
መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ፡ መበል 29 ዓመት ናጽነት ኤርትራ (24 ግንበት 2020) 

ዶር. ገብረ ገብረማርያም  

ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ!  

እንዃዕ ናብ መበር 29 ዓመት ናጽነት 
ኤርትራ ኣብጻሓካ። ኤርትራ ትኹን 
ዓለምና ብሓፈሻ፡ ብሕማም ኮቪድ-19 
(ሕማም ኮሮና) ምኽንያት ኣብ ጽንኩር 
ኩነታት ትርከበሉ ዘላ እዋን፡ ናጽነትካ 
ከተኽብር ምብቃዕካ፡ እንዃዕ ኣሞጎሰካ 
ከብለካ ከለኹ፡ ዝስማዓኒ ባህታ ወሰን 
የብሉን። ማዓልቲ ናጽነት፡ ማዓልቲ ሓጎስን 
ማዓልቲ ተዘክሮን ኢዩ። ከመይሲ፦ 

 

1. ማዓልቲ ሓጎስ 

ናጽነት ናይ ቃልስካ ውጽኢት ስለዝኾነ፤ ናይ ግድን’ምበር ክትሕጎስ ኣለካ። እቱይ ምንታይሲ፡ታሪኽ 
ክምዝሰንዶን ኣነ’ውን ከምዝፈልጦ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ዝነብር ዝነበረ  ሓፋሽ፡ 
ኣብቲ ንናጽነት ዝተገብረ ነዊሕን ጽንኩሩን ተጋድሎ፡ ዝተጻወቶ ተራ መዋዳድርቲ ኣይርከቦን ኢዩ እንተተባህለ 
ምግናን ኣይኮነን። ቑልዒ ሓዊ ገድሊ ከይጠፍእ ደጒሉ ዘሕደረ፣ ሰውራ ዘዕቖበ፣ ተጋዳላይ ዘዐንገለ፣ ምስጢር 
ሰውራ ዝዓቀበ፣ ሂወት ደቁን ሂወቱን ንሰውራ ዝለገሰ፣ ንጸላኢ ብዘይዕጥቂ፡ ብጥበብን ብልቦናን ዝመከተን 
ዝሳዓረን፣ ኮታ ብሓፈሽኡ፡ ንሰውራ ኣብ ማእገሩ ሓንጊሩ ናጽነት ኤርትራ ክውን ዝገበረ ህዝቢ ኢዩ። ኣብዚ 
ጽንኩሩን ነዊሕን ጉዕዞ ሰውራ እዚ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ-መዳያዊ ከቢድ ዋጋ ኢዩ ከፊሉ።  መንእሰይ 
ኤርትራ፡ ካብ ጻት ንጻት፡ ዝሸምገሉ/ዝዓበዩ ወለዱ ጠዋሪ ዘይብሎም ራሕሪሑ፣ ወላዲ፡ ትሕቲ-ዕድመ ደቁ 
ኣለይቲ ዘይብሎም ገዲፉ፣ ተማሃራይ ትምህርቱ ገዲፉ፣ ጓሳ መጋስኡ ጠንጢኑ፣ ሸቃላይ ስርሑ ሓዲጉ፣ 
ናጽነት ኤርትራ ክውን ንምግባር ናብ ሰውራ ብቐጻሊ ን30 ዓመታት ወፊሩ። ብዓሰርተታት ኣሻሓት ዝቑጸሩ 
ኤርትራውያን ሂወቶም በጃ ናጽነት ከፊሎም፣ ብዓሰርተታት ኣሻሓት ዝቑጸሩ ሰንኪሎም፣ ካልኦት 
ብዓሰርተታት ኣሻሓት ዝቑጸሩ’ውን ተመቍሖም። ኤርትራዊ ንብረት በሪሱ (ዓድታት ነዲዱን ባዲሙን፣ 
ከተማታት ዓንየን፣ ትሕተ-ቅርጽታት ፈሪሱን ዓንዩን፣ ጥሪትን ኣግራብን ኤርትራ በሪሱ)። ስለዚ፡ ናጽነት 
ኤርትራ፡ እዚ ኹሉ ኩቡር ዋጋ ዝተኸፍሎ ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ዓወት ኢዩ ።  

ዎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ዋና እቲ ቃልሲ ንስኻ ኢኻ፤ ዋና እቲ ዓወት’ውን ንስኻ ኢኻ። ምርግጋጽ ናጽነት ኤርትራ፡ 
ህዝቢ ኤርትራ ናይቲ ኩሉ ዝኸፈሎ መስዋእቲ፡ ደበስ ዝድበሰሉ መድረኽ/መዋእል ተፈጢሩ ኣሎ ዝብል 
ተስፋ ዘበሰረ ኢዩ ነይሩ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ኽሳብ ሕጂ ኣይተደበሰን ዘሎ። ስለዝኾነ፡ ማዓልቲ ናጽነት ናይ 
ተዘክሮ ማዓልቲ’ውን ኢያ። 

