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ኩናት ደው ይበል።

“ደም ምፍሳስ ነታ ሃገር የርክሳ እዩ እሞ ነታ ዘሎኹማ ሃገር ኣይተርክስዋ” ። ዘኁ 35፥33

ኣቐዲምና ሕንቛዕ እግዚኣብሔር  ናብ ሓዲሽ  ዓመት ኣሳገረና እናበልና ሰላምታና ነቕርብ። እዚ ዓመት እዚ  ዘመን 
ሕሰምን  መከራን  ስደትን  ዉግእን  ሞትን  ቀንጢጡ  ዘመን  ራህዋን  ሰላምን  ዘምጽእ  ክገብረልና  ባህግና ን 

ድልየትናን  ጸሎትናን  ምዃኑ ንገልጽ።

 ቀጺልና  ሕዝቢ  ኤርትራ  ኣብዘይ ፈልጦን  ብዘይምርጫኡን   ኣብ  ዉግእ  ክጥበስ  ይርከብ  ምህላዉ   ከቢድ 
ሓዘን  ይስምዓና ።  ኣብ  ኤርትራ  ንዝሓለፈ  31 ዓመት  ዝተካየደ  ዉግእ  ስለምታይ  ተጌሩ  ከይተገልጸን 
ከይድገምከ  እንታይ  ንግበር  ዝብል  ቅኑዕ  ገምጋም  ከይተገበረን  ከም  ውርሻ  ካብ  ወለዶ  ናብ ወለዶ ክመሓላለፍ  
ተራእዩ ።  

ንኣብነት  ምስ  ኢትዮጵያ  ብሰንኪ  ዶብ  ተባሂሉ  ዝተጀመረ  ውግእ  ጽንተት  መንእሰያትን  ብዙሕ  ዕንወት 

ኣውሪዱ  እዩ።  ከም ሳዕቤኑ ንሕዝቢ  ኤርትራ  ዶብ  ኣይተሓንጸጸን  ብዝብል  ምትላል  ብዘይ ሕጊ  ክመሓደር 
ተደልዩ።  ብሕጊ  ንገዛእ  ንዝበሉ  ብክድዓት  ብምኽሳስ  ብዘይ  ፍርዲ  ምስዋር፣ ደም  ንጹሓት  ደቂ  ሕዝቢ  ኣብ 
ውሽጢ  ብማእሰርቲ  ብማህረምቲ  ምፍሳስ፤  መንእሰያት  ብስደት  ምኽንያት  ኣብ  ዝተፈላለያ ሃገራት  
ንውርደትን  ንሞትን  ከምዝጋለጹ  ተጌሩ። 

ንሱ  ከይኣክል  ከኣ  ኣብዚ  ሕጂ  እዋን  ሕዝቢ  ኤርትራ ንሳልሳይ  ጊዜ  ምስ   ኣብ  ጎረቤቱ  ዘሎ  ሕዝቢ  ትግራይ 
ኣብ  ትርጉም  ዘይብሉ  ውግእ  ተሸሚሙ  ይርከብ።  እዚ ዝፍጸም  ዘሎ  ውግእ  ልቢ  ዝሰብርን   ዘሕዝን  ዘሕርቕን  
ዘንብዕን  ክፉእ ተግባር እዩ። 

ስለምንታይ ውግእ  ይካየድ ኣሎ? 

ሓደ ካብቲ  ምኽንያት  እዚ  ዘሎ  ስርዓት  ብዛዕባ  ሃገር  ዝሰብኮ  ስነ-ሓሳብ  ኣብ  ሓቂ  ዝተመስረተ  ኣይኮነን። 
ካድረታት  እዚ  ዘሎ  ስርዓት  ኤርትራ  ብመስዋዕትና  ብደምና   ዝመጸት  ልዕሊ   ሕዝቢ  ኤርትራን  ልዕሊ  ዝኾነ 
ሰብኣዊ  መሰል እግዚኣብሔርን  እያ  ኢሎም  እዮም  ዝሰብኩ።   ኣምላኽ ንኤርትራ  ንህዝቢ  ኤርትራ  ኢሉ  ከም 
ዝፈጠራ  ዘይኮነስ  ህዝቢ  ኤርትራ  ንኤርትራ  ከገልግል ከም ዝተፈጥረ  እሞ  ስሌኣ  ብዘይ ምስልካይ  ብቀጻሊ 
መስዋእቲ  ክኸፍል  ኣለዎ / ደም ከፍስስ ኣለዎ/  ይብሉ ።   ወሲኾም  ናይዛ  ሃገር  ዋና  መሪሕነትናን  ንሕናን  ስለ 
ዝኾና  ኣበይን  ምኣስን  መስዋእቲ  ክኽፈል /ደም ክፈስስ/  ከምዘለዎ  ንውስን  ንሕና  ኢና  ብምባል  ኣብ 
ዝደለዩዎ  ጊዜ  ውግእ  ይኸፍቱ።

