
ምቕንጫርኪ ሓደ መስከረም!  01.09.2018፡ 

“ድሕሪ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢቲዮጲያን ክልተ ህዝቢ ኢዮም ኢሉ ዝዛረብ እንተልዩ ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ ጥራይ  
ኢዩ”  

ቃል ክቡር ግዜያዊ ፕረሲደንት ናይታ ዘልኣለማዊት ኤርትራ፡ ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ!  

ባቃን ኣኸለን በሉ! በበሃህላኡስ ምስ ጸላኢትና ሃገር ስለዘሕበረና “ሓደ መስከረም ዕለተ ጀማሪት ቃልሲ እልካ ዝንዛሕ 
ታሪኽን ዝቃላሕ መዝሙርን ኣይክህሉን ኢዩ” ማለቱ’ዩ። እሞ ድሕሪ ደጊም ሃገራዊ መራሒ ኢቲዮ-ኤርትራ ጠ/ሊ ሚኒ 
ስተር ዶ/ር ኣቢዪ፣ ሃገራዊ ቋንቋ ‘ፈደራላዊት ሃገርና’ ኣምሕርኛ፣ ሃገራዊት ባንዴራና፡ ኣረንጓዴ፡ ብጫ፡ ቀይ፣ . . . . . 

ባቃ! ዝመጽእ ነገር እንተልዩ ኣፍደገኻ ረጊጥካን ኣዒንትኻ ኣጨምቲልካን ኣብ ስለያዊ ገጻት ሓለዋ ምክትታል። እምበር 
ኣፈሙዝ ናይታ መሐለው ነብሲ ትሕሰብ ጠበንጃስዃ ክንደየናይ ብመሳኹቲ ቤቶም ከይትቕልቀል! 

በሉ ድሕሪ ሕጂ ምቕንጫራ ሓደ መስከረም፣ ዓዋተዶ ታባ ኣዳልዶ . . . ባቃ። እቶም ተደመርቲ ድማ ደድሕሪ የማነ ፍሻ 
ለን መሰነይትኡን ብህጹጽ ኣምሕርኛ ክትደራጎሱን ኣብ ዘዳለውልኩም ዳሳቶም መንኮብኩም ከተንፈርፍርዎን እዙዛት ኢ 
ኹም!  

ትጽግመኩም ተኾይና ኣሸበሸብ ድማ ኣነ እንተሒሸ ክጅምረልኩምዶ ነምሕርኛ? ፍታውኩም እንተኾይኑ ሓዙ በሉ፦ 

“ባቃ ከዕንግዲሕ ተደምረናል፡ ዓንድ ኩነናል ባቃ! የተ 
ቆረጸ ክሳድ ሀገራችን ኢቲዮጲያ ዳግም ተገጥሞኣል። ከ 
ዕንግዲሕ ንንየ ጉሮሮዓችን ስለተገጠመ ማብላት፣ መጠ 
ጣትና መተንፈስ እንችላለን። ከዕንግዲህ የከሰርነው የሃ 
ያ ሰብዓት ዓመታት ኣልከሰርንም ባቃ!  

ያለምንም ደም በፍቅር ኢቲዮጲያችን ትቅደም! ወደፊት 
በሉለት ይለይለት። ምናባቱ ተገንጣዪ ሀደ መስከረም!” .  

ግደፉዎንዶ ዋእ! ናይ ሎሚዘመን መስከረምሲ ብሓቂ ቁ 
ራዕ ሓምሊ ኣውጺኣ ገዓት ጠስሚ ክትድርግመልና ኢያ 
። ግናስ በቲ ሓደ ድማ ንስከፍን ንጉህን።  

“ንምንታይ” ዶበልኩም? ንምንታይድኣ’ሞ በዞም ዘይወ 
ግሕ መሲልዎም ብራዕዲ ተደሪዖም “ንሕና ንሱ” ክጭር 

ሑ እንቃዓ-ምዕሮ ክርህጹ ዝወርሑ ሓዲገ-መዲግ ሰብና’ምበር ኢና ንስከፈሎም ዘለና። ምኽንያቱስ ንሳሮም ቅጽበት ክጠ 
ልሙና ምንም ኣይጽግሞምን። ቅጽበት ክምለሱና ግን እምባ ከምዝኾኖም ሓበሬታ ኣየድልዮን። 

እንሆ’ንዶ ወዮ ዝኣመንዎ ግዜያዊ ፕረሲደንት ነበር ኣብታ ባልጃኡ ዓጽይዎም ንኢቲዮጲያ ክሽሕሻሕ ክብል ዘዝተረድኦም 
ይበታተኑ! ንሳቶም በዓልመን ዲዮም መሲልኩም?  

“በዓልመን’ዮም?” በለ! ንሳቶም’ሞ ኩሎም’ቶም ኣመንቱን  
ከይተፋትሑ ዝጸንሑ ኣባላትን ገለ መራሕቲ ህግደፍን ኢ 
ዮም። ኣቅልብሎም’ሞ፡ ገሊኦም ድማ ንብሂወት ዘየለዉ፣ 
ንክምልሱ ዘይክእሉ ዝጠለምዎምን ዝተገደዩን መራሕቲ 
ነበር’ዮም ከም ገበነኛታት ከቕርብዎም ዝፍትኑ። ማለተይ  
ንኣብነት ስዉእ ናይዝጊ ክፍሉስ ትግራይ-ትግርኝ ይደሊ 
ከምዝነበረ፣ ከምኡ ድማ ንሕዩራት መራሕቲ ነበር ብክሕ 
ደት፣ ተንበርካኽነትን ጥልመትን ይጥቅንዎም። ስለዘይም 
ልሱን ነብሶም ዘይከላኸሉን ምዃኑ ኢዩ። ብሓቂ ክርአ ግ 
ና ንጥልመት ኢሳይያስ ብጋህዲ ዝተቓወሙስ ንሕና’ዞም 
ሃደምቲ ዘይኮና ንሳቶም’ቶም ብጋህዲ ዝተወፈዩ ኢዮም። 

