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ጥርዙ ዓጀውጀውናን ሳዕቤናቱን  

 
መቕዴም፡ እዚ ወረቐት እዙኣ፡ ተመሳሳሉት ናይ እታ ብእንግሉዜ ዜወጸት Medrek30 እያ። ተስፋ እገብር፡ እንተ 
ወሓዯ ወሓዯ፡ ትግርኛ ረዙን ቋንቋ ኮይኑ፡ ንመሊእ ህዜቢ ኤርትራ፡ ብጥርናፈ ከራኽብ ዜኽእሌ መስርሕ ርኽኽብ 
ከም ምዃኑ ከነሇሌዮ ሇበዋይ እዩ።  
 
ኣብ ክንዱ ጸጽብቑ ምዜራብ፡ ከክፉኡ ምዜራብ፡ ንሰማዒኡ ጥይ ይ ኮነስ፡ ንበሃሉኡ እውን ሕማቕ እዩ። ይኹን 
ዯኣ እምበር፡ መንቀሌን መዕሇብን ናይ ኩፉእ ኣራርባ እውን፡ ንስሇ ምንታይ ከም ዜበሃሌ ፍሌሌያት ኣሇዎ። 
ከክፉኡ ምዜራብ፡ ንመታን ምክፋእ ጥራይ፡ ዜግበር ረባ ኣል። እቲ ካሌእ ከኣ፡ ከክፉኡ  ምዜራብ ኮይኑ፡ ንመታን 
ምጽባቕ ጥራይ፡ ዜበሃሌ ከኣ ኣል። ማሇትሲ - መከራ ንራህዋ ክትወሌዲ ተኽእል ስሇ ል። ናይ ገሉኡ ኩፍእ 
በሇ፡ ንናይ ገሉኡ ግን፡ ጽቡቕ እውን ክኸውን ተኽእል ስሇ ል።   
 
መከራ ንራህዋ ክትወሌዲ ከም እትኽእሌ መጠን፡ ንዜተገብረ በሇ ኩለ ክፍኣታት፡ ከም ሇዎ እንተ ተርበለ፡ 
ጽቡቕ እርማት ዜዕዴም ክኸውን ስሇ ዜኽእሌ፡ ብስግርፍኦ እንተ ይ ተዓብጠ፡ ዜሓሸ ክኸውን ይኽእሌ እዩ፡ 
ዜብሌ ኣረኣእያ ኣል። ብኻሌእ ኣራርባ፡ "ሓባእ ቁስለ ሓባእ ፈውሱ" ከም ማሇት ከይ ከውን መታን።  
 

http://www.meskerem.net/Medrek30.pdf
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ኣብ ዓውዯ ዱያስጶራዊ ፖሇቲካና፡ ካብቶም ምሁራት ኢና ዜብለን ጥራይ ይ ኮነስ፡ ካብቶም መሃይምን ዴማ ከይ 
ተረፈ፡ ማዕረ ብማዕረ ሓቢሮም፡ ይ ተፈንቀሇ እምኒ ል ኣይ መስሇንን። ዲርጋ ኩለ ከኣ፡ ናብቲ መንግስቲ 
ኤርትራ ጥራይ ዜቐንዔ እዩ። ገርም እዩ።  
 
ዋሊ እቶም፡  ብዜተፈሊሇየ ምኽንያታት፡ ዜበሳጨው ሇው ኤርትራውያን ከይ ተረፉ፡ እንተርነት ኣብዙኣ ተረኽበት 
ብምባሌ፡ ውሌቃዊ ውዴቀቶም መታን እንክሓብኡ፡ ነዙ መንግስቲ ዯዴሌኦም ኣሌዒልም ክዴግዴግዎ ይስምዑ። 
መዓት ዜተ በሳጨዉ ሰባት፡ ክባርዑ ኢና ንዕብ ኣልና። ብሽጭታቶም  ክጉሕፍለ ዜኽእለ ቦታታት ከኣ 
ኣሇዉዎም። ሓዯ ካብቶም ሓያልይ እንዲ ጎሓፍ ቦታ፡ ፓሌቶክ ዜበሃሌ ኣል። ናይ ብሽጭትን ጽሊሇን መጉሓፊ 
ባይታ ኮይኑ ንረኽቦ። ጸሓይ ወጊሓ ክሳብ ትዓርብ፡ ሂግ እናበለ ክዴግዴግዎ ኣይ ህከዮምን። ሽቑጥ ውዒልም፡ ኣብ 
ምዜራው ምስ በጽሑ ግን፡ ብይካ ንፋስ ዜወስድ ገፈሌመፈሌ እንተ ይ ኮኑ፡ ብይ ሓዯ ምህርቲ ይተርፉ። ካብ 
1981 - ክሳብ ሕጂ።  እቲ መንግስቲ፡ ከም ሓዯ ገመሌ፡ ግሌጽ ከይ በሇ ይኸይዴ፡ እቶም  ብስጭታት ከኣ፡ ከም 
ዕስሇ ኣኽሊባት . . . ውሕውሕ።  
 
ንክር እሞ፡ ኣብ ነብሰ ወከፍ ዓዓሰርተ ዓመታት፡ - ኣብ 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 

2001, 2011 ኣብ ሀገርና እንታይ ኣጓነፈ? ኣብ 2021ዓም ዴማኒ፡ እንታይ ከምዃኑ ኣነጺረ፡ ከምዙ እዩ 
ክኸውን፡ ክብሌ ኣይ ክእሌን ዯኣ እየ እምበር፡ ገሇ ነገር ከጓንፍ ከም ምዃኑ፡ ትንቢተ መዴረኽ 101 እዩ። Watch 
out! ርከበ የርክብ፤ ዜተረፈ ይስዓብ - ኤርትራ ንቕዴሚት። ሻነይ!  
 
እቶም ገሉኦም ከም ነቐፍቲ፤ ገሉኦም ከም መዕምምቲ፤ ገሉኦም ዴማኒ ከም መዋረዴቲ፡ ኮይኖም ዜዚረቡ 
ኣካሊት፡ ንባዕልም ናብ ወገኖም፤ ጥርናፌኦምን ውዴባቶምን ዜቐንዔ፡ ርእሰ ነቐፌታ ኣይ ገብሩን። ናይ ስተረኒ 
ክሰትረካ ሜሊ ይጥቀሙ። ውሽጥኻ ሕሩር እንከልኻ፡ ግይጽ እናበሌካ፡ ከም ምንባር ማሇት እዩ። ከይደ ከይደ 
ግን፡ ረማሲኦም ይኸውን።  
  
ሓዯ ውጥን እና ተረመሰ ምስ ዜመጽእ፡ ነቲ ንቀድ ዕሊማ ክወቕዖ ስሇ ይ ክእሌ፡ ባዕለ ንባዕለ፡ ንናይ ባዕለ 
ዜሞተ ኣካሌ ናይ ነብሱ፡ ክመናጭት ወይ ክበሌዕ ይጅምር (self-cannibalism):: እዙ ኣብ ዱያስጵራ ዜነብር ል 
ኤርትራዊ ፖሇቲካዊ ኣካሌ፡ ካብ ጸግሪ ርእሱ ክሳብ ጽፍሩ እግሩ፡ ምስ ንፍትሾ፡ ብይ ምግናን -  ኣብ ናይ ነብሰ 
ምብሌሊዕ ተቐይሩ ይርከብ።  
 
ብፍኹስ ዜበሇ ኣበሃህሊ፡ እቲ ንሰሊሳን ሹደሽተን ዓመታት፡ ቅዴም ኣንጻር ሻዕብያ፡ ዴሒሩ ከኣ ኣንጻር መንግስቲ 
ኤርትራ፡ ክፍተን ዜጸንሐ ተጻብኦታት፡ ገም እንዲበሇ ክምሽምሽ ምስ ጸንሔ፡ ኣብ ናይ ነንባዕለ ምብሌሊዕ ተቐይሩ 
ይርከብ። እቲ ዜገዯዯ ዴማኒ፡ ኣብ ሌዕሉ ሓዴነት ዱያስጶራዊ ህዜቢ ኤርትራ፡ ኣለታዊ ጽሌዋታቱ፡ እና ሓሰመ 
ይመጽእ ኣል።  
 
ስሇ ዜኾነ ዴማኒ፡ ናይ ልሚ ዚዕባ መዴረኽ፡ ኣብ ናይ ኤርትራዊ ዱያስጶራዊ ህዜቢ ኤርትራ፡ እቲ ኣብ ሞንጎ 
ኣመንቲ ምስሌምናን ክስታንን በቲ ሓዯ ሸነኽ፤ በቲ ካሌእ ሸነኽ ዴማኒ፡ ኣብ ሞንጎ ኣውራጃዊ ፍሌሌያት፡ እና 
ተጋፍሔ ይኸይዴ ስሇ ል፡ ምክትታለ ኣገዲሲ ይኸውን። ስሇ ዜኾነ ዴማኒ፡ ጹብቕ ዯሉኻን፡ ንሒማቕ ከኣ ሒማቕ 
ይ ምባሌን ግን፡ እርማት ስሇ የምጽእ፡ ናይ ልሚ መዴረኽ፡ ናብን ዜተጠቕሳ ዚዕባታት ል ጸገማት ኣተኩራ፡ 
ክትዚረብ ትርከስ ኣሊ። ንምክፋእ ማሇት ይ ኮነስ፡ ፈውሲ ንምንዲይ ጥራይ እዩ።  
 
ነቲ ንዓይ ዜረኣየኒ ል ኣሰካፊ ነገራት በሇ፡ ንገሉኣቶም ረጎዴቲ ቆርበት፡ ኣይ ርኣዮምን ይኸውን።  ኤእምነትና 
ከነስብሕ፤ ኣኣውራጃና ከነኽብርን ከነፍቅርን፡ ንእንገብሮ ምስግሳግ፡ ኣጸጋሚ ክኸውን ኣይ ክእሌን እዩ፡ ንዜብሌ 
ርዱኢት እውን፡ ክሳብ ምስ ካሌኦት ወገናት፡ ረሓሕቕ ካብ ይ ኮነ፡ ነውሪ ኣይ ህሌዎን፡፡    
 
ኣነ ንባዕሇይ፡ ክስታናይ ወይ ዴማኒ በውራጃ ሓማሰናይ፤ ብወረዲ ዓንሰበታይ፤ ብሪም ዴማኒ ፡ ወዱ ቤት ሞሊዴ  
ስሇ ዜኾንኩ፡ ኣብ ሌዕሉ ኣስሊም ይኹን፡ ከምኡ  ዴማኒ፡ ኣብ ሌዕሉ ዯቂ ኣኩሇጉዚይ ይኹኑ ዯቂ ሰራየ፡ ከም 
ኣሕዋተይ ፍንጫሕ መሰንገሇይ፡ ገይረ ስሇ ኽብሮም፡ ብዜኾነ ይኹን ምኽንያት፡ ንሳቶም ክሳብ ይ ኣርሓቑኒ፡ 
ከርሕቆም ኣይ ክእሌን። ኣይ ንፋሊሇ ማሇተይ እየ። ከይ ንፈሊሇ መታን።  
 
ስክፍታይ ግን ካብ ባድ ዜነቐሇ ኣይ ኮነን። እቲ ናይ ሃማኖታዊ ውዯባ፡ መሰረታዊ ሕቶኡ ፖሇቲካዊ  ምስሌምና 
ከም ምዃኑ ስውር ኣይ ኮነን። እቲ ብዯረጃ ኣውረጃዊ ማሕበራት ዜምዕብሌ ል ጥርናፈ እውን፡ ኣንፈቱ ናብ 
ኣውራጃዊ ፖሇቲካዊ ሕቶ ገጹ፡ ይፈሊሌም ከም ል ዜሕብር፡ "ንመሰሌና በበውራጃና ንጠራነፍ" ዜብሌ መዯረ 
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ብሳሊ ዩቱብ ይስማዕ እዩ። ሚሇኑ ሽኮር፡ ናይ ሓሰረ መከራ መግሇጺ፡ "ወይ ትጉዯይ" ንዜበሇቶ: ኣኻኪሩኒ። ወይ 
ትጉዴና፡ ብሌ እዩ።     
 
ናይ እንዲታት ፖሇቲካዊ ተቓውሞታት፡ ከም ናይ - ኩናማ፤ ጀበርቲ፤ ብላን . . . ወተ ኮይኑ ምስ ተመቓቐሇ፡ 
ማዕረ ማዕሪኦም ዜዕንዴሩ፡ ሓዯ ክሌተ ካብቶም ኣውቲሮም ዜጽሕፉ ሰባት ዴማኒ፡ በበውራጃና ክንወዲዯብ ኣልና 
እንክብለ፡ ክጸሌው ጸኒሖም እዮም። ከም ናይ ውሻጠ ምንጭቑሉታት፡ ገቢረ ይወስድም ስሇ ዜነበርኩ ኣይ 
ተሰከፍኩልምን። ሕጂ ግን "ሒማቕ ጓሳኻ የጥንሰካ" ከም ማሇት፡ ሕሌምታቶም ዜሰመረልም ይመስሌ።  
 
