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ጀጋኑና ንዘክሮም

ሓጺር
ዛንታ ሂወት

ዶክቶር ኣባ ኣጉስቲኖ ተድላ

ኣባ ኣጉስቲኖ ተድላ

ካብ ኢንተርነት መርበብ ተኣኪቡን ተመዓራርዩን ዝቕረበ
ብ
እምነቱ ተስፋይ

ስታቫንገር , ኖርወይ

ጥሪ 2015

ዝርዝር ትሕዝቶ ጽሑፍ

መቕድም / መእተዊ

ህይወት ኣብ ግዜ ንእስነትን ዉልቃዊ ሓበሬታን

ገለ ክፋል ካብቲ ኣበርክቶ ናይ ኣባ ኣጉስቲኖ ኣብ ቃልሲ ነጻነት

ትጽቢት ህዝብን ሃገርን ካብ መራሒቲ ሃይማኖታት

ከምቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ለባማት ንኹን። ኣይንካሰስ

ምብቃዕ ህይወት ኣባ ኣጉስቲኖ

መቕድም / መእተዊ

ኣባ ኣጉስቲኖ ተድላ ካብቶም ፍሉይ ዝኾነ ፍቕሪ ሃገር ዝነበሮም ኤርትራዊ ዜጋ እዮም
ዝነበሩ።

ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ንነጻነትን ድሕንነትን ሃገሮምን ህዝቦምን ኣበርክቶ

ዝገበሩ ክነሶም ብዙሕ ሰብ ዛንታ ህይወቶም ዝፈልጥ ግን የልቦን። ኣገዳሲ ዝኾነ
ሓበሬታ ብዛዕባኦም ኣብ መርበብ ደቀባት ኮም ብ2007 ዝተሓትመ ምስ ኣንበብኩ
ከምኡውን ብቐረባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ማእሰርት ዝፈልጥዎም ሰባት ምስ ረኸብኩ
ብመልክዕ ዛንታ ሂወት (Biography) ኣብዚ ጀጋኑና ንዘክሮም ዝብል ዘመተ እነሆ
የውጽኣ ኣለኹ።

ነቲ ሓበሬታ ኣብ ዝተፋላለየ ኣርእስቲ ከፋፊለ ከምኡውን ንገሊኡ ኩነታት ብስእሊ ከም
ዝግለጽ

ገይረዮ

ኣለኹ።

ገለ

ቑሩብ

ነጥብታት

ምስቲ

ዛንታ

ሂወቶም

ብቐጥታ

ዘይተሓሓዝ ተኣልዩ ኣሎ ፣ ኣገዳሲን ጠቓሚን ኮይኑ ዝተረኽበ ሓበረታ ድማ ተወሲኹ
ኣሎ። ኣብዚ ጽሑፍ ጌጋታት ሰዋስውን ናይ ፊደላት ኣንተራትራን ከምዘሎ ይፍለጥ እዩ
፣ እንተኾነ ግን ኣነ ብጻዕቂ ስራሕ ተወጢረ ስለ ዘለኹ ኣሪሙ ክሰደለይ ዝኽእል
እንተኣልዩ ብታሕጓስ እታ ጽሕፍቲ ብምልእታ ክሰደሉ/ላ ይኽእል እየ።

ኣብ ዝሓለፈ እዋን ፣ ንሕና መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ፣ ናይ ቀደም ተቓለስቲ ኣቦታት
እናዘራረብና ፣ ነዚ ሓድሽ ወለዶ እቲ ዝሓለፈ ኤርትራዊ ኒሕን ሓቦን ንኽምህሩናን ፣
ታሪኽ ኣቦታትናን ጅግንነት ኣቦሓጎታትናን ከም ንፈልጥ ፣ ዛንታ ቀዳሞት ጀጋኑ
ወለድና ከም ዝሕብሩና ንምግባር ቃል ኣቲና ኔርና። ንሕና ከኣ ታሪኽናን ፣ መንነትናን
፣ ባህልናን ፣ ስርዓትናን ፣ ከይጠፍኡ ንድሕነት ሃገርናን ህዝብናን ኣበርቲዕና ክንቃለስ
ኢና።

እምበኣርከስ ሓደ ካብቶም ናይ ሃገርና ፣ ጌና ዘይተጻሕፈን ዘይተነግረን ሕሉፍ
ኤርትራዊ ፍቕርን ጽንኩር ቃልስን ፣ ንምሉእ ዕድሚኦም ኣሕሊፎም ፣ ብሰንኪ ፍቕሪ
ዓዶምን ወገኖምን ሂወቶም ዝኸፈሉ ኣቦ ፣ ዶክቶር ኣባ ኣጎስቲኖ ተድላ እዮም። ናይ
ዶር. ኣባ ኣጎስቲኖ ሞያን ቃልስን ሃገራዊ ፍቕርን ፣ ጽሒፍካን ተንቲንካን ዝውዳእ
ኣይኮነን። ካብ ማይ ባሕሪ ብማንካ ምቕዳሕ ማለት እዩ ፣ ግን ብዓቕምና ገለ ንእሽቶ
ከነዘንቱ ክንፍትን ኢና።

