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ሕታም 32  
ተስፋሌዯት ባህሌቢ 9/19/2017 

 

መትከሌ ማሇት ከመይ ከመይ? 
ኩቡራት ስዴራና፡ ብዚዕባ ፡ ምስ መትከሌ እትበሃሌ ስውርቲ ጓሌ ሕዴርትና ካየዴኩዎ 
ምሌሌሰይ ከዋግዓኩምድ? ናተይ ፈጠራ እዩ። ከም መእተዊ ግን፡ ረባ ናይዙ ስእለ 
ትርእይዎ ልኹም መንእሰይ (Dave) ኤርትራዊ ተጋበዘኒ። ኣነ ግን ኣብ ክንዱ Dave፡ 
ዲዊት ኢሇ ክጽውዕ ይቐሇኒ።   

ንሱ ከም ማሌከም ኤክስ - Malcom X ናይ ኤርትራ ኮይኑ ይስመዓኒ። እታ ብጸጋም ሊ 
ስእሉ ናቱ እያ። እታ ብየማን ሊ ከኣ፡ ናይ ሪቮሉሽናዊ ኣማሪካዊ Malcom X እያ።  ናይ 
ክሌቲኣቶም ነዴሪ ወይ ቁጣዓ፡ ንስሇ መትከሊዊ ክብሪ ኢልም ዝዴሕዴሕዎ መሌእኽቲ፡ 
ተመሳሳሉ ኮይኑ ረኺበዮ። Malcom X፡ ኣብ 21 የካቲት 1965ዓም፡ ኣብ ሃርሇም ኒውዮርክ፡ 
ኣብ ማእከሌ መዴረኽ ኣዲራሽ ኮይኑ፡ ህዝባዊ ኣኼባ፡ ካይዯለ ዝነበረ ዯቓይቕ፡ ሃንዯበት - 
ሸፋቱ ቀትሪ ጠኒኖም ብእታው፡ ኣብ ቅዴሚ ተሳተፍቲ ኣኼበኛታት፡ ቀንጺልሞ በታ 
ዝኣተውዋ፡ ብሰሊም ኣምሉጦም ከይድም።   

ኩቡራት ኣሕዋት ፈተውቲ ኩኑ ጸሊእቲ፡ ብኽብረትኩም ናይ'ዙ መንእሰይ ኤርትራዊ ዳቭ፡ 
ከይ ሰማዕኩም ስዴሪ ፍሑኽ ከይ ትብለ። መትከሊዊ ኣንጉዕ እንተ ዯኣ ኣልና ኮይኑ፡ ክሳብ 
መሌእኽቱ ጀሚሩ ዝውዴእ፡ ኩለ ጉዲይና ኣወንዙፍና፡ ኣብ ቤት ጸልት /መስጊዴ ወይ በተ 
ክርስትያን/ ከም ልና ኣምሲሌና ብጽሞና ንስምዓዮ። ኤርትራ ከምዙኣቶም ወሉዲ ከም ሊ፡ 
ንሱ ኣብነታዊ እዩ።               

      Eritrean revolutionary youth Dave     American revolutionary Malcolm X 

               Clikc >>>   https://www.youtube.com/watch?v=JfNs92hyoWo 

 

ካብዙኣ ንታሕቲ ዝርከቡ ቁም ነገራት፡  ምስ እዚ መትከሌ እትበሃሌ ጓሌ ሕዴርትርና 
ካየዴናዮ ምሌሌስ ተቐሪቡሌኩም ኣል። ዝጎስዕ ይጉሳዕ፡ ዝንፋሕ እተል ከኣ የቕሌል ።  

https://www.youtube.com/watch?v=JfNs92hyoWo
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ድርብ  ምልልስ  
 
እዚ መትከሌ እትበሃሌ ኣንስተይቲ ፍጥረት፡ ምሳይ ካብ ትተሃሊሇኽ ጥራይ: ጌና ስና ኣርጊፋ 
ከይ ወዯኤት እንከሊ እያ። ዲርጋ መሰታይ ትኸውን። መን ስምኪ እሇ ግን ሓቲተያ ኣይ 
ፈሌጥን። ኣብ ዝረገጽኩዋ ዓዱ፡ በየን መጸት ከይ በሌክዋ: ዯበኽ ትብሇኒ። እንታይ ከም 
ምዃኑ ጸገማ: ክርዴኣ ስሇ ይ ክእሌኩ ዴማ፡ ክሳብ ሌበይ ዝሐብጥ ትቋየቐኒ። ሐዯ መዓሌቲ 
ግን፡ ቅጭ ስሇ ምጽ ኣትሇይ፡ ዝወሇዯት ትውሇዴ ኢሇ፡ ሕርቃን ዝተሓወሶ ቃሇት 
ይዴርብየሊ። ሰጋእ እንተ ትብሌክ።  
 
ኣነ ከኣ፡ ካብኡ ኣይ ትሕሇፍ እንክብሌ ብውሽጠይ፡ " ብፈጣሪኺ ካብ ርእሰይ ክትወርዱ"፡ 
እንክብሌ የንጸርጽረሊ። ንምዃኑኸ እንታወይቲ ኢኺ፡ ወይ ካበይ ዝበቖሌኪ ኢኺ፡ ክሳብ 
ክንዴዙ ትብርጠጥሇይ፡ እንክብሌ ይውከሳ። ብስነ ስርዓት ትዚረቢ እንተ ዯኣ ኮንኪ፡ ብኽብረት 
ክሰምዓኣኪ ጸገም ኣይ ክህሌወንን እዩ። እንተ ይ ኮይኑ ግን፡ እዚ ሃዝረጥረጥ (ሃዝራጥ ከም 
ማሇት) ናትኪ፡ ኣብ ሽሕኩሌኪ እንተ ኣእተኽያ ይሕሸኪ፡ እንክብሌ ይዴርጉሓሊ። ዋይ ኣነ 
ወዯውህር ኣነ፡ ካበይ እንኣ ዝበቖሇት እያ፡ እንክብሌ ብውሽጠይ የስቆርቁር።    
  
