
መዓልትን ለይትን 

2ይ ክፋል 

  

ኣብ ድርቂ ጊዜ እንስሳ ብጽምኢ ናብ ዓይኒ ማያት ከም ዝጥምታን ከም ዝናፍቓን ኣብ ዓውደ ውግእ 

ዘሎ ሰብ ድማ ገጽ ዝፈትዎም ደቁ፡ ሰበይቱ፡ ወለዱን ክርኢ ይናፍቕ። ደቁ ሰበይቱን ገጽ ኣቦኦም፡ 

ወለዱ ገጽ ውላዶም ክርእዩ መዓልትን ለይትን 

መዓስ ኮን ገጽ ንገጽ ንርኣኤ ንኸውን ዝብል ኣብኩሎም ጓሂን ደቃስ ዝኸልእ ዘየቕስን ውሽጣዊ 

ናፍቖትን ኣሎውም። ቆልዑት ጥምየትን ዕርቃንን ረሲዖም ሃለዋት ወላዲኦም ልዕሊ ኩሉ ስለዘገድሶም 

መመሊሾም ናብ ኣዲኦም ቀሪቦም ዘልዕልዎ ሕቶ ኣቦና መኣስ`ዩ ሰዓት ክንደይ`ዩ ዝመጽእ ኢሎም 

ክሐትዋ ከለዉ ኣደ ዘይውዳእ መልሲ ክትምልስ ምስምስ ስለ ዝበዝሐ ንብዓታ ዘረብረብ እንዳበለ 

ተሕነቕንቕ`ሞ ሽዑ ንብዓታ ዝርኣዩ ደቃ ኣዲኦም ብሕቶኦም ከምዝተሃስየት ተረዲኦም ናፍቖቶም 

ኣብ ውሽጦም ውሒጦም ካብቲ ዘቕርብዎ ተደጋጋሚ ሕቶታት ይዕገሱ። እዚ ስምዒትዚ ኣብ ነፍሲ 

ወከፍ ሂወት ኤርትራዊት ስድራ ቤት ከምዘሎ ዘይፈልጥ ሰብ የለን። ኣብ ስደት እንነብር ዘሎና 

ኤርትራውያን ኣብ ዝሃሎና ንሃሉ ኣካል ናይዚ ውጹዕ ስድራቤታ ት ስለ ዝኾንና ነቲ ዘሎ ኩነታት 

ክንሐብኦ ወይ እንዳፈለጥና ክንርስዖ እንተዘይመሪጭና ሐደ ዓይነት ኢዩ ዝብጽሐና። እቲ ኣብ 

ስድራቤታት ዝበጽሕን ዝርኤን ዘሎ ጸገም ንሐደ ሰብ ጥራይ ኣይቀርቦ ነቲ ካልእ ድማ ኣይርሕቆ 

ንኹልና ሐደ ኢዩ ዝምልከተ ና። ህዝብና ብስርዓት ግጅለ ህግደፍ ይበሳበስ ሃገርና ድማ ትሕመስ 

ኣላ። ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ሕሰም ስድራ ቤተት እንዳረኤና ንኹሉ ነገራት ኣቕሊልና ብምውሳድ 

ኣብ ነንሕድሕድና ኣብ ክንዲ ንቀራረብ ተረሐሒቕና ዕላማናን ራኢናን ስለ ዘይሳነ ዘሎ ተገዛእቲ 

ድኽመታትና ኮንና ንርከብ ኣሎና። ኣብ ነንሕድሕድና ብጉዳይና ተዘራሪብና ዕላማና ከም ነሔይሎ 

ንፈልጥ ኢና፣ ኩሉ ጸገማትና ገዲፍና ደፊርና ኣብ ሐደ ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ ግን ኣይበጻሕናዮን። 

ካብ ዘዳኽሙና ዘሐይሉና ይሕሸና። ካብ ዘለዉና ብዙሐት እቶም ዓቦይቲ እዋናዊ ጸላእትና ክልተ 

ኢዮም። 

ቀዳማይ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ፍጹም መላኺ ስርዓት ህግደፍ ኢዩ። ስርዓት ውልቀ መላኺ ባዕልና 

ብህዝባዊ ምልዕዓል ብደገፍ ሐይልታት ሰራዊትን ጸጥታን ብሐባር ከነልግሶ ሐላፍነት ኩሉ ኤርትራዊ 

ናይ ሐባር ኢድ ዝተሐወሶ ኢዩ ክኸውን ዘለዎ። ድሕሪ ምልጋስ ውልቀ መላኺ ሐይልታት ሰራዊት 

ዶባት ሃገር የጽንዕ ህዝባዊ መንግስቲ ይቖውም። 

ካልኣይ ኣብ ጎረቤትና ዘለዉ መራሕቲ ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዮም። ጭፍራ ወያነ ይኹኑ 

ካልኦት መራሕቲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሌና ዘለዎም ስነሐሳብ ኣብ ሐደ ኮይኖም ወይ 