ህይወት ኣብ ግዜ ንእስነትን ዉልቃዊ ሓበሬታን

ንኤርትራ ዝወለደ ዘይወለደ ፣ ዝፈለሰ ፣ ዓለም ዝመነነ ፣ ቀሺ ፣ ሸኽ ፣ ኣስላማይ ፣
ክስታናይ ፣ ኩሉ እዩ ሰሪሑላን ፣ ደኺሙላን ፣ ተቓሊሱላን ፣ ተሰዊኡላን። ፍረ ናይቲ
ኩሉ ቃልስን መስዋእትን ድማ እቲ ኣብ 1991 ዝተረኽበ ነጻነት እዩ። እዚ ሎሚ
ወሪዱዋ ዘሎ መሪር ጭቆናን ህልቀትን ንነጻነት ስዒቡ ክመጽእ ግን ዘስደምም እዩ።
እንኳዕ እቶም ቀዳሞት ጀጋኑ ደቃን ኩሎም ዝተሰውኡላን ተመሊሶም ዝርእይዎን
ዝሰምዑዎን ኣይኮኑ።

ኣብ ዝሓለፈ እዋን ፣ ምስ ኣቶ ሃብተማርያም ኣብርሃ ፣ ኣብ ዝገበርናዮ ቃል መጠይቕ ፣
ዶክቶር ኣባ ኣጎስቲኖ ተድላ ሓደ ካብቶም መግዛእትን ጭቆናን ሃገርና ንኽከላኸሉ ፣
ቃልሲ ዝጀመሩን ፣ ምእንቲ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝተቓለሱ ፣ ዝረሃጹ ፣ ዝጸዓሩ ፣ዝተኣስሩ
፣ ዝተገርፉ ኣብ መወዳእታ ከኣ በቲ መግረፍቲ ምኽንያት ብዝወረዶም ሕማም ፣ ኣብ
ዓዲ ጥልያን እንዳተሓከሙ ከም ዝተሰውኡ ተሓቢሩ ነይሩ። ብሓጺሩ ናይ ዶክቶር ኣባ
ኣጎስቲኖ

ታሪኽን

ቃልስን

ክሕብሩና

ብዝገበርናሎም

ወኸሳ

መሰረት

ሃብተማርያም ክገልጹልና ከለዉ ፣ ንብዓት ስዒሩዎም ሕንቕንቕ እናበሉ ነበረ።

፣

ኣቶ

ኣባ ኣጉስቲኖ ተድላ

ንሶም ይብሉ ፣ “ኲሉ ንሃገሩ ይፈቱ እዩሞ ፣ ከም ኣባ ኣጎስቲኖ ተድላ ጌሩ ንሃገሩን
ንወገኑን ንምድሓን ዝተቓለሰን ፣ ፍቕሪ ዓዱን ወገኑን ዘጥቅዖ ግን የልቦን” ብማለት
ይምስክሩ። ኣባ ኣጎስቲኖ ዓዶም ሔቦ ጽንዓ ደግለ ኣከለጉዛይ ኮይኑ ናይ ማሕበር
ካፑቺኒ ካህን እዮም ነይሮም።

ሔቦ ዓዲ ኣባ ኣጉስቲኖ ካብ ርሑቕ ክትረአ ከላ ዘርኢ ስእሊ

እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ሂወቶም ከኣ ብዘይካቲ ሃዋርያዊ ናይ ሃይማኖት ስርሖም ፣ ኣብ
ቃልሲ ነጻነት ኤርትራን ድሕነት ህዝቦምን ኣሕለፍዎ። ንሶም በቲ ዝነበሮም ኣፍልጦን
ናይ ስራሕ ሓላፍነትን ፣ ንሰውራ ኤርትራ ብዘይ ዕረፍቲ ፣ ብመድሃኒት ኮነ ብገንዘብ
ብሕክምና ፣ ንተጋደልቲ ኮነ ንኻልኦት ብምስጢራዊ ስርሓት ፣ ንቓልሲ ሃገርና
ዝሓብሓቡን ፣ ንሓድነት ህዝብና ዝተቓለሱን ፣ መንፈሳውን ስጋውን ኣቦ ከኣ ነበሩ።

