
ሓደ  ካብቶም ዘድንቖም  ብጻይን  ሓውን 

ንጉሰ  ሃይለ  (መንስዓይ) 

ብዘልማድ  እኳ  ብሂወት  ንዘሎ  ኣድናቖት  ይኹን  ካልእ  እወንታ  ኣልዒልካ  ምጽሓፍን  ምዝራብን  ልሙድ  

ኣይኮነን።  ብኣንጻሩ  ግን  ብሂወት ንዝተፈልየካ  ናቱን  ዘይናቱን  ናእዳን  እወንታን ምሽላም፡ ዋላኳ ምንም  

ዝዓብሰሉ  ዘይብሉ  ምዃኑ  ዝእመን  እንተኾነ፡  ከም  ልምዲ  ተወሲዱ  እንጥቀመሉ  ምዃኑ  ግን  ዘተሓትት  

ኣይኮነን።  ብሂወት  ንዘሎ  ዝግብኦ  እወንታን  ናእዳን  ምሃብ  ግን  ንቀጻሊ  ስራሓቱ  ኣበርቲዑ ንኽሰርሕ  

ይሕግዝ'ዩ  ካብ  ዝብል  እምነት  ተበጊሰ  እምበኣር፡  እኹል  ዕድመን  ጥዕናን  እናተመኔኹሉ  ኣብ  ጊዜ  ህላዌኡ  

ንእሽቶይ  ክሕንጽጽ  መሪጸ  ኣለኹ። 

 

ንጉሰ  ሃይለ  (መንስዓይ)  ኣብ  ቅድመን ፡  ኣብ  ጊዜን   ዕጥቃዊ  ቃልሲ  ኤርትራ  ብሓፈሻ፡   ኣብ  ተ.ሓ.ኤ.  ከኣ  

ብፍላይ  ብዝነበሮ  ዕዙዝ   ናይ  ስነ-ጥበብ  ኣበርክቶ  ንብዙሓት  ጋሻ  ከም  ዘይኮነ  እኣምን  ኢየ።  ስለዝኾነ  

ከኣ  ብዛዕባ'ቲ  ሰፊሕ  ታሪኽ  ሂወቱ  ዘይኮነስ፡  ብዛዕባ  ውሱናት  ነገራት  ኢየ  ቆንጪለ   ክጽሕፍ  መሪጸ። 

 

