
ኩሉ ይፍለጦ 570,000,00 ሽሕ መስዋእትና ከም`ተዘሚትና። 
 

ዝኸበርኩም ኣሕዋት ኤርትራውያን፡ ሎሚ ሓደ ን29 ዓመት ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ 

ዝተሓብኣናን ክንፈልጦ ዝግብኣና ዓቢ ሚስጢር እንሆ ብገለ ኣጋጣሚ ዝረኸብክዎ’ሞ 

ናባኹም አብሎ። እዚ ምስጢር እዚ ኣብ መዋእል ብረታዊ ተጋድሎና ዝኸፈልናዮ 

መስዋእቲ፡ ማለት ካብ 1961 ክሳብ 1991 ዓ.ም ልዕሊ 65,000,00 (ስሳን ሓሙሽተን 

ሽሕ) እናተባህለ በዚ ዘይቅዋማዊ ገባቲ ስርዓት ክንገረና ዝጸንሐ ናይ ሓሶት ኣሃዛት፡ ሓቂ 

ከም ዘይኮነ ብጭብጢ ተቓሊዑ`ሎ። እቲ ሓቂ ኣብ`ዚ 30 ዓመት ዝተኸፍለ መስዋእቲ 

570,000,00 (ሓሙሽተ ሚኢትን ሰብዓ ሽሕ) ከምዝኾነ ኢዩ ዝፍለጥ፡ እዚ ማለት ክኣ 

ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን ምዃኑ ኢዩ።  

እዚ ጸብጻብ`ዚ ኣብ Guinness world Records 2015 ኣብ ገጽ 127 ኣብ ትሕቲ World at 

war ዝብል ኣርእስቲ ኤርትራ ሃገርና እትርከበን ሓያለይ ብኲናት ዝሓለፋ ሃገራትን 

ዝኸፈልኦ መስዋእትን ዝርዝራት ሰፊሩ ይርከብ። ብጭብጢ ንምርግጋጽ ነዚ ሊንክ 

ጠዊቕኩም እዚ ዝብሃል ዘሎ ሓቂ ባዕልኹም ክተረጋግጽዎ ትኽእሉ፦  
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Guinness-World-Records-2015.pdf

 



 እምብኣርከስ ክቡራት ደቂ ሃገረይ፡ ከም’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን 

ዝኣክል መስዋእቲ ተኸፊሉ ክንሱ፡ ንምንታይ ዕላማ ግን መስዋእትና ተዘሚትና ናብ 

65,000,00 ኣሃዛት ኣውሪድካ ክንገር ተደሊዩ ክሓስብ ንዝኽእል እቲ ምኽኒያት ንጹር’ዩ፡ 

እዚ ዘግህዶ ነገር እንተልዩ ክኣ፡ ነቲ ውሑድ ዘርእና ብስዉር ጥበብ ንምጽናትና ዝዓለመ 

ጥራሕ ኢዩ። ከም`ዚ ካብ ኮነ ድማ፡ ነዚ ኣሃዛት ከም መበገሲ ወሲድካ፡ ኣብ’ዚ ብዶብ 

ዝተሳበበ ካብ 1998 ክሳብ 2001 ዝተኻየደ መሪር ኲናት ኢትዮ-ኤርትራ ዝተኸፍለ 

መስዋእቲ`ውን እንተኾነ፡ ወላ እዚ ዓንዳሪ ስርዓት 19,000,00 (ዓሰርተ ትሽዓተ ሽሕ) 

ይበሎ፡ ምስ’ቲ ዘይግሉጽ ባህርያቱን ስዉር ጥሙሓቱን ወሲኽካ፡ ቁጽሪ ዝተኸፍለ 

መስዋእቲ ብሰለስተ ኣርባዕተ ዕጽፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ፍጹም ዘጠራጥር ኣይኮነ። 

 

ስለ’ዚ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ! እሞ ኸ ድኣ? እዚ ንምጽናትናን ንምብራስናን ዝተላዕለ 

ኣርዮስ ስርዓት ንሞትና እናሓብአ፡ ንጥሜትና እናሸፈነ ክሳብ ምኣስ’ዩ? ኣርዑት መስገደል 

ኮይኑ ኣብ ክሳውድና ክነብር? ንዑ`ባ ዝተጸዓነና መስገድል ኣውሪድና ጽዖትና ነልምጽ። 

እንተዘየሎ ከም`ዚ ንርእዮ ዘለና፡ ኣብ ቅድምን ድሕርን ናጽነት ጥራሕ`ኳ፡ ካብተን ሰለስተ 

ሚሊዮን ዶ ኣርባዕተ ሚሊዮን ኢልና እንጅሃረለን ቁጽርና፡ ድሮ በዚ ረኺብናዮ ዘለና 

ዘይተጀለሐ ሓበሬታ፡ ምስ`ዚ ዳሕራዋይ ኲናት ወሲኽካ ኣስታት እቲ ሓደ ሚልዮን ዘርእና 

ኣጽኒቱና`ሎ። ስለ`ዚ ኤርትራ ሃገርና ኤርትራ ዘብላ ዓቕሚ ሰባ ኢዩ`ሞ፡ ነዚ ኣብ ኣፍርክቡ 

ዝርከብ ህዝብና ንምድሓን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ሕጂ ኢዩ እቲ ጊዜ። 

 

ዓወት ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ! 

ኢሳያስ ኣስፍሃ  

ሎንዶን። 

 


