ሓድሽ ዓመት 2013 ንሓርነት
ሃብተማርያም ኣብራሃ
ለንደን - ዓዲ እንግሊዝ
03 ትሕስስ 2012
መብዛሕትኹም ደቀይ፡ ገለኹም ድማ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ደቂ ኤርትራ ሰላም
ብሓበራ። ብንእሽቶ ጉዳይ ጥዕና ናብ ሕክምና ከም ዝኸድኩ ብዙሓት ፈተውቲ ከም
ዝፈለጥኩም ይርደኣኒ ኢዩ። ብድሕሪ ሕክምና ምውደአይ ከኣ ኩሉ ፈታውየይ፣ ኣውራ ድማ
መንእሰያት ደቀይ ደስ ይበልኩም ሎሚ ጥዕናይ 100% ተረጋጊጹ ከም ዘሎ ከበስረኩም
ይደሊ።
ወላ’ኳ ካብ ኢንተርነት ንነዊሕ እዋን ተፈልየ
እንተጸናሕኩ፡ ኩሉ ግዜ ምስ ምሉእ ጥዕናይ ካብቲ
ማንም ኤርትራዊ ክገብሮ ዝግባእ ሃገራዊ ዕዮ
ኣየብኮርኩን። ወትሩ ሕልናይን ጸሎትይን ንውድቀት
እዚ ዓማጺ ስርዓት ኢዩ። ኣጆኹም መንእሰያት ደቂ
ኤርትራ ደመይ ምስ ደም ልብኹም ብሓባር ንፍትሒ
ኢዩ ዝሰርሕ ዘሎ’ሞ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ንመርሽ።
ዓወትና ከኣ ብዘይ ጥርጥር ኣብ ቀረባ ኣሎ።
ኩሉ ኣብ መመዓልቲ ንእትገብርዎ ዘለኹም ዝውረስ
ጅግንነት እከታተሎ እየ። እታ ንነዊሕ ዓምታት
ዝበሃግናይ መርከብ ፍትሒ እናረሰነት ትኸይድ ከም ዘላ
እውን ካብቲ ኣብ ጀነቫ ዝነበረ ታሪኻዊ ውዕሎኹም
ተገንዚበ እየ። ንህዝብኹም ኣውራ ድማ ኣብ ውሽጢ ንዘሎ ውጹዕ ወገንኩም ጸባ ኣስቲኹሞ
ኢኹም’ሞ ጸባ ስተዩ ጀጋኑ ደቂ ኤርትራ።
ናይ ዕድል ነገር ደኣ ኮይኑ እምበር እዚ ሽፍታ ስርዓት ክሳብ ሎሚ ክጸንሕ ኣይምተገብአን።
መዓልቲ ብመዓልቲ እናተተክአት፡ እነሃ እዛ ሓዳስ ዓመት 2013 ደበኽ ትብል ኣላ’ሞ ዕምሪ
ገበነኛ ኢሰያስ ንምሕጻር ንጠቐመላ። ንክቡራት ተቓለስቲ ኣሕዋተይን ደቀይን ኤርትራውያን
ብሓበራ ከኣ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ክብል እደሊ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ነዚ ዓማጺን
ሽፍታን ዝኾነ ንስርዓት ህግደፍ ኣውዲቕና ኣብ ማእከል ሃገርና ኣብታ ብዙሕ መስዋእቲ
ዝኸፈልናላ ቅድስቲ መሬትና የራኽበና፡ ኣሜን።
እዚ ክሳብ ንዓመታ ከምዚ እዋን’ዚ ናይ ምንባር ጽቡቕ ፋል ኢዩ’ሞ፡ ሰናይ ዓመት
ይግበሮ። ምስ ፍቕሪን ሓድነትን ዘይከኣል ነገር የለን’ሞ፡ ንሕና ኣብዚ ወጻኢ ዘለና ክፋል ህዝቢ
ኤርትራ ነቲ በብግዚኡ ዘጓንፈና ሽግራት ኣብ መንጎና ብእንፈጥሮ ሓድነትን እሂን-ምሂንን ኢና