ንሳ - እዙ ከኣ ኣበይ ዝነበረ ሃሌካፍ እዩ እናበሇት፡ ኣይ ትፈሌጠንን ማሇትካ ዱኻ ትብሇኒ?  
ኣነ - እዝግሄር ነየፍሌጠኒ።  
ንሳ - እዝግሄር  ጸሉኡሌካ። 
ኣነ - ኣንቲ ሓብተይ፡ እዝን እትን ካብ ምባሌ ሓሉፍኪ፡ ነዚ ዝሓተትኩኺ ሕቶ፡ እንታወይቲ 
ከም ምዃንኪ፡ ብኽብረትኪ ምመሇሽክሇይድ? 
ንሳ - ኣፍሌባ እና ሃረመት፡ ዋይ ኣነ ጓሇቦኣ፡ ንዓይ ይ ፈሌጥ ከምዙ ንስኻን ዝኸማኻን እንተ 
ዯኣ ኣሇኹም ኮንኩም፡ "ሃሱሳት" ኢኹም። 
ኣነ - ሃሱሳት ዱኺ ዝበሌኪ። 
ንሳ - ሂናይ ዯኣ። ሃሱሳት እወ።  
ኣነ - ካብዞም ስግር መረብ ዱኺ? 
ንሳ - ዋይ ኣነ ሸእ ትብሌ እሞ!  ከመይ ኣቢሌካ ትሓስብ፡ ጓሌ ስገር መረብ ክኸውን? 
እውነት ብእውነት፡ ሃሱስ ኢኻ ትብሇኒ። 
ኣነ - ኣንቲ ሓብተይ፡ እንታይ ኢኺ ገፋሕፋሕ ተብዝሒ፡ ነታ ዝሓተትኩኺ፡ ሓጻር መሌሲ 
ይ ትህብኒ - እንታወይቲ ኢኺ፡ እየ ዝብሇኪ ልኹ?   
ንሳ - ሃሱስ ኮንካ ዯኣ እምበር፡ ኩለ ግ ሕግብገብ እንተ በሌኩኻ፡ ንስኻ ግን ወይከ ሃሰስ። 
ኣነ - ኣነስ ይ ረኽቦ'ባ ኣይ ብሇይን - በዓሌ ሓዲር እኳየ። ናይ መን ኮንኪ ዯኣ ሃሰስ 
ክብሇኪ። 
ንሳ - ከምኡ ማሇተይ ኣይ ኮንኩን። ንስኻ ግን ሃሱስ ስሇ ዝኾንካ ኣይ ስቆረካን እዩ። 
ኣነ - ኣንቲ ውቅብቲ ሓብተይ፡ ኩለ ገዱፍኪ፡ ብሓጻራ ስመኪ ክትነግርኒድ ምኸኣሌኪ? 
ንሳ - ስምዓኒ ያወሇዴ፡ "እስመቼ መትከሌ ታ፤ ሊኪን - ምን ዋረየ ወሇት ከሌብ ሌብለኒ"። - 
ስመይ መትከሌ እያ፡ ብዴሕረይ ግን ጓሌዚ ከሌቢ ኢልም እዮም ኽፍኡኒ። ዝገበርኩዎም 
ይ ብሇይ ክነሰይ።   
ኣነ - ወይሇይ ትግረ ዱኺ? 
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ንሳ - ኣንታ ንስኻስ፡ እምበርድ ንህዝቢ ኤርትራ ትፈሌጦ ኢኻ። ኩለ ትግራይት ዝዚረብ 
ሰብ፡ ትግረ ማሇት ዴዩ? ወይ ከኣ ኩለ ዓረብኛ ዝተዚረበ ሰብ፡ ዓረባዊ ማሇት ዴዩ። 
ኤርትራውያን፡ ዓረብ እንተ ተዚረቡ፡ ኣዕራብ ክኾኑ የኽእልም ዴዩ?  
  
ኣነ - ኣንቲ ክንዯይ ጠንቀምቀም ትብሉ እኺ። ጓሌ ከሌቢ ይበለኹ ጓሌ ዴሙ ብየገዴስ፡ 
ስምኪ መትከሌ ከምዃንኒ ስሇ ዝሓበርክኒ ግን፡  ሽሕ ግ የቐነይሇይ  እብሊ።  
 
ንሳ - ብወገነይ ኩለ ግ ይከታተሇካ እየ። ስሇ ትጽሕፍ። ንስኻ ግን፡ እፍሉ ቀሇሌቲ ፖሇቲካ፡ 
ኣብ ክንዱ ኣብ መትከሊተይ ረጊጾም ጉዲይ ሃገሮም ጣጥኡ፡ ሰይጣን ኣብ ርእሶም ሰፊሩ 
ይጻውተልም እና ሃሇወ፡ ስሇ ምታይ ኢኻ ኣብ ሕቑፈይ ንኽምሇሱ ይ ትተሓባበረኒ? ቁሩብ 
ኣይ ስቆረካን እንዴዩ? ኣብ ፈቐድ መዴያ ክምንዘሩ እና ረኣኻዮም እንከልኻ:  ስሇ ምንታይ 
ወጊዴ ይ ትብልም? እንታይድ ክገብሩኻ'ዮም? እንተ ገዯዯ ገዯዯ፡ ካብ ሰሊም እዝግሀር 
ምኽሊእ ሓሉፎም፡ እንታይ ከይ ይብለኻ ትስከፍ? ሰይጣን ወያነ ዝዓሸሮ ሰብ ከኣ - ከምቲ  
ንስኻ ይ ትስሕቶ ኢሇ ዝግምተካ - ፡ ሓንሳብ መኣዝኑ ምስ ኣጥፍኤ፡ ናብቲ ንቡር ዝኾነ 
ቦትኡ ንኽምሇስ፡ ከም ዑንቂ ስሇ ዝጸቦ ወይ ዝሕርብቶ፡ መኣዝኑ የጥፍእ።  ንስኻን እዞም 
ኣሕዋትካን ከኣ፡ ኣብ ሒማቕን ጽቡቕን፡ ሰብ ሓዯ መቑርስ ከም ምዃንኩም ይፈሌጥ እየ። 
ገሇባ ግበር፡፡ ዋሊ፡ ናብዞም ጠንቋል ከዴካ፡ መከሊኸሉ ጽሊሇ ዝኸውን ክታብ፡ ይ 
ተኽትበልም። ፍቓዯኛ እንተ ኾንካ ዴማኒ፡ ናብ እዞም  ውሩያት "ከተብቲ ክታብ " ዝኾኑ፡ 
ጥቓ ተሊታ ዓሸር ጋሽ ሰቲት ዝነብረ፡ ተዃሪር ሕሇት ኣውሳ ከዴንካ፡ ማዕረ ቁመት ዝበሃሌ 
ክታብ፡ ኣብ ክሳድም ከንጠሌጥሌዎ ይ ተኽትበልም። ሽዑ እቲ ናይ ወያነ ሸይጣን፡ ካብ 
ርእሶም ይወርዯልም። ሕራይድ? ትብሇኒ።   
 

ኣነ - ኣንታ እዙኣስ ጉዲመይና ኢያ - የዴርቐሌኪ እናበሌኩ ብውሽጠይ፡ ከመይ ዴዩ ናትኪ 
ነገር እብሊ?   
 
ንሳ - ኣነ ጓሌምባኣ ኣነ እንክትብሌ ተንጸርጽር እሞ - ኣነ ዯኣ መኣዝን ዕሊማ ከም 
ምዃነይሲ፡ ጠፊኡኳ ማሇት ዴዩ? እዙ ኮንትመንቶ ረባ ግዲ ይ ትሓዴጎ። ብሕሌፊ 
ብሕሌፊ ንዓኻትኩም ኤርትራውያን፡ ካብ ጸሌማት ናብ ብርሃን ክትበጽሑ መታን ይ 
ገበርክዎ ስራሕ ኣይ ርከብን። ተዓዊትኩም ከኣ። ነጻ ኤርትራ መስሪትኩም። እቶም ንዓይ 
ኣኽቢሮም፡ መንገዯይ ዝተኸተለ እሞ፡ ሃገር ዴሓኑ ሰብ መትከሌ፡ ክብረቶም ወሰን የብለን። 
ኣብ ሞንጎ ስርናይ ክርዲዴ ስሇ ይ ሰኣን ግን፡ ገሇ ካባኻትኩም ዝኸዴዎ ሇው ሃገራዊ 
መትከሌ ጎዯሌ መንገዱ፡ ንጥፍኣቶም እዩ።   
 
ኣነ - እንታይ ማሇትኪ ኢኺ? 
 