ፖሇቲካዊ ውዯባ በውራጃ ዜመስሌ ምትእኽኻብ ዜፍሌም ል እዩ። ካብዙ ናይ ኣውራጃታት እኽክብ እዙ ግን፡ 
ፍሌይ ዜበለ ምትእኽኻባት፡ መታን ከይ ንዯናገር ክሕጉዘና ዜኽእለ፡ ሓዯ ክሌተ ኣብነታት፡ ክጥቅስ እየ። ናይ 
ጽቡቕ ተበግሶ  ምትእኽኻባት ኮይኖም፡ ዜነበሩን ልዉን ክተባባዑ ዜግብኦም ከኣ ስሇ ዜኾኑ፡፡    
   
ኣብ ሓያል ከተማታት ዴያጶራ፡ ብተወሊድ ዯቂ ከረንን ከባቢኣን፡ ዜምእከሌ ናይ ማርያም ዯዓሪት ዓመታዊ በዓሌ 
ይኸበር እዩ። ከምኡ ዴማኒ ብተወሊድ ዯቂ ጉሕጺዓ ዜምእከሌ፡  "ማሕበር ሌምዓት ጉሕጺዓ" ዜብሃሌ፡ ኣብ 
ዓዓመት ሓንሳብ፡ ኣብ መዓሌቲ ንግዯት ኣባሉባኖስ የብዑለ እዮም። ካሌኦት እውን፡ ተወሊድ ናይ ገሇ ዓዱታት፡ 
ነንዓዴታቶም ዜምሌከት ኣብ ናይ ሌምዓት ጠርቂ ገንብ ይገብሩ እዮም፡፡ ከም ኣብ ምጽራግን ምጽጋንን ጽርግያ፤ 
ምህናጽን ምጽጋንን ቤት ትምህርቲ፤ ምጽጋንን ምሕዲስን ቤተ ክርስትያን፤ ኣብ ኩዕታ ጽሬቱ ዜተሓሇወ ዒሊታትን 
ማይ ምዕዲሌን . . . ወተ ክሰሊሰሌ ንዕብ ኢና። ኣነ ንባዕሇይ፡ ነታ ዜተወሇዴኩሊ ዓዯይ፡ ዜምሌከት ወፍሪ 
ሌምዓት ይሳፈፍ እየ። እዝም ከም እዙኣቶምን፡ ከም ኣቶም ዜመሰለን ተሳትፎታት፡ ብወገንነት ወይ 
ብሃይማኖትነት፡ ዜሕመዩ ኣይ ኮኑን። ዜምስገኑ ወፍርታት እዮም።  
 
ከምኡ ዴማኒ፡ ኣብ ጉዕዝ ሂወትና እንከልና፡ ከም ኣሕዋት ኤርትራውያን ኮይና፡ ንጥረናዮ ናይ ሓባር ፍቕርን 
ሓዴነትን ንምሕዲስ፡ ኣብ በብእዋኑ ናይ ሕውነት ሓዴነታዊ ዲግመ ርክብ / reunion/ ይግበር እዩ። ንኣብነት ከም 
ናይ መተዓብይቲ ትምህርቲ ዲግመ ርክብ፤ ናይ ዕባይ ከረን ዲግመ ርክብ፤ ናይ ተጋዯሌቲ ጀብሃ ነበር ዲግመ ርክብ 
. . . ወተ ዜኣመሰለ፡ ቁምነገሮም ምሩቕን ቁደስን እዩ። ነዜን ዜኸምዜን ይ መስሌ፡ ናይ ዓላትን ወገን 
ጥርናፈታት ግን፡ ሓዯገኛ ወፍሪ እዩ።    
 
እቲ ብናይ ኣውራጃዊ ዯረጃ፡ ኣብ ስዯት ኮይንካ "ቱታ ቱታ" እናበሌካ ዜጠራነፍ ል "ማሕበራት"፡ ንሱ እዩ፡ እቲ 
ቀንዱ ኣተሓሳቢ ኮይኑ እንረኽቦ። ስሇምንታይ? ካብቲ ንዓይ ዜዜከረኒ እዋን ክሳብ ሕጂ፡ ብጠቕሊሊ ኣብ ውሽጢ 
ሃገር፡  ብሽም ኣውራጃ ዜቖማ ማሕበራት፡ ሰሚዔ ኣይ ፈሌጥን። ናይ ኩዑሶ ጋንታታት ግን፡ ብስም ኣውራጃ 
ዜጽውዓ፡ ዋሊ እኳ እንተ ነበራ፡ እቶም ተጻወተን ግን፡ ሕውስዋስ  ኣይ ነበርወንን ዴየን? እሞ ዯኣ እዙ ናይ ሰዯት 
ማሕበራት፡ ካብ ምንታይ ዜነቐሇ ክኸውን ይኽእሌ? ካብ ናፍቖት ድኾን ይኸውን? ኣይ መስሌን። መንከ ይ ናፍቕ 
ዯኣ?      
 
እዝም ኣብ መሊእ ጽፍሒ ናይ ዓሇም፡ ተሪእና እንነብር ልና  ሰባት ዯቂ ኤርትራ፡ ብቐንዴና ኣካሌ ህዜቢ ኤርትራ 
ከም ምዃና መጠን፡ ብዘሓት እኳ እንተኾና፡ ብመዓቀኒ ሃገራዊ ሓዴነትና ምስ ንስራዕ ግን፡ ብዘሓት ካባና፡ ክብሪ 
ሃገራውነት ጉዯሌና ኮይና፡ ንርከብ ከም ልና ዯኣ ከይ ንኸውን? እቲ ዜገዯዯ ኮይኑ ሰክፍ ል ኣተሓሳስባ፡ ናይ 
እዝም ሰባት እዙኣቶም ብዴምር፡ ኒሕ ናይ ሃገራውነት ጥፍኤ ምዜንባሌ ወይ ስንክሌና፡ መሲለ ዜርኤ ል 
ይመስሌ።  
 
ንምሳሇ - ሓንቲ በተ ክርስትያን ንተክሌ እሞ፡ በውራጃነት ምስ ተፋሓፋሕና ከኣ፡ ተፈንጭሌና ኣውራጃዊት ዜኾነት 
ሓንቲ በተ ክርስትያን ነቕውም። ሓንቲ ማሕበረ ኮም ንተክሌ እሞ፤ ምስ ተፋሓፋሕና ከኣ፡ ተፈንጭሌና ሓንቲ 
ኣውራጃዊት ዜኾነት ማሕበር ኮም ዜስማ ነቕውም። ከይ ተፈሇጠና፡ መንነትና ነጥፍእ ኣልና። ጉብጥሽ ዜረኣናዮ 
ኣይ ተዚርበና ከም ዜበል፡ ኣብዙ ኣነ ዜነብረለ ልኹ ከባቢ፡ ብታሕቲ ታሕቲ ዜግበር ል ምፍሌሊያት፡ ዯንጹ 
እዩ።  
 
እቲ ኣብ ዜኾነ ኣጋጣሚታት፡ ሓጎስናን ሓናን፡ ብይ ዜኾነ ይኹን ዜምባላታት ከይ ተጸልና፡ ጉጥጉጥ ኢሌና 
ንተሓጓጎሰለ ንጸናናዓለን ዜነበርና ኩቡር ባህሉ፡ ልሚ መሌክዑ እና ቐየረ እዩ። ካብ ኣውራጃዊ ጡሩፍነት ዜነቅሌ 
ሕሰማት፡ ኣብ ናይ ሓባር ሓጎስን ሓንን፡  ንምስታፍ ዜገትእ ኣብነታት፡ ዴሮ ይቀሊቕሌ ኣል።  ከም ሞት ሕጹይ፡ 
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ነጸሊኻ ተዓጢቕካ ክትበኽየለ ስሇ ሕንኸካ፡ ምዃኑ  እንተ ይ ከውን ነይሩ፡ እዙ ነቒለ ል ናይ ኣውራጃዊ 
ጡሩፍነት፡ ጸሉም ወንጮ ተኸዱንካ ብኪ ሕሌፈት እዩ።    
  
እቶም ምለእ ይጉደሌ ተገዲስነት ሇዎም ሰባት፡ ኣብ ክንዱ ኣብ ግዜያዊ፡ ሕጽረታት ናይ ሃገርና ኣተኩሮም፡ ከም 
ስፍሮ እኽሉ፡ ብርቢዒት ክሰፍሩ ዜውዕለን ዜሓዴሩን፡ እንተ ዯኣ፡ ናይ ብሓቂ ሓሌዮት ናይ ሃገር፡ ሃሌይዎም 
ኮይኖም፡  ንምእንቲ ሓዴነት ሃገር ምዕቃብን፡ ኣብ ናይ ፍሌሌያትና ል ጸገም፡ ከም ኣማእከሌቲ ኮይኖም ብጋህዱ 
እንተ ዜዚረቡ፡ ኣኽሳቢ ምኾነ ነይሩ።  
 
ኣብ ሃገርና፡ ብዘሃት ጸገማት ከም ሇዉ፡ ስውር ኣይ ኮነን። ነዝም ጸገማት እዙ ኣቶም፡ ሰፊርና እንተ ሰፈርና፤ 
ውዕሌ ውዒሌና - ሕዴር ሓዱርና፡ እንተ ዓቀናዮም፡ እቶም ጸገማት ክጎዴለ ዯኣ እምበር፡ ክውስኹ ኣይ ረኣዩን። 
እቲ ኣሰካፊ ኮይኑ  ል ዴማኒ፡ ነዝም ጸገማት እዙ ኣቶም፡ ክንፈትሕ ሆ እናበሌና ክንስና፡ ንባዕሌና ዜገዯዴና ጸገም 
ኮይና ምትራፍና እዩ። ኣይ ከኣሌናለን። ዜገበርና እንተ ገበርና፡ ሰይጣን ኣይ ርባሕ፡ ምዃን ኣብዩና።  
 
ንሕና ኤርትራውያን፡ ፖሇቲካዊ ረብሓታትና ዜተፈሊሇየ ዋሊ'ኳ እንተ ኾነ፡ " ስጋ እንተ ወዯቐት ግን ሓመዴ ሒዚ 
ትትንስእ" ከም ማሇት፡ ሓዯ ኤርትራዊ እንተ ወዯቐ፡ ብይካ ኤርትራዊ ካሌእ ቀባሪ ስሇ ይ ብለ፡ ቅዯም ቀዲዴም፡ 
ክብርታት ሓዴነት ህዜቢ ኤርትራ፡ ክኽበር ይግባእ። ብፍሊይ ዴማኒ፡ ነዝም ዱያስጶራዊ/ስዯተኛ ህዜቢ ኤርትራ 
ይምሌከት። ዚዕባ ሰዯት ይተናኸፎ ስሇ ልኹ፡ ሕንኩኽ ክሳብ ዜብሌ ክጸውየለ ምፈኾሰኒ ነይሩ፡፡ ናይ ልሚ ግን 
ኣሕጽር ኣቢሇ ክትንክፎ እየ። ወይዚ ስዯት እትበሃሌ፡ ከመይ ኮን ትኸውን? 

 

ስዯት 
ዚዕባ ስዯት፡ ካብ መጀመርትኡ ክሳብ ሕጂ፡ በብእዋኑ ንጋጠመ ኩነት፡ ብመጽናዕቲ እንተ ዜስነዴ እሞ፤ ምስ እዝም 
ዴሕሪ ናይ ነጻነት እዋን፡ ዜተሰዯደ እንተ ዜመዚን፡ ፍሌሌያቱ ገፊሕ ምኾነ ነይሩ። ኣዕሚቕካ ምትንታኑ፡ ኣጸጋሚ 
እኳ እንተ ይ ኮነ፡ ምእንቲ ነቶም ሓጺርን፡ ወይ ዴማ ውዑይ ትኩስ፡ ወረ ናዴዩ ህውኻት ነበብቲ፡ ክጥዕም 
መታን ግን፡ እንተ ተጸምቀ ወይ ቅርጡው እንተበሇ፡ ዜሓሸ ይኸውን።  
 
ስሇዙ፡ እዙ ኣብ ናይ ዴሕሪ ነጻነት ጋጠመ ስዯት፡ ብይካ ነቶም በጻብዕቲ ዜቑጸሩ ሓቅታት ኣዋሲንካ፡ 
መብዚሕትኡ ናይ ምሕካሌ ስዯት ከም ምዃኑ፡ ጭቡጥ ኣብነት ክንጠቅስ ንኽእሌ ኢና። ብኻሌእ ኣራርባ፡ ብፍሊይ 
ነዝም ሓከሌቲ መንእሰያት ዜምሌከት ሓቅታት፡ እቲ ንሳቶም ቕርብዎ ምኽንያታት፡ ፈራቲኽና ምስ እንርእዮ፡ 
ወሽሊኽ /fake/ ምኽንያት ኮይኑ ንረኽቦ።  
 
ስዯቶም ከምቲ ንሳቶም ዜብሌዎ ጥራይ ኣይ ኮነን። የግዲስ፡ እቲ መንግስቲ ብዜከል ዴሩት ኣቕሚ ተጠቒሙ፡ 
ንዓታቶም ንምስሌጣን ኣብ መስርሕ እና ሃሇወ እንከል፡ "ጥዑም መሲሌዋ ተሓኒቓ ትመውት" ከም ማአት ወይ ከኣ 
" ሕሱም ቆሌዓስ ጡብ ኣዱኡ እነክስ" ከም ማሇት፡ እዝም መንእሰያት እዙኣቶም ከኣ፡ ኣዱኦም ኤርትራ ጡባ ሂባ 
እና ኣጥበወቶም እንከሊ፡ ጡባ ነኺሶም ንስዯት ዜሓከለ ከም ምዃኖም ዜዴግፉ ሓቅታት፡ ጫሕ ከነብሌ ንኽእሌ 
ኢና።  
 
ካብቶም ገሇ ሓከሌቲ ከም ዜተረጋገጸ ሓቂ ዜመስከሮ፡ ናይ ጣዕሳ ሰነዴ ፈፈሪሞም፡ ሃገር በበጺሖም  ኩለ 
ዴሌዮም በሇ ነገራት ብይ ሓዯ ዕንቅፋት ኣካይድምን ተዯሲቶምን፤ (ይ ከምዙ ከማይ ናይ መትከሌ ወትሩ 
ስዯተኛ ) ክምሇሱ ንዕብ ኣልና። ብኻሌእ ኣረዲዴኣ፡ ሰዯቶም - ናይ እንጌራ ወይ ዴማኒ ናይ ዴኽነት ስዯት፡ 
ማሇት ከም ምዃኑ የረጋግጽ። እቲ ምስቅሌቅ ግን፡ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ይ ኮነስ፤ ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ መኣእ 
ዓሇም መንከ ይ ዯኸየ?   
 