ተፈላልዮም ብመዓልቲ ዝዛረብዎ ብለይቲ ዝሐልምዎ ዘይፈላለ ናይ ኩሎም ካብ ሃይለስላሴ ጀሚርካ 

ሐደ ፋሺስታዊ ኣተሐሳስባ ኣቐሚጦሙልና ኣለዉ። እዚ ድማ እቶም ኣምሐሩ ኤርትራ መሬታ 

እምበር ህዝባ ኣየድልየናን ኢሎም ይጭርሑ። ጭፍራ ወያነ ድማ ሒቖ ህዝቢ ኤርትራ ክስበር፡ 



ኤርትራዊ መንነት ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም ይጭርሑ። ክልቲኦም ወገን ትርጉም ቃልሲ ንነጻነት 

ዘይፈልጡ ነጻነት እንታይ ከምዝኾነ`ውን ዝርዳኦም ኣይኮነን። ብዘይ ኤርትራ ክነብሩ ዝኽእሉ 

ኣይመስሎምን፣ ነንሕድሕዶም ስለ ዘይተኣማመኑ ነቲ ህዝቦም ስለ ዘይሐስብሉ ከም ምኽንያት 

ብኤርትራ ኣሳቢቦም ውግእ ይጽሕትሩ። ሰላም ጽሊኦም ጥምየት፡ ሕማም ሞት መሪጾም ከዕገርግሩ 

ይነብሩ ኣለዉ። ነጻነትና ስለ ዘይተ ዋሕጠሎም ዝተኸፍለ ክቡር ደም መንእሰያት ኤርትራ ረሲዖም፣ 

ኣብዚ ዝሐለፈ ሐጺር ዓመታት ጥራይ ብሰበብ ዶብ ዝተወለዔ ውግእ ኣብ መሬትና ዘስዓብዎ 

ዕንወትን ዝርፍያን፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውረድዎ ዓመጽን ግፍዕን ኣይረሳዕናዮን። ንሶም 

ይረስዕዎ`እምበር ንሕናስ ኣይንርስዖን ኢና። ውግእ ናይ ዶብ ምስተጀመር ክፍክሩ ከለዉ ንምድኻም 

ኤርትራ ብረት ተተኳሲ ዓዲግና ሰብ ኣማኸርቲ ተቖጻጸርቲ ውግእ ገዚእና ኢሎም ባዕሎም ብኣፎም 

ዝመስከርዎ ጉድ ኢዩ። ቀጺሎም ነዚ ኣብ መንጎ መንግስቲ ዶ/ር ኣብይን ወያነን ዝቕጽል ዘሎ ውግእ 

ቅድሚ ምጅማሩ ወያነ ሎቢ ብገንዘብ ቆጺሮም፣ ሕሱራት ወነንቲ ማስመዲያ ሐቂ ዝመስል ዝተሰነዔ 

ሐሶት ከቃልሑሎም ብገንዘብ ገዚኦም ዘይርጉጽ ወሬታት ዘመሐላልፉ ኤርትራውያን ከይተረፉ 

ዝተላእከሎም ዘንብቡ ኣዳልዮም ኢዮም። ከምኡ`ውን ሐደስቲ ምንቅስቓሳት ብገለ ሰብ ስምዒት 

ዝተኣኻኸቡ ዝቖማ ምስቲ ሒማቕ ነገራት ንህዝቢ ኤርትራ ዝምነ ዓቕሚ እንተዝረክብ ብሐሶት ስም 

ኤርትራ ብቀይሕ ቀለም ክቐብእ ዝሕልን ወያነ ሐቢሩም ክሰርሑ ውዕል ፈሪምና ሐቢርና ንሰርሕ 

ኣሎና ዝብሉ ኤርትራውያን ኣለዉ። እቲ ዝዝራእ ዘሎ ሐሶት ዜናታት ከም ደቂ ሃገር ብዙሕ ጥንቃቔ 

ክንገብረሉ ይግባእ። በዚ ርኹስ ዘይሃገራዊ መንፈስ ዝተታለሉ ንጹሃት ሃገራውያን ቀልጢፎም 

ተግባሮም ተርዲኦም ተፈልዮም ኣብ ወገኖም ክምለሱ ንርኢ ኣሎና ጽቡቕ ኢዩ። ቀደም`ውን ኣንጻር 

ምልካዊ ስርዓት ክንቃወም ብዘይ ፍረ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደልና ኣወዳድባና ብስነሐሳብ ኣወዳድባ 