“ደገፍቱ እንተኾይኖም ንምንታይ ሕጂ ካብ ባልጃ ‘ሕብረት’ ይሃድሙ ኣለዉ?” ትብል ሕቶ ኣስዒብኩም እንተኾንኩም 
መልሳ ቀላል ኢያ። 

ገሊኦም’ኮ’ኮ ብጉልባብ ተቓዋምነት ተሰዲዶም ብውሽጢ-ውሽጢ ቃልስና ከልምሱ፡ እንተኾነሎም ድማ ናይ ወረስቲ ዓ 



 ራት ‘መብጻዓ’ ከምተኣትወሎም’ሞ ድሕሪ ውድቀት ዝኣመኑዎ ንሳቶም ድማ ምስጢራቱ ክሰትሩን ክብርታቱ ክሕልዉን 
እናተተስፈዉ ዘመነ ምድማርን ሕብረትን ኣርኪቡ።  

አእ፡ ኢሳይያስ ዝኣመነን ማይ ዝሓቖነን’ንዶ’ሞ ሓደ ኮይኑ! እቲ ኣብ ዞባና ዝኸውን ዘሎ ኣዚዩ ዝረቐቐ ሃሪ ፖለቲካ ገዲፍ 
ና፡ ዝኣመንካዮ እንክጠልም እንታይ ከምዝስዕብ ድማ ንዛንታ ሹምፍረሓንስ ተወከሱ። እንተ ኢሳይያስ ንዝኣመኑዎ ኣብ 
ሳንጣ ሕብረት ሰጒድዎም ንኢቲዮጲያኡ ክሽሕሻሕ እንከሎ ምስቶም ናይ ትማሊ ጸላእቶም ተዋዲዩ መምስምስጢሮም 
ከጽንቶም ከምተበገሰ ስለዝተኸስተሎም በቢዝጠዓሞም ህድማ ኮይኑ። 

ይህሉዶ ሓርበኛ ወዲ ሻውል? “ እንተልዩስ ነዛ ስእሊ ረርእዩ “ባውውውው” ይብል ይህሉ። ኣየወ ስነጥበበኛታትና ከም 
ዚሎሚ ኣፎም ከይተዓብሰ! “ባውውውውው . . . .” ባቃ።  

ምዃን ክንደየናይ ከይህልዉ! መቸን ኣቶ ኢሳይያስ ንዝኾነ ንኤርትራውነት ዝዋደቕ ፖለቲከኛ ኮነ ስነ-ጥበባዊ ከጽንት ካ 
ብ ዝጅምር ልክዕ ብዕድመ ፖለቲካዊ ተሳትፎኡ ኮይኑ ኣሎ። ብሓቂ እንተሊዮም ግና ቆፎ ሞያኦም ተቐጺጹ ስለዘሎ ጽባ 
ሕ ብጊሓቱ ፍርያቶም ክሕፈስ’ዩ። 

ወዲኣፎም ብሪ ድማ ከምቀደሙ ዘሎ መሲልዎ ብዛዕባ ታሪኽ ክነግረና ይመጣጠር ይርአ። እንተ ንሕና ግደፍ ናህናስ ታ 
ሪኽን መንነትን ግዜያዊ መራሒና’ውን እርይ ቁጽር ኣቢልናዮ ኢና። ኢሱ ሎሚ ዘመነ ኢንተርኔት ምዃኑ ኣይበጽሖን ኮይ 
ኑስ ብምስሩሕ መንነትን ብሉይ ብልሓታትን’ዩ ክኸይድ ጸኒሑን ዘሎን። 

ድባሕ!!   

ዝኾነ ኮይኑ ህዝብና ንዝወረዶ ኣይሕሱብ ሓድሽ መግዛእትን ስዉር ዕሱብነትን ኣጣሊሉ ፈሊጥዎ ኣሎ። ዘይፈለጦ እንተ 
ልዩ ድማ ከምቲ ተኽልንኪኤል ገብሩ ዝበሎ ንኩሉ ጽባሕ ከርክበሉ ኢዩ። ናይ ሎሚ ዓመት ጽንብል ሓደ መስከረም ከኣ 
ኣብ ጽባሕ ናይቲ ነጎዳዊ ኤርትራውነት ዝተቓልሓሉ ጀነቫዊ ሰልፊ ትብዕል ብምህላዋ፡ ንትንሳኤ ኤርትራና ኣዚያ ወሳኒት 
ከምትኸውን ኣይጠራጠርን።   

እሞ “ምቕንጫርኪ ሓደ መስከረም!” ዘድመጽኩም ሕብረታዊያን ድኣ ምቕንጫርኩም! እንተ ሓደ መስከረም ከምቀደማ 
ብዕንባባታት ወቂባ ንቃልስን ዓወትን ቅርብቲ ኣላ። 

ብሩኽን ትስፉውን ቅንያት ገልገለ-መስቀለ ይግበረልና!                                                                                  
ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና!   

የቐንየለ ኩሉኹም ሰኣልትን ኣቕረብትን፡ 

ወዲ ጥሮታ፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


