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ንሕና ተጋሩ ዒብዘህዘ እዋን እሂን ሚሂን ምብህሃሌ 
የዴሇየና አል 

ካብ ኖህ ሙሴ  
ዔሇት 6 ሚያዛያ 2008 ዒ.ም 

 
ልሚ ልሚ ዛቃሊቐለ ዖሇዉ ናብ ሌዔሉ ህዛቢ ትግራይን ዉዴቡ ህወሓትን ዖቕንዐ 
ምትኹታኻት ክነስተብህሇልምን መንቀሉኦም እንታይ ምኴኖምን ምምርማር ንሕና ተጋሩ 
የዴሌየና ኣል፡፡ እቶም ቅዴሚ ኢለ ንዳሞክራስያዊ ሓዴነትና ጠንቂ እዮም ኢሌና ኣብ 
ቅዴሚት ዛሰራእናዮምን ክንቃሇሰልም ኣሇና ዛበሌናዮምን ግን ዴማ በግብኡ በዖይምቅሊሰና 
መመሉሶም ዛዯግሱና ዖሇዉ ሕማማት ትምክህትን ፀቢብነትን ኣብክንዱ ዛዲኽሙ ብኣንፃሩ 
መሌኮኦም እናቐየሩ በርሑቕ እንተይኮኑስ ናብ ዉሽጥና ይሌሑኩን የዲኹሙናን ከምዖሇዉ 
ምሰትባሃሌ ግዴን ኮይኑ ኣል፡፡ 
 
ይኹን እምበር ጠንቆም እንትንምርምር ኣብ ክንዴ ኣብ ካሉእ ዖል አበር ክንዯሉ ንሕዉትት 
ኣቒዱምና ንሕና ከመይ ኣሇና? እንታይ እዩ ነዘ ሕዛብና ናይ ምጉናይን ፇሉካ ናይ ምዉቃን 
ህቃኔታት ዛበጋግስ ዖል ምክንያት? በከመይ ይሪኡና ስሇዖሇዉ እዩ እቶም ትማሉ ትማሉ 
ዯጊፌናን ሓቁፌናን ነብሶም ከኽእለ ዛሃገዛናዮም ኣሓት ዉዴባት እንተየተረፈ እቲ ጉዲይ ኣብ 
ጥቆኦም እናተፇፀመ ኣብክንዱ ዒገብ ዛብለ ሱቕ ዛብለን ሓዯ ሓዯ እዋን እዉን አጀኹም 
ምባሌ ብዛመሰሌ መሌክእ ዛሓሌፈዎ ዖሇዉ? ሰሇይ እቲ ሕመቕ ናይ ማን ኣባና ምኹና እዘ 
ድ መርዒያ አይኮነን? ኢሌና ክንሓትት ግዴን እዩ፡፡ ነይ እየ እምባአር እወ ንሕና ተጋሩ እሂን 
ሚሂን ምብህሓሌ የዴሌየና ኣል ዛብሌ ዖሇኩ፡፡ 
 
እሰኪ ነቲ ነዊሒ ታረክ ተጋሩ ገዯፉና ካብቲ እጥቃዊ ቃሌሲ እትጀመረለ እዋናት ጀሚርና 
ክሳብዙ ህዘ ንሕና ተጋሩ እንታይ እንታይ ፅቡቓትን ሕማቓትን ፀባያት ነይሮምናን አሇዉናን? 
እቶም ዴኹማት ባህረያትና ኸ ነቲ ልሚ ዖንፀሊሌዎና ዖል ሓዯጋታት እንታይ አበርክቶ 
ገይሮም? ዛብሌ ንምረአይ ብወገነይ ዛተዒዖብኩዎም ጠባያት ናብ መንብበቲ ኣቕርብ ኣልኹ 
ዛጎዯለ ዴማ ካሇኦት ይመሌእዎም፡፡ 
 
መቸስ ኩልም ኣበታህቲ እተዖርዖሩ ጠባያት ንኹሌና ስሇዖይዉክለ እወ ንሕና ጌላና ተጋሩ 
እናበሌኩ ከቅርቦ እየ መሪፀ እሞ በብትዛምሇከተና ንንብስና ክንመዛናን ንትሕማቕ ጠባይት 
ክንእርም ነቲ ፅቡቕ ጠባያት ዴማ ምእንቲ ክነጉሌብቶ ይህግዛ እዩ ዛብሌ እምነት አሇኒ፡፡ ነተን 
ጠባያት ናይ መንግስትን ህዛብን ብዛብሌ ዒይኒ ክፇሊሉ አይመረፅኩን የግዲስ ኩሊትና አበይ 
ከመዖሇናን ሰስሇንፇሌጥ ንዒና ዛምሌከቱ ጠባያት ኣይነኦም ከምዛኑ እዉን ሰሇዖይጠፌኣና  
ኩሌና ከም ተጋሩ መጠን እንታይ ዒይነት ጥንኩሩን ዴኹምን ጎንታት አሇዉና? እዘኦም ምሰቲ 
ህዘ ዛኽሰት ዖል ፀገማት ከመይ ይዙመደ ኢሌና በብዒሌና እንመዛኖ እምበር ኣነ እይ ናይ 
እገሇ አይ ዴማ ናይቲ ሃዯ ብምባሌ ዛመዛኖ ኣይኾንን፡፡ አስኪ ናብቲ ጉዲይና ንእተዉ፡- 
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 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ወሇዴና ቅዴሚ ዒማዑት ዒመታት ባእዲዉያን ወረረቲ ሐገርና 
ክወሩን ህዛብና ከባሳብሱ ብኹለ አንፇት እንትመፁ በብታዛመፅዋ እናትረፈ ከይተዴፇር 
ኣኽቢሮም ዖፅንሑሌና ሀገር ዛተረከብናን ናታቶም ንሒን ሓቦን እናሰነቕና ዛዒቤና እሞ 
ዲሓር ዴማ በግዳና አንፃር ወሽጣዊ መዖመዛቲን ግፌዏኛታትን ሙኹሓትን ንአስረተ 
ሸዉአተ ዒመታት ስሌም እንተየበሌና ዛተ£ሕሻና  ጥምየት ፤ ፃምእ  መወዲእታ ዖይብለ 
ጉእዜን ተታተሌትን ዯማዉን ዉግኣት እንተሰየኮኑና ነፃሊኢትና ኣምበርኺኽና እተዒወትናን 
ንባዔሌና አዉን ከቢዴ ዋጋ ዛፇሌናን ዛሰንከሌናን ኢና፤- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ነዜም አንፃር ብሔራዊን ዴርባዊ ዔብሇሊን ክቃሇሱ ዛወፁ ዯቕና 
ከመጮsmት ኣብጉላና ሓቢኢና ሹሊ ከየብሌኦም ሓሉና  ከብዴና ብጥሙዮ ከይጠመዩ 
ዛአንገሌና  ከይወሁደን መስርኦም ከይዙርይ ዯቕና መሪቕና እናሰዯዴና ዖሸዯንና  ባንዲ 
ሰሉኹ አትዩ ሓዯጋ ከየብፅሓልም ሰሌም እንተየበሌና ዛሓሇና  ወየንቲ ኮይና ምሰፀሊኢ 
ዖተጠማጠምናን  ሽግ ወየንቲ ኮይና ህዛብና ዖንቓሕናን ዛወዯብናን ኢና ፡- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ መስመር ህወሓት ተቐቢሌና ኣብ ሁቕፉ ፀሊኢ ኮይና ብናይ ከተማ 
ስርዑት አቢሌና ንህዛብና እናወዯብናን እናንቓሕናን አብጎኒ ዉዴቡ ክዒስሌ ብምግባር ናይ 
ፀሊኢ ሚስጢራት ንዉዯብ እንሕሇፌና  ንዉዯብ ዖዴሌዩ ናዉቲ ገንዖብን እናወፇይና  
ተጋዯሌቲ ንሓዯ ሓዯ ስርሒታት ናብ ከተማ እንትኣትዉ እናሓባዔና ሌኡኽ ዉዴቦም 
ክፌፅሙ ዛገብረና  ፀሊኢ ሓንዯበት እንትነቕሓሌናን እንትአስረናን ዴማ ኩለ መግሇፅ 
ዖይብለ ግፌዔታትን መግረፌትን እናተሸከምና ተብዔተዎት ኣብ ፌረ-ነብስና ከይተረፇ ማይ 
ዛመሇአ ጠርሙስ ዛተንጠሇጠሌና ዯቀአንሰትዩ ዴማ ኣብ ማህፀንና እንጨቲ ከየተረፇ 
ዛኣተወና እዘ ኩለ ግፌእታት እንተየሰኮነናን ሚስጢር ዉዴብናን አባሊትናን አህሌፉና 
ከይንህብ ምእንታን መሌሓስና ክሳብ ምቁረፅ ዛበፃሕና ኢና፡- 

