይህለ፡ እና ተሰከፍኩ እየ ዯኣ እምበር፡ ብጉቡእ እንተ ዯኣ ተተርጉሙ፡ ብገሇ ወገናት ተሪኦም ዜፈረዩ፡ 
ከም ምዃኖም ዜሕብሩ፡ ሩጡባት ምሌክታት ከነሇሉ ንኽእሌ ኢና፡፡ እቶም እንፈሌጦም ውዴባትከ?   
 
ብብዜሒ ውዯባታቶም ጥራይ ምስ ዜምኑ፡ ነብሲ ወከፎም ነታ "ንሕናን ዕሊማናን" እትብሌ፡ ንጽርቲ ራእይ፡ ናይ ኢሳያስ 
ክዯቕሌዋ፡ ክሳብ ሓሞቶም ዜሕው ዜብልም ፈቲኖም፡ ምኽኣሊ ምስ ሰኣኑ፡ ጃሊ ኮይኖም ተሪፎም ሇዉ እዮም።  
 
 ብዜሖም ክንዯይ ከም ምዃኖም፡ ኣዱኦም ትቕጸሮም። ነብሲ ወከፎም ዴማ፡ "ነናይ በይንናን ዕሊማናን" ኣብ ዜብሌ ራእዩ 
ተሸሚሞም፡ ፍሑኽ ክብለ ይ ከኣለ፡ ጥራይ ይ ኮኑስ፡ ነንሕዴሕድም ዜቀናጻጸለ ሇው፡ ብኸመይ ክግሇጹ ይከኣለ ፦ 
ብቀይዱ በተኽ፤ ብፋለሌነት፤ ብሽፍትነት? መሌሲ ካባይ ኣይ ትጸበዩ።   
 
ኤርትራ ናይ "ንሕናን ዕሊማናን" ዯኣ እምበር፡ ናይ " ነናይ በይንናን ዕሊማናን"  ኣይ ነበረትን፤ ኣይ ኮነትን ኣይ ክትከውንን 
ከኣ እያ።  "ንሕናን ዕሊማናን ማሇትን፡ ሓዯ ህዜቢ ሓዯ ሌቢን"፡ ከም ናይ ሓንቲ ሰሌዱ ክሌተ ገጻት እየን። በን ክሌተ 
ጭርሖታት እዙኣተን፡ ብለጻት ትምኒታት ክነሰን፡ ከም ሕማም መንሽሮ ኮይነን፡ ንብዘሓት ተቓወምቲ ኢና በሃሌቲ፡ ቅሳነት 
ከሉኤንኦም ሇዋ እየን። ወይሌኺ ኤርትራ፡ ነዙኦምን ንኸምዙ ኦምን ሓቑፍኪ ልኺ።    
 
ኣፋፍኖት ክህበና ዜኽእሌ እንተ ዯኣ ኮይኑ ግን፡ እዝም "ነናይ በይንናን ዕሊማናን" በሃሌቲ ተቓወምቲ፡ ካባታቶም 
ዜተጨጭሑ ሰባት፡ ዋሊ ዯኣ ኣስማቶምን መሌክዖምን፤ ዓድምን ዓውድምን፡ ክነግሩ ይ ክእለ ፈራሓት ይኹኑ ዯኣ እምበር፡ 
ገዴሉ ኤርትራ ማሇት ሽፍትነት እዩ ነይሩ ጥራይ ይኮነትስ፡ መንግስቲ ኤርትራ ንዓታቶም፡ ስርዓተ ጣሻ እዩ /rule of the 
jungle/። ብኻሌእ ኣበሃህሊ፡ ስርዓተ ሽፍታ ማሇት እዩ።    
 
ዴሕሪ ሰሇፋ እንታይ ተረፋ፡ ከም ማሇት መን ዴዩ፡ ንኣቦ ስውራና ዓዋተ፡ ብሽፍትነት ዜዯወኖ?  ሻዕብያ ዴያ? ኣበዯን። 
ህግዱፍ ዴያ? ኣበዯን። መንግስቲ ዴዩ? ኣበዯን። ኢሳያስ ዴዩ? ኣበዯን። መን ዯኣ? ተ . . . ቓ . . . ው . . . ሞ! 
 
ሕጂ ከዯ ኣሞ፡ መን ዴዮም ንገዴሉ ኤርትራ ሽፍትነት እዩ ነይሩ ዜበለ? ተ . . . ቓ . . . ው . . . ሞ! እታ ሓንቲ ክብሌዋ 
ንጽበዮም ልና ጸሇመ ዴማኒ፡ ገዴሉ ኤርትራ - ናይ ሽበራ ወፍሪ እዩ ነይሩ ንኽብለ እዩ።  
 
ንስኻትኩም እቶም ሰብ መዯብ ሓቂ ብጋህዱ፡ ሓቂ ንስሇ ሓቂ ክትዚረቡ፡ ዜተወፈኹም ብጾት ከም ምዃንኩም መጠን፡ 
ብሊዕሉ ሊዕሉ ይ ኮነስ፡ ብዕምቆት ኣግህዴ ኣቢሌኩም፡ ብዚዕብ ሽፍትነት ዜምሌከትን፡ ተዚማዴነቱ ምስ ተቓውሞነት 
ኣተሓሒዜኩም፡ እንተ ትምህሩና ኣዜይዴ ኣቢሇ መጠቓዕኩሌኩም። ናይ ዓዱ ሃል ብጋህዱ ካብ ሸምሸምኩሞ፡- ሃየባ ቁሩብ 
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ብዚዕባ እዙ ሽፍትነት እዙ ከኣ ብጋህዱ ክት ሽምሽምዎ። ከምኡ ዴማኒ፡  ነዙ ሓዱሽን ዜተመሓየሸን፡ ሕግታት መንግስቲ፡ 
ኣብ ሀገርና ዜተ ኣታተወለ ል ወቕቲ፡ ብጋህዱ ካብ ጸየንክሞ፡ ሃየባ ብጋህዱ፡ ናይዚ ዓሽከር COI ኤሌሳ ጭሩም እትበሃሌ 
ነገር። ጋህዱ ዯኣ የጓኑ ዴዩ? ፕርሲዯንት ኢሳያስ፡ ተቓውሞ የልን ንዜበል ሓቁድ ኣይ ኮነን እዩ? እስከባ - መዯብ ሓቂ 
ብጋህዱ፡ ብዚዕባ እዚ ነጥቢ እዙኣ፡ ኣበይ እያ ሊ እታ ሓቂ? ኣፋፍኖት ክህበኩም። 
 