ሔቦ ዓዲ ኣባ ኣጉስቲኖ ካብ ሳተላይት ካርታ ክትረአ ከላ ዘርኢ ስእሊ

ገለ ክፋል ካብቲ ኣበርክቶ ናይ ኣባ ኣጉስቲኖ ኣብ ቃልሲ ነጻነት

ኣባ ኣጎስቲኖ ንሂወቶም ምእንቲ ህዝቦም ንምሃባ በቒቖማ ኣይፈልጡን እዮም። ምስቲ
ኩሉ ናይ ነፈርትን ፣ ናይ ካልእ ጸጥታዊ ኩነታትን ፣ ከይተሰከፉ ብመኪናኦም ንሜዳ
ኤርትራ

እንዳ

ተመላለሱ

፣

ብዙሕ

ግዜ

ምስ

ተጋደልቲ

ደቆም

ተራኺቦምን

ተመያይጦምን ጥራሕ ዘይኮነ ፣ ዘድሊ ምኽርን ምትብባዕን ለበዋታትን ዘቕርቡ ዝነበሩ
፣ ወላዲ ውን እዮም። ገለ ካብኡ እውን ፣ ኣነ ዝተሓወስክዎ ፣ እቲ ብ 1974 ኣብ
ጀንገሬን ዝተባህለ ቦታ መጺኦም ፣ ሕሩይ ተድላን ዓብደልቃደር ሮሞዳንን ካልኦትን

ዝርከብዎም ፣ ምስ መሪሕነት ተጋድሎ ሓርነት ፣ ብዛዕባ ዉግእ ሓድሕድ ጠጠው ናይ
ምባል ዘካየድዎ ፣ ስራሕ ዘተን ምይይጥን ነበረ።

ኣባ ኣጉስቲኖ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘይሕለል ናይ ሰላምን ዕርቅን ስራሕ ዘካየዱ ሰብ ነበሩ

“ካብቲ ዝገርምን ንምሉእ ሂወተይ ዘይርስዓንን” ፣ “ኣብርሃም ተወልደ ኣብቲ ጉባኤ
ኣዶብሓ ድሕሪ ምክፋሉ ፣ ካብ ባርካ ናብ ኸበሳ ክመጽእ ከሎ ፣ ኣብ ከባቢ ሎጎ ጭዋ ፣
ኣብ ሻምብቆ ምስ በጽሔ ፣ ሓሚሙ ተወጺዑ ፣ ምኽኣል ስኢኑ ወደቐ። ቀልጢፎም ከኣ
ኩነታቱ

ብዝኣምኖ

ቤተሰብ

ዝኾነ

ተቓላሳይ

ገይሮም

ሓበሬታ

ንዓይ

ነስመራ

ኣብጹሑለይ። መልእኽቲ ምስ ተቐበልኩ ፣ ኣነ ንበይነይ ክገብሮ ዝኽእል ስለዘይነበረኒ ፣
ንዕኦም ሓበርክዎም። “ ኪድ ቀልጥፍ ከይሰጋእካ ኣምጽኣዮ ” ! ኢሎምኒ ፣ ናይ
መንግስቱ ባይሩ መኪና ወሲደ ፣ ካልኣይ ርእሱ ምስ ብረቱን ዕጥቁን ናብኦም ኣምጼአ ፣

ኣብ ገጅረት ንዕኦም ኣረኪበዮም ፣ ዝኣምንዎም ሓኻይም ጸዊዕም ፣ ብምስጢር ሓቢኦም
ብምሕካም ከኣ ፣ ድሕሪ ገለ መዓልታት ብፍጹም ድሒኑን ሓውዩን ፣ ንቦታኡ ኣፋኒናዮ”
ይብሉ ኣቶ ሃብተማርያም።

ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ብምስጢራዊ መንገዲ ሕክምና ዝረኸበ ኣብራሃም ተወልደ ዘርኢ ስእላዊ ቅርጺ

ዶክቶር ኣባ ኣጎስቲኖ ፣ እቲ ንወዲሰብ ክወሃብ ዝኽእል ህያባት ፣ ኩሉ ብምልኡ
ኔርዎም። ሕያውነት ፣ ስብእነት ፣ ልግሲ ፣ ጥበብ ፣ ፍልጠት ኩሉ ከኣ ምስኦም ነበረ።
ሰውራ ኤርትራ ኣብ ሰብዓታት ተፋናጭሉ ፣ ” ዓማን ምዳዳን ” ዝብል ናይ ጽልኢ
ኣስማት ተጠሚቑ ፣ ጀብሃን ህዝባዊ ሓይልታትን ኣብ ኲናት ሓድሓድ ፣ ኣብ
ዝኣተዉሉ ግዜ ከኣ ካብቶም ከይደቀሱን ከይዓረፉን ፣ ንዕርቅን ንሰላምን ዝቃለሱ ዝነበሩ
ደቂ ሃገር ፣ ኣባ ኣጎስቲኖ ሓደ ነበሩ።

