
መድረኻዊ ድሉውነት መንእሰያት 

 

ንዓና ታሪኽ’ዩ ጻማና። ገና ንቃለስ ኢና ዘለና። “ከነዕርፍ ዲና ተፈጢርና ወይሲ ዕረፍቲ 
ክንፈጥር?” ኢልና እንተ ሓቲትና… ኩሉምሉ’ዩ። ዘይንሱ’ዩ ደኣ ፍሉያት ገይሩና። 
እምበር ከም ሃገር ንእሽቶ፡ ከም ህዝቢ ድማ ውሑዳት እንደኣልና! ዓለም ግና ንኣሽቱ ኢላ 
ኣይንዓቐትናን፡ ውሑዳት ኢላ’ውን ሸለል ኣይበለትናን። ሓቅና ክትዓብጥ ተቓሊሳ - 
ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን! ንሕና’ውን ተቓሊስናያ… ገና’ውን ንቃለሳ’ለና። እቲ ታሪኽ ፋሕ 
ስለዝበለ በበይኑ ይመስል’ምበር ኣይተቐየረን… ንሱ’ዩ እቲ ናይ ቀደም። እዛ ዓለም 
ዕፋፈታ እምበር ባህርይኣ ኣይቀየረትን፡ ትቕይር’ውን ኣይትመስልን። “እቲ ዝሓየለ 
ይሰርር!” በቃ ንሱ’ዩ ጭርሖ ዘንትእለት። ኣብዛ፡ ፍትሒ ኣብ ወረቐት ጥራይ ዝሰፍረላ 
ዓለም፡ ተሃሚልካ ኣይኰነን ዚንበር። እንታይ ደኣ ሓዪልኻ እዩ ዚኽበር። ንሕና ነዚ 
ሓቂ’ዚ ብዘረባ ኣይኰንናን እንፈልጦ። ሓይልና ከም ዘንብረና፡ ብቕዓትና ከም ዘድሕነና 
ቀደም ኢና ጐሪሕናሉ። ኣባሓጐታትና ብሰላማዊ ሰልፍታትን ጥርዓናትን ዝፈተኑዎ ሕቶ 
ናጽነት፡ ዶብ ስለ ዝገበሩሉ እምበር፡ ገና ክሳዕ ሕጂ ሓተትቲ ጥራይ ኴንና ምሃለና። 
ታቤላታት ሰቒልና፡ ድምጽና ኣበሪኽና “ናጽነት ይውሃበና!” እናበልና ንጭርሕ ምሃለና። 
መልሲ ዓለም ከኣ ኪንዮ ስቕታ ላም ኮይኑ መባጨወልና።  

ናይ ሽዑ መንእሰያት ግና ክብደት ናይቲ ጉዳይ ስለ ዝተሰቈሮም፡ ቃልሲ’ዮም መሪጾም፡ 
መሪር ቃልሲ! ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን፡ ምሁርን መሃይምን፡ ዓብን ንእሽቶን… ተማላላኢ 
ኾይኑ ንሓንቲ ዕላማ፡ ነታ ናጽነት! ሓቀኛ ሓባራዊ ባህጊ እንተ’ሎ፡ ብዙሕነት ቀመም 
ደኣ’ምበር ጸገም ዘይምዃኑ ቃልስና መስኪሩ። እቲ ቃልሲ ግና ግዜ ወሲዱ። ሽዑን 
ድሕሪኡን ዝተወልደ መንእሰይ ኮይኑ፡ ቈልዓ ዝነበረ ሰብኣይ ኮይኑ፡ መንእሰይ ዝነበረ 
ሸምጊሉ፡ ዓበይቲ እርጋን ኣርኪቡዎም፡ እቶም ዕድመ በሊዖም ዝነበሩ ድማ ሓሊፎም። ግዜ 
እናኸደ ዕድመ እናበርከተ… እታ ሃገር ግና ሓዳስ ኮይና ተወሊዳ፡  ድሕሪ ቃልሲ ልዕሊ 
ፍርቂ ዘመን። እቲ ቓልሲ ክትጸውየሉ ቀሊል ዚመስል፡  ግና ኸኣ ትንፋስ ዓሰርተታት 
ኣሽሓት ዝወሰደ፡  እልቢ ዘይብሉ ባህግታት ዝዀለፈ፡  ሂወት ብዙሓት ዝዓንቀፈ፡  
ስድራቤታት ዝበታተነ፡  ኣካላት ዘማሰነ… ኮታ ኩሉ ሕማቕ ነገር ዝነበሮ፡  ግና ኸኣ ናጽነት 
ዝፍሪኡ! እዚ ህዝቢ እምበኣር “ታሪኸይ!” እንተ በለ፡  ጽውጽዋያት ናይ ጥንቲጥቅምቲ 
ኣይኰነን ዜልዕል ዘሎ። ትማል-ትማል ዝተፈጸመን ውጻእ መዓት ታሪኹ ድማ ገና 
ብሂወት ከለዉን መን ከታልሎ ይኽእል? ሕድሪ ናይቶም ናጽነት ዘምጽኡ እምብዛ ረዚን 



