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“…….ኣይኮነን ሎምስ፡ ቀደም ባዶ እንከለና ሓያላን ከምዝሰዓርና መጠን ድሕሪ ሕጂ’ውን ‘ንዝኾነ ይኹን ጸላኢ ክንስዕር ከምእንኽእል፡
ክሳብ ዘንቀድና ድማ ኣብ ቅድሜና ደው ክብል ዝኽእል ጸላኢ ከምዘየለ”………ቅጭ መጺእኩም እንተኾይኑ ዘረባ የማነ ህበይ ኢዩ።   

እዛ ዝኽሪ “ኣርባዓ” ካብ ብዓንተቦኣ ታሪኽ ኣለዋ። ዝኽሪ ኣርባዓ ዓመታት ቦለኛ 
ዘዳለዉ ሊቃውንቲ ህግደፍ’ውን ውራዮም በየናይ መልክዕ ክጥቀሙላ ከምዝፈ 
ተኑ ድሮ ተራእዮም ኢዮም። ሓፋሽ ኤርትራ ድማ ናቱ መጠመቲ ኣለዎ። ሓደ 
ካብቶም ግዳያትን ገዳይም ተጋደልትን ተ/ይ ተስፋይ ተምነዎ’ውን ንመጽሓፉ 
““““ንኣርባዓንኣርባዓንኣርባዓንኣርባዓ    ዓመታትዓመታትዓመታትዓመታት    ዝተቐብረዝተቐብረዝተቐብረዝተቐብረ    ጉድጉድጉድጉድ”””” ብዝብል ኣርእስቲ’ዩ ዘዳለዋ። ኩላህና ዝኽሪ 
ናይ 30-40 ዓመታት ኣለና። ዝኽርና ግን ብከምቲ ናቶም ክሳራ ሃምን ቀልብን 
ህዝቢ ከይሰለበ ዝሓልፍ ኣይኮነን። 

ኩልኹም ቅዱም ታሪኽ ትፈልጡ ዘበልኩም ነዚ ብሂል ምስሰማዕኩም ከምቲ 
ዝኾንናዮ ኣእዳውኩም ንድሕሪት ጠዊኹም ከምዘእወኹም ኣይተጠራጠርናን።
ግን ድማ “መዓልቲ ‘ንግደት’ ኢዩ” ኢለሙና። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሰላሳ 
ኣርባዓታት ንግደታት ብዘይንቡርነቱ ትኽዕብዎ ትኾኑ። ንሳቶም በይኖም ዝፈጸ 
ምዎ ታሪኽ’ዃ እንተዘይብሎም በይኖም ንዝርድኦም ዝጽበይዎ ናይ ጽባሕ ዓወ 

ቶም ብሽፋን ናይ ትማሊ ክትውድሱሎም ከምዝግድድኹም ርኢናዩ። እሞ በይኖም ይምድሩ በይኖም የኹድዱ። እቲ ካልእ ወገን ድማ 
ግድን ካልእ መጠመቲ ትማልን ጽባሕን ኣለዎ። ሽዑ ዝተፈለየ ነገር እንተነይሩ ንሳቶም ብስም እኩብ ህዝቢ ምስቲ ብጫዮም ዝመስሎም 
ብልቡ ግን ምስኦም ዘይነበረ ተጸምቢሮም ናይ“ኣይጠዓመናን” ድምጺ ከየስምዑ ተባሂሉ ኢዩ “ሰራዊትሰራዊትሰራዊትሰራዊት    ደምደምደምደም    ኤርትራኤርትራኤርትራኤርትራ”””” ዝተቐረበ። ‘‘‘‘ደደደደምምምም’’’’ 
ኢልካ ስምከ እንታይ ማለት ኢዩ? ብዘይካ ቁንቁኝኡ ንኤርትራውያን ዘይተገልጸና    ““““ደምደምደምደም    ኤርትራኤርትራኤርትራኤርትራ”””” ዝስመዩ ቀላጽሞም ብመባኹዕቲ ለቢ 
ቶ ዝተነፍሐ ኣጓብዝ ምኻኖም እንተዘይኮይኑ ካልእ ንኣቶ የማነ ዘጃህር ምንም ነገር ኣይርአን። ክዳኖም ፍሉጥ፡ ዕማሞም ፍሉጥ! ካብኮነ 
ግዳ ሽክናኦም ባዶ ኮይናስ ደም ኤርትራውያን ከውሕዙ ድዮም ተመልሚሎም? ከምኡ እንተኾይኑ ካብዞም ኣብወጻኢ ሃገራት እናነበሩ 
‘ብነዊሕ ገመድ ከምተኣስሩ’ ዝውረየሎም ደቂ-ኤርትራስ ክንደይ ሰብ ኮን “ባዕሉ ነብሱ ቀቲሉ” እናተባህለ ተወጊኑ ይኸውን? ኢሎም ሰ 
ብ ከጨንቑን ከርዕዱን ዝውጥኑ የማነታት ከምዘለዉን ዝሰሉኽ ዘረባታት ከምዘሎን ፈሊጥናዮ ኣለና። 

