
መንነት ተበለጽቲ ነለልዮ ዶ ኣሎና? 
                           ብስዩም ገብረወልዲ 

2ይ ክፋል 
 

 ፈረ'ስ፣ ምስ ወግEን ስነ ምግባርን ተኣሳሲሩ  ዝዝውተር ሓያል ቃል Iዩ። ከም መግለጺ 
ምውጋዝ የገልግልን ኣዝዩ  ጸላዊ  ትርጉም ይሕዝን። ቀጥታዊ መግለጺU ምስ ሞያን ስነ 
ምግባርን  ስለዝዛመድ፣ ስርዓት ነጠቕ ንዝኾነ ሰብ ዝወሃብ ቅጽል  Iዩ።  ነቲ ናይ ሞይU 
መርሓ Eምነት፣ ሕግታት፣ መትከላት፣ ወግIታት፣ ነውርታት፣ ክብርታትን  ረቂቕ Eምነትን 
ካብ ዝጠልቦን ወጻI ተግባር ዝፍጽም ሰብ፣ ፈረ'ስ ይብሃል።  
 ፈረ'ስ ዝተባህለ ሰብ፣  ካብ ትካል፣ መሳርሕትን መቕርብን ካብU ሓሊፉ ብሕብረተሰብ 
ጸሊም ስምብራት ተሰሊሙ'ዩ ዝጓዓዝ። ኩል ግዜ ብጎደሎ Eምነት ይጥመት። ትሕቲ ዜሮ 
ክብረት ብምሓዝ፣ ከም ሓደ ፍንፉን ሰብ   ይጥመት።  Eዚ ስያመ Eዚ፣ መብዝሕትU Eዋን 
ምስ ሃይማኖትን ረዚን Eምነት ዝሓትትን ሞያ ይዝውተር።  
 ፈረ'ስ ሰብ  ኣEናዊ ፍጥረት'ዩ። ብቀይዲ በተኽ ምግባር ስለ ዝንቀሳቐስን በዓል ሕማቕ 
ኣመል ስለ ዝኸውንን፣  ካብ ዘየናሕሲ ባህሪ ተበላጽነት ክርሕቕ ኣይክEልን። ሓንሳብ ፈረ'ስ 
ዝኾነ ሰብ፣ ተማIዱ፣ ተገሲጹ፣ ተወጊዙን ተማሂሩን  ናብቲ ንቡር ባህሪ  ወይ ልክE ወግI 
ሞይU ክምለስ ኣጸጋሚ'ዩ። 
  ፈረ'ስ፣ ብዝፈረሶ ሃደሽደሽ Eናበለ፣ መገዲ ጸጋምን ጥፍኣትን Iዩ ዝኽተል። ንዝፈጸሞ 
መሪር በደል፣ መንቅብ ሕልና ከይስምO ምEንቲ፣ Eዉር ስጒምቲ ክወስድ ይግደድ። ነብሰ 
ምትሓት ብዝፈጥረሉ  ስምIት ወይ ግናይ መንፈስ፣ ብናይ ዝኾነ ግዳማዊ  ሓይሊ ክEሰብን 
ጊላ ኮይኑ ከገልግልን ይምረጽ። ብተሳዓሪ ስምIት ኣንጻር ውሽጡ ይቃለስን ካብ  ቀጻሊ 
ስቓይ ክወጽEን ናብ ዘይወጾ ዓዘቕቲ  ይጥሕል። ንውልቃዊ ረብሓ ካብ ቀዳማይ ጌጋ ዝበኣሰ  
ገበን ይፍጽም። ሓደ ካብ በለጸኛታትን ፈረ'ስ ሕግን ጳውሎስ ተስፋጊዮርጊስ (ወድ 
በዓታይ)'ዩ። 
 ጳውሎስ ተስፋጊዮርጊስ  (ወድ በዓታይ)፣ ኣብ ቃልሲ  ንሓርነት ህዝቢ ኤርትራ  ክሳብ ኣጋ 
ነጻነት ማለት ክሳብ መወዳEታ 1980ታት፣ ኣብ መስመር ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ከም ኩሉ 
ተቓላሳይ  Eጃሙ ዘበርከተ ዜጋ Iዩ። ህዝቢ  ኤርትራ ኣንጻር መግዛEቲ  ኣብ ኩሉ ቦታን 
ብኹሉ ዓቕምን Iዩ ተቓሊሱ። Eቶም ብምኽንያት Eድል ትምህርቲ ናብ ሰሜን ኣመሪካ 