ኣብ  ዕለት  02  ጥቅምቲ  2018  ዓ.ም.ፈ.  ኣብ  ከተማ  በርሊን  ብሓልዮት  ማሕበር  ጀርመን/ ኣፍሪቃ  

ሓባራዊ   ስራሕ  (D.A.S. e.V.)  ንመላእ  ማሕበራት  ኤርትራውያን  ኣብ  ጀርመን  ዝዓደመ  ኣኼባ  ምንባሩ   

ዝዝከር  ኢዩ።  ንጉሰ  ሃይለ  (መንስዓይ)  ዕዱም  ኮይኑ  ቀሪቡ  ምንባሩን  ነቲ  ዝተዳለወ  ኣኼባ  መኽፈቲ  ቃል  

ንኽህብ  ብዝተገብረሉ  ናይ  ክብሪ  ዕድመ  መሰረት  ዘስምዖ  ምሉእ  መደረ፡  ከምዘለዎ  ኣተሓሒዘ ንንባብ   

ኣብ  ታሕቲ  ኣስፊረዮ  ኣለኹ።   ንዓይ  ካብቲ  ዘገደሰኒ  ሸነኽ  መደረ  ግን፡   ክልተ  ኣገደስቲ  ነጥብታት ኢየን   

ነይረን።   

እታ  ቀዳመይቲ፣  ኣብቲ  ወቕቲ'ቲ ብዛዕባ'ቲ   ኣብ  ምጅማር  ስራሕ  ዝነበረ፡  ሓድሽ  ጠቕላሊ ሚኒስቴር  

ኢትዮጵያ  ኮይኑ  ዝተሾመ  ዶክቶር  ኣቢይ  ኣሕመድ  ዝሃቦ  ሓሳብ  ኢዩ  ነይሩ።  ቃል-ብቓሉ  "ዶክቶር  ኣቢይ  

ኣሕመድ  ንኤርትራ  ብዝምልከት፡   ብሉዕላውነታ  ዘይኣምን  ንህዝባ  ኣኽብሮት  ዘይህብ ፣  ካብ  ንጉስ  

ሃይለስላሴን  ካብ ደርግን  ዝሓሰመ  መራሒ  ምዃኑ  ዘተንብሆ  ሓሳብ  ኢዩ  ነይሩ።  ኣብቲ  እዋን'ቲ  ዶክቶር  

ኣቢይ  ኣሕመድ  ብዘርእዮ  ዝነበረ ተኣምራታዊ  ለውጢ  ኣብ  ኢትዮጵያን  ናይ  ሰላም  ጻዊዒት  ንኤርትራን፡  

ነቲ  ድሒሩ  ዝተኸስተ  ሓቀኛ  ናይ  ምትላል  ባህርያቱ  ገሊሁ  ዝርኢ  ብዙሕ  ነይሩ  ክበሃል  ዝከኣል  ኣይነበረን።  

ብኣንጻሩ  እኳ  ደኣ፡  ንዲክታቶርያዊ  ስርዓት  ኤርትራ  ጸልዩ  ናይ  ለውጢ  መንገዲ  ዝተተስፈወ  ውሑድ  

ኣይነበረን  እንተተባህለ  ካብ  ሓቂ  ዝረሓቐ  ኣይመስለንን።  ንጉሰ  ግን  ባህርያት  ዶክቶር  ኣቢይ  ኣሕመድ  

ብንግሁኡ  ኢዩ  ኣለልይዎ። 

 

ከም ካልኣይቲ  ነጥቢ  ዘልዓላ  ከኣ፡  ናይ  ባዕልና  ኤርትራዋያን  ብዝምልከት  ዘሎና  ጸገም  ብግልጺ  ዘስፈሮ  

ኢዩ  ነይሩ።  ብዛዕባ  ግደ  ምሁራትና፣  ሕድ-ሕድ  ዘይምትእምማን  ጉድለታት፣  ቃል-ብቓሉ  "ካብ  

ኣውራጃውን  ሃይማኖታውን  መበቆላውን  ዝንባሌታት፡  ፖለቲካዊ  መርገጽን   ዝዝውተር  ማሕበራዊ  

መንሽሮ  ኢልካ  ክጽዋዕ  ዝኽእል  መርዛም  ሕማም"  ኣመልኪቱ   ዝገለጾ  ዝምልከት  ኢዩ  ነይሩ።   

   

ኣብዚ  እዋን'ዚ  ንጉሰ  ሃይለ   (መንስዓይ)  ናይ  ዩቱብ  ካናል፡  ብስም  "ንጉሰ  መንስዓይ  ቻነል"  ዝፍለጥ  

መደብ  ከፊቱ  ብዙሕ  ኣገዳሲ  ታሪኻዊ  ባህላውን  ፖለቲካውን  መልእኽቲ  ኣብ  ምትሕልላፍ  ይርከብ።  

መደቡ  ዘየድክም  ሓጺር  ግን  ከኣ  ኣዝዩ  ኣገዳሲ  መልእኽቲ  ዘመሓላልፍ  ኢዩ።  ስለዝኾነ  ከኣ  በዚ  

ኣጋጣሚ'ዚ  ኣቢለ   ኣንበብቲ  ነዚ  መደብዚ  ክትበጽሕዎን  ክትከታተልዎን  ብትሕትና  እላቦ። 

 

ባይረ  ሰረቐ    

01.09.2022  



 

ናይ እንቁዕ ደሓን መጻእኩም ቃል 

ብንጉሰ ሃይለ (መንስዓይ) 

Berlin - 02 Oktober 2018 

 

ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ መደብ   D.A.S  e . V . ብሓበራ ፣ 

ዝኸበርኩም ጀርመናውያን ተሳተፍቲ ኣኼባ  D.A.S. e.V. 

ዝኸበርኪ ወይ/ ሮ ኣይድ ኡሺ ኣደ መንበር  D.A.S. e.V. 

 

ብዝከኣል  መጠን  ንሓቂ  ብምድጋፍ  ንሓቀኛ  ንኸተተባብዑ  ንእተገብረልኩም  ዕድሜ  ኣኽቢርኩም 

ብምምጻእ ፣  ብስም  ሕዝቢ  ኤርትራን  ብስመይን  እንቋዕ  ብደሓን  መጻእኩም  ዝብል  ሰላምታይ 

ኣቕርበልኩም ።  ምስዚ  ኣተሓሒዘ  ከኣ  ኣብዚ  ኣኼባ'ዚ  ብእተፈላለየ  ምኽንያታት  ካባይ  ኣዚኹም  እትልዕሉ  

ሰባት  እንከልለኹም  መኽፈቲ ቃል  ብኣይ  ብተራ  ኤርትራዊ  ዜጋ  ከቕርብ  ዕድል  ምሃብኩም  ፣  ከየገረመኒ  

ከምዘይተረፈ  ክገልጸልኩም  ኣገዳሲ  እርእዮ ።  ይኹን  እምበር ፣  ከም ንሓድሕድካ  ናይ  ምትእምማንን  

ምክብባርን  ምልክት  ገይረ  ተቐቢለዮ  ኣለኹ ። 

 

