
 

                                       እዋናዊ ጽሑፍ 

               ኤርትራውያን ኣብ ገምገም ቀይሕ መስመር! 

    እዙ ጽሑፍ ኣብ  ወሰናስን መሬት ኢትዮጵያ ከባቢታት ድብ ኢትዮ-ኤርትራ ኮይነ እየ ዜጽሕፎ 

ለኹ፡፡ ብርግጽ ካብ ጫፍ ድብ ኤርትራ ካብ ከባቢ ኣርብዒ ኪሎ ሜተር ኣይርሕቕን ኢዩ፡፡ ግዜያዊ 

መቐበልን መዕቆብን ኤርትራውያን ስዯተኛታት መዒስከር እንዲባጉና፡፡ ምርኣይ ከቢዴ ኢዩ፡፡ እቲ ሓቀኛ 

ክውንነት ከይተበረን ከይተጀለሐን ክትርእዮ እንከለኻ ሕልናኻ ይጉዲእን ይትንከፍን እሞ ኣብ ከቢዴ 

ስምዑት ትኣቱ፡፡ እዙ ጽሑፍ እዙ ክጽሕፍ እንከለኹ ብውሽጠይ ከቢዴ ጓሂ እናተሰማዏኒ ካብ የዑንተይ 

ጸረርታ ንብዒት እንዲወረዯ እየ፡፡ ፍጹም ክኣምን ኣይከኣልኩን፡፡ ግን ከኣ ምርኣይ ግዴን ምእማን ኮይኑኒ፡፡ 

ዕረ እናጠዒመኒ ነቲ ዜረኣኹዎ ክኣምን ተገዱዯ፡፡ ስሚዑታተይ ምስቲ ዜነበረ ኩውንነት ነበብቲ እዙ 

እዋናዊ ዚዕባ ንኽትግንብዎ ነቲ ብማዕድ ዜሰኣልኩዎ ስእልታት ብምስናይ እየ ከቕርቦ፡፡ ኤርትራውያን 

ብይ ሕብእብእ ኣብ ገምገም ቀይሕ መስመር ንርከብ ኣለና፡፡ ምጾታት ኤርትራውያን ዜተኣወጀ ዜመስል 

ዴባብ ኣብ ቅዴሜና ተገቲሩ ኣሎ፡፡ እቲ ሃጸይ ሃይለስላሰን ስርዒት ዯርግን ብዒውታ ኤርትራ መሬታ 

እምበር ህዜባ ኣየዴልየናን ዜብል ንጥፍኣትና ዜኣወጅዎ ኣዋጅ ሎሚ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ርእዮ ብርእዮ 

ይሰርሕሉን የተግብርዎን ኣለዉ፡፡ ሎሚ ካብቲ ኣንጸላሊውና ሎ ናይ ጥፍኣት ዯበና ሓዯው ክንዴሕን  

ሓዯው ነበረያ ነበረ ክንከውን: ነዙ ገጢሙና ሎ እዋናዊ ሕቶ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዛጋ መልሱ ክህበሉ 