 እወ ንሕና ጌና ተጋሩ ዋሊ ኣብ ሰዯት እንተዴና ካብሕዛብናን ካብ ዉዴብናን ከይተፇሇናን 
ንባዔሌና ተወዱብናን ንዉዯብ የዴሉ እዩ ዛበሌናዩ ሀጋዛ ብዉፊይ ክሳብ ኣብ ፅርጊ ኮፌ 
ኢሌና ሇሚንና ንዉዴብና ዛዯገፌና ፡ ካብተፇሊሇዩ ፇተዉቲ ትግራይ ሃገዛ እናተዒኻብና 
ናብ ዉዴበና ዖሰዯዴናን ክሳብ ሂወት መስዋእትነት ዛከፌሌናን ኢና፡- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ዋሊ እ£ በትምክተኛታት ንምግሇፁ ዛኸብዴ ብሔራዊ ዔብሇሊ 
እንትበፅሓና ገዙእቲን ዉፅዒትን መሚና እን¦ዯለ ወያናይ መስመር ስሇዛነበረና ምስቶም 
ዉፅኣት አምሓሩን ካሌኦት ዉፅዒት ኢትዮጵያዉያን ወገናትና ሰሚርናንን ሃቢርናንን 
መቅሊስ እምበር ከምፅሊኢ ቆፂርና ንኸማና ዛበለን ዛተበዯለን ክንጎዴእ ዖይባህሪናን 
ዖይባህሪ ዉዴብናን በምንባሩ ክወግኡና ነዛመፁ ብዖሓት ብፆትና ኣብ ቅዴሚ ዒይንና 
ዛመንጠለናን እንተየተረፈ ምሰተማረኹ ሕነ ክንፇዱ እንተይበሌና ሓቢሒብና ጉ  ብእ 
አሰተምህሮ ሂብና ከከም ምርጭኦም ናብ ዖዖዯሌይዎ እናፊነናን ገሉኦም ምቅሊስ እንትመርፁ 
ኣብዛዯሇይዎ ዉዴብ ክፅንበሩ ብምግባር እተን ኣሓት ዉዴባት ከሕይለ ዛገበርና ገሉኦም 
እዉን ናብ ፀሊኢ ተመሉሶም ዲግም ዛማረኽለ ኩነታት ዛፇጠርናን፡፡ ከምኡዉን ዛነበርዎ 
ዉዴብ ፀረ-ዳሞክራስያዊ ኮይኑ ናይ ምቅሊስ ባይታ ዖሰእኖም ተቃሇሰቲ ተቐቢሌና ኣብ 
ማእኸሌ ህዛብና ተዒቑቦም ሌክእ ከማና ከምዯቁ ክንክን ከረኽቡ ኩለ ዒይነት ሀገዛ 
ክግበሮልም ከሳብ ዖስስኑ ዴማ ሓዯጋ ከየንፍም ከክንዴኦም እናሞትና ዛፅናሕና ኣብ 
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ዒወት ክበፅሁ ዛሓገዛና  ኤርትረዉያን አህዋትና ኣብቲ ወሳኒ ናይ ምቅባፅን ዖይምቅባፅን 
መዋጥር ኣብዛወዯቖለ ኣብ ዖመቻ ቀይሕ ኮከብ እዋን ኣብ ጎኖም ተሰሇፉና ህሇዌኦም ኣብ 
ምርግጋፅ ሰፌ ዖይብሌ ዋጋ ዛከፌሌና ኢና፤- 

 አወ ንሕና ገላና ተጋሩ ዴማ አንፃር ዉዯብ ተሰሉፉና ናይ ፀሊኢ ግፌኢ አሳሰይቲ ኮይና 
አሕዋትናን መታዒብይትናን ንናይ ፀሊኢ ካራ ዛቀበሌና  ካዴሬታት ኮይና በዒሌትና ብፃሓይ 
ቀትሪ እንተይተተረፇ ኣብ ፅርግያ ዛረሸናን እሞ ስዴሮም ኣብክንዴ ሓዖኖምን ዯበሶምን ኣብ 
ሌዔሉ ሬሳ ዯቆምን መቕርቦምን ክሌሓዩ በምግዲዴ ሰብኣዊነት ዛጎዯልን ታሪኽ ዖይርስኦን 
በዯሌ አብሌዔሉ ህዛብና ዖብፃሕና ኢና፡- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ኣብ ክንዴ ኣብ ጎኒ ሕዛብናን ዉዴብናን ተሰሉፉና ዔዴመ ፀሊኢ 
እነሕፅር በአንጸሩ ምስ ፊሽሸቲ ዯርጊ ተሰሇፉና ህዛብናን ተጋዯሌትናን እናቓንፅሌና  
ቁሸታት እናባዯምናን እናቃፀሌናን ፤ ዯቀ-ኣንስተዩ ኣህዋትና እናተጋሰስናን ዔሸሊት 
እናጨፌሇቅና ብእንረኽበን ቁንጣር ስርናይ ሰኺርና ኣብሌዔሉ ህዖብና ዛሽካእሇሌና ኣብ 
ዉዴብናን ህዖብናን ብቐሉለ ዖይግመት ማሐሰየቲ እናበፅሕና ዛነበርናን ዔዴመ ፀሊኢ 
ክናዋሕ ዒብዬ እጃም ዛነበረና ኢና፤-  