ኣቀራርባይ  100%  ንትጽቢትኩም  ዘርዊ  ክኸውን  እኳ  ኣይጽበን ።  ብመጠኑ  ንዝነበረን  ዘሎን  ዝመጽእን  

ናይ  ሕዝቢ  ኤርትራ ጸገማት  ዘንጸባርቕ  ክኸውን  ግዳ  ተስፋ  እገብር ።  ብዝተረፈ  ኣብ  ቀንዲ  መግለጽየይ  

ክኣቱ ።  ክሳብ  እዚ  ዶክቶር  ኣቢይ  ኣሕመድ  ናይ  ኢትዮጵያ  ቀዳማይ  ሚኒስተር  ኮይኑ  እተመርጸሉ  ጊዜ ፣  

ብናተይ  ኣረዳድኣ ፣  ኤርትራውያን  ንኩነታት  ሃገርና  ኣብ  ኢድና  ከምዝነበረ  ጌርና  ኢና  ክንርድኦን  ክንገልጾን  

ጸኒሕና ።  ዶክቶር  ኣቢይ  ኣሕመድ  "ሰላም"  ንእትብል  ጭርሖ  ኣምሪሑ  ካብ  ዝመጽእ  ንደሓር  ግን ፣  ሃገርና  

ካብ  ኢድና  ወጻኢ  ቅሳነት  ብዘይህብ  ኣገባብ  ትመሓደር  ኣላ ። 

 

እወ ፣  ሕዝቢ  ኤርትራ  ካብ  ዝነበሮ  ክቱር  ናይ  ሰላም  ህርፋን ፣  ንመጸዋዕታ  ኣቢይ  ኣሕመድ  ብምሉእ  ልቡ  

ተቐቢሉዎ ።  እናጸንሐ  ብዘጥረዮ  ትዕዝብቲ  ግዳ  ዶክቶር  ኣቢይ  ኣሕመድ  ንኤርትራ  ብዝምልከት ፣  

ብልኡላውነታ  ዘይኣምን  ንሕዝባ  ዝግባእ  ኣኽብሮት  ዘይህብ ፣  ካብ  ንጉስ  ሃይለ ስላሴን  ካብ  ደርግን  

ዝሓሰመ  መራሒ  ኮይኑ  ረኺቡዎ  ኣሎ ።  ኣብዚ  ናይ ሎሚ  ኣኼባና  ናይ  መጻኢ  ኩነታት  ኤርትራ  ከመይ  

ክኸውን  ከም  ዝሓይሽ  ኣብ  ቅንዕና  እተመርኮሰ  ክትዓት  ንኸነካይድ  እምበኣር  እግዚኣብሔር  ይሓግዘና ። 

 

ኤርትራ  ኣብ  ጊዜ  ኣቐዲመን  ዝነበራ  እተፈላለያ  ባዕዳውያን  መንግስታት  ኣብ  ጊዜ  ፈደረሽንን  ብድሕሪኡን  

ብዓይነቱ  እተፈላለያ  ገሊኡ  ውሽጣዊ  ገሊኡ  ግዳማዊ  መበቆል  ዘለዎ  ጸገማት  ኣሕሊፋ ።  ሰኣን  ብቑዕ  

ኣካዳሚካዊ  ትምህርትን  እኹል  ተመኩሮን  ግዳ  ክትዕወት  ኣይከኣለትን ።  ኣብዚ  ጊዜ'ዚ  እኳ  እኹላት  

ምሁራት  ስለ  ዘለዉዋ  ንዘጋጥማ  ጸገማት  ባዕላ  ብዘመናዊ  ፖሊቲካዊ  ብስለት  ክትፈትሖ  ምተገብአ ።  ከም  

ዝመስለኒ  ምሁራትና  ካብ  ኣውራጃውን  ሃይማኖታውን  መበቆላውን  ዝንባሌ  ነጻ  ስለ  ዘይወጹ  ግዳ  

ንጸገማት  ናይ'ዛ  ውጽዕቲ  ሃገርና  መድሃኒት  ክረኽብሉ  ኣይከኣሉን ።  ካብ  ጸገማት  ሃገርና  ኤርትራ  ቀዳማይ  

ደረጃ  ዝሓዘ  ንኣብነት  ንሓድሕድካ   ናይ  ዘይምትእምማን  ድኽመት  ኢዩ ።   ክርሳዕ  ዘይብሉ ፣  

ምዕራባውያን  ሃገራት ፣  ንጸገማት  ሕዝቢ  ኤርትራ  ብሓበራ ፣  ንወጽዓ  ደለይቲ  ፍትሒ  ከኣ  ብቐዳምነት  

ብልባዊ  ተገዳስነት  መሰረታዊ  መፍትሒ  ንክረኽባሉ  መደብ  ዝገበራ  ኣይመስለንን ። 

 

