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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ኣብ መዋእል” ማዕበል ይኣክል” ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም እንታይ’ኮን ተበስር? 

 ባሕቲ መስከረም 2019  

ታሪኽ ኣብ ዝዀነ ቦታን መዋእልን ኩሉ ጊዜ ኣውንታውን ኣሉታውን መግለጺታት ኣለዎ፣ ታሪኽ 

ህዝቢ ኤርትራ’ውን  ተገዛኢ ናይዚ ኣምር’ዩ።  

ሎሚ መበል 58 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብተ.ሓ.ኤ ብመሪሕ ጅግና  

ተጋዳላይ ኢድሪስ ዓወተን  ንሃገራዊ ነጻነትን ሓርነትን  ክንዝክር ከሎና ነቲ ኩሉ ዝሓለፍናዮ 

ኣውንታውን ኣሉታውን ጉዕዞ ንግምግመሉ፣ ነቶም በሽሓት ዝቝጸሩ በጃ ዝተሰውኡን ዝሰንከሉን 

ጀጋኑ ዜጋታትና ነኽብረሉን ፣ ብዝያዳ ድማ ነቲ ኩሉ ሕልኽልኻትን ጽንኩር ውሽጣውን 

ግዳማውን ብዶሆታት  ብጽንዓት ተጻዊሩ ሰውራ ሓንጊሩ ውላዱ ኣወፍዩ ናብ ነጻነት ዘብጻሓና 

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ነሞግሰላ ዓመት መጸ ነብዕላ ታሪኻዊት ዕለትያ።   

የዋህ ህዝቢ ኤርትራ ሃገራዊ ነጻነቱ ምስ ረኸበ ነቲ ኩሉ ዝኸፈሎ ዋጋ ብዕግበት ተቐቢሉ ደጊም 

ክሓልፈልና’ዩ  ወጽዓ  ድኽነት ሕሰም ከብቅዕ ሰላምን ቅሳነትን ክሰፍን ባህግታቱ ኣናገለጸ 

ተሓጕሹ ብትዕግስቲ ይጽበ ኔሩ። እንተዀነ ግን እቲ ኣብ ውሽጢ’ቶም ንፋሺሽታዊ መግዛእቲ 

ደርጊ ደምሲሶም  ነጻነት ዘረከቡና ጀጋኑ ህዝባዊ ሰራዊት ተጸፍዩ እናገበለ ዝመጸ ጨካን ፋሺሽታዊ 

መራሒ ኢሰያስ ኣፈወርቂ በብቑሩብ ብሩህ ተስፋታት ህዝብናን ተቓለስቲ ደቁን እናጸልመቶ ከደ። 

ሓሶት ምትላል ምስምሳት ዕለታዊ ስርሑ ብምግባር ፣ ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓያል ጸጥታውን ስለያውን 

ወታሃደራውን ቍጽጽር ብምእታው ዲዕ ዝበለ ጕልባቡ ዝቐልዔ ገባቲ ፋሺሽታዊ ስርዓት ኰነ።  

ተካኢ ወለዶ ዝዀነ መንእሰይ ኣብ ክንዲ ተማሂሩ ዝተፈላለዩ ሞያታት ኣጥርዩ ሂወቱ ዝመርሕ 

ሃገሩ ዘማዕብል ዝወልድ ዝዝምድ ሂወቱ  ተጨውዩ ናብ ደረት ኣልቦ ወታሃደራዊ ኣገልግሎት 

ተጸሚዱ ከርተት ክብል ተጌሩ። ሃገርና ዓባይ ቤት ማእሰርቲ ናይ ንጹሃት ዜጋታትና ኰይና ትሕቲ 

ጐዳጕዲ ተዓፊኖም ዝጠፍኡ ብኣሽሓት እዮም። 

ፋሺሽታዊ መራሒ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ሰላም ክነብር ስለ ዘይክእል ምስ ጎረባብትና ዘየድሊ ኲናት 

ኣናወለዔ ህዝብና ሰላምን ቅሳነትን ከይረክብ መንእሰያትና ፈቐድኡ ብጃምላ ክሞቱ ጌሩ። 

ብምስምስ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይሕጋዊ ኲናት ብምእታው ብኣሽሓት ዝቝጸሩ  ዜጋታትና  