ክግዯዴዩ፡፡ ንኽንህሉ ዜኾነ ፍልልያትና ኣወንዙፍና ሓዯ ንኹን፡፡    

   ከባቢ ሰዒት ሰለስተ ዴሕሪ ቀትሪ ኢዩ፡፡ ዕለት 26 – 09 -2014 ዒርቢ መዒልቲ፡፡ ብውልቃዊ ስረሓይ 

እየ ናብ ግዜያዊ መዕቆብን መቐበልን ኤርትራውያን ስዯተኛታት መዒስከር እንዲባጉና ከይዯ፡፡ ስለ ዜኾነ 

ክሳብ ስረሐይ ዜውዴእ ኣብ ፊት ንፊት እቲ ኤርትራውያን ስዯተኛታት ዜእከብሉን ፎርም ናይ ስዯተኛታት 

ዜመልእሉን ግዜያዊ መዕቆብን መቐበልን መዒስከር እንዲባጉና ኮፍ ኢለ ነበርኩ፡፡ ብተመሳሳሊ ንዜተፋለለየ 

ስራሕ ከምዙ ከማይ ናብቲ መዒስከር ዜመጹ፡ ገለ ካብ መዒስከር ስዯተኛት ዜመጹ ኤርትራውያን 

ስዯተኛታት፡ ገለ እውን ካብ ዴያስፖራ ዜመጹ ዜመስሉ ኣብቲ ቦታ ነይሮም ኢዮም፡፡ እቲ ዜበሐ ናብ 

መዒስከር እንዲባጉና ዜመጽእ ንጥርናፈ ቤተሰብ ብፍላይ እውን ንትሕቲ ዕዴመ ስዯተኛታት ብሓላፍነት 

ፈሪሙ ንምውሳዴ እዩ፡፡ ስለ ዜኾነ ኩሎም እቶም አብቲ ቦታ ዜነበሩ ኤርትራውያን ኢዮም፡፡ 

   "ኣብዙ ሰሙን እዙ ዜኣተው ለዉ ስዯተኛታት ብጣዕሚ ዜገርም ኢዩ፡፡ መዒልታዊ ክልተ ሰለስተ  

መኪና ኢየን ናብ መዒስከር ዜመጻ ለዋ፡፡ ከምዙ እንተቐጺሉ ኣብ ኤርትራ ዜተርፍ ሰብ ኣይክህሉን ኢዩ፡፡ 

ብጅምላ እኮ ኢዩ ተገፊጡ ዜመጽእ ሎ፡፡ ቅዴሚ ሳልስቲ ሓዯ ዯላላይ ሓምሳን ሓዯን ሰባት ካብ  

መንዯፈራ ብሓዯ ስገሮም ኣትዮም፡፡ ዒዱ ጥርሓ ከይትተርፍ ፍርሕ ኢዩ፡፡" ዜብል ዕላላቶም ንኣእዚነይ 

ክትኣምኖ ጸግም ኩርኳሕ ስማዕ ኮኖ፡፡ እንተኾነ ገና ካብቲ ዜሰማዕኩዎ ዕላላት ሓሳብ ከይወጻእኩ 

ሓዯስቲ ዜኣተዉ ኤርትራውያን ስዯተኛታት ዜሓዚ ሓንቲ ጻዕዲ ኣውቶብስን ሰማያዊት ማርሰዴስን ኣብ ፊት 

ንፊተይ ኣብቲ ብግዜያውነት ዜእከብሉ ገዚ መቐበሊ መዒስከር ስዯተኛታት እንዲባጉና ዯው በላ፡፡ እታ 

ማርሰዴስ ብቴንዲ ስለ ዜተሸፈነት ሓዯስቲ ስዯተኛታት ሒን ዜመጻ ኣይመሰለንን፡፡ ሓዯስቲ ስዯተኛታት 

ሒን ከም ዜመጻ ዜፈለጥኩ በቶም  ቀዱሞም የዯቅስ ዕላል ኣብ ጥቓይ ኮይኖም ዕልሉ ብዜነበሩ እየ፡፡ 



     "በል ሕጂ ዴማ ሒን መጺአን፡፡ ዒዱ ኩላ ተነጊፋ ክትመጽእ ኢያ፡፡" በለ ሓዯ፡፡ 

     "እዋእ ! ሓዯስቲ ስዯተኛት ዜሓዚ ዴየን እን መካይን….?" ክብል ተወከስኩዎም፡፡ 

