
 

ቃል ሓዘን 

                   

             ቃል ሓዘን ገዲም ተጋዳላይ ዘርእሰናይ ተወልደ ቀላቲ ኣብ ኣጋጣሚ ሰሙናዊ ርክብና፡ ብጉዳይ ምምላስ 

ክብርናን ባህልናን፣ ዕረፍቲ ብጻይና ዘርእሰናይ ተወልደ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ብሃንደበት ምስ ሰማዕና፡ ዝተሰመዓና 

ሓዘን ወሰን የብሉን። ገዲም ተጋዳላይ ዘርእሰናይ ተወልደ፡ ኣብ ምጅማር 1975 ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ተ.ሓ.ኤ 

ተሰሊፉ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳታት ኤርትራ ብቖራጽነት ዝገበሮ ተጋድሎ ብድሕሪኡ ከም ታሪኽ ተዘኪሩ ክነብር 

ኢዩ። ዘርእሰናይ ፍሉይ መለለይኡ፡ ኣብ ዕላምኡ ጽንዓት፡ ቆራጽነት ፍጹም ዘይዕጸፍ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ ከኣ ለዋህን 

ምቕሉልን ኢዩ ነይሩ። ናይ ቀረባ መቃልስቱን ነበርቲ ከባቢታት ዝተጋደለሉን ከምዝምስክርዎ፡ ዘርእሰናይ ኣብ 

ዝተመደበሉ ጸጥታዊ ጉዳያት፡ ደቡባዊ ወሰናስን ኤርትራ ክሳብ ተከዘ፡ ብትብዓቱን ቆራጽነቱን ኢዩ ዝፍለጥ ነይሩ። 

ኣብ ኩሉ ገድላዊ ስራሓቱ፡ ንዝኣመነሉን ዝተቐበሎን ግብራዊ ንኽገብሮ ነግ-ፈረግ ዘይብል መትከላዊ ብጻ ኢዩ 

ነይሩ። ዘርእሰናይ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ካብ መስዋእት ድሒኑ፡ በቲ ንተ.ሓ.ኤ ዘጋጠማ ናይ 1981 ኩነታት ሜዳ 

ኤርትራ ገዲፉ ኣብ ብዝተፈላለየ ሃገራት ኣቢሉ ኣብ ሃገር ጀርመን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝነበረሉ እዋን፣ ሉዕላውነት 

ሃገር ብዘይ ነጻነት ህዝቢ ፋይዳ ስለዘይነበሮ፡ ካብቲ ፈለማ ሉዕላውነት ሃገር ጀሚሩ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝገበሮ 

ዘይሕለል ቃልሲ ተዘኪሩ ክነብር ኢዩ። ነቲ ሽዑኡ እግሪ ዝተክል ዝነበረ ዲክታቶርያዊ ስርዓት፡ ከይሰረተ እንከሎ 

ኣይፋል ብዝብል ዘይሕለል ተቛውሞ ዘርእዮ ዝነበረ ተሪር ቃልሲ፡ ነቶም ፖለቲካን ማሕበራውን ንኽፈልዩ 

ዘይተዓደሉ፡ በቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ዝተዋህቦም ትእዛዝ፡ ኣብ ሓዘኖም ይኹን መርዕኦም ኣይትሳተፉ 

ዝተባህሎም ሰሚዖም፡ ኣብ ፈለማ ኣበባኡ ተነጽሎ ዝወረዶ ተጻዊሩ ካብ ቃልሱ ክምህ ከይበለ፡ ኣብ ዕላምኡ ጸኒዑ 

ምኻዱ ምስክር ጽንዓትሩ ኢዩ ነይሩ። ሞት ዘይተርፍ ናይ ደቂ-ሰባት ትዕድልቲኳ እንተኾነ፡ ካብቲ ኩሉ ንሞት 

ተጻጢሑሉ ዝነበረ ኩነታት ወጺኡ ኣብታ ናይ መወዳእታ ስደቱ ሃገረ ኣሜሪካ ብናይ ሓጺር ጊዜ ሕማም ካብ 

ዝፈትዎም ስድራ-ቤቱን ፈተውቱን ብሞት ክፍለየና እንከሎ፡ ሓመድ ኣዳምኳ ኣብ ኩሉ ሓደ እንተኾነ፣ ነታ 

ዝተቓለሰላን ዝበሃጋን ሓርነት ህዝቡ ከይረኣየ ምኹላፉ ግን ድርብ ሓዘን ይስመዓና። እግዚኣብሄር ኣብ ገነቱ 

ይቀበልካ ብጻይና ዘርእሰናይ ንስድራ-ቤትካን ፈተውትኻን ከኣ ጽንዓት ይሃብ ወትሩ ኣብ ልብና ኣሎኻ። ብጾትካ፡ 

ሰሙናዊ  ባህልናን ንምምላስ እንዛተ ብጾትካ ካብ ሃገረ-ጀርመን።           

እግዚኣብሄር ኣብ ገነቱ ይቀበልካ: 

 ብጻይና ዘርእሰናይ ንስድራ-ቤትካን ፈተውትኻን ከኣ ጽንዓት ይሃብ ወትሩ ኣብ ልብና ኣሎኻ።  

ብጾትካ፡ ሰሙናዊ  ን ክብርናን ባህልናን ንምምላስ እንዛተ ብጾትካ ካብ ሃገረ-ጀርመን።     30.08.2020                              