ንሳ - ኣንታ ንስኻስ እምበርድ እስቆረካ'ዩ? ሓጺርካኒ እንተ በሌኩኻስ፡ ተዯቢርካ ትስዕስዓሇይ? 
ሓዝ በሌ። ብዚዕባ ኤርትራን ምዕባላኣን፤ ብዚዕባ ኤርትራን ጸገማታን፤ ብዚዕባ ኤርትራን 
ክብርታታን፡ እና ተኸሊኸሌካ፡ ንዝጎዯሇ ክምሊእ፤ ንዝተበሊሸወ ክዕረ፤ ንዝፈረሰ ክህነጽ፤ 
ንዝተበዯሇ ክከሓስ፤ ንዝበዯሇ ንኽእረም፤ ፍትሒ ጎዯሇ ዴኻ ተበዯሇ … ትብሌ እንተ ዯኣ 
ኮንካ መትከሌ ሃገራውነት እዩ። ሕግታት መትከሇይ ከኣ ከምኡ እዩ። ኣብ መትከሇይ፡  ይ  
ምእዝ ግን - ኣብኣ ትዯዮ። ናይ ዝሓሇፈ ኣወንዙፈ፡ ናይ ሕጂ ክነግረካ በሇት። 
 
ኣነ - ሕጂኸ እንታይ ተረኽበ? ኣበይ ሊ ሸሌካፍ'ያ - እና በሌኩ ብሌበይ። 



4 
 

ንሳ - ኣንታ ሓወይ፡ እምበርድ እስቆረካ እዩ? ከምዚ ናይ ነዃሌ ዕትሮ፡ ማይ ፍሰካ እንተ 
ኣፍሰስካሊ ጥርቅም ይብሊ፡ እዚ ሓንጎሌካ ዯኣ ነኹሊ ከይ ትኸውን? ዝበሌኩ እንተ በሌኩኻ፡ 
እቲ ሓንጎሌካ ኣየዑቁርን'ዴዩ? ምስ በሇት፡ ክሳብ ፍጊዕ ዝብሇኒ እና ተመሊሇሰት፡ ብዚዕባ 
እቶም ተቓወምቲ ወይ ጸሊእቲ ተባሂልም ዝስመዩ ዝነበሩ ፋለሊውያን ምስ ሓቐቑ፡ ከም 
መተካእታ ናታቶም ከኣ ሕጂ " ዯሇይቲ ፍትሒ" ዝብሌ ስም እና ኣታ ኣተው እዮም በሇት። 
 
እዙ ኣቶም እንተ ኾኑ እውን፡ እታ ፍትሒ እና በለ ዝሌፍሌፉሊ ሇዉ፡ ናይ ኣእምሮኦም 
መርዓት፡ እንታወይቲ ከም ትመስሌ ከማን ኣይ ፈሌጥዋን እዮም። ጸሊም ዴያ ጻዕዲ፤ ዴንግሌ 
ዴያ ሓያም፤ ናይ ሰማይ ዴያ ናይ ምዴሪ ከም ምዃና፡ ኣሇሌዮም ሌክዕ ክስእሌዋ ይ ክእለ 
እዮም።  ማሕበራዊ ፍትሒ ዝበሃሌ ከኣ ኣል 'ኮዩ። ገሇ ካብኡ ከምዙ እመስሌ።  
https://www.youtube.com/watch?v=LCcs43ofp6A   
 

ፍትሒ ማሇቶም፡ መንግስቲ ምዕሊው እዩ። መተካእታ ግን ክኾኑ ኽእሌ ሃገራዊ መትከሌ 
የብልምን። ምስኣ ሌቅብ ኣቢሊ ከኣ፡ እዙ ኣቶም ዯሇይቲ ፍትሒ በሃሌቲ ኩልም ብዴምር 
ኣብ ኤርትራ ዝግበር ል ማሕበራዊ ፍትሒ ንኸይ ርእይዮዎ ዓዊሮም እዮም። ክንዯይ ዯኣ 
ከይ ክእሌዎ እምበር፡ ዕሊማኦም  "ዕሌዋ" ንመንግስቲ ኤርትራ እዩ። ህዝባዊ ሶውራ - 
revolution - ዝጎዴል ዕሌዋ ግን፡ ናይ ሕዴሕዴ ውግእ የኸትሌ። መተካእታ ክኾኑ 
እንተዝኽለኸ? ይ ክእለ። ብዕሌዋ ዝመጽእ ፍትሒ ከም የሇ፡ ጉሁዴ እኳ እንተ ኾነ፡ 
ንዓታቶም ግን ኣይር ኣዮምን እዩ።   
 
ኣነ - "እክህዯከ ሰይጣን" እንክብሌ ርእሰይ ይሕዝ።  
ንሳ - ሕጂስ እምበኣር ተሸዊጡካ? ተመስገን ምስ በሇት፡  እንዯ ገና ረባኣ ትቕጽሌ።  
ኣነ - ኣንቲ ሓብተይ መትከሌ፡ ኩለ ዝበሌክዮ ተሰቁሩኒ ኣል፡ ይዲኸም ስሇ ልኹ ግን፡ እዙ 
ዕሊሌ እዙ፡ ንኻሌእ መዓሌቲ እኹነሌና ኢሇ ክፋነዋ ብግስ በሌኩ። 
ንሳ - ብፈጣሪኻ፡  ሓንሳብ ስምዓኒ እንክትብሌ ትግዝተኒ።  
ኣነ -  ኣጸቢቑ ስሇ ዝኸብዯኒ ሰጋእ በሌኩ። 
ንሳ - ጸሊእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ትፈሌጦም ዴኻ? 
ኣነ - ኣዲዕዱዔ እፈሌጦም።  
ንሳ - መነ መን እበሃለ ርቑሓሇይ? 
ኣነ - ኢትዮጵያ ናይ ጃንሆይ፤ ኢትዮጵያ ናይ መንግስቱ፤ ኢትዮጵያ ናይ መሇስ። 
ንሳ - ካሌእከ? 
ኣነ - እቶም ዯረኽቶም በለ፡ ሓያልይ እዮም። 
ንሳ - ስመዮም። 
ኣነ - ምዕራባውያን፤ ምብራቓውያን፤ ሃጸያውያን፤ ኮሙኒስታውያን ዝበሃለ እፈሌጥ - እንተ 
ይ ተጋግየ። 
ንሳ - ኣሕጽር ወይ ጽሙቕ ኣቢሌካድ መብራህካሇይ? 
 
ኣነ - ርሑቕ ከይ ከዴኩ፡ ኣሜሪካ እታ ቀንዱ ጸሊኢት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንሳ እያ። 
እትዮጵያ፡ ባንዳራ ናይ ኣመሪካ ዯኣ እያ ይ ኣምበሌበሇት እምበር፡ ግዝእቲ ናይ ኣሜሪካ 
እያ። እቲ ታሪኽ ንሱ እዩ። neocolonialism እበሃሌ። ኣሜሪካ፡ ነዚ ሃገረ ኤርትራ ክትሕርጅ፡ 
ካብ መጀመታ 50ሳታት ኣትሒዚ፡ ክሳብ ሕጂ፡ ብተሊኣኽነት እትዮጵያ ክትፍትን ጸንሓ ኣሊ። 
ሕጂ ግን፡ እታ እትዮጵያ ትበሃሌ ከኣ፡ ዋጋኣ  ባይታ ወዱቑ ኣይ ትሸየጥ ኣይ ትሌወጥ 

https://www.youtube.com/watch?v=LCcs43ofp6A
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ትኸውን ስሇ ሊ፡ ወፍሪ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳራ እንተ ይ ኮኑ፡ መኽሰብ ኣይ 
ክትረኽበለ እያ። ትሰምዕኒድ'ልኺ፡ ኣቲ ጓሌ ሕዴርትና መትከሌ ሓብተይ?  
 
ንሳ - እወ መዯይ። ኣገናዕ። እንቋዕ ተረዯኣካ። ብዚዕባ እዞም ወያነ ድስ፡ ህውሓት ድስ፡ 
ህውኻት ድስ ዝበሃለኸ፡ ኣፍሌጦ ኣልካድ? 
 