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ኣብ ክንዱ ምሰኣሕዋትና ተሰሇፉና እጃምና እንዉፉ በዖይጠቅማ 
ዯመወዛንን ረብሃታትን ተታሉንና ናይ ፀሊኢ ጃሱሳት ኮይና ኣሕዋትና ንፃሉኢ አሕሉፌና 
እንሓብና መዒሇያ ዖይብልም ተጋሩ ኣብ ኢዴ ፀሊኢ ኣትዮም ኣዲዲ ሞትን ስቅያትን ክኾኑ 
ዛገብርና ኢና፤- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ዴሕሪ መሪር መስዋዔትነትን ዋጋን ህዛብና ካብ ዯርጊ ሓራ ምስወፀ  
ዋሊ እ£ ነቲ ዛወረድ ሞት  መዉጋእቲ  ብርሰት  ምዛንባሌ ፤ መሓሰየቲን ዛምጥን 
ኣይኹን እታ ዖይተአዯነ ዋጋ ዛ¦ፇሇሊ ሃገር ዒቅማ ዖፌቅድን ህጊ መሰረት ዛገበረ 
መጣየሺን እግሪ መትከሉ በጀት ሰሉዒ ከትትግብር እናተገባዒ እሞ ዴማ ነይ አብ 
ምዉሳንን አብ ምትግባርንን ወሳነ ግዯ እናሃሇወና በዖይምኹንይ ስኽፌታን መጠኑ ዛኃሇፇ 
ሀገራዊ ተኃሊቕነት ዖይተግብርና እቶም በእሸልም ናብ ሜዲ ብምወፊሮም ናይ ትምህርት 
ይኹን ናይ ካሌኦት እዴሊት ተጠቀምቲ ዖይኮኑሞ ገሉኦም አካልምዉን ዛሳአኑ ተጋዯሌቲ 
ህወሃት ነበር ዛሓዉስ በይዖጠቅማ ቅርሺ አፊኒና ክሳብ ልሚ አብ ፀገም ክህሌዉን ልሚ 
እትሸኽሚ ኣብ ክሌሌናን ኣብ ተጋሩ ጥራይ ክወዯቅ ዛገበርና ኢና፡-  

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ኣብ እዋን ቃሌሲ ኣብ ትሐቲ ፀሊኢ ኮይኖም ናይ ከተማ ስሪዑት 
አባሇት ኮይኖም ንምግሊፁ ዖፅግም ዋጋ ዛከፇለን አካሇዊን ስነሇሌቦናዉን በሰሊ ተሸኪሞም 
ዴሐሪ ዒወት 20 ግንቦት እዉን ከምታቐዯሞም ሀገር ኣብ ምህናፅ ወፌሪ እጃሞም ክዋፅኡ 
ዛጀመሩ  ዛነበሮም ዯሞዛን ረብሓን እንተይተረፇ ኣጉዱልም ኣብ ትግራይ ንምስራሕ 
ቅዴሚ ኹለ ዛወፇሩ ዉፌያት ተጋሩ ኣበይ ዛንበሩ እዮም ኣብ ከተማ ነይሮም ዴማ 
ስሌጣን ክህ ሊዔሌን ታሕትን ይብለ አሇዉ እናበሌና ብሰሰዏ ስሌጣን ዒዊርና ናይ ባዒሌና 
ዒካሌን ዯገፌትናን ንዛኑ መቃሇስትናን ብፆትናን ዛበዯ ሓሊፉነት ወሲድም ኣብ ከተማ 
ይሰርሁ ስሇዛነበሩ ጥራይ ነዘኦም ኖት ገይረና ኣብ ርእሲ መጉዲእቶም ዴርብ በዯሌ 
ኣብፂሂና መብዙሕቶኦም ምሰቲቃሌሲ ክባታተኹ ዛገበርና ኢና፡- 
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 እወ ንሕና ገላና ታገሩ ዴሕሪ ዒወት ብ1985 ዒ.ም ክቐሊቐለ ዛጀምሩን ዖይዋያናይ 
ባህረያትን ናብ ዉሌቀ ረብሓ ምጉያያትን በእሸልም ክሰተኻኸለ ዛተዙረቡን ከምትቀዯም 
ከምቲ ግዚ ገዴሉ መሲልም በግሌፂ ክነቕፈ ዛጀመሩን ተጋዯሌቲ ሓመይትን ሃንፇሽትን 
ብዛብሌ አሰማት ጠሚቕና በዖይ ገሇ ህጋዊን ገምጋማዉን መስርሕ ተጋዯሌቲ ኣብ ቤት 
ማእሰረቲ ብምደጋን ተቃዉመታት በአጋ ክእፇኑ ዛገበርናንን ዲህራይ እዖኦም እናዋዒለ 
እናሃዯሩ ከይድም ተዋህሉልም ናብ ከቢዴ ጥፊዒት ዯረጆኦም ዒብዩም ብ1993 ናብ ዛኸፌዏ 
ምግምማዔ ክበፅሁ ጌርና ዉዴብና ህዛብናን ናብ ሓዯጋ ዛብፃህና ኢና፡- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ህዛብ ትግራይ ካብዛተቃሇሰለን መሪር ዋጋ ኽ¦ፌሌ ካብዖገዯዴዎ 
ጉዲያት ጉዲይ sንrኡን ባህለን ም£ኑ ረሲእና ብsንቁኡ ቀሪቡ እንተዙረባና በአምሃርኛ 
ተዙረብ ትግረኛ ተዙሪብካ ሃሊፊ ክትረክብ ዱ¥ ዯሉ¥ እናበሌና ብምዴሃሌ ምሰትፀንሆ ሽቁረራ 
ተዋሰኺ መሰንበዱ ቃሊት እናዯርበይና ኣብ ናይ ክሌሌና ከተማታት እንተይተረፇ ብsንቁኡ 
አሽማት ትካሌት ምሰያም ክሳብ ዛገዴፌ ኮይኑ ብአምሃርኛን ካበይ ክምፅመፁን ንምንታይ 
ከምእተሰየሙን በዖይፌሇጡ አሽማት እተፅሃፍም ታፔሊታት ከተማታትና እንትዉረራ 
ንምንታይ እንተይበሌና ቀፅሌለ በዛመሰሌ ሽሇሌትነት ሃሉፌናዮ በመሪር ቃሌሱን በኡኡ 
ብዛፀዯቀ ሕገ-መንገስቲ ዛረ¦ቦ መስሊት እ£ ክጥቀም ዖይኽኣሌናን ነቲ ትማሉ ኣብ እዋን 
ቃሌሲ ኣማዑቢሌናዮ ዛነበርና ን ኣብክንዱ ዛበሇፀ እንህሌዎ ንባዒሌና እዉን ከምቲ 
ትማሌ በዖይፀገም ሃሳብና ምግሊፅ ክሻብ ዛኸብዯና ዛበፅሓና ፤ ንዯቅና እዉን sንቓኻን 
ባህሇኻን ምኽባር ኣብ ዒረሰ-እምነትን ብመንነትካ ምኹራዔን ዖሊዎ ተራ አረዯዑና ምዔባይ 
እናተገባዒና ምንም አቲ ጉዲይ ምሰቲዖህሇፌናዮ ናይ ገዴሉ ዔሊማታት ምትእስሳር 
ከመዖይብለ ገይረና ኢንግሇዛኛን አምሓርኛ ስሇተዙረቡሌና ጥራይ ዛዒገብና ኢና፡- 