ትጽቢት ህዝብን ሃገርን ካብ መራሒቲ ሃይማኖታት

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ጽሑፍና ብዛዕባ ናይቶም ሕያዋይ ኣቦን ተቓላሳይን
ዝነበሩ ኣባ ኣጉስቲኖ መንነት ብሕጽር ዝበለ ሓቢርና ኔርና። ኤርትራ ሃገርና ከም በዓል
ኣባ ኣጎስቲኖ ዝኣመሰሉ ጀጋኑን ሓለይቲ ሃገሮምን ህዝቦምን ኣጥፊኣ ሎሚ በቲ
ሕግታት ናይ ሃይማኖትን ብናይ ወዲ ሰብ ሕሊናን ዘይጎዓዙ ብዘይካ ገንዘብን ስልጣንን
ካልእ ተገዳስነት ዘይብሎም ክትርኢ ከሎኻ ብዙሕ ትጉሂ። እቲ ደረጃ ናይ ፍቕሪ ሃገርን
ናይ

ንሓድሕድካ

ምትሕግጋዝን

፣

ምትሕቑቓፍን

እንዳለዓለ

ክኸይድ

ትጽቢት

እንዳተገብረ ሎሚ ግን ብኣንጻሩ እቲ ደረጃ ኣብ መሬት ወዲቑ ይርከብ። ከምኡ ዓይነት
ናይ ዉድቀት ለውጢ ኣብ ሓደ ህዝቢ ኣብ ሓጺር እዋን ብዓይንኻ ክትርኢ ከሎኻ
ካብኡ ንላዕሊ ዘጉሂ ክህሉ ኣይክእልን።

ኣብ ዝኾነት ትኹን ሃገር ፣ ህዝቢ በደልን ግፍዒን ክወርዶ ከሎ ፣ እቶም ኣብ
መጀመርያ

ተሰሪዖም

ንሂወቶም

ከይፈርሑ

ንመሰል

ህዝብን

ንፍትሕን

ክዛረቡን

ክሰብኩን ክሕለቑን ፣ ምእንቲ ሓቂ ድማ ጠጠው ኢሎም ቅድሚ ህዝቢ ክስውኡን
ዝግብኦም መራሕቲ ሃይማኖት እዮም ነይሮም። ብኣንጻሩ ግን ገለ ናይ ሎሚ መራሕቲ
ሃይማኖት ኤርትራ ክትርእዮም ከሎኻ ኣስላሞም ይኹኑ ክርስትያኖም ኣይኮነንዶ
ምእንቲ ፍትሒ ክሰብኩን ክሕለቑን ደገፍቲ ጭቆናን ኣገልገልቲ ዓማጺን ኮይኖም ኣብ
ዕለታዊ ጥቕሚ ተዓሲቦም ኣብ ህዝባዊ ጭፍጨፋ ክተሓባበሩን ፣ ዓይኖም ክዕምቱን ፣

ንጭቆናን ግፍዒን ከምዘየሎ ክገብሩ ርኢኻ ንበዓል ኣባ ኣጉስቲኖ ዘኪርካ ሓዘንካ ፣
ብኽያትካን ዝተዓጻጸፈ ይኸውን።

ካብቲ ልሙድ ሕግታት ናይ ሃይማኖትን ስርዓት

ኣምልኾትን ምምሕዳርን ወጺኦም ፣ ተቓውምነት ከይገበሩ ፣ ነቲ ዓማጺ ስርዓት
ብዝጥዕም መንገዲ ቀያዪሮም ነቲ ሃይማኖትን ነቶም ኣመንትን ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ከም
ዝኣትዉ ብምግባር ክተሓባበርዎ ንርኢ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ገለ ተባዓት ዝኾኑ
መራሕቲ ሃይማኖት ኣንጻር እቲ ስርዓት ብምኻድ ነቲ ተገፊዑን ደምዩን ዘሎ ህዝቦም
ዝማጎትሉን ፣ ንፈጣሪ ሓራ ከውጽኦም ዝልምንሉን ድማ ኣለዉ።

መራሕቲ ሃይማኖት ዝዓበየ ሓላፍነት ንናይ ህዝቦም ድሕነትን ፣ ሰላምን ፣ ዕርቂን ኣለዎም

ኣባ ኣጎስቲኖ ኣብቲ ንሶም ዝሰረትዎ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ፣ ግርጭት ተፈጢሩ ዉግእ
ሓድሕድ ምስ ተጀመረ ነቲ ናይ ኣሕዋት ደም ምፍሳስ ጠጠው ንኸብሉ ፣ ደኺመ
ከይበሉ ዘይገበሩዎ ፈተነን ዘይመሃዝዎ ብልሓትን ኣይነበረን። ካብቲ ዝፈልጥዎ ክሕብሩ
ከለዉ ኣቶ ሃብተማርያም ኣብራሃ ከምዚ ይብሉ “ ብወገን ህዝባዊ ሓይልታት (ኢሳያስ)
ብዙሕ ግዜ ክረኽብዎ ፈቲኖም ምስ ቀበጹ ንዑስማን ሳልሕ ሳበ ንምርካብ ናብ ኤውሮፓ
ገሹ”። ኣብ ኤውሮፓ ንብዙሕ ግዜ ፈቲኖም ንምርካቡ ምስ ተሓለሉ ከኣ ኣብ
መወዳእታ ካብቲ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝርከብ ዝነበረ ቤት ጽሕፈቱ ንማእከላይ ምብራቕ
ደዊሎም ብስልኪ ረኸብዎን ፣ ኣዘራረብዎን ፣ ለመኑዎን።