እዙ ዚዕባ እዙ፡ ኣዜዩ በሊዕ ከብዱን ኣዯናጋጺ ነገር እውን እዩ። ዜኾነ እንተ ኾነ ግን፡ እቶም ናይ ናብራ ወይ እንጌራ 
ስደዲት በለ፡ ክሳብ ባዕልም ንባዕልም፡ ስዯቶም ናይ ፖሇቲካ ስዯት ይኮነስ፡ ናይ ናብራ ስዯት ከም ምዃኑ፡ 
እንተ  ዜእመንለ ከበዯይ ምበሌዑኒ። ንምእንቲ ከብድም ክብለ ግን፡ ምስ እቶም ምሒልም ጥሒልም፡ ኣንጻር 
ኢሳያስ  ክወዲዯሩ እንክብለ፡ ነዚ ሃገር ኣሕሉፎም ዜህቡ ሇዉ ኣካሊት፡ እንተ ዯኣ ተመሓዜዮም ግን፡ ከብዯይ ኣይ 
ክበሌዑንን እዮም።  
 
ተመክሮና ከም ዜሕብሮ በሇ ግን፡ ኣብ ኤርትራ  

-ናይ ዕሇት ውራራ-hunger እንተይ ኮይኑ፤  



 5 

         - ኣብ ዯረጃ ንናይ ሰባት ጥዕና ቐምስሌ ጥሜት- starvation ይኹን፡  
          - ኣብ ንናይ ሰባት ህሊዌ ዜህንኩት ዓጸቦ - famine  
ኣነ ንባዕሇይ፡ ዕዯመይ ዜሓሇፎ እዋን ከም መሌክቶ በሇ፡ እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ ኣብ ኤርትራ ኣህሊቒ ዜኾነ ዓጸቦ 
ኣጋጢሙስ፡ ዜሃሇቐ ወይ ዜተሰዯ ህዜቢ ከም ዜነበረ ኣይ ዜኸረንን። ሕጂ እንተ ኾነ እውን፡ ንናብራ ሓረስቶት 
ዜምሌከት ጥራይ፡ ናይ ዕሇቱ ውራራ ክህለ ይኽእሌ ይኸውን እዩ። ከምኡ ዴማኒ፡ ኣብ ውሱናት ክራማት 
/seasonal/ ጥሜት ከጋጥም ይኽእሌ እዩ፡፡ ዓጸቦ ዜበሃሌ ግን፡ ካብ ምዴሪ ራያን ዓቦን ከምኡ ዴማኒ ካብ 
ትግራይን ሓሉፉ፡ ኣብ ሃገርና ኣንጸሊሌዩ ኣይ ፈሌጥን።  
 
ሓምሉ በሉዕና ንውዕሇለን ንሓዴረለን፡ ኣዋርሕ ከም ዜነበረ ግን ይዜከረኒ። ብኸምዙ ስእነት እዙ ዜተሰዯዯ ሰብ 
ነይሩ እዩ ክበሃሌ ኣይ ከኣሌን። እንተ ነበረ ግን፡ ብሰንኪ ጭቆና ጥሌያንን፡ ዯሓር ከኣ ብግ ሃጸይ ሃሇስሊሰ፡ ዜነበረ 
መከራን ስእነት ስራሕን መሌክት፡ ዯረፍቲ ብኸምዙ ዜኣመሰሇ ዛማ፡ ክዯርፉ ንሰምዕ ነበርና።  
 "ተሇመንየ ማርያም ተሇመንየ - ጎበዜ 'ነብዕ'ል ማርሻበዱ ኮይኑየ።"  
 
እዝም ነኸስቲ ጡብ ኣዱኦም ሓከሌቲ፡ ክሌተ ዓይነታት እዮም። እቶም ዜበዜሑ፡ ብናይ ገዚእ ተበግሶኦም "ንድሊር 
ብሸከል" እንክብለ ነቒልም፡ ዜኾብሇለ እዮም። እቶም ካሌኣይ ዓይነት ግን፡ እቶም ብኣካዲምያ ብቕዓት፡ ጸብሇሌ 
ዜበለ ኮይኖም፡ መንግስቲ ሓሓርዩ ኣሽሓት ከፊለ፡ ንዜሇዓሇ ትምህርቲ፡ ካብ ዯቡብ ኣፍሪቃ፤ ክሳብ ኤውሮጳ፤ 
ክሳብ ቻይና፤ ክሳብ ኣሜሪካ ዜሇኣኾም እዮም። ገሇ ካብዙ ኣቶም፡ ኣጸቢቖም ዜገነኑ ኮይኖም፡ ኣንጻር ሃገር ዯው 
ኢልም ይርከቡ። እቶም ካሌእ ከኣ፡ ዕውታት ብትምህርቶምን ሞያኦምን ኮይኖም፡ ጽብቕ ናብራ ኣጣጢሖም፡ 
ብዚዕባ ሃገር ጽቡቕ ይኹን ኩፉእ፡ ብሕሽኹሽኹ እንተ ይ ኮይኑ፡ ሸረፎም ሒዝም ከይ ተዚረቡ፡ ዜነብሩ ሇው 
ኣሇዉ። እዙኦም ይሕሹ፡ ዋሊኳ ነከስቲ ጡብ ኣዳኦም እንተኾኑ፡፡ 
 
ብዜኾነ ይኹን ምኽንያታት ፡ ካብ ሃገር ዜወጸ ኤርትራዊ፡ ናይ ሓባር መሇሇይኡ ስዯተኛ እዩ፡፡ ብመንግስቲ ኤርትራ 
ከኣ፡ ኣብ ሌዕሉ ስዯተኛታት ኤርትራ  ሇዎ ቆሊሕታ ብጠቕሊሊ፡ ምስቲ ኣብ ሃገር ል ህዜቢ፡ ብማዕረ ይግዯሰለ። 
ብዜሒ ናቱ፡ ክሳብ ከንዯይ ከም ዜቑጸር፡ ብሌክዕ ዜተሰነዯ ኣሃዜ፡ እኳ እንተ ይ ረኸብኩለ፡ ካብ 1.5 ሚሌዮን ይ 
ውሕዴ፡ ካብ 3 ሚሌዮን ዴማኒ ይ በዜሕ፡ ከም ምዃኑ ናተይ ግምት እዩ። ቀሉሌ ቁጽሪ ኣይ ኮነን።  
 
እቶም ዜበዜሑ ስዯተኛታት፡ ዯገፍቲ ናይቲ መንግስቲ ክኾኑ እንከሇዉ፡ ይ ነዓቕ ብዜሒ ከኣ ኣንጻር መንገስቲ 
ኣል። ኣነ ንባዕሇይ፡ ካብቲ መንግስቲ ይኹን ካብቶም ኣንጻር መንግስቲ፡ ንሓዴነት ህዜብን ሌእሊውነት ሃገርን፡ 
ዜጎዴእ በሇ ኩለ ይቃወሞ። ነቲ ህዜቢ ይኹን ነታ ሃገር ዜጠቅም ስራሓት፡ ማሌእ በሇ ዴማኒ ይዴግፎ። ካብቲ 
መንግስቲ እንተ ይ ኮይኑ፡ ካብ ተቓወምቲ፡ ብይካ ምዕግርጋር እንተ ይ ኮይኑ፡  ዜጭበጥ ተስፋ ዜህብ 
ንጥፈታት ኣይ ርኤን፡፡ ከምኡ ስሇ ዜኾነ እዩ ከኣ፡ ምናሌባሽ - ዜሰምዕ እንተ ተረኽበ፡ እዚ ናይ ልሚ ጽሕፍተይ 
ትዯኽመለ ሊ።  ሕራይ። ካብቶም ነኸስቲ ጡብ ኣዳታቶም በለ፡ የዴሕነና ፈጣሪ። 
 
ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ፡ ህዜብና ነቲ ንዑኡ ከም ሓዯ ሌዑሌ ህዜቢ፡ ሇሌዮ ክብርታት ዓቂቡ: ዜነብር ዜነበረን ልን 
እዩ። ባዕለ ኣብ ብራና ዜሰነድም፡ ቅዋማት እውን ነይርዎ እዩ። ንኹለ ኩነታት ናብራ ዜገሌጽ ዴማኒ፡ ዜውክል 
ክብርታትን ቅርስታትን ኣሇዎ። ንሱ እንከል እቲ ሰረት ናይ ክብርታትና፡ ልሚ ግን - ብሳሊ ተክኖልጂ፡ ኣጻብዕትና 
ኣብ መዲፍዕ ተቐይረን፡ ንመሊእ ዓሇም ኣብ ሓንቲ ሰከንዴ፡ ክዴብዴባ ይውዕሊን ይሓዴራን ኣሇዋ። ብቓንቋ ዓረብ 
ከም ሓሪጋ፡ ብትግርኛ ዴማና ከም ባርዕ ኮይኑ፡ የናውጸና ወይ የቃጽሇና ኣል።    
 
ነዙ ናይ መና ተክኖጂ ተጠቕምና ዴማኒ፡ ብይካ ኣለታዊ ዯኣ እምበር፡ እወንታዊ ስምዕ ሞራሌ ኣይ 
መሓሊሇፍን፡፡ እንርእዮን እንሰምዖን ልና ረባታት ከኣ፡ ቆርበትና ዯኣ እዩ ምቕያር ኣብዩና ል እምበር፡ ገላና 
ዓረባውያን፤ ገላና ኢሮጳውያን፤ ገላና ኣሜሪካውያን፤ ገላና ዴማኒ፡ እስያውያን ከም ኮይና ንፈሊሇ ልና ንመስሌ። 
እሞ ከዯኣኒ?  
 
ፍሌሌያት ህዜቢ ዱያስጶራዊና፡ ብዓይኒ መርፍእ ምስ እንጥምቶ፡ ገላና ኣስሊም፤ ገላና ክስታን፤ ገላና ዴማኒ - ከም 
ብለጻት ሓማሴናውያን፤  ብለጻት ሰራየውያን፤ ብለጻት ኣከሇጉዚውያን ዜመሰረቱ መሲሌና እና ተሓበና፡ ብመስቆን 
ዋጣን፤ ኮቦሮን እና ኣዲሚቕና፡ ብወግዒ ንሌሃየለ ኣልና። በዙን ዜኸምዜን ዜኣመሰሇ ሩሱን ናይ ፍሌሌዩነት 
ምጉጅጃሌ: እታ ኤርትራ እትበሃሌ ኣዳና፡  ክንዱ ጥበወትና ኣጥባታ ንነኽሳ ኣልና። ካብ ኢዴና ዯኣ፡ ትሞሌቆና 
ከይ ትህለ? ወይሌና!!!  
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ዴሕር ኢለ ምስ እዙ ተተሓሒዘ ከም ዜበርህ፡ እቲ ተቓውሞ ዜቓንኡ ዜነበረ ጎስጓስ፡ ካብ ውሽጢ ኣካሌ ናይ 
ዱያስጶራዊ ህዜቢ ኤርትራ፡ ዜተወሌዯ ዜሩግ ወፍርታት፡ ውዴቀቱ ብኸተል ሳዕቤናት ኩለ፡ እንሆ ሕጂ፡ እቲ 
ተቓውሞ፡ ኣብ ሃይማኖታውን፡ ኣውራጃውን ትከሇ ምንጽጻግ ተሰጋጊሩ ይርከብ። ቀጻሌነቱ ዴማ፡ ግብረ ሽበራ 
እና ወሰኸ ይመጽ ኣል። ኣጥባት ኣዳኻ እና ነኸስካ፡ ፍቅራ ኣዯ ኣሊትኒ ክትብሌ ኣይ ትኽእሌን። ምስ ወያነ 
ብፍሊይ ምምሕዚው፡ ኣጥባት ኣዳኻ ምንካስ እዩ። 
 