2. ማዓልቲ ተዘክሮ 

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡ ኤርትራ ሃገርካ ሎሚ ኣብ ፍጹም ቁጠባዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ማሕበራውን ባህላውን 
ብትከትን ልምሰትን ትርከብ ዘላ ሃገር ኢያ። ኩሉ-መዳያዊ ፡ንቡር-ኣልቦነት” ሰፊኑ፡ ካብ ለንዘበን ዓሚ 
ይሓይሽ እንዳተባህለ፡ ንዝሓለፉ ክልተ-ዓሰርተታት ዓመታት፡ ካብ ክፉእ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት እንዳተሳገርካ 



ከተሕልፎ ጸኒሕካን ኣለኻን። ንስኻ ባዕልኻ ተሕልፎን ትነብሮን ዘለኻ ሂወት ስለዝኾነ፡ ብዛዕብኡ መግለጺ 
ይኹን ትንታነ ዘድልየካ ኣይኮነን። ባዛዕባ ሂወት ኤርትራን ኤርትራውን ክርዳእ ዝደሊ ኣካል እንተዳሃልዩ 
ግን፡ ኩነታት እታ መሰረት ቅርጺ፣ ሂወትን ቀጻልነትን ናይ ኤርትራ ዝኾነት ኤርትራዊ ያታዊት መበቖላዊት 
“ቤተ-ሰብ” ሎሚ ኣብ ከመይ ኩነታት ትርከብ ኣላ ኢሉ ብምሕታት ጥራሕ ክርዳእ ይኽእል ኢዩ። እቱይ 
ምንታይሲ፡ ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ባህላዊ፣ መንፈሳዊ፣ ወ.ዘ.ተ. ጥዕና ናይ ሓደ ሕብረተ-ሰብ 
ዝውሰን ኣብ ጥዕና ናይተን ዘቖሞኦ ቤተ-ሰባት ስለዝኾነ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ካኣ፡ ያታዊ ተርሞኑክሌሳዊ 
ቤተ-ሰብ፡ ኣቦን ኣደን ምስ ደቆም (ይብዝሑ ይውሓዱ) ብሓደ ኣብ ሓደ ገዛ እንዳነበሩ ሂወቶም ንዘማሓድሩ 
ቤተ-ሰብ ዝገልጽ ኣምር ኮይኑ፡ ኣሕዋትን ኣሓትን ምስ ኣቦን ኣደን ብሓደ እንዳነበሩ ኩሉ ናይ ሂወት ጸጋታት 
ሓቢሮም እንዳተኻፈሉ ተኾስዂሶም ዝዓብዩላ ኣሃዳዊት ትካል ናይ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ስለዝኾነ ኢዩ። እዚ 
ማለት ካኣ፡ ሕድሕዳዊ ፍቕሪ፣ ምክብባር፣ ምትሕልላይ፤ ሓወይ-ሓፍተይ፣ ኣቦይ-ኣደይ፣ እዚ-ወደይ፣ እዛ-
ጓለይ፣ እዞም-ደቀይ፣ ወ.ዘ.ተ. ዝብሉ ናይ ስነ-ኣእምራዊ፣ ግብራውን መንነታውን መተኣሳሳሪ ገመዳት ዝትነጉላ 
መበቆላዊት ባህርያዊ ሰፈር፡ ቤተ-ሰብ ኢያ። ጥቕልል ብዝበለ ኣገላልጻ፡ መንፈርን መዕለብን ሂወት ወዲሰብ 
ቤተ-ሰብ ኢያ እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። እኩባት ቤተ-ሰባት ዝተወሰን ቅርጺ ሕጀን ማሕበረ-
ሰባት የቑማ።  