ዘይኮነስ ብስምዒት ዝተመስረተ ምትእኽኻብ ስለ ዝነበረ ኢዩ ኣብ ሐደ ነጥቢ ከብጸሐና ዘይከኣለ። 

ወያነ ብሐሶት ብዙሕ ህዝቢ ኣሎና ሐያል ተዋጋኣይ መንእሰይ ኣሎና መንከማና ኣሎ ኢሉ ብምፍካር 

ንውግእ ዘሰልጠኖም ኮማንዶ መንእሰያት ትግራይ ክስዕብዎ ከምተኣምር ገይሩ ከእምን ኣብ ስፖርት 

ሜዳ ሰብ ኣኪቡ የርኢ ነይሩ። ብዙሐት መንእሰያት ትግራይ ኣረሳሲኑ ኣብ ዓውደ ውግእ ክጠብሶም 

ከሎ ዓገብ ክብሉ ዝግብኦም ዝነበረ፣ ገለ ካብ ምንቕስቓሳት ኤርትራውያን ናይቶም መንእሰያት 

ትግራይ ኣብ ውግእ ዝተቐዝፉ ኣብ ክንዲ ዘጉህዮም በቲ ዝወሃቦም ናይ ወያነ ፈኸራ ተዓሽዮም 

ደገፍቲ ወያነ ኮይኖም ኣብ ዘዝመደብሎም ሰለማዊ ሰልፍታት ክድግፉ ወያነ ትስዕር ክብሉ ይውዕሉ 

ኣለዉ። እዞም ኣብ ከምዚ ተዋፊሮም ዘለዉ ኤርትራውያን በቲ ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ሐሶት ወሬታት 

ክምሰጡ ከለዉ ካን ውግእሲ ሐንሳብ ኣብ ሐጺር ጊዜ ጠፋዕ ጠፋዕ ኣቢልካ ዝውዳእ መሲልዎም 

ወያነ ናይ ትግራይ ጉዳይ ወዲኣ ናብ ኤርትራ ተመሊሻ ብቐሊሉ ምልጋስ ኢሳያስ ተሳልጠሎም ስለ 

ዝምሰሎም ደኾን ይኸውን። እዞም ኣብዚ ኸምዚ ዝሳተፉ ሰባት፣ ዘይቕኑዕ ውግእ ብቐሊሉ ክጅመር 

ይኽእል ይኸውን`እምበር ብሃታ ሃታ ኣብ ሐጺር ጊዜ ዝውዳእ ከምዘይኮነ ኣቐዲሞም ክፈልጡ 

ነይርዎም። ሕጂ`ውን ደጊሞም ክሐሰቡ ይግባእ። 

ናቱ ረብሐ ዘይግምግም ብውሑዳት ጨለታት ተበለጽቲ ዝረብሕሉ ቃላት ተታሊሉ ነብሱ ከይጠየቐ 

ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ኣትዩ ንሐደ ፋሺሽታዊ ሐሳብን ግብርን ዝድግፍ ኤርትራዊ ነብሱን ወገኑን 

ይጎድእ ኣሎ። ኣብ ስደት ኮንካ ከከም ዓቕምኻ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ክግበር ይከኣልዩ፣ ተወዲብካ 



ጥራይ ኣይኮነን ዝስራሕ በብውልቕኻ ኮንካ ክስራሕ ይከኣልዩ። በብውልቖም ኮይኖም ከከም ዓቕሞም 

ብማሕበራት ደረጃ ብቤት ጽሕፈታት ደረጃ ብመንግስታት ደረጃ ርክብን ምሕዝነትን ኣጥርዮም 

ንሃገሮም ብፍልጠት ዝሰርሑ ጀጋኑ ብዝወሰድዎ ስራሕ ቀሲኖም ስለ ዝነብሩ ዕዉታት ኢዮም፣ ካብቲ 

ዝኽተልዎ ዕዉት ግብሪ ክንክተል ከሎና ንዓና`ውን ገዚፍ ናይ ሕልና ቕሳነት ከምዝፈጥረልና 

ንረዳእ። ነቲ ውሱን ዓቕምና በበቲ ንኽእሎ 

ኣብ ጽቡቕ ተግባር ምስእነውዕሎ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ወገና ዓቢ ተስፋ ኢዩ ዝኾኖ። ጉድለታት 

ክንፍጽም ከሎና ድማ ሸውሃት ተስፋ ኢና ንዓጽወሉ። ስለዚ ድማ ኢና ኩሎም እቶም ኣብ ስደት 

ኮንና እንገብሮም ነገራት ኣብ ምሕያል ሐይልታት ሰራዊትና ክውዕሉ እንደልዮም። ሐይልታት 

ሰራዊትና ናይ ለውጢ ሐይሊ ኢዩ። ሐይልታት ሰራዊትና ኢዩ ህዝቢ ከይዘናበል ልዕላውነት ሃገር 

ከይድፈር እምኒ ተተርእሹ ዝከላኸል ዘሎ። እቲ ፍሉይ ነገር ከም ሰብ ክጽወር ዘይከኣል ኣብ ሂወት 

ነብሲ ወከፍ ኣባል ሐይልታት ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ደቁን ሰብይቱን፣ ኣብ ወለዱን ዝርኤ ዘሎ 

መዓልትን ለይትን ዘይፈሊ ከቢድ ጸገም ተወዲኡ ከምቶም ንቡር ናብራ ካላኦት ደቂ ሰባት ዝነብርዎ 

ብሰላም ክነብር ናይ ኩሉ ኤረትራዊ ጽቡቕ ድልየትን ናይ ሐባር ኣእዳውን ክሕወሶ ኣለዎ። 

  

ሐይልታት ሰራዊትና ጽላል ህዝብን ሃገርን፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

 