ዝወጹ መንEሰያት'ውን፣ ነቲ ኣብ ኤርትራ ብመስፍናዊ ስርዓት ሃይለ ስላሰ ይዂን ደርግ 
ዝፍጸም ዝነበረ ግፍIታት ማለት፣ ህልቂት ዓዲታትን ሞት ዜጋታትን ቊጥA ስለ ዝፈጠረሎም 
ተኣኻኺቦም፣ ኤርትራውያን ንናጽነትን ኣብ ሰሜን ኣመሪካ(ኤናሰኤ) ብዝብል ማሕበር  
መስሪቶም ክቃለሱ ጀሚሮም፣፣  
  ጳውሎስ ወድ በዓታይ ተማሃራይ ሕጊ ዩኒቨርስቲ ዊስኮንሲን ስለ ዝነበረ፣ ከም ኩሉ  
መንEሰይ ናብቲ ማሕበር ተጸምቢሩ፣፣ ካብ ናይ Eረፍቲ ግዜ ትምህርቱ ማሕበር ዝሓቶ Eማም 
ክፍጽም ድልውነቱ ሓቢሩ። ቀዳሞት ኣባላት ኤናሰA ትምህርቶም  ዝፈጸሙን ዘይፈጸሙን 
ናብ ሜዳ  ክስለፉ ኣብ ዝተበገስሉ'ውን፣ ጳውሎስ "ትምህርተይ ዛዚመ ምሉE ግዜይ ኣብ 
ማሕበር ክሰርሕ" ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ። ኣብቲ ማሕበር'ውን ብደረጃ ኣባል ክነጥፍ ተራEዩ። 
ድሕሪ ሓምሻይ ጉባኤ ኤናሰኤ፣ ወድ በዓታይ ሓደ ካብቶም ሜዳ ኤርትራ ኣትዮም ምEባለ 
ሰውራን ኣቋዉማ ህዝባዊ ሓይልታት ኤርትራን ኣጽኒU ዝተመልሱ Iዩ።  Eቲ ካብ  ሜዳ 



ሒዞሞ ዝተመልሱ ሓበሬታ ህዝባዊ ሓይልታት፣ ብመልክE ጸብጻብ ተዳልዩ ናብ ኲሎም 
ኣባላት ተዘርጊሑ፣ ንኣሰራርሓ ኤናሰኤ ዓቢ ሓገዝ ኮይኑ።  
  ድሕር'ዚ ፍጻመ ጳውሎስ (ወድ በዓታይ)፣ ትምህርቱ ወዲU ካብ ኤናሰA  ናብ ማሕበር 
ረድኤት ኤርትራ ተሳሒቡ፣ በብደረጅU ክሳብ ኣቦ መንበር በጺሑ። ሱዳን ካብ ዝርከብ ዝነበረ 
ቤት ጽሕፈት ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ናብ ዝተፈላለያ ኣህጉራት Eናተንቀሳቐሰ ሰሪሑ።  
ማሕበር ረድኤት ኤርትራ፣ ንመስመርን መምርሒታትን ህዝባዊ ግንባር ተኸቲሉ ኣብ ቃልሲ 
ንነጻነት ኤርትራ ዓቢ ግደ ዝተጻወተ ማሕበር Iዩ። ወድ በዓታይ'ውን ክሳብ ንቃልሲ 
ጠቕሊሉ ገዲፉ ዝኸይድ ከም ኲሉ ተቓላሳይ ኣበርክትU ንUስ ኣይነበረን።  
  ወድ ሰብ፣ ብተፈጥሮ ቅሉEን ክዱንን ባህሪ ወኒኑ ነዊሕ ዓመታት ክጓዓዝ ይኽEል። ህዝባዊ 
ግንባር፣ ንዝተፈላለየ ስነ ኣEምሮ ተቓለስቱ ኣብ ሓደን ሰፊሕን ሃገራዊ ቁራE ኣEትዩ ሓደ 
ባህሊ ሰውራ ምስ ብሉጽ ክብርታት ክፈጥር ስለ ዝኸኣለ፣ ውልቃውነት ተገዲፉ ወይ ተረሲU 
ወይ'ውን  ተቐቢሩ ናብ ዝበሃል ደረጃ ክበጽሕ ክIሉ። Eዚ ክብሃል ክበሃል ግን፣ ነቲ ብሉጽ 
ክብርታት ቃልሲ ምሉE ብምሉE ዘይላበስዎ፣  ውልቃዊ ጠባያትን ልምድታትን ኣብ 