     "እወ! መዒልታዊ ሰለስተ ኣርባዕተ መኪና ዜኸውን ስዯተኛ ኢዩ ዜኣትው ሎ፡፡ እዙአን ብኸባቢ 

ባዴመ ዜኣተዉ ተቐቢለን ምጽኣ ኢየን፡፡ ናይ ዚላምበሳን ራማን ጸኒሐን ክኣትዋ ኢየን፡፡ ኤርትራዊ 

ዱኻ….? እነሀናልካ ኤርትራውያን ኣብ ገምገም ቀይሕ መስመር ንርከብ ኣለና፡፡ ብቐትሩ ብርሃን እንከሎ 

ጸልሚቱና፡፡" ክብል መልስን ሕቶን ብሓዯ ዯራረበለይ፡፡ ግዲ ምሉእ ኣቓልቦይ ናብተን ሓዯስቲ ዜኣተዉ 

ኤርትራውያን  ስዯተኛታት ሒን ዯው ዜበላ ክልተ መካይን ስለ ዜነበረ ኣይመለስኩሉን፡፡ 

      ነቶም ሓዯስቲ ዜኣተዉ ኤርትራውያን ስዯተኛታት ዜቕበሉ ሰራሕተኛታት ኣራን UNHCR ን ካብቲ  

ኣማኢት ሓዯስቲ ኤርትራውያን ስዯተኛታት ተኣኪቦምሉ ዜነበሩ ዚሬባ ወጹ፡፡ ሓዯስቲ ዜኣተዉ ስዯተኛታት 

ካብተን መካይን ክወርደ ጀመሩ፡፡ ንሕልናኻ ዜትንክፍ ኣዜዩ ሕዜን ትራጀዱ ኢዩ፡፡ ናጽላ ህጻውንቲ 

ዜሓዚ ኣሓት፡ ትሕቲ ዕዴመ ህጻውንቲ፡ ዜሸምገሉ ኣቦታትን ኣዳታትን፡ መናእሰያት ተመሃሮ፡ ወተሃዯራዊ 

ክዲን ዜለበሱ ወተሃዯራት ኩሉ ዒይነት ዜተሓወወሰ ጉራማይለ ትርኢት ኢዩ፡፡ መብዚሕትኦም ብዴኻም 

ዜተሰነፉ፡ ንውሕ ብዜበለ ናይ እግሪ ጉዕዝ መንገዱ ሓንከስከስ ዜበሉ፡ ገለ እውን ሚሒር ስለ ዜተሰነፉ 

መዯገፍታ ምርኩስ ዜሓዘ ኢዮም፡፡ ዋላ ሓቦ ጌርካ ክትጭክን እንተዯለኻ የኽእል ሕዜን ትርኢት፡፡ ካን 

ኤርትራውያን እዙ ኮይኑ ዕጫናን ሞሳናን ንኽትብል ንኽትሓዜን ገዴዴ ከብዴኻ ዜበልዕ ትርኢት፡፡ 

ወረቐትን ፒሮን ብምውጻእ ነቲ ትርኢት ብጽሑፍ ክስንድ ጀመርኩ፡፡ ጽሑፍ ንበይኑ ነቲ ዜርእዮ ዜነበርኩ 

ሕዜን ትራጀዱ ክገልጾ ስለ ይክእል ሞባይለይ ኣውጺአ ገለ ስእልታት ውን ከም ሰነዴ ሓዜኩዎ፡፡ እቲ 

ኣብቲ ዕለት ዜሰኣልኩዎ ናይ ማዕድ ስእልታት እዙ ኢዩ፡፡  

 

     ውሽጠይ ኣይረገኣን፡፡ ብፍላይ እታ ኤርትራዊ ዱኻ..? እነሀናልካ ኤርትራውያን ኣብ ገምገም ቀይሕ 

መስመር ንርከብ ኣለና፡፡ ብቐትሩ መሬት ብብርሁ ጸልሚቱና፡፡ ክብል ዜተዚረቦ ናይ ቅብጸተ ተስፋ ረባ 



ብውሽጠይ ነዴርን ቁጠዏን ፈጠረለይ፡፡ ስለምንታይ ብቐትሩ ንዒና ንኤርትራውያን ንበይንና ይጽልምተና..? 

