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11.09.2019 
ገይሹ ኢና ንብሎም 

 
 
ƒብ ኤርትራ፡ብፍላይ ስርዓት ህግደፍ ፍቱዋትና Àምንጥለና፡ ደቅና Àምንዛዓና፡ ƒዋልድና 
Àዕመጻ፡ ቃል Àዳና ጨውዩ Àፈታተነና፡ እንሆ ሰለስተ (3) ዓሰርተ ƒቚጺሩ። ብŸምዚ 
…ƒ ንህዝቢ ¡ርትራ ብማእሰርቲ ƒማህሚኑ፡ ብስደት Åቲኑ፡ ስድራ ƒዘኽቲሙ፡ ቍሸት 
ƒብሪሱ፡ ሕርሻ ƒቓዲሩ፡ ደምÅ ማልና ነÅረያ ነÅረ —ይኑ ƒሎ። እቶም ህሉዋት ኢና 
እንብል …ƒ፡ …ም ሰባት ርእስና ብƒልማማ …ም ዝተሃረምና፡ መƒዝንና ƒጥፊእና፡ ነዚ 
ዘይንቡርን ዘይሰብƒውን ƒነባብራ …ም ንቡር ህይወት ወሲድና ንጐዓዝ ƒለና። እ‘ ደƒ፡
ብሓደ ወገን፡ ገለ ገለ ነዚ …መኽንዩሉን ÀጣÅቑሉን …ጣቕዑሉን Œትርኢ እን…ለ‹፣ Åቲ 
Ãልእ …ƒ፡ ተቓወምቲ Åሃልቲ ƒብ ዘየለ Àህውትቱ Œትርኢ እን…ለ‹ስ ንርእስ‹íውን 
ሕውዝዉዝíዩ ዝብለÃ።  
 
…ምዚ Œብል እን…ለ⁄ ነቲ ƒብ 2002 ዓ.ም ዚተፈጸመ፡ 18 ዓመታት ƒቚጺሩ ዘሎ 
ጃምላዊ ማእሰርቲ ናይ ዓÅይቲ ሓለፍቲን ምኩራት ገዳይምን ተስፋ ሃገር ዚ·ኑ ሓደስቲ 
ወለዶ መናእሰይን ጋዜጠºታትን እንዝŒረሉን መብጽዓና እነሓድሰሉን እዋን ኢዩ። ብፍላይ 
ነቶም ቀንዲ ግዳያት ዚ·ኑ ስድራ ቤቶም ደገፍና እንህÅሉ ƒብ Œንድኦም …ነድምጽን 
ሕልናና …ነባራብርን ዝድርŸና ኢዩ። 
 
እቲ ጃምላዊ ማእሰርቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ብዘይÃ እቶም ብŒድዓት ƒሳቢቡ …Ãብ 
መደቀሲኦምን ገለ ƒንጊሆም ንስፖርት ዚወጹ ዝወሰዶም፡ ብዙሓት ቅድሚኡን ድሕሪኡን 
Åብዝወፈርዎ ዚጠፍኡ ሓያሎ ኢዮም። ገለ Ãብ መንገዲ፡ገለ Ãብ ስራሕ፡ ገለ Ãብ መገሻ፡
 ን፟ደልየÃ ƒለና  ፟እናÅሉ፡ ብዘይ ሕጊ ዚጠፍኡ ዜጋታት ዘይተመለሱ፡ ገገዝኦም ትቚጸሮ። 
Åዚ …ƒ Œንደይ ስድራቤታት Åይነን ብፍላይ ƒዴታት ህጻናት ደቀን ሒዘን ƒፈን ዓቢሰን 
ደቀን ጠቢረን ነዚ …ቢድ ጾር ተሰÀመን ዝŸዳ ኢየን። ንሎሚ ተመŒሮይ ንሓደ ƒብ 
…ባቢ 2001 ግዳያት ዚ·ኑ ስድራ ፈርኦን ወልዱ፡ Åዓል ቤታ ንስነ ጥÅባዊት ƒብረሀት 
ጓል ƒን…ረí ኢዩ። ስነ ጥÅባዊት ጓል ƒን…ረ Åቲ ጥዑም ድምጻ ሓያሎ ደርፍታት ንሃገርዊ 
ናጽነት ዘዜመት ሓያል ታቓላሲት ኢያ። ይ„ን እምÅር፡ ƒብ ስርዓት ህግደፍ ሰብ ጠፊኡÃ 
ƒይትዛረብን ኢ‹። ƒብ ሕብረተሰብና ደርሆ እንተጠፍƒትÃ ìደርሆና ዶ ርኢ⁄ምî፧ 
Œትብል ተምሲ። ƒብ ስርዓት ህግደፍ ግን፡ ƒቦ ጠፊኡ፡ ወድ‹ ጠፊኡ፡ ጓልÃ ጠፊƒ፡
ምሕታት የለን፡ ስድራ Åይና ትሕመስ። ገለ …ƒ ንትƒምኖ ወይ ብሰብ ጌራ ትሓትት። 
ምድረ ሰማይ Åይን‹ ይጽልምተÃ። ዝገርምíዩ! ዝገርምíዩ! እናÅልና እነሆ 3ይ ወለዶ ግዳይ 
ዚ·ኑሉ እዋን Åጺሕና። 
 