“ ብተለፎን ተፈተንኩ ዶ ይሓይሽ? ”

ብወገን ዑስማን ሳልሕ ሳበ ዝተዋህቦም መልሲ ግን ኣሉታዊ ነበረ። ኣባ ኣጎስቲኖ ግን
ተስፋ ዝቖርጹን ብዘጋጥሞም ዕንቅፋት ዝደሃሉን ሰብኣይ ኣይነበሩን። ካብ ኤውሮፓ
ተስፋ ስኢኖም ምስ ተመልሱ እንደገና ጉዕዝኦም ንሜዳ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ገበሩ።
ኣብዚ ከኣ ምስ መራሕቲ ተጋድሎ ሓርነት ተራኺቦም ነቲ ናይ መንእሰያት ኤርትራ
ህልቀት መዕለቢ ክግበረሉ ሓሳባትን ልማኖን ኣቕረቡ። ንሱ ከኣ ነቲ ዝግበር ዝነበረ
ዉግእ ሓድሕድ ህዝቢ ኣብ መንጎ ኣትዩ ክምርምሮን ንበደለኛ ወጊዙ ጠጠው ከብሎን
ዝብል ሓሳብ ነበረ። ብወገን ተጋድሎ ሓርነት ከኣ ነቲ ዉግእ ሓድሓድ ጠጠው ንምባል
ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ዘድሊ ምትሕብባር ከም ዝግበረሎም መረጋገጺ ረኸቡ። ካብቶም
ነቲ ጉዳይ ንኽደፍኡሉ ዘተባብዕዎምን ዝሓገዝዎምን መራሕቲ ጀብሃ ከኣ ሕሩይ ተድላ
ባይሩን ዓብደልቃድር ሮሞዳንን ከም ዝነበሩ ምስክር ኢና።

ብኸምዚ ከኣ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሰበስልጣን ዝተላእከ ምስጢራዊ
ደብዳቤታት

ተዋህቦም።

ንሱ

ከኣ

ንኣቶ

ኣማኑኤል

ዓንደሚካኤል

ናይ

ኤርትራ

ኣመሓዳሪን ንጀነራል ጎይትኦም ገብረዝጊ ናይ ፖሊስ ኣዛዚን ዝተላእከ ደብዳበታት
ነበረ።

እቲ

ደብዳበታት

ክልቲኦም

ሰበስልጣን

ነቲ

ኣባ

ኣጎስቲኖ

ዝጽዕርሉን

ዝደኽሙሉን ዝነበሩ ናይ ዉግእ ሓድሕድ ጉዳይ ጠጠው ንምባል ብወገን ህዝቢ ኢድ
ንኽኣትዎ ዘድሊ ምትሕብባሮምን ሓገዞምን ንኽውፍዩ እንተኽኢሎም ብወገን ተጋድሎ
ሓርነት ኤርትራ ጸገም ከምዘይከውን ዝሕብርን ዘተባብዕን ነበረ።

ዉግእ ሓድሕድ ደው ክብል ጠለብ ናይ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ከይፈርሀ ድማ ድልየቱ ንክልትኤን ዉድባት ይገልጽ ነይሩ።

እዞም ክልቲኦም ሰበስልጣን እዚኦም ነቲ ዝነበረ ዉግእ ሓድሕድ ጠጠው ንምባል ህዝቢ
ኤርትራ ዘይፈልጦ ዓቢ ኣስተዋጽኦን ሓገዝን ዘበርከቱ ምኻኖም ሎሚ ንሶም ኮነ ንሕና
ከይሞትና ከሎና ክምስከሮ ይግደድ ክብሉ ኣቶ ሃብተማርያም ነቲ ኣቶ ኣማኑኤል
ዓንደሚካኤል ኮነ ጀነራል ጎይትኦም ገብረዝጊ ኣብቲ ሽዑ እዋን ንህዝቢ ኤርትራ
ዘበርከትዎ ተወፋይነትን ሓገዝን ይምስክሩ። ንሶም ይብሉ ኣቶ ኣማኑኤል ነቲ ካብ
ተጋድሎ