እንፈትሖ። ኣብ ክንዲ ጽልኢ ፍቕሪ፣ ኣብ ክንዲ ምፍልላይ ሓድነት፤ ኣብ ክንዲ ውድበይ
ውድብካ ከኣ ኩላትና ብሓባር ሃገርና ክብል ይግባእ።

ኩሉ ኩነታትና ኣብ ትሕቲ ምንባር ኢዩ። “ንክትመሃር ንበር፣ ብከመይ ከም እትነብር ከኣ
ብድሕሪኡ ክትመሃር ኢኻ፡’’ ዝብል ጥቕሲ እንግሊዛውያን ንምንባር ርእሲ ኩሉ ከም ዝሰርዑዋ
እተርኢ ግርምቲ ጥቕሲ ኢያ። ኩሉ ግዜ ምምሃር ዝመስልዎ ነገር የለን። ትምህርቲ ካብ ኣስኳላ
ጥራይ ኣይኮነን ዝርከብ፡ እንታይ ደኣ ካብ ከባቢኻ ብእትርእዮ ጽቡቕን ሕማቕን ኩነታት ብዙሕ
ንሂወት ዘገድሱ ምህሮታት ክርከብ ከም ዝኽእል ኩላትና እንኣምነሉ ሓቂ ኢዩ። ስለዚ ንሕና
ኣቦታትኩም እቲ ኣብ ዕድሜና ዘዋህለልናዮ ተመኩሮ ከነውርሰኩም ድሉዋት ኢና ዘለና።
ዝኸበርኩም ተቓለስቲ ደቀይ፡ ዓመት 2012 ተወዲኣ ኣላ። እነሃ ድማ እዛ ሰዓቢታ ዝኾነት
ሓዳስ ዓመት 2013 ተራኣ ሒዛ ትመጽእ ኣላ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝሰራሕናዮ ዕዮ ንገምግም፡
እቲ ምንታይ መታን ናብዚ ሓድሽ ዓመት ኣጸቢቕና ክንዘልል። ኣብ ነፍስ-ወከፍ ዓመት
ንምዕባሌናን ኣከያይዳናን ገምጋም እንተጌርና ብልጫታትናን ድኽመታትናን ብጽቡቕ ክንፈልጥ
ንኽእል ኢና። ኣብ ዓለምና ካብቲ ዝለዓለ ጽፍሒ ዘሎ ክሳብ ተራ ሰብ ንሕሉፍን ህሉውን
ዓመታዊ ውጽኢት ጉዕዞ ሂወትካ ብኹሉ ሸነኻቱ ገምጊምካ ንመጻኢ መደባትካ ብጽፉፉ
ምውጣን ስልጡንን ዘዐውተካን ኣገባብ ኣከያይዳ ኢዩ።
ንሕና ኣብ ስደት እንርከብ ኤርትራውያን ከም ክፋል ህዝብና መጠን ቅድም ብዛዕባ
ሂወትናን መነባብሮ ህዝብናን መደባት ከነውጽእ፡ ብድሕሪኡ ድማ ብዛዕባ ሃገርናን ሓርነትናን
ክንሓስብ ዓቢ ሃገራዊ ሓላፍነት ኣሎና። ናይ ጽባሕ፡ ጽባሕ ይፈልጥ… ንጽባሕ ዝብል
ኣየጽብሓሉ ዝብል ድሑር ኣዘራርባ ወጊድ ኢልና መደባትና ብጽፉፍን ኣድማዕን ስራሕ
ክንቅይስ እዚ ግዜ ይሓትት ኣሎ። ነብስና እንተክኢልና ንካልኦት ገና በብመዓልቲ ብምድረ-በዳ
ዝስደዱ ዘለዉ ነብሶም ዘይከኣሉ ዜጋታት ከነሳልዮምን ክንኣልዮምን ኣዝዩ ቅዱስ ተግባር ኢዩ።
ከምቲ ኩሉ ህዝብና ዝብህጎ ጉዳይ ሓርነት ህዝቢን ሃገርን ንዓና ሎሚ ዓቢ ኣጀንዳ ኢዩ።
ብሰንኪ እቲ ሕሱም ህግደፍ ኣብ መንጎ ንዝዘርኦ እከይ ተንኮላት፡ ንሕና ኣብ ስደት ኣብ