 እወ ንሕና ጌላና ተጋሩ ዴሕሪ ዒወት 1983 ዒ.ም ክሌሌና በፅርግያ ዒይነዒራት ክንገብራ 
ኢና ብዖብሌ ጭርሖ ብወነ ተሊዒሉና ናይማን ዴማ ብወሳናይ መሌክኡ ክሳብ ርሁቕ ገፀራት 
ፅርግያ ከዛርጋሕ ዛገብረና ፤ ጥዔና ኬሊታትን ጥዔና ጣብያታት ከትከለ ዛገብረና  ቤት 
ትምህርትታት በብቁሸቱ ክባፅሁ ዛገበርና ዛበረሱ ኣግራባትን ጥርሑ ተረፈ ዛነበረ ጎቦታትን  
ብዙካዴናዩ ዲግማይ ገዴሉ ተዒመር ዛባሃሌ ሇዉጥን ንካሌኦት ሃገራት መምሀሪ ዛኮን ቅያ 
ዛሰረሓና ሓርበኛታት ሌማዒት ኢና፡- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ዴማ ነቲ ትማሉ ምእንተ ፌትሒ ኢለ ክሳብ ስዴራ ሙለእ ንሞት 
ዖሀገረ ህዛቢ መስዋእቱን መዴመይቱን ረሲኢና ፌትሒ ከነስእኖ ግዚ ዖይወሰዯሌና  በፀረ-
ዱሞክራስያዊን ኣታሃህዙ ስንሰን ክነብል ዖይሓፇርና ፤ ትማሉ ብዛቐበርናዮምን ገና 
ዛክሮም ዖይሃሰሰ ተባዒትን ጀጋኑ ተጋዯሌቲ ብሽሞም እናሸቀጥና ስጋ ሰዉዒት እናበሌና 
ስግዕም እነበሌዒና ነቲ ክቡር አፅሞም ረጊፅና ነወሇድምን ዯቆምና በዖይፌትሃዊ ኣተሃህዙ 
ከቢዴ በዯሊት እናብጸህና ዛጠሇምና ኢና፡- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ነቶም ትማሉ ምሳና ነይሮም ምእነተህዛቦም መተካእታ ዖይብሊ 
ሂወቶም ዖወፇዩ ኣህዋትናን ኣህትናን ከምእዉን ብፆትናን ረሲኢና ብዋጋ ክቡር ሂወቶም 
ዛረከብናዮ መዛነትን ኃሊፉነትን አብክንዱ ነቲ ዛወዯቅለ ዔሊማ ነዉእል ከመይ ገይረና 
ዉሌቀ-ረብሓና ከምንማዔብሌ ክንሃሰብ ዴቃስ ሲዑና እንሓዴር፤ ነሕናን ስዯራናን በሸፇጥን 
በግዔዖይናን ብዛተረኸበ ገንዖብ ዛሓሌፍልም መሲለና ኣበሉዔሉ ካሌኦት ፀብሇሌ ክንብሌ 
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ዖይግበር እነገብር ፤ ንዯቕና ኣብ ክንዱ ኮሪኦም ምሰ ህብረተሰብ ዖንብሮም ፅቡቅ ስምን 
ክብርን እነዉርስ ካብህዖቢ ዛተመንዖዒ ሓፇቲ ክነዉረስ ሊሕ እንብሌ ፤ ስምና ጥራይ 
ዖይኮነስ ስም ዉዴብናን ስም ህዖብናን ነብክስ ዖሇና  ወረዱዎ እንትርፉ ሰሊም ዛረኸቦ 
ሓሇፊ ረብሓስ ይትረፌ ዛግብኦ ረብሓታት እ በሕሱም ሰኽፇታ ብሙለእነት ዖይረበን 
ህዛዉን ዴኽነት ከጥፌእ በፅፌሩ ገቦ ዖፅህትር ዖል ህዛብ ዖይግብኦ ከምዛወሰዴ ዖል ከታሪ 
ህዛቢ ክረአ እናገበርና ቢዴ በዯሌ እንፌፅም ዖሇና ኢና፤- 