ኣብዚ ሎሚ ዝፍከረሉ ዘሎ እዋን ስእሊሓድሽ ሰራዊትና ከምዚትዕዘብዎ ኢዩ። ቡምባ የብሎም ጠበንጃ። ንኣቶ የማነ እንተተወኪስኩሞ 
ግና ሓንትስ ኣመንትን ተኣመንትን ድኣ ኩኑ’ምበር ከምቲ ናይ ቦሎኛ ዝኽሪ ፍላይ ማንታ ዛንታ ኣርባዓ ዓመታት ዘዕለለኩም፡ ዕጥቂ’ዞም 
ዝረኣዩኹም’ውን ክነግረኩም ኢዩ። ማለተይ ነቲ ድምጺ ኣልቦን ሰብ ዘይርእዮን ጠበናጁኦም፡ እቲ ዘየጉርዕን ብርሃን ዘየብሉን ቡምባታቶ 
ም፡ ኮታ ኩሉ ዕጥቆም ዝርዝር ኣቢሉ ከረድኣኩም ይኽእል። ብዛዕባ ኣኽራርነትን ኣኽረርትን፡ ሞትን ስቅያትን፡ ብዛዕባ ቀይህን ጻዕዳን ሽ 
በራን ኣሸበርትን፡ እናተነግረኩም ተሸቢርኩም ብጠጠውኩም ሽንቲ ብሽንቲ ጥሪቕሪቕ ክትብሉሉ እንተኽኢልኩም፡ ወዲ ኤርትራ ብከም 
ኣ ጥራይ ከምዝተሓዝ እዋናዊት ናይ’ዚ ዘሎ ንበይኑ ዓይነት ፖለቲካዊ ሓላፊ ህግደፍ ኣቶ የማነ ጋውና ህበይ ኢያ።  

እንተድኣ ከምቶም እናመቱ ዝፈርሁ፡ እናተቖርጠሙ ከይረኣዩን ከይስምዑን ዘሕሸኹሽኹ ዘይኮንኩም ግና ጠመተኹም ክፍለ ኢዩ። ንተ 
ምሳልኩም ትበቅዕ ካብ ንእስነተይ ኣፈይ ከፊተ ዝሰማዕኩዋን ዘይረሳዕኩዋን ሓጻር ግን ድማ ትመስለኒ ዛንታ ኣድጊ ከኣ ከውግዓኩም። 

ቀደም ዘመን ዝብኢስ ንኣድጊ ይፈርሃ ከምዝነበረ ይዝንቶ። ነገር ዝብኢ ካብተላዕለ ንሱ “ኣዝዩ ፈራህ” ኢዩ ዝበሃል፡ እሞ ምናዳ ኣድጊ ኣ 
እዛና የማነ-ጸጋም ክትጠዋውዮ እንከላ ኣቕርንቲ ገሚቱ ከብዱ ከይትትርብዖ፡ ብግዝፋ ዓብሊላ ምስ’ዛ መሬት ከይትጽንብሮ፡ በቲ ርቡብ 
ኣስናና ከይትዝልዝሎ፡ ኣውራ ብበረዀዳኣ ኣስናኑ ከይተርግፎን ጭራሽ ከይትሓማትሎን፡ ዋላ ምስመተ ደድሕሪኡ እናርከበት ከይትምጅ 
ርጦ ኮታ ገግናዩ እናሓሰበ ብሃንደበት እናክትገጥሞ ብሓሸዋ ሸሪኢ ተመርቂፉ‘ነብሱ ብምድሓን’ ጥሙይ ከብዱ ክሓክክ ይሓድር ነበረ።  