ንሕና ኤርትራውያን፡ ጎፎጎፍ ኣብ እንበሃሇለ እዋን፡ ንኹነታትና ኣመሌኪትና ንተሓታት ኢና። እቲ ዜውቱር ዜኾነ ሕቶ ዴማ 
ከምዙ ይብሌ። " ዯሓንድ'ልኹም ሰብኩም ማሌኩም? " ዜብሌ እዩ። እቲ ዜውቱር መሌሲ ዴማኒ፡ "እመስገኖ ማሕረ'ልና 
ወይ ዴማ ዯሓን ኣልና" ዜብሌ እዩ።  
 
ነዙ  ስርዓተ ጣሻ ዜኾነ ተቓውሞ፡ "ዯሓንድ'ልዃ?"  ኢሌኩም እንተ ሓተትኩሙሌና፡    ዯሓን ኣልኹ ክብሌ ይኽእሌ ዴዩ? 
ኣነ ከም ዜመስሇኒ፡ እዜግሄር ምሕረቱ ይኣዜሌና ዯኣ እበር፡ ዯሓንሲ የልናን፡ ኢለ ከም ዜምሌሽ እዩ። ብጋህዱ ክትብሌዎ 
ትኽእለ እንተ ልኩም፡ እስከ - ስሇ ወሊዱተ ኣምሊክ፡ ነታ ሓቃ ኣንቁር ኣቢሌኩም ክትነግሩና። እዙ ተቓውሞ ከመይ ኣል? 
ንርእሱ ጠፊኡ፡ ከይ ሌክመና ንሽቑረር ስሇ ልና እየ - ኣይ ትሓዘሇይ ብጋህዱ ዜሓተኩም ልኹ። ከይ ረስዕኩዋ እንከልኹ 
ዴማ፡ ሓንቲ ምስሊ ከኻኽር። " ስራሕ ዜሰኣነት ፈሊሲትሲ፡ ቆብዓ ቀዱዲ ትሰፊ" እትብሌ እያ። ምስ እዙ ተቓውሞ ምስ 
እነመሳስሊ፡ ሕርሕራይ ትገጣጠም እያ። 
 
እዙ ዕሊማ ዜጨነቖ ፈሊሲ ተቓውሞ እዙ ከኣ፡ ነዚ ርእሱ ክሽፍነሊ ዜኽእሌ፡ ሓንቲ ተምሕረሇይ ትኸውን ኢያ፡ ኢለ ዜሇብሳ  
ቆቢዕ ኣሊቶ። ነዚ ቆቢዕ እዙኣ፡ ዜብል መምስ ሓጸሮ፡ ቀቀዱደ እዩ ክሽቅጠሊ ዜርኤ። ስም ከኣ ኣሇዋ። ኢሳያስ ትበሃሌ። ናይ 
ክንዯይ ፈሇስቲ ቆቢዓት ርኢና እሞ፡ ኣይ ከምዚ ቆቢዕ ኢሳያስ - ክትቅዯዯን ክሽቁጡሊን ክሳብ መዓስ? ሕንኽ እዩ።  
 
ኣንቶም ሰባት፡ መወዲእታ ይ ብለ፡ ኢሳያስ . . . ኢሳያስ . . . ኢሳያስ... ከም ሓንቲ ቆቢዕ ፈሊሲት ኣምሲሌና፡ ቀቀዱና እንተ 
ሸቀጥናያ እንታይ ኢና ከነርኢ ንዯሉ ልና፡  ብካ ንባዕሌና፡ ከም ስራሕ ጨነቕ ፈሊሲት ምዃን። ነዙ ሰብ እዙ፡ እንታይከ 
ይ ተባህሇለ። እምበርድ ከነውቅዮ እንኽእሌ  ስራሕ ኣልና'ዩ? ዯሙ እና ሰቴና፤ ስጋኡን ኣዕጽምቱን፡ ኣንጉዕ ናቱ ከይ ተረፈ 
ክንሓይኮ ጸኒሕና። ስሇምታይ?  
 
ትግራዋይ እዩ ዱና ንብሌ ልና? እንተ ኾነኸ? ከም ወሌዯኣብ ማሇትና ዴናስ፡ ወይስ ካሌእ ኣልና'ዩ? ኢሳያስ፡ ኣብ ሓንቲ 
ምቢሌ ጥቕሌሌ ኣቢለ፡ ንትግራይ ከይ ሸጠና ዱና፡  ባህርረና ል?  እታ ተሻቕሇና ሊ ትግራይ እንተ ኮነት ከኣ፡ እቶም 
መራሕታ ዯቃ፡ ነዙ ሰብ እዙ፡ ወሰን ብይ ብለ ገበናት ተዋርድ ከም ሊ ጥራይ ይ ኮነስ፡ መዴል እንተ ዜረኽቡ ነይሮም፡  
ንኽቕተሌ ትምኒቶም ኣይ ኮነን እንዴዩ እዩ? ኤርትራ ዜገብረሊ ዯኣ እምበር፡ ካብ ዓላተኛ ወዯባት ኣይ ትረብሕን እያ። 
 

 በዓሌ መን ዴዮም፡ ነዚ ሃገር ወይ ብፈዯረሽን ወይ ብኮንፈዯረሽን፡ ወይ ከኣ ብዜኾነ መሌክዕ፡ ኣብ ሓዯ ካርታ ምስ 
ኢትዮጵያ ክገብሩዋ ሑኽ ዜብለ ሇው? ኢሳያስ ዴዩ?   

 መንዴዩ ቅዴሚ ምማተይ፡ ኤርትራ ናብ "እናትዋ እትዮጵያ" ክትምሇስ ዜተማህሇሇ? ናይ ትግራዋይ ወይ ኣምሓራ 
ዯም ስሇ ሇዎ ዴዩ? ካርነሽማይ ክነሱድ ኣይ ኮነን? እዙ መዓት ዜወረድ ኢሳያስ ዯኣ፡ በየናይ መስፈሪ ኢና 
ትግራይነቱ ክንመዜኖ? ብርእን መበቆሌን እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ ንሕናኸ መን ካብ መን መጺእና ዜፈሇስና ዱና?  

 መን ዴዮም - ኣብዙ ልኹለ ወረዲ፡ ኣብ ቅዴሚ እፋፌትና ተገቲሮም፡ "ህዜቢ ብህዜቢ" ዜብሌ ፕሮጀክት 
ብምውጣን፡ ምስ ሌዕሊውነትና ይ ሳነዩ፡ ሉቃውንቲ ኢትዮጵያውያን እና ተመሓዉ፡ ከም ማይ ጸባን 
ክሓዋውሱና መታን፡ እንተሊይ ብሙዙቃ፡ ኣሻገዲየ ዜስዕስዑለ ሇዉ? ኢሳያስ'ድ ከምኡ እገብር'ዩ? መሃነኑ 
ጥፍኤ  ተቓውሞ፡ ክሳብ ሕጂ ብሳሊ ንኢሳያስ ከም ናይ መጣሌዒ ክርታ ክጥቀምለ ንዜጸንሑ፡ እታ ካርታ መረቓ 
ወዱኣ ከም ዜሓረረት ወይ ዜነቐጸት፡ ጌና ኣይ ተረዴኦምን ል። እዙ ኦምስ ተቓውሞ?  መሕነኽ! 