ዴሒሩ  ዜሰማዕናዮ ኣሕዚኒ ዜኾነ ወረ ዴማኒ፡ ግብረ ሽበራ፡ ኣብ ሌዕሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኤርትራ፡ ኣብ 
ከተማ ሮማ ከም እተ ፈጸመ እዩ። እዙ ፍጻመ እዙ፡ ብይ ሓዯ ጥርጥር፡ ብኹለ ብሃገሩ ዜግዯስ ኤርትራዊ በሇ፡ 
ክኹነን ይግባእ። ክሳብ ሕጂ ግን፡ ካብ እቶም ጸረ መንግስቲ፡ መግሇጺ ሓጎሶም ስምዕ ወረ ምዜርጋሕ እንተ ይ 
ኮይኑ፡ ኩኔነ ኣይ ተሰምዔን ል። እዙ ንባዕለ፡ እቲ ትንቢተ መዴረኽ 101 ክትንበዮ ዜጸንሔት፡ ንሱ ከኣ ናይ 
ሓዴሕዴ ምትህርራም ይመጽእ ከም ዜነበረ እዩ። ብርግጽ እና ተጋሕዯ እዩ።   
 
ነዚ ነጥቢ እዙኣ፡ ቁሩብ ንቕዴሚት፡ ክዯፍኣ ወይ ክዴርኻ፡ እንተ ዯኣ ኮይነ ከኣ፡ እቶም ብተቓውሞ ክንፍሇጥ 
ዜጸናሕና ገዲይም ውዯባታት፡ ክሳብ ወሰን ይ ብለ ዓቕምታት ተጠቒምና፡ ሊሕ ኢሌና ምዃን ምስ ኣበየና፤ ገላና 
ብብሽጭት፤ ብዴኻም፤ ብሕማም፤ ብእርጋን፤ ብሞትን፡ እና ሰሓውና ክንመጽእ ምስ ጸናሕና፡ ብይ ፍረ ማይ 
ዓሚኽና ተሪፍና። ነዙ ቀዲዴ እዙ፡ ከም ዓቢ ዕዴሌ ተጠቒሞም፡ ብሳሊ መናዊ ተክኖጂ፡ ናይ ሳይበር ቀርስንቲ 
ከም ፍሌሖ ፈሉሖም ይርከቡ /cyber pirates /። ኣንጭዋ ምስ ከዯት፡ ኣናጹ ይስዕስዓ ከም ማሇት። 

 ክብሪ ህዜቢ ኤርትራን ሌእሊውነት ሃገርን ምርሳሕ /slandering/፤ 

 ክብሪ ጅግንነት ገዴሌና ብሽፍትነት ምርሳሕ፤ 

 ክብሪ ኣዋሌዴናን ኣዳታትናን ምርሳሕ፤ 

 ቅደስነት መስዋእቲ ጀጋኑ ምርሳሕ፤ 

 ምስ ዯመኛታት ጸሌእቲ ሃገርና በሊ፡ ሃገራትን ማሕበራትን ምምሕዚው፡ 
 ገም እንዲበሇ ክመጽእ ዜጸንሔ ፍሌሌይ ዴማኒ እና ሓየሇ እዩ፡፡  
 
ኣስሊም ኣንጽር ክርስርትያን፡ ወይ ዴማ ብግሌብጥሹ፡ ባዕ ኢለ ተኣታትዩ ኣል። ኣውራጃታት ከበሳ ከኣኒ፡ እቶም 
ዯቂ ሓንቲ ኣውራጃ ዜኾኑ፡ ኩለ ተግባራቶም በሇ እንተ ዯኣ ኣዴሂብናለ፡ ወገንነት እና ኣስብሔ እዩ። ዯቂ ሓንቲ 
ኣውራጃ፡ ኣብ ሌዕሉ ካሌልት ዯቂ ኣውራጃ፡ ሇዎም ኣረኣእያ፡ ኣብ ዯረጃ ጽሌሌእ/enemnity/ በጺሑ ኣል፡ 
ክንብሌ እኳ እንተ ይ ከኣሌና፡ ግን ከኣ፡ ኣሰካፊ እና ኮነ እዩ። ማሕበራዊ ምምሕዚው ዲርጋ እና ተሳእነ እዩ።  
 
እዙ ዚዕባ ናይ ኣውራጃነት፡ ነተን ሰሇስተ ኣውራጃታት - ሓማሴን፤ ሰራየን ኣከሇጉዚይን ጥራይ ይምሌከት። ንሓዯ 
ኣቕሪብካ ንኻሌእ ከተርሕቕ፡ ይ ጉብእ ክነሱ፤ ናይ ኣውራጃነት ነገር ግን፡ ኣሰካፊ ኮይኑ ከም ል የመሌክት፡፡ 
ገም እና በሇ፡ ክመጽእ ምስ ጸንሔ፡ ሕጂ ዴማኒ እንዲሓሰመ ይኸይዴ ከም ል፡ ምሌክታት ይርኣዩ ኣሇው። ጽንሕ 
ኢለ፡  ንመውስቦ ከሰናኽሌ ከይ ክእሌ መታን፡ ምጥማቱ ኣገዲሲ ይኸውን።  
 
ትግራይ ትሕሸና በሃሌቲ ዜብለ ሰብ ኣውራጃ እንተ ዯኣ ሃሌዮም ከኣ፡ ትግራይ ኢዲ ርጊሕ መርሓባ ትብሌ ኣሊ። 
ምስ ሱዲን ይሕሸና፡ ዜብለ ሰብ ኣውራጃ እንተ ዯኣ ሃሌዮም ከኣ፡ ጽቡቕ ዕዴሌ ይግበረልም - Good Luck። 

  
እቶም ፍሌሌያት፡ ኣብ ወይ ካብ ምንታይ ዜመንጨው ከም ምዃኖም፡ ረጋግጹ ብቑዓት ሓቅታት፡ ከም ይ ርከቡ 
ይእመን።  

 ብቛንቋ ከይ ከውን - ኣይ ፋለን።  

 ብባህሉ ከይ ከውን - ኣይ ፋለን።  

 ብሃይማኖት ከይ ከውን - ኣይ ፋለን።  

 ብዓላት ከይ ከውን - ኣይ ፋለን።  

 ብርኢ ከይ ከውን - ኣይ ፋለን።  

 ብመውስቦ ከይ ከይ ከውን - ኣይ ፋለን ።  
 
ሰነዲት መበቆሌ /genealogy/ ናይ ህዜቢ ኤርትራ እንተ ገንጸሌና፡ ናይ መብዚሕትኡ DNA ሓዯ ኮይኑ ንረኽቦ። 
ሓማሰን፤ ሰራየን ኣኩሇጉዚይን ኢለ ዜፈሊሉ DNA ግን የሌቦን።    
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ኣነ ንባዕሇይ፡ ብርኢ ወይ መበቆሌ ይ ኮነስ፡ ብኣነባብራ ቦታ ጥራይ ምስ ዜሌሇ፡ 75% ካብ ኣብ ሓማሰን 
ዜዯኮኑ፤ 25% ከኣ ካብ ኣብ ሰራየ ዜዯኮኑ ስዴራታት ዜመጻእኩ እየ።  ብርኢ እንተ ኾይኑ ግን፡ በቦይን በዯይን፤ 
በቦ ኣቦይን ኣዯ ቦይን፤ በቦ ኣዯይን ኣዯ ኣዯይን፡ ምስ ዜጨናፈር፡ ምስ ብዘሓት ዓላታት - ከም ምስ ዓሳውርታን 
ትግረን ከይ ተወሰንኩ የሳፍሕ እየ። ዯቀይ ከኣ 50/50፡ ካብ ኣብ ሓማሴንን ሰራየን ዜዯኮኑ ስዴራታት ዜበቖለ 
እዮም። ናይ ካሌኦት በተሰበይ እሞ ከኣ ግዯፍዎ - ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ናይ ኩለ ምለ እዮም። ናይ ነብሲ 
ወከፍኩም ከኣ ካብዙ ናተይ ይ ፍሇ ምዃኑ ባዕሌኻትኩም ትፈሌጥዎ ነገር እዩ። 

 
እሞ ዯኣ፡ ኣብ ምንታይ እዩ ል፡ እቲ መበቆሌ ናይ እቲ ፍሌሌይ? መሌሱ ካብ ሓዯ ንሊዕሉ ክኸውን ስሇ ዜኽእሌ፡ 
ብወሇንታይ ክጥቅሞም ወይ ክረቑሖም ዜዯፍር፡ ውሱናት ጥራይ እዮም። ንሶም እውን ብግምት ዯኣ እምብር፡ 
ሌክዕ እዮም ኢሇ፡ ክምሕሌ ኣይ ክእሌን። ሓዯ ካብ ኣቶም ከኣ፡ ከምዙ ይበሃሌ - ጓህማም ንዕቀት። 

ንዕቀት 
ንዕቀት ምኩሕ እዩ። ንዕቀት መን ከማይ በሃሉ እዩ። ንዕቀት ዯፋር እዩ። ንዕቀት ተኣፋፋይ እዩ። ንዕቀት ጨካን 
እዩ።  በጠቓሊሉ - ንዕቀት ብፈጣሪና እንተኾነ እውን፡  ዜተረግመ ርኹስ ዜኾነ ሓጥኤተኛ እዩ። ካብ ንዕቀት 
የዴሕነና። ንምዃኑ ንዕቀት ካብ ምንታይ ነቒለ እዩ ዜንዕቕ። እቲ ገርም፡ ንባዕለ ንዑቕ ክነሱ፡ ሕነ ንዕቀቱ መታን 
ክፈዱ፡ ካብ ርእሰ ሕስረት መታን ክወጽእ፡ ርእሰ ተኣማንነት ከም ሇዎ መሲለ፡ ጸብሇትነት ከርኢ ዜፍትን እዩ። 
መዓስ ከም ዜጀመረ ዯኣ እዩ ይ ሕበር እምበር፡ ከምዙ ይመስሌ።  
 
ንዕቀት፡ ብምኽንያታት ካብ ሓዯ ወይ ዴማ ካብ ብኽሌቲኦም፡ እዝም ዜኽተለ ጠንቅታት፡ ዜብገስ እዩ ክበሃሌ 
ዕዴሌ ኣል። 

 ርእሰ ተኣማምነት - Superiority Complex 

 ርእሰ ሕስረት - Inferiority Complex 
 

 
 
ሕራይ። እስከ ሕጂ ዴማኒ፡ ነዙ ኣብ ሊዕሉ ክበሃሌ ዜጸንሔ ነገራት፡ ፈሊሉና  መታን ከነዴህበለ፡ ናብዝም ዜስዕቡ 
በረኽቲ ነጥብታት ንመሌከት።  

ገሇ ካብቶም በረኽቲ ነጥብታት ኣስሊምና 
 
እዙ ዚዕባ እዙ፡ ጀብሃ ምስ ኣብቀዔት፡ ኣብ ቃሌዕ ተኾሉዑ። ብዚዕባኡ፡ ብዘሕ ክበሃሌ እኳ እንተ ጸንሔ፡ ኣሳሌጦ 
ግን ኣይ ተረኽበለን። ካብቲ ኣነ ክብል ዜኽእሌ ብዚያዲ፡ እን ዜስዕባ ቪዴዮ እዙኣተን፡ ኣዓርየን ስሇ ጉሌሕኦ 
እነዋሌኩም። ሓንቲ ካብተን clip video እውን ብትግርኛ እያ። ንሓዯ ነገር፡ ብርግጽ ክንርዴኦ ኽእሇና፡ ምስምዑን 
ምርኣዩን የዴሌየና። ነን ቪዴዮ እዙኣተን፡ ብጽሞና ምስ ሰማዕናየን፤ ኣስሊምና እንታይ ይስመዖም ከም ል ስሇ 
ዜበርሃሌና፡ ክንዯናገጽ ወይ ከኣ ክንጓማጸጽ ንኽእሌ ንኸውን።  
ስሇዙ፡ Here we go: Video >>>  Mujahiden 
  

 

ንዕቐት 
Arrogance 

 

          ርእሰ ተኣማምነት 
Superiority Complex  

 

ርእሰ ሕስረት 

Inferiority Comlex  

https://www.youtube.com/watch?v=QWE3EuuL7_E
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ገሇ ካብቶም በረኽቲ ነጥብታት ኣውራጃነት 
 
እዙ ዚዕባ ናይ ኣውራጀነት፡ ጭንቀት ናይ ሓንጎሌ ዜተዃቱኽ፡ ሕንቅሌ ሕንቅሉተይ እዩ። ዯጋጊምካ እንተ 
ተዚረብካለ፡ መመሉሹ ይገዴዴ። " ብዙኣ እንተ ኸንዴክን፤ መርዓዊኽን እመንተክን - በቲኣ እንተ ኸዴክን ከኣ፡ 
መርዓትክን ትመተክን"፡ ከም ማሇት እዩ።   
                                             
