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ቋላዂቋላዂቋላዂቋላዂድ ቆል ድ ቆል ድ ቆል ድ ቆል ፍሪዕ እክባ ሙርቛ ፍሪዕ እክባ ሙርቛ ፍሪዕ እክባ ሙርቛ ፍሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊን ኤርትርያ/ሆደብሊን ኤርትርያ/ሆደብሊን ኤርትርያ/ሆደብሊን ኤርትርያ/ሆደ።።።።    

 ታሪኽሊ እነ ንኪ ኢትዮጵያ፣ ኤርትርያ፣ ሱዳን፣ ጁቡቲዲ ይስቶ ሽጝስተው ኮላት፡  እማና ወክትል ኩሰንኻ  ኤርትርያዲ 
ኢትዮጵየዲትል መንደርቱ ሰጘው እከክ ገሪ ዳለት ክሺራዂ ሽኻሩዂ ናሹሩዂ ሕላገት ሽፍሽፋኒኽዲ ሺብነዲ ሺብ 
ኤመታታዂ እርጉዂሎም። ኮዶ አውናር-አዳሚንዱዂ (Anthropology) ተብደው፡ ሰልፍድ እን እከክ ና ብርፍክ እና ዪና 
ጀሄትልድ አኸት ሓበሮነኲ። እና እከክ ኒን ና ምራድድር ና ዳበርነድር ኮላት ድወ ሲድኖ ቀደሩኑ እርግኑዂ። ደኣም 
አውሮቢልድ እንታዂ ዕምጭድድ ከረሸምሶ ከብቲዂ። በኽት ዪናዂር ኒልድ ፍላ። 1891ትል ጥልያና ና ሒልድ ንኪ 
ኤርትርያ ይስትረሪት ተከልንዂላ። ሺራኽልድ እንታዂ ገብራ ሕክም ጥልያኑዂ ኤርትርይ ቊርሲ ናድ ታሚተሰና 
ወልትርጝን አመታተል እና ካሊሰና መንቂል ቱሶ ጅንቋርድ ሕበበሪኹሎም። ኒኻ ዪነት ዪን ላ በለዲር እቑርሰና ላሪ ዕሙጪ 
ጪዊሰና እሰና ዪና ውንቀራ ላሪ አኽቲ፡ ንርኻ ሕርየት ግን። ዪናዂ ዲ ናዂዲ፡ ዪነዲ ናዲ፡ ዪና አዳምዲ ናአዳምዲ፡ ዪና 
ብረዲ ና ብረዲ፡ ፈሃምኖ እሲዂና። ንድኻ ስያሰት ብርፍ ዪዂ። ግን ግናይሲ እን እርጋዂ ወንቐራ አረክሲሮ ገረሰጋዂ 
ብረዲ ዓስተርዲር አኹዂ። ጥልያነ ፈ እንግሊዳ አተዮ ሽካ ኣመራ ደንቢ  ኢትዮቢየዲ ፈደረሽንሊ ዕምጭድ ቀረና ፈርዂ። 

እና ዪ ናይዲ ዪ ብረዲ ዪ ሓቅዲ ያዂ ወንቀራ ኤርትሪኑዂ ዋንሳ ኤርጋዂሲ 1961 ስላሕ ምኽርኖ ለመለም ይኖ ወንተስኖ 
ቀሰብስንኹን። ዪን ዪነቱ ቃብሎ ናትክ ይነ ሓቅሲ ገበውነዲ እንሽኽል ቱንኹን። ሰኾረን እመታታ ደንቢ 1991 ትል ክራው 
ኢትዮቢይው ላዶንዲ ዲማዲሲ ይነ ብሪልድ ሰዓርስኖ ፍኑድንኹንሎም። ኒደንቢ 1993 ትል ኮዶ እከክ እዲኒው 
መስከርናዂ ፍትሕድ ረፈረንደም እስነ፡ ሊኽ ሊኽድል የዋ ጀበረትሲ ዪኖ ዪና ኮሊት ኣቕሩንዲ ንር ባንደረቲት 
ሰቐልኑዂን።  

