
ቅያ ፈንቅል ዝወርዐ ሓድሽ ቅያ 

 

መበል 33 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡ ኣብ ሕቚፊ ህዝቡ ዝመውቕ 
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ንቀንጠብጠብ ተደናደንቲን ዓንደርቲን 
ዝእድብ ቅያ ስርሒታት ጸረ-መጥቃዕቲ ኣመስኪሩ፣ ነቲ እጹብ-ድንቂ ታሪኽ 
መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርዐ፡ ተወሳኺ ዘሐብን ታሪኽ ኣብ ዝፈጸመሉ እዋን 
ይዝከር ኣሎ። ስርሒት ፈንቅል፡ ህዝቢ ኤርትራን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ 
ግንባርን፡ ኣብ ታሪኽ ወተሃደራዊ ግጥማት ዓለምና ሒደት መዳርግቲ ጥራይ 
ዝርከቦ፡ ብመሬትን ባሕሪን መስተንክር ቅያ ዝፈጸምሉ፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ 
ስርሒታት ሓርነታዊ ቃልስና እዩ። እዚ፡ ብጥበብ ውግእ፡ ብበርቃዊ ቅልጣፈን 
ስፍሓቱን ኣገራሚ፡ ናይ መወዳእታ ሱር መግዛእቲ ፈንቂሉ በሪ ናጽነት 
ዘርሓወ ስርሒት’ዚ፡ ዓመት መጽአ ብሓበን ዝዝከር ኮይኑ፡ ሎሚ ዓመት 
ብቅያን ጅግንነትን ሓድሽ ወለዶ ተዀሊዑ ኣሎ። ራእይን ዕላማን ሰማእታት 
ፈንቅል ኮነ ናይ ኩሎም ስውኣትና… ሓርነት እዩ።  

ሓርነት ብሓርነቱ፡ ኩለንተናዊ፡ ምሉእን ውሑስን ሓርነት። ሃገራዊ ናጽነት፡ 
ሓደ ካብ ምዕራፋት ሃገራዊ ራእይናን ዕላማናን እምበር፡ ናይ መወዳእታ 
ሸቶና ኣይነበረን። እቲ ዝበረኸ ዕላማና መንፈሳዊን ነገራዊን ድሌትና 
ብምልኣት ዜረጋግጽ፡ ሃልክናን መስዋእትናን ዝኽሕስ፡ ምዕሩይን ፍትሓዊን 
ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ባህላዊን ማሕበራዊን ዕብየት ብዘላቕነት ዘውሕስ፡ ጥጡሕ 
ዘቤታዊን ዞባዊን ባይታ ምፍጣር እዩ። እንተኾነ፡ ህዝቢ ኤርትራ በዚ 
ራእይ’ዚ፡ ሃገሩ ዳግም ክሃንጽን ከማዕብልን ኣብ ዘንቀደሉ፡ እቶም ብዓንተቦኡ 
“ናጽነት ኤርትራ ንስትራተጂያዊ ረብሓና ኣየገልግልን’ዩ” ኢሎም ንመግዛእቲ 
ዝፈረድዎ፣ ዞባዊ ወኪል ክኾኖም ብዝሓረዩዎ ኸዳሚ፡ ልኡላውነቱ ትርጉም 
ኣልቦ ንምግባር፡ ዳግማይ ብቕሉዕ ወራርን ጽዑቕን ውሁድን ሽርሒታትን 
ንርብዒ ዘመን ዝኣክል ተረባሪቦሞ። ህዝቢ ኤርትራ ድማ፡ ንሃገራዊ ክብረቱ 
ጸኒዑ ክምክት ግድን ኮይኑዎ። ድሕሪ ነዊሕ ምርብራብ ከኣ፡ ነቲ ኣብ 1998 



ብቕሉዕ ወራር ዘንቀልዎ ነዊሕ ተጻብኦን መቐጸልታኡ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ 
ዓመት ዝሃቀንዎ ናይ ቅብጸት ዕንደራን ብስርሒት ገይም ኦቨር ኣዲቡ፡  
ልኡላዊ ግዝኣቱ ብዘየዳግም ኣውሒሱ፡  ብኣንጸባራቒ ዓወት ወጺኡ። ቅያ 
ፈንቅል ኣብ ወተሃደራዊ ግጥማት ሓርነታዊ ቃልስና ጎሊሑ ዝሰፈረ ብርቂ 
ፍጻመ ይኹን’ምበር፡  ኤርትራዊ ተጋዳላይ ናብ ከምኡ ዓይነት ስትራተጂያዊ 
መጥቃዕቲ ክሰጋገር ቅድሚኡ ዘካየዶ ምርብራብ እቲ ዝነውሐ፡  ዝበርተዐን 
ክትኣምኖ ዘጸግም ጽንዓት ዝሓተተን እዩ ነይሩ። ቅያ ገይም ኦቨር 
ብተመሳሳሊ፡  ውጽኢት ናይቲ ንርብዒ ዘመን ህዝቢ ኤርትራ ብልዑል 
ተጻዋርነትን ዘይሕለል መንፈስን ዘካየዶ ዘይጽዓድ መኸተ እዩ። 

ቅያ ፈንቅል ድነ መግዛእቲ ገሊሁ፡  ጸሓይ ሓርነት ኣብሪቑ። ቅያ ገይም�ኦቨር 
ብተመሳሳሊ ሃገራዊ ህንጸትን ዕብየትን ክሓንቕ ዘንቀደ ነዊሕ ተጻብኦ ሕቖኡ 
ከርቲሙ፡  በሪ ውሑስ ልምዓት ኣርሕዩ ኣሎ። ከምዝፍለጥ ድሕሪ ስርሒት 
ፈንቅል፡  ናይ ቅብጸት ፈተነታት ንሓጺር እዋን ቀጺሉ እዩ። እንተኾነ፡  ሕኑቕ 
ብዘይካ ዓፍራ ካልእ ስለዘይውጽእ፡  ፋይዳ ኣይነበሮን። ድሕሪ ስርሒት ገይም 
ኦቨር ብተመሳሳሊ፡  ሂስተርያ ቅርሕንታዊ ተጻብኦ ክዓርግ እትጽበዮ እዩ። 
እንተኾነ ዝፍይዶ የብሉን። ራእይና ንምጭባጥ፡  ማርሻ ቀይርና ናህሪ 
ልምዓት እንድልበሉ ሰጣሕ ባይታ ተዋሓሱ ኣሎ። ክብሪን ሞጎስን 
ንሰማእታትና! 

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ  

2 ለካቲት 2023 - 

 