ህሌዊ ቅርጺ ፍሌሌይ 

 
እዚ እንርእያ ልና ይ ተዯሊዯሇት ቅርጺ ሱለሳዊት ኩርናዓት፡ ንተምሳሌ ናይ እን ሰሇስተ ኣውራጃታት ትግርኛ፡ 
በቶም ኣብ ስዯት ሇዉ ህዜበን ምስ ዜግመት፡ እቲ ዜሕምበብ ል ምንዕዓቓት፡ ይተኣዯነ /unlimited/እዩ። እቶም 
ቁሩሓት /unfortunate ተነዓዕቕቲ፡ ኣበየናይ ኩርናዕ ኮይኖም፡ ክሳብ ክንዯይ ስዴርታት፡ ተፈሊሌዮም ከም ሇዉ 
ተመሌኪቱ ኣል። መርኣያ ዜጎዯል ኩፉእ እዩ - ግናይ። እንተ ዯኣ፡ ነቶም ቀጸሌቲ ወሇድታት ዜኸውን፡ ዜውረስ 
ክብሪ ኣሇዎም ኮይኑ ግን ፡ ኣብ ምክብባር ክኣምኑ ይግባእ። እንተ ይ ኮነ ግን፡ ንይተኣዯነ ሕሰማት፡ ክሳጥሑ 
ቁሩባት ኮይኖም ይርከቡ ኣሇው። መኖም ኣብ 80፤ 55ን 45 ከምሇዉ ናብ ናታትኩም ግምት ይገዴፎ።  
 
 
 

ተዯሊይ ቅርጽ ሓዴነት 

 
    
ምናሌባሽ ግን፡ እንተ ዯኣ ቅንኢ፤ ንዕቀት፤ ተንኮሌ ወይ ዴማኒ ትምክሕቲ ወጊዴና፡ ብጸጋማይ ሓንጎሌና ንራቐቕ 
ሰባት እንተ ዯኣ ኮይና፡ እዚ እንሪያ ልና ምዕርይቲ ወይ ውዴንቲ፡ ቅርጺ ሱለሳዊት ኩርናዓት ኣብነታዊት እያ። 
እቶም ኩልም ተጀሃርቲ ወይ ዑቡያት በለ ኣውራጃውያን፡ እንተ ዯኣ ብማዕረ፡ ከም ሓዯ ሌብን ቀሌብን ኮይኖም፡ 
ክወሃሃደ ምስ ይ ክእለ ግን፡ ነውራጃታቶም ይኹን፡ ንመሊእ ህዜቢ ኤርትራ፡ ከበርክቱልም ዜኽእለ ፍትሒን 
ሰሊምን ኣይ ህለን። ውዒልም ሓዱሮም ከኣ፡ መጻኢ ዕዴልም ከምን ዜጥፍሻ ባንክታት፡ ሓቐቕቲ ካብ ምዃን ኣይ 
ክዴሕኑን እዮም።  
 

እታ ሰንዯቕ ዕሊማ   እቶም ሙጃሂዯን/መውጻእቲ ሓራ       እታ ሕሊገት 
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ስሇዙ፡ ኣእምራዊ  ኣተ ሓሳስብና ኣብ ናይ 600/600/600 ጠመተታት ክዯሊዯሌ ተጠሊባይ እዩ። እንተ ይ ኮይኑ 
ግን፡ ኤርትራውያን ብሔረ ትግርኛ፡ ከም ሓዯ ብሔር ሰጢምና፡ ክንቅጽሌ እንተ ይ በቒዕና፡ ሽሻይ ናይ ትግራይ 
ኮይና ከይ ንሳጣሕ መታን፡ ብእዋኑ ካብ ሕጂ  ጀሚርና፡ መቐመጫና ክንዓብስ ንኽኣሌ። እንተ ዯኣ መመሌሽና 
ምፍሳው ቀጺሌናዮ ግን፡ ኣራዊት ኣግኣዜያን፡ እና ሓንሓኑ እዮም።   
 

ኣውራጃዊ ናይ ዯስዯስ በዓሊት  
 
ብዚዕባ እዙኣ ክዚረብ፡ ስምዒተይ እና ሓርከኸኒ ዋሊ ዯኣ ይኹን እምበር፡  ነን ዜስዕባ ክሌተ ቪዴዮታት ናይ 
ኣውራጃ ኣከሇጉዚይን ኣውራጃ ሰራየን ምስ ረኣኹ ንዜሓዯረኒ ትዕዜቢቲ፡ ከምዙ እዩ ኢሇ ክዚረበለ ሰክፈኒ ዯኣ 
ይኹን እምበር፡ ምናሌባሽ ግን፡ ንምይይጥ ክሕግዚ ይኽእሊ እየን ማሇተይ እየ። ንናይ ሓማሴ ዜምሌከት ናይ 
ኣበዓዕሊ  በዓሌ ቪዴዮ ግን ኣየጓነፈንን። እንተ ዯኣ ኣል ኮይኑ፡ ክትሕብሩኒ እንተ ኪኢሌኩም፡ ጉደስ ከም ልኹ 
እየ።   

ማሕበር ኣውራጃ ኣከሌጉዚይ 
ኣብ ሆሊንዴ 2017 

 
ፍለይነት ናይ እዚ ምትእኽኻባት እዙኣ፡ ብኩራት ናይ ዯቂ ኣንስትዮ እዩ። ብይካ ሓዯ ክሌተ። እተን ክሌተ ኣብ 
መዴረኽ ወጺኤን ስመን ሊሇያ እንተ ይ ኮነን፡ ካሌእ ጓሌ ግን ዜነበረት ኣይ ትመስሌን። ሓንቲ ካብተን ነብሰን 
ሊሇያ ኣዋሌዴ ዴማኒ፡ ሞጉሌሕ ዴምጺ ተጠቒማ፡ ስሇ ምንታይ ዯቂ ኣንስትዮ፡ ኣብዙ የሇዋ እንክትብሌ 
ንተዓብቲ እናሓተት እንከሊ ትርኤ። ዜተዋህባ መሌሲ ግን ኣይ ስማዕን። ከምዙ እና ተባህሇ ከኣ ተኻይደ። ናይ 

ማሕበር ኣውራጃ ኣከሇጉዚይ፡ ከምዙ ነበረ።   Akeleguzai  party.   

 
 

ማሕበር ኣውራጃ ሰራየ  
ኣብ ስዊራሊንዴ ዘሪች 11/02/ 2017 

 እዙኣ እውን ብሩሱን ፉሕፉሕታ ዜማዕረገት፡ ተመሳሳሉት ምስ ናይ ማሕበር ኣውራጃ ኣከሇጉይ እያ። ሌብን 
ቀሌብን ናይ ሰባት ብዜመስጥ ግጥምታትን ኣውልታትን ዜማዕረገት እያ፡፡ ዜወጻ ይብሊ ኣውራጃዊት ዴምቀት 
እያ። ዯዴሕሪኣ ትቕጽሌ ብዴዮ ዴማኒ፡ ሰራየ ካብ ኤርትራ ጥራይ ይ ኮነትስ፡ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ እንተ ኾነ 
እውን፡ ብሌጽቲ  ከም ምዃና ሊሉ ፕሮፖጋንዲ ኣል።     
ተመሌከቱ እሞ!  

 1)  Seraye party   

 2) " Seraye we are number 1 in East Africa …” Seraye1 

 
ሇበዋ ንሰብ ንጋባእ 

 

                                
 

 
 

       WELWEL              IBRAHIM SULTAN 

https://www.youtube.com/watch?v=cC2WSn9rNSY
https://www.youtube.com/watch?v=4s1BMwk-xNQ
https://www.youtube.com/watch?v=-PTy-rAp7sI
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ኩቡራት ኣሕዋት፡ እዙ ንዓይ ዚርበኒ ል፡ ነዙ ዱያስጶራዊ ህዜቢ ኤርትራ ጥራይ ይምሌከት። ብናተይ ዕገበት፡ 
ኣብ ሞንጎ ኣስሊምናን ክስታናን ል ቅርርብ ዲርጋ እና ቦኮሬ እዩ። ብኻሌእ ኣራርባ፡ ከም ናይ ሓዯ ኣካሌ ዓጽመ 
ስጋ ክነስና፡ ሕቖን ከብዴን ኮይና፡ ንመስሌ ልና ኢና። ከም ኣብ ናይ ምናን ክናናን ጸገም ከይ በጽሕ የሰክፍ እዩ።  
 
ምናናን ክናናን ክሌተ ኣሕዋት: ኣብ ሓንቲ ነብሲ ተጣቢቖም ዜተወሌደ ነበሩ። ምናና ምስ ሞተ ግን፡ ክናና ከኣ 
ጨናዊ ወይ በዴኒ ሬሳ ናይ ሓዉ፡ ተሸኪሙ ክነብር ምስ ቀነየ፡ ካብኡ ዜተሊዕሇ ሕማም ሞተ። ሑሱም ረጋሚ 
ክረግም እንከል፡ "ሞት ክናና ሙት" እንክብሌ ይረግም። ሰክፍ እዩ። ከም "ሞት ክናና ሙት" ዜብሌ መርገም ከይ 
በጽሓና እንከል፡ ምሕሳብ የዴሌየና ኣል።   
 
ናይ ኣስሊምና ውዯባታት ብዘሓት እዮም። ንሳቶም ንባዕልም እውን፡ ስሙራት ኣይ ኮኑን። ገሇ ካብቲ ወተሃዯራዊ 
ክንፍታቶም ርኢ ቪዯዮ፡ ዴሮ ኣሚተሌኩም ኣልኹ። ምስ እዙ ተንኪፈዮ ልኹ ጸገማት ዜገሌጹ ዜምባላታት፡  
ካብ ገሇገሇ ኣሕዋትና ኣስሊም እውን፡ ብዕምቆት እኳ እንተ ይ ኮነ፡ ኣሰኪፍዎም ከም ል ይስምዑ እዮም።  ከም 
ኣብነት ንምጥቃስ ዜኣክሌ ዴማኒ፡ ናይ ሓዯ ኣስሊማይ ሓውና ስክፍታ፡ ከምዙ ነበረ።  
 
ክሌተ ዓመታት ንዴሕሪት፡ ኣብ ነሓሰ 2015 ዓም ዜተጻሕፈት፡ ንበብኩዋ ሓንቲ ጽሕፍቲ ትዜ ስሇ ዜበሇትኒ 
ዴማኒ፡ ገሇ ካብቲ ትሕዜቶኣ ክትንክፍ እየ። Reintroducing Diversity in Eritrean Politics ርእስታ ብሓውና 
ሳሌሕ ጆሃር ዜቐረበት እያ። ሓውና ሳሌሕ፡ ኣብ ሓንቲ ኣኼባ ናይ ተቓውሞ፡ ኣብ ኦክሊንዴ ካሉፎርንያ፡  ከም ናይ 
ክብሪ ዑደም ኮይኑ፡ ክምዴር ምስ ተሳተፈ፡ ቕሇበለ ትዕዜብቲ፡ ብጥቕለለ ሌክዕ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ፡ ብይካ 
ሓዯ ንሱ፡ ጥር ዜብሌ ኣስሊማይ ስሇ ይ ረኣየ፡ ኣተሓሳሲብዎ ጥራይ ይ ኮነስ፡ መሌእኽቱ ዲርጋ መተሓሳሰቢ 
ኮይኑ ስምዕ ቃና ኣሇዎ። ሓቁ።    
 
ይኹን ዯኣ እምበር፡ መሰረታዊ ጠንቂ ናይ እዙ ጸገም፡ ብምለኡ ናብ ሌዕሉ ኢሳያስ የጽሕዮ።  ሌክዕ ዴዩ? ኣይ 
መስሇንን። ሓጥያትና ኣብ ክንዱ ናብ ካሌእ፡ ከነሊግብ ምፍታን፡ ንባዕሌና ክንነሳሓለ ይግባእ። እንተ ይ ኮይኑ ግን፡ 
ከምቲ ፕረሲዯንት ኢሳያስ ዜበል ረባ፡ ህዴማ ንቕዴሚት እዩ። ብኻሌእ ኣራርባ፡ ህዴማ ንቕዴሚት ማሇት፡ ከም 
ናይ ሓዯ ንህቢ ተግባር፡ ንሱ ከኣ፡ ዓይኑ እና ረኣየ፡ ጠኒኑ ናብ ሓዊ ዜዴቕዯቕ ማሇት እዩ።  ስሇዙ፡ ሽግር 
ኣስሊምናን ክስታናትን ክፍታሕ እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ ኣብ ክንዱ ህዴማ ንቕዴሚት፡ ህዴማ ንዴሕሪት ክንጎይ ይግባእ።  
ከምኡ ዴማኒ፡ ሓውና ሳሌሕ፡ ምስሉ ናይ 'ቶም ኣኼቤኛታት፡ ከም ኣብነት ብምጥቃስ፡ ሓዯ ሕዋስ ኣስሊማይ ስሇ 
ይ ነበሮም፡ እቲ ጸገም ብኢዴ ኣዘር፡ ናይቶም ኣጋባእቲ  ሕምቀት ከም ምዃኑ ገቢሩ የማርር፡፡ ከምዙ እንክብሌ 
ዴማኒ የስተማስሌ።  
 

 
 
