
 ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ  ገጽ 1                            ኤሪሳት፡ ፍሉይ ሕታም፡ ዝኽሪ 20 ዓመት፡ ምዕጻው ጋዜጣታት ብሕቲ፡ መሰከረም 18, 2021፡ 

• ርእሰ ዓንቀጽ
• ፖለቲካዊ ጉዳያት

ርእይቶታት ህዝቢ ናብራ ስነ-ጥበብ

“ርእይቶና ስለዝገለጽና ዘይሃገራውያን 
ምስማይና ዘሕዝን እዩ።“ኣባል ጅ-13 ዶ/ር ሃይለ ደባስ | 
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    ኣባል እቶም ብጂ-13 ዝፍለጡ፡ ናብ 
ፕረዚደንት ኢሰያስ ደብዳቤ ዝለኣኹ ምሁራት 
ዝኾነ፡ ዶክተር ሃይለ ደባስ፡ ዝተባህለ ኤርትራዊ 
ምሁር ምስ መርበብ ሓበሬታ «ኤርትራ 1  ዶት 
ኦርግ» ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መጠይቕ ንረብሓ ሃገር 
ዝዓለመ ምትእኽኻብ ጂ-13 ብመንግስታዊት
ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዘይመልክዑ ሒዙ ናይ ኩዓት 
ኣኼባ መሲሉ ምቕራቡ ኣዝዩ ከምዝሕዘኖ ገሊጹ።
ዶክተር ሃይለ ኣስዒቡ፡ ምትእኽኻብ ጂ-13 ምስ 
15 ተቓወምቲ ህግደፍ ክተኣሳሰር  ምፍታኑ ቅኑዕ 
ከምዘይኮነ ኣረዲኡ።
    ጉጅለ ጂ-13 ኣብዚ እዋን ሕቶታት 
ክተልዕል ግዚኡ ኣይኮነን ብዛዕባ ዝብል ርእይቶ 
ክዝረብ ከሎ ድማ፡ «እዛ ምስጢራዊት ክትከውን 
ዝተሓስበት ደብዳቤ፡ ኩነታት ኤርትራ እናኸፍአ 
ይመጽእ ኣብ ዝነበረሉ እዋና ዝተላእከት ብምዃና  
ግዜኣ ዝሓለወት ደብዳቤ እያ ኔራ ኢሉ።
    ዶክተር ሃይለ ብተወሳኺ፡ ርእይቶና ስለዝገለጽና 
ጥራይ ብመንግስትን ገለ ዜጋታትን «ዘይሃገራውያን» 

ከስምይና ኣዝዩ ዘሕዝን  ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሓደገኛ 
ሳዕቤን’ውን ክህልዎ እዩ» ኢሉ ነታ ደብዳቤ 
ብዝምልከት ምስ ፕረዚደንት ብዛዕባ ዘካየዶ ዘተ 
ክዛረብ ከሎ ዶክተርር ሃይለ  «እታ ደብዳቤ ምስ 
ተዘርገሐት ፕረዚደንት  ኢሳያስ ብዛዕባ’ቲ ዘልዓልናዮ 
ሕቶ ኣብ ዝኾነ  ግዜን ቦታን ክዝቲ ቅሩብ ምዃኑ 
ስለዝገለጸልናን  ብማዕከናት ዜና መንግስቲ’ውን 
«ከደዓት»  ተባሂልና ስለዝተጸዋዕናንን ኢና ናብ 
ኣስመራ  ተበጊስና። እንተኾነ ግን ኣብቲ ርክብ 
ፕረዚደንት ኢሰያስ፡ እታ ደብዳቤ ብኸመይን 
ብመንን ኣቢላ ናብ ኢንተርነት ሊሒዃ ኣብ 
ዝብል ኣርእስቲ እምበር ኣብቶም ሕቶታት ክዝቲ 
ኣይደለየን» ይብል። ብምውሳኸ ፕረዚደንት
ኢሳያስ ብኽፉት መንፈስ ክዝቲ ቅሩብ 
ዘይምንባሩ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ኔሩ ኢሉ።
   ዶ/ር  ሃይለ ደባስ ብዓውዲ ሕክምና 
ዝተማህረ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ኣብ 
ሓላፊ ማሕበር ሕክምናዊ መጥባሕቲ ኣመሪካ 
ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣፈኛ ጉጅለ 13 እውን እዩ።