 
ካብ ኢሳያስ ብዜያዲ፤ ነዚ ሃገር እዙኣ ገይረሊ እየ፡ ወይ ከኣ ክገብረሌ ይኽእሌ እየ፡ ዜብሌ ምኩሕ እንተል፤ ረዘመ / resume/ 
ናቱ፡ ጫሕ ኣቢለ ከርእየና ይጥሇብ። እንተ የል፡ ስሇ ፍጥረት፡ - Plain and simple watch out your moths.  እንተ 
ቐጺሌኩሞ ግን፡ ክምዚ ስራሕ ዜሰኣነት ፈሊሲት፡ ቆብዓ ቀዱዲ ትሰፊ፡  ዯይ  ከምዙ ናታ፡ ዕሊማ ስሇ ዜሓርበተኩም ኢኹም፡ 
ነዚ ናይ ኢሳያስ ቆቢዑኩም ቀቀዱኩም ክትሽቅጡሊ ትውዕለ ከም ልኹም፡ ኮይኑ እዩ ነውረኩም። ነውራም ተቓውሞ!   
 
ምናሌባሽ፡ ንዓይ ከም ናይ ኢሳያስ ተጠባቒ (defense attorney) ኣምሲልም ዜወስደኒ ክህሌዉ ይኽእለ እዮም። ኣነ 
ግን፡ ነዙ ጅግና ሓርበኛ እዙ፡ ካብ ሰበይ ንሌዕሉ፡ ኣይ ፈሌጦ ኣይ ጥይቖ። ንመጀመርታ እዋን፡ ብማዕድ ማዕድ ስሙ 
ዜሰማዕኩዋ፡ ዯዴሕሪ ስውእ ናይ ሰሇሙን ወሌዯማርያም ስም፡ ኣብ 1971ዓም እዩ። ይ ከም ምስ ሰሇሙን ግን፡ ምስኡ 
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ጎፈጎፍ፡ ኣጋጢሙኒ ኣይ ፈሌጥን። ምስ ሰሌሙን ግን፡ ብሓዯ እግሩ ኣብ ገምገም ጋህሲ፡ ጠጠው ኢለለ፡ ኣብ ዜነበረለ 
ሰዓታት፡ ምስ ብጻየይ ጅግና ፈዲኢን፡ ሓርበኛ ታረቐ በራኺ እንከልና፡ ኣጓኒፉና ይነብር። ይ ሃስስ ስምብራት፡ ኣብ ሌብና 
ኣሕዱሩ ከኣ ተፈሌዩና፡፡ "ጽብቕ ሂወት ምሕሊፍ ማሇት፡ መስዋእቲ ንስሇ ሃገር" ከም ማሇት ምዃኑ ተዚሪቡ ዯሓን ሕዯሩ 
ኢለ ተፋንዮና። ኮይናትለ ከኣ። ዜርዜራቱ፡ እዚ ዓንቀጽ እዙኣ፡ ክትሽከሞ ይ ትኽእሌ ክብዯት ሇዎ እዩ።           
 
ክሳብ ሕጂ፡ ዯምበ ተቓውሞ እንዲ ተባህሇ፡ ክዜረብ ጸኒሑ እዩ። ዯምበ ከም ይ ከነ ግን፡ ብዓንተቦ መሬት ብእዋኑ እንከል፡ 
ብጋህዱ ክጸውየለ ዜጸናሕኩ፡ ተኣፋፊ ዜኾነ ዚዕባ እዩ። ዯምበ ይ ኮነስ "ጣሻ ወይ ደር " / Rule of the Jungle 
Opposition / ከም ምዃኑ ማሇተይ ነበረ። እንተ ዯኣ ይ ስቆሮም ሰባት፡ ሃሌዮም ኮይኖም ግን፡ ጽሙቕ ኣቢሇ፡ ነቲ ሓቂ 
መሲለ ዜስመዓኒ (ንዓይ) እንሆ ከፋኩሶ ።   
 
ብጉዲይ ሃገር ክንሰሓቕ ምስ እንዯሉ እምበኣርከስ፡ እተን ጸወታታት ክሌተ እየን። እታ ሓንቲ ጸወታ፡ ኣብ ንቢሌ ናይ 
መንግስቲ ል በዴንታት እዩ። እታ ካሌ ኣይቲ ጸወታ ዴማ፡ ኣብ ምቢሌ ናይ ተቓውሞ ል ካንሰር እዩ። ንምቢሌ 
መንግስቲ ዜምሌከት፡ ብጋሕዱ ካብ ዜዜረበለ በዙሑስ ፈሲሱ ከማን። ብበን ዉበ ዜጸመመ፡ ውበ ከብሌ ከም ዜሞተ 
መጠን፡ እዝም ብበን ኢሳያስ ዜጸመሙ ዴማ፡ ኢሳያስ ክብለ ከይ ሞቱ እንከሇዉ፡ ሰብ መዯብ ሓቂ ብጋህዱ፡ ገሇድ ነታ 
ሓቃ ብጋህዱ ጥንቁር ኣቢሌኩም፡ ምመዓዴኩሙሌና።  ኣሸኣኒኹም። 
 
ነዚ ከም ቀንዱ መሊባዒት፡ ናይ ሕብረተ ሰብኣዊ ሕማማት፡ እና ኮነት ትመጽእ ሊ ፡ ንቢሌ ናይ ተቓውሞ ግን፡ ፈውሲ ይ 
ርከቦ ሕማም፡ እና ኣመሓሊሇፈት ከም ሊ ፡ ጉሁዴ እንከል፡ ብይካ ሓዯ ክሌተ ሰብ ሓሞት ንጥርጣር፡ እንተ ይ ኮይኖም፡ 
እቶም ዜተረፉ ግን፡ ኣግህዴ ኣቢልም "ፎእ ጨርቃ - ፎእ ወርቃ"   ኣብ ክንዱ ዜብለ "እረኤና እሰማዕና" በሃሌቲ እዮም።  
እንተ ጽባሕ እንተ ዴሕሪ ጽባሕ ግን፡ ተጣዒሶም ክመሌስዎ ኣይ ክኽእለን እዮም። ተቓውሞ፡ ንሀገር ድስ፡ ወይስ ንመናብር 
ሽመት?  ቅዴሚ ጉዲይ ሃገር፡ ሽመት ንዜሰርዕ ሃገራዊ፡ ሽፍታ ከም ምዃኑ የስምዕ። የብዜሖ ከይ ህለ፡ እና ተሸቑረሌኩ እየ። 
ኢስተረኒ ብሌ እዩ።        
     