ሓደ ግዜ ካብ ሰማይ ገለ ማና ጽንዓትን ድፍረትን ወረደሉ ። ሽዑ ንወያ ነዊሕ ዘፍረሀቶ ጽብሕቲ እንጌራኡ ብድፍረት ዓትዓታ። ንሳ ድ 
ማ ኪኖ ግይጽ ብጉልበት’ውን ኣይተዳረገቶን ክንሳ ነገር ፈራህ ‘ታእዋኑ ተጣቢቡ ረቃቒቶኣ ተርቲሩ ኣምዑታ ዛሕዝሖ። ለካ እቲ ኣቕርን 
ቲ ዝመስሎ ዝነበረስ ከምኡ ኣይኮነን። ንርእሱ ድማ ቁርጥምጥምሽ ስጋ ኮነሉ። እናሓንሳብ ገለ ዝጸገሞም ግሩሃት መሓስኣት ክሕልወሎ 
ም ይልምንዎ ምንባሮም ይዝንቶ። ንሱ ድማ መቸም ስሱዕ እንድዩ “ንበይነይ!” ኢሉ ይድነቕ ነበረ። ኣብ ገለ ምሩቕ መዓልትታት’ሞ እታ 
ስጋስ ስጋ ተጽዒና ይረኽባ። ካብኡ ንንየው ዝብኢ ቡዙሕ ተማህረ። ኣውራ ዝተማህራ ብሕብረት እንተገጢሙ ማንም ከምዘይስዕሮ ተ 
ማህረ። ምምሃር ጥራይ ዘይኮነስ ኣውራ ምትግባር ከኢሉ ሎሚ እንክርአ ንጉጅለ ኣናብስ ከይተረፈ ዝዳረግ ሓይሊ ኣጥርዩ አሎ። ጸገም 
ዝብኢ ስስዐ ኢያ። ንሱ ንሽዓ ተድልዮ ጥራይ ዘይኮነን እንኮላይ ንጽባሕ ክብል ንዝረኸበን ኩለን ክቐትል ኣብሞንጎ መሬት ይወግሖ’ሞ 



ገለ ከይለከፈ ናብ መውዓሊኡ ይህንደፍ። ብኸምኡ ኢዩ “ዝብኢ ጽባሕ” ዝባሃል ጥራይ ዘይኮነስ “ንጽባሕ ዝብል ኣየጽባሓሉ” እናተባህለ 
‘ውን ዝምሰል። ዝብኢ ለካ ራዕድስ ራዕዲ ጥራይ ምዃና ምሂርና ኢዩ። ፈውሲ ፍርሂ ድፍረት፡ ባይታን ሓይልን ዓወት ድማ ጥምረት፡ 
ስምረትን ምትእምማንን ምዃኑ’ውን እቲ ‘ሸራኢ’ ዝብኢ ኢዩ ብሸርኡ ምሂርና!! ዛንታ ዝብኢ ብዙሕ ኢዩ። እንኮላይ “ፈራህ ኣይሓዝካ” 
ዝብል ምስላ ካብ ኣያ ዝብኢ ከምተማሃርናዮ ይዝንቶ። ምስ ወኻርያ ዘለዎ ጥቡቕ ዝምድና ግን ኣቶ የማነ ከስዕበልኩም ኢዩ። 

እዛ ዛንታ ገለ ካብቲ ኣቦሓጎይ ዝነግረና ዝነበረ ኢያ። እቶም ዛንታታት ገድሊ ትፈልጡኸ ስዉእ ተኽለ ኣብራሃዶ ተዘኪርኩም? ብዝኾነ 
ዛንታ ስለዛንታ ጥራይ ኣይዝንቶን። እሞ ፍርሒ ንፈራሓት ገዲፍና ናብዞም የማነ ሰብ ጸሊም ራዕዲ ክኾኑሉ ዝመልመሎም ሰብ ሱቕሬን 
ዓሳክር ንመለስ። ንሱ ኣብ ኣመሪካ ብዘንጸላለዎ በርቃዊ መጥቃዕቲ መንእሰያት ዓለም ብገፋሓ ጸቢባቶ ክሰራጠ እንከሎ ዘናገፎ ሰራዊት 
ደም ኤርትራ ኣይተራእየን ። ኣብ ቦለኛ’ውን ንብድሆ መንእሰያት ጥሒሱ ትእዛዛት ናይቲ የማነ ዝወጠኖ እኪት ፈጺሙ ዝፈከረ ኣባል ‘ደ 
ም ኤርትራ’ ኣይተራእየን። ስለምንታይ? እንተበልኩም ባዕላ’ያ’ታ መበቆል መሬት ከምኡ ሰሪሓትና። 