 እወ ንሕና ጌላና ተጋሩ ትማሉ ዛኾነ ዒይነት ነቐፋታ እንቕበሌን ጌጋታትና እንእርምን 
ከምዖይነበርና ልሚ ኣብ ስሌጣን ኮፌ ምሰበሌና ተተንከፌቲ ኮይና ንዒና ዛተቃወመ ሰብ 
እንተሌዩ ዖየሇ ምኸንያት እናፇጠርና ካብ ሃሇፉነቱን ካብ ስርሁን ነፊናቕሌ ፤ ንባኣሌና ኣብ 
ብሊዔን ካሇእ ሕማቅ ተግበራትን ብምእታዉና ዖሰዒንዩ ኽብሪ ካሌኦት በንፅህኖም 
መስክብሮም እንትኸደ ምርኣይ እናባሰጫወና እንተኺዒሌና ናዒታቶም እዉን ናብቲ ሕማቅ 
ተግባር ክንሓወሱም እሞ ንዕዕም እዉን ፀይቂና በይንይና ከምዖይረሳሕና ክነረጋግፅ ፤ንሱ 
እንተዖይተሳኺዐሌና ዴማ ተዙዒቀብዋ ሰሞም ከነስዔን ዖይስሞምን ስም እናሃብና ስሚዓቶም 
ክንቀትሌ ካብኡ ሓሉፉና እዉን ዖይወንጀልም ወንጀሌ ፉሒስና ካብ ሰራሕ ክባረሩን 
ክእሱሩን እንገብር ኢና፡- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ካብ ዒይነት ስራሕን ምሕዜን ዒይነት ዊሰኪን ካሌኦት መሰተታት 
ክነፅንእን (ብለ ሇቬሌ እባ ጎሌዯን ላቬሌ እባ እናበሌና) ክንጃሓርን ክንዋራዖይ ፤ 
አሰርተታት አሸሃት ኣብ ሀዯ ባንኮኒ ክንብትንን ኣብ ሌዔሉ ካሌኦት ብወሁሌናና 
በፌሌጠትናን እንተይኮነስ ሌዔሉ ማንም ሰታያትን አማንዛራን ብም£ን ክነወራዖይ ፤ ዴርፉ 
ትግረኛ ዒርማ እናዲመሸታ ክሳብ ዛመሰሌ ባር ዛኸፇተ ኹለ ትግረኛ ምዴራፌ ፅቡቕ 
እቶት መርከቢ ገይሩ ክቆፅር ዛገበርና ካብኡ ሃሉፈዉን በዛኾነ አጋጣሚ ኣብኢዴና 
ብዛተረኽበ ሽጉጥ እናወጣወጥና ህዉከት ክንፇጥር እነመሽይን እናሓዴርን ምሰሉ ትግራይን 
ተጋሩ እናዯወንና  ፅሊእትና ዴማ ነዘ ናይ ዉሁዲት ባህሪ ከም ናይ ኩለ ትግራዋይ ባሕሪ 
እናምሰለ ክጥቀምለን ረአዮዎም እንድ ዖይንሶም ዛመቸዎ መን ኣል ሃፌቲ ሃገር 
ብዖይንሕስያ እናዖረፈ እኮ እዮም ከስእስኡ ዛሓዯሩ ዖልዉ እናበለ ነቲ ጭዋ ህዛብ ትግራይ 
ዖይመስለ ክህብዎን በካሌኦት ህዛብታት ኣብ ሰኒ ክኣቱ ንገብር ዖሇናን ኢና፡- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ትማሉ መራሕቲ ዉዴብ ኮይና ብሓት ተጋዯሌቲ ህጁም እተዉ  
ፇንጂ ረጊፅኩም ዴፊእ ሰብሩ አንትንብልም በዖይሓነቲ ሰጋእ መጋእ ንናይ ዉዴብ ዔሊማን 
ንመራሕቶም ካበዛነበሮም ዖየማትእ እምነት ዋሊ ሓንቲት ካብ ሚእቲ እ ናይ ምትራፌ 
እዴሌ ከምዖይብልም እናፇሇጡ ዖይትትካእ ሂወቶም ንሕዛቦም አሕሉፍም ዛሃቡ ኣሻሃት 
ስዉኣት ከምዖይገበርና ነቲ ናይ ትማሉ ሚሌዮናት ዖቃሇሰ ዔሊማ ከምተራ ነገር ቆፂርና 
ንዉሌቀ ክብርና ቅዴሚ ኩለ ሰረዑና ዴሕሪ ሒዘ ዉዴብ ትባሃሌ የሊን ዛተጨዯዯ ጎቦ 
እየሊሓምን ክንብሌ ቁርብ እዃ ሰክፌ ዖየበሇና  አቲ ዒንዱ መቃሇሲ ዔሊማ ህወሓት ዛነ 
መሰሌ ብሔር በሔረሰባት ብዙራከስ መንገዱ (ናይ ብሔር በሄረሰባት ከረጢት ኣይኮናን) 
ዛበሌና  ካብዐ ሓሉፉዉን ነቶም ትማሉ ትምክተኛታት መሰረታዊ ፀሊእትና እዮም 
መስኦም ዖሇና ቅርሕንቲ ፇፂሙ ዖይእረቅ እዩ እናበሌና ንዒመታት ከምዖይሰበኽና ኩለ 
ረሲዑና ኣብቅዴሚ ትምክተኛታት ቀሪብና በይዙኩም ይቅረ በለሌና ብዙእባ ኤርትራ ይኹን 
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በካሉእ ዙዔባበታት ዖሰጎምናዮም ተመሳሰሌቲ መተከሊት ጌጋ እዮም ነይሮም ኢሌና 
ንትምክተኛታት ምህረቶም ዛሓተትና ብይ ዴማ ተጋሩ ከሓፇሩ ትምክተኛታት ዴማ 
ቀዯሙ አይበሌናን ድ እዘኦም ነንባዔልም ዖይሰማሙኡ ዴኩማት እዮም ሂዘ ምትሳእ እዩ 
ዖዴሌየናይ ማዒሌቶም ቀሪባ እያ ዯጊም መን አሇዎም ኩለም እቶም ዒበይቲ ተነጊፍም 
ወፅኦም እዮም ኢልም ካብ መቓብሮም ሓመድም ነጊፍም ከትሰኡ ዛገብረና ፡ ገላና ዴማ 
እቲ ናይ ምክፌፊሌ ሓዯጋ ዖምፅኦ ሐዯጋ ሪኢና ክንዴ ህዖብናን ኣባሊት ዉዴብናን እነረጋግእ 
አካሌ ናይቲ ኹለ ዴኽመት ኮይና ክነበቕዔ እቲ ሕመቕ ናይ ኩለ ናይቲ አማራረሓ ምኑ 
ተረዱኢና ኣብ ክንዱ ንሕዛብና ብግሌፂ ይቅሬታ እናሓትት ከብቲ ተፇጠረ ሐጓፌ ከመይ 
ክምንረብሕን ከምነኽስብን ክነሓሰብ ዴቃስ ዛሰዒና ኢና፡-  

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ንብፃይና ይኹን ንዒርክና ኣብክንዴ ምኽባር  እንትጋገ ኣብክንዱ 
ብእወኑ ሃናፃይ ነቀፋታ ጌርና እነሰተኻኽሌ ንዉዴቀቱን ዉርዯቱን እነሰርሕ  ናሕና 
እንብል ተራ ሰብ ይኹን መራሒ ፅቡቅ እንትገብርን ሽሙ ብፅቡቅ እንትሊዒሌን ኣብክንዱ 
እንህጎስን እንሕበንን አሰሩ እንኽተሌን ንሕናዉን ዛግብኦ ናዔዲን ክብርን ኣብክንዴ እንህቦ 
ንሱ እንተተሞገሰ ንሕና ዛወዯቅና ዛመስሇና  ንሱ እንትናሸዉን እንትሃስርን ንሕና 
ዛኽበርና እናመሰሇና ኣብሞንገና ዛነበረ ምክብባርና ምትሕሌሊይን ባይታ ዖቢጡ መስጓና 
ኮይና ክንሃምዮን (በዯንቢ እኮ እየዛፇሌጦ መታዒቢቲ ኢና ዖይረብሕ እኮ እዩ እናበሌና) 
እነናሹ  ብካሌኦት እንግመት ከምዖሇናነን መናዒቂና ንገብር ከምዖሇና እንተይተሰቆረና ሀተፌ 
እንብሌ  ንካሌኦት ርህሩሃት እንትንመሰሌን እንትንከዉንን ናትና ሰብ ግን በዖይምህረት 
እንቀፅእን  ከመሰብ ክጋገ ከመዛክእሌ ኣሚና ናይ ምግጋይ እዴሌ ዖይንህብን ተመሉሱ 
ከይዔሪ ናበቲ ዛከፌአ ጌጋ እናዯፌኣና አብ በዒለን ኣብተወሇደ ህዛብን ከባቢን ፅሌዒት 
ከማዒብሌ እሞ ሕነ ዛፇዯየ እናመሰል ናብዛባዒሰ ጌጋ ክጥሕሌ ብምግባር ምሰሃቅ ሰብ 
ኮይኑ ንባእለን ተጋሩ ከፅርፌ እንገብር  ነቶም ዋና ናይ ዯርጊ ገበርትን አዖዛትን ፇተሒና 
ነቶም ተኣዖዛትን እንተሊይ ብተግራዋይነቶም ግዲይ ዯርጊ ዛኹኑ መገሌገሌቲ ክሳብ ልሚ 
ንኣሰርን ኢና፡-  