ኣነ - እወ ካብ ጸጉሪ ርእሶም ክሳብ ጽፍሪ እግሮም  እፈሌጦም።  
ንሳ - ካብ መዓስ ኣትሒዝካ ኢኻ ትፈሌጦም? 
ኣነ - ካብ ከባቢ 1976ዓም?  
ንሳ - ገሇድ ምበሌካ ብዚዕብኦም? 
 
ኣነ - መዓስ ስውር ወይ ምስጢራዊ ኮይኑ። ንህዝቢ ኤርትራ ብጠቕሊሊ፡ ረሚስካ ከም ይ 
ትንስእ ምግባሩ እዩ። ንዕኦም ዝምሌከት ከኣ፡ ማሇትሲ - ምስ ኣህዚብ ኢትዮጵያ ተባቲኾም 
እዮም። እቲ ሰክፍ ከኣ ንህዝቢ ትግራይ ሇኪሞም ከይ ጠፍኡ እዩ። ካብ ኢትዮጵያ ሜሊዊ 
ምዝሊቕ ገቢሮም ናብ መዓስከር ትግራይ ክዓርደ ምዃኖም ይጥርጠር እዩ። ዋሊ ከምኡ 
እንተገበሩ እውን፡ ውሕስነት ኣይ ክረክብለን እዮም። 
 
ንሳ - እሞ ዯኣ ብኸመይ እዮም ክነባበሩ ዝዯሌዩ?  
 
ኣነ - ኣንቲ መትከሌ ሓብተይ፡ ሇባም ከልኺስ፡ ሓንሳብ ሓንሳብ ግን ፋሕ ይብሇኪ እዩ። በሉ 
ዝሓብተይ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ፋሕ ብትን ምስ ኣበሌዎ፡ ነቲ ተረፍ መረፍ  ከበሳዊ ህዝቢ 
ክርስትያን ሒዞም፡ ንሳቶም ዝውንንዋ ሓንቲ ሓዲስ ረፓብሉካ፡ "ትግራይ ትግርኚ" እትበሃሌ 
ፈጢሮም፡ ዓሰብን ባጽዕን ክውንኑ እዩ ሕሌሞም።  ነዙ ስራሕ እዙ ተግብር ከኣ፡ ዴሮ ሓያሌ 
ዝኾነ ሰራዊት "ኣግኣዙ" ዝበህሌ ኣዕጢቖም ኣሇዉ። ንህዝቢ ሙስለሚን ኤርትራ፡ ንጎዴኒ 
ኣጸጊዖም፡  ክፈጥርዋ ዝህንጠዩሊ ሇዉ፡ ሓዲስ ረፓብሉክ " ትግራይ ትግርኚ"፡ ንኽብሪ እዙ 
ዝተጠቕሰ ሰራዊቶም " ኣግኣዙት ረፓብሉክ" ክብሌዋ፡ ሕሌሚ ከም ል እውን፡ ቦኾኽ ቦኾኽ 
ይበሃሌ ኣል። ፍትሃ መንግስቲ ወይ ግዝኣተ ሕጊ ናታ ከኣ፡ ኣብ ኦሪታዊነት ንዴሕሪት 
ተመሉሱ፡  ኦርቶድክሳዊ  ሸርዕያ ዝዓይነቱ ዝመስሌ ስርዓት፡ ንኽትከሌ ዝሕሇም ል 
ይመስሌ። ብኻሌእ ኣራርባ፡ ነዚ ናይ ሕሌሚ ሓዲስ ረፖኣብሉካ፡ ብናይ ኦርቶድክሳዊ ሸርዕያ 
ከም ትመሓዴር ምግባራ እዩ። ነቶም  መእመናን ምስሌምና ዯቀባት ኤርትራውያን፡ 
ዝምሇከት ዴማኒ፡ ኣብ ኣርዑት ፋሽሽትነት ብምእታው፡ ንዝብየነልም ሸርዕያ ኦርቶድክስ 
ትእዚዝ፡ ክፍጽሙ እንተ ይ ኮይኑ፡ ኣማራጺ ዕዴሌ ከም ይ ብልም ተኣሚቱ ኣል። 
ፋሽሽትነት ትግራይ ትግርኚ። ሕሌሚ ዯርሆ። እንክብሌ ስክፍታይ ይነግራ።    
 
ንሳ - እዙ ዝበሌካኒ ጽውጽዋይ፡ ንዓይ ስውር ኣይ ኮነን። ንህዝቢ ኤርትራ ከኣ፡ ካብ ሃገራዊ 
መትከለ፡ ክንቕንቖ ዝኽእሌ ሓይሉ ክፍጠር እዩ ምባሌ ይ ሕሇን እዩ። "ወይን" እና ተባህሇ 
ክንዯይ ይ ተሰምዔ። ብዚዕባኡ በጃኻ ግይ ኣይ ተባኽነሇይ። ካባኻ ክሰምዖ ዯሌየ ልኹ፡ 
እዞም ኣሕዋትካ ኤርትራውያን፡ ማሇትሲ - ተቓወምቲ ድስ ተቛመርቲ፡ ዯሇይቲ ፍትሒ ድስ 
ጸሊእቲ ፍትሒ፡ ዝበሃኦለ ገሇድ ወስ ምበሌካ?    
 
ኣነ - ብሌበይ - ኣንታ እዙ ኣስ: ክንዯይ ነግረምረም ትፈቱ'ያ: ውቃቤኣ የርሕቆ እናበሌኩ- 
ኣንቲ ክብርቲ ሓብተይ መትከሌ፡ ብዚዕባኦም ዯኣ ካባኺ ዝተሰወረ ኣል ዴዩ። ክትነግርኒ ዯይ 
ኣይ ጸናሕክን። ባዕሌኺ ክትዚረብዮ ንእትዯሌይዮ በሇ ኩለ፡ ንዓይ ከም ሓዯ ኣሳሳይ 



6 
 

ሻሂ/Tea boy ናትኪ ጌርኪ ፡ ክትጥቀምሇይ ምዴሊይኪ ኣይ ትሓዝሇይ ዯኣ እምበር፡ ባህ ኣይ 
ብሇንን እዩ ል።   
   
ንሳ - ኖኖኖ . . . 'ዝሓወይ፡ ከምኡ ማሇተይ ኣይ ኮንኩን።  እዙ፡ እንተርነት ድስ ግኒ ዕፍሪት 
ዝበሃሌ ሇበዲ፡  በየን መእተዊኡን በየን መውጽኢኡን፡  ከመይ ከም ምዃኑን፡ እንተ ይ 
ሕርብተኒ ነይሩ፡ ክትሕግኒ መታን ኢሊ ናባኻ ኣይ ምወዯቕኩን ነይረ።  ስኽፍ ኣይ በሌካ፡ 
እዚ በጻብዕተይ ዝተጻሕፈት ሽርጣጥ ጽሕፍቲ እዙኣ፡ ፍቓዴካ እንተ ዯኣ ኮይኑ ከም ሊታ 
ገቢርካ ከተንብበሇይ እነሄሇትካ  ኢሊ ትምጥወኒ። 
    
