
ምልክምልክምልክምልክ
ክሱሰንኻክሱሰንኻክሱሰንኻክሱሰንኻ    

ይና በለዲ ሊኽ ኤመታት ኒር ክርሚል
ኤመታትስኻ ስላሕድ ለመለም ይንዂን። 
ይና ቑር መርሓናዂ መሪ ኤርኑዂን ዩኖ ጃርሲ
ፋሉ’’ ይኑሎም ሰጝነኩን። ነበክ እና ሰኾርጝን
‘’ኤዊል ህንባዂን ኩዳን’’ ያዂ ክቱብር
መሀርድኑዂና። ዋስኒ። ወንቐርስጝኒን፣ ጂብናርልድ
ሰኾርጝን ኤመታት ጋይትነዲ ዓባርዲ ዕምጭዲ
ኣኽላ። ንንኻ ኤርትሪል ህንባዂ መሪ ምኩድሶ
 ኮሊር ቂጦሪል ኮፍ ዮ ህንባዂ ሕክም ቋልነን
ምልክ፣ምልክ፣ምልክ፣ምልክ፣    መሪመሪመሪመሪ    ሻኽላሻኽላሻኽላሻኽላ፣፣፣፣ (ፈርዳዂ፣ፈጸማዂ፣
ፍሪረላ) ሕጊሕጊሕጊሕጊ    ሻኽላሻኽላሻኽላሻኽላ፣፣፣፣( ፈርዳዂ ልጝን ሩሕ
እምድኖ ፈቐደላ) ኔስ እንጋዂ ላ ጉርዋ ምልክ
ወርርድኖ ገለኻ ረባሕ ኤርድኖ ኒት ምለክደዉ
ሸኑራዂ እሰ ከዉታትሲ ጉኢዲ ዓባርዲሲ
ሻኽላ እማኻ ለመለም ይኖሉ ካያ ግን ኒ ፍሪር
አቡነ ፍቅረማርያም ሓጎስ መንበር ሻትክ ሚካኤል
እና ላዂ ላዂድ ከውሲ ሐረጥክ ሸረብና፣
ህንበኲ። ይንኻ ገርሄትድ ሰብብሲ ዕሙጫንድ
ድምነን ይንጝን  ሃስሳን።  
ካብር ይነ እኽር አቡን ፍቅረማርያም ሓጎስ
ኤራፖርት አስመሪዂል ሓረጥስኖ ኤዊል 
በን ጃርልድ ጭበርዂ ግን። እና ጃር ጭጊዕል
ሒለቲታዂ ተከዋዂሉ ኣኽነዲን ኒ መዓሲ
ዋስንዂን። ይና ሙኹር ናት ተካዋዂ ብረዲ
ወንቐረዉሲኽር እስኒንን። 
 ሻን ሓይሳን፣ ሆደ፣ ኤርትራ ድገርሰናኽር
ልጝንቲ ንሽዉዊ ጥልያዲ ደርጊ ባርነዉሉ
ደፈነኩሎም እንኩዂ። ሕጊር ልጝል ሱኩርገዉ
ጆሆፋዲ ዮ ሓቐቅደዉ፣ ተዋህዶር ልጝሲ 
ኒዲ ለመለም ዩ ስገዉሲ፣ ሕብራ ከተበዉሲ
መከረይሲ ላዂ አርእላ። 
ኤርትሪን ናዉክ፣ እና ኣባይሲ ኒ ዕምር 
ይናቑርኻ  ሻርዕልኽር ሓርብልኽር ክረነኲ
ግን ንእስታዂ። ይነት ኮሊትልድ ባራ ዮ
ደባን ኤመሪስኻ ሊኳ ግን። 
እና ምልክ ኣምሓርዲ ማዲቶ ይነት ድኩርቶ
ሓርብ ደዉ ይኒ ይኖ ይና ቆልሲ ዋሲስንን።
ይስተዉልድኻ ኤርትረድ ካሶላ ወነት ገሪዉ
እንክርን። ካበና ጀረበንኻ ዓለምሲ ወንቐርድን።
ኣዳም ኒ ብሪል ክረን ለጛ ፍርሓት ግን። 
በለዲዲ ከዉድኻ ዲመክ መንደርተዉ ግን።
ከብሳዂ ግን። ኒን ወንጄል ኣኽነዲን ኒናን
ይና ጂባ ድጉስሮ፣ ጋብዲ ክቱብዲሲ ንሽዊል
ይናጃብል ላ-ኻዲ ዓቑዲ ህንበኩ። ጋቢለት
እሲን። ‘’ኣዴታት ኢዮርሳሌም ንደቅኽን 
ደበልትኖ ጉንን ግን ሆደ ይራዂ።  
እንሸዉሰዉ ፍትሕ ኤርናዉ!!! 