 ካብ ስልጣን ዝተኣልዩ 15 ተቃወምቲ ህግደፍ ደሞዝ 
ተኸልኪሎም| ኣስቴር ፍሰሓጽዮን ካብ ስልጣን ተኣልያ
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     ምስ 15 ኣባላት ማእከላይ ባይቶ 
ህግደፍ  ናይ ተቓውሞ ክታማ ዘንበረት 
ዳይረክተር  ጀነራል ክፍሊ ምምሕዳር ዞባ 
ዓንሰባ ወይዘሮ  ኣስቴር ፍስሃጽዮን ካብ 
ስልጣና ከምዝተኣልየት ሓደ እሙን ምንጪ 
ምስ  ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ ኣብ ዘካየዶ 
ሓጺር  ናይ ቴሌፎን ቃለ-ምልልስ ሓቢሩ።
    እቲ ምንጪ ብተወሳኺ፡ እቶም ኣብ ኣካይዳ 
መንግስቲ ኤርትራ ለውጢ ንምምጻእ ዝንቀሳቐሱ 
ዘለዉ 15 ኣባላት ማእከላይ ባይቶ፡ በብግዚኡ 
ካብ ስልጣኖም  ይባረሩ ምህላዎም ብምጥቃስ፡ 

እቶም ካብ ስልጣኖም ተባረሮም ዘለዉ ሰበ-
ስልጣን ነበር፡ ክሳዕ’ዚ ቀረባ እዋን ደሞዞም 
ክኽፈሉ’ኳ እንተጸንሑ ኣብዚ እዋን ግን እቲ 
ምኽፋል  ደሞዝ ኣቋሪጹ ምህላዉ ኣፍሊጡ።
 እዛ ሕጂ ካብ ስርሓ ተኣልያ ዘላ ወ/ሮ  
ኣስቴር፡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ቅድሚ ምምዳባ  
ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን           
ሓላፊት ማሕበራዊ ጉዳያት ኮይና ተገልግል 
ከምዝነበረትን ካብተን ፈለማ ናብ ገድሊ 
ዝወጻ ደቀንስትዮ ምዃናን ካብ ካልእ 
ምንጪ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረዲኡ ኣሉ። 

ዶ/ር ወልድኣብ ተመሃሮ ዝምለስሉ መዓልቲ ኣይነጸረን  
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    ፕረዚደንት ዩኒቨርስቲ ኣስመራ፡ ዶክተር 
ወልደኣብ ኢሳቕ፡ ንምምላስ ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ 
ብዝምልከት ትማሊ ረቡዕ ንወለዲ ተማሃሮ ኣብ 
ዝሃቦ መግለጺ ተማሃሮ ዝምለሰሉ ዕለት ብንጹር 
ክጠቅስ ከምዘይክእል እኳ እንተገለጸ  ኣብ 
ዝሓጸረ እዋን ግን ክምለሱ ምዃኖም ኣፍሊጡ። 
መግለጺ ዶ/ር ወልደኣብ ብተወሳኺ እዞም ተማሃሮ 
ኣብ ውሽጢዚ ሰሙን ክምለሱ ምዃኖምን እቲ 
ዝምዝገብሉ ግዜ ድማ ካብ  ናይ ቅድሚ ሕጂ 
ከምዘይደናጕን ኣረዲኡ። እቲ መግለጺ ምምሕዳር 
ዩኒቨርስቲ ብዛዕባ ጉዳይ ተማሃርኡ ምስ ዝምልከቶ 
ኣካል ኣብ  ክልተ ነጥብታት ከምዝተዘራረበ ኣፍሊጡ።  
እተን ክልተ ነጥብታት ተማሃሮ ብቕልጡፍ ክምለሱን 
ጉዳይ ጥዕናን ዝብላ ከምዝኾና  ክፍለጥ ተኻኢሉ።
እንተኾነ ወላዲ ተማሃሮ በዚ ከምዘይዓገቡ 
ብምግላጽ ደቆም ዝምለስሉ ዕለት ብትኸክል 
ክትንገሮም እዮም ጠሊቦም ዘለዉ። እቶም 
ወለዲ ብምቕጻል፡ እዚ ሽግር ካብ ዓቅሚ ዶ/ር 
ወልደኣብ ንላዕሊ ምዃኑ ተገንዚቦም ምህላዎም 
ብምሕባር ምስ ዝምልከቶ ላዕለዋይ  ናይ 
መንግስቲ ኣካል ክዘራረቡ ባይታ ዝፍጠር  
ጸዊዖም ኣለዉ። እቶም ወለዲ ኣስዒቦም ተማሃሮ
ዝድንጉዩ እንተኾይኖም ናብቲ ቦታ 