ዓላማ ናይዞም ዝረኣይኹም ሰብ ጃለ ዕጥቂ ከምቶም ትማሊ ባዶ ኢዶም “ንጸላኢ ብጥይቱ ብብረቱ” ኢሎም መሮር ዝወፈሩ’ሞ ብርግ 
ጽ’ውን ዝወፈርሉ ዓላማ ዝዛዘሙ ኣይኮነን። እዚኣቶም ሓለዋ ኣህባይ፡ ሓለዋ ተኸደንቲ ጎልፎ ጀነራላት፡ እንኮላይ ሓለዋ ናይቶም ድሮ 
ብናይሓሶት ህድማ ተዓቝቦም ክንሶም ብክፍሊት ዝሕለዉ ዘለዉን ገና ንብድሕሪሕጂ ዝስዕቡን ኢዮም። (ከምቲ ዝውረ ንናይ ጽባሕ ኢ 
ሳይያስ ዝሕልዉ ድማ ከምቲ ናይ መንግስቱ ድሮ ብስዉር ተዓሲቦም ኣለዉ)። ቀዳሞት ሰብ ቁምጣ መንእሰያት ግና ድሮ ሂወቶም ዝሓ 
ለፈት ሓለዋ ሃገር’ዃ እንተኾኑ እዞም ክልተ ኣንጻራት እንታይ ዘራኽብ ከምዘለዎ ባዕልና ስለንፈልጦ ሕልሚ ንሓላሚኡ ጥራይ ንግደፎ።  

ናይ ሎሚ ሕልሚ ገዛእቲ ካብቶም ቀዳሞት ከምዝኸፍአ ተዓዘቡ። እቲ ዝድለ ‘ናጻነት’ ስለዝተረኽበ እቲ ትማሊ ዝነበረ ንቀጻሊ መደብ 
ሕቡእ ኣጀንዳ መታን ከይዕንቅፍ ኩሉ ኣየድልን። ማለት ሎሚ እቲ ካብ ምጅማር ሰውራ ዝተመልመለ ሕጹብ ዝመዓንጣኡ በዓል ቁም 
ጣ ስረን ጊተርን ብናይሳዋ ስለዝተተክአ ኣየድልን። እቲ ዝተማረኸ መዳፍዕ ኮነ እተን በዓል ቁጽሪ ሓደ፡ በዓል ጃጓር ዝበሃላ ታንክታት 
ሎሚ ኣየድልያን። ሎሚ ፖለቲካዊ ኣፈታትሓ ሕቶ መሰል ስለ    ‘‘‘‘ዝሰልጠነዝሰልጠነዝሰልጠነዝሰልጠነ’’’’ ነገር ጎነጽ ኮነ ጭርሖ ዲሞክራሲ ኣየድልን’ዩ’ሞ ክሕሰብ የብ 
ሉን። ሰራዊት ሳዋ’ውን ከምቲ “ባህ ክብላ”…. ‘ውረስ’ እንተተባህለ ሓቂ መሲልዎ ክወርስ ዘዘንቀደ ክመክን ወይናብ ራሻይዳ ክብያዕ ኣለ 
ዎ። ብቀንዱ እቲ ፈላጥ ምስጢር ተጋዳላይ ብዝኾነ ዋጋን ብዝቐልጠፈ ግዜን መቓብሩ ክሰፍር ኣለዎ። እተን ዕዉታት ሓጺነ-መጺን ንር 
እሰን ድሕሪ-ሕጂ ስራሕ ስለዘይብለን ከምተን ናይ ድሕሪ ቃኘው ዘለዋ ጃፓን ክሳብ ትኣራርየን ፍቐዶ መኻዝን ራታመ ክኹመራ ኣለወ 
ን። እርቡናለ እሞከኣ ምእንቲ ናይ ሓዋሩ ሓለቓአን ከይህውኻ ምስ ክኢላታተን ሸውዓተ-መዓሙቕ ክቕበራን ክስጠያን ኣለወን።  