ሓርነት

ዝተላእከሎም

መልእኽቲ

ምስ

ተቐበሉ

ብቐጥታ

ንመንግስቲ

ኢትዮፕያ ሓቲቶም ነቶም ኣብ በረኻ ሰፊሮም ዘለዉ ወንበዴታት ህዝቢ ክረኽቦምን
ለሚኑ ምስታ ንሃይለስላሴ ኣውሪዳ ሃገር ብማዕርነትን ፍትሕን ንምትካል ትልዉጥ
ዝነበረት መንግስቲ ክዓርቅዎምን ብዝብል ምኽንያት ህዝቢ ምስ ተጋደልቲ ደቆም
ንክራኸቡ ብዕሊ ኣፍቀዱ። ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ኣብ መዘጋጃ ቤት ኣስመራ ተኣኪቡ ምስ
ተጋደልቲ ደቁ ዝራኸቡ ወከልቲ መረጸ። ሓደ ካብኦም እውን ኣባ ኣጉስቲኖ ተድላ
ነበሩ።

ንጸላኢ ኢድካ ሂብካ ንብጾትካን ሓገዝትኻን ኣብ ሽግር ምእታው ሓደ ኣብ ባህልና ዘይነበረ ንሃገር ጎዳኢ ዝኾነ ስራሕ እዩ

ወከልቲ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ፍቓድን ሓገዝን ረኺቦም ከኣ ብዕሊ ምስ ክልቲኤን
ውድባት እናተራኸቡ ነቲ ዕርቂ ኣብ ክንዲ ምስ ኢትዮጵያ ኣቐዲሞም ንኽልቲኤን
ዉድባት ንምዕራቕን ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ውግእ ሓድሓድ ጠጠው ንምባል እዚ
ዘይብሃል ጻዕሪን ድኻምን ኣካየዱ። እቲ ኩሉ ተበግሶን ድኻምን ከኣ ቀንዲ መሃዚኡን
ኣዓዋቲኡን ኣባ ኣጉስቲኖ ተድላ ነበሩ። ብዙሓት ዝወዓልዎን ዝፈጸምዎን ምስጢር
ዉዒሉ ሓዲሩ ምግላጽ ስለ ዘይተርፍ ግን ሳራ መኮነን ዝተባህለት ከዳዕ ተጋዳሊት
ንኢትዮጵያ ኢዳ ምስ ሃበት ነቲ ኣባ ኣጉስቲኖ ንኽልቲኤን ዉዱባት ንምዕራቕ
ዘካየድዎን ዝተዓወቱሉን ጻዕሪ ንመንግስቲ ደርጊ ብምንጋር ኣእሰረቶም።

ጉዕዞ ንኣዲስ ኣበባ ከም እሱር ዝገልጽ ስእሊ

ኣባ ኣጎስቲኖ ከኣ ንኣዲስ ኣበባ ተወሲዶም ዳርጋ ንሾውዓተ ዓመት ኣብ ቤትማእሰርቲ
ኣለም በቃኝ ተቐጥቂጦም ኣይምዉት ኣይጥዑይ ኮይኖም ተፈትሑ። ድሕሪ ምፍትሖም
ኣብ ዓዲ ጥልያን እንዳተሓከሙ ከኣ እታ ክብርቲ ሂወቶም ንሃገሮምን ንህዝቦምን
ዘይርሳዕ ፍቕሪን ታሪኽን ገዲፋ ሓለፈት።

ከምቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ለባማት ንኹን። ኣይንካሰስ

ኤርትራ ሃገርና ሎሚ ካብ ዝኾነ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ትርከብ። መንእሰያትና
ኣብ በረኻታትን ኣብ ኣጻምእን ኣብ ባሕርን ይሃልቁ ምህላዎም ምሉእ ዓለም ብዓይኑ ዝርእዮ
ዘሎ ጉዳይ እዩ። ሕዝብና ኣደዳ ጥምየትን ፣ ስደትን ፣ ማእሰርትን ፣ ሞትን ፣ መቕዘፍትን ኮይኑ
ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ዉሽጢ ዓድን ኣብ ወጻኢ ሃገራትን ዘጋጥሞ ዘሎ ተርእዮታት እዩ። ምሉእ
ዓለም ብኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክዛረብን ክጉህን ከሎ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ጥራሕ
እዩ ዘይኣመነሉን ፣ ዘይተገደሰሉን ፣ ዘይጓሃየሉን ዘሎ። እንተኾነ እቲ ስርዓት ባዕሉ ኮነ
ኢሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክጉህየሉ ውን ኣይክእልን እዩ።