ብምብጻሕ ደቆም ክሪኡ ጠለብ ኣቕሪቦም ።                                                 
ኣብ ርእሲዚ ኮሚቴ ወለዲ ናብ ቤት ጽሕፈት 
ፕረዚደንት ብምድዋል ምስ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል 
ክራኸቡኳ እንተሓተቱ፡ እቲ ግዜ ምስ ዑደት ዋና ጸሓፊ 
ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዶ/ር ሳልም ኣሕመድ ሳልም                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
   ኣብ ሓደ እዋን ብምግጣ ክሰልጦም 
ከምዘይከኣለ እዮም ሓቢሮም። 
እተን ዝዓበያ ክልተ ሕቶታት ወለዲ፡ ደሃይ 
ደቆም ክፈልጡን ደቆም ዝምለስሉ ዕ ለት ድማ 
ክንገሮምን ዝጠልባ ከምዝኾናን ዶ/ር ወልደኣብ 
ብወገኑ ናብቲ ተማሃሮ ዘለዉዎ ቦታ ብምኻድ 
ከምዝበጽሐን፡ ኣብ ደሓን ኩነታት ኣለው ብምባል 
ከምዝገለጸሎምን ተፈሊጡ።
ኣብ ጉዳይ ተማሃሮ ምምሕዳር ዩኒቨርስቲ 
ብዙሕ ጻዕርታት ይገብር ከምዘሎ ዝገለጸ ዶ/ 
ር ወልደኣብ ተማሃሮ ምስተመልሱ ትምህርቲ 
ቅድሚ ምጅማሮም ንዓሰርተ መዓልታት 
ዘዕርፍሉ ኩነታት የጣጥሕ ምህላዉ ሓቢሩ። 
ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ናብ ዊዓ ድሕሪ ምውሳዶም 
እንተደንጎዩ ዝሓለፈ 30 ነሓሰ  ክምለሱ 
ምዃኖምካ እንተተገልጸ እቶም ተማሃሮ 
ዛጊት ከምዘይተመልሱ ዝፍለጥ እዩ።

