
ኤርትራ ካብ ሰማይን ምድርን ክትረኤ። 

እታ ተወሊድና ዝዓበናላ መሬትና ኣብ ጊዜ ንእስነትና ዝመረጽናዮ ዓይነት ጸወታ ኣብ ምድሪ 

ክንጻወት፣ ከብቲ ከነጓሲ፣ ተመሃሮ ካብ ናብ ቤት ትምህርቲ ክንመላልስ፣ እቶም ኣብ ከባቢ 

ባሕሪ እንነብር ኣብ ባሕሪ ክንሕንብስ ዓሳ ክንገፍፍ፣ ምስቲ ጽቡቅ ኩነታት ኣየር ኣብ ጊዜ 

ክረምቲ ማይ ዝሃርመሉ: ማሕረስ ብበዓል ጨላይ ኩሒል ዝሕረሰሉ: ሳዕሪ ለምለም መሊኡ 

ኩሉ እንስሳ በሊዑ ዝጸግበሉ ኣሐ ብዓል ሐምራ ጽለል ጸባ ዝሕለባሉ፣ ጽድያ ሐረስታይ እኽሊ 

ዝዝረኣሉ፣ ቀውዒ ሸዊት ዕፉን ድንሽ ዝብላዓሉ: እኽሊ ዝእከበሉ፣ ሓጋይ ዝናብ ዘቛረጸሉ: 

መገሻ ናብ መርዓ ንግደት ዝበዝሓሉ ካብ ቀረባን ርሑቕን ገሽካ ብሰላም እትምለሰሉ 

ዝተዓደልናዮ ጽቡቕ ጊዜ ኢዩ። እዚ ኣብ ውሽጢና ካብ ንእስነትና ጀሚሩ ዝሐደረ ኣብ ትዝታ 

ዘእቱ ተዘክሮታት መተዓብይትና ኣብ ማእከል ሃገር ንሃሉ ኣብ ደገ ብሐባር ኣብ ሕልናና 

ንዘለኣለም ሰፊሩ ዝነብር ዘይሕከኽ ኤሪትራዊ ሐወልቲ ኣሎና። እቲ ካብዚ ሰናይ ስነምግባር 

ተበጊሹ ካብ 1 መስከረም 1961 ዓ.ም ነጻነት ከምጽእ ገስጊሱ ዝነቐለ ዓብን ንእሽቶን ጀማሪ 

ብረታዊ ቃልሲ ናይቲ ጊዜቲ ሐይሊ መንእሰይ ኣብ ሕቊፊ ወለዱ ኣብ ማእከል ሕብረተሰቡ 

ብባህሉን ልምዱን ኮሪዑን ከቢሩን ስለዝዓበየ ከበድቲ መሰናኽላት ሰጊሩ ነጻነት ኣምጺኡ። 

ድሕሪ ነጻነትውን ከይተሐለለ መጻኢ ብርሃን ዕድል ህዝብን ሃገርን ብልምዓት ክትበጽሆ 

እትኽእል ዓቢ ራኢን ተስፋን ነይርዎ። ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ ለውሃቱን ብርሃን ተስፋኡን 