ዝተፈላለየ መድርኽ በጨቕ ዘብልዎ'ውን ውሑዳት ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን። ሓደ ካብOም 
ወድ በዓታይ Iዩ። 
 ጳውሎስ (ወድ በዓታይ) ኣብ መወዳEታ ናይ 1980ታት፣ ሓቀኛ Eንታይነቱን ሕቡE  
ባህርያቱን  ክጋሃድ ተራEዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ ዝነበሩ ብደረጃ ውፉያት 
ዝነጥፉ ሓለፍትን ኣባላትን ማሕበር ረድኤት ኤርትራ፣ ንናይ ጳውሎስ  ኣሰራርሓን ውልቀ 
ምንቅስቓሳትን ብሓፈሻ ንክብርታት ህዝባዊ ግንባር  ዝጥሕስ ኣካይዳ ድማ ብፍላይ 
ትEዝብቶም ክምዝግቡ ተራEዩ፣፣ ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባ ነቐፌታዊ ነጥብታት ኣቕረብሉ። 
ማሕበር ረድኤት ኤርትራ  ዓባይ ብሪጣንያ ዘልዓልዎ ሕቶታት'ውን ኣቓልቦ ተዋሂብዎ።  
ንወድ በዓታይ ዝብድሁ  ነቐፌታን ዘጸባጽቡ ነጥቢታትን ብጋህዲ ቀሪቦም። ወድ በዓታይ  
ከም ሰብ ብኽልተ Eግሩ ደው Iሉ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ክምልስ፣ ከብርህ፣ ክምጒት ዓቕሚ 
ስIኑ።  ኣብቲ Eዋን Eቲ፣ ብዝተፈላለዩ ኣባላትን ናይ ነዊሕ ዓመታት መጓEዝቱን፣ ውልቃዊ  
ባህርያቱ፣ ባህግታቱን ጥምሑነቱን ኣብ ምንቅስቓስ ዘዘውትሮም ተግባራት፣ ሜላ ኣሰራርሕUን 
ካልEን ንብዙሓት ጋህዲ ኮይኑ  Iዩ።  ድሕሪ Eቲ ጸብጻብ ብዝነበሮ ናይ  ገዛE ርEሱ 
ኣመለኻኽታ ክገጥምን ክጻወሮን ኣይከኣለን። 
  Eዚ ከምዚ Eናሃለወ፣ ኣብ መወዳEታ ናይቲ ዓመታት  ህዝባዊ ግንባር ጉEዞ ቃልሱ ኣብ 
ርጉጽ መድረኽ ምስ  ኣብጽሖ፣ Eቲ ኣብ ወጻI ሃገራት ዝርከብ ኩሉ ትካላት ተዓጽዩ ናብ 
ሜዳ ክኣትው  ወሰነ። ኣብቲ Eዋን Iዩ Eምበኣር ጳውሎስ፣ መስመርን ቃልስን ህዝባዊ 
ግንባር ጠቕሊሉ ዝገደፎ። ካብ ሎንዶን ናብ በልጂም ብምኻድ ናብ ኣመሪካን ካናዳን ቀጺሉ። 
ሕጽር ብዝበለ ቃልሱ ጠቕሊሉ  ኣቋሪጹ።  
  ጳውሎስ ተስፋጊዮርጊስ (ወድ በዓታይ)  ኣብ መጀመርያ ነጻነት ናብ ኣስመራ ኣትዩ። ነቲ 
ናይ መወዳEታ ጉEዞU'ውን ከም ተቓላሳይ ተሓሲብሉ፣ ከም ኩሉ ተጋዳላይ ታሪኹ ተኸቢርሉ 
ኣብ ህንጸት ሃገር ኣበርክቶ ክገብር ባይታ ተጣጢሕሉ። ምስ ዝተፈላለዩ ኣEሩኽቱ ግን ርክባት  
ኣየቋረጸን፣ ብፍላይ ምስቶም ናይ ሕጊ መማህርቱ ዝነበሩ።  