15 ተቓወምቲ ህግደፍ ካብ ኣባይቶም ክወጹ ተኣዚዙ ተባሂሉ 
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   15 ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ህግደፍ ደሞዞም ክቋረጽን 
ካብ ኣባይቶም ክወጹን፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት 
ትእዛዝ ተማሓሊፉ ክትብል «ኤርትራ 1 ዶት ኦርግ» 
ዝተባህለት ሓጓስ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጣ፡ እዚ 
ትእዛዝ’ዚ ካብ ዝሓለፈ ሰለስተ መስከረም ኣብ ግብሪ 
ዝውዕል ምዃኑ’ዩ እቲ ምንጪ  ወሲኹ ገሊጹ።  
«ነዞም ተቓወምቲ ብቐረባ ካብ ዝፈልጥዎም ሰባት 
ዝመጸ ዜና» ኢሉ እቲ  ምንጪ ከምዝገልጾ፡ እዞም 
15 ተቓወምቲ   ኣብቲ ናይ መንግስቲ ገዛውቲ 
ብውዕል ክራይ ከምዝቕመጡን እዚ ትእዛዝ ድማ 
ውዕል ከም ምፍራስ ከምዝቖጽርዎን ኣረዲኡ ኣሎ።
ንፈላጣት ሕጊ ብምጥቃስ ድማ፡ ብመሰረት  
ሕጊ ኤርትራ፡ ሓደ ኣካራያይ ካብ ውዕል 
ወጺኡ ንተኻራያይ ካብ ገዝኡ ክውጽኦ 
ከምዘይክእል እዩ ዝፍለጥ።
    ሓደ ተዓዛባይ ከምዝገለጾ ድማ፡ ደሞዝን 
መንበሪ ገዛን ናይ ምኽልካል ስጉምቲ ኣብ 
እዞም 15 ሓለፍቲ ዝተወስዶ ፈላሚ ስጉምቲ  
ምዃኑ ኤርትራ 1 ብተወሳኺ ገሊጻ ኣላ። 
ሓደ በዓል ስልጣን ህግደፍ ብወገኑ፡ 

ብዛዕባእዚ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር ከምዘይብሉን፡ 
ቅድሚ ሕጂ ካብ ስርሑ ዝደስከለ ተጋዳላይ                                                            
ደሞዙ ይቋረጽ ከምዘይነበረ ገሊጹ ኣሎ። 
ኣማሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ መሓመድ ሰይድ ባረ 
ካብ ስርሑ ደስኪሉ ኣብዝነበረሉ እዋን ንኣርባዕተ 

ዓመት ዝኣክል ደሞዙ ይኸፈሎ ምንባሩ 
ድማ ከምኣብነት ብምጥቃስ ኣረዲኡ። ካልእ፡ ሰናይ 
ክፍለየሱስ ጀነራል ኣይረተር ሚኒስትሪ ጥዕና ነበር፡ 
ክጣየስ ሓቲቱ እኳ እንተነበረ፡ ምጥያስ ተኸልኪሉ ግን 
ብዘይ ዝኾነ ስራሕ ደሞዝ ይኽፈል ምንባሩ የረድእ። 
እንተኾነ ግን እዚ ናይ ደሞዝ ናይ ምኽልካል 
ትእዛዝ ኣብ ስራሕ ንዘለዉ ኣባላት 
ጉጅለ 15 የጠቓልል ድዩ ኣየጠቃልልን 
ዝብል ሕቶ ዛጊት ከምዘይተመለሰ 
እቲ ዜና ብተወሳኺ ኣፍሊጡ። 
      እዚኣቶም ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ 
መስፍን ሓጎስ፡ ኣማሓዳሪ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ 
መሓመድብርሃን ብላታ፡ . ኣድሓኖም ገ/ማርያም 
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ናይጀርያ እዮም። 
ኣብ ካልእ ዜና መስፍን ሓጎስ ኣብ 
ኣመሪካ ይሕከም ምህላዉ ተፈሊጡ ኣሎ።

ዋላ’ውን መንግስቲ ተመሃሮ በዲሎም’ዮም እንተበለ፡ እቲ መቅጻዕቲ 
ግን ካብ ሰብኣውነት ዝረሓቐ እዩ  ሕብረት በርሀ 
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   ኣምባሳደር  
ኤ ር ት ራ 
ኣብ ሃገራት 
ሰ ከ ንዲ ናቪያ 
ነ በ ር 
ወ ሮ ሕ ብ ረ ት 
በ ር ሀ ፡ 