ስለ ዝኾነ ወትሩ ድሉው’ዩ - እዚ ህዝቢ! ተፈቲኑ ኸኣ’ዩ። ናጽነት ክትሽረፍ፡  እታ ሃገር 
ክትንብርከኽ ተደልዩ። እሞ ኸኣ ገና ደም እቲ ወዲ ሳሕል ከይነቐጸ! ሕማቕ ተመኒና’ኳ 
እንተዘይነበርና፡  ግና ኸኣ ኣይተሃመልናን። ሽዑ’ውን ንእስነት’ያ ኣብ ቅድመ ግንባር 
ዓሪዳ፡  እታ ሓያልን ተባሃጊትን ዕድመ! ሽዑ’ውን እታ ዓለም ታሪኻ ደጊማ፡  እታ ሃገር ከኣ 
ከምኡ ታሪኻ ደጊማ። እቲኣ ከም ወትሩ ፈሻሊት… እቲኣ ድማ ወትሩ ተዓዋቲት! ገና 
ሕጂ’ውን እታ ዓለም ንስለ ኣመላ ክትብል ኣየቕሰነትናን… ንሕና’ውን ንስለ ኣመልና 
ኣይተሃመልናን። ምስኣ ስለ ንፋለጥ ኢና ንተፋነን! “ንምንታይ ፈሊጥኩምኒ!” እዩ ጓሂኣ፡  
“ብኾፍኩም ዘይተበለጽኩልኩም!” እዩ እቲ ሕቶኣ፡  “ንኻልኦት ከይትምህሩለይ” እዩ 
ስክፍታኣ። ሕላገቱ ሓድነቱ ንዝኾነ ህዝቢ ብኣኣ’ዮም ኪመጽእዎ ደልዮም! እዚ ህዝቢ ግና 
ሓደ ዝኾነ’ኮ ሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነ ኣይኰነን። 

 

 

 ሓደ ኪኸውን ስለ ዘለዎ እምበር! እቲ ገና ኣብ ሓምሳታት “ኣይንፈላለ!” ኢሉ ሓደ ዝኾነ 
ህዝቢ፡  እቲ ቅልጽም ሓያላን ዝሰበረ ህዝቢ፡  ንነብሱ ኪብል’ዩ ሓደ ዚኸውን። ሓደ እንተ 
ዘይኰይኑ ስለ ዘይህሉ ናይ ግድን’ዩ ሓደ ኪኸውን። *** ዓይነት ግዜ ብዘየገድስ ንነብር 
ኢና ዘለና። ቅድም’ውን ንነብር ኢና ኔርና። ንምንባርና ግና ወትሩ ትርጕም ክነልብሶ 
ኢና ንቃለስ ንሕና! እቲ ናብ በረኻታት ወፊሩ ሂወቱ ዝሃበን ሂወቱ ዘብለየን መንእሰይ፡  
ኣብ ማእከል ጸላኢ ኾይኑ ተሸቝሪሩ ወይ “ጠባይ ገይሩ” ኪነብር ምኸኣለ። ኩሉ’ውን 
ተሰዲዱ ዓዱ ንጓና ሂቡዋ ምኸደ። ግና ምስጢር ሂወት’ዩ ፈሊጡ ብንእሽቶኡ፡  ትርጕም 
ክብረት’ዩ ኣስተውዒልሉ ኣብ ንእስነቱ። 

 እታ ዓለም ድላያ እናገበረት ድላይካ ምግባርን ድላይካ ድማ ምርካብን ታሪኹ’ዩ ነዚ 
ህዝቢ። ኣብ ቃልሲ ከሎ ጥይት እናተኰሰ ፋብሪካታት ኣይተኸለን ድዩ? መሃይምነት 
ተቓለስቲ ኣየጥፍአን ድዩ? “ካብ መሃይም ኴንካ ምስዋእ፡  ፊደል ቈጺርካ ትሕቲ መሬት 
ምስፋር!” ትንግርቲ ዝኾነ ፍልስፍና። ሳላ ከምኡ ዝገበረ፡  እቲ ዝተረፈን ናጽነት ኪርኢ 
ዕድል ዝገበረን ተጋዳላይ ድሕሪ ናጽነት ብዙሕ ኣይተጋየሸን። ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት 
ከም ዘላቶ እንተ ትህሉ፡  ታሪኽና ምፈዀሰ። ብተጻብኦታት ኣመኻኒና ኢድናን እግርናን 
እንተ ንእክብ፡  ባህጊ ጸላእትና ምረወየ። ንሕና ግና ንቕጽል! እዋን ርህው እንተ በለ 
ንሰርሕ፡  እንተ ጸበበ’ውን ንሰርሕ! ምርጫ’ውን የብልናን። ግና ኸኣ ወትሩ ሓድሽ ነገር 