ኣነ -  ኦይ! ኣንቲ ንስኽስ ይ ትዚረብዮ ኣይ ብሌክን እና በሌኩ ይቕበሊ።  
 
ጽሕፈታ - እዞም ተቛወምቲ ዝበሃለ፡ ከም ግምት ናተይ መሌክቶ እንተዯኣ ኮይኑ፡ 99.9% 
ዯገፍቲ ናይ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዮም። ወያነ ሓርነት ትግራይ ከኣ 100% ጸሊእቲ ናይ 
ህዝቢ ኤርትራ እዮም። ስሇዙ፡ ብኢዴ ኣዘር፡ ከም ግምት ናተይ መሌክቶ እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ 
99.9% ተቓወምቲ ናይ ኤርትራ፡ ካብ ወያነ ፈሉኻ ክትርእዮም ኣጸጋሚ ይኸውን።  
 
ውዴቀት ናይ መንግስቲ ኤርትራ፡ ይቀራረብ ከም ል፡ ናይ ገሇ ፍቕዱ መዓሌታት ጥራይ 
ተሪፍዎ ከም ል፡ እናበለ ከሻቕለና ወሪሖም እዮም። ብእንግሉዝ ከም ዝበሌዎ “The days 
for the GOE are numbered.” ሕጂ ግን፡ እዙ ኣበሃህሊ ናታቶም ብግሌብጥሹ፡ ናብ ወያነ 
የንጸሊለ ስሇ ል፡ እዞም ተቓወምቲ ኢና ዝብለ ሇዉ፡ ከም ጉዴጓዲ ዝተዯፍና ኣንጭዋ፡ 
መእተዊኦም ከናዴዩ እንታይ ድስ መሃይድስ እና በለ ክመጻዯቑ ይስምዑ ኣሇዉ። 
ንጎይተቶም ሰብ  ወያነ፡ ክሓምዩ ጀሚሮም ኣሇው። ስሇምታይ? ሕመረት ጸገሞም 
"መትከሊዊ"  መርገጽ ሃገራውነት ስሇ ዝሓርበቶም - ክክክክክክክክክክክክክክክክክክክክክ! 
ሕጂድ ሓይሽ።  
 
ነዙ ዝኸዴዎ ሇው ጎዯና፡ ኣሰር ኣሰሮም እና ሰዓብና፡ እንተ ዯኣ ተኸታቲሌናዮም ከኣ፡ ናብ 
"ገዯሌ ኣዯይ ቅበጽኒ"፤ ገጾም ዝጎዓዘ ከም ሇዉ እዩ ዝሕብር ል። ኤርትራ ግን፡ እቲ 
ቀዲማይ መዴርኽ ገዴሊ ወዱኣ፡ ካብ 1991ዓም ጀሚራ ከኣ፡ ኣብ ካሌኣይ መዴረኽ ገዴሉ 
ተካይዴ ኣሊ። እቲ ንኹነታታ ዝምችእ ውዯባ፡ ቀዲምነታቱ ሃገራዊ ዴሕነት ንምውሓስ ኮይኑ፡ 
ኣብ ወተሃዯራዊ ሓይሊ ዝተመርኮሰ እዩ። ኣብዙ እዋን እዙ እንተኮነ እውን፡ መንግስቲ 
ኤርትራ ቀሪጽዎ ል ምሕዯራዊ ስሌቲ ወይ ስትራተጂ፡ ኣብ ሰሇስተ ዞባታት ምሕዯራ 
ተጻፊፉ ከም ል ይሕበር ኣል። ካብ ገሇ ገሇ ጉደሳት ብሃገሮም ከም ምዃኖም ዝሕብርዎ 
ሇው ስክፍታ ከም ዝስማዕ ግን፡ እዙ ዓይነት ስሌቲ ምሕዯራ እዙ፡ ብይ ሓዯ ጎዯሌ 
ምኽንያት - 100%፡ ወተሃዯራዊ ዱክታቶርነት ከም ገቢሮ ይገሌጽዎ። ይምሰሌ ዯኣ እምበር፡ 
እቲ ምኽኑይ ዝመስሌ ምኽንያት ግን፡ ሃገራዊ ዴሕነት ውሕስ ስሌቲ እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ 
ዝሰሜና ንስመዮ  - ዱክታቶርነት፤ ኢምፐሪያሌነት፤ ህግዯፍነት፤ ኢሳያስነት- ብየገዴስ እቲ 
ናይ "ንሕናን ዕሊማናን" ኣባ ጎብየ ክሳደ ኣንቃዕሪሩ፡ ብይ ዕረፍቲ ፡ ካብ ሑጻ ባርካ ጀሚሩ፡ 
ገም እንዲበሇ ንወዯብ ዓሰብ ገጹ እና ኣምርሔ እዩ። ፈጺሙ ይ ህከዮ ኣባጎብየ።  
 
ገሇ ጋጠኛታት፡ ኣብዙ ኩለ ዝተጎዓዝካዮ ቦታታት፡ እንታይ ሪኢኻ እንክብለ ምስ ሓተትዎ፡ 
እዚ ዓንያ ዝነበረት ኤርትራ፡ ልሚ ተጉሊዕሌዕ ከም ሊ ርእየ እንክብሌ መሌሹ። ወይዙ 
ኣቦጎብየ እዙስ፡ ዓሻ እመስሌ ዯኣ እምበር፡ ዝወዲዯሮ ይ ብለ ፍሊስፋ እዩ።  
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ጽሕፈት መትከሌ ብከምዙ ይቕጽሌ። ነዚ ጥፍረርያ ምጭውቲ ዝኾነት ሃገር እዙኣ፡ ሰሜን 
ኮርያ ናይ ኣፍርቃ እያ  ዴዮም ዝበሌዋ? ወሸሊ ኮይናቶ። መን ዴያ፡ ነዚ ናይ ዓሇምና 
ዱክታቶራዊት ኣማሪካ፡ ፈጠቕጠቕ ተብሊ ሊ? ሰሜን ኮርያድ ኣይ ኮነትን? ወሸሇ አርትራ 
ከም ሰሜን ኮርያ  ኮይናትሌና - ነዚ ሓያሌ/ዱክታቶራዊት ኣመሪካ እትበሃሌ ሃገር፡ ፈጠቕጠቕ 
ከተብሊ ክትክእሌ። ዱክታቶርነት ኣሜሪካ ካብ ሕቖ ዓሇምና ከይ ተቐንጠጠ፡  ሰሇም ኣይ 
ሁለን። እዙ ገጂፍ ናይ ሰማይ  ዱክታቶር - ኣብጂጎ -  ከኣ፡ ስርሑ ኣይ ክገዴፍን እዩ። እዚ 
ወርሒ መስከረም እዙኣ፡ ከይ ተወዴኤት እንከሊ ጥራይ ብሓይሉ ኣባጂጎና፡ ኣብ ሌዕሉ 
ኣሜሪካ፡  ዝኽሰት ል ሕነ ፈዯይ ዕንወታት፡ ዴሮ ርኢናዮ  ኣልና። ወረ ጌና፡ ዝብለ 
ተነበይቲ እውን ኣሇው።   
 
እቶም ሓዯ ክፋሌ ናይ ተቓውሞ ዴማኒ: ከም ግምት ናተይ መሌክቶ እንተዯኣ ኮይኑ፡  . 
01% ዝኾኑ፡ ንይምሰሌ ንወያነ ሓመደ ንሊዕሉ ገማጢልም ከዋርዴዎ ይጸንሑ እሞ፡ ግሌብጥ 
ኢልም ከኣ ንመንግስቲ ኤርትራ፡ ብይ ንሕስያ ሓመደ ንሊዕሉ ገይሮም ይግምጥሌዎ። ካብ 
ኣበሃህሌኦም ዝመሓሊሌፍ ዝነበረን ልን መሌእኽቲ ምስ እንግንቦ ፡ ርእሲ ከተማ ናይ 
ኤርትራ፡ ካብ ኣስመራ  ናብ ዓዱ ሃል ከም ዝገዓ እዩ። ንፕረሲዯንት ኢሳያስ ከኣ፡ ከም 
በዓሌ ሞያ "ናይ ኢንጀነሪ ዒሊ፡" ገቢሮም ይዚረቡለ። ብሓንቲ እምኒ ንኽሌተ ጨራሩ ናይ 
ምዝባጥ ሜሊ ይጥቀሙ። መትከሇ ኣሌቦ እዮም። ንዋያነ ቀቲልም፤ ንሻዕብያ ከኣ ብማዕረ፡ 
ምስ ቀተለ ምስ መን እዮም ክተርፉ? ዝብሌ ንባብ የንብቦ።    
 
ኣነ - ኣንቲ መትከሌ፡ እዙ ጽሕፈት ናትኪ ፍጊዕ ይብሇኒ ስሇ ል፡ ካብዙ ዝቕጽ ከንብብ ዯስ 
ስሇ ይ ብሇኒ ክትምሕርኒድ ትኽእሉ? 
 