«ኤርትራ   1 ዶት ኦርግ»  ምስ 
ዝተባህለት ሓዳስ መርበብ ሓበሬታ ኣብ  
ዘካየደቶ ቃለ- መጠይቕ 15  ኣባላት 
ማእከላይ ባይቶ ህግደፍ ዘልዓልዎ ሕቶታት 
መብጽዓታት ህግደፍ ክትግበር ዝጠልብ 
ደኣ እምበር ለዉጢ ይምጻእ ባሃልቲ  
(ሪፎርሚስትስ) ከምዘይኮኑ ኣፍሊጣ።  
እዚ ዝለዓል ዘለ ጉዳይ፡ ሕቶ  
ደሞክራስይውነትን ቅዋማውነትን ብምዃኑ 
ሃገራዊ እምበር ከም ውልቃዊ ጉዳይ 15

ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ህግደፍ 

ጌርካ ክውሰድ ከምዘይብሉ ኣረዲኣ።                                                                 

ብተወሳኺ ወ/ሮ ሕብረት ኣብ ሞንጎ 

ህግደፍን መንግስትን ፍልልይ ከምዘየለ 

ብምጥቃስ ህግደፍ ንኹሉ ምንቅስቃሳት 

ሃገርና ብሒትዎ ምህላዉ ገሊጻ።                                                                                                             

ንጉዳይ ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣመልኪታ 

ክትዛረብ ከላ ወ/ሮ ሕብረት፡ እቲ ጉዳይ 

ከምዘሕዘና ብምጥቃስ፡ እቶም ተማሃሮ 

መሰሎም ስለዝሓተቱ ከም ገበን ተቆጺሩ 

ከቢድ መቕጻዕቲ ክቕጽዑ ግቡእ 

ከምዘይኮነ ገሊጻ። ንሳ ብተወሳኺ ወላ’ውን 

መንግስቲ ነቲ ናቶም ሕቶ ከም ገበን 

እንተቖጸሮ እቲ ኣገባብ መቕጻዕቲ ግን 

ካብ ሰብኣውነት ዝራሓቐ ምዃኑ ሓቢራ። 
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ፍቅሪ ሎምዘበን
ቅድም፡መጀመርያ ንዓኺ ዝርኣኹላ መዓልቲ ናይ 
220 ኤሌክትሪክ ከም ዝሓዘኒ ኮይኑዩ ተሰሚዑኒ!»                                      
ድሓር፡ እታ መጀመርያ ንዓኺ ዝርኣኹላ መዓልቲ 
ሰኺረ ደኣ ኔረ ክኸውን ኣለኒምበር ንስኽ 
መባህረሪት ቆልዑት ኢኺ!» 
ቅድም፡«ማርያምኮ ኣነ ብምቾት ንኽነብር ክትብል 
እያ ንዓኺ ጊዜ ወሲዳ ተጠንቂቓ ሰሪሓትኪ!»                      
ድሓር፡«ንዓይ ድቃስ ክትከልኢ ዝተፈጠርኪ 
ምዃንኪ መዓስ ጠፊኡኒ!» 
****                                                                                                                                                 
ቅድም፡«ቁጽሪ ሸሞንተ መዓንጣኺ ንውነይ ሰሊ
ብዎ!»                                      
   ድሓር፡ኣብጣዕሚ ከቡብ ብምዃንኪ ንዓኽን 
ንፊስቶናን ፍልልይ ስኢነልኩም!» 
ቅድም፡ «ከይረኣኹኺ እንተውዒለ ኣብ ስርሐይ 
ብዙሕ ጌጋታትየ ዝፍጽም !»                    
  ድሓር፡ «ንዓኺ ርእየ ናብ ስርሐይ ክኸይድ 
ከለኹ ኣእምሮይ ይናወጽ !»     
  ክቡራት ኣንበብቲ ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ ብዛዕባ 
ቅድምን ድሕርን ፍቅሪ ዝኽሰቱ 
 ምዕባለታት እንታይ ምወሰኹኩም?

