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ኤርትራ ፈትሊ ወለዶኣ  

ክበታተኽ ዝተፈርደላ ሃገር 

  ብኢዮኤል ዮሴፍ  10/22/13 

ኣብ ቀረባ ናብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ካብ ዝኣተዉ ኤርትራውያን እተን ክልተ ደቀንስትዮ 

ዘዕለላኒ ነገር ቀልበይ ማሪኹ ንውሽጠይ ዝርብሽ ደወል ስለዘኸሰተለይ ብርዐይ ከልዕል 

ተገዲደ። 

እታ ኣብ ሰላሳታት ዕድመ ትርከብ ዜጋ ነቲ ብዕሾኽ ዝተሓጽረ ዶባት ሰጊራ ብሰላም 

ናብታ ዝሓሰበታ ሃገር ብምእታዋ ዝተሰምዓ ባህታ ኣብ ገጻ ኣይንበብን ዘሎ። 

ንገዛእ ሃገራ ገዲፋ ተሰዲዳ ፍስሃ ክወርሳ ትጽቢት ዘይግበር’ኳ እንተኾነ ኣብቲ ዶብ 

ክትሰግር ዝግበር ጉዕዞ ኣብ ኢድ ዕሱባት ስርዓት ኢሳይያስ እንተወዲቕካ ዝጽበየካ ነገር 

ግን መርሸንቲ ስለዝኾነ እንተውሓደ ካብዚ ድባብ’ዚ ክትወጽእ ምኽኣላ ንምንታይ እፎይ 

ዘየበላ ዝብል ስነ-ሞገት ግን ዓይኒ ዓይና እናረኣኹ ክጥምታ ኣገደደኒ፡ 

ፍሩያት የዒንታ ኣብ ሓደ ቦታ ተሸኺለን ዝተረፋሉ ኩነት ንድሕሪት ብሓሳብ ገይሻ 

ከምዘላ ይነግረካ……. ቀሪበ ከዕልላ ሃንቀውታይ ሰማይ ዓረገኒ ግዜ ከይወሰድኩ ቀሪበ 

ምስተላለኽዋ ድማ ገዛውታ ኣበይ ከምዝነበረ፡ እንታይ ዓይነት ሂወት ገዲፋ ከምዝመጸት 

ብምሕታት ኣጆኺ ሰባት ኣለናልኪ ኢለ ናይ ጭንቀታ ተኻፋሊ ከምዝኾንኩ ክትኣምነለይ 

ሃሪፈ ብዙሕ የዕለልክዋ። 

ንሳ ትጥውሮም ብርሃን ዓይኒ ዘይብሎም ዓበይቲ ወለዲ ገዲፋ ከምዝመጸት ክትነግረኒ ከላ 

ኣብ ፍሩያት ዓይና ዝመልአ ንብዓት ንብሌናታ የንሳፍፎ ነበረ እቲ ጉዕዞ ስደት ግን 

ምስኣቶም ተደጋጋሚ ዝርርብ ዝተገበረሉን ብቀሊሉ ምትእምማን ዘይተበጽሓሉን ውሳነ 

ከምዝነበረ ከኣ ኣዘንተወትለይ። 

ኣብ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ መዓት ሂወት በቲ ዝደለኻዮ መገዲ ክትጉዓዝ ዘይፈቅድ ስለዝኾነ 

እንዳሓደረ ዘቐንዝወካ በሰላ ክትስከም ኢኻ ትግደድ ንዝብል ሓሳባታ መእተዊ ጌራ ምስቲ 

ዕድሎት ዛንታኣ ኣተኣሳሲራ ቀልበይ ዝማረኸን ኣብ ሓሳብ ዝተሸመምኩሉን ቁምነገር 

ክትነግረኒ ጀመረት። 
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ዕድመ ጓለንስተይቲ ስለዝኾነ ሓዳር ጌረ ክወልድ ክዘምድ... ነቶም ብርሃን ዓይኒ 