ማእሰርቲ ፈርኦን ምስ ሰማዕኩ ነይረ ነይረ ንጓል ƒን…ረ እሓታíየ። ብወገና ìንጽÅî ዚብል 
መልሲ ኢያ ትህÅኒ። Ãብኡ ንላዕሊ ትብሎ የለን። ìእዞም ቈልዑíŸî ኢለያ። ìገይሹ 
ኢልናዮምî፤ …ም ዚገሸ ኢዮም ዚፈልጡî ኢላትኒ። ግዜ እናŸደ …ይዱ። ገያሻይ ደንጉዩ። 
ብወገነይ Åይነይ ብዙሕíየ ዘድንቓ። ብƒƒ እሓስብ፡ ንነብሰይ ƒብ ቦታƒ ƒእትየ እሪƒ። 
ìƒነ እንተ ዝŸውን …?î እብል። ንባዕለይ Åይነይ እፈርህ። ብፍላይ ገለ ምድላዋት Œህሉ 
እን…ሎ ልምምድ (rehearsal) Œትገብር እን…ላ ድምጺ እሰምዕíሞ፡ ምስ ነብሰይ እዛረብ። 
ìƒየ ትብዓትî እብል። መሊሰ …ƒ፡ ìእንታይ ዝÅለ ግፍዒ ኢዩ ƒሚንÃ፡ ƒቦ እትፈትዎም 
ደቅ‹ ወሲዶም፥ Œሲ የብሉ ÅደልÃ እዚíዩ የብሉ፡ ፍርዲ የብሉ፡ መጻኢ ተሸፊኑÃ፡ ነዚ 
ÅዲህÃ Œት…ይድ Œሳብ Œንደይ …ቢድ ም‰ኑ ዚሰሓት ƒይ—ነን። እስ… ”ልና ነብስና 
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ƒብ ቦታƒ —ይና፡ …ምኡ …ƒ፡ ስለ ”ለን ƒዴታት፡ ንሕሰብ። ስርዓት ህግደፍ ምርጫ 
ዘይብልÃ ኢዩ ዝገብረÃ!! 
 
ቤቲን ጆንን ደቂ ፈርኦን ምስ ንእሽቶ ወዲ 6 ዓመት ወድና ብነጸላ መንደቕ Åቲ ሬተ 
”ሉ ግዜ የዕልሉíዮም። እንታይ ይብሉ ዝግደሰሎም ሰብ የለን። ሓደ ምሸት ምስ ደቀይ 
œፍ ኢልና እን…ለና፡ ወድና ሃንደÅት ፍርሒ ብዝተሓወሶ ድምጺ ìƒነí‘ ƒቦይ …ም ƒቦ 
ጆን ÀŸውን ƒይደልንíየ፡ ምስ ገሽ ƒቦይ ቀልጢፉ Àምለስíየ ዝደሊî Åለ። ዚ·ነ Ãባና 
ዚመለሰ ƒይነÅረን፣ ስቕ ኢልና ጠሚትናዮ። ƒቡኡ ƒÅይ …ይዱ፧ እንታይ —ይኑ፧ 
ƒይÅልናዮን። ስንባደና ƒብ …ብድና። ንርእሰይ ተቢዐ …ረድኦ ወይ Œሕግዞ ወይ ዘድልዮ 
ƒይመለስኩን። ንሕናíውን ƒብ ውሽጢ ገዛና ፈሪህና፤ ƒነ ሰንቢደ ጥራይ ዘይ—ነስ ውሽጠይ 
ብሓዘን መሊኡ። ለÃስ እቶም መታን …ይሓስቡ፡ …ይጃጅዉ እት…ላŸለሎም፡ ”ሉ Åይና 
ዚገÅረቶ ጓል ƒን…ረስ ደቃ ደሃይ ዚፈትዉዎ ƒቦኦም ደንጒዩዎምስ ናፍቖቶም ንመዛንኦም 
ƒÃፊሎሞም ኢዮም። ወድና …ƒ፡ Åቲ ናቱ ደረጃ ƒቦ‹ ŒጠፍƒÃ Œንደይ መሪር ም‰ኑ 
ƒÃፊሉና። 
 
ስለቲ ነዚ ግፍዕታትíዚ Åዲሁ ዝ…ይድ ዘሎ ናይ ህዝብና ጽንዓት ናይ ጓል ƒን…ረ ዋዜማ 
ኢላ ዝደረፈታ ìንŒብሪ Åዓል ናጽነትî ጆባእ እብለኩም። 
 
(ብናተይ ትርጉም) 
ዋዜማ ንሃገርና ንኡሱራትና 
ዋዜማ ንቅዋም ሃገርና  
ዋዜማ ፍትሒ Œነግሰልና 
ዝወለድናዮም ŒረŒቡ ሰላም ናይ ሕልና። 
ዋዜማ ንŒብሪ ናጽነትና 
ዋዜማ Œምለስ Œብርታትና 
ዋዜማ ንሞሳ ሰማእታትና። 
 
ƒልጋነሽ ተወልደ  
   
https://www.youtube.com/watch?v=n3rXi1SZIig 
 
 
   
 
    