 ማEከላይ ወኪል ስለያ ኣመሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ኮሎጃት ብፍላይ ከኣ ተማሃሮ ሕጊ ከም 
ወከልቲ ክኾኑ ይምልምል ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ወድ በዓታይን ካልOትን ተማሃሮ ሕጊን 



ኣብቲ መደብ ኔሮም ዝብል ዘረባታት ካብ ቅድም ይስማE ኔሩ Iዩ። ምስ ናይ ቀረባ 
ኣEሩኽቱ ብምዝማድ'ውን ነቲ ዝበሃል ቃል ዝደጋግምዎ ውሑዳት ኣይኮኑን።  
  ወድ በዓታይ፣ ዓርኪ Iትዮጵያዊ ዓብዱል መሓመድ Iዩ። ዓብዱል መሓመድ ድማ፣ ሓደ 
ካብቶም ቀንዲ ኣባላት ወኪል ማEከላይ ስለያ ኣመሪካ ምዃኑ ይፍለጥ። ወድ በዓታይ ምስ 
ዓብዱል ዝነበሮ ጥቡቕ ርክብን ዝምድናን ቅድሚ ነጻነትን ድሕሪ ነጽነትን ኤርትራ ቀጺሉ 
Iዩ። ክልተOም ተመሳሳሊ ስምን Eላማን ዝሓዘ  ዘይመንግስታዊ ማሕበር ግብረ ሰናይ 
ከፊቶም Iዮም። ጳውሎስ፣ ኣስመራ ኣብ ከባቢ ማይ ጃሕጃሕ ቤት ጽሕፈት ክኸፍት ከሎ፣ 
ዓብዱል ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከፊቱ። ናይ ኣዋርሕን መዓልታትን ፍልልይ ኣብ ዘይብሉ 
ዝተመስረታ ትካላት፣ ክልተOም ኣቦ መንበራት ኮይኖም ክመርሕወን ጀሚሮም። ወድ በዓታይ 
ብመገዲ ዓብዱል ምስ ዝተፈላለየ ሓለፍቲ ጸጥታ ወያነ ርክብ ከም ዝነበሮ ካብ ዝኾነ ፈላጢU 
ስዉር ኣይነበረን። 
 ወድ በዓታይ፣ ነታ ዝመስረታ ዘይመንግስታዊ ማሕበር Eናኣካየደ፣ ኣባል ኮምሽን ቁዋም 
ኮይኑ'ውን ግቡE ስርሑ ካካይድ ጀሚሩ። Eቲ ኮምሽን ጀሚሩ ክሳብ ዝዛዝም፣ ብዘይካ Eቲ 
ብመገሻ ናብ ኣውሮጳን ኣመሪካን ዝንቀሳቐሶ ዝነበረ መዓልታት ስርሑ ፈጺሙ Iዩ።   
  Eታ ምስ ናይ ዓብዱል ተመሳሳሊ Eላማ ሒዛ ዝተመስረተት ዘይመንግስታዊ ትካል፣ ናይ 
ወድበዓታይ ፍሉይነት  ኔሩዋ። ነታ ማሕበር ናብ ስድራቤታዊ ስራሕ ቀዪሩዋ። ኣቦ መንበር 
ባEሉ፣ ኣካያዲት ስራሕ ሓፍቱ፣ በዓልቲ ቤቱ ጸሓፊት፣ ካብ ዙርያ ስድራU ዘይወጹ ኣዝማዱ 
ድማ ክሳብ ዝተሓተ ሰራሕተኛታት ናይታ ማሕበር ተቖጽሩ። ብዘይካ Eዚ፣ ወድ በዓታይ 
ስራሕ ኮምሽን ወዲU  ናይ ውልቁ ስራሕ ይዓምም ኔሩ Iዩ። ክልተ ዶሞዝ ብሓደ Eዋን 
ክኽፈል ሕጊ ሕዮ ስለ ዘይፈቅድ፣ ብግቡE ተሓቲቱ Iዩ። ካልE'ውን፣ Eቲ  ብስም ዝተፈላለየ 
ኣካላት ሕብረተሰብ፣ ምወላ ብምሕታት ዝተኣከበ ገንዘብ ኣብ ውልቀ ካዝና ወድበዓታይ Iዩ 