ዘይብሎም ግን ድማ ልቦም ዝደርጉሖ ጩራ ተስፋ ዝተዓደሉ ወለደይ ዘለዎም ባህጊ ደረት 

ስለዘይብሉ ናተይ ነገር እናሻዕ ዝለዓል መዘራረቢ ጉዳይ ክኸውን ግድን ኮነ፡ 

ናትኪ ውላድ ልዕሊ ኹሉ ፍናን ዝኾነናዩ... ክሳብ’ታ ዘለናያ ዕድመ መሪሑ ዘንቀሳቅሰና፡ 

ኣባሓጎይ ዓባየይ ኢሉ ባህታና ሰማይ ዘዕርገልና ድማ ንሱ ጥራይ’ዩ ይብሉኒ እንዳደጋገሙ  

ግን ርኢኻ ሓዳር ሓደ ዕድል’ዩ... ደሓር ከኣ ኣውሪድካ ኣደይብካ ትሓስበሉ ትመርጸሉ 

ትምረጸሉ ጥዑም ግዜ ይጠልብ’ዩ። 

ኤርትራውያን ግን ነዚ ኣይተዓደልናን ሰብ ረኺብካ ክትመዝኖ ክግምግመካ፡ ክትሪኦ 

ከስተብህለካ፡ ምርጫ ናይ ክልቴኻ ምስ ኮነ ድማ ጽዒርካ ትዕውተሉ መደብ ሃልዩካ ናብራ 

ትገብረሉ ግዜ የለን። ሎሚ ዝረኸብካዮ ሰብ ጽባሕ ደሃዩ ምስትሓትት ወይ ዶብ ሰጊሩ፡ 

ወይ ናብ ምድብ ቦትኡ ተመሊሱ ወይ ካሊእ ህርፋንካ ዝኾልፍ መልሲ ኢኻ ትረክብ። 

ጸሓይ ትበርቕ ትዓርብ ፡መዓልቲ ብመዓልቲ እንዳተተክአ ግዜ ይነጉድ ዕድመ ከኣ ብኡ 

መጠን ይጕዩ ምስ ገዛእ ርእስኻ እናተነሓናሕካ ኣብ ተሕልፎ እዋን ድሌታትካ ክትረክብ 

ኣብ ትገብሮ ላዕሊ ታሕቲ ግዜ ይመስየካ እናበለት ወለላ ቃላታ ከተፍስስለይ ኣነ ዓይኒ 

ዓይና ናረኣኹ ክሰምዓ ደቃይቕ እውን ጉያ ኣየቋረጹን፡ 

30 ዓመተይ ምስሓለፈ ኣብ 2ተ ከቢድ ብድሆ ተቀርቀርኩ….. ናብራ ሓዳር ውላድ በቲ 

ሓደ ገጽ ኣቦይ ኣደይ ከ ‘ታይ ይኹኑ ዝብል ሕቶ በቲ ካሊእ….. ባህግን ምርጫን ወለደይ 

እውን ግን ስለዝነበረ ሓዳር ክገብር ኣለኒ ዝብል ምርጫ ሚዛን ደፍአ፡ 

ግን ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩኻ ምርጫ ንበይኑ ዋጋ የብሉን ናተይ ትብሎ ሰብ ምስረኸብካ 

ኢኻ ሂወት ትገብር…. ሓሲበ ኣስተንቲነ እንተርኣኽዎ ድማ ኣብ ሃገረይ ኮይነ ሕልመይ 

ክሰምረለይ ከምዘይክእል ተረድኣኒ ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ማሕበራዊ ቅልውላው ናብ 

ዝኾነሉ ደረጃ ስለዝበጽሐ ንዓና ንደቀንስትዮ መሪጽናን ወሲናን ሓዳር ንገብረሉ ዕድል 

እንዳጸልመተልና ይመጽእ ከምዘሎ ዝተፈለጠኒ እውን ሽዑ’ዩ ዝነበረ…. 

ኣብ ውሽጢ ንሓዳር ንናብራ ዝኸውን ህሞት ከምዘየለ ድሕሪ ምእማነይ ልበይ ስደት 

ከሸፍቶ ግድን ኮነ…. ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዙሓት ዜጋታትና ዘለውለን ሃገራት ስለዝኾና 

ናብ ሓዲአን ክሰግር ኣለኒ እንዳበልኩ ምሕሳብ ካብ ዝጅምር ሓጺር ዘይብሃል ግዘ 

ተቆጺሩስ እነሆ ከኣ ሎሚ ክትከውን ፈጣሪ መሪጽዋ ድማ በለትኒ። 
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እዛ ሓፍተይ ማህደር ልባ ገንጺላ ዘዕለለትኒ ቁምነገር ንዕምቆት ጸገማት ህዝብና ንርዝነት 