ስለምንታይ ሕማምናን ጠንቂ ሕማምናን እናፈለጥናዮ መዴሃኒትና ይስወረና…? ስለምንታይ ሓበእቲ 

ቁስሎም ሓበእቲ ፈውሶም ንኸውን…? ስለምንታይ ንሕዴሕዴና ተሃላሊኽና መቕተሊና በሊሕ ላማ 

ንውሕጥ….? ስለምንታይ ነቲ ብመልክዕ ለበዲ ንኹልና ለኻኺሙ ሒዘና ሎ ሕማም እንታይ ገዯሰኒ 

ብወፈራ ይንኣልዮን ይነልግሶን…? ስለምንታይ ንጥፍኣትና ብይ ቅዴመ ኩነት ኢዴና ንህብ….? 

ስለምንታይ ካብዙ ኣንጸላሊውና ሎ ከቢዴ ዯበና ጥፍኣት ክንዴሕን፡ ንኽንህሉ፡ ንክንነብር፡ ቀጻልነትና 

ክንዕቅብን ከነውሕስን ነቲ ትርከ ምርኪ መፈላለይና ወጊዴ ኢልና ሓዯ ይንኸውን…? ስለምንታይ ኢዴናን 

እግርናን ኣጣሚርና ባዕልና ንባዕልና ነብሰ ቅትለት ንፍጽም ለና…ስለምንታይ ስለምንታይ…..? እዙ አዋናዊ 

ሕቶ ኩልና ብህጹጽ ክንምልሶ ለና ኢዩ፡፡ ሓዯው ክንህሉ ሓዯው መጻኢና ይምህላው ኢዩ፡፡ እንተ እቲ 

ናይ ጥፍኣት ቀይሕ መስመር ግን ጫፉ ረጊጽናዮ ምህላውና ምግንዚብ የዴሊ፡፡ 

 

