
                                    ኣብ ክንዲ ልምዓት ክድዓት ስለምንታይ? 

      ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ኣብ ፈለማ ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ንነጻነት ኣብ ዝጀመረሉ ኣብ 
ዝተፈላለዩ መድረኻት ዉሑዳት ከድዓት፡ ሃገርን ህዝብን ኣሕሊፎም ዝህቡ ኤርትራውያን ከም 
ዝነበሩ ታሪኽ ይምህረና።  ብፍላይ እቶም ብስርዓት ሃይለስላሰን ደርግን ወተሃደራት ተቖጺሮም 
ዓድታት ዘንድዱን፡ ሰላማውያን ዝርሽኑን ዝሓርዱ ዝነበሩን ኣብ ታሪኽ ጸሊም ምዕራፍ ሒዞም 
ምህላዎም ርዱእዩ። ስለምንታይ ይኸድዑ ኔይሮም ንዝብል ሕቶ ኣብ ኤእዋኑ ብዝወሃቡ ዝነበሩ 
ምኽንያታት ይግለጹ ምንባሮም ርዱእ ኮይኑ፡ ግን ክድዓት ምዃኖም ኣይተርፎም።  እቲ ሽዑ 
ዝነበረ ጥልመታት ፖሎቲካዊ ብስለት ኔርዎ ኢልካ ክትዛረ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ።  ኣብ ረብሓ 
ዝተሞርኮሰ ምንባሩ ግን ዘጠራጥር ኣይነበረን።  ጸቢብ ንቕሓት ዘይነበሮ ኣርሒቕካ ዘይምሕብ 
ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይምርካብ ዕሽነት ተወሲኽዎ ህንዱድን ጨካን ስጉምቲ ይውሰድ ምንባሩ 
ዝኽወል ወይ ሸለል ኢልካ ከይተነግረሉ ዝሕለፍ ኣይኮነን።  

      ነቲ ዝውሰድ ዝነበረ ሰብኣዊ ርህራሄ ዘይነበሮ ስጉምትታት ሰውራ ኤርትራ ጠጠው ከብሎ 
ክልተ መንገዲ ኔሩዎ።  ቀዳማይ ብዂናት ተዋጊእካ ሕነ ምፍዳይ፥ ካልኣይ ጽዑቕ ፖሎቲካዊ 
ጎስጓስ ጌርካ ኣብ ሰውራ ከምዝጽንበሩ ምግባር።  ክልቲኡ ኣገባብ ድማ ሰሪሑ። ብኡ መሰረት 
ኮማንድስን ፖሊስን መምስ ዝነበሮም ዕጥቆም ኣብ ገድሊ ክስለፉ ተገሩ። እዚ ከኣ ንሓይሊ 
ጸላኢ ዓንዲ ሕቑኡ ዝሰበረ ፍጻሜ ኔሩ ክበሃል ይከኣል። ብኻልእ ኣዘራርባ ነቶም ብሰንኪ 
ድኽነት ንቕሓት ጸረ ሃገሮምን ህዝቦም ዝነበሩ ኣብ ጎድኒ ሰውራኦም ኮይኖም ምእንቲ ሃገሮምን 
ህዝቦምን ክዋግኡን ክውግኡን ክስውኡ ተገሩ።  ሰውራ ኤርትራ ብፍላይ ከኣ እቲ ነጻነት ኤርትራ 
ዘበሰር ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንኹሉ ኤርትራዊ ኣንቂሑ ጸረ ገዛእቲ ስለ ዘሰለፎ ነጻነት 
ኤርትራ ግሁድ ገርዎ።  