 
I challenge everyone here to check the address book of your mobile phones and see how diverse your list is. Relatives and coworkers should not 
be counted. I consider my list a crown that I wear in this struggle, with pride. I have a diverse list and I know some of you here have similar 
lists. But I guess most lists will start with Tesfai and finish with Daniel, just like the other lists I know starts with Abdu and end with Idris. 
That is not the case with most veterans of the struggle, and certainly not in Eritrea. This is mainly a Diaspora disease. So, can you take it 
upon yourselves to expand your list, make it diverse, know what other Eritreans are thinking, make it a learning process? Once we do that, 
trust me, we will not need to talk about inclusiveness because it will be a reality."1 
 
ሓውና ሳሌሕ፡ ፈውሲ ንናይቲ ጸገም ዜኸውን፡ ክሊቦ እንከል ዴማኒ - ነብሲ ወከፍ ኣስሊማይ ይኹን ክስታናይ፡ 
ምስ መን ከም ዜዯዋወሌ፡ ሉስታ ናይ ተላፎኑ እንተ ተገንጺለ፡ እታ ናይ ክስታናይ ሞባይሌ ምስ ክስታን፤ እታ ናይ 
ኣስሊማይ ከኣ ምስ ኣስሊም፡ ጥራይ ተወሲነን ከም እንረኽበን ገቢሩ ይሕብር። ክምዕዴ እንከል ከኣ፡ ሽግርና መታን 
ክቃሇሌ፡ ነብሲ ወከፍና - ርክብና ሕብራዊ ክኸውን ከም ሇዎ ይጠሌብ።  
 

 ሓውና ሳሌሕ ክብሌ እንከል፤ “...Therefore, why is this room all Tigrinya? . . . Why does it look 

like a village Uqubmeeting? . . . Why am I here? . . . Do I feel comfortable to talk about diversity in a 
congregation that has no semblance of diversity? Not at all. . . . I do not enjoy being the only Muslim among 
the 21 assembled “speakers” or “panelists,” . . . I object to tokenism even if I understand it is not for lack of 
good intentions. I also understand the imbalance is not created by the organizers of this meeting, but by the 
despicable Isaias regime that is polarizing, fragmenting, oppressing Eritreans, creating distances and 
sowing mistrust among its components. . . . Finally, I have a trademark remedy for overcoming the 

diversity issue. I prescribe it to the audience wherever I talk about this topic  
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እታ ንሱ ከበርክታ ዜኽእሌ ፈውሲ፡ ንሳ ጥራይ ስሇ ዜኾነት፡ ከስተናዕቖ ይ ኮንኩስ፡ ከመስግኖ ይፈቱ። ይኹን ዯኣ 
እምበር፡ ምስቲ ናቱ ዜወዲዯር ብሌሒ እኳ እንተ ይ ብሇይ፡ ጭሩ ከም ዓቕማ ብብርዕ ስገም ከም ትሕጎም 
መጠን፡ ኣነ እውን ከም ዓቕመይ ተሓጉመ፡  ፈውሲ ናይ ሕማም  ዓሶ ፡ - ከቶ፡ ታይሇኖሌ ክኸውን ኣይ ክእሌን። 
ኣብ ሞንጎ ኣስሊምን ክስታንን ዱያስጶራ ል ሕማም ከኣ፡ ከም ዓሶኣዊ ሕማም ዜመስሌ እዩ ክበሃሌ ይከኣሌ።  
 
ዜኾነ ዓይነት ሕማም፡ ፈፈውሱ ከም ሇዎ መጠን፡ ሽግርና ዴማኒ፡ ብናይ ውሌቀሰባት ምቅርራብ ዜፍታሕ ኣይ 
ኮነን፡፡ እቲ ሕክምና፡ ከምኡ እንተ ዜኸውን ነይሩ፡ ናይ ባዕሇይ ተመክሮ ምስ ሓውና ሳሌሕ፡ ካሉእ እዩ ዜምስክር። 
ብተሇፎን ዯኣ እንታይከ ይ ብሃሌ? 
 
እምበኣርከስ፡ ምናሌባሽ መዴሃኒት እንተ ተረኽበ፡ ናብ'ዝም ጥርኑፋት ኣሕዋትና ናይ "ንጋባእ" ብኽብሪ ይሊበዎም 
ኣልኹ። ሰብ ንጋባእ፡ ሽምኩም ከም ዜሕብሮ፡ ምግባእ እዩ። ንመን ከም ተጋብኡ ግን ብሩሃት ወይ ጉለጻት ኣይ 
ኮንኩምን። ስም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ ከም ማአት፡ ስምኩም ንጋባእ ካብ ኮነ፡ ዜፈሇምኩሞ ስራሕ ክህለ ተስፋ 
እና ገበርኩ እየ።  
 

ናተይ ሇበዋ ከምዙ ይኸውን፡፡ ነስሊምናን ክስታናን ናይ  ሕዴገት  ጉባኤ  ጋብእ፡ ዜከናወነለ መስርሕ 
ከተጣጥሑ ይጽውዓኩም፡፡ እቲ ምንታሲ፡ ዕርቂ ወይ reconciliation ዜብሌ fake slogan ክንሰምዕ ጸኒሕና  
ኢና። ተዓርቕ መስርሕ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይ ነቐሇን። 
 
ዕርቂ ማሇት እኮ፡ ኣብ ሞንጎ ክሌተ ጸሊእቲ ዜግበር ሕዴገታት ዯኣ ከይ ከውን? ንሕና ኤርትራውያን ግን፡ ኣብ 
ሞንጎ ኣስሊምና ይኹን ክስታና፤ ኣብ ሞንጎ ዓላታትና ይኹን ኣውራጃታትና፡ ኣብ ጥርዙ ጽሌኢ ዜበጻሕናለ እዋን 
የልን። ነይሩ እምበር እንተ ተባህሇ ግን፡ ብጀብሃ ኣብተን ቀዲሞት ዓሰርተ ዓመታት፡ ብዯረጃ ውዴባ ኣብ ሌዕሉ 
ህዜቢ ዜተፈጸመ ግፍዒ እንተ ይ ኮይኑ፡ መሊእ ህዜቢ ክስታንን ኣስሊማን ኣብ ዯረጃ ጽሌኢ ዜበጽሕለ ታሪኽ ኣይ 
ፍሇጥን።  ሕጂ ግን ፖሇቲካዊ ዜሰረቱ ሕማም፡ ኣብ ዯረጃ ጽሌሌእ ይ ኮነስ፡ ኣብ ዯረጃ ኩራ ጥራይ ከም ል 
ኮይኑ ይስመዓኒ። ተኾራሪና ኣልና። 
 
" ኩራ ምሸትካ መሬት ኣውግሓለ" ከም ዜበሃሌ መጠን፡ ሓንሳብ ንዴሕሪት ተመሉስና ነብስና እንተ ፈተሽና፡ 
ሰሇስተ ሚሌዮን ዜኾነ ህዜቢ ኤርትራ፡ ብፍቕርን ሓዴነትን፡ ኣንጻር ዜያዲ ሱሳ ምሌዮን ዜብዜሑ ጸሊኢና፡ መኪትና 
ዜተዓወትና ኢና። ሕጂ እንተ ኾነ እውን፡ ብማንም ምኽንያት፡ ተጻሉእና ኣልና ክንብሇለ እንኽእሌ ሓቂ የሌቦን። 
እንታይ ዯኣ'ዩሞ  ቲ’ጸገም?   

 

ኩራ። ንኳረ ኣልና። ካብ ኩራ ዜተሊዕሇ ከኣ ንነዓቐቕ ኣልና። ንዕቀት ወሊዱተ ትምክሕቲ እያ። ምኩሕ ሰብ 

ከኣ ተጋጋያይ እዩ። ትምክሕቲ፡ ኣብ ምጽሌሊእ ክብርኽ ስሇ ዜኽእሌ፡ ኣዯማዴምኡ ከኣ ባእሲ እዩ።  
 
እሞ ዯኣ፤ ሓማሴናይ ምስ ሰረወታይ፤ ሓማሴናይ ምስ ኣከሇጉታይ፤ ሰረወታይ ምስ ሓማሰናይ፤ ሰረወታይ ምስ 
ኣከሇጉታይ፤ ኣከሇጉታይ ምስ ሓማሰናይ፤ ኣከሇጉታይ ምስ ሰረወታይ - በፍንጫ ይኹን ብስኒ፤ ብቖርበት 
ይኹን ብጸጉሪ፤ ብሌሳን ይኹን ብፊዯሌ . . . ዜፈሊሉ ሓቂ ይ ብሌና ክነስና፡ ስሇምንታይ ዯኣ ኢና ንነዓዓቕ 
ልና።  
 
ምክብባር፡ ዓዲ ኣርሒቓ ኣሊ። እዜግሄር እንተ ሰምዓና፡ ምህሇሊ ዴሌዮ ጸገም እዩ። ብሓንጎሌ እንተ ኾነ ከኣ፡ ገላና 
ከም ዓሻሹ፡ ገላና ዴማኒ ከም ሇባማት፡ ገይሩ ክዴርተና ዜኽእሌ ሓቂ የሇን። ገላና ምዑቡሊት፡ ገላና ዴማኒ 
ዴሑራት፡ ከም ገቢሩ ሇሌየና፡ ሓቂ እውን  የሌቦን። እቶም ኣሕዋትና ኣስሊምከ? 

 
ብእምነት እንተ ኾነ ከኣ፡ ኣእምነትና ኩቡር እዩ። ብዜተፈሊሇየ መንገዱ፡ ከምቲ "ኩለ መንገዱ ናብ ሮማ የምርሕ" 
ዜተባህሇ፡ ዜኾነ ይኹን መንገዱ ተጠቒምና፡ ናብ እንዲ ኣባጅጎ ብጽሕድ ኣይ ኮነን እንዴዩ? እሞ ዯኣ እዙ ኽለ 
ኣፈራራሕ የዴሌየና ዴዩ - ከም ኤርትራውያን መጠን፡ መዓት ጽቡቕ ታሪኽ ልና ክንስና? ከምዝም ኣስሊም ኢና 
እና በለ፡ ክሳዴ ሰብ ከም ቃንጥሻ ዜኽንትፉ፡ ንኸይ ንኸውን፡ ብኸመይ ዴንክሌ ክንገብረለ ንኽእሌ? ካብ ከምዙ 
ኣቶም ዜመስለ ኣስሊም የዴሕነና። 
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ዜኸበርኩም ኣሕዋት፡ ሃገርና ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ፡ ዜኸሰሰለ ል ገዯብ በተኽ መረረ ዜኸፍኤ፡  እዙ ኣብ 
ሰማይ ሰሪቡ ል፡ ጸሉም ዯበና ናይ ተቓውሞ፡ እዜግሀር ኣይ ግበሮ ዯኣ እምበር፡ እንተ ዯኣ ዕዴሌ ረኺቡ፡ ሓዴነት 
ህዜቢ በታቲኑ፡ ሃገር ነብረትያ ነበረት ክገብራ ዕዴሌ ኣል።  እዙ ናይ ብኣጋ ዯወሌ ናይ መዴረኽ እዩ። ዜሰምዔ 
ይስማዕ፡ ይ ሰምዔ ይስማዕ።  
 
ክሳብ ሕጂ፡ ንህግዯፍ ስዒሩ፡ መተካእታኡ ክኸውን ዜበቅዕ ሃገራዊ ትሌሚ የሌቦን። እቶም ህግዯፍ ንቕዴሚት እና 
በለ፡ ዜዴግፉ ሇው ህዜቢ ሌክዕ ኣሇዉ።  ትንፋስ እንተ ዯላኻ ክሳዴ ሓዜ እዩ። ወይ ትገብር፡ ኣይ ትገብርን ከኣ 
ትበኩር። ህግዴፍ ይገብር ኣል። ጉዴሇታት ናቱ ዜጸርየለ ናይ ግ ሕቶ እዩ። ባዕለ ንባዕለ እንተ ይ ጸርዩ፡ 
መሌሓሰይ እቖርጽ፡ ንዑኡ ከጽርዮ ዜኽእሌ፡ ዋሊ ሓዯ ካሌእ  መስርሕ፡ ክሳብ ሕጂ ከም ይ ተፈጥረ።   
 
ከምዙ፡ ንርእዮ ልና ሓቂታት ዜምስክሮ ል፡ 'ዜኣመነ ብሰፍ ዜኸሓዯ ብሰፍ" ዜዴግፍ ናይ ተቓውሞ ክንፊ፡ ዴሮ 
ይስማዕ ኣል። ንሱ ከኣ፡ እዙ ዱያስጶራዊ ምስሌምና ኤርትራ፡ ህግዯፍ ክሳብ ሕጂ ጠጠው ክብሌ ዜኸኣሇ፡ 
ብሳሊቶም ዯገፍቱ ክርስትያን፡ ከም ምዃኑ እዩ ኢለ ብምእማን፡ ሃሇፍ ይበሃሌ እዩ። ገሇ ካብቶም ቋንቋ ዓረብ 
ዜመሌኩ ሰባት ዜብሌዎ ከም ዜስማዕ፡ ኣብተን ብቋንቋ ዓረብ ኣንግዲ ወብሳይታት፡ ኣንጻር ህግዯፍን ዯገፍቶም 
ክስታንን፡ ዜፍኖ ጎስጓስ ኣዜዩ ኣሰካፊ ከም ምዃኑ ይሕብሩ።  
 