ንገብር! ብዘይምግናን ዓመት መጸ፡  ምሁራት ይበዝሑ፡  ጽርግያታት ይሰፍሑ፡  ዲጋታት 
ይስርሑ ወዘተ. ኩሎም ከኣ ብቐጥታ ንጽባቐ መጻኢና ዚሕግዙ። ዓለም ከም ድላይና 
ንኸይንጋልብ ትዕንቅጸና ትኸውን፡  ከይንስጕም ግና በየናይ ዓቕማ እያ’ሞ ክትዓግተና! ሳላ 
ኩሉ ተጻብኦታታ ገና ኣብ ንኡስ ዕድመና ኣብሊሓትና! ምስ ኩሉ ሕማቕ ገጻታ ድማ 
ኣላልያትና። እዞም መንእሰያት ወለዶ ነዚ ንፈልጦ’ኳ እንተኾንና፡  ግና ኸኣ ወትሩ 
ከነሰላስሎ ይግባእ። “እዛ ሃገር ናትኩም’ያ” ክንብሃል ከለና፡  ንስለ ምባል ጥራይ ኣይኰነን። 
ወይ’ውን ክብሃል ስለ ዝግብኦ ኣይኰነን።  

 

 

 

እንታይ ደኣ ኪንዮ ታሪኻዊ ሓቂ ስነመጐታዊ ሓቂ ስለ ዝኾነ እዩ። እዛ ሃገር ልዕሊ’ቲ ወዲ 
ስሳ ወይ ወዲ ሰብዓ ንኣና ትብጽሓና። ምኽንያቱ ካብቲ ብድሕሬና ዘሎ እቲ ብቕድሜና 
ዘሎ ይበዝሕ። ግና ኸኣ እቲ ብቕድሜና ዘሎ ይብርትዕ! ፈቲና ጸሊእና ኸኣ ብመጻኢና 
ንሕና ኢና ተሓተትቲ። ብደረጃ ውልቂ ይኹን ብደረጃ ወለዶ። ብዓቢኡ ድማ ብደረጃ 
ሃገር! እወ… ዘይዕንቀፍ መንእሰይ-መንእሰይ ኣይኰነን! ዘይጋገ መንእሰይ-መንእሰይ 
ኣይኰነን! ዘይምዕብል መንእሰይመንእሰይ ኣይኰነን! ዘይፍትን መንእሰይ፡  ኣይመንእሰይን 
እዩ! ኣብ ዓለም ብዘጋጥም ነገር ፍጹም ክንግረም ኣይግባእን። ዓለም ሓንኲላትኒ-
ዓንቂፋትኒ፡  ረሲዓትኒሸሸባባብብ ወጊናትኒ ኢልና ክነስተማስል ፍጹም ግቡእ ኣይኰነን። 
በቃ ዓለም ከምኡ’ያ። ንሳ ክትዕንቅፈና ንሕና ክንቅጽል፡  ንሳ ኣዝያ ክትጐርሕ፡  ንሕና 
ምሒር ክንበልሕ… በቃ ንረባረብ። ንሕይላ ዲና ዘለና ትሕይለና? ንዕወት ዲና ዘለና 
ንፈሽል ድማ ብቐሊሉ ኢና ንርድኦ። ተጻብኦታት እንተ ኣብዚሓትልና፡  በቃ ንስዕራ ኣለና 
ማለት’ዩ። ብደረጃ ውልቀ-ሰብ’ውን ዘይከምኡ እንደኣሉ። ነቲ ሱቕ ዝበለ መን ይግደሰሉ? 
ነቲ ዘይንቀሳቓስከ መን የስተውዕለሉ። ነቲ ዚንቀሳቐስ ግና ኩሉ ይከታተሎ፡  ኩሉ ድማ 
ኣመቱ ይገብር።  

ስለዚ ቅድም ከም ሰብ ብቐንዱ ድማ ከም መንእሰይ ነዛ ነብስኻ ክተሐይላ ይግባእ። ካብ 
ካልኦት ፍልይ ክተብላ ጸዓር። በቃ “እቲ ዝሓየለ ይሰርር!” ዘይቅየር ጭርሖ። ስለዚ ብዘይካ 
ወትሩ ምሕያል ካልእ ምርጫ የልቦን! ምሕያል ድማ ካብ ደረጃ ውልቀሰብ እዩ ዚጅምር። 