ንሳ - ኣይ ትኹሇፍ ጸሊኢኻ እኮሇፍ፡ እንታይ እዩ እቲ ጸገም እንክትብሌ ትኾሌፈኒ። 
 
ኣነ - እንጂነሪ ዒሊ ድስ መሃይድስ ዝብሌ ረባ፡ ካበይ ዝሰማዕክዮ እዩ ክንክብሌ ይሓታ።  
 
ንሳ - ኣንታ ንስኻስ፡ እዙ ናትካ ዕዋኖነት ክሳብ ክንዴዙ ምዃኑ እንተ ዝፈሌጥ ነይረ 
ምስጢረይ ኣይ መካፈሌኩኻን ነይረ።  ዓዋን ኢኻ። ኣይ ተመሃርካን'ዱኻ? እንክትብሌ 
ተቆናጽበኒ። 
 

ኣነ - በቲ ቃጭዋን ዝኾነ ረባኣ ስሇ ዝተናዯዴኩ ከኣ፡ ሳሊ ምኪኤሌ በዓሌ ጽሊሌ ኣውሉዕ፡ 
ዴሒነ ዯኣ እምበር፡ ገው ከብሊ ቁሩብ ተሪፋትኒ ነይረ። ገበታ እና ኣስተንፈስኩ ከኣ፡ ነዚ ገጸይ 
እና ዓተብኩ፡ ኣንቲ ሓብተይ - ካብ ገሽሊዕሊዕ ምባሌ ተቖጢብካ፡  ንፕረሲዯንት ኢሳያስ ከም 
"ናይ እንጂነሪ ዒሊ" ገቢሮም ዝርዴእዎ ሰባት ኣሇዉ ዝበሌክዮ መብራህክሇይድ? እንክብሌ 
ይውከሳ።  
 
ንሳ - ኣንታ ንስኻስ፡ ዝኾነ ምሊቕ ረባ ዴዩ ሻቕሇካ? በሌ ዝሓወይ፡ ከብርሃሌካ መታን 
ህዴእ ኢሌካ ስምዓኒ። እዚ "ኢንጂነር ዒሊ እትበሃሌ"፡ ናይ  ሓብትና ስዕዱ ዝተባህሇት ረባ 
እያ። ስም ኣቦኣ ዓቂበዮ ኣልኹ።  ንሳ፡ ቃሕ ዝበሊ ስሇ እትዚረብ ኣዝያ ፍትውቲ እያ። ናይ 
ሓዯ እገሇ ዝበሃሌ ሓውና፡  እንጂነር ኮይኑ ዝፈሇጥ ዝነበረ ኣመሌኪታ እያ ኣብ መሬት ይ 
ወዴቕ ረባ ዝተዚረበት። ኩለ ክነታቱ ምስ ተዓበቶ፡ ብቑዕ ኢንጂነር ከም ይ ምዃኑ ምስ 
ገምገመት ኢያ፡ "እዙ ከኣ ኢንጂነር ዒሊ" እንክትብሌ ሳጓ ውጽኣትለ። ስዕዱ፡ ይ ትዚረቦ 
ኣይ ነበራን። ጋህዱ'ያ።  እዞም ንዚረበልም ልና ሰባት ከኣ፡  ነዙ ፕረሲዯንተ ኤርትራ፡ ኣብ 
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ፈቐድ ናይ ሌምዓት ስረሓት ዝዕመሞ ቦታታት፡ ኣብ ክንዱ ብወረቐት ኣብ ኣስመራ ኮይኑ፡ 
ዝሃብዎ ጸብጻብ ዝቕበሌ፡  ባዕለ ብቐጥታ ከይደ ክመርሕ ንዝርእይዎ፡ ከም "እንጂነሪ ዒሊ" 
ገቢሮም የሕስርዎ።  ከምዙ እናበለ ከኣ እጭርሑ።  
 
 

ሀ)  
 ሃገረ ኤትራ ዝተረፋ የብሊን ሞይታ'ያ፤  
 ናይ ሓዯ ሰብ ጥሪት ኮይና ተሪፋ፤  
  መንእሰያት ራሕሪሖማ ምስ ከደ፡ ብይካ ኣረገውቲ ዝተረፋ የብሊን፤   

 

ሃገር ኣብ ዯረጃ industrialized economy development ክትበጽሕ መታን: ሒጊግ እና 
በሇት፡ ወሰንቲ ትሕተ ቅርጻታት፡ ኣብ ምክንዋን እና ፈተነት እንከሊ፡ ከምዙ ዝስዕብ ከኣ 
ንሰምዕ። ሓንቲ ጥቅውቲ ሰይቲ ቀሺ፡ ጠቁየ የኣይ እንክትብሌ፡ መጽሓፍ ቁደስ ናይ ሰብኣያ፡ 
ብማይ ከም ዝሓጸበት ማሇት ይመስሌ።   
 
ሁ) 

 ኣብ ይ ሰዓቱ፡ ብዚዕባ ኣምር ማክሮን ማይክሮን ኤኮኖምይ /micro and macro 
economics/ ክምህሩና ጸኒሖም። 

 ብሕታዊ ወፍሪ የፍቅዴ መንግስቲ ስሇ ልና፡  ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጥፈሻ ትርከብ ኣሊ 
ከኣ ይበሃሌ።  

 

ብምቕጻሌ ከምዙ እንክትብሌ ተዋጋዓኒ።  -ኤርትራ ካብ ትጥፍሽ ዯኣ፡ ካብ መዓስ ጀሚራ 
ዴያ? ካብ ትፍጠር ኣትሒዚ ክሳብ ሕጂ፡ ኣብ ዯረጃ industrialization ተሰጋጊራ ትፈሌጥ 
ዴያ? ካብ 1991ዓም ኣትሒዚ ግን፡ ናብ ምዕቡሌ ዝኾነ ኤኮኖሚ ክትበጽሕ ዝሕጉዘ፡ ትሕተ 
ቅርጻታት ዒሕ እናበሇት፡ ኣብ ትሃንጸለ ሊ እዋን፡ ጌና ኣይ ተጨረሰን ል። ኣየናይ 
ብሕታዊ ወፍሪ ኣል ኮይኑ እዩ፡ ካሬንታውን ጸሓያውን ጸዓታት ኣማዕቢለ፡ ንመሊእ ኤርትራ 
ከም ብርሃን ጸሓይ በጣዕጣዕ ከብሊ ዝኽእሌ? ከም ውጽኢቱ ዴማ፡ ሽቕሇት ክሳብ ወፋሪ 
ሸቃሊይ ስሇ ዝውሕዴ፡ ካብ ጎረባብቲ ሸቃል ክሳብ ዝዕዴም ዝኽእሌ? ኣየናይ ብሕታዊ ወፍሪ 
ሃሌዩ ኮይኑ እዩ፡ ዝተፈሊሇዩ ፋብሪካታት ከማዕብሌ ዝኽእሌ? ኣየናይ ብሕታዊ ወፍሪ ሃሌዩ 
እዩ፡ ካብ ሸቐጣ ሸቐጥ ዯርሁትን ዕንቋቑሖን ሓሉፉ፤ ናይ ሕክምናዊ መሳሇጥያታት ከማዕብሌ 
ዝኽእሌ? . . . ወተ እናበሇት፡ ክሳብ ስቶሞኮይ ትሓርር  ተሳቕየኒ። 
 