ክንዲ ከም ሓደ ሓይሊን ሓደ ቅልጽምን፡ መእሰሪ ከም ዘይብሉ ማእዶ ፋሕ-ብትን ኢልና
ንርከብ ኣሎና። እዚ ኩሉ ዝርእዮን ዝኣምነሉን ጋህዲን ከም ጸሓይ ፍርቂ መዓልቲ በጣዕጣዕ
ዝበለን ጉዳይ ኢዩ። እዚ ኣሰካፊ ተላጋቢ ሕማም ዝመስል ምልባዕ ንምዕራዩ ድማ ናብ ገለ ሰባት
ጥራይ ከነጸግዖ ዘይኮነስ ኩላትና፡ ብፍላይ ጀጋኑ መንእሰያት ክንሓስበሉን ክንሰርሓሉን ሕድሪ
ሰማኣታት ኣቦታትኩም ምዝካር ኣዝዩ ኣድላዪ ኢዩ።
ብዘይካ ኣብ ሓድነትና ኣብ ቁጠባን ማሕበራዊ ዕብየትናን ከመይ ንኸይድ ኣሎና ኢልና
ንነብስና ሎሚ ንሕተታ። እቲ ምዕቡል ወይ ስልጡን እንብሎ ሰብ ከመይ ይመስል? ምዕቡል
ሰብ ማለት’ምበኣር ብዛዕባ ናይ ጽባሕ መደባቱ ዝሕንጽጽ እምበር ብዛዕባ ናይ ትማሊ ዝነበረ
ትዝታታት ዘስቆርቁር ኣይኮነን። ግዜ ሓንሳብ እንተሓሊፋ ተመሊሳ ስለዘይትመጽእ፡ ኩሉ ሳዕ
ነቲ ዝመጸና ዘሎ ናይ ምንባር ብድሆ ክንገጥሞ ጥራይ ክንቀዳደም ይግባእ። ምስ ኣብ ከባባቢኻ
ዝርከብ ህዝቢ ሃገርካ ብምዝማድ ኣብ ከመይ ዝበለ ቁጠባውን ማሕበራውን ኩነታት ኣለኹ
ኢልካ ንነብስኻ ምሕታት’ምበኣር ካብዛ ሓዳስ መዓልቲ ኢያ ክትጅምር ዝግባኣ።
ኣብዛ ሕማቕን ጽቡቕን ነገራት ዝተፈራረቑዋ ዓለምና ኩሉ ነገራት ከምቲ ክኾነልና እንምነዮ
ልሙጽ መንገዲ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ዘይተጸበናዮም ጽቡቓትን ሕማቓትን ተርእዮታት
የጓንፉና ኢዮም። ሰብ ንኹሉ ናይ ምቕያር ክእለት ስለዘለዎ ድማ፡ ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ

ዘጓንፈና ሕማቕ ገጻት ናይ ዓለም ብኸመይ ኣገባብ ከም ንፈትሖም ብልሓትን ሓድነትን የድልየና
ኣሎ። እዚ ኣገባብ እዚ እውን ብቐንዱ ንዓኻትኩም ንተካእቲ ወለዶ ንመንእሰያት ዝጠመተ
ጉዳይ ኢዩ።
ከምቲ ‘ገባር ጽቡቕ ንርእሱ ገባር ሕማቕ ንርእሱ’ ዝበሃል፡ ዘረባ ኣበው ድማ ብዝተፈላለየ
መልክዕ ንህዝቢ መሪሕኩም እትኸዱ ዘለኹም ሓለፍቲ እቲ እትገብሩዎ ምምራሕ፡ ጸባ ሓቚንካ
ማይ ጨባ ንምርካብ ዘይኮነስ፡ ልኻይን ጠስሚን ንምርካብ ክኸውን ይግባእ። እቲ ምንታይ
ኩሉ ግዜ ጽባሕ ኢልና ክንሓስብ ከለና፡ ካብ መዓልታት እንኮ መዓልቲ ናይ ፍትሒ መዓልቲ
ከም ዘላ ምስትውዓል ከድልየና ኢዩ።

ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2013።
ዓመተ-ጥዕናን ሰላምን፡
ዓመተ-ርግኣትን ራህዋን!

