
 

 

 

ቃል ሓዘን ! 

ደሓን ኩኑ ማህደር ታሪኽ 

ምኻድኩም  ክሳራ`ኳ እንተኾነ ፤ ምኻድ ማንም ክገትኦ ዘይክእል ንተፈጥሮና ዝገዝእ ሕጊ`ዩ`ሞ 

ኪኖ ንነፍስና ምጽንናዕ ዘሎ ነገር የለን። ብሰላም ዕረፉ። 

እንተ`ቲ ንዝተዓምጸጸ  ታሪኽ እናስተኻኸልኩም፤  ንዝተደፍነ  ሓቅታት እናጻሕተርኩም  

ዝተኸልኩሞ ሓወልቲ  ንዘልኣለም ህያው`ዩ። 

እቲ ነቲ ሓወልቲ ትሕት`ሉ ዝረኣዮ ብዙሕ ሰኒቁ`ዩ፤ እቲ ብትዕቢትን  ህልኽን ስካፈን  ነቲ 

ሓወልቲ ብላዕሊ ኮይኑ ክርእዮ ዝፈተነ ግና ደቂቁ  ከምዝራኣዮ ርግጽ`ዩ። ክሳብ ኣብ`ቲ ልክዕ ቦታ 

ኮይኑ ክርእይ ዘይፈተነ። 

............ ቅድሚ 8 ዓመት ኣቢሉ ብኣቶ ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ) ዝተጻሕፈ ሓደ ሓተታ ምስ 

ኣንበብኩ ናይ ሓደ  ሓበሬታዊ ዕጥቁ ዑሙቅ ዝበለ፤ ካብ ተጽዕኖታት ነጻ ዝኾነ ባእታ ጽሑፍ 

የንብብ ምህላወይ ምግንዛበይ ከይኣክል፤ዘይፈልጦ ግና ካብ ቀደም ክፈልጦ ዝግበኣኒ ዝነበረ 

ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ ምስጋናን ነቀፌታን ብዝተሓዋወሶ ስምዒት " ………….. በሉ ካልእ 

ዝተሰወረና ዝዓቆርኩሞ  እንተሎ  ኸኣ ………" ኢለ ምስ ጸሓፍኩ፤ ካብቲ ምስጋና ንላዕሊ በቲ 

ነቀፌታ ብምግዳስ ንሑሉፍ ታሪኽና ዝምልከት ማእለያ ዘይብሉ ሓበሬታ ለገሱ። ንኣብነት ሓይሊ 

ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ብግዳማዊ ሓይልን ወይጦታትን ጸጸኒሑ ክቋሰልን ክህሰን` ኳ እንተጸነሔ 

ሱር ዘለዎን ንሜዳ ህልው ዝገበረ እምበር ሜዳ ከም ዘይወለዶ ዘረጋግጽ ሓበሬታ ንጹር ምግባሮም 

ንኤርትራዊ ጂኦ ፖለትካ  ጽንዓት ኣገዳሲ ረቋሒ ነይሩ፡ 

..............ንኤርትራዊ ጂኦ ፖለትካ ሓድነት ንኸቋስሉ ፤ ካብ 40ታት ክሳብ ለይቲ ሎሚ  ሓንሳእ 

ተዶጊሎም ሓንሳእ ተቀሊዖም  ሓንሳእ ተመሳሲሎም  ሓንሳእ ተገቲሮም ንዝሰርሑ፤  ሓድነት 

ኤርትራዊ ጂኦ ፖለትካ ተዋሒጡሎም ዘይፈልጥ፤ ተኸተልቲ ስነ ሓሳብ ኣንድነት ይኹኑ ትግራይ 

ትግሪኚ ንእምነቶም ዘይኮነስ ነቲ ውትሩ ዝነፍሑዎ፤  መሳሪሒ ክጥቀምሉ ዝጽዕሩ ናይ ሃይማኖት 

ፍልልይ ፍሕኛታት ዘንፍሱ ዝነበሩ ሃገራዊ`ዮም።   

................ ነቲ ሓንሳእ ብዕግርግር  ሓንሳእ ከም ናይ ኣስላም ክስታን ባእሲ ተባሂሉ ዝግለጽ 

መድረኽ ዘይሽሙ ዝተዋህቦ ምዃኑ ፤ ጎንጺ ኣስላም ክስታን ከም ዘይነበረ፤ እቲ ተረኽቦ`ቲ  ኣብ 

ሞንጎ ደለይቲ ነጻነትን ሰልፊ ኣንድነትን ጎንጺ ምንባሩ፤ብተወሳኺ ከምቲ ጸላእቲ ነጻነት  ኤርትራ 

ዝተመነይዎ ሃይማኖታዊ መልክዕ ንኸይሕዝ ዝተገብረ ጻዕሪ ብዙሕን ሓያልን ምንባሩ ብዝርዝር 

ኣብ ርእሲ ምግላጾም ከም ዝጭበጥ ኣብነት ከኣ ካብቶም ውሑዳት ክርስትያን ተቀማጦ ኣኽርያ 



ዝተሃስየ ዘይምንባሩ፤ ከም ሓደ ውላድ ናይ ኣብቲ እዋን`ቲ ኣብ ኣኽርያ ትነብር ዝነበረት 

ክርስትያን ስድራ ቤት ኮይኖም መስኪሮም`ነይሮም። 

................. ኣቶ ግርማይ ሓደ ካብቶም  ንልቢ ወለድ / ፈጠራ ታሪኽ ንኽምክቱ ብቅዓት ዝነበሮም 

፤ ናይ ብዙሕ ዓይነት ስነ ጥበብ ዓቅሚ ዝነበሮም ሰብ`ዮም። ። 

.................. እቲ ንኤርትራዊ ጂኦ ፖለትካ ሓድነት ዘተኮረ ሓድጊ ኣቶ ግርማይ ዝግበኦ ኣትኩሮ 

ተገይርሉ ተጸኒዑ ሓድሽ ወለዶ ክፈልጦ ምግባር ኣገዳስነቱ ዓቢ`ዩ። 

ብዝተረፈ ካብ`ቲ ብፈጣሪ ዝተደረተ ዕድመና  ሓሊፍና ክንገብሮ ንኽእል ነገር የለን፤ ከም ህልዋት 

ዘዘክረና ቁምነገር ገዲፍና ክንከይድ ግና  ንኽእል ኢና። ስለዚ በቲ ብመልክዕ ሓተታ ይኹን 

ዝተቀርጸ ድምጺ ከምኡ`ውን ዝተደርሰ መጽሓፍኩም ኣቢልና ክንዝክረኩም ኢና ። 

ጽንዓት ንስድራ ቤትን  ፈተውትን ኣቶ ግርማይ 

AAHafiz 25/09/2019 

 

 

 

  

 