ዘሰክፍ መጻኢ ሃለዋት ሃገርና ግልጽልጽ ኣቢለ ከስተብህሎ ገበረኒ። 

ሓንቲ 2ተ ደቃ ሒዛ ኢትዮጵያ ዝኣተወት ኤርትራዊት እውን ካሊእ ገጽ ናይቲ ክፋእ 

ምዕራፍ ዛንታ ሃገርና ዘስተብሃልክሉ ታሪኽ ዝጾረት እያ። ንሳ ዘዕለለትኒ ነገር ድማ ነቲ 

ቀዲሙ እውን ከቢድ ጭንቀት ዝፈጠረለይ ፈትሊ ወለዶ ኤርትራውነት ብድሆ ገጢሙዎ 

ከምዘሎ ዝተረዳእክሉ ሓቂ የዐርዩ የዐርዩ ዘረጋገጸለይ’ዩ ኔሩ። 

በዓልቲ ሓዳር ዲኺ ዝብል ሕቶ ክትምልስ ከላ ብዝተኸሰተ ነገር’ዩ ብወዝቢ ትዕድልቲ 

ሂወት እዛ ዜጋ ዝተጋህደለይ…. ሓዳር ኣለኪ ዶ? ንዝብል ሕቶ የብለይን ዝብል ምላሽ 

ምስሃበትሉ ኣቦ ደቕኺ ድኣ ተፋቲሕኩም ወይስ ተሰዊኡ ኮይኑ ዝብል ኣማራጽታት 

ኣቅረብኩላሞ ሓዲኡ ክትብልያ ዝብል መደምደምታ ድማ ኣብ ውሽጠይ ርግጸኛ ኮይነ 

ሒዘዮ ምንባረይ ኣይሓብኣልኩምን። 

“ኣይ ካብ በዓል ሓዳር’የ ወሊደዮም” ዝብል ነጠባ ዝኾነኒ መልሲ ግን ድንግርግር 

ፈጢሩለይስ መብርሂ ክትህበኒ ብየዐንተይ ተላበኹዋ ማለት ንዓኺ ገዲፉ ምስ ካልእ ሓዳር 

ጌሩ ዝብል ሕቶ ምርኩስ ጌረ ትብለኒ ተጸበኹ። 

“ኖ በዓል ሓዳር ምዃኑ እንዳፈለጥኩ ግን ከኣ ስለዝኣመንክሉ’የ ወሊደሉ ኣስመራ’ዩ ዘሎ” 

ብምባል መለሰትለይ ግልጽነታ ኣግሪሙለይ ኣሀ ኢለ ተረዲኡኒ ንምባል ርእሰይ 

ነቕነቅኩላ…… “ሰብኣይ ድኣ ብቀሊሉ ኣበይ ክርከብ መዓረይ”…… ዝብል ከም ቀልዲ 

ዝሰንደወቶ ቁምነገር ድማ ነቲ ኩሉ ዝበለቶን ገና ክትብለኒ ትደልዮን ነገር ጠሚሩ ዝሓዘ 

ውሕሉል ኣበሃህላ’ዩ ኔሩ። 

ሂወት ምርጫታት ክትስእን ኣብ ዝተፈርደላ ሃገር ከምዘላ ብዘየማትእ መእሰሪ ሓሳባ 

ስለዘገንዘበትኒ ተወሳኺ ነገር ክትብለኒ ኣይተጸበኹን። 

ናብራ ዓቐብ ኣብ ዝኾና ሃገር ክልተ ሓዳር ዝኣሊ ሰብ ክንደየናይ ከይህሉ ንዝብል 

ጥርጣረይ  እዛ ሓፍተይ ክልተ ቆልዑ ሒዛ ዶብ ዝሰገረትሉ ውሳነ ክኣምኖ ክኢለስ ነቶም 

ጽቡቓት ደቃ እንዳጠመትኩ ኣብ ስቅታ ተዋሒጠ ተረፍኩ። 

እዘን ክልተ ዜጋታት ሂወት ኣብ ኤርትራ ናበይ ገጻ ተምርሕ ከምዘላ ዝተመሃርኩለን 

እየን። ሓዳር... ውላድ.. ፈትሊ መንነት ዝልቆመሉ ጸጋ’ኳ እንተኾነ ህግደፍ ዝፈጠሮ 
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ሃዋህው ግን ነዚ ተፈጥሮ ዝለገሰቶ ዑደት’ውን ኣፋሊስዎ ከምዘሎ ዝምስክር ሕማቕ 

ዕድሎት…. 