ሕርየት ደንቢ አረሳ ኒ እርባኒል፣ ሰቃጣ ኒ ሰቐጥል፣ ሸኽዲ ቐሺረዲ ንማእኮትል፣ ክንቱራ ኒ ኪኒ ልጝል ሰገርን ያዂ ኣዋጅ 
መሪ ዋሲስሮ  ኒመታን ፊዲታዂሲ ሙሉእ ሕርየትሲ ጨበሩዂ። ጂበዲ ጋይትነዲ ዓቅሱንዂን ጂባ ንደንቢ ዪና 
መቅጠንልድ ገሙዂና ዮ ኒዉክ ኮሊዂራ ፈርሓትድ ባሕሮታተልኽር ጨርግልኽር ኩ ጀበረትሲ መርሃባ ዮ ከለብሩኹ። 
ገለ ለፈኩ ሻን፡ ይነ አዋይንስ ቋለዉ እና እንትን ተምኔደናዂ ትክ እና ማዓኛ መሪ ሻኸውድ ሓሰብሰጋኽ ግን ዩኑሉ፡ በዳን 
ተምኔት ግን ዮ ዋሳኹሎም እንቑዋ እርግላ። ንኪ እን ናው ዩኑ እርግኖው አክል ሕድ ና እምን እርግነት ኳራ ይነኮሪትሪር 
ሰና በርሆ፡ ስዊሰና ዕምጭ ህግደፍሩዂ ይነመቅጠንሊ ብቅቶኲ እንኩዂ። እና ደከው 28 አመታት ንኪር ቂር ወክትሪ 
ሕኩም ዩኑ ላ አዳም ኒትክ ኮሊር ቂጦታትሲ መሪር ክደምሲ ዓስከርሲ ሸቓንሲ ኤርስናርሲ ሕክምነስ ወንዲትና 
ቅሬንኲዲት እምነታትሲ ከብተጚ ጠቅለሎ ዪንኻ እና በለድል ኣዳም እላ የኩና እንኲዂ። ንሽዉሲ ኣኽን ፍርድ ልጚንሲ ኒ 
ኒቱ የመማዂ፡ ኣኸውድ ንጋብሲ ዋስገዉክ ና ዕምር ንሻዋ ኣኾ ህንበኲ። ዪና ኮሊትል ንኪ ኒ ቆል ፍትሕዲ ሓቅዲ አኾ 
ህንበኲ። ለመለም የንቱራ ናን ኢሳይስሩዂድ ፍዲታዂ ሙሴ ተስፋሚካኤል 1973ትል “ኢሰያስ እና ጉርዋ እና ውድቢሲ 
ኒ መንዲል እሲዂሉ ንኪ ደዉ ስግነንሉኻ እመሪ ዪና ኮሊትር ባርዶ ኣኽላ’’�የሰና ኤርትራ ኢሳያስ መንዲል ኣክሮ ህንበቲ። 

ሓይሳን ዪና ኮሊ ቊር፡ ይን ንኪ ለጛ ፍሪር ዪና ጀብል ገሞ ህንበዂ። ሰልፋ ፍሪር እና 1991 ትልድ ተርሰ ሕክሞሊ ህንባዂ 
ሽጝሮሉ ዋሰጛኽ ጊረስ ናጝር ወክት ኡንንሉ እማ ኒ ጀረበሰና አኽኖ ገንጂንሰና ትም ዪንን  ይረሪ ግን፡  እን ሊጝርኻ 
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መረርድኖ ዓቅትራካ ዓጨጭሲና ዪን አዳምር ምራድድ አኽጊ ሕጊዲ ፍትሕዲሲ ዪን ፍሪርነውድ መቅርሕስኖ ዪና ዋጅብ 
ግን፡ ዪና ግን። 

ፍሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ ኤርትርያ/ሆደ ዓቅትራ ካያ አኽጊ እና አስመሪል ህንብዂ ሕክም ኒ ለበኪል ወንተርዶ 
ሓሰብሰጋዂ ዲ ገርሰተጋዂዲ ኒ አክነድ ዓጨጭስሮ ሻክ ይነኩን። ማዓኛ ህግደፉዂ ኣነ ደከው 28 አሜታት ናን ኣኽራሲክ 
ቁዋም እንገት ድገት እንሽኽል ቱስነዲ ከውታትሲ እሸዉነዲ ሻሎትሲ ሹሽ ዮ ኮሊትልድ ዳገነዲር ንኻ ላሪ ትክ ቋልኒሉ። 
ንደንቢ ኒልድ ትክ ጨበርና ኮድሮ ድዳ ግን እማ ገሞ ሻዓብድ ቂጦረስ እዉን። ይን ሆደትል ህንብናኸር እን ዓቅትራ የውዲ 
ጀመርኖ ይነ ከውሲ ደአንድኖ ደበልትኖ ዪና ናሓርዲ ብርዲት ኡኖ እና ግርጋ ኒል ድምኖ ቆል ቱነኩን። ኮዶ እና ዓቅትራ 
ያክ ጀመራ ጀመሪልድ ደኮ ግብርሊ እርግሮ እማ ገሚትል ጋእ ዪሮ እስትራተጂዲ ምሕልልዲ ሒል አዳምሩዂዲ ማሉኽዲ 
ኣኾ ዓከክሮ ዪና ከውታት ዕሙጫንሲ ኒን እንታ ሙኹር ግን እማ ጓ ዪነኩን።          

ፍሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኒዂ ኤርትርያ/ሆደ ለመለም 2009ዓም ኒ ብርፍክ፡ ገለ ከውታት ትም ይኖ ጉድኖ ገምድኖ ውሪ 
ትንክብ ከደኑዂድ ተከልሳዂ አኽላ። ና ኮውዲ ና ኮሊትልኽር ዳግሊ ህግደፍድ ገማዂ ዕምጭዲ ጋይትነዲ  መረሮሎም 
ብርፍ ያዂ ግን። ና ሙርቋ ቊርዲ ኤርትርያ ቊርዲ ዕምጭ ኡኩላ  ጉድጉዶሎም እንጀጚር ከታ ንኪር ለመለምል 
ድምስጚን ዮ ጞው ዱዂ ግን። ይነኮው መሰልዱኑ ዪዂ የጋዂ እዃርስጊኒ የኖኲ። ብሊና ኒጂዊል ላሕማ እሰ ኒ ወረቢል 
ትክ ናዕስሮ ጉንዂን። ጋብ ሓምላንድ ኤርትራ ናትከር ግን ይነኩን። ብሪልኻ ንጃብ ቋልስላ ንደንብኽር እንተረላ። እና 
ናትከሪ ይነሪ በለዲትል ላኪን ንር ዓንቀይሊ ላኽዂ ዩዂ ያዂ ጪዋ፣ እምነት፣ ድገ፣ አውራጃ፣ ሙርቛ፣ ብራ፣ ኒሹሩዂ 
ዓዋዲዲ ክብርዲ፣ ጋብዲ ዓዋዲዲ ሻዂዂ። ኔን ና ደርብድ ፍትሕድ መቅርሕሰጘንኻ ዲመክ ዋኺል መንደርትኖ ግን። 
ኒልድ ማእኮት ኮሊሩዂ ፍትሕድ እንክሮሎም ንኪትል ሙርቑ ኤርትሪንዲ ለመለም ዪነኩን። እና እክክ ኤርትሪን ባሪ 
እመሪ ንኪ ላሪ ሻገዉ እና ደባንድ ዪና ናይሲ ወንቐርኑሎም እምነኒ። እማ ዪነድ ብሊንሰና ሙርቛ ለመለም ንኪዲ 
ኣመሪዲሲ ዪና ክብር ብሊኒዂሲ ተከዉንል ዋኒኖሉ ሻኽንዂን። ዪና ሕብርዲ ዪና ፍልልዪዲ ዪና ሽኻር ግን ዪና ጋብ 
ሓምላን ግን። ግብር ግን ቋልስሮ ሻዂ። ሳዕሲዒትልኻ ኤብርስናኽር ዲቢልኻ ሚኽርስናኽር ኣኽግኒንን ናዉክ ብሊን ዪና 
ናይ መታን ሆደዲ እክብስንን ፈሀምን ኮድጝኒን ላሕማ እስነኻ ለመለም ዪንን ዪና እመሪ ሽኻርትሮ።   