 ሓጺር ታሪኽ ህይወት ናይ ኣብ 
ማሕዩር ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲን 

ስዒድ ዓብደልቃድር ( 1973 - )

ስዒድ ዓብደልቃድር ዋና ኣሰናዳኢን ወናኒን 
ናይታ ብ1 ግንቦት 1999 ዝጀመረት ጋዜጣ 
ሓዳስ-ኣድማስ እዩ። ብዘይካ
ኣብ ጋዜጣ ኣድማስ ፣ ሃገራዊ ኣገልግሎት 
ንምምላእ ኣብ መንግስታዊት ጋዜጣ ሓዳስ 
ኤርትራ እዉን ከም ጸሓፊን
ኣርታዒን ኣህጉራዊ ዜናታት ኮይኑ ሰሪሑ። 
ብተወሳኺ፡ ኣካያዲ ስራሕ ናይታ ብስድራቤቱ 
ኣትዉነን ቤት ማሕተም
ዩኒቨርሳል ነይሩ። ብልግሱ፡ ተወፋይነቱን ኣብ 
ንግዲ ዝዉንኖ ብልሒን ዝልለ ስዒድ፡ ኢንዱስትሪ 
ሕትመት ሃገርና
ንምስፋሕ ይጽዕር ከምዝነበረን ሓንቲ መጽሄት 
ኣዉን ንሕትመ ኣብቂዑ ምንባሩን መሳርሕቱ 
ይገልጹ።
ብ23 መስከረም 2001 ናብ ማኣሰርቲ ዝተወስደ 
ስዒድ፡ ክሳብ እዚ ግዜ’ዚ ዝኾነ ደሃይ የብሉን። 

ዋና ኣሰናዳኢ
ዓብደልቃድር ኣሕሚዱ



 ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ  ገጽ 2                           ኤሪሳት፡ ፍሉይ ሕታም፡ ዝኽሪ 20 ዓመት፡ ምዕጻው ጋዜጣታት ብሕቲ፡ መሰከረም 18, 2021፡ 

ኣብ ሆስፒታል ክእለ ዝጸንሐ ተመሃራይ ዩኒቨርስቲ ዓሪፉ  
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     የማነ ተኪኤ ዝተባህለ ተማሃራይ ዩኒቨርስቲ 
ኣስመራ፡ ብወቕዒ ሙቐት (ኮልፖ ዲሶለ) 
ተጠቒዑ ካብ ዊዓ ድሕሪ ምምላሱ ብቐዳም 18 
ነሓሰ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ከምዝዓረፈ ንቤተ-
ሰብ መዋቲ ኣጣይቑ ዘረጋግጸ ጋዜጠኛና ሓቢሩ። 
ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ፡ ኣካውንቲን ከጽንዕ ዝጸንሐ 
ናይ ራብዓይ ዓመት ተማሃራይ መንእሰይ የማነ፡ 
ኣብ ዊዓ ብኮልፖ ዲሶለ ድሕሪ ምጥቅዑ ብሰሉስ 
14 ነሓሰ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ከምዝተዓቑበን፡ 
ኣብቲ ብኣይ.ሲ.ዩ. ዝፍለጥ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ 
ኩነታት ዝበጽሑ ሕሙማት ዝእለየሉ ክፍሊ ክሕከም 
ድሕሪ ምጽንሑ እዩ ብቀዳም ምሸት ዓሪፉ ዘሎ። 
ወዲ 35 ዓመት ተማሃራይ የማነ፡ ቅድሚ ናጽነት 
ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ይመሃር ከምዝነበረን፡ 
ድሕሪ ናጽነት ካልኣይ መልቀቒ ፈተና ብምውሳድ 
ምስሓለፈ ድማ ብምሸታዊ ትምህርቱ እናቐጸለ ኣብ 
በዓል መዚ 
     ሓይሊ ኤለክትሪክ ኤርትራ ( ሲዳኦ) ይሰርሕ 
ምንባሩ ታሪኹ ይሕብር። ኣብ ሴዳኦ ይሰርሕ ኣብ 
ዝነበረሉ እዋን፡ ንዝለዓለ ስልጠና ናብ ጀርመን 
ተላኢኹ  ንዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ከም ዝሰልጠነ 
ድማ እቲ  ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ ኣሎ። 
ብድሕሪ’ዚ ከም ኩሉ ዜጋ ሃገራዊ ጉቡኡ ንምፍጻም 
ኣብ 12 ዙር ሳዋ ድሕሪ ምውራድ ኣብ ዓሰብ 
ተመዲቡ የገልግል ኔሩ። ብትምህርቲ ካብ ኣገልግሉት 
ተሳሒቡ ድማ ብመዓልታዊ ትምህርቱ ክቅጽል ጸኒሑ። 
ይርጋ ዮሴፍ ዝተባህለ 4ይ ዓመት ናይ ታሪኽ 