ኣጽኒቱ ልኡላውነት ሃገር ኣድፊሩ ። እቲ ከቢድ ዋጋ ከፊልና ዘምጻእናዮ ነጻነት ናብ ሕሱም 

ባርነት ቀይርዎ ። 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db
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 ዶብና  ከይተሓንጸጸ ዝብል ምስምስ እናቕረበ  ንዓመታት ዝዀነ ዓይነት ምዕብልና ከይግበር 

ዓጊቱ ብምሓዝ ህዝቢ ናብ ሕሱም መነባብሮን ድኽነትን ኣሳጢሕዎ። ተካኢ ወለዶ ሂወት ጸልማት 

ኰይናቶ ብጃምላ ሃገር ጠንጢኑ ክስደድ ኰይኑ፣ ኣብ ፈቐዶ ምድረበዳን ባሕርን ብኣሽሓት ጸኒቱ 

ገና ይጠፍእ ኣሎ።ኣካላቱ ተጠቢሑ ህዋሳቱ ንዕዳጋ ክሽየጡ ተጌሩ። 

እቲ ዘሕዝን ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ተማእዚዙ ዝኸይድ ዝዀነ ዓይነት ተቓውሞን እምቢይታን 

ኣስሚዑ ዘይፈልጥ ጸዋር ህዝቢ’ዩ፤ እዚ ኩሉ ዝወርዶ ዘሎ ግፍዕን መከራን ሞትን መቕዘፍትን 

ዝግበኦ ህዝቢ ኣይኮነን። 

ዝዀነ ኰይኑ ንኹሉ መወዳእታ ኣለዎ ከም ዝበሃል ምናልባት መበል 58 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር 

ብረታዊ ቃልስና ናብ ሓዲሽ ምዕራፍ ሰላምን ፍትሕን ዝሰፈና ኤርትራ ተእትወና ትኸውን፤ ከምቲ 

ብረት ኣልዒልና ንሓይሊ መግዛእቲ ዝኣለናዮ ሕጂ ኸኣ ንፋሽሽታዊ ጉጅለ ህግደፍ ንውግነሉ እዋን 

ክኸውን ተስፋ ንገብር። 

ምኽንያቱ ኣቲናዮ ዘሎና ሓዲሽ መድረኽ እቲ ንዓመታት ንመብዛሕትና ብሓሶትን ምድንጋራትን 

እናታለለ  መጋበርያ ናቱ ኴና ክንከይድ ዝገበረ ፋሺሽታዊ ጨካን መራሒ ህ.ግ.ደ.ፍ ኢሰያስ 

ኣፈወርቂ መወዳእትኡ ባዕሉ ዘምጸኦ ይመስል። ብስም ሰላም ዝተበገሰሉ ዓላማ ቀስ እናበለ ጸረ 

ሰላም ምዃኑ ህዝቢ ክርደኦ ጀሚሩ፤ እቲ ልኡላውነትና ተደፊሩ ፣ዶብና ከይተሓንጸጸ ሰላም የሎን 

እናበለ ንዓመታት ዝግዕሮ ዝነበረ ፈኸራታት ገዲፉ፣ ዶ/ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም መጸዋዕታ ምስ 

ገበረሉ ኣፍሉቡ እናሃረመ “ገይም ኦቨር” ብምባል ንህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ መዓልቲውን ትኹን 

ፍሽኽ ኢልዎ ዘይፈልጥ ደስትኡን ፍሽኽታኡን ምስ ኣብይ ክቛጻጸሮ ኣይከኣለን። 

ሕፍር ከይበለ ድማ ዶብ ዝብሃል ኣየድልንዩ፣ ክልተ ሃገር ኢልካ ምዝራብ ዕሽነት’ዩ ታሪኽ 

ዘይፈልጥ’ዩ፣ 27 ዓመታት ኣይከሰርናን ብምባል ነቲ ኩሉ ዝኸፈልናዮ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታን 

