
ኣስመራና ጻዕዳ!
  '

' ዝተባህለሉ ምኽንያት፡
ንዘረባ ተባሂሉ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ፡ ኣስመራ ማለት፡ ኤርትራ
ማለት ምዃኑ ንምእማት'ዩ። እምበኣርከስ ኣስመራ ማለት፡ ኣደን
ዓድን ኩሉ ኤርትራዊ ካብ ኮነት፡ ንምንታይ ደኣ እዩ ጉጅለ ምልኪ፡
ነዛ ኣደ ኩሉ ኤርትራዊ ዝኾነት ምጭውቲ ከተማና ኣስመራ፡ ብስም
ዝተፈላለያ ገጠራት እናኣመኽነየ ንምዕናዋ መደብ ሓንጺጹ ዘተግብር
ዘሎ!?

ንመላኽን ኣምለኽቱን ብዛዕባ ዕንወትን ብርሰትን ኣስመራ እንተ ሓተትካዮም፡ ሓንቲ መልሲ'ያ ዘላቶም። ንሳ ከኣ፥ 'እንታይ
ኣለኩም ናብ ኣስመራ ዘጠምት? ናብ ገጠራት ኤርትራ ኬድኩም ህንጸትን ምዕባለን ኤርትራ ዘይትርእዩ!?' እዮም ዝብሉኻ። ዋላ'ኳ
'ገጠራት ይህነጻ ስለ ዘለዋስ መዲና ሃገር ትዕኖ!' ዚብል ዘረባኦም ጣቋን ቁውም ነገር ዘይብሉ ሙዃኑ እንተ ፈለጥካ፡ ደስ ክብሎም
ምእንቲ ግን ናብ ገጠራት ገጽካ ትጥምት'ሞ ግቡእ ናውቲ ሕክምና፡ ብቑዓት ሓካይምን መድሃኒትን ዘይብለን ክሊኒካት፣ ከምኡውን
መምሃራን ይኹን ዚኣክል ተማሃሮ ዘይብለን ህንጻታት ቤት ትምህርታት ትዕዘብ። ምዕባለ ህግደፍ ብኸመይ ከም ዝዕቀን ምስ
ረኣኻ ድማ ትግረም!

ብናጻ ጉልበት ህዝቢ ዝተሃንጻ'ሞ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓላን ብድበት ዝመልኣን ዲጋታት፣ ብሓገዝ ዩኒሰፍን ዝተፈላለዩ ግብረ ሰናያትን
ተዃዒተን ንኣገልግሎት ዝበቐዓ'ሞ ሰኣን ግቡእ ክንክንን ምትዕርራይን ዘይምርካብ፡ ድሕሪ ቊሩብ ግዜ ኣገልግሎተን ካብ ጥቕሚ
ወጻኢ ዝኾና ዒላታት፣ 'ኤለትሪክ ኪኣቱዎ' ተባሂሉ ንተስፋ፡ ብፍላጥ ዚተተኽለ'ሞ ገመድ ዘይብሉ ዓንዲ ኤለትሪካትን ከኣ'ባ ኣብ
ገጠራት ኤርትራ ትዕዘብ ኢኻ።

ግን እዚ ኹሉ ምዕባለ ገጠራት ዝባሃለና ዘሎ ናይ ሓሶት ዘረባታት፡ ሓቂ ኔሩ እንተ ዝኸውን ኔሩኸ፡ ንዕንወት መዲናና ከተማ
ኣስመራ ምኽንያት ይኸውንድዩ!? ዋላ'ኳ መልሱ ንጹር እንተኾነ፡ ንምድጋሙ ግን ብፍጹም ምኽንያት ኣይከውንን'ዩ መልሱ።
ስለዚ፡ ጃንዳ ምልኪ፡ ነታ ሓበን ኩሉ ኤርትራዊ ዝኾነት፡ ሳላ ገዛእቲ ዝረኽብናያ ውቅብቲ ከተማና ዘዕንወሉ ዘሎ ምኽንያት፡
ቅስምን ሓበንን ኤርትራውያን ንምስባር ጥራይ እዩ ኪኸውን ዚኽእል! ኣታ፡ ከነድሕና እንተዘይከኣልናስ ወዮ ምባልዶውን
ክንስእን! ወዮ ክንብለላ ነስመራ ጻዕዳ፥

ዋላ እንተ ጠቀርኪ ብርስሓትን ትክን
ሓሚምኪ ኢኺ'ምበር ኣስመራና ኣይሞትክን
ዋላ እናረኣና'ወ ብርሰትክን ዕንወትክን
ኣስመራ ሞይታ ኢልናስ ሓዚንና ኣይንበክን!
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ገበጣ መሲሉ ቅጥራን ጎደናኺ
ስኒ *ሃዛም ኮይኑ እቲ ማርሻፔዲኺ
ኣግራብኪ በሪሱ ስየ ሽባኻኺ
ኣብ ስደት ሰፊሮም ኣስሚረይ ደቅኺ
ብመደብ ኣዕንዩ *ዲማታት ህንጻኺ
እንሆ ይቐጽዓኪ እዚ ጨካን መላኺ!