    ከምቲ እቶም ሰባት ዜኣመቱለይ ሓዯስቲ ስዯተኛታት ዜሓት ሳልሰይቲ ማርሰዴዴስ ብወገን ከባቢ 

ራማ መረብ ተሳጊሮም ዜኣተዉ ኤርትራውያን ሒዚ ፊት ንፊትና ጠጠው በለት፡፡ ነቲ ሓቂ ክትኣምኖ ከቢዴ 

ኢዩ፡፡ ኣብ ሓዯ መዒልቲ ክንዴዙ ዜኣክል ሰብ ድብ ተሳጊሩ ንጥይትን መቕለትን ሓሊፉ ናብ ኢትዮጵያ 

ክኣቱ ዜገርም ኢዩ፡፡ " ዜገረመካ ኢኻ ትመስል ሓውና፡፡ መዒልታዊ  ከምኡ ኢዩ ዜኣትው ሎ፡፡ ዴሕሪ 

ቁሩብ ዒዱ ገረውረው ኢላ ጥርሓ ክትረፍ ኢያ፡፡" ወሰኸለይ  እቲ ቀዱሙ ኤርትራውያን ኣብ ገምገም 

ቀይሕ መስመር ተገምጊምና ንርከብ ኣለና ዜበለኒ ኣብ ዒዱ ዕስራታት ዜርከብ መንእሰይ፡፡ 

    ሕጂ እውን ዜኾነ መልሲ ኣይሃብኩዎን፡፡ ኩሉ ኣተኩሮይ ኣብቶም ሓዯስቲ ዜኣተዉ ኤርትራውያን 

ስዯተኛታት ኢዩ ነይሩ፡፡ ዴሕሪ ናይ ሓዯ ሰዒት ፈራቓን ዜኸውን ግዛ ኩሎም ሓዯስቲ ዜኣተዉ 

ስዯተኛታት ናብቲ ዜተዲለወሎም ግዜያዊ መዕቆቢ ኣተዉ፡፡ ብወገነይ ምጻኣኒ ጉዲይ ክውዴእ ናብቲ 

መቐበልን ግዜያዊ መዕቆብን ስዯተኛታት ኣምራሕኩ፡፡ መንነት ወረቐተይን መሰነይታ ወረቐትን ንሓለዋ 



እቲ ቤጽሕፈት ስዯተኛታት ኣርእየ ንውሽጢ ኣተኹ፡፡ ዜያዲ ዜሓንኩ ግን ንውሽጢ ምስ  ኣተኹ እየ፡፡ 

ኣየኽኣለንን ከብዯይ ግልብጥብጥ ኢሉኒ፡፡ ኣብቲ ዜተወሰነ ስፍሓት ለዎ መኣከቢ ዚሬባ እቶም ብዒይነይ 

ዜረኣኹዎም ስዯተኛታት ብገምጋም ኣስታት 1300 (ሓዯ ሽሕን ሰለስተ ሚእትን) ዜኾኑ ኢዮም፡፡ ኣብ 

ዜበዜሑ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ዜመስል ትርኢትን ስምዑትን ኢኻ ተንብብ፡፡ ብገምጋም ፍርቂ ካብቶም 

ስዯተኛታት ትሕቲ ዕዴመ ህጻውንቲ ኢዮም፡፡ ካብ ዯቂ ሸሞንተ ትሽዒተ ዒመት ክሳብ ዯቂ ዒሰርተው 

ሸውዒተ ዒመት፡፡ እዋእ ከመይ ከመይ ኢዩ እዙ ነገር፡፡ 

 