ክቡራን  ጀርመናውያን  ኣባላት  D.A.S.  e.V.  ንስኻትኩም  እውን  ኣጸቢቕኩም  ከም  እትፈልጥዎ  ኣብ  ቅዱስ  

መጽሓፍ  "ኳኩሑ  ክረሓወኩም  ኢዩ ፣  ለምኑ  ክወሃበኩም  ኢዩ"  ዝብል  ጥቕሲ  ኣሎ ።  በዚ  መሰረት  ንሕና  



ኤርትራውያን  ንመዓጹ  መንግስታት  ምዕራባውያን  ሃገራት  ንዓመታት  ዝኣክል  ኳሕኲሕናዮ ።  እኒሃ  ከኣ  

ሎሚ  ንኣይ  ከምዝርደኣኒ  መንግስቲ  ጀርመን  ብኣኻትኩም  በዞም  ኣብዚ  ኣኼባ  ዘለኹም  ዜጋታት  ኣቢላ  

ብደረጃ  መንግስቲ  ዘኪራትና ።  እዚ  ተበግሶ  እዚ  ኣዕጋቢ  ፍርያት  ንክህብን  ቀጻሊ  ንክኸውንን  ከኣ  

ምንዮተይ  እገልጽ ።  ብዝተረፈ ፣  ኣብ  ኤርትራ  ናይ  ዘይምትእምማን  ጸገማት  ኣሎ ።  እዚ  ጸገም  እዚ  ዋላ'ኳ 

ኤርትራውያን  ብጋህዲ  ክንዘራረበሉ  ዘይንደሊ  እንተኾና  ኣብ  መንጎ  ኣውራጃዊ  ዝምድናን  ትውልዳዊ  

መበቆልን  ሃይማኖታዊ  እምነትን  ፖለቲካዊ  መርገጽን  ዝዝውተር  ማሕበራዊ  መንሽሮ  ኢልካ  ክጽዋዕ  

ዝኽእል  መርዛም  ሕማም  ኢዩ ። 

 

ናይ እንቋዕ  መጻእኩም  ቃለይ  ኣብ  ምድምዳም ፣  ኣብ  ኣኼባና  ቅድሚ  ኩሉን  ልዕሊ  ኩሉን  ክንግደሰሉ  

ዘሎና  ዛዕባታት ፣  ጉዳይ  ስደተኛታት  ብሓበራ ፣  ጉዳይ  መንእሰያት  ብሓበራ ፣  ጉዳይ  ምፍታሕ  

ፖሊቲከኛታት  እሱራት ፣  ጉዳይ  ሃገራዊ  ቅዋም ፣  ወዘተ . . . .  ከም  ዘለዉ  ኣዘኻኽር ። 

 

ክቡራን  ኣኼበኛታት ፣  ንስኻትኩም  ጽን  ኢልኩም  ስለ  ዝሰማዕኩሙኒ ፣  ሓውትና  ወይ / ሮ  ፍረወይኒ  

ሃብተማርያም  ከኣ  በቲ  ብቑዕ  ክእለትኪ  ንናይ  "እንቁዕ  ደሓን  መጻእኩም"  መኽፈቲ  ኣኼባ  ቃለይ  

ንምትርጓም  ስለ  እተሓባበርክኒ  ልባዊ  ምስጋናይ  ኣቕርብ ። 

 

ብዝተረፈ ፣  ጽባሕ  03 Oktober 2018  ዓ . ም . ፈ . በዓል  ሓድነት  ጀርመን  ኢዩ ።  ንሕዝብን  ሃገርን  

ጀርመን  እንበኣር  እንቁዕ  ኣብዚ  ኣብቅዓኩም  ንኣና  ከኣ  ንኣኻትኩም  የማስለና ! ! ! 

 

ጽን  ኢልኩም  ዝሰማዕኩሙኒ  የቐንየለይ ! ! !       

 

   