ኣነ ንባዕሇይ፡ ሓዯ ኣስሊማይ ተንታኒ፡ ኣብ እቲ ስመር ዜተባህሇ ናይ ጭንቛት ስታንሳ /depressed people's 
room/፡ ብእዜነይ ዜሰማዕኩዎ ገረመኒ ነጥቢ ኣል፡: ኣስሊም ኤርትራ፡ ኣብ ግ ጃንሆይን ዯርግን ዜነበሮም ክብሪ፡ 
ምስ እዙ ናይ ልሚ ሻዕብያ ምስ ዜወዯኣዯር፡ ሻዕብያዊ ጭቆና ይብርትዕ እንክብሌ ተፈሊሲፉ።   
 
ሻዕብያ ዯኣ፡ ኣብ ሓሙክሽቲ ህሌቂታት ዖናን በሰዱራን፤ ኣፍዓበትን ኣቕርዯትን፤ ኣብ ኦምሓጀርን  ወተ . . ረጊጻ፡ 
ኤርትራ ብምሌእታ እንተ ይ ትሕርራ ነይራ፡ እዝም ናይ ሕጂ ፖሇቲካዊ ጭንቋት፡ ከምዙ ዜኣመሰሇ ረባ፡ ክዚረቡ 
ዕዴሌ ኣይ ምረኸቡን። ብኻሌእ ኣራርባ፡ እቶም ነስሊምና ሰብ ዖናን በሰዱራን፤ ኣፍዓበትን ካሌኦትስን፡ ጽነቱ 
ስርዓታት ኢትዮጵያስ፡ ካብ ሻዕብያ ይሕሹ ንዜብለ ሇዉ ሕሙማት፡ ብጉዲይ ሃገርና ክዚረቡ፡ ብቕዓት ዜጎዯልም 
እዮም።  
 
ኣንቱም ኩቡራት ነበብቲ፡ እንተ ዯኣ እታ ብፈጣሪና ዜተዓዯሇትና ኣእምሮና፡ ከም ሌክዓ ክንጥቀመሊ ምስ 
እንኽእሌ፡ ነዝም ኣሕዋትና ንቃወም ኣልና እንክብለ፡ ን36 ዓመታት ዜኣክሌ፡ ሊሕ ኢልም ከብቅዑ፡ ብይካ 
ነንሓዴሕድም ምብኣስ እንተ ይ ኮይኑ፡ ከውቅይዎ ዜግብኦም ስራሕ ስሇ ይ ከኣለለ፡ እንታይ ስሇ ዜኾኑ እዮም? 
ኢሌና ምስ ንሓተት ;- 
              መሌሲ - ስሇ ዜሓመሙ። እንታይ ዓይነት ሕማም?  
              መሌሲ - ጽሊሇ።   እንታይከ ኣፍርዮም?   

              መሌሲ - ማይ ዜዓሞኾን ተቓወምቲ ዜኣመነን = ባድ። ስሇ ምንታይ?  

              መሌሲ - ስሇ ዜተጸሇለ። ካብ ጽለሌ ዯኣ እንታይ ክንጽበ ንኽእሌ?  
              መሌሲ - ንነብሱ ጎዱኡ፡ ንኻሌኦት ከይ ጎዴእ፡ ኣብ እንዲ ጽለሊት ኣእቲኻ ምክንኻኑ።  
እሞ ዯኣ ምቅዋም ክህለ የብለን ማሇት ዴዩ? ኣይ ፋለን። ክህለ ኣሇዎ እምበር። 
 

ምቅዋም ማሇት ግን፡ ነታ ጽኑዕ ዓረ ሰረት ሇዋ ገዚኻ፡ ካብ ሱራ  ክትብንቁራ ምፍታን ኣይ ኮነን። እንታይ ዯኣ? 
ንሳ እታ ገዚ፡ መዓት ሸራፍ መራፍ ጎዴንታት ምስ ዜህሌዋ፡ ከመይ ገቢርካ ክትጽግና ከም ትኽእሌ፡ ናይ ህንጸተ 
ህንዯሳ ብቕዓት ሃሌዩካ ክነስኻ፡ እቲ ከም ጎይታ ናታ /land loard/ ኮይኑ መሓዴራ ል፡ ጽገናታት መታን ከይ 

እቶም፡ ኣሊህ ወ ኣክበር እናበለ ኣብ ምዴረበዲ ሌብያ፡ ንኣመንቲ 
ክርስትና፡ ናይ ግብጽን፤ ኤርትራን ኢትዮጵያን /ሕሱም ትርኢት/ 
ኣብ ቅዴሚ ካሜራ ንኸንተፉ:  ኣሕዋት ኤርትራውያን መእመናን 
ኣስሊምና፡  እንታይ ኮን ተሰሚዑዎም ይኸውን?  ካሌኦት እውን ። 
መን ይጭክን? ሊምፓደሳ ድስ እዙ ኣቶም። እቶም ሊምፓደሳ 
እናበለ ዜመጻዯቑ፡ ክዚረቡ እንተ ዯኣ ኮይኑም፡ በዙኦም ኣስሊም 
እዙኦም ዯኣ ዯይ ዚረቡ። 
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ትገብረሊ፡ የፍቅ እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ እቲ ዜሓሸ ኣማራጺ ወሲዴካ ክትቃወም ይግባእ። እዙ ኣብነት እዙ ንምታይ 
ኣሌዕሇዮ። ንምንታይድ? 
 
ነዝም፡ ህቡባት ተቓወምቲ ኢና ዜብለ ሇዉ ውዯባታት፡ ግን ከኣ ነዙ ል መንግስቲ ኤርትራ፡ ከም ሓማሰናይ 
መንግስቲ ክስታን፡ ገቢሮም ምስ ዓገቡ፡ ካብ ሱሩን መሰረቱን መቑሙቖም ክቐትሌዎ እሞ፡ መንግስቲ ሸርዕያ 
ንኽተኽለ ዜጽዕሩ ሇዉ ስሇ ሻቕሇኒ እየ።     
 
ወዮ ዯኣ፡ ኩቡር ህዜቢ ኤርትራ፡ ሕዴገት ቁደስ ተግባር እዩ፡ እንክብሌ ስሇ ዜሰበኸን፡ ህዜብና ዴማኒ ስሇ 
ዜተቐበልን እምምበር፡ ተግባራት ISIS ኣብ ኤርትራ ግን፡ መኣስ ተጀመራ እንተ ተባህሇ፡ ኣብ 1967ዓም፡ ኣብ 
ሽምባረ ጋሽ ሊዕሊይ ዯኣ ከይ ከውን? እቲ ገርም፡ ሓዯ ካብቶም ግዲያት ሓረስቶት፡ ሐወቡኡ ንስውእ መሌኣከ 
ተኸሇ ከም ሇዎም ይዕሇሌ እዩ። I better impose a limit against myself not say beyond this.  All 
Eritreans United, we have paid priceless cost and we have gained – priceless liberation. We have 
done it. That is the end of it.  
 
እዙ ኣስሊማዊ ጀሃዴ ኤርትራውያን፡ በቲ ብምስሌምናዊ ርዱኢቱ ኣዜዩ ሉቅ ሌቃውንቲ ዜነበረ /Islamic 
intectual/ ሱዲናዊ መራሒ፡ ሓሳን ኣሌ ቱራቢ ዜበሃሌ ሰብ - ሕጂ ሕዲሪናይ፤ ዜተተባብዔ ነበረ። ቱራቢ፡ ቀንዱ 
ናይ ዕሊማ መሓዚ ቢን ሊዯን ብምንባሩ፡ ቢን ሊዯን ኣብ ሱዲን ዓስኪሩ ከም ዜነበረ ይፍሌጥ። ገሇ ካብዝም 
መጃሂዱን ኤርትራውያን ከኣ፡ ምስ ኣሌቓዒዲ ናይ ቢን ሊዯን፡ ከሳብ ኣፍጋንስታን ከይድም ከም ዜተሓባበሩ 
ተንትዩ ነበረ።    
 
ወይሌና ኣስሊም፤ ወይሌና ክስታን ኤርትራ። በዙ ኣብ ዴያስጶራ ዜካየዴ ል ፍሌሌይ፡ እንተ ዯኣ ቀጺለን፡ እሞ ከኣ 
ንውሽጢ ሃገር እንተ ሌሒኹ፤ ሽግር ክፈትሕ ይ ኮነስ፡ ነዚ ሃገር ኣብ ሽግር ክዴቕዴቓ ከም ምዃኑ፡ ዜሕብሩ 
ሩጡባት ኣብነታት ኣሇዉ።  
 
ስሇዙ፡ ዜኸበርኩም  ኣሕዋት ሰብ "ጉጅሇ ንጋባእ"  "ስምከ ይመርህ ግብርከ" ከም ማሇት፡ ስምኩም ንባዕለ ዴማኒ፡ 
ይሕብር ስሇ ል፡ ውራይኩም ኣብ ምግባእ ህዜቢ ከተውዕሌዎ እንተ ዯኣ ኪኢሌኩም፡ ታሪኽኩም ኩቡር ክኸውን 
እዩ። ሓዯራኹም። እዙኣ ዓባይ ዕዴሌ እያ።   
 
ሇበዋይ ከምዙ ዜስዕብ እዩ። ጥርኑፋት ጉጅሇ ከም ምዃንኩም መጠን፡ ገዴሰኩም ወይ ዴማኒ ዜምሌከተኩም 
እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ ብኽብረትኩም ሇበዋይ ክትቅበለ። ሓዯ ነገር ከብርሃሌኩም፡፡ "ዴሙ ምስ ከዯት፡ ኣናጹ 
ይስዕስዓ" ከም ማሇት፡ እታ ዴሙ ናይ ተቓውሞ ስሇ የሊ፡ መዓት ኣናጹ ይስዕስዓ ከም ሇዋ ተረዱእሌኩም፡ 
ዜከኣሇኩም ክትገብሩ ይምሕጸነኩም።   
 

1. 10 ወራዘት ካብ ክስታን፡ 10 ውራዘት ዴማኒ ካብ ኣስሌም፡ ወይ ዴማኒ ብዜያዲ፡ ንናይ ሕዴገት 
ስራሕ ዜነጥፉ ኣሇሉኹም ከተበግሱ። 
 
2. ስራሕ ናቶም ዴማኒ፡ ኣብ መሊእ ዴያስጶራ ዜነብር ኤርትራዊ፡ ዯጋፊ መንግስቲ ይኹን ይ ዯጋፊ 
ብይ ፍሌሌይ፡ ናይ ሕዴገት ጉባኤ፡ ንምግባእ ብኹለ ናይ mass media ተጠቒሞም ጎስጓስ ንሓዯ 
ዓመት ከካይደ። መምርሒ ካባኻትኩም። 
 
 3. ንሓዯ ዓመት ዜኣክሌ ጎስጓስ ምስ ተኻየዯ፡ ኣብ ዜጥዕም ቦታን ግዛን ምግባእ። 
  

           4. ካብ 500 ይ ውሕደ፡ ብማዕረ ካብ ክስታንን ኣስሊምን፡ ካብ መሊእ ዱያስጶራ ንጉባኤ ምቕራቦም። 
 

 5. ንምለእ ዕጥቆምን ስንቆምን ዜሽፍን ወጻኢታት፡ እተካይዴ ዴማ፡ ሓንቲ ናይ ገንብ ኣካቢት ሽማገሇ፡                
ብማዕረ ኣባሊት፡ ካብ ክስታንን ኣስሊምነ ከተቑሙ።  
 
6. እቲ ገንብ፡ ካብ ኩሌና ኣብ ዱያስጶራ እንርከብ ጉደሳት ይእከብ፡፡ 
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ስሇዙ - "ስምከ ይመርህ ግብርከ" ከም ማሇት፡ ስምኩም ንባዕለ ዴማኒ፡ ይሕብር ስሇ ል፡ ውራይኩም ኣብ 
ምግባእ ህዜቢ ከተውዕሌዎ እንተ ዯኣ ኪኢሌኩም፡ ታሪኽኩም ኩቡር ክኸውን እዩ። ሓዯራኹም። እዙኣ ዓባይ 
ዕዴሌ እያ።   
 

ሇበዋ ንሰብ GLOBAL SOLIDARITY 
 
ከምቲ ኣነ ዜርዯኣኒ እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ ናይ መሇሇይኹም ስም ማሇት፡ ንሓዴነት፤ ንስኒት፤ ንውህዯት . . . ወተ 
ጠቓሌሌ፡ ከም ምዃኑ ይሕብር። ቅዴሚ ሕጂ እውን፡ ነዙ ስም እዙ ሒዝም ዜተበገሱ፡ ኣበይ ከም ዜኣተዉ - 
ዯሃዮም ሽትት ኢሊ። ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት Solidarity ዜበሃሌ እውን ኣል። እዙ እንተ ኮኑ እውን፡ 
ብይካ ሕርቕ እምበር፡ ንስሞም ንጸባርቕ ተግባራት ኣይተራእየን።  
 