     ክሳብ ክንዴዙኦም ዜኣኽሉ ትሕቲ ዕዴመ ህጻውንቲ ብኸመይ ሰጊሮም…? ክሳብ ሓቲተ መልሲ ዜረክብ 

ዒቕለይ ኣጽበበለይ፡፡ ዴሒረ ዜረኸብኩዎ መልስን ረጋገጽኩዎ ሓቅን ዴማ ዜያዴኡ ኣሕነንን 

ኣተሓሳሰበንን፡፡ እንትርፎ ሒዯት ምስ ቤተሰቦም ብፍሉይ እውን ምስ ኣዳታቶም ዜሰገሩ ገዱፍካ ዜበዜሑ 

ብውልቆም ድብ ተሳጊሮም ዜኣተዉ ኢዮም፡፡ ገለ ዚራረብኩዎም ካብ ሚሒር ትሕቲ ዕዴመ ህጻውንቲ 

ብምዃኖም ስለምንታይ መጺኦም እውን ይፈልጡ ኢዮም፡፡ ነቲ ብወገን ጉዲይ ስዯተኛታትን ካብ ሰዯት 

ተመለስትን ቤጽሕፈት ኣራን UNHCR ን ዜቐርበሎም ሕቶን ዜምላእ ፎርም ስዯተኛታትን ብዜግባእ 

ክምልሱን ክመልኡን እውን ይክእሉ ኢዮም፡፡ እቲ ዜያዲ ኩሉ ሕዜነካ ዴማ ብዘሓት ናይ ቀቢጸ ተስፋ 

ሓሳብ ዜሰነቑ ምዃኖም ኢዮም፡፡ ኣብ ኣእምሮኦም ንምዴረበዲ ሰሃራ ሰጊርካ ካብ ልብያ ንማእከላይ ባሕሪ 

ጥሒስካ ንርሑቕ ስዯት ኤውሮጳ ምእታው ኢዩ፡፡ ብኸመይ እንታይ ጸገማትን ሽግራትን ሓሊፍካ ኤውሮጳ 

ትኣትው ንዖኦም ተራ ነገር ኢዩ፡፡ እታ ዜህቡኻ መልሲ ሓንቲ ኢያ፡፡ 

    "እንታይ ክንገብር ኩሉ ሞት ኢዩ፡፡ ዒቕልና ጸቢቡና ካብ ከይፈተንካ ሞት ፈቲንካ ሞት ይሓይሽ፡፡ ናይ  

ዒዴና ኩነታት ዴማ ትርእዮ ኣለኻ፡፡ ሕልፈትና ወተሃዯር ምዃን ጥራይ ኢዩ፡፡ ትምህርቲ የለ ስራሕ የለ 

መዒልታዊ ግፋን ምእሳርን ኢዩ፡፡ ንዒና ንናኣሽቱ ኣይኮነን ነቦታትናን ኣዳታትናን እውን ብሓይሊ ዒሊሙ 

ብረት የዕጥቖም ኣሎ፡፡ ስለ ዜኾነ ዜረኸበ ይርከበና ምፍታን ኢዩ፡፡ " ዜብል መልሲ ኢዩ፡፡ 

    ብዚዕባ ቃልሲ፡ ብዚዕባ ምእላይ ስርዒት ህግዯፍ፡ ክትዚረቦም እሞ ከም ዒሻ ኢኻ ጽቑጸር፡፡ "ዜተቓለሱ  

ዜተሰውኡ ዜሰንከሉ እንታይ ረኺቦም…? ንሕና ቤተሰብና ክንረዴእ ክንሕግዜ ኢና ንዯሊ፡፡ እታ ዒዱ  



ንበይኖም ትኹኖም፡፡" ዜብል መልሲ ክትሰምዕ ስለምንታይ ኤርትራዊ ኮይነ ተፈጢረ ብል ኢዩ፡፡ 

እነሀናልካ ኤርትራውያን ኣብ ገምገም ቀይሕ መስመር ንርከብ ኣለና ዜበለኒ ሓቁ ኢዩ፡፡ ኣተሓሳስባኻ 

እንተዴኣ ሞይቱ፡ ውሽጣዊ መንፈስካ ብቐቢጸ ተስፋ እንተዴኣ ተጎቢኡ፡ ሕልናኻ ዒሪቡ እንታይ ገዯሰንን 

ንዒይ ጥራይ ይጥዒመንን ዜብል ሓሳብ ሳዕሪሩ፡ ነብስኻ ምውጻእ እንተዴኣ ኮይኑ፡ ናይ ዕርብርብ ዕርበት 

ኢዩ፡፡ ሎሚ ስርዒት ህግዯፍ እዙ ናይ ቀቢጸ ተስፋ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ላህመት ሕብረተሰብ ህዜቢ ኤርትራ 