ነዚ መቕዘፍቲ ናይ ህዝብና መወዳእታ ክግበረሉ ዓበይትን ፣ ለባማትን ፣ ምሁራትን ፣
መንእሰያትን ፣ ደቂ ኣንስትዮን

፣ ኮታ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር ተሲኡ ዓገብ

ክብል ይግብኦ። ታሪክና ዝነግረና ኣብዚ ዝኾነ እዋን ንዝኾነ ኣረሜናዊ ስራሕ ኣብ
ዝኾነ ኩርናዕ ዓለም ዝተገብረ ጋሂኡን ተቓውሞኡን ከይገለጸ ዝሓለፈሉ የሎን።
ብርቱዕን ፍሉጥን ሕሊና እዩ ዝግዛእ ነይሩ። ሎሚ ግን እቲ ሕሊና ኣብ ብዙሓት ደቂ
ዓድና ደኺሙ ወይ ጠፊኡ ንርእዮ።

ከምቲ ኣቦታትናን ኣበሓጎታትናን ናይ ሓባር

ጸላኢ ክመጾም ከሎ ብሓባር ዝገጥምዎን ዝከላከልዎን ዝነበሩ ሎሚ እውን ንመጀመርያ
ንኹሉ ገዲፍና ሃገርና ካብዚ ዘላቶ ዓዘቕቲ ከንውጽኣ ኣለና።

ሓደ ህዝቢ ብዘይ ሕጊ እንድሕር ዝመሓደር ኣልዩ ሳዕቤኑ እዚ ንርእዮ ዘሎና ሃገርናን
ህዝብናን ወዲቕዎ ዘሎ ኩነታት እዩ። ዓለም እንዳማዕበለትን ብንጹር መሰላት ናይ
ሰባትን ሃገራትን ዝፍለጠሉ እዋን እንዳተጓዓዘት ከላ ህዝቢ ኤርትራ ከም ሽንቲ ገመል
ንድሕሪት ይጉዓዝ ኣሎ። ብዘይ ሕጊ ክትጉዓዝ ከምዘይከኣል እቶም ናይ ቀደም
ኣቦታትና ተረዲእዎም ሕግን ስርዓትን ኣብ ኩሉ ዞባታት ኤርትራ ካብ ጥንቲ ነይሩ።
ህዝቢ ኤርትራ ዝመሓደረሉ ዝነበረ ብፍትሓውነቱ ዝፍለጥ ሕግን ስርዓትን ንምንባብ
ኣብ ታሕቲ ዘሎ መራኸቢ ( link ) ጽቐጡ።

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሙሉእ ታሪኹ ብዘይ ዓንድ ሕጊ ተመሓዲሩ ኣይፈልጥን እዩ

http://emnetu.com/Saba%20files%20new%202015/Higen%20SerAten%20nai%20Mieret%20AdiAbo%20%285%2
9.pdf

ምብቃዕ ህይወት ኣባ ኣጉስቲኖ ተድላ

ኣባ ኣጎስቲኖ ከኣ ንኣዲስ ኣበባ ተወሲዶም ዳርጋ ንሾውዓተ ዓመት ኣብ ቤትማእሰርቲ
“ኣለም በቃኝ” ተቐጥቂጦም ኣይምዉት ኣይጥዑይ ኮይኖም ተፈትሑ።

ኣባ ኣጉስቲኖ ኣብቲ ዝኸፍአ ቤት ማኣእሰርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ

ድሕሪ

ምፍትሖም

ኣብ

ዓዲ

ጥልያን

እንዳተሓከሙ

ከኣ

እታ ክብርቲ

ንሃገሮምን ንህዝቦምን ዘይርሳዕ ፍቕሪን ታሪኽን ገዲፋ ሓለፈት።

ኣብ ሃገር ጥልያን ናይ መጨረሻ ሕክምና ቅድሚ ሙማቶም ዝገልጽ ስእላዊ ቅርጺ

ሂወቶም

ኣባ ዶክቶር ኣጉስቲኖ ተድላ

ፍቕሪ ሃገርኩምን ህዝብኹምን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተዘከረ ክነብር እዩ።

“ ብሰላም ዕረፉ ”

----- ተፈጸመ -----

ናይ ምብርባር ጻውዒት
ኣብ ዓለም ብዙሓት ሃገራት ሓወልትታት ብምህናጽ፡ ጐደናታት፡ መናፈሻ ቦታታት፡ ቤትትምህርትታት፡ ዩኒቨርሲታት
ካልኦት ትካላትን በሰማቶም ብምጽዋዕ፡ ንጀጋኑኦም ንዘልኣለም ክዝክሩዎም ይረኣዩ። ኤርትራ ግን ኣብ ምምራሕ ሃገር፡
ወትህድርና፡ ስነጥበብ፡ ስነጽሑፍ፡ ሃይማኖት፡ ሙዚቃን ስፖርትን ቅያ ዝሰርሑ ጀጋኑኣ ኣብ ምዝካር ዝፈሸለት ሃገር
ኮይና ንረኽባ። ኣብ ኤርትራ፡ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ንዝነበሩ ዓበይቲ ሰባት ክጥቀሱ እንተኾይኖም፡ እቲ
ዝርዝር ኣዝዩ ነዊሕ ከም ዝኸውን ርዱእ እዩ። ካልእ ይትረፍ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ዝነበሩ ዛጊት ዘይተነግረሎም
ጀጋኑ ጥራይ ኣዝዮም ብዙሓት ከም ዝኾኑ ክፍለጥ ኣለዎ።

