
ንሓድነትና 

 

መን ኔርና ..መን’ከ ክንከውን’ ኢና ? 

ኤርትራውነትና ክገልጾ ብቲ ዓቅመይ ዝፈቕዶ 

ምእንቲ     ክባጻሕ   ኣብ  ቀረባ   ኣብ ማዕዶ 

እዛ  ክብርቲ   ሃገርና   ተፈታዊት      ኣጉዶ 

ንርኸበት   ንስእነት   ብሓደ ተእንግዶ 

ብሕጊ  እንዳባታቱ  እተዋሃህዶ 

ኣብ ዘበነ ጣልያን 1890 ክንህነጽ እንኩለና 

ሕጂ   እንተ  ዝንበብ   እቲ ወርቂ መዝገብና 

ክሳዕ    ክንድይ ላባማት ምንባሮም ኣቦታትና 

መጀመሪያ      ዝኽበር     ሕጊ     እንዳባና 

ሓድነትና   መለለይና   ኢሎም   ምስፈረሙ 

ማሕላኦም   ብሓደ  ምክብባር ምስፈለሙ 

ስምረቶም  ኣጽኒ’ዖም  ንኸይጠላለሙ 

ጌጋ ምስዝርከብ ብሓባር ክእርሙ 

ንናይ   ሓባር  ምዕባለ እንክሳዓዓሙ 

ኣየ”ው   ኣብ  ስንሒት  ኣብ’ዛ   ከረን 

ኣስላማይ   ክርስትያኑ   ብሓደ   ወሊዳ 

ሃገር   ጽላል   ኩሉ     ኢላ   ኣንጉድጉዳ 

እምነት      ንኣማኒኡ     ኢላ   ኣዋሃሂዳ 

ከም ዘይፈላልለዩ ጠሚራ ኣብ ሓደ ማ’ኣዲ 

ኣተሃናንጻና  !!!   ዓለም     !!!   ዘገረመ 

ምስክር    ሓድነት   ህያብና      ዝኾነ 

ንኹሉ ጸረ ፍትሒ ኣራኣስ ዘሕመመ 

ንኽፈናጥሑና  እንታይ ዘይተኣለመ 

ዝፈተነ    ይፈትን   ኩሉ  ግን  ደኸመ 

እስከ    ዓለም    ንዒ   ሓቂ     ተዛረቢ 

ሕቡእ - ባእ   ዘይብሉ   ዝሰምዓኪ   ረቢ 

ታሪኽ    ነበርትኺ    ኩሉ    ትምዝግቢ 

መስል ልዕሊ ኩሉ እወ መስል ህዝቢ 

ኣበይ ስሚዕክዮ ምስክርነትኪ ሃቢ 

ወቕቱ   ሕማቅ   ኮይኑ  ወቕቲ ተበለጽቲ 

ከመትርዋ    ፈተኑ    እዛ    ኤርትራ ሓንቲ 

ጓሓላሉ    ዓሲቦም      ራእስነት    ሓለምቲ 

ኣይኮነሎምን       ግን    ተባህሉ     ፈሸልቲ 

ብጽንዓት ኣቦታት ኤርትራ ተረፈት ምልእቲ 

መደቦም ፈሸሉ ሽዑ ምስተጸፍዑ 

ህውከት ክፈጥሩልና ሓድሽ መደብ ኣውጽኡ 

ኣስላማይ       ክስታናይ     መታን     ክጻፍዑ 

ደም      ክፋሰሱና   !!!!!!!!!   ኣህዋት    ከዋግኡ 

ብዓል  ኣነ’ውን ኣርኪብናሉ ቆላዑ ንኹን እምበር 
ሽዑኡ 

ናብ’ቲ    ውጥን    ዘእተዎም   መደብ ዝነበሮም 

እዚ ህዝቢ ብስላም ክነበር ኣይክእልን’ዩ ኢሎም 



ባዕልና ከምዘደለናዮ እቲ ሓልኸ ምኽሮም 

መታን   ከዕድሉና   ኣብ   ክልተ   መቲሮም 

መታሕት    ንሱዳን    ከበሳ ንኢትዮጲያ ኢሎም 