ዝያዳ መብርሂ ኣበሃህላይ ዝደለየ እንተኣልዩ ማለተይ ምእንቲ ርእሱ ጉዳይ ባድመ ብኣይሰላም ኣይኲናት ‘ስለዝተፈትሐ’ ኢቲዮጲያ’ውን 
ተኹሲ ኣየድልያን ኮይኑስ እተን ትዕድገን ዘላ ታንክታት ብቕድሚአን ገሓጥ ሓመድ ሰኲዓ ኣብ ህንጻ ሓጽብታትን መሰሉን ተዋፍረን፡ ወ 
ይድማ ብድሕሪአን ማሕረሻታት ገጢማ ናብ ልምዓተን ተዋፍረን ኣላ። እቲ ፋብሪካታት መዳፍዕ ከም ኣምቸ ዝኣመሰለ መገጣጠሚ መ 
ካይን ከፍሪ፡ እንተዘይከኣለ ድማ ድጉረ-ማሕረሻን ካልእ ሕርሻዊ ንዋትን ክሰንዕ፡ ብኣውራኡ ካብ ጸብጻብ ናይቲ ዝህነጽ ዘሎ መገዲ ባቡ 
ር ከምዝፍለጥ መንኮርኮር ዘሽከርክረሉ መስመር ብብዝሒ ስለዝተጠልበ ናብኡ ከምዝቐንዕ ንህግደፍ ብዘተኣማምን መልክዑ ተሰኒዱ ስ  
ለዝተዋህባ ኲናት እናተጨርሐ ብስዉር ውዕል ኣንድነት ተፈራሪሞም ከምዘለዉ ጸላእቲ ዘውረይዎ ዝመሰል ሓበሬታ ተፈንዩ ኣሎ።ስለ 
ዚ ከምቲ ዝሓለፈ ወተሃደራዊ ብቕዓት ኤርትራ መታን ከይዕንቅፎም “ክዳቐቕ ኣለዎ” ኢዮም ዝብሉናን ብግብሪ እናገበርዎን ዘለዉ። 

እሞኸድኣ ‘ይሙን ኣባጥረግ’ ነዚ ዕጥቂ ጸብሒዱባ’ዚ ሒዝካ ድዩ’ቲ ክንድኡ ፈኸራ ’ስቡሕ መኣዲ’?ዶስ ዋልታ ’’’’ነንሳሕብነንሳሕብነንሳሕብነንሳሕብ’’’’ ቀሪባ?  

ኩሎም ገዛእቲ ነቲ ውቅያኖስ ዝተወፋይነቱ ዘዐወቶም ህዝቢ ስለዝኸድዑ ለፍለፍቲ ጥራይ ኢዮም። እምበር ኣቶ የማነ ከምሓላፊ ፖለቲ 
ካ ህግደፍ መጠንሲ ግደፍ’ዞም ባዶ ኢዶም እቲ ብወተሃደራዊ ቆራጽነቱን ብልጸቱን ዝተፈለጠ ሰራዊት መግዛእቲ’ውን’ኮ ነገር ሎምን ክ 
ድዓትን ኮይኑ ሎሚ ህግደፍ ብጀግንነቱ ጥራይ ከምዝሰዓሮም እንተገሊጽልኩም ንሳቶም’ሞ ሳላ ኤርትራውነቶም ብሂወቶምን ንብረቶም 
ን ኢያ ሰውራ ተተኺላን ተዓዊታን። ኩሉ ከተማውን በረኻውን ዕማማት ከኣ ንዓኣቶም ሒዝካ ኢዩ ዝኾነ። ከምኡ ድማ ሎሚ ወዮም 
ዘመናውያን ብሓቂ ንጣብ ‘ደም ኤርትራ’ ጥራይ ትሃልዎም’ምበር ጽባሕ ንየማነ መዓስ ክሕልውዎ ኣየጽባሓሉ ክዝሕዝሕዎ እንተዘይኑ!!  

ግዜ ዳኛን ጠበቓን ኢዩ። የማነ ንውሳነ ግዜ ትማልን ሎሚን ኣይተረድኦን። ጽባሕ ግን ክርድኦን ዘይክርድኦን’ውን ክፈልጥ ኣይኮነን።  

ይቕጽል 

ሰናይ ቅነ። 

ጎደፋ፡ 

 



 

 

   