ተቐሚጡ። ማEረ ማEረ Eዚ ድማ፣ ናይቲ ትካል ምንጪ ምወላ፣ መዓላ፣ ሰነድን ካልE ምስU 
ዝተኣሳሰርን ጸብጻብ ከቕርብ ተሓቲቱ Iዩ። ብቑE ምላሽ ክህብ ኣይከኣለን። Eዚ'ውን ንካልE 
ትEዝብቲ ኣEትዩዎ። ጌጋU'ውን ብጌጋ ክEርም ተራEዩ። 
  ወድ በዓታይ፣ ኣብ ወራር ወያነ ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ወራር  ብቐጻልን ናብ ሓያለ ሃገራትን 
ይንቀሳቐስ ነበረ። Eቲ Eዋን፣  ኩሉ ዜጋ ልUላውነቱን ክብሪ ሃገርን  ክEቅብ ኩሉ ዓይነት 
ዋጋ ዝኸፍለሉ ዝነበረ መድረኽ Iዩ። በንጻሩ ወድ በዓታይ፣ ኣብ ካልE ጉዳይ ተጸሚዱ።  
 ወያነ፣ ኣብ ልEሊ ኤርትራውያን ነበርቲ Iትዮጵያ፣ ብፍላይ ተጋደልቲ ዝነበሩ፣ ቀዳሞት  
ሃገራዊ ኣገልግሎት ዛዚሞም ኣብ ውልቃዊ ናብራ ዝነጥፉ፣ ብዘይገበን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ 
ማEሰርቲ Iትዮጵያ ኣሲርዎም። ብወግI "ሕብሪ ዓይኖም ባህ ኣይበለናን" ዝበሎም 
ኤርትራዉያን ነፍሰጾራት፣ ኣደታት ቈልU፣ ኣረጋውያንን ስንኩላንን ብመስመር ግንባር ዓውደ 
ውግE Iዩ ሰጒጉዎም፣፣ ወድበዓታይ፣ ንሓንቲ ደቂቕ ብጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ከልEል 
ኣይተራEየን። በንጻሩ ወድበዓታይ፣  ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብሕቡE ኣብ ዋሽንግቶን ድማ 
ብመገዲ ዓብዱል ምስ ዝተፈላለዩ ካድራት፣ ዲፕሎማትን ወከልቲ ጸጥታን ወያነ ብዝተፈላለየ 
ሜላ ክራኸብ ይጽEር ኔሩ። 
 ወድ በዓታይ፣ ኣብቲ ወያነ ንጉዳይ ዶብ  ናብ ጓል መገዲ  ኣልዩ ናብ ዘየድሊ ሓሸውየ 
ከምርሕ ዝኸፍቶ ዝነበረ ኣፍደገታት፣ ብመገዲ ዓብዱል  ከም መጋበርያ ክሰርሕ'ዩ ተሓርዩ። 
ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ዝኣትው  ሰክዔት ንምፍጣር ኣብ ዝEለም ዝነበረ ሽርሒ፣  መጋበርያ 



ክኸውን  ስራሕ ተተሓሒዝዎ፣፣ ፈላም ክዱን ሃገራዊ ጥልመት ፈጺሙ። ነቲ ሓሳብ 
ንምትግባር  "ዘተ ህዝቢ ምስ ህዝቢ" ዝብል መደብ  ንምግባE ላEልን ታሕትን ክብል 
ጀሚሩ። ብዙሓት ንምድንጋር ዝተፈላለየ ናይ መሀውተቲ መደባት ንምስላጥንስ፣ ካብ ደቡብ 
ኣፍሪቃ፣ ካብ ሰሜን ኣመሪካ ናብ ጀርመን ጉልባብ ቀሊU ላEልን ታሕትን ክብል ተራEዩ። 

ይቕጽል 