ኩሊትና ከም እንፈሌጦ፡ ክሳብ መሉኡ ዜፈስ፡ ጸገማት ከነጠራቕም ከም ዜጸናሕና፡ ይ ፈሌጥ ኤርትራዊ ኣል ዴዩ? ናይ እቲ 
ጸገም ጸገም ግን፡ ከመይ ገቢርና ንጸገምና ከም ነቃሌሌ፡ ጸጊሙና ምህሊዉ እዩ።          
 
እዜግሄር እንተ ይ ጸሉኡሌና፤ ወይ ከኣ፡ ሰይጣን ኣብ ርእስና እንተ ይ ሸይኑሌና፤ መፍትሕ ናይ ማሕበራዊ ሽግራት፡ ክት 
ከውን እትኽእሌ፡ ሓንቲ መዴሃኒት ትሃለ። ሌዜብ። ሌዜብ ኣብ ምንታይ? ሌዜብ ምስ መን?  

 
ፍኹስ ብዜበሇ ኣበሃህሊ፡ ሌዜብ ኣብ ጠሇባት፤ ሌዜብ ምስ ጠሇብቲ ንጠሇባት ምክያዴ፡ ኣገዯስቲን ረቛሕቲን መሌሲ ናይ'ቲ 
ግዴሌ እዮም። ግዴሌ ክፍታሕ፡ እቲ ግዴሌ ይነጸር።  
 
ታሪኽና ሓዯ ገጂፍ ግዴሌ ምስ ፈትሔ፡ ዓወት ነጻነትና ርኢና። ብኸመይ ከም ዜፈታሕናዮ፡ ቁሙጥ ታሪኽ ስሇ ዜኮነ፡ ሕጂ  
ንዴሕሪት ተመሉስና፡ ክንቅይሮ ወይ ክንጸጽዮ ኣይ ከኣሌን። ነቲ ግዴሌ ክንፈትሕ ዜተ ጠቐምናልም ውዯባታት ከኣ፡  እቶም 
ቀንዱ ካብ ኣቶም፡ ብቐዯም ተኸተሌ ዜሌሇዩ፡  ኣባትር ሓጺን ዜኾኑ፡ ጀብሃን ሻዕብያን ዜበሃለ ኣሳሇጥቲ ነበሩ።   
 
እዙ ኣቶም ንባዕልም፡ ኣሳሇጥቲ ዯኣ እምበር፡ ከም ወዲእቲ ወይ ወሰንቲ ነገር፡ ጠሇባት ናይ ሕብረተ ሰብና ክኾኑ ኣይ 
ክእለን። ክኾኑ እንተ ፈቲኖም ግን፡ ጸገማት ናይቲ ሕብረተ ሰብ፡ ከም ብዜሑ መጠን፡ ብዘሓት ስሇ ዜኾኑ፡ ናይ ብዘሓት 
ተሳትፎ እንተ ይ ረኹቡ፡ እቶም ጸገማት፡ መመሉሾም ይራብሑ። እሞ ዯኣ፡ እታ መንገዱ ናይ ፍታሕ ብኸመይ ትርከብ? 

 
እታ ጀብሃ እትበሃ ኣዯ ገዴሉ፡ ብእዋኑ ስራሓ ወዱኣ ጠንጢናትና ከዯት። እታ ሻዕብያ እተበሃሌ፡ ብጉርሒ ዜተበሌዔት 
ውሊዲ ግን፡ ከምታ ንዓኣ እትጥዕማ ሜሊ ተጠቒማ፡ "ጎባጥ መዯቀሲኡ ባዕለ እፈሌጣ" ከም ማሇት፡ ሰሊሕ  እና በሇት ምስ 
ኣፋነወታ፡ ዴሕሪ ናይ ዓሰርተ ዓመታት፡ ዜወሰዯሊ ተባዕ ግዴሌ፡ ካብ ገዯሌ ናብ ጎሌጎሌ፤ ካብ ባርነት ናብ ነጻነት ተጎናጺፋ። 
ኤርትራ እትበሃሌ፡ ነጻ ሃገር ከኣ ኣውሒሳ። ዓሽ ዓሽ ሻዕብያ! 
 
 ኤርትራ ዴማ፡ ኣባሌ ናይ ማሕበረ ሰብ ዓሇም፡ ኮይና ተፈሉጡሊ። ንምስክር ከኣ፡ እታ ክብርትን፡ ናይ ሓዋሩን ባንዯራኣ፡ 
ኣብ ህንጻ ናይ ማሕበረ ሰብ ዓሇም፡ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ፡ መሬት USA ተንበሌብሌ ኣሊ። ናብዙኣ ይ ሰግዴ ኤርትራዊ፡ 
እዜግሀር ዜጸሌኣለ ወይ ዴማ ዜረገሞ ክኸውን ኣሇዎ። እጋገ ዴየ ልኹ?  እስተረኒ!    
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እንተ ዯኣ እጋገ ኣልኹ ኮይነ ዴማ፡ ብጎዝሞ ይኹን ብጉራዯ፤ ብዓረር ይኹን ብገመዴ... ከም'ዝም ዲዕሽ ዜበሃለ፡ ናይ ረቢና 
ሌእዃት ገይርኩም፡ እንተ ዯኣ ተሳሂሌኩሙኒ፡ ማዕጾ ናይ እታ ጀና ፡ በግ ኢሊ ከም እት ኽፈተሌኩም፡ ኮይኑ ይስመዓኒ።  
 
ምኽንያቱ፡ ፍርቂ መንገዱ ዜበሃሌ፡ ኣየዋጽእን እዩ - እንክበሃሌ ንሰምዕ ስሇ ልና። ምሳና ወይ ምስኣቶም፡ ኣብ ዜብሌ ዕጽዋ 
ተሰጊጥና ስሇ ልና። ዜሓይሽ እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ እቲ ዴሮ ተጀሚሩ ል ምትህርራም፡ ክብርክት ከም ዜኽእሌ፡ ዜሰምዔ 
ይስማዕ ይ ሰሜ ይስማዕ፡ ትንቢተ መዴረኽ 101 እዩ።              
 
ነን ታሪኻውያን ዜኾና ክሌተ ውዴባት፡ ማዕረ ማዕረ ናይ እቶም ኣሞጎስተን፤ ንሕስያ ይ ብለ ጸሇመ፡ ክቐ ብኡዎን 
ዜጸንሑ፤ ብውዯባ ይኹን ብተናጽሌ፤ ካብ ወጻእተኛታት ይኹን፡ ካብ ውሽጣውያን፤ ብዴምጺ ይኹን ብቪዯዮ፤ ከምኡ 
እውን ብቐሇም ክፍኖ ጸኒሑ።  
 