እዚ   ውን    ፈሺሉ    ኣብ   ሓጺር  መ’ዓልታት 

እቶም  ኣቦታት   ኣስላም  ኣብ ቤተ- ከርስቲያናት  

እቶም  ኣቦታት ከርስትያን   ኣብ ኩሉ መሳጊዳት 

ንህዝቢ  ክነግሩ   እቲ  ምዃንና  ኣሕዋት 

ዝተሃንደደ ዉ’ግእ ንሕከት  

ኤርትራውነት !!!!!!!!! ብልሓት 

እቲ  ሕሱም  ዉዲት ምስ  ኣሳበቡ 

ምስክር       ክልእኩ       እናተጣበቡ 

ሕውነትና  ተመልሰ    ንሶም’ከ ?   ሰንበዱ 

መስክርቶም  ኣብ   ኤርትራ  ምእንቲ ክሰዱ 

ኣብ     1951  ድኳነት    ጀበርቲ   ኣንደዱ 

በዚ     ውዲት’ዚ   ዝተኣልመ   ጭውየት 

ፈደረሽን  ተባህለ   መእወይና  ኣብየት 

ነዚ ዝተረድኡ ኣቦታት ኣያታት ሰብ ሽበት 

ንተኣከብ    ብሉ   ንልኡላውነት  ድሕነት 

ሓይልና   ንደልድል  ሃገር   ክይትዘመት 

ኣየ    ኣጠራንፋ    ኣየ      ኣወዳድባ 

ኣብ ዉሑድ  ኣዋርሕ ኩላ ተኣኪባ 

ድምጺ  ናጽነት  ክትህብ  ዓለም ኣዛሪብ 

መቓልሕ    ዓወትና   ካብ   ርሑቕ  ቀረባ 

ሽጋ     ንኽትውልዕ    ቀሚሳ     ሰብሲባ 

ነዚ   እተዓዘቡ  ናይ  ቅድም    ጠለምቲ 

በቲ ክቡር ደምና ራ’እስነት ሽመትቲ 

ዕንቅፋት ፈጠሩ ከም ምእመና ሓለይቲ 

ሓይልና   ክዳኽሙ    ክብትኑ    ምእንቲ 

ምትፍናን    ፈጠሩ   ኣብ   መንጎ  ተጋደልቲ 

ወዮ   ስርዓት   ኢትዮጲያ   ቀቢጹ  ዝነበረ 

ምስ ኩሎም   ዓንገልቱ ኣላሽ ውን ዝበለ 

ዕድል   ብምርካቡ   በቲ ዝተፈጥረ 

ልኡኻቱ  ኣብ ውሻጠና ክስኩዕ ጀመረ 

ኣብ   ዳግማይ     ስርርዕ  ኣትዮ  ተገተረ 

ሕጂ’ውን  ከም  ቀደሙ ክፈሽል’ዩ እናበልና 

ምልሙላት  ብምትእትታው  ኣብ”ቲ ውሻጠና 

ዝነብዑ   ዝኣዉዩ    ድርብ   ካብ’ቲ  ናትና 

ንሳቶም ብጉርሖም   ንሕና   ብገርህና 

ባይታ ፈጢርናሎም ንኽሕምቱሉና 

እዚ   ኹሉ    ዕንቅፋት   እናተጻወርና 

ጥልቁያቶም  ክራብሑ  ንሕና  እናጉደልና 

ዳሕራይ  ነርከብሉ  እምነት    ተተርኢስና 

ደፋራት   ዝነበርና   ኣብ  ፍርሂ  ተኻዊስና 

ዘይሕድርና ዘይባህልና ጀጅውነት ውሪስና 

ናጽነት    ዝባሃል   ንሃገርካ   ይመልስ 

ንዝጠመየ ኽብዲ ኣ’ዕጊቡ ይኾልስ 

እዚ  ናትና ግና   ታሪኽና    ዝድምስስ 

ወላድና ከሃድም ባሕሪ ክጠልቕ  ይሕምብስ 

ጉዳም   ፍትሒ   ሸፍታ  ከይተዛረብ   ዝዓብስ 

ወረ   እንታይ   ኢዩ   ዝኽውኖ   ጽባሕ   !!!! 