ብወገነይ፡ ኤርትራ ብዙሓት ኣብ ፖለቲካዊ፡ ውተሃደራዊ፡ ባህላዊ፡ ትምህርታዊ፡ ስፖርታዊ መዳይ ኣዝዮም ዘድነቑ ኣብ
ታሪኽ ዝሓለፉ ሓያላት ውልቀሰባት ኣለዉዋ፡ ክንዝክሮም ከኣ ይግብኣና እዩ እንተ በልኩ ብዙሓት ምሳይ ከም
ዝሰማምዑ እምነት ኣሎኒ። ኣብ ቤትንባባት፡ ንኤርትራውያን ጀጋኑ ዝምልከቱ መጻሕፍቲ ክርከቡ ዘይምኽኣሎም ድማ
ኣዝዩ ዘጕሂ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን ኣብ መርበብ ሓበሬታይ ኣብ ዝተፈላለየ ወቕቲ ናይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ታሪኽ
ህይወት ዘዘንቱ ቦታ ከፊተ ከም ዘለኹ ክሕብር እፈቱ። (www.emnetu.com).

ንምጅማር ዝኣክል፡ ገለ ሕጹያት ክኾኑ ይኽእሉ ዝበልኩዎም መሪጸ ኣለኹ። ስለዚ፡ ንኹልኻትኩም ክጥቀሱ ኣለዎም ናይ
ትብሉዎም ሰባት ኣስማት ክትሰዱለይ እጽበ። እቲ ዝስደድ ዝርዝር ግን ንዝሓለፉ ዝምልከት ጥራይ ክኸውን ኣለዎ።
ብኻልእ ኣዘራርባ ንግዜኡ ኣብ ታሪኽ ህይወት ናይ ዝሓለፉ ጥራይ ኢና ክነተኵር ንኽእል። ነቲ ዝርዝር ድማ ካባኻትኩም
ገለ ሓበሬታ ምስ ረኸብኩ ናይ መወዳእታ መልክዑ ከትሕዞ እየ። እቲ ዝርዝር ግን ኵሉ ግዜ ንተወሳኺ ኣስማት ፍሉጣት
ሰባት ክፉት ከም ዝኾነ ይሕበር።

ብዛዕባ’ዚ ሓሳብ’ዚ እወታዊ ኣረኣእያ እንተኣልይኩም ታሪኽ ህይወት ናይዞም ኣብ ዝርዝር ዘለዉ ውልቀሰባት ክትጽሕፉ
ወይ ክጽሕፉ ዝግደሱ ሰባት ክትረኽቡ ምሕጽንታ የቕርበልኩም ኣሎኹ። ዝኾነ ሓበሬታ ዘለዎ ግን ከኣ ክጽሕፍ ዘይደሊ
ወይ ዘይክእል ሰብ ምስ ዘጓንፈኩም፡ ነቲ ሓበሬታ (ብወረቐት፡ ዲስኬት፡ ግራሞፎን፡ ካሴት፡ ቪድዮ፡ ስእሊ ወዘተ) ናባይ
ክሰዱዎ ክትሕብርዎም ትኽእሉ ኢኹም። ብኸምዚ ድማ ኣነ ነቲ ትሕዝቶ ናብ ክጽሕፍ ዝኽእል ሰብ ክሰዶ እኽእል።

መጠን ናይቲ ጽሑፍ ኣገዳሲ ኣይኮነን። እቲ ኣገዳሲ ናይቶም ጀጋኑ ታሪኽ ምዝካርን፡ ጨሪሹ ከይጠፍአ ወይ ከይተረስዐ
ከሎ ምስናዱን እዩ። ዕብየት ናይቲ ጽሑፍ ዝውስኖ መጠን ናይቲ ሓበሬታ ብዛዕባ’ዞም ውልቀሰባት ዝርከብ እዩ። ሓደ
ክፍለጥ ዘለዎ ኣገዳሲ ነጥቢ ግን እዞም ኣብቲ ዝርዝር ዝኣትዉ ውልቀሰባት፡ ኣብ ድሕነትን ባህልን ህዝብናን ሃገርናን ገለ
ፍሉይ እወታዊ ዝኾነ ኣበርክቶ ዝገበሩ ክኾኑ ኣለዎም።

እምነቱ ተስፋይ

ዛንታ ህይወት ኣባ ኣጎስቲኖ ተድላ