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ትማሉ ምሳና ተጋዱልም ክሳብ ዒወት ዛመፁ ዴሕሪ ዒወት 
ኣብዛግበር ዛነበረ ምርብራብ እዉን እጃሞም ከዉፌዩ ዛፀንሑ ዉፌያት ተጋዯሌቲ ናዒና 
ስሇዛነቀፈን ወይ ዴማ ንዒና ስሇዖይምቸዉናን ጥራይ ትናይ ትማሉ ብፃይነት ትትማሉ ኣነ 
ክሞት ንሰኻ ፅናሕ ካባይ ናተካ ፃምእ ይብእስ ስተይ፤ ቅዴመይ ንሰኻ ብሊዔ 
ከምዖይተባሃሃሌና ኩለ ተረሲኡ ብዖይጠቅም ምኽንያትን ብዉሇቀ ረብሓን ነንባዔሌና 
ክንበዲዯሌ ጀሚርና ብሃት ዖይበዯልም ኣሸኪምና ካብቲ መቃሇሲ ባይታን ካብዛነበርዎ 
መዛነት እናሰጎግና እቶም ዛተረፈ አዉን በቲ ኣካይዲ እናቃሃሩ ክከደ ገይረና ተካኣይ ሃይሉ 
ከምዖይኣዲሇዉናን ከምዖይብሌናን እናፇሇጥና ሓሊፉነት ብዛጎዯል አካይዲ እቲ ተቃሊሳይ 
ሓይሉ ከምዘዙሪ ጌርና እቲ ዉዴብ ንዴኽመት ኣቃሉዔና እንተነብቕዔ ልሚ ፀገማት 
እንትፌጠሩ ትማሉ ብዖይሃንቲ ተገዲስነት ዛዯረብረናዩም ነባራት ተጋዯሌቲ ክንእክብ ሓሰዉ 
ንብሌ ዖሇና ኢና፡- 

 እወ ንሕና ጌላና ተጋሩ ዴማ ካብዛነበርናዩ ቦታ አንተስ ተዯፉእና እንተስ ብዉሌቀ ዉሳነና 
ምስዋፃእና እቲ ትማሉ ዛተጋዯሌናለን እዴሜና ዛከፇሌናለን ዔሊማ ህዛዉን ማንም 
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ክምንጥሇና ዖይክእሌ ንማንም ኣህሉፌና ክንህቦ ዖይግባእ ረዘን ውጋ ዛኽፇሌናለን ዒብይ 
ሓፌትና ገይርና ኣብክንዱ እንሃስብ ሌክእ ከም ካብ ዉሌቀ ትካሌ ተባረርና እሞ በዴሕሪኡ 
ምንም ከምዖይምሌከተና እናሃሰብና ኣብክንዱ ነቲ ሕማቅ ተግባር ጥራይ ፇሉና 
እናተቃወምና ነቲ ዔሊማ ነሰጉም አብ ሓሜትን ቁዙምን አቲና ዛተገብረ እተተገብረ ፅቡቅ 
ዋሊ እንተነ ንሕና ሰሇዖይተሃወሰናዩ ጥራይ ክነናሽዎን ከነናኣእሶን እንዉእሌ ኢና፤- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ኣሕዋትና ሞይቶም  ሰንኪልም  ዯምዮምን ዯኺሞምን ዖምፅእዎ 
ሰሊም ነቲ ልሚ ረኺብናዩ ዖሇና ሓፌቲ ትምህረቲ  ናይ ስራሕን ካሌኦት ዔዯሊትን 
መሰረት ምኴኑ በዛግባእ ፇሉጥናን ክብሪ ሂብናን ኣብክንዱ እንሰርህ ነቲ ብኹቡር ዋጋ 
ዛተረኽበ ሰሊም ኣብ ሓዯጋ ዖዉዴቅ ኣብ ኮንትሮባንዴ  ኣብ መሸጣ ሰብ ፡ ኣብ መሬት 
ምዛማት እናተዋፇርና ነቲ ህዛበናን ሀገርናን ዛርበሕለን ናይ ስራሕ እዴሌ ከይዔምብብ 
በምኹሊፌ ሽቅሇተ-ኣሇቦነት  ተስፊ ምቁራፅ ኣብ መንአሰይና ክዒስሌ በምግበራ ገበናት 
ክበዖሁ  ፌትሒ ክዙባዔ  ሌዔሌና ሕጊ ከጠፌዔ ናይ ብሊዔን ካሇኦት ናይ ጥፌዒት መረባት 
ዖርገሒና ሃገር ናብ ቅሌዉሊዉ ክተኣትዉ ህዛብና ብሓፇሻ ብፌሊይ ዴማ ተቃባሉ መከራ 
ዛኾነ ህዛብና ህዛብ ትግረይ ሰሊም ቅሳነትን ከይረክብ ዛኾነ እግርግር ብተፇጥረ ቁፅር ናይ 
መጀመርያ ግዲይ ክ£ዉን እንገብር ኢና፡- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ካብ ሕዛብ ትግራይ ዛወፃእናን ብናቱ ሰናይ ፌቓዴ ዛተመረፅናን 
ናቱ ዴምፅ ቅዴም ኩለ ክንሰምእ እናተገበአና ከም ተባሇፂን ሃሇፊ ዛዯሌን፤ ከም መንፀርፀሪ 
ብምቁፅር ፀጊሙኒ ክብሌና እንትመፅእ ኣብክንዱ ፅን ኢሌና እነሰምኦ ክሊእ አይተፅሙና 
እናበሌና ከነናሽዎን ከነህፌሮን እንዉእሌ  በዒሌ ዋና እቲ ዛሓዛናዩ ስሌጣንን ሊዒኺና 
ምኑ ረሲዔና ዛነ በዯሌን ግፌዔን ተሸኪሙ ነዖሌዒሇም ዛፀዋረና ህዖብ ገይርና ከምዉሁብ 
ወሰዱናዩ ንሕና እንትፅግመናን እንተዴሌየናን ጥራይ እንቕሌቀልን እነዙርቦ ህዖቢ እምበር 
ዛሊኣና ሌኡኽ ከመይን መዒዛን ከምዛፇፅምና ክንማኽሮ ዛግበዒና ገይርና ብዖይምዉሳዴ 
ነቲ ዛነበረና ስጡም ርክብ በዒሌንና ሓርሒርና ክሳብ ዛብተኽ ዛገበርና  ኣባና ዖሇዎ 
እምነት ክሽርሸር ገይርና ክነማሓሊሌፍ ዛግባዔ ህፁፅን ብጣእሚ አገዲሲ መሌእኸቲ 
እንተሓሇወ እዉን ክሊ ግዯፈና እንትፅግሞኩም ጥራይ እዩ ትዛ እንብሇኩም እናበሇ ክሃዴም 
ዛገበርና ኢና፡- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ዴማ መንግሰቲ ክሌሌና ይኹን ፋዳራሊዊ መንግሰትናን ዒበይቲን 
ኣብቀረባ እዋን ከስረሑ እዮም ኢሇካ ትፅቢት ዖይትገብሮልም እሰትራተጀክዉያን 
ፕሮጀክታት እናስረሑሌና እንዲሃሇዉ ክሊዔ ዛመነግስቲ እይ እ£ ብሰሩ ንትግራይ ረሲዑዋ 
እዩ እንታይ ዛብሃሌ ትርጉም ዖሇዎ ትካሌ ተኺለ እዩ እናባሌና ኣብ ክንዴ ምምስጋን 
እንፃረፌን እንወቀስን ፤ ዙይዲ ተኃሇቕቲ ህዛቢ ትግራይ ክንመሰሌ ምሰ ትምክተኛታት 
ተጓዙጉዛና ህዛበን ዉዴብን ተፇሊሌዩም እዮም እናበሌና ንፊስ ክነእቱ ሊሕ እንብሌ ኢና፡- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ዛኮነ ትካሌ ኣብ ዒዱ ከተክሌ እዯሉ አሇኹ ኢለ ካብ ወጻኢ ይኩን 
ካብ ካሉእ ክሌሌ ዛነብር ትግረዋይ እንትመፅእ ኣብክንዱ እንኴዔ ዲሓን መፀእኻ እንታይ 
ክእዖዛ  ብምንታይ መንገዱ ክታሃጋገዖካ እንብሌ ዖይንባኣለ ክጥቀም ኢለ እዩ መፅዩ 
ንመን ሓሌዮ ዛመፀ ይመሰሌ ዖፅመና እናበሌና እቲ ዋና ናይ ህዛብን ዒዴን ረብሓ ንጎኒ 
ገዱፌና ንዖይረብሑ ዯቀቕቲ መመርሒታት ነኺስና ሂዛና እንተዯሉካ ከመዘኣ ግበር 
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እንተዖይለ ኣብዛመሰሌካ ኪዴ አይትህምመና እናበሌና ሞራለ እናሰበርና ክንዯይ ህዖቢ 
ክጥቀመለ ዛኽዔሌ ዔዴሌ ዖበሊሸና  ቅዴም ኢለ ኣብ ዒዱ ዛኣተወ ሰብ እዉን ትዛግበኦ 
ክብርን ኣታሃህዙን ክንዴንገብረለ በሰንኪ በትኸኸሌ ዖይተረዲእናዩም መምሪሂታትንን 
አተጋባብረኦምን ስሬኻ ብክሳዴካ አወፃያ እናበሌና ዒደ ገዱፈ ክኸይዴ እናገብርና ንባዔለ 
ጥራይ እንተይኮነ ንካሌኦት እዉን እንታይ ክትገብሩ ናብ ትግራይ ገፅኩም ትሃሰቡ እብዲን 
ድ ጥዔና ካባና ዖይትማሃሩ ካብኡ እንዱና ሃዱምና መፅዑና እናበሇ ንበሃት ኣብኣድም 
ወፌሪ ክገበሩ ዛሃሰቡ ከብርግግ ብምግባር ኣብ ህዛብን ዒዱን ከቢዴ ገበን እንፌፅም ኢና፡- 