ተቓወምቲ ተባሂልም፡ ባዕልም ንባዕልም ዜተሸሙ፡ ኣዱኦም ትቑጸሮም፡ ብዘሓት መብረስቲ ክብርታት ሃገር፡ ከም ርኢ  
ጎመዲ፤  ኣምበጣ፤ ወይ ዴማ ከም ፍሌሖ ኮይኖም፡ ኣብ ፈቐድ ጽፍሒ ዓሇም፡ ፈሉሖም ወይ ተባዙሖም ይርከቡ።   
 
እዜግሔር እንተል፡ ናይ ሌቦም ኣይ ሰመረልም ይኸውን ዯኣ እምበር፤ መታን ህዜቢ ኤርትራ ፋሕ ጀንገራሕ ክብሌ፡ 
ብሃማኖት፤ ወገንን ዓላታትን ተወዱቦም፡ ክሕምስዎ ንዜጸንሑ ጻዕሪ፡ ሕርሕራይ ፍረ እና ረኸብለ እዮም። ሶውራ ኤርትራ 
 ሽፍትነት እዩ ነይሩ ዜብለ፡ ሰብ ሇማጽ መሌሓስ ኣፍርዮም ኣሇዉ።          
 
ዜተባህሇ እንተ ተባህሇ ግን፡ ግ ካብ ዜጅመር ክሳብ 1991 ዓም፡ ዜነብሩ ዜነበሩ ይ ተኣዯነ ግዴሊት፡ ከም ይ 
 ተወዴኡ ንፈሌጥ። እና ተወሰኹዎም እውን እዮም። ብጉሌባብ ተቓውሞ ንስሇ ዱሞክራሲ፡ ማሕበረ ሰብ ምስ ማሕበረ 
 ሰብ፤ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት፤ ኣውራጃ ምስ ኣውራጃ፡ ንምትፍናን ክከየዴ ዜጸንሔ፡ ኣብ ናይ ዱያስጶራ ትርምስ፡ ከመይ 
 ዴዩ ዜመስሌ ል? ገመሌ ሰሪቕካ ዯኣ፡ ብጉምብሕ ጉምብሕ፡ ክትክወሌ ይከኣሌ ዴዩ?  
 
ንሃይማኖት ዜምሌከት፡ ከምዙድ ኣይ ኮነን ዜበሃሌ ል?         

 ሀ - ሁ - ሂ  ኣብ ዜኣተወታ፡ ማዕረ ማዕሪኣ ቱስቱስ ከኣ፡ ኣላፍ - ባእ - ታእ ትኣቱ፡  

 ሕገ መንግስት ማሇት፡ ኣስሊማይ ብቑርኣኑ፡ ክስታናይ ብቑርኣኑ። ክስታናይ ግን ሕገ ቁርኣን ዜበሃሌ የብለን።  

 ሰንበት ዜረኸበታ፡ ዓርቢ ከኣ ትርከባ።  
እን ሰሇስት ዓበይቲ መፈንጠራታት እዙ ኣተን፡ ሻዕብያ ወይ ህግዯፍ ዜፈጠርወን ኣይ ኮናን። ብዚዕባ እዙ ኣተን፡ ሓንቲ ካብ 
ኣተን ከይ ፈታሕና፡ ኣይ ግበሮ ዯኣ እምብር፡ ጽባሕ ንግሆ፡ ህግዯፍ ንቢሊ ጠቕሉሊ እተ ኸዯት፡ ኣይ ንርኣዮ . . . . . . . . 
ክህለ እዩ።    
 
ንወገን ዜምሌከት ከኣ፡ ከምዙድ ኣይ ኮነን ዜበሃሌ ል? 

 ከበሳ ናይ በይና ብርኪ፡ መታሕት ዴማ ናይ በይና ብርኪ።  
 
ነውራጃ ዜምሌከት፡ ከምዙድ ኣይ ኮነን ዜበሃሌ ል?  

 መን ከማይ ኣከሇጉዚይ! 

 መን ከማይ ባርካ! 

 መን ከማይ ዯንከሌ!  

 መን ከማይ ሰምሃር! 

 መን ከማይ ሰኒሒት! 

 መን ከማይ ሰራየ! 

 መን ከማይ ጋሽ! 

 መን ከማይ ሓማሴን! 
እዝም ዜተጠቕሱ ጭርሖታት፡ ኣጸገምቲ ከም ምዃኖም መጠን፡ መዴሃኒቶም ግን፡ ሌዜብ ካብ ምዃን ስሇ ይ ተርፍ፡ ካብ 
ፋርማሲ እትዕዯግ ይ ኮነትስ፡ ኣብ ውሽጢ ሰብኣውነትና፡ ተኸዙና እትነብር ሊ፡ ስሇ ዜኾነት፡ ብይ ሓዯ ዋጋ ከይ 
ከፈሌና፡ ክንጥቀመሊ ኣብ ዜኾነ ዯቒቕ ህሌውቲ እያ። ምሌዚብ።      
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 ኣብ ትሕቲ ግብሪ እከያት፡ ምስ ንምሇኽ ግን፡ ናይ ኤርትራ ጋታት ከም ምዃና ኣዋዱቕና፡ ናብ ከምዙ ኣቶም ዜኣመሰለ፡ 
መሰረት ቅርሕንትታ፡ ነዴህብ እንተ ዯኣ ኴና፡ ትምክሕትታትና ክጎዴኡና እንተ ይ ኮይኖም፡ ክፍውሱና ኣይ ክእሌን። ብሓዯ 
ኢዴ ምጥቓዕ ኣይ ከኣሌን። ከም መረዱኢ ነገር፡ እስከ ክሌተ ተቓናቐንቲ ንጠቁም። ንስሇ ኣብነት ጥራይ።  
 
ሓርበኛ ኣዴሓኖም በቲ ሓዯ ወገን፡ ሓርበኛ መስፍን ከኣ በቲ ካሌእ። እዙ ኣቶም፡ ሽማምንቲ ናይ ሻዕብያ ከም ምንባሮም 
መጠን፡ ነብሲ ወከፎም፡ ነንሕዴሕድም ነናይ ውሽጦም ውሻጢኦም ዜፋሇጡ መዚኑ እዮም። ካብቲ መንግስት ዓሌዮም ከኣ፡ 
ሓቂ ከምስለ፡ ብሓንሳብ ሰሚሮም ናብ ምቅዋም ተሰሉፎም። ሕርሕራይ ገቢሮም ከዲህሌለና ምስ ጸንሑ ከኣ፡ ኣብ ጥራይ 
ጎሌጎሌጎሌ ጠንጢኖምና፡ ንሓዴሕድም ብባእሲ ተፈሊሌዮም። እቲ ሓዯ ከም ባህታ፡ እቲ ሓዯ ዴማ ከም ተዴሊ፡ ክመስለ ስሇ 
ዜዯሇዩ ዯኣ ከይ ኮኑ?  
 