ተሐቢኦም ዝዓበዩ ውሑዳት ወንጀለኛታት ትምኒቱ ስለ ተጎንየ ምሉእ ህዝቢ ኣብ ዓቢ ሐደጋ 

ወዲቑ ይርከብ። 

ኣብ ጊዜ ስርዓት ህግደፍ ውሑዳት ውጻእ መዓት ዘይብሉ ብምሉኡ ዓብን ንእሽቶን ካብቲ 

ልሙድ ዝመርሖ ዝነበረ ናብራ ሐረስታይ: ጓሳ: ሸቃላይ: ነጋዳይ መገዲ መውፈርን መእተውን 

መገዲ ፍርያትን ማእቶትን ዓጽዩ ኣብ ድኽነት ከም ዝነብር ተገይሩ። ኣብ ትሕቲ ናይዚ 

ዓማጺ ጉጅለ ተወሊዱ ዝዓበየ መንእሰይ ድማ በቶም ንጽቡቅ ሕልምን ራኢን ወለዶም 

ዝቆጸዩ ውድቀት ዝዕላማኦም ውሑዳት እኩባት ሰባት ኣብ ክንዲ ኣብ ትሕቲ ስድራን 

ሕብረተሰብን ኮሪዖምን ከቢሮምን ዝዓብዩ መጻኢ ዕድሎም ባዕሎም ከይውስኑ ሸዊት 

ዕድሚኦም ብጎሐላሉ ተመንጢሉ መቐረትን ጣዕምን መሬቶም ስኢኖም ገሊኦም ራሕሪሖሞ 

ወጺኦም ዝተረፉ ድማ መውጽኢ መንገድን ጊዜን ጥራይ ኢዮም ዝጽበዩ ዘለዉ። እዚ ጉዕዞዚ 

ኣብተን ዝሐለፋ 29 ዓመታት ክኸይድ ዝጸንሔን ዝቕጽል ዘሎን ናይ ብዙሐት ሂወት ኣብ 

መገዲ ዝተኽፍሎ ኢዩ። ኣዚ ኹሉ መረረ ዝተራእየን ዘጋጠመን ከልበትበት ኣብ ማእከል 

ሕምብርቲ እታ ዝዓበዩላ ምድርን ባሕርንዩ፣ ተመኩሮ ናይ ምድርን ባሕርን ክሳብ ክንደይ 



ከቢድ ምዃኑ ተመልኪትናዮ ኣሎና፣ እሞ ግዕዞና ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይከ ከመይ ኮን 

ክኸውንዩ? ኣብ ሰላም ጊዜ ክንርእዮ ኢና።  

ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ምስ ኣብ ስደት እንነብር ኩልና ሐቢርና ነዚ ኣብ ሃገርና ዓሪዱ 

ዘሎ ኣረሚን ስርዓት ኣብቲ ንዕኡ ዝግባእ ቦታ ጎሓፍ ጉሒፍና መጻኢ ዕድልና ብምልኡ 

ሕብረተሰብና ዝሐቖፈን ዝተሳተፎን ፍትሕን ደሞክራሲን ክንስርት ኢና። ኣብ ውሽጢ ሃገር 

ዘሎ ህዝቢ ብግሉጽን ስቱርን ሃገር ዘድፍር: ጸላእቲ ዝሐቁፍ: ፈተውቲ ዘባርር: ኣካላት ናይ 

ጸጥታ ሐይልታት: ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሐይልታት: ወተሃደራዊ ዩኒፎርም ዝለበሰን ሲቪል 

ክዳን ዝተኸድነን ብዝሒ ቁጽሩ ዘይፍለጥ ባዕላ ህግደፍ ትቊጸሮ ኣብ ጸቢብ ተኸቢቡ ኢዩ 

ውሽጣዊ ቃልሲ ዘካይድ ዘሎ፣ ሐንቲ መዓልቲ ድማ ኣላ ካብቲ ዘለዎ ሽቊረራን ተረጊጡ ዘሎ 

ማዕጾን ወጺኡ በታ ተፈንቂቃ ዝጸንሓቶ ማዕጾ ሐሊፉ ግብኡ ፈጺሙ ብሽራት ከስምዓና። 

ንሕና ኣብ ስደት እንነብር ብዛዕባ ፖለቲካዊ: ማሕበራዊ: ቁጠባዊ ጉዳይ ሃገርና ክንዛረብ: 