ምልክምልክምልክምልክ    ኤሪትሪዂኤሪትሪዂኤሪትሪዂኤሪትሪዂ    ዕምጭድዕምጭድዕምጭድዕምጭድ    ሓርጠክሓርጠክሓርጠክሓርጠክ    እንሸወዉእንሸወዉእንሸወዉእንሸወዉ    
    አቡነአቡነአቡነአቡነ    ፍቅረማርያምፍቅረማርያምፍቅረማርያምፍቅረማርያም    ሓጎስሓጎስሓጎስሓጎስ    መመመመ/ / / / ሻሻሻሻ////ሚካኤልሚካኤልሚካኤልሚካኤል    ሰገነይቲሩዂሰገነይቲሩዂሰገነይቲሩዂሰገነይቲሩዂ    

ቋላዂድቋላዂድቋላዂድቋላዂድ    ቆልቆልቆልቆል    ሆደሩዂ።ሆደሩዂ።ሆደሩዂ።ሆደሩዂ።    
ክርሚል ወኽደም ዕምጩዂ ገሞላ ኒልድ ረሄይቶ ሰልፍኻ በሎቲከድ

 1991 ጀበረቲት(ናጽነት) ኤርኖ ይና ባንዴረት ተከልነሳና፣ ‘’ተመስገን
ጃርሲ ሓመዱንዂ’’። ገሪዉ ይና ሻን ደኣም እና እክባ ሻዕብዩዂድ

ሰኾርጝን ኤሜታተል ካቶሊክ ኣቡናት ኤሪትሪዉ ሸጃ ክቱባን ናልድ
ክቱብር ስብከትድር እና ናን ህንብናዂሲ እንትሮ ኣኸት ድዋዂሲ

ጂብናርልድ ፍኖ ለመለም ይናኽር ግን። እማ ይና ተምኔት 
ዕምጭዲ ጃበራ ዕምጭልድ ኤወይሲ ኣኸት ዓለም መስከራዂሲ

ምኩድሶ ማልሰጘን ደዉ የላ።    
ቋልነን ላ ግርዋ ምልክ ግን። ላ ግርዋ ምልክኻ ናትካ ምልካተልድ

ፈርዳዂ፣ፈጸማዂ፣ ሓገጋዂ ትካል ሻኽላ)  እክባእክባእክባእክባ    ሻኽላሻኽላሻኽላሻኽላ፣፣፣፣( ኒ ቆልሲ ተከዎ ጉባኤ
ሩሕ ኣኾ ከሰሳዂዲ ከሰስታኹዲት ዋሶ ፈረደላ)፣ እምነትእምነትእምነትእምነት    ሻኽላሻኽላሻኽላሻኽላ

ምልክ የነኩሉ። እና ላ-ኹድ ቆል ኻ ሕጊ ግን። ኒት ተለየዉኻ
ምለክደዉ ግን። ከደን ዋንተነንኻ ቲፎዞ ግን። ንኻ ሳሪሮራ ልጝሰና

ዓባርዲሲ እብርክሰ ጅንጉርድ ሓከመኩ። እና ይና ኮል ህንባዂ ምልክ 
ፍሪር ባራዂልና።  
ሚካኤል ሰገነይቲሩዂዲ ኤሪዉር ውሪዂ ሜሪ ኤርትርይዂ 

ሸረብና፣ ለመለምልድ ብርፍዮ፣ ጀበረት ደንብኻ 1991 ብርፍ ያዂ
ዕሙጫንድ ኡኑ ‘’እሰዉቶክ ዋነሉ’’ ይነክ ይና ርሕሲ ምልኑ ዲነዂ።

ሓጎስ አውሮጳ ጋሺትኖ እርግናዂልድ 15 ጥቅምቲ 2022  ዪ ኮል
 ትውነት ኤርእስተላ። ቐሺራ ይሱ ዓለምሲ ባሮ ወንጌልሲ ድኲርቶ

ጭጊዕል መንደርታዂሲ ባሪ እንሸውቶሉ ቆልድል ዓገብረንሉ ኒት
መዓሲ ገምደኩሉ። እና ወክት ተኸትል ለጛ ካቶሊኩ ላዃ ተዋህዶሩዂ

ብረዲ ሰመዲት ፈጠራዂ ካቢሮሎም ላዂክ ኒ ሃይማኖትድር 

ኽር ንርከዉታትር ስጅንሊ ግን ናዉ ህንበናዂ ይኑ ኣዳም ዋሱ
ባርነዉሉ ኣቅትና በ ግብ ቆንሸሉዉሰና ግኽደ ኣኻ ጊተልርኽር ኣኾ መለሎዓትል