Semere A ከኣ፡ ብኸምዙ ይገሌጾም። 

"Since repackaging themselves as a youth movement in 2011, the group    has increasingly 

used deceit, intimidation, vandalism, violence and terrorism as tools to accomplish their 

political objectives. As a result, several leading members of EYSC are being investigated by 

authorities in their host countries for alleged crimes involving harassment, theft, vandalism, 

arson, aggravated assault and conspiracy to commit murder against Eritreans in the 

diaspora." 2   
   
ክሊትና ከም ንፈሌጦ፡ ናይ ኣውራጃነት ፍሌሌያት ከም ልና እዩ። ዋሊኳ በብወገና ንዚረበለ እንተ ኾና፡ ብይካ 
ረሓሕቕ ኣንፈታት እንተ ይ ኮይኑ፡ ቀራርብ ንጥፈታት ኣይ ይርኤን፡፡ ፍሌሌያትና ዲርጋ እና ሰይሔ እዩ። ኣብ 
ሊዕሉ ተመሌኪቱ ል ቪዴዮታት፡ ሓባሪ እዩ። ሃገራውነት፡ ብኣውራጃነት እና ተዓብሇሇት እያ። ዴሮ ብዋዚውዜ 
ዛማን ዯርፍን ትሌሂትን ይቑመለ ኣል። HadeEndina 
 
ስሇዙ ኩቡራት ኣሕዋት፡ ከምቲ ስምኩም መሌክቶ ል፡ ናብ ረብሓ ሃገርን ህዜብን ከተውዕሌዎ መታን፡ ሇበዋይ 
ንዓኻትኩም እንሆሌኩም።  
 

 1. 10 ወራዘት ካብ ሓማሰን፡ 10 ውራዘት ካብ ሰራየ፡ 10 ውራዘት ካብ ኣከሇጉዚይ፡ ወይ ዴማኒ 
ብዜያዲ፡ ንናይ ምይይጥ ስራሕ ዜነጥፉ ኣሇሉኹም ከተዕጥቑ። ክሳብ ሕጂ፡ ፍሌሌያትና ናብ ጽሌኢ 
ዜበጽሔ ስሇ ይ ኮነ፡ ክቃሇሌ እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ ናይ ምምይያጥ ጉባኤ ክጋባእ ኣዴሊይነቱ ዑዘዜ እዩ። 
 
2. ስራሕ ናቶም ዴማኒ፡ ኣብ መሊእ ዴያስጶራ ዜነብር ል ኤርትራዊ፡ ዯጋፊ መንግስቲ ይኹን ይ ዯጋፊ 
ብይ ፍሌሌይ፡ ናይ ምይይጥ ጉባኤ፡ ንምግባእ ብኹለ ናይ mass media ተጠቒሞም ጎስጓስ ንሓዯ 
ዓመት ከካይደ። 
 
 3. ንሓዯ ዓመት ዜኣክሌ ጎስጓስ ምስ ተኻየዯ፡ ኣብ ዜጥዕም ቦታን ግዛን ምግባእ።  
 
 4. ካብ 600 ይ ውሕደ፡ ብማዕረ ካብ ኣከሇጉዚይ፤ ሰራየን ሓማሴንን፡ ካብ መሊእ ዱያስጶራ ንጉባኤ 
ምቕራቦም። 
 
 5. ንምለእ ዕጥቆምን ስንቆምን ዜሽፍን ወጻኢታት፡ እተካይዴ ዴማ፡ ሓንቲ ናይ ገንብ ኣካቢት ሽማገሇ፡                
ብማዕረ ኣባሊት፡ ካብ ሰሇስቲኤን ኣውራጃታት ከተቑሙ።  
 
6. እቲ ገንብ፡ ካብ ኩሌና ኣብ ዱያስጶራ እንርከብ ጉደሳት ይእከብ፡፡ 

 
እንተ ዯኣ ራእይና ከይ ኣማዓራሬና፡ ኣብ ጸቢብነት ተሸሚምና ግን፡ ነቶም ከማና ብጎሮሮኦኦም ዜዚረቡ ጎረባብትና፡  
ኣብቲ ዯረጃ ናታቶም ክንሽመም ኢና። ንሳቶም፡ ካብ ዓቕሉ ጽበት ዜተሊዕሇ፡ ምናሌባሽ እንተ ተመሰሇልም፡ በዙ 
ንሕና ንቐድ ልና ናይ ኣውራጃነት ነዃኣት ሰሉኾም እና ኣተዉ እዩም። እዙ ኣብ Youtube ዜጸወ ል እነሀኒ፡ ይ 
ምስትንዓቑ::  ነቲ ይ ትንከፍ /sacrosanct/ ኩቡር ኤርትራዊ መንነትና፡ ራስሕ ጥምሖ፡ ዴሮ ብመጻሕፍትን፡ 
ብረባን ይጉስጎስ ኣል። ወይሌኹም ኣውራጃውያን፡ ክትዕጉሙ ትዯሌዩ እንተ ዯኣ ሃሉኹም።   

https://www.youtube.com/watch?v=Pi00kdp1ddY
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እቶም ናይ ገዴሉ ወሇድ በሌና፡ ምናሌባሽ ናይ እዙ ሓዯጋ እዙ፡ ይ ሽትተና እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ ነዝም ወሇድ ጣዕሚ 
ወይ ወሇድ ነጻነት እሞ ከኣ፡ ንኸይስቆሮም ብናትና ሕምቀት ከም ምዃኑ ይኸውን። እንታይ ይፍተን ከም ል፡ ነዚ 
ትስዕብ መጽሓፍ ተመሌከቱ። ብተወሳኸ ከኣ፡ ዯሓን ኣይ ትእቶ youtube፡ መንነትና ክንቅይር መታን፡ መዓት 
ምንቑቓሕ ትገብር ኣሊ።  
 

 
 

መ ዯ ም ዯ ም ታ 
ዜኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን፡ ኣብ ስዯት ዋሊ ዯኣ ንሃል እምበር፡ ብሓሳብናሲ ብይ ጥርጥር፡ ኩለና ኣብ ሃገርና 
ከም ልና ኮይኑ እዩ ዜስመዓና። ዜኽርታት ሃገርና፡ ኩለ ግዛ ንሱ ምሳና፡ ንሕና ዴማ ካብኡ ተፈሉና ኣይ  
ንፈሌጥን። እንተ ዯቀስና ንሓሌሞ፤ ከይ ዯቀስና እንከልና እውን፡ ዜ..ን..ን..ን ክሳብ ንብሌ ገቢሩ እዩ፡ ስግሇና ወይ 
ፍዜና። እሞ ዯኣ ሕማምና ሓዯ ካብ ኮነ፡ ስሇምንታይ ዯኣ ኢና፡ ኣብ ክንዱ ሓቢርና ንተሓጓጎስ ወይ ንጻገም፡ ኣብ 
በሇካን ሇኽዓካን ንሽመም።   
 
ነዙ ጸገም እዙኣ ንምእራም ስምዑ ለኡማት ጭርሖታት፡ ከም ከምዙ ዜዴምጾም: ሃሇፍ ክበሃሌ ጸኒሑ እዩ:- 
reconciliation፤ ስመር፤ ንጋባእ፤ solidarity፤ ሓዯ ህዜቢ ሓዯ ሌቢ . . . ወተ። ኣብ ግብሪ ግን - ባድ።  
 

ኣቕዴም ኣቢለ ዓሚ እዩ እመስሌኒ፡ ካብ ሃሉፋክስ/ካናዲ፡ ንጋባእ ኣብ ዜብሌ ቴማ፡ ብራዴዮ ዴምጺ ኤርትራ 
ዜመሐሊሇፍ ዜነበረ መዯረታት፡ ንእግረ መንገዯይ ምስ ኣሊገስኩዎ፡ ንኹለ ዋኒነይ ኣወንዙፈ፡ ብኣንክሮ ሰሚዔዮ። 
ሰንበት መዓሌቲ እያ ነይሩ።  
 
እቲ ኣርእስቲ፡ ንዜመጽእ ሰንበት ቀጻሉ ከም ምዃኑ ምስ ሰማዕኩ ከኣ፡ ንሰንበት ክጽበ ነዊሑኒ ነይሩ። መዓሌታ 
ኣኺሊ ሰንበት ምስ መጸት፡ ሽዑ እውን ተኸታቲሇያ። ብጣዕሚ ኣዜዩ ዑዘዜ ዚዕባ ከም ምዃኑ ኣፈይ ከፊተ 
ኣተባቢዔ። "ንጋባእ" ማሇት ከምቲ ንዓይ ዜተረዯኣኒ ገቢረ፡ ተዯሊይነቱ ከም "ኦክስጂን/oxygen" ምዃኑ ሓቢረ። 
ብቐጻሉ ምስ ተኸታተሌኩዎ ግን፡ ትሕቲ ርዱኢተይ ኮይኑ ረኸበዮ። ምዓስ ዯኣ ኢና ንጋባእ ኢሇ፡ ንሓዯ ምስ ኣቶም 
ቅርበት ሇዎ ምስ ተወከስኩ ከኣ፡ ዓግብ መሌሲ  ኣይ ረኸብኩን።   
 
ተገዱሸ ምስ ተኸታተሌኩ ግን፡ እቶም ነዙ ረዙን ዜኾነ ዚዕባ እዙ፡ ቐዴሙ ዜነበሩ ኣካሊት፡ ንናይ ባዕልም ራእይ 
ዜሽከም፡ ሓዯ ነጻ ዜኾነ  "ንጋባእ" ዜብሌ መሽጊ /fence/ ከም ዜመሸጉ ተረዱኡኒ። ብኻሌእ ኣበሃህሊ፡ ውዴብ ከም 
ኮይኑ ተረዱኤዮ። ክሳብ ሕጂ ግን፡ ምዃን ግዱ ኣብዩዎም ኮይኑ፡ እቲ መሽጊ ኣልን የልን ምዃኑ ብወገነይ 
ዜፈሌጦ የብሇይ። ተስፋ እገብር ክህለ። ንምዃኑ፡ ንጋባእ እንክበሃሌ ከል፡ እንታይ ንምግባር እዩ?   
 
ጽንሕ ኢለ ከኣ፡ ሓዯ ውዯባ፡ ረዙን ሽም ሒዘ ይሊሇ ኣል፡፡ Global Solidarity ዜተባህሇ እዩ። ስም እሞ፡ 
እንታይከ ክወጾ - ይበሌ። እዙ ኣቶም እውን፡ ሓዯ ምቑለሌ ዴምጺ ሇዎ ፕሮፈሶር ኣባሌ ናቶም፡ ኣብ ሬዴዮ 
ዴምጺ ኤርትራ፡ ምስ ናዜ ኮይኑ ስምዖ መብርሂ፡  ቅዲሕ ወይ ፎቶ ኮፒ፡ ናይ " ንጋባእ" ከም ምዃኖም፡ ስምዕ 
መዯረ መዱሩ። ጥርናፌኦም ንምታይ ከም ምዃኑ ከብርሆ እንከል ዴማኒ፡ /ብሌክዕ ተረዱኤዮ እንተ ዯኣ ኮይነ/፡ 
ኣብ ቅዴመ ግምባር ናይ ተቓውሞ ዴያስጵራ፡ ንሳቶም ንባዕልም፤ ከም ሕለፋት ጉደሳት/extremist/ መሲልም፡ 
ህርፋኖም ከኣ፡ ዓሇምሇኻዊያን ኣፈ ጉዲያት ሃገረ ኤርትራ፡ ክውክለ ይሕሌኑ ከም ሇዉ ከም ኮይኖም፡ 
ተረዱኦሙኒ።    

"In this bold study of modern ethno-regional nationalism, the author examines the 

divergent paths taken by the nationalist insurgencies in Tigray and Eritrea. The 

author argues that Tigrayans, south of the Mereb River, and Kebessa (highlands) 

Eritreans, north of the Mereb, are ethnically one people, tied by common history, 

political economy, myth, language and religion. Both fought against an enemy, an 

oppressive Amhara ethnic state, for a period of seventeen and thirty years 

respectively. In the process of the armed struggle, however, each evolved separate 

political identities and, after jointly marching to military victory in 1991, they 

followed separate political paths-Eritreans created the newest state in Africa and 

Tigrayans remained within the Ethiopian body politic."3  

 



 16 

እዙ ሕሌሚ እዙ፡ ዴሮ ተፈቲኑ ዜፈሸሇ እዩ። ከም በዓሌ ኤሌሳ ጭሩምን ድክቶር ዲንኤሌን ዜኣመሰለ . . . ቀዯም 
ብእዋኑ፡ ክሳብ መረቖም ዜውዴኡ ርሂጾም፡ ምዃን ምስ ኣበዮም ሰንኪልም ዜተረፉ እዮም።  ጀነቫን ንዮርክን 
ይመስክራ።  
 
Global Solidarity ከኣ: ነዙ ከምዙ እንተ ዯኣ ኮይኑ ተበግሶኦም፡ ክሰሌጦም ስሇ ይ ክእሌ፡ እንተ ይ ዯኸሙለ 
ይሕሾም። እንተ ዯኣ ዜከ ኣልም ኮይኑ ዴማኒ፡ ኩለ ጸዓታቶም፡ ኣብ ካሌእ ረዙን ዜኾነ ቁምነገር፡ ከቕንዕዎ መታን 
ተሊቢየዮም ኣልኹ።    
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