ኣንቲ መዂሪዒትና ምጭውቲ ከተማ
'ፈውሳ ኣይርከብን'ዩ ካንስር'ዩ ሕማማ'
ክብሉኺ ሰሚዕና 'ዘይቅንጠጥ ጸላማ!'
ኣብ ስቓይ ከይትነብር ርስሓት ተሰኪማ
ብርሃና ኪመልስ ከምቲ ናይ ቀደማ
ጽባሕ ኪትንስእ'ዩ ካብ ውሽጣ ሓኪማ!

ኢልናዮም ኣስሚረይ ብሓበን ብኹርዓት
ሕማምኪ ፈውስኪ ናይ ምልኪ መንድዓት
ጽባሕ ከም ትደምቂ ብህዝባዊ ልምዓት
ነጊርናዮም'ወ ከም ትኾኒ መርዓት!

ኣንቲ ተናፋቒት ኣስመራና ጻዕዳ
ዘይተጸበኽዮ ረኺብኪዶ ዕዳ
በርቂ ሃሪሙኪ ዘይብሉ ነጎዳ
ነቲ ብርሃን ገጽኪ ደዊኑዎ ማዳ!

ኣንቲ ሓበን ሃገር መዘና ዘይብልኪ
እዚ ጎይታ ባርነት ጸላም ከዲኑኪ
መልክዕኪ ተደዊኑ ብምሕደራ ምልኪ
ዝርንዛሕ ክትነብዒ እናረኣናኪ
ክተት ዘይምባልና ኣስሚር ንድሕነትኪ
ኣባዲ ክትስእኒ ከምዛ ዘይወለድኪ
ይርደኣና'ዩ ብኣና ምሕዛንኪ!

ኣንታ ውጹዕ ህዝቢ ወዲ'ዛ ኤርትራ
ቅድሚ ርብዒ ዘመን ከመይ ኔራ ኣስመራ?
ዉሉድ ምስ ወላዲ ተኣኪቡ ስድራ
ከም ሎሚ ከይኮነ ሓሳረ መከራ
ብላዕ ስተ ኔሩ ናይዚ ህዝባ ናብራ!

   Page 2



Copyright © 2013 - 2016  www.snitna.com

ኣንቲ ኣስመራ ጻዕዳ እንታይ እዩ ነጢቡኪ
ብኩፖንን ብሪጋን ወትሩ ዚረግጸኪ
ብፊስቶን ብቦጥን ዘጨማልቐኪ
ኣዒንትኺ ኣንቊሩ ጸላም ዚኸድነኪ
ደቅኺ ኣባሪሩ መኻን ዚገብረኪ
ህንጻታትኪ ኣዕንዩ ዚድውን መልክዕኪ
ኣረሜን ድያብሎስ ካበይ መጺኡኪ!?

እቲ ዝለመደቶ ወካዕካዕ ጸወታ
ሎሚ ታሪኽ ኮይኑ ኪንገር ብዛንታ
መስሕብ ናይ ቱሪስት ውቁብ ህንጻታታ
እዛ ኣደ ኤርትራውያን ሓበን ዜጋታታ
ጅግና ስኢና'ምበር ዘግህድ ሓርነታ
ከምዚ ኢላዶ ምዘኽተመት ብምልኪ ጸልሚታ!?

ውቁብ ጎደናኺ ብኦሞ ኪሕጸብ!
ብመልክዕ ጽሬትኪ ዓለም ክትዛረብ
ፍቕርኺ ዘይብሎም ጉጅለ ዓምበርበብ
ዲማ ህንጻታትኪ ብቐሊል ዘይርከብ
እናኣዕነዉዎ ክንዲ ንብሎም ዓገብ
ከምዘይምልከተና ትም ኢልና ኪንዕዘብ
ጽባሕ ከይንጠዓስ ኣስተውዒልና ንሕሰብ!

ኣንቲ ኣስመራ ጻዕዳ ሓበን ዜጋታትኪ
ግቡእ ናይ ከተማ ንቡር ዝሰኣንኪ
ከም ሽግ ኣባ-ብርሃን ውርሕሪሕ እናበልኪ
ካብዚ ዘለኽዮ ደልሃመት ናይ ምልኪ
ዶሮና ናይ ደንደን ጸሪጉ ርስሓትኪ
ሕማምኪ ዚፍውስ ሓኪም የምጽኣልኪ!

*ሃዛም= ሸራፍ ስኑ
*ዲማታት= ጥንታዊ ህንጻታት

ኤርትራና ክሓልፈላ፡ ስርዓት ምልኪ ንእለየላ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 22/02/2016

   Page 3

http://www.snitna.com/