መባኢሲኦም እንታይ ከም ምዃኑ ብየገዴስ፡ እዙኣቶም ክሌተ ጎረሓት ሓሚኹሽቲ ዜስንቆም፡ ኣብ ሓንቲ ጽሊሌ ሽባኻ 
ኣጽሉልም፡ ሓጥያታቶም ምስ ፋኹሱ ወይ ከኣ፡ ምስ ዜናስሕለ፡ እቶም ኣብ ፈቐድ ቦታ ሇዉ፡ ሃነዜሌ በሊዕቲ ሳዕርን፡ 
እቶም ጭዋታት በሊዕቲ ሓኸሇን እተኾኑ እውን፡ ንኽሊቡ ተባብዕ እዩ። ብሓንሳብ ኣብ ሳዕሪ ምብሊዕ፡ ወይ ከኣ፡ ብሓንሳብ 
ኣብ ሓኸሇ ምብሊዕ ምተሰማምዑ ዜብሌ ባህጊ ኣልኒ።     
 
በዝም ተርዙሮም ሇዉ፡ ኣቖጣዕቲ ዜኾኑ እምነታት እዙኣቶም፡ ቋንቋና እና ተዚረቡ ዜሕበኑ ዛጋታት፡ ብጽሩይነቶም 
ዜምክሑ /puritans/፡ ካብ ናይ ጀርመናውያ ኣርያን፤ ናይ ብርጣንያ ኣንግል ሳክሶናውያን፤ ቀያሕይቲ ወተግ ናይ ኣሜሪካ፤ 
ናይ ኢስራኤሌ ጁዲውያን እምነታት፡ ብምታይ ክን ፈሊሌዮም ንኽእሌ?  

 
እቶም ሰብ ኣከሇ፡ ኣርየናውን ክኾኑ፡ ባህ ዜብልም እንተ ዯኣ ኮይኑ፤ እቶም ሓማ ከኣ፡ ኣንግል ክኾኑ ዜብርሆም፡ እንተ 
ኾይኑ፤ እቶም ራዚ ወይ ሰረየ ዴማኒ፡ ጂዲውያን ክኾኑ፡ ዯስ ዜህልም እንተ ዯኣ ኮይኑ፤ እታ ኩሊ ሰብ መዓሌቲ ዓርቢ ዴማኒ፡ 
ክትዕርብ፡ ዯስ ዜብሊ ኢንተ ዯኣ ኮይኑ ዴማ፡ ባይ ባይ ኤርትሪያ። ይሕሸና ዴዩ?     
 
ኣብ መወዲእታ ሰዓት ናይ ህሌውና፡ ግዱ በጺሕና ኣሉና ኮይና ዴማኒ፤ መን ዴዮም ንመን፡ ንፍጡራት ኤርትራውያን ሰባት 
ከም ኣቶም፡ ከም በሊዕቲ ሳዕሪ ኣብዑር፡ ቆጺሮም ዜጽይንዎም?  በዜን ዜኸምዜን፡ ክጭጫሕ ዜጸንሔ ርኽሰታት ዜወሇድ፡ 
ልሚ -  ንሶዎራ ኤርትራ፡ ሽፍትነት እዩ ነይሩ ንዜብለ ሇዉ - ኢሂይናይ ዯኣ፡ መን ዜጸረገልም ጽርግያ ዴዮም፡ ዜሕንበብለ 
ሇው።  
 
ኣሕዋትን ኣሓትን፡ እንተ ዯኣ ብጹኡነት ኩነታትና፡ ኣበይ ከም ል ከይ መሜና፡ ሓቂ ብጋህዱ ኣብ ዜብሌ ቁርቁስ፡ 
ክንቆራቖስ እንተ ዯኣ ኴና፡ ብይካ ነቲ ሓዊ፡ ሊምባ ካብ ምንስናስ ኣየዴሕነናን እዩ። መንድ ኣልዩ ካብ ተቓውሞ፡ ካብ 
ባዕሇይ ጀሚርካ፡ ብጋህዱ ይ ሇፍሇፈ? በዙሑስ ፈሲሱ ከማን!   

 
ብቐዲምነት፡ ኣብ ዓይንና ል ጉንዱ፡  ከይ ርኤና፡ ኣብ ዓይኒ ኢሳያስን ሻዕብያን፡ ል ገፈሌ፡ ዜረኣየና ጥራይ እንተ ዯኣ 
ኮይኑ፡ - ሓንቲ ሓባሌ ንሓንቲ ሓባሌ፡  ከይ ትቕዴማ መታን፡ ኣንቲ ሓባሌ፡ ከም ኢሊ ምጽራፋ ኮይኑ የስምዕ።   
 
ስሇ ዜግሄር! ኣብ ምፍታሕ ጸገማት ጉዲይ ናይ ሃገርና፡ ተራና ክንጻወት ንዯሉ፡ እንተ ዯኣ ኬና፡ ቅዯም ቀዲዴም፡ ምጥርናፍ 
የዴሌየና። ከይ ተጠርነፍካ ዜግበር ሃሌኪ ግን፡ ከይ ዯቀስካ ዜሕሇም፡ ዕንወት ኣብ ሌዕሉ በጺሕናዮ ልና፡  ሓዯ ስዴሪ 
ንቕዴሚት፡ ክኸውን ስሇ ዜኽእሌ፡ ብቛንቋ ናይ ተቓውሞ ምስ ንዚረቡለ፡ ንባዕለ ሽፍትነትድ ኣይ ኮነን? ከመይ ዴዩ ነገሩ? 

 
መን ከም ምዃንካ ንኽፈሌጠካ፡ ምስ መን ከም ትኸይዴ ንገረኒ፡ ከም ዜበሃሌ መጠን፡ ምስ ወያነ፤ ምስ ጁቡቲ፤ ምስ 
ሶማሌያ፤ ምስ COI፤ ምስ ESMG፤ ምስ USA፤ ምስ UK ወተ፡ ትኸየዴ እንተ ዯኣ ክኴንካ ዯኣ፡ ንስኻ ንእተመሳምሶ 
ምኽንያታት ዋሊ እንተ ሃሇወ፡  ንኤርትራን  ህዜባን ግን፡ ሸፋቲ ዯመኛ ካብ ምዃን ትዴሕን ዱኽ? ከመይ ዴዩ ሽፍትነት?  
 