ተማሃራይ፡ ብ12 ነሓሰ ምስ ሓያሎ ተማሃሮ ንዊዓ 
ድሕሪ ምኻዱ፣ ብሃንደበታዊ ሕማም ወቕዒ ሙቐት 

ተጠቒዑ ኣብ ሆስፒታል ምጽዋዕ ን9 መዓልቲ 

ተዓቚቡ ድሕሪ ምጽንሑብ14 ነሓሰ ከምዝዓረፈ 

ዝዝከር እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሪ መንእሰይ የማነ ሎሚ 

ሰዓት 12፡00 ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ከምዝፍጸም 

ካብ ቤተሰብ መዋቲ ዝረከብናዮ ሓበሬታ የረድእ።

ወለዲ ተመሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ትማሊ’ውን ምስ ዶር ወልድኣብ 
ተራኺቦም ነሓሰ 20 ፣  2ይ ዓመት ቁ.107

  
       ደቅና ናብ ውሑስ ቦታ ይመለሱልና ብዘስምዕ 
ቴማ ዝጀመረ ኣኼባ ወለዲ ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ 
ትማሊ’ውን ኣብ ኣፍደገ ዩኒቨርስቲ ምስ ዶክተር 
ወልደኣብ ኢሳቕ ብምርኻብ ከምዝቐጸልዎ ጋዜጠኛና 
ካብ’ቲ ቦታ ኣፍሊጡ።                          ኣብቲ 
ርክብ እቶም ወለዲ ደቆም ኣብ ዝሓጸረ እዋን ካብቲ 
ዘለዉዎ ንህይወት ኣስጋኢ ዝኾነ ቦታ ንህይወቶም 
ውሕስነት ኣብ ዝህብ ካልእ ቦታ ክሰፍሩ ጸዊዖም ኣለዉ። 

ዶክተር ወልደኣብ ብወገኑ ካብ ሚስትሪ  ጥዕና 
ሰለስተ ኣምቡላንስ ካብ ሚነስትሪ ሃብቲ ዓሳ 
ድማ በረድ ከምዝተላእከሎም እኳ እንተገለጸ 
እቶም ወለዲ ገን፡ ድሌቶም እሱ ከምዘይኮነን፡ 
ካብቲ ቦታ ጥራይ ብቅልጡፍ ከልቅቕዎም 
ሓቲቶም ኣለዉ። 
ብተወሳኺ ዶክተር ወልደኣብ ኢሳቕ 
ንሱን ገለ መሳርሕቱን ጽባሕ ሰሉስ 
ናብቲ ቦታ . ብምኻድ ኩነታት ናይ’ 
ቶም ተማሃሮ ክዕዘቡ
ካብኡ ዝገደደ  ግን እዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን 
ኣብ ልዕሊ ተማሃሮ   ዝተወስደ ንክትሰምዖ 