ኩነታት ኤርትራውያን ማይ-ቤታት ከመይ ይመስል? ኩነታት ኤርትራውያን ዓድታት ከመይ ይመስል? 
ኩነታት ሃገረ-ኤርትራ ከመይ ይመስል? ንዝብሉ ሕቶታት መልስታት ንምርካብ፡ ሕጂ ኩነታት ኤርትራዊት 
ቤተ-ሰብ ከመይ ይመስል ኣሎ ኢልካ ምፍታሽ ኣኻሊ ኢዩ። ኣብ ኤርትራ፡ ኣቦን ኣደን ምስ ደቆም (ይብዝሑ 
ይውሓዱ) ብሓደ ኣብ ሓደ ገዛ እንዳነበሩ ሂወቶም ዘማሓድሩ ኩነታት ካብዝጠፍእ ዓሰርተታት ዓመታት 
የሕሊፉ ኣሎ። እታ በተ-ሰብ ትባሃል ፋሕ ኢላ ተበቲና፡  ኣሕዋትን ኣሓትን ምስ ኣቦን ኣደን ብሓደ እንዳነበሩ 
ኩሉ ናይ ሂወት ጸጋታት ሓቢሮም እንዳተኻፈሉ ተኾስዂሶም ዝዓብይሉ ባይታ ማህሚኑ ካብዝጠፍእ 
ዓመታት ኣቑጺሩ ኣሎ። ብምስምስ ከረምታዊ ማእቶት፡ ቆልዓ ካብ ሕቕፊ ስድርኡ መንጢልካ ካብ ምውሳድ 
ጀሚሩ፡ ክሳብ ብምስምስ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ መናእሰይ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ዕስክርና ምብላይ፡ ዝፈጠሮ 
ጽቕጢ፡ ኣብ ኩሉ ዕድመ ከባቢ ዘሎ ኤርትራዊ ብሓፈሻ፡ መናእሰይ ኤርትራውያን ካኣ ብፍላይ፡ ናብ ቀጻሊ 
ዋሕዚ ስደት ስለዝተቐሰበ፡ ኤርትራዊት ቤተ-ሰብ “ንቡር” ዝባሃል ተሓሪምዋ፡ ናይ ምብትታንን ምጽናትን 
ግዳይ ኮይና ጸኒሓን ኣላን። ኤራትራዊት ቤተ-ሰብ፡ ናይቶም  ብሰንኪ ኣብ ጊዜ ጉዕዞ ስደት ዘጋጥሙ ማእለያ 
ዘይብሎም ዓመጻት፣ በደላት፣ ኣካላውን ስነ-ኣእምራውን ስንክልናታትን ሞትን ዝወርዱ ሓደጋታት ጥራሕ 
ዘይኮነስ፡ እንተላይ ብሰንኪ ምብትታን ኣባላታ ኣብ ምሉእ ዓለም ዝሳዓቡ ቤተ-ሰባዊ  ምፍልላያት፡  ግዳይ 
ኮይና ንሓደጋ ተሳጢሓ ትርከብ ኣላ።  

ካም ሳዕቤን ቀጻሊ ስደት መናእሰያት፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ዕድመ ሃጓፋት ተፈጢሩ ኣሎ። እቲ ኣፋራይን 
መጻኢ ወለዶ ዝትክእን መንእሰይ ተጓሕጒሑ ናብ ስደት ስለዘምረሐ፡ ዓድታት ኤርትራ ስሕየንን 
ጠውሊገንን፡ ኣብ ናይ ህጹጽ ኩነታት በጺሐን ኣለው። ከምዝፍለጥ፡ ሓንቲ ዓዲ ሂወትን ጥዕናን ኣለው 
ትባሃል፡ ካብ ገና ኣብ ማህጸን ኣዲኡ ዘሎ ዕሸል ጀሚርካ ክሳብ እቲ ዝዓበየ ናይ ዕድመ ባዓል/ቲ ጸጋ 
ዝኾነ/ት ኣቦ ወይ ኣደ ዝሓዘትን ንቡር ናይ ማሕበረ-ሰባዊ ሂወት ምንቕስቓስ ዝራኣየላ ምስትኸውንን ኢዩ። 
እዚ ግን ኣብ መዛሕትአን ኤርትራውያን ዓድታት የለን። ንኣብነት፡ ሰብ መይቱ፡ ጉዳጓድ ኲዒቱ ዝቐበር 
ዓቅሚ ሰብ ዘይብለን ዓድታት ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንዳወሰኻ (ቁጽረን እንዳበርከት) ክኸይድ ጸኒሑን 
ኣሎን። እቲ ንቡር ማዓልታዊ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላውን መንፈሳውን ንጥፈታት ከካይዳ ዘይክእላ 
ዓድታት ብዙሓት ኢየን። እዚ ኩሉ ካኣ፡ ብመደብን ብፍላጥን እቲ ስርዓትን ዝተፈጠረ ኢዩ። ግን፡ 
ስለምንታይ? ህዝቢ ኤርትራ ንምንታይ ንከምዚ ዓይነት ብርሰት ተፈሪዱ? እዚ ድዩ መስኡ? ከመይ ተገይሩ 
ኢዩ ሞሳ ህዝቢ ኤርትራ ተረሲዑ? “ንባዓል ጸባ ዶ ትኸልኦ ኢኻ ማጨባ?”  