እንተ ዯኣ ንሰሇ ህዜቡን ሃገሩን ዜተሰውኤ ሓርበኛ፡ ሽፍታ ተባሂለስ፡ እቶም ምስ ዯመኛታት ህዜቢ ኤርትራ ኮይኖም 
ዜወገኑ፡ ዯኣ እንታይ ኢና ክንብልም ንኽእሌ? ሽፍትነት ብውሑደ፡ ክዴዓት ዴማ ብቐንደ፡ ማሇትድ ኣይ ኮነን? ከመይ ዴዩ 
ሽፍትነት?  

 
ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ከም ዜፍሇጥ፡ ሽፍትነት ከም ሽፍትነት ንምግሊጹ ብዘሕ ስሇ ዜኾነ፡ ይሰግሮ ኣልኹ ዯኣ እምበር፡ 
ክንመሃረለ ምኸኣሌና ኔርና። ገሇ ካብቶም እንዯርፈልም ዜነበርና ሸፋቱ ግን -  
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 1) ሕነ ሓዋ እንክትፈዱ፡ ኣንጻር ጽሌማ ዜሸፈተት፡ ግንንቲ ሓብቲ ሇማ ነበረት። ምንሽር ዓጢቓ'ሊ ሓብቲ ሇማ - 
ተጠንቀቑ በሌዎም ንጽሌማ: ከኣ ተዯርፈሊ።   

 2) ጉኑን ሓጎስ ተምነዎ ከኣ፡ ሽፍትነቱ ኣብ ሌዕሉ ወነንቲ ሕርሻ ጠሊይን ነበረ። ሓጎስ ስነ ሸሓኒ - ንስኸድ መሲለኒ 
ከኣ ተዯርፈለ።  

 3) ጉኑን ኣሸበር ኣብርሃ ከኣ: ኣብረሃየ ኣሸበር ኣብርሃየ - ንዓኻ ፈሪሔ እምበር ምወፈርኩ በረኻየ ተዯርፈለ።  

 4) ንጉኑን ንጉሰ ወዱ እምቤተይ ሓጎሳ ከኣ:  -  ኣዯ ንጉሰ ኣዳና ኣይ ትኹና - ወዯን ክሕረዴ ንሰን ይቑነና 
እንክበሃሌ ተዯርፈለ።  

 እዜን ዜኸዜን እዩ እቲ ሽፍነት ኢሌና እንፈሌጦ።   
 
እሞ ዯኣ፡ ከመይ ከምይ ኮይኑ እዩ፡ ጸሇመ ገዴሌና ክሳብ ብዯረጃ ሽፍነት ዜተገሌጸ። እዙ ንባዕለ ናይ ጣሻ ተቓውሞ / rule 
of the Jungle Opposition / ዜመስሌ ክነሱ፡ ከካይድ ንዜጸንሔ ዜሩግ ዜኾነ ተቓውሞ፡ ብፍሊይ ንሻዕብያ ብሓፈሸኡ ዴማ: 
ንኽብርታት ገዴሉ ኤርትራ: ከራስሕ ዜጸንሔ ወፍሪ፡ እንሆ ሕጂ: ኣብ ክወጾ ይ ክእሌ፡ ዓሚቕ ገዯሌ ጥሒለ ይርከብ።   
 
ካብ መሊኺ ይ ብለ ተቓውሞ ብሓፈሻ፡ ብፍሊይ ዴማኒ ወብሳይታትን ፓሌቶካትን፡ እንታይ ክንጽበ ንኽእሌ? ኣብ ሌዕሉ 
ምዴርን ትሕቲ ሰማይን ል ክፍ ኣታት ዲኽር ኮይኑ፡ ንዜርገት ሓዴነት ህዜቢ ኤርትራ ዜኸውን፡ ቀንዱ መሳወሪ ሓዊ ኮይኑ 
ቀባብሌ ኮይኑ ንረኽቦ።  
 
ንመንግስቲ ኤርትራ ከም rule of the jangle ዜፈሌጥ፤ ኣብ ሌእሊዊት ባንዳራ ኤርትራ ይ ኣምን፤ ምስ ታሪኻውያን 
ዯመኛታት ኤርትራ ዜኾኑ፡ ናይ ዯገ ሓይሌታት ዜሊፈን፡ ጡርኑፍ ይኹን ብቱን ምንቅስቓሳት፡ ብይካ ዕግርግር እምበር፡ 
ሰሊም ከስፍን ይኽእሌ እዩ ኢሌካ ሃሰው እንተ በሌካ፡ ሓንቲ ክንዱ ቅንጣብ ኣዴሪ፡ እትኸውን መርትዖ የሊን።  
 
ነዚ ብቐሉለ HTML ተጥቒምካ፡ ወብሳይ ስሇ ዜተኸሌካ፡ ከም Pyramid ናይ ግብጺ ዜሃንጽካ ስሇ ዜሰመዓካ ተሓባኒ፡ 
please stop defaming our pride. Stop for becoming poletical arsonist.      
 
ኣብ ጉዲይ ሃገርን ህዜብን፡ ጠብልቕልቕ ቅዴሚ ምባሌና፡ ከም ውሌቀሰባት መጠን፡ ገሇ ቀያዱ ዜኾነ ኣማእዚኒ፡ ወይ ካብ 
ምህሮ ወይ ከኣ ካብ ኣእምሮ፡ ክሰኣነና ኣይ ብለን በሃሊይ እየ ኣነ። ብቓሊት ናተይ ተጠቒመ፡ ነዝም ቀየዴቲ ክኾኑና ይኽእኡ 
እዮም ዜብልም፡ ውሁባት ክብርታት ከመሌክት እንተ ዯኣ ኮይነ፡ ከም'ዝም ዜስዕቡ ይርከብዎም።  

 ጽቡቕነት፤ ኩውንነት፤ ሓቅነት፤ ሞራሌነት፤ ሚዚንነት፤ ክብርነት፤ ኣኽባርነት፤ ትሕትነት፤ ንጽህነት፤ . . . 

 Goodnes, virtuousness, righteousness, morality, integrity, dignity, honor, decency, 
respectability, nobility, worthiness, purity …  

 
ነንውሌቅና እጠቕመና ይኸውን እዩ፡ ኢሌና ንእን ኽተል መንገዱ፡ ውሌቃዊ ስሇ ዜኾነ፡ እዜግሄር ዋናና። እቶም፡ ካብ 
ውሌቃዊ ጉዲዮም ሓሉፎም፡ ኣብ ጉዲይ ሕብረተሰብ ተሸሚሞም፡ ጥማሕታቶም ከስርጹ መታን፡ ጠንቀሊዕሊዕ ዜብለ ግን፡ 
እንተ ዯኣ፡ ነዝም ዜተጠቕሱ ሞቖምያ ክብርታት፡ ይ ዓጅብዎም ኮይኖም፡ ንባዕልም ሸፋቱ እዮም።    
 