 
ኣነ - ኣንቲ መትከሌ ሓብተይ፡ እንታይ እንታይ ኢኺ ከተስምዕና ትፍትኒ ልኺ። ስሇ 
ዝግሀር ኢሇኪ፡ እዙ ትብሌዮ ልኺ ሃበስ ቀዯስ፡ ሌዕሉ ዓቕመይ ስሇ ዝኾነ፡ ኣይ ርዴኣንን 
እዩ ል። በጃኺ መሓርኒ፡፡ እንተ ዯኣ ካሌእ ውራይ ከተውቅይዮ ትዯሌይ ሃሉዩኪ ኮይኑ 
ዴማኒ፡ ናብ ካሌኦት ካባይ ዝሕሹኺ፡ ሽጣራኺ ዯውሪ እንክብሌ የንጸርጽረሊ።  
   
ንሳ - ንእሽቶ ክውስኸሌካ ተዓገሰኒ ትብሉ። 
ኣነ - ብዴሕሪዙኸ እንታይ ክትዯግምኒ እብሊ። 
 
ንሳ - ሕጂ ዴማኒ፡ ዞባውን ኣህጉራውን ኩነታት፡ ብይ ንሕስያ፡ ኣብ ዝሃጸለ ል እዋን፡ 
ምስኡ ዴማኒ፡ ናብ ዕርበት ወያነ ዝኣመተ ምሌክታት፡ ኣብ ዝኸሰተለ ል መዴረኽ፡ ሓዯ 
ጉዲም ዝኾነ ጎስጓስ ንሰምዕ ኣልና።  
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ኣነ - ኣንቲ ብፈጣሪኺ ይ ትምሕርኒ ግዲ?  ወያነ . . . ወያነ . . . ወያነ... ዝብሌ ሕማም - 
phobia - ኣሕዱርኪ ዯኣ ከይ ትህሌዊ እብሊ? 
 
ንሳ - ኣንታ ንስኻስ - እዙ ረባ ናይ እዞም ሕሌኩሳት ይ ትገዴፎ፡፡ ኣነስ ናይ ወያነ phobia 
ኣልኒ ኢሌካ ትሓስብ። ሓዯ ምትሩስ ክትከውን ኣልካ ትብሇኒ። ወይ ከኣ፡ ሓዯ ሸውራር 
ሰማይ ግራቱ ዑውር፡ ክትከውን ኣልካ በሇትኒ - ብይ ንሕስያ። 
 
ኣነ - ብሌበይ ይ ትምሕረኒ ከም ምዃና ምስ ኣስተውዓሌኩ - sorry ሓቢተይ እቲ 
ክትብሌዮ ትዯሌይ እንተልኪ ከምዴሊይኪ ዲሕዴሕዮ፡ እንክብሌ "የሌተዝም" - ይምብርከኸሊ። 
    
ንሳ - ሕጂ'ኳ ትሓይሽ ምስ በሇትኒ ረባኣ ትቕጽሌ።  ወያነ የኣይሲ፡  ክመ ሓንቲ ወኻርያ 
ዝገበረቶ፡ "ጻዴቕ ክትመስሌ ዝዋውዕ ከም ምእሳር" ማሇት ፡ "መዝሙር ሰሊም" Celebrity 
Events ንስሇ ሰሊምን ፍቕርን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝቓናኡ ተቓሉሑ  ኣል። ናይ ወያነ 
ሽጣራ፡ ከም "ትኽስ ዴሙ መሃመሌ ኣንጭዋ" ስሇ ዝኾነ፡ ሕዴርኹም ከይ ትህመለ በሇትኒ። 
ብምቕጻሌ ከምዙ ዝስዕብ ወሰኸትኒ። ዕረ እና ጠዓመኒ፡ ይ ሰምዖ ይ ብሇይ፡ እና በሌኩ 
ይከታተሊ። 
 
ሰሊም ሓንቲ'ያ መንገዲ። ሰሊም፡  ከም'ቲ ኣብ ጥቓ ዒሊበርዕዴ ዝርከብ፡ ጥውጥዋይ ዝኾነ 
ጽርግያ፡ ንሱ ከኣ ሌቢ ትግራይ ተባሂለ ዝፍሇጥ ኣይ ኮነን።  መገዱ ሰሊም፡ ዓዱሌ ወይ 
ጠረው'ዩ። መንገዱ ሰሊም  ጠረው ዝበሇ እዩ። ሰሊም ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኣብ ሞንጎ መንን 
እዩ ዝዴሇ ል?  
 
ልሚ፡ እታ እትዮጵያ እትበሃሌ ሃገር፡ ዴሮ ብሰንኪ ወያነ፡ ፋሕፋሕ ትብሌ ሊ እያ።  ወያነ፡ 
ብሓገዝ ሶውራ ኤርትራ ዝረኸብዎ ዕዴሌ ተጠቒሞም፡ ነዚ ኢትዮጵያ ምስ ተረከቡ፡ ሌቢ ጎቦዝ 
ኣብ ዯረቱ ከም ዝበሃሌ፡ ግሌቢጥ ኢልም ብስም ኢትዮጵያ ንኤርትራ  ወሪሮም።  
 
ኣብ ክሌተ ግምባራት ከኣ ተሳዒሮም። 1) ኣብ ግምባር  ኩናት 2) ኣብ ግምባር ፍርዴን 
ተሳዒሮም። ሕዲሪናይ መሇስ ከኣ፡ - መንግስተ ሰማይ እቀበል -  ብቐሉሌ ይ ርከብ 
ጥውጥዋይ ዝሌቡ፡ ምስ ቆናጁ ወራዝር፡ ፍሻላታት ኣሜሪካ እና ኣውዯሌዯሇ፡ ንህዝቢ 
ኤርትራ ከምበርክኽ መታን፡ ምስ ብጾቱ ኮይኑ ይ ፈተኖ ሜሊ ኣይ ነበረን።  እዙኦም፡ 
መንነቶም ኤርትራውያን ኢና ዝብለና ኣሕዋትና፡ ብናይ ኣምር ኢሳያስ ናይ "ንሕናን 
ዕሊማናን" ክብህርሩ ዝነበሩ ሇዉ  ሰብ ቆሇ፡ ናይ መሇስን ወያነን ኣምር ናይ "ንሕናን 
ዕሊማናን" ግን፡ ንሱ ከኣ፡ ንኤርትራ ኣብ ክሉ ዓባይ ትግራይ፡  ምሕንፋጻ ዝብሌ ፋሽሽትነት፡ 
ከመይ ገቢሩ እዩ ይ ስቆሮም?  ኣታሓሳስባ ናታቶም - ዝተገን ሬሳ - ከም ምዃኑ የረዴእ። 
"ዓይኒ ከዲዕ ነባዕ" ከም ማሇት ከኣ፡ ሃገሮም ከዱዖም፡ ብዯሞዝ ወያነ እና ተናበሩ እንከሇዉ፡ 
ንጸገማት ኤርትራ ኣመሌኪቶም ንነብዕ ኣልና እንተ በለ: መሌሱ - ሽጣራኹም ዯውሩ እዩ።       
 