እንተኾነ  ስነ-ሓሳቦም  ኣብ  ግጉይ  መሰረት  ዝተሃንጸ  ስለ  ዝኾነ  እታ  ሃገር  ካብ  ቀጻሊ “ደም ምፍሳስ”  ሓራ 
ምእንቲ  ክትወጽእ  ነፍሲ  ወከፍ  ኤርትራዊ  ናብ  ውሽጡ  ክምለስ  ክሓስብ  ክጽሊ  ክመያየጥ  ክጥርነፍ  ክቃለስ 
የድሊ።  ንግጉይ  ሰነሓሳብ  ብሓቀይና  ስነሓሳብ  ክስዕሮ  እዋኑ  እዩ።  ኤርትራዊ  ነዚ  ሕጂ  ዝግበር  ዘሎ  ውግእ 
በዞም ዝስዕቡ  ክልተ  ምኽንያታት  ምፍሳስ  ደም  ይኣክል  ክብል  ይግባእ።
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ብመጀመርያ  እዚ  ዝግበር  ዘሎ  ውግእ  ኣንጻር  ድልየት  ሕዝቢ  ኤርትራ  እዩ።  ኣብ  ዝሓለፈ  ኣዋርሕ  ኣብ 
መራኸቢ  ብዙሃን  ኣደታት  ኤርትራ  “ኣነ  ዝደልየን  ክልተ  እየን  ሰላም  ኣብ  ዓደይ  ደቀይ ኣብ  ኢደይ”  እናበላ 
ክዝምራ ተሰሚዐን።  እዚ  ካብ  ልበን ዝነቐለ  ምህልላ  ጸሎት  ንድልየት  ኩሉ  ደላዪ  ፍትሒን  ሰላምን  ፍቕርን 
ኤርትራዊ  ዘንጻባርቕ  ሕያው  ምስክር  እዩ። 

እንተኾነ  ኣንጻር  ድሌት  ኣደታት  ኤርትራ  ካብ  መላእ  ኤርትራ  ደቂ  ሕዝቢ  ብሓይሊ  ብረት  ተቐሲቦም  ናብ 
ዉግእ  ይኣትው  ኣሎዉ።  ነዚ  ዘይፍትሓዊ  ውግእ  ዘይድግፉ  ኣባላት  ስድራቤት  ተሓቢኦም  ነብሶም  ከድሕኑ 
ክጽዕሩ  ይርከቡ።  እንተኾነ ኣብ  ክንድኦም  ንስድራ ቤቶም  ካብ  ቤቶም  እናውጻእካ  ኣረክቡና  እናበልካ   
ምግፋዕ  ንትካሎም  ምዕሻግ  ንጥሪቶም  ካብ  ሰፈረን  ብሓይሊ  ምግፋፍ  ይካየድ  ኣሎ።   እዚ ክኹነን ዝግብኦ  
ኢሰብኣዊ  ዘይሓላፍነታዊ  ተግባር እዩ።

  ብተወሳኺ  እዚ  ዝካየድ  ዘሎ  ዉግእ  ኣብ ዘይ  መሬትካ  ኬድካ  ይፍጸም  ስለ  ዘሎ  ኣንጻር  እቲ ኣይትቕተል 
ዝብል  ሕጊ  እግዚኣብሔር  ዝዓለመ  ሕሱር  ተግባር   እዩ።  ኣምላኽ ንወዲ  ሰብ  ምስ  ፈጣሪኡን  ምስ  ሰብን ምስ 

ተፈጥሮን  ተወሃሂዱ  ተሰማሚዑ  ሓቢሩ  ክነብር  እዩ  ፈጢሩዎ።  ውግእ  ሕይወት  ሰብ  ዝቐዝፍ  ንስድራ ቤት  
ዝብትን  ንተፈጥሮ  ዘባድም  ነቲ  ነዛ  መሬት “ተኸናኸኑዋን  ዕየዩዋን  ሓልውዋን”  ዝብል  ናይ  እግዚኣብሔር  
ትእዛዝ  ዘፍርስ  ካብ ትዕቢትን  ጽልእን  ስስዐን  ዝነቅል  ሰብ  ዝምህዞ  ክፉእ  ተግባር  እዩ።  ነዚ ዘይቅኑዕ  ተግባር  
ነፍሲ  ወከፍ  ኤርትራዊ ካብ  ንሰብ  ምእዛዝ  ንኣምላኽ  ምእዛዝ  ይበልጽ  ብምባል  ብጥበብን ብልቦናን  ብጸሎት  
ኣይፋል  ዝብል  መልሲ  ክህቦ  ኣለዎ።  ብውግእ  ዝኽሰብ  ነገር   ስለ ዘይርከብ  ነፍሲ ወከፍ ሕልና  ዘለዎ  
ኤርትራዊ  ዓገብ ክብልን  ክኹንኖን  ይግባእ።  

ደም ምፍሳስ ይኣክል !

ኩናት ደው ይበል!

ኣምላኽ  ፍትሕን ሰላምን ዘምጽእ ዓመት ይግበረልና። ጸሎታን ልመናን እግዝእትነ ድንግል ማርያም ንህዝብና 
ኣይፈለዮ።

ሰብሓት ለእግዚኣብሄር !!   ወመስቀሉ ክቡር !!

ማሕበር ቁዱሳት ጴጥሮስን ጳውሎስን ተወለዲ ደቂ ዓዲፊኒዕ ወረዳ  ጽንዓደግለ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ-ካናዳ 
!!
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