ዴምዯማ 
 
ስውራ ኤርትራ ዯኣ፡ ብናይ ዓሇምና ናይ ኩናት ተመራመርቲ፡ ሓዯ ካብቶም ተዯነቕቲ  ዜበሃለ ስርሒታት፡ ንነጻነት ሃገር 
ወፊሩ ፍረየ፡ ከም ምዃኑ ምስኩር እንዴዩ። ነዙ ወርቃዊ ዜኾነ ታሪኽና፡ ዴጽይን ኤርትራዊ እሞ ከኣ፡ ብናይ ዯገ ጸሊእትና 
 ከውርረና ዜብህግ፡ ገበን ብኽዴዓት ኣይ ኮነን እንዴዩ? [1] 
 
ከምዜን ዜኸምዜን፡  ኣቦኡ ፍሇጠ ውጹእ ዜኾነ ጸረ ሃገር ተግባራት፡ እሞ ከኣ፡ ካብ ኤርትራውያን ዜበሃለ ክስማዕ እንከል፡ 
ሸሇሌ ክበሃሌ ይ ግባእ፡ ከቢዴ ነገር እዩ። ብቐጥታ ምስኡ ዜተ ሓሓዜ፡ እኳ እንተ ይ ኮነ ከኣ፡ ብሌሽውና ናይ ተራ 
ሃገራውያን፡ ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ዯገ፡ እና በዜሔ የስፋሕፍእ ከም ል እውን፡ ዯሚቑ ዜርኤ ል እዩ።  
 
ቅጥፈት፤ ክሕዯት፤ ጥሌመት፤ ሃስያነት፤ ሓሶትን ፋለሌነት እናሳዕረር ይኸይዴ ኣል። ነቲ ንህዜቢ ኤርትራ ኣመሌኪትና፡ ሃብታም 
ዜኾነ ባህሌን ሌምዴን ቅርስን ዜውንን  እዩ እና በሌና ብጃምሊ፡ እንጀሃረለ ልና እምነት፡ ኣብ ሕቶ ምሌክት እቱ ተርክቦ ኮይኑ ል 
እዩ። ብመዓቀኒ ናይ ግዛ ተጠቒምና፡ ምስ ንፍትሾ ግን፡ እቲ ናይ ቀዯም ዜነበረ ህዜቢን፡ እዙ ናይ ሕጂ ል ህዜብን ግን፡  ብመሌክዕን፡ 
ኣበሊሌዓን ኣሰታትያን ኣከያይዲን ኣከዲዴናን ኣተሓሕዚ ናብራን ተመሳሳሉ እኳ እዩ ክንብሌ እንተ ከኣሌና፤ ንጠባያት ዜምሌከት ግን፡ ኣብ 
ብዘሓት ጨናፍር ዜፈሊሇ ኮይኑ ይርከብ።   



14 
 

 
እዙ ናይ ልሚ ህዜቢ፡ ክንዯየናይ ዜኸውን ካብኡ፡ ብኣሃዜ ምሌክዑ፡ ከቢዴ እኳ እንተኾነ፡ ብግመት ግን መብዚሕትኡ፡ ሓንቲ ካብተን 
ኣገዯስቲ ዜኾና መፋትሕ ናይ እንታይነት፡ ዜሰኣነ ኮይኑ ል ይመስሌ።  ንሳ ከኣ ዔብ ትበሃሌ መትከሊዊት ባህሉ እያ። ስሇምታይ 
ንዜብሌ ሕቶ ኣብ ክንዱ ብዕምቆት ፈትሽካ፤ መሚኻ፤ ቆጽርካ፤ ዯሚርካ መሌሲ ትረኽበለ ግን፡ በቆራጭ ቦጎግ ኣቢሌካ ዜወሃብ መሌሲ 
ሕሱር እዩ።  
 
እቶም ኩልም፡ ሕርኽራኽ ናይ ዔብ ይ ብልም ሰባት፡ ኩለ ጸገማት ናይ ህዜቢ ኤርትራ፡ ብሰሪ ሻዕብያን/ህግዯፍን ወይ ዴማ ብሰንኪ 
ፕረሲዯንት ኢሳያስን ዜተፈጥረ ዯኣ እምበር፡ ካሌእ ምኽንያት ዜበሃሌ የሌቦን ንዜብለ ሓባእቲ ቁስልም፡ ሓባእቲ ፈውሶም፡ ጻዕዲ 
ሓሶውቲ እዮም።  እዙ ናይ ልሚ ሰብ፡ ይ ከምቲ መርፍእን ቅጥንን ኣሊጊቡ ዜነብር ዜነበረ ሰብ፡ ኣብ ጣኦት ድሊር ኣምሉኹ፡ ብድሊር 

ክሽየጥን ክሌወጥን ንርእዮ ልናስ፡ እዙ ኩለ ሕስረት ናብ ኢሳያስ ብኸመይ ይሇግቦ? ናይ መን ሓሊፍነት እዩ? ናይ ባዕሌና ዯኣ 
ከይ ከውን?  መንድ ኣልዩ፡ ከም ይ ከውን ፈተነ ወኻርያ፡ ዜዋውዕ ኣሲሩ ዜጸዯቐ? ዜዋውዕ ብምእሳር ኣጽዯቕን እዩ።      
 
ብሓፈሻኡ እን ክዚም እንከል ዴማኒ ፡- ወሰን ኢሌካ ዜፍጸም ል ተግባራት፡ ንሱ ከኣ፡ ጥሕሰት ኣብ ሌዕሉ ቅዴስና ናይ [ 
ውሁብ ዜኾነ ሕጋውን ሞራሊውን ግብረ ገብነታውን] ይዕርዕር ስሇ ል፡ ከም ቀዲምነት ተሰሪዑ ህዜቢ ብህዜቢ ክዜተየለ 
ከም ሇዎ፡ ብተበግሶይ  ከገንዜብ ይፈቱ።  
 
ንባዕሌና ዱሞክራስያውናን ከይ ኮና፡ ኣብ ኣምር ዱሞክራሲ ኣትኪሌና ሒቕቕ እንተ በሌና ኣይ ጋጠምን እዩ። ንባዕሌና 
ፍትሓውያን ከይ ኮና፡ ፍትሒ ክንብሌ ሒቒቕ እንተ በሌና፡ ኣይ ጋጠምን እዩ። እንታይ ዯኣ'ሞ ይሓይሽ?ከም ግምተይ፡ ኢቲ 
ዜሓሸ ነብሰ ምሌከት፡ ወይ ነብሰ ዱስፕሉን ክህሌወና ምግባር እዩ። ብፍቶት ይኹን በስገዲዴ፡ ኣብ ዱስፕሉን ክንምእዜ 
ኣልና።   
 
ጥብቆ    
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Eritrean_War_of_Independence 
 
ምስ ጽብቕ ትምኒታተይ ኣብዙ ይውዴእ። 
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