ወለዶ   ኣጥፊ’እካ   ሃገር   ክትብል  ፋሕ ፋሕ 

ታሪኽካ ክትድምሰሰ ትሪኽ ካልኦት ክትልቃሕ 

ወለዶና   ኣብ  መሬቱ ብ ክንዲ ዝዝራኣ 

ንብሎ  ዲና ዘለና ናዓ ቀልጥፍ ጥፋእ 

ካባይ ዝዓበኹም ካብይ ትልብሙ 

ኣንቶም ምንእስይ”ከ  ናበይ ትዕልሙ 

እቶም እትወልዎም እንታይ ኢዮም ክኾኑ 

ብድድ !  ብሉ ........ ታሪኽኩም     ኣድሕኑ 

በብዝተወልዎ        ጎቢዞም        ከይሃድሙ 

ታሪኾም  ስኣን ምፍላጥ ጠፊ’ኦም ከይስጥሙ 

ንዑ    ንበራበር    እቲ    ሓቂ      ንንገር 

ንጥፍኣትና  ኸይከውን  ሓቂ ኣይቀበር 

ወለዶና ከይተርፉ ዘይብሎም ሃገር 

መንነቶም   ንንገሮም   ታሪኾም ከይህገር 

መብጽዓ    ስዉ’ኣትና    ተደፊኑ  ከይነበር 

መን ኣሎ ኣብ ኤርትራ ስዉ’እ ዘይከፈለ 

ኽኸፍል   እንክሎ ነጽነት ዘይበለ 

ሃገር      ከይትጭወ   ዘይተኸላኸለ 

ትማል    ዝነበረ    ሎሚ     ናበይ ኣበለ 

እንተ   ኣሎ   ኾይኑ”ስ    ብኸመይ ይልለ 

ክቡራን   ክቡራት  ኣሕዋተይ     ኣሓተይ 

መማስሕተይ ትኾኑ ንኣስተንትኖታተይ 

ኣነ እዚ’ዩ  እቲ ዓቕሚ ናተይ 

መልስኹም ምጽባይ ሃንቀውታይ ትምኒተይ 

 

ግጥሚ ናይ ኣቦናን ኣያናን ሓርበኛ  

ግርማይ    ኪዳና    ( ወዲ ፍሊፖ ) 

ካብ መጽሓፉ ኤርትራውነትናን ጸገማትናን 
 

 

ምስ መን ገዲፍካዮ ህዝብኻ ? 

ኣብዚ ጽንኩር እዋን ኢዩ ነይሩ ዝደልየካ 

ካብቶም   ዝተረፉ    ሰብ   ሓቂ  ኣቦታትና 

ንስኻ    ኢኻ    ነይርካ    ሞራል  ትህብና 

ነቲ ዝተጨውየ ታሪኽ ነይርካ ተብራሃልና 

ኣቦ-ሓቂ ንሓቂ ኢዩ ነይሩ ቃልስኻ 

ምስ መን ገዲፍካና  

እንታይ     ዳኣ    ታህውኽካ 

ፍቃዶ    ካብ   ኮነ  እንካብ ጸዋ’ዓካ 

ብሰላም       ብሰላም        ይቀበልካ  

ኣብ ተግባር  ክነውዕሉ ኢና ኩሉ ለበዋኻ 

እቲ   ዝተሰነዳ   ታሪኽ    ጽሑፋትካ 

ድምር       ጅግንነት       ቃልስኻ 

ነባሪ  ንዝልኣለም ክብሪ ንዝኽርኻ 

ብ/ኣማን ሰላም 

ካብ ማእከላይ ምብራቕ 