እንታዋይ ሰብ’ዩ’ሞ ንነብስኻ ልዕሌኻ ዝሓልየላ። መጻኢኻ ካብ ኢድ ካልኦት ትጽበዮ 
እንተዄንካ ክንዲ እምባ ዚኸውን ጸገም ኣሎካ። ስለ ዝኾነ ኪዶ ንመጻኢኻ። ንመጻኢኻ፡  
ጥራይ ኢድካ እንተ ኼድካዮ ጥራይ ኢድካ ጥራይ ኣይኰነን ዚመልሰካ። ምናልባት’ውን 
ኢድካ ቈሪጹ ዓዲ ውዒል ይገብረካ ይኸውን። ንመጻኢኻ ምስ ፍልጠትካ፡  ምስ ሞያኻ፡  
ምስ ብቕዓትካ እንተ ኼድካዮ ግና ባህግኻ ንኽትረክብ ዚዓግተካ ዋላ ሓደ’ኳ የልቦን። 
መጻኢ ኩሉ ሳዕ ናይቶም ሓያላት እዩ። ስለዚ፡  ንሓይልኻ ኣብ ጸጽባሕ ደርዓዮ። ፍልጠት 
መግቦ ንኣእምሮኻ፡  ኣስርሓዮ ንኢደ-እግርኻ፡  ድሕሪኡ እቶም ተጻባእትኻ ዝነበሩ 
መሻርኽትኻ ክኾኑ እዮም። እዚ ናይ ውልቀ-ሰባት ተመኵሮ ተደራሪቡ’ዩ ነታ ሃገር’ውን 
ዘኽብራ። ብሓያል ህዝቢ ዝቘመት ሃገር ክትሕይል ንቡር’ዩ። ሓያል ሃገር ወይ 
ንኽትሕይል እትቃለስ ሃገር ዓንቃፊኣ ኪበዝሕ ድማ ኣዝዩ ንቡር’ዩ። ብመሰረቱ’ውን እታ 
ሃገር ዘይንዓንቃፊኣ ክተወግድ እያ ወትሩ እትጽዕር።  

እዚ ኹሉ ግና ብሓይሊ መንእሰያታ እያ ትትግብሮ። መንእሰይ ብባህሪኡ ዘማእዝኖ 
እምበር ዚመርሖ ኣይኰነን ዚደሊ። ስለዚ ባዕሉ ተበግሶ ኪወስድ እምበር፡  “እንታይ 
ክገብር?” ኢሉ ዚጽበ እንተ ኾይኑ፡  ናይ መንእሰይ ቃናኡ ኣጥፊእዎ ኣሎ ማለት’ዩ። 
ኣቦኻ ኩሉ ሳዕ ንእሽቶ ኴንካ ስለ እትስምዖ፡  “በዚ ኺድ”፡  “በዚ ኣብል” ኪብለካ ንቡር’ዩ። 
ንስኻ ድማ፡  “ኣይፋል በዚ ይሓይሽ!” ኢልካ ክትምጕቶን ብግብሪ ክተርእዮን የድሊ። 
ቅድሚ ፍርቂ ዘመን፡  ኤርትራውያን መንእሰያት ናብ በረኻታት ከይዶም “ናጽነት 
ክነምጽእ ኢና” ምስ በሉ፡  “ሓሚሞምዶ እዞም ቈልዑ። ጥራይ ኢድካዶ ምስ ክንዲ እምባ 
ዚኸውን መንግስቲ ገጢምካ ይዕወት’ዩ” ዝበሉ ነይሮም’ዮም። እቶም ናይ ሽዑ መንእሰያት 
ግና ጥራይ ኢዶም እምበር ጥራይ ኣእምሮኦም ኣይነበሩን። ካብ “ክገብር’የ!” ዝዓቢ ዕጥቂ 
የለን። እዚ ዕጥቂ እዩ እምበኣር፡  ዕጥቂ ጸላኢ ኣፍቲሑ፡  ዕጥቂ ዝወነነ። ተራናኸ? ተራ 
ወለዶና። ምሕያል ድሉውነት ንኹለመዳያዊ መቐይሮን ምምስራት ስልጥንቲ ሃገርን! 
ከቢድ ግና ኸኣ ብዘይካና ካልእ ኪገብሮ ዘይብሉን ካልእ ኪገብሮ ዘይኽእልን ሓላፍነት። 

ሃማመተኤ 

 