 እወ ንሕና ገላና ተጋሩ ትማሉ ትማሉ ናብ ቓሌሲ እንትንወፅእ ንሕና ተሰዊዒና ቀፃሊይ 
ወሇድ በማዔርነትን ብምክብባር ዛነብረሊ  ኩለ ዛሓሸ ሂወት ዛመርሃሊ  እቲ ሓደሸ 
ወሇድ ንዐዐ በዛሰማመኦን አዋኑ ዛጠሌቦን ንሓገሩ ናብ ዛሓሸ ብርኪ ዖሰጋግር መርሒነት 
ክፇጥር ምግባር እዩ እናበሌና ከምዖይነበርና ዴሕሪ ዒወት ነይ ኣብምግባር ዋሊሓንቲ 
ስራሕ እንተይሰራሕና ነቲ ሓደሽ ወሇድ ዛሓሇፌናዪ ተመክሮ ፅንዒትን ፌቅሪ ዒዴን ጥበብ 
አመራርሓን ፖሇቲካዊ ዖየሇ ከብቕዔ ዖይዖርኣናዩ ምሕርቲ ክንዒፅዴን ምን ሰብ ኣል እቲ 
ሓደሽ ወሇድ እንተነ ዖይረብሕ ሌሙስ እዩ እናበሌና ነቲ ናይ ባዔሌና እንተስ ካብ ጉዯሇት 
ወሁሌና እንተስ ካብ ሰስዏ ዖጥፊእናዩ እዴሌ መሇሲና ነቲ ወሇድ ከነሊግበለ  ክነረግሞን 
ዋጋ ከምዖይብለ ገይረና ክነናሸዎን  በገዙ ሐገሩ ከመዖይምሇከቶ ገይሩ ክሃስብ ገይርና 
ክንዯይ ኣብዒሇም ዛተገብረ ነገር ክዙረብ ዛዉእሌ መንአሰይ ብዙእባ ሀገሩ ግን ዋሊ ሃንቲ 
ዖይፇሌጥ ዛመርሃለ ህገ-መንግሰቲ ይኹን ዛመርሑዎ ሰባት ኣስማት እዃ ዖይፇሌጥን 
ክፇሌጥ ዋሊ ሃነቲ ተገዲስነት ዖየሕዴር ገይርና መፀግኢ አሰዑናዩ ገሉዐ ፇቆድ እናዲጫትን 
ሓሺሽን ክሕባዔ ገሉኡ ዴማ እብ ናይ ሃገር ኩእሶ እግሪ ምርዒይ ክዋፇርን ኣብዖይ ሕማሙ 
ክሓምም ዛገብረና ልሚ በስእነት በዒሌ ራእይ ምንአሰይ ሃገርና ኮነት ክሌሌና ክብዯሊ 
ዛገብረና ኢና፡- 

 አወ ንሕና ገላና ተጋሩ አቲ በ1997 ኣብሉዑሇና ብትምክሕተኛታት ዛተሃቀነሌና ዖርዒዊ 
መጥቓዔቲ ብዖይረብሕ ፌሌሌያት እንተተፊሓፉሒና ክንዯይናይ ከቢዴ ሓዯጋ ይፅበየና 
ከምዖል ናይ ባዒሌና ህብረት ኣሰጢምና ብኹለ መዲይ (ብፌሌጠት ፡ ብሃፌቲ ብቴክኖልጂ 
ብወታሃዯራዊ ቁርብነት ወዖተ) ተጠናኺርና እንተዖይወፂና ቀፃሌነትና ክነዉሕስ 
ከምዖይንኽእሌ ነይ ዴማ ኣብ ህዛብናን ኣብ ዒዴናን ሓፌትና በምፌሳስ ናይ ህዛብና 
ብሓፇሻ ናይ መናእሰይ ተጋሩ ዴማ በፌሊይ መፃኢ ሂወቶም ተስፊ ዖሇዎ ገይርና 
ኣብባዔልም ዒርሰ-እምነት ከሕዴሩ ዛነ ክመፅእ ዛኽእሌ ሓዯጋ ክምክቱ ዖኽእሌ ቁርብነት 
ክህሇዎም ክንገብር ብተወሳኺ ዴማ ሓፌትና ኣብ ወሁስ ቦታ ክነፌስስ ከምዛግበአና ኣብቲ 
እዋን እዃ እንተተሰቆረና ብህ እንተይፀናሕና ከም ዒመሌና ሰሇዖረሰዒናዩ ጊዛያዊ መኽሰብ 
ጥራይ ብምሕሳብ እንታይ ዛባሃሌ መኽሰብ ክንረክብ ኢና ሃፌትና ኣብ ትግረይ እነፌስስ 
ናብ ዛብሌ ዖንባዔ ኣታሓሳስባ በምእታዉና ልሚ እዉን ገሌጠም ብዖበሇ ቁፅሪ እናባሕረርና 
ክንብር ዛገብረና ኩለሻእ ዖይንማሓር ዖይዴቅሱ ፀሊእቲ ኣቅሚጥና ግን ዴማ ኩሌሻዔ 
ተገራሕቲ ኮይና ንቅፅሌ ዖሇና ኢና፡፡ ወዖተ 
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እምባአርከስ አይ ገላና ተጋሩ እናበሌኩ ክሳብ ህዘ ዛዖርዖርኩዎም ነጥብታት ሰባት 
ንምዉንጃሌ ወይ ዴማ ንምኸሳስ አይኮነን፡፡ ምዉንጅጃሌን ምክሳስን ክበታትነናን ከዲኽመናን 
እምበር አይጠናኽረናን ፡፡ ይኹን እምበር በዖይንሕስያ ክንነቓቐፌን ክንተአራረምን ግን ናይ 
ግዴን እዩ፡፡ ምኽንያቱ ተሸፊፉንካን ቁስሌኻ ሓቢዔኻን ፌታሕ የሇን፡፡  
 