ዜኾነ መንእሰይ ከም ዜሰርጽ ገይሩን ይሰርሕን ኣሎ፡፡ ኣብዚ ዜጠቐስኩዋ ዕለት 26 -09 -2014 ኣብ ሓዯ 

መዒልቲ 130 ዯቂ ኣንስትዮ ዜርከበኦም 470 ሓዯስቲ ኤርትራውያን ስዯተኛታት እዮም ናብ መቐበልን 

ግዜያዊ መዕቆብን መዒስከር ስዯተኛታት እንዲባጉና ኣትዮም፡፡ ካብዙኦም ክንዯይ ዜኣኽሉ ካብቲ 

ዜጸልመተ ናይ ቀቢጸ ተስፋ ኣተሓሳስባ ነጻ ኢዮም እንተዴኣ ኢልና እንዴዑ……? እቲ ሰርዒት ኮነ ኢሉ 

ብተኣታተዎ ቅብጸተ ተስፋ ግን ሃገራዊ ወንን መንፈስን ኤርትራዊ መንእሰይ ጠሪሹ  ይመውትን ይቕተልን 

ምህላዉ ምግንዚብ የዴሊ፡፡ ኣብ ገምገም ቀይሕ መስመር ተገምጊምና ምህላውና ዴማ ዜያዲ የስግኣካ፡፡ 

    ካብ ዕለት 26 -09 -2014 ክሳብ 05 -10 -2014 ዲርጋ ዒሰርተው መዒልቲ ኣብቲ ከባቢ እየ ነይረ፡፡ 

መዒልታዊ ብጅምላ ዜውሕዘ ኤርትራውያን ስዯተኛታት እዙ ናይ ሎሚ ፍሉይ ተርእዮ ኢዩ፡፡ ከምዙ 

ዒይነት ብጅምላ ተገፊጥካ ምእታው ዋላ ንህዜቢ እቲ ከባቢ ከየሰንበድ ኣይተረፈን፡፡ እምበርድ ኣብቲ 

ወሰናስን ድብ ንሓለዋ ዜተዋፈሩ ኤርትራውያን ወተሃዯራት ኣለዉ ብልዩ፡፡ ኣብቲ መቐበሊ ስዯተኛታት 

ዜነበሩ ሰራሕተኛታት ኣራን UNHCR ን ብዕጽፊ ከም ዜውስኽ ኢዩ ተገይሩ፡፡ ሎሚ መቐበልን ግዜያዊ 

መዕቆብን መዒሰከር ስዯተኛታት እንዲባጉና ዕረፍቲ የብሉን፡፡ መዒልታዊ ሓዯስቲ ብዜኣትዉን ዜኣተዉ 

ሓዯስቲ ፎርም ስዯተኛታት መሊኦም ናይ ስዯተኛ ራሽን ካርዴ ሒዝም ናብቲ ቀዋሚ መዒስከራት ማይ 

ጸብርን ማይ ዒይንን መዒስከር ስዯተኛታት ሕንጻጽን ዜኸደን ጽዐቕ ስራሕን ምንቅስቓስን ኢዩ ለዎ፡፡ 

ክሳብ እቲ ንመጠረሽታ ዜረኣኹዎ ግዛ እቲ መዒስከር ዕረፍትን መተንፈስን ኣይነበሮን፡፡ ኣብ ውሽጢ 

ዒሰርተው መዒልታት ልዕሊ ሰለስተ ሺሕ (3000) ሓዯስቲ ኤርትራውያን ስዯተኛታት ኣብ መቐበሊ 

መዒስከር ስዯተኛታት እንዲባጉና ኣትዮም፡፡ ዴሕሪ ናብ ኣዱስ ኣበባ ምምላሰይ እቲ ጅምላዊ ዋሕዙ 

ጠጠው ከም ይበለን ይቕጽል ምህላውን እዋናዊ ዜኾነ ሓበሬታ ኣለኒ፡፡ እሞ እንታይ ዴኣሉ 

መጠረሽታና.? በቓ ስዯት..! ወንን መንፈስን ሃገራውነካ ቀቲልካ ነብስኻ ምዴሓን..!! 



 