እዚ ናይ ህግደፍ ምሕደራ ልዕሊ 22 ዓመት ኣቁጺሩ ኣብ ዘለወሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን 

ውህሉል ጸገም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ወለዶታት ተተኻኺኦም ዝሃንጽዎ መንነት’ውን 

ብቀሊሉ ዘይምላእ ሓÙፍ ፈጢሩ ከምዘሎ ዛንታ ናይዘን ዜጋታት ንኩለን ደቀንስትዮን 

መንእሰያትና ብሓፈሻን ዝውክል ምዃኑ ልብ ዝሃቦ የስተብህሎ። 

እምበርከ እንተሓሲብካዮኮ ብዓሰርተታት ኣሸሓት መንእሰያት ኣብቲ ህግደፍ ምስ ኩለን 

ጎረባብትና ዝወልዖ ኩናት ንከንቱ ብከንቱ ጠፊኦም’ዮም ካልኦት ብዓሰርተታት ኣሸሓት 

ዝኾኑ መንእሰያትና ፈቆድኡ ይብተኑን ይጠፍኡን ኣለዉ። 

እዚኦም ጥራይ ኣይኮኑን ድሕሪ ናጽነት እቲ ልሙድ ሂወት ሓሪሙዎም ፈቆዶ ኣብያተ 

ማእሰርቲ ዝበለዩ... ብሉጽ ዕድመ ንእስነቶም ከሲሮም ስነ ኣእምሮኣዊ ማህሰይቲ ዝወረዶም 

. . .ኮታስ ርሱን ውህብቶ ዕድሚኦም ብበደላት ህግደፍ ዝደስከሎም ገዛ ኤርትራዊ 

ይቁጸሮም እምበር ክንደይ ክበሃሉ 

እዚኦም እዮም እምበኣር ብቅሳነት ክመሃሩ ኣንፈት ሂወት ቀሊሶም ክወልዱ ክዛመዱ 

ፈትሊ መንነት ክልቁሙን ሃገር ክርከቡዋን ዝግብኦም ነይሮም ግን ዕድሎቶም ቦኽቧኹን 

መሸሚሹን ክተርፍ ተፈሪዱሎምስ ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለዉ። 

ነገራት ደው ኢሉ ከስተውዕል ዝኽኣለ ኤርትራዊ እምበኣር ክንዮ’ቲ  ነታ ህያብ ስውኣተይ 

ኢሉ ዝጽውዓ ርስቱ ዝወርዳ ዘሎ መከራ ኣዝዩ ዝረዝን ብሃለዋትን መጻኢ ዕድልን ዝምዘን 

ሓደጋ ይወርዳ ከምዘሎ የስተውዕል 

ኤርትራ ከምውጽኢት ናይቲ ንዓመታት ክዝንቶ ዝጸንሐን ሕጂ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝብኣሰ 

ተሰጋጊሩ ዝቅጽል ዘሎን ሕሱም ምሕደራ ፈትሊ ወለዶኣ ክበታተኽ ጀሚሩ’ሎ ጥራይ 

ዘይኮነስ ቀሊል ዘይብሃል ሓÙፍ ዝፈጠረሉ ደረጃ ተበጺሑ’ሎ። 

ሃገር ማለት ሰብ’ዩ ድዮም ዝበሉ ክቡር ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያም…. ሃገር ማለት ሰብ 

ተኾይኑ ኤርትራ ብዘይሰብ ክትተርፍ ዝፈረደ ብይን ጠለማት ነቲ ናይ ምውርራስ ገመድ 

በታቲኹ ነቲ ጉዕዞ ሸራፍ ክበዝሖ ጌሩ እነሆ ይቅጽል። 
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ኤርትራ ፈትሊ ወለዶኣ ክበታተኽ ዝተፈርደላ ሃገር ኮይና ካብ ሃለወት እምበኣር ኣነ 

ኤርትራዊ’የ ኢሉ ኣፉ መሊኡ ዝዛረብ ሰብ በዚ እህህታ’ዚ ከይተጸመመ ይቀንዞ ቃንዛ 

ጸሊኡ ከኣ ፈውሲ ክደሊ መዓንጥኡ ሸጥ የብሎ…….. 

 