ዋጋ ክሒዱ ንዒቑ ንዶ/ኣብይ ኣሕመድ እዛ ሃገር ንዓኻ ኣረኪበካ ኣለኹ ደጊም ቀሲነ’የ ኢልዎ። 

ሕቡእ ናይ ነዊሕ እዋን ዓላምኡ ክፍጽም ድማ ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ። 

ክድዓትን ጥልመትን ኢሰያስ ኣፈወርቂ ንመብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ብውሽጥን ብወጻን 

ኣሰንቢድዎ ሓፋሽ ነዲሩ ፤ ሓቀኛ ባህርያት ፋሺሽታዊ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ፈሊጥዎ። ክሳብ 

ክንደይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንዕቀትን ጽልእን ከም ዘለዎ ድማ ኣርእይዎ ። እቲ እምነትን 

ክቱር ኣምልኾን ኣንቢርሉ ዝኸይድ ዝነበረ ሓፋሽ “ይኣክል” ክብል ጀመረ ፤ ኣዎንታዊ ምዕባሌ 

ንድሕነትን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ተስፋ ዝህብ መድረኽ ተፈጢሩ። እዚ ህዝባዊ ማዕበል ንህዝቢ 

ኤርትራ ዓቢ ተስፋ ክኸውን እንከሎ ነቶም ንዓመታት ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ ነባራት ተቓወምቲ 

ውድባትን ደለይቲ ፍትሕን ድማ ሞራልን ፍናንን ዝህብ እዩ።  

ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ወድዓዊ ሓቅታት ናብ ረብሓና ቀይርና ህዝብን ሃገርን ከነድሕን ታሪኻዊ 

ሓላፍነት ይህልወና። ንዓመታት ዝተኸተልናዮ ግጉይ ብቱን ኣከያይዳ ነጺግና ኣብ ሓደ ጽላል ወይ 
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ግንባር ተጠራኒፍና ክንከይድ ፣ ብውሽጥን ብደገን ምትእስሳር  ጌርና ንጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍን ፋሺሽቲ 

ኢሰያስ ኣፈወርቂ ቀልጢፍና ንውግደሉ ኣገባብ ክንክተል የድልየና።  

ነዚ ተላዒሉ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል ይኣክል’ውን ግዳይ ተበለጽትን ጸበብትን ትምክሕተኛታትን 

ከይከውን ምስ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ሓቢሩን ተዋሃሂዱን ዝቃለሰሉ ኩነታት ክፍጠር ከነታባብዖን 

ክንኣልዮን የድሊ። ማዕበል ይኣክል ኣብዛሓ ብመንእሰያትና ዝካየድ ስለዝዀነ ተወዲቡ  ነቒሑ 

ተሞክሮ ቃልሲ ቀሲሙ ክቃለስ ፣ ጽባሕ ንግሆ ናይ ሃገር ምምራሕ ሓላፍነቱ ክስከም ምግባሩ ናይ 

ነባራት ተቓለስቲ ሓይልታትን ምኩራት ኣካላትን ተራ’ዩ። ማዕበል ይኣክል ናይ ውልቀ ሰባትን 

ጉጅለታትን ዝናን ባህግን ንምውሓስ ዘይኮነስ ኣካል ደሞክራስያዊ ቃልሲ ኮይኑ ክኸይድ ምቅላስ 

ኣገዳሲ’ዩ። 

ኣብ ዝኽሪ መበል 58 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልስና ካልኣይ ምዕራፍ ሰውራና ሕቶ ሓርነት 

ሓቢርና ክንፈትሕ ህጹጽ ታሪኻዊ ጻውዒትን ዕማምን ናይ ኩላትና ተቓለስቲ እዩ። እዚ ዕድል’ዚ 

ሎሚ እንተድኣ ኣምሊጡና  ከም ህዝብን ሃገርን ክንቅጽል ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ’ዩ። 

ካብ ሕሉፍ ተሞክሮና  ንምሃር፣ 

ቃልስና  ንግበሮ ብሓባር፣ 

ረብሓ ‘ብሉን በበይንኻ ምዕንዳር፣ 

ወሳንነት ሓፋሽ ንእመን ፤ 

    ክብርን ሞጎስን  ንሰማእታትና  

    ዕንወትን ጥፍኣትን ንጸላእትና 

ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን - ኤስደለ  

 

 

  

 