    ወይ ኤርትራ! ኩሉ ኤርትራዊ ሃሙን ቀልቡን ንስዯት ኮይኑ! ሚኒስተር ንስዯት፡ ጀነራል ንስዯት፡ 

ኮለኔል ንስዯት፡ ድክተር ንስዯት፡ ጋዛጠኛ ንስዯት፡ ስፖርተኛ ንስዯት፡ ስነ-ጥበባዊ ዯራፋይ ሰኣላይ 

ተዋሳኣይ ዯራሳይ ንስዯት፡ ሞያውያን ኪኢላታት ንስዯት፡ መራሕቲ ሃይማኖት ንስዯት፡ ተጋዲላይ ንስዯት፡ 

ዜሰንከለ ንስዯት፡ ወተሃዯር ንስዯት፡ ተመሃራይ ንስዯት፡ ሰብ ሓዲር ምስ ዯቆም ንስዯት፡ ህጻውንቲ ትሕቲ 

ዕዴመ ንስዯት፡ ዜተወልዯ ኩሉ ንስዯትትትትትትት……? ስለምንታይ……? ሓዯ ነገር ብዯሚቕ ከስምረሉ 

እየ፡፡ ከምቲ ጋዛጠኛ ኣማኑኤል እያሱ ኣብ ሓዯ ጽሑፉ ስፈሮ ኤርትራ ብሕጊ ዜሕተት መንግስትን 

ተቓወምትን ይብላ ሃገር ስለ ዜኾነት ኢያ፡፡ ናይቲ ተሓታትነትን ሰብኣውነትን ይብሉ ስርዒት ህግዯፍ 

ከም ቅቡል ንውሰድ፡፡ እቲ ምንታይ ዕላምኡ እዩ ዜገብርን ዜፍጽምን ሎ፡፡ ናይቶም ከም ነዯቕቲ መንዯቕ  

ባቤል ብየራዲዴእ ቋንቋ ኣብ ጫውጫውን ምንቛትን ተጸሚድም ህዜቢ እናጠፈአ ዒይኖም ዒሚቶም፡ 

እዜኖም ወቲፎም ዜርእዩ ለዉ ተቛወምቲ ኢና በሃልቲ ግን ሕዜን ኢዩ፡፡ 

   እምበርድ ብሓቂ ንሰላም፡ ንፍትሒ፡ ንዱሞክራሲ ዜቓለሱ ውዴባትን ተቓለስትን ኢዮም..? ብርእይዎ 

ለዉ ግትርነትን ጭካነን ካብ ህግዯፍ ብምንታይ ይፍለዩ..? ተለኻኺምና ንጥፋእ ኣተሓሳስባ ተቓወምቲ 

ውዴባት ኢና በሃልቲ ክሳብ መዒስ…? ንሎሚ ይከውን፡ ንሎሚ ንስለ ዴሕነት ህዜቡ ኣቐዱሙ ፍልልያቱ 

ይውንዜፍ፡ ንሎሚ ህዜቡ ካብ ጥፍኣት ከዴሕን ለባምን ዯንጋጽን ይከውን፡ ንሎሚ ካብዙ ጫፉ 

ረጊጽናዮ ለና ናይ ጥፍኣት ቀይሕ መስመር ከዴሕን ንስምረትን ሓዴነትን ይዜምር፡ ንሎሚ ካልእሲ 



ይትረፍ ሓዯ መርገጽን ሓቢርካ ምስራሕን ዜሕሰም ንጽባሕ እውን ኣይክኾነናን ኢዩ፡፡ ስለ ዜኾነ ሎሚ 

ኩልና ኣዑንትና ኣቶኲርና ንተዒብ፡፡ ንስምረትን ሓዴነትን ሓቢርካ ምስራሕን ዜሕሰም ዜዕንቅፍ ብህዜቢ 

ውጉዜ ከም ከመ ኣርዮስ ንበሎ፡፡ ኣብ ጫፍ ቀይሕ መስመር ረጊጽና ምህላውና ንፍለጥ፡፡ ስለዜኾነ ካብቲ 

ተገምጊምናዮ ለና ሸለው ዜበለ ናይ ጥፍኣት ጸርፊ ጋእ ኢልና ክንምለስ፡ ሎሚ ኩልና ክንምልሶ ዜግባእ 

እዋናዊ ሕቶ ብዒውታ የቃልሕ ኣሎ፡፡ ንሃሉʼድ ኣይንሃሉʼዩ እቲ ሕቶ፡፡ ኣይንሃሉ እንተዴኣ ኮይኑ ዴሮ ጫፍ 

ቀይሕ መስመር ረጊጽና ኣለና፡፡ ንሃሉ እንተዴኣ ኮይኑ ግን ንህጽጽ ዴሕነት ህዜብን ሃገርን ኩሉ ፍልልያትና 

ኣወንዙፍና ንሓዴነትን ስምረትን ብንጹህ ሕልና ኣእዲውና ክንዜርግሕ ኣለና፡፡ ኣይኮነን ንዕርብርብና ኢና፡፡ 

ሚኪኤል እምባየ (ኣራንቺ) 

Aranchi03@yahoo.com 

Tele +251-921924501                                 
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