ክንጽሕፍ: ክንውደብ:ተኣኪብና ኣብቲ እንነብረሉ ሃገራት ቀጻልን ፍረ ዘለዎን ሰላማዊ 

ሰልፍታት ክንገብር መሳርሒ ገንዘብ ከነዋጽእ/ ክንከፍል ዘኽእል ዓቕሚ ኣሎና፣ ዘጸግመና 

ነገር የለን፣ ኩሉ ንገብሮ ኣሎና ግን ሓሳባትና ሓደ ከሎ: ክሳዕ ሎሚ ዘይገበርናዮ ጎዲሉና ዘሎ 

ካብ ዝተወደቡ ይኹኑ ዘይተወደቡ ሐይልታት ክእለት ዘለዎም ከመሐድሩና ዝኽእሉ ሰባት 

ኣለዉና ግን ኣብ ነንሕድሕድና ምትእምማን ስለ ዘጥፋእና ዝከኣል ከሎ ክንገብሮ 

ኣይከኣልናን፣ ሒማቕ መንፈስ ዘይምትእምማን ሴርና ኣብ ክንዲ ኣነ እንተዘይሰራሕክዎ 

ኢልና ብነብስና ጥራይ እንምካሕ ኩሉ ዓቕምና ኣጣሚርና ኣብ ክንዳይ ኮይኖም ክሰርሑ 

ዝኽእሉ ህዝቢ ዝመረጾም ኣለዉና እንድዮም ኢልና ክንኣምን ኣሎና። ተኣማሚና ሐድነት 

ፈጢርና ብዝለኣኽናዮም ውሑዳት ኣመሐደርቲ ተማእዚዝና እንተዘይሰሪሕና ጭርሖና 

መልእኽትና ሕቶታትና ብውሽጢ ሃገር ይኹን ብደገ ሰሚዑ ዝቕበል ኣይክረክብን ኢዩ። 

መደባትና ንጹር መኣዝን ነትሕዞ ምእንቲ ዕማምና ኣሳልጦ ክረክብ። 

ኣብ ስርዓት ህግደፍ ሎሚ ይሐይሽ ዝበሃል የለን ጊዜ ባዕሉ ግን ከምዝቀያየር ንርእዮ ኣሎና፣ 

ሕጂ ጊዜ ከሎና ካብዚ ናይ ሎሚ ጊዜ ዝጥዕምን ዝሐሸን ክንጽበ ዝጸበበን ዝሐመቐን 

ከየርከበና ከሎ ዓወንወን/ ጠንበርበር ገዲፍና መጠን ዓቕምና ፈሊጥና በቲ ዝቐለለን 

ዝሐጸረን ቅልጡፍ መገዲ ተጓዒዝና ኣብ ዓቕሚ ናይ ውሽጢ ሐይሊ ኣሚና ንሕና ውን ኣሎና 

ኣይንሐድገካን ኣይንጥንጥነካን`ውን ጽናዕ ትባዕ ንበሎ። ብጽንዓትናን ትብዓትናን ዓወት 

ሐርነትና ምስ ሓፈስና: ትምኒትና ኤርትራ ሃገርና ብምድርን ብባሕርን ክንርእያ ጥራይ 

ዘይኮነስ ብምልእታ ካብ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ: ካብ ሰምየን ክሳብ ደቡብ: ካብ ላዕሊ 

ካብ ሰማይ ኣብ ልዕሊ መሬት ካብ ዘሎ ሃዋህው ሰማያት ሃገርና ብተዋግእቲ ነፈርት ሐይሊ 



ኣየር ክሕሎ፣ ሰብን ንብረትን ዘጓዓዕዛ ነፈርቲ ክበራሉ፣ በዓል ሞያ ከም ሄሊኮፕተር ኣብ 

ጸቢብ ቦታ ክትዓልብ ኮነ ክትልዓል እትኽእል እንተኣድለየውን ኣብ ኣየር እንዳዘምበየት 

እትቆውም ወይ ካልእ ነኣሽቱ በረርቲ ተወጢሕካ ነቲ ኣባኻ ዝቐርበ ብዓይንኻ ነቲ ካባኻ 

ዝረሐቐ ቦታ ድማ ብኣቕሪቡ ዘርኢ መነጽር ትዕዘብ፣ ምሉእ ምስሊ ኤርትራ ርኢኻ ትግረም 

ዝመዝገብካዮ ደኩመንት: ሪፖርት ተመራሚርካ ኣብ ዕብየትን ረብሐን ሃገር ዝውዕል 

ቁምነገር ከተበርክት ይከኣል ፍረ ስራሕካ ሪኢኻ ድማ ትሕጎስ። 

   

ርሑስ በዓል ባሕቲ መስከረም ንኹሉ ህዝብና፣ 

መሬትና ክለምዕዩ፣ ሰማይናን ባሕርናን ሰላም ክሰፍኖዩ፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ  

  