ካሉእ ኩላና ኣብ ኩለ ጠባያት ክንምዯብ ከምዖይንኽእሌ ይኹን እምበር ኣብ ሓዯኡ ክንሕለ 
ንኽእሇለ እዴሌ ግን ሰፉሕ ስሇዛነ እቶም ጥንካረታትና ከምዖሇዉ ኮይኖም እቶም 
ዴኽመታትና ግን ተዯሚሮም ነዘ ብሌፌንቲ ኃይሉ ትምክህተኛታትን ፀቢብነት ዛቓሊቐለ 
ዖሇዉ ኣሰከፌቲ ፇተነታት ብቐንደ ፇጠርቶም ባዒሌና ምዃና  መራሕትና ንሕዛቦም 
ንሕናዉን ንመራሕትና ግቡእ ክብሪ ክንዋሃሃብ ስሇዖይካኣሌናን ሰጢምና ኣብክንዱ እንይዴ 
ኣፇሊሊያት ሃሰዉ እናበሌና ንዕዕም ካብዛግብኦም ንሊዔሉ ዋጋ እናሃብና ስሇዛዴና - 
 
ካብይ በተወሳኺ መራሕትና ኣብክንዱ ኣብቲ መሰረቶምን ዯጀኖም ዛኮነ ህዛብ ዖተኩሩን 
አሰጢሞም ዛህዛዎን ዛቀርብዎን ብዛግባዔ ዖዲምፁን ንዐዐ ከም ወሁስ ወሰዱሞም 
ኣቃሌብኦም ኣብ ሓገራዊ ጉዲይ ሓዯ ሓዯ ግዚ እዉን ህሱም ናይ ሓዴነት ጥብቅና (ዋሊ እ£ 
እቲ ሃዴነት አገዲሲ ጉዲይ እንተኾነ ሚዙኑ ግን ምሕሊዉ ይግባእ) ሰሇዛኣተዉን እዘ ህሱም 
ተጣባቂነት ዴማ በቶም ካሌኦት ህዛበታት ኣብ ክንዱ ንሓባረዊ ረብሓ ተብሂለ ዛግበር ዖል 
ፃእሪ ተገይሩ ዛዉሰዴ በኣንፃሩ ህዛቢ ትግራይ ብሽም ሓዴነት ኣብሌዔሉ ካሌኦት ፀቕጢ 
ፇጢሩ ፌለይ ተረባሓይ ንምግባር ዛግበር ዖል ጌሪካ ብምዉሳዴ ኣባና ዖሇዎም እምነት 
እናጎዯሇ ብኣንፀሩ ጥርጣሬታት ከማዔብለ ዛዯረ ብምኑ ህዛቢ ትግራይ ክንዴዛነ 
ይኹን ዋጋ እንተፇሇ እዉን አቶም ካሌኦት ክሱቆሮም ኣይካአሇን፡፡ 
 
ካሉእ ከም ህዛቢ ዖሇዉና ቅዴም ክብሌ ኣብቲ እዋን ቃሌሲ ክዲሙ ጀሚሮም ዛነበሩ ልሚ 
መሉሶም ሰዯግሱና ዖሇዉ ገሇ ገሇ ሕማቓት መስፌናዊ ጠባያት ማሇትዉን ከም፡- 
 
1ይ. ሕሌኽ - ካብ ቤተሰብ ጉዲይ ጀሚሩ ክሳብ ሃገራዊን ፖሇቲካዊን ዛኽይዴ፤- 
2ይ. ዖይምትእምማን -ንባዔሌና ጥራይ ሃቀኛታትን ተአመንትን ጌርና ብምቁፃር ነቲ ካሉእ 
ዛገበረ እንተገበረ ብዒይኒ ጥርጣሬ ምርአይ፤- 
3ይ ዖይተፃዋርነት - በቀሉሌ ግርጭትን ዖይምስምማዔን ክሳብ መወዲእታ ምብትታኽ፤- 
4ይ ዖይምክብባር - ንትህትና ከም ሕሽክርና መቁፃር ኣብ ክሇቲኡ ዖል ገዘፌ አፇሊሇይ 
ብግቡእ ዖይምርዲእ፤- 
5ይ. ኣነነት - መን ከማይ ባህሌነትን ንካሌኦት ዋጋ ዖይምሃብን፡- 
6ይ. ትምክሕትን ትዔቢትን - ዴሊየይ እንተገበርኩ ማንም ሓታቲ ኃይሉ የብሇይን ዛብሌ 
ሰሚዑት ምሕዲር 
7ይ. ዖይምትህሌሊይ - ከምቲ ንበዒሌካ ፅቡቕ ክትነብር እትዯሌይ ካሇእ እዉን ከምኡ 
ዖዯሌይ ም£ኑ ዖይምርዲእ እሞ ዛግባእ ሓሌዮት ዖይምሃብ፤- 
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8ይ- ምንካስ - ንነገራት ዛግብኦም ሚዙን እንተይሃብካ ንኹለ ብማዔረ ኣተሪርካ ምሓዛ- 
ነቲ ዒብይ ሰእሉ ክንዱ ምርዒይ ኣብ ዯቐቕቲ ችኽ ምባሌ ወዖተ ዒእርዩም ሰሇተጣበቁና እዩ 
ዛብሌ እምነት አሇኒ፡፡  
 
እሞ ሐዘ ዛመፀና ዖል ብሽርክነት ትምክተኛታት  ፀበብቲን ሻዔብያን ዛተሃንዯሰ ሃደሽ 
በቱይን በቱይን ህዛብና ኣብ መፃብብ ናይ ምእታዉ ገዘፌ ወፌሪ ከመይ መኪትና ቀፃሌነትና 
ነረጋግፅ በበይንና ንምሌሶ ኣይኮነን እሞ ኩላና ሓሲብና ዛመስሇና ሓሳብ ሒዛና ክንራብ 
ዖይተርፌን ህፁፅን ቆፀራ የዴሌየና ኣል፡፡ ክሳብ ሽዐ ግን ሰሰናዩ ናዒና ነኩሌና ተጋሩ፡፡ 
 

 