መሇስ፡ ነቲ ብሓሙሽተ ኣጻብዕቱ ዝፈረሞ፡ እግባይ ይ በሃሇለ ውዕሌ፡ ቅንይ ኢለ 
ኣፍሪሱዎ። ዓሇምሇኻዊ ቤት ፍርዱ ሀግ ግን፡ ብናይ ወያነን ኣሜሪካን ግስርጥና ከይ ተጠውየ፡ 
ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን  ል ድብ፡ ኣብ ካርታ ሓንጹጹ ወዱኡ፡ ታሪኻዊ ሓሊፍነቱ 
ኣረኪቡ ዯምዱሙ። ወያነ፡ ኣብ ማዕቀብ ኣብ ክንዱ ዝኣቱ፡ በታ ዱክታቶሪያ  ዓሇምና ዝኾነት 
ኣሜሪካ ተዯጊፎም፡  በንጻሩ - ንኤርትራ ኣብ ማዕቀብ ኣእቲዮማ።  ከምዙ ዴዩ መንገዱ 
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ሰሊም ማሇት?  እምበኣርከስ፡ ሰሊም ናይ ህዝቢ ብህዙ እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ ኣሊታን የብሊን - 
ትግራይ ካብ ሌዕሊዊ መሬት ኤርትራ ሇቒኪ  ናትኪ ሓዙ፡ ንሕና ከኣ ናትና ክንሕዝ። 
ብዴሕሪኡ: ንዝቕጽሌ ሰሊም፡ ህዝቢ ብህዝቢ ናይ ምዝራብ ዕዴሌ ከጋጥም ተኽእል ኣል፡ 
በሇት እትየ መትከሌ።   
     
 
ከምኡ ዴማኒ ትብሌ - ነዙ ኣመሌኪቶም፡ እቶም .01% ዝኾኑ ናይ ተቓውሞ ኣካሌ፡ ኣንጻር 
ወያነ ስምዕ እንጽርጽሮት የስስምዑ ኣሇዉ። ኣህምሌ ኣቢልም ከኣ፡ ንሕስያ ብዝጎዯል 
ኣበሃህሊ፡ ክብሪ ባንዳራ ኤርትራ እና ኣራስሑ፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ከም ከዲሚ ናይ 
ወያነ፡ ኣምሲልም - ሕንኽ ከይ በለ: ይዚረቡ ኣሇዉ፡ በሇት እትየ መትከሌ። 
 
ኣነ - ኣንቲ እትየ መትከሌ፡ በጃኺ  መሓርኒ፡፡ ካብዙ ዝበዝሕ ሕሰማት፡ ክሰምዕ ዓቕመይ 
ክስከሞ ይ ክእሌ ነገራት ስሇ ዝኾነ፡ ፍቓዴኪ እንተ ዯኣ ኮይኑ ውራየይ ክሳሌጥ ክኸይዴ 
ምመሓርክኒድ፡ እንክብሌ ይሓታ።  
 
ንሳ - ኪዴ ተመርቀፍ። ሓንቲ ነገር ግን፡ ከጠንቅቐካ እፈቱ በሇትኒ። ንሱ ከኣ፡ ብጉዲይ ናይ 
ሃገረ ኤርትራ ዝምሌከት፡ ፖሇቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ፤ ቁጠባዊ ይኹን ሲቪካዊ፤ ጸጥታዊ 
ይኹን ወተሃዯራዊ: ንዝምሌከት ጉዴሇታት፡ ክህለ ስሇ ዝኽእሌ፡ ነዙ ጉሇታት እዙ ንምቅሳን 
ከኣ፡ ኣብ ሓዴነት ህዝቢ ኤርትራን ምዴራን፡ መትከለ ነጸረ ኣራሚ ምንቅስቓስ ምስ 
ዝኸውን ቁቡሌ እዩ። ነዙ ኣምር እዙ ዝሰሓተ ምንቅስቓ ግን፡  እሞ ከኣ፡ ከምቲ ናይ ቀዯም 
ታሪኽ ናይ ተዴሊ ባይርኡ ፡ ኣብ ኣእምሮና ተቐሪጹ ከሕምመና ዝነብር ል ነውራም ዝኾነ 
ታሪኽ መሳስሌ፡ እሞ ከኣ ንኤርትራ፡ ኣብ ብሩራዊ ሰንያ ኣቐሚጡ፡ ንኣዴመይቲ ጸሊእታ 
ከም ህያብ ዝህብ ውሌቃዊ ይኹን ውዯባዊ፡ መትከለ ዝሰሓተ ዕዋኖ እዩ በሇት፡፡  
 
ኣነ - መትከሌ ሃገራውነት ዝሰሓተ - ኣውራጀነት፤ መትከሌ ሃገራውነት ዝሰሓተ - 
ሃይማኖታዊነት፤ መትከሌ ሃገራውነት ዝሰሓተ - ቀቢሊውነት… ከዲሚ ናይ ወያነ፤ ከዲሚ 
ኣዋፈርቲ ናይ ወያነ ከም ኮይኖም ተረዱኤዮም ኣልኹ። እዙ መትከሌ ሃገራውነት ዝስሕት 
ል ምንቅስቓስ ከኣ፡ ገም ክብሌ ከመጽእ ምስ ጸንሔ፡ ሕጂ ዴማኒ፡  ናብ ግብረ ሸበራ 
ይሰጋገር ከም ል ዝሕብሩ ምሌክታት ጫሕ ኢልም ይርኣዩ ኣሇዉ። ካብ ናይ እስሊማዊ 
ጀሃዴ ምንቅስቓስ፡ ክንሽቑረር ምስ ጸናሕና፡ ሕጂ ዴማኒ ናይ ክርስትያናዊ ጀሃዴ ዴያስጶራ፡ 
ዴሮ ኣብ መስርሕ ከም ል ንዕብ ኣልና። ከተማ ሮማ ትመስክር፡ እንክብሌ ረባይ 
ይዴምዯም።   
 
ንሳ - ምሕዯራ ኤርትራ ልሚ፡ ካብ መሊእ ምሕዯራ ኣፍሪቃ ይሓይሽ እዩ፡ ክበሃሌ እኳ ይ 
ከኣሌ እንተ ኾነ፤ ካብ መሊእ ምሕዯራ ኣፍሪቃ ግን፡ ዝኸፍእ ኣይ ኮነን። እዚ ዕሸሌ ኤርትራ፡ 
ማዕረ ማዕረ እቲ ንህዝባ፡ ተበርክቶ ሊ ማሕበራዊ ፍትሒ፡ ንናይ ውሌቀ ሰባት ፍትሒ 
ዝምሌከት ዴማኒ፡ ምኒስትሪ ፍትሒ ሓሊፍነቱ፡ እንተ ዯኣ ብጉቡእ ኣበርኪቱ፡ ኮኾብ ከዋኽብቲ 
ክትከውን ዕዴሊ ኩፉት እዩ ምስ በሇት፡ ዯሓን ኩን ኢሊትኒ ከዯት። 
 
ኣነ - Good night ሓቢብተይ፡ see ya later ብምባሌ የፋንዋ። 
 

ዓወት ንሀገረ ኤርትራ! 
fewsilybee@yahoo.com 

mailto:fewsilybee@yahoo.com
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