       እዞም ኤርትራ ድሕሪ ብዙሕ ግፍዓዊ መግዛእቲ ገጢማ ነጻነታ ምስ ተጎናጸፈት፡ ህዝብና 
ናይ ሰላምን ቅሳነትን ኣየር ምስ ኣተንፈሰ፡ ሃገሩ ክሃንጽ ነቲ ዝተኸስረ ዓመታት መግዛእቲ  
ክድብሶ ብናህሪ ሃገር ኣብ ምህናጽ ላዕልን ታሕትን ክብል ከሎ፡ ጸረ መንግስትን ህዝብን 
ከዲዖም፡ ምስ ወያነን ጎይቶቶምን ተጸጊዖም፡ ብረት ኣልዒሎም ንምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ 
ክወግኡ ዝሓስቡ ከደክምቲ ከድዓት ጥራሕ ምባል ይኣኽሎምዶ?  እዚኦም ከምቲ ኣብ ቁዱሳት 
ፈጻሕቲ ዝብሎ፡ ሰይጣን ንፈጣሪና ኣምላኽ ዝኸሓዶ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኸሓዱ ሰይጣውንቲ 
እዮም።  ንነብሶም ክሕደቶም ጥራሕ ከይኣክል ነቶም ምእንቲ መጻኢ ዕድሎም ብሩህን ስልጥንቲ 
ሃገርን ክርከቡ ዝግብኦም መንእሰያት ኣታሊሎም ናታቶም ኣሰር ክድዓት ክስዕቡ ዝገብሩዎ 
ዘለዉ ገበን፡ ከም ኤርትራውያን ሰብ ኩቡር ባህልን ስጡም ህዝብን ደም ንጹሃት ፈሲሱዋ 
ዓጽሞም ተኸስኪሱ ዝመጸት ሃገርና ካብ ምድሓንን ምክልኻልን ዋላ ሓንቲ ክሊኢት 
ከይንዝንግዕ ዓቢ ሓላፍነት ተሰኪምና ኢና።  

     ብዛዕባ እዞም ከድዓት ክልዓል ከሎ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ግደፎዎም ኣበይ ከይበጽሑ 
እናበሉ ዝዛረቡ።  ኣበይ ከይበጽሑ እናተባህለ ንኽንደይ መንእሰያትና ሓሶት ሓቂ ኣምሲሎም 
ብምትላል ግደ ሞትን ጭንቀትን ከርተትን ስደትን ገሮሞምን እገብሩዎም ኣለዉም። ብፍላይ 



ኤርትራውያን ደቅንስትዮ ኣብዘይ ደለይኦን ዘይተጸበይኦን ግፍዕታት ከም ዝወድቃ ይገብሩወን 
ኣለዉ።  መንእሰያት ኤርትራ ጓሕጉሕካ ሃገር ከተዳኽም፡ ብድሕሪኡ ወያነ ዝመረቐልካ 
ባምቡላዊ ስልጣን ክትርከብ ዝብል ናይ ሩኹሳት ኣተሓሳስባ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብቱኽረት 
ክምክቶ ኣለዎ። ኣበይ ከይበጽሑ እናተባህሉ መንእሰያት የህልቑ ኣለዉ።  ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ 
ጽንኩር ግዜ እተኾነውን ብሃይማኖት ወገን ኣውራጃ ተፋላልዩ ዘይፈልጥ ወረጃ ህዝቢ እዩ። 
ሎሚ  ሃገራት ብሃይማኖት ክተፋነና ከለዋ፡ ኣብ ሃገርና ግን ፍቕሪ ብዝመረጾ ሃይማኖት 
ዘይዓግቶ መውስቦ ኣብ ሞንጎ እስልምናን ክርስትናን ኣሎ። ምኽንያቱ ንኸይንፈላለ ኣቦታትና 
ዘፈላሊ ነገር ከይመጽእ ብሓባር ስጋ በሊዖም ጸጸር ዊሒጦም፡ ብሓባር ኣብ መስጊድን 
ቤተክርስትያንን ጸሊዮም። ሰማእታትና ብሓባር ኣብ ሓደ ጉድጉድ ተቐቢሮም።   ካብዚ ዝዓቢ 
ጸጋን ሕድርን መብጽዓን እንታይ ኣሎ?     

ነባሪ ዝኽሪ ንሰማእታትና                                                                             
ዓወት ንሓፋሽ                                                                                             
ገብረንጉስ መስመር 

   