ሱኩርገዉ ሻን እስላም ከረንል ተርሰ ዓሰብ ኣኽራክ ላቂርሊ
 ፋሕሰ፣ ገሪዉ ና ኣቕሽሽትዲ ና በሀርድ ኣቡና አንቶንዮስቲ እንሸዉኖ

ከተበዉሲ፣ ናሰና ኢትዮቢልድ ሓረጠዉ ለመለም የንቱትሲ ወንቐርነን

 ድርጝጝኒ ‘’ዳሕና ግን’’ ‘’ደኩሮ ግን’’ ይኑ ይና ልጝን ይና 
ኲ እንኩኑዂ። ናንዲ ደንቢ ትም ኣቅትራ። ለመለማ ታሚታዂሲ
ዮ ንኤምርስክ እሲሮ ደዉ ይኖ ቛልና ድግምል ሓበንደላ። እም

ድኩርቶ ትግራይሲ ሰደቐኹ እንኩዂ። ሓርብ እስና ይና ጨገምል 
ዋሲስንን። እና ምልክ ኒንን ኢትዮብየዲ ታሓቲትድ ዉራ ፈዓሎ ህንባዂን

ገሪዉ ኣምርና ጋብነኩ እንኩኑዂ። ኢትዮብያ ንርጂዊል ህንባዂ
ወንቐርድን። ዓለም ጨደቕደን ካቢኖ ዋጅብ ግን። ምልክ ደርብድ

  እና ደርብ ናን ምልክ ኤሪትሪዂ ፈራዂድ ክራኻ ለጛ ክራ
ግን። ዪና እግዋርዲ ዋኺሳዂና፣ ደኮ ዓስከርድ ና ብረስ ወረራዂ
ን እክብሮ ዋዕ ይንን። 

ንሽዊል ህንበዉ ፋኒ ይጝር ረሄይነሊ። ‘’ኩዳን ኢዊል ህባዂን?’’ 
ጋቢለት ኤርትሪዉ ፍሪራ ዩኑዂና። ና እምን ግን ላ ጉርዋ ምልክሲ 

 ብኸያ’’ የሰና ይን ኤቡነድ ካያ ሰሄርኖ ጋብነሊ። ናዉክ ይና

 

በሎቲከድ ከብተዉ ሰኽረጝን 
ተመስገን ናንና ዪ ኳራ ፍቲ፣ 

ሻዕብዩዂድ ገንጃ እላ ዩኑና ‘’በዳን 
ናልድ ናልድ ላሪ ለበክስ ሰብረሪ 

ድዋዂሲ ላሪ ጒኢ እንገት 
 ሲ ኤርኑኹማ? እና ደኮዉ 

መስከራዂሲ ይን ትብስኖሉ ውጅብ 

ምልካተልድ ጂባዂ ግን። ላላላላ    ጉርዋጉርዋጉርዋጉርዋ    
ጉባኤ ኣኽን ነበካ መርሔን 

ሻኽላሻኽላሻኽላሻኽላ፣፣፣፣( ንኽር እምነላ ኤሪዉር 
ተለየዉኻ ግም ሽፍታ ግን። ገለኻ 

ልጝሰና ስልያ ልሞ ላዂ ላዂሲ 
 ሕጊኽር ፍርድር ለዉሀትር 

 ዓጋብድ  እንሸዋኽንሎም? 
ያዂ ስታት መሪሩኹ ኣኾ 

ዲነዂ። ናትል እና ይና ገርሀትሲ 

ኮል ዔርኹን ዮኖ ፈርሐውሲ፡ 
ድኲርቶ እምንሲ ካያ ሻኾ ኒ 
ኒት ተከዋዂ ሒሉ ይሰዉል 

ተዋህዶሩዂ ኣቅሽሽቲ እሸዉስነት 
 ጠሎት እሲኑ፣ ኮዶ ዓለም 

ዋሱ እርግላ። እና ምልክ ኮዂ 
መለሎዓትልኽር ይና ሻንሲ 

ላቂርሊ እክቦ ዲሂሰዉ፣ ጰንጠዲ 
እንሸዉኖ ና ንሽዊል ክረዉ፣ 

ወንቐርነን ኤዊል ቱሰትሎም ና 

 ኣኾርሊ ለበኩ እንኩዂ፣ 
ታሚታዂሲ ባርዶ መረራዂሲ ቑሩ 

እምንሲ እምን ይነን ብሪልኻ 

 ጨገም ኩዳዂ ግን። እማ 
ህንባዂን ኤርእነዉ ሻኺን። 

ህንባዂ ጨገምሲ ንርላዉድ 
ደርብድ ፈርና ኻ ወንጄል ግን። 

ክራ ግን። ኣዳም ደኩራ ግን 
ወረራዂ፣ ዲመሲ ይና ቑርድ ብር 

?’’ ያዂ ክቱብ ኣቡናታዂል 
 ዓጨጭኖሎ ላ-ዂክ ኒ በኒ 

ይና ከዉታት ግብልድ ፍድኖ 