ናን እንቛ ሻሎትል ጋእ ዪሮ ጀረብናዂ ኩሱሰንኻ ሻሎት ከደን ህንበዉ ኩ ብሪልድ ፍሮ ክብርኽር ደባንኽር ዋኒገት ቋልድኖ 
ህንብደነኩ እማ ዪና ከዉ ደባንዲ ፍትሕዲ ኤርዶ ለመለም እንታ ዋጅብ ግን። ‘’ኣቅትራ’’ ዪሮ ልጝሊ ወንተርና 1991ሊ 
ሻሎት ሰርገል እንተሰና ፈርሓትት ናዉ ሻከናዂስክ ባርኒነዲን እና ናን ህንብደናኹል ገምኑዂን። ናጝር ኒን ድምስጊን 
ኣቅትራ ዪና ካያድ ለበኣዂ መሪ ዋኒገት ኤርእድኖ እክብሳኽር ፈሀማኽር ዪነኩን። “ከኸርስጋዂ መጥቃን ተአነላ 
ይስታዂሰና” ይን ኽር ምል ይግኒ ይነ ፈታይዲ ይነ ሸዓብ አባይዲት ኤለለይኖ ከደምኖ ሻኽንኹን ይነኩን። ዪና ሜድያታት 
ብሊነዉ ኣኽን ኮሊሩ ንኪ ሚድያ ሓርብ ግን። እና ሚድያ ሓርብ ግን እንሽኽሲ ሳዕርኖ ፈርናዂ እማ ዳበራኽር ላሕመድ 
ከደማኽር ዪኑ ከውታትሲ ለሓምደዉዲ ለመለምሲ ኮዱ ፈርዉዲ ጋራተል ተን ሲትኖ ሳድነኩንኩም። ኪዳ ግርጋ ኪዳ 
ባሕሮ ጀበረተዂ ዪና ከውስኽር ናትክ ኤሪትሪ ቊርስኽር ዪናኲን። 

ፍሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኒኹ ኤርትርያ/ሆደ፡ 24 ክብሊሪ ግርጋ ሕርየቲሩኽሲ ባሓርድኑ፡ ማዓኛ ህግድፍ ርዂሰና  
ከለምቡራ ተከልኖ ጎልያዲ ስስዒዲ ቃልስቶና አኽላ፡ ኒ ዳግሊ ኮዶ ይነ ከውሲ ጎልየድ ምሊኖ ነፍዕስትናዂ ባሕሮ አኽላ። 
እና ባሕሮ ኒን ኮሊር ባሕሮ ግን ኮሊር ኤርደትኻ ከዉታት ግን። እና  ና ዓደድ ሺብሮ ድጝስተገው ፍዳታት ከዉታት 
ኤሪትሪን ቊር ግን። ኮዶ ጀበረትሲ ኤልብድኑ ይነጨር ዲ ይነ ሻንዲ ናብር ትከትልማ እርጎ ህንባዂን ይኖ ይነሹቲ 
ወንቀርነሪዲ ይነ ማእኮት ሓደስድኖ ነፍዕስነሪላ ግርጋ ግን። ድግምሲ ዕሙምድ ኮሊር ዋንትነትድ ቋልኖ ህንበኲና። 

ፊና ዪና ፍዳታትዂ ግብርሊ እርግስኖ ለመለም ይኖ ግን!! 

ገሽ ኣዳሙኹእንጋዂ ህግደፍ ሃገግኒ!! 

ፍሪዕ እክባ ምርቛ ብሊን ኤርትርያ/ሆደ  23 may 2019 Our Email.  bilineritrea@gmail.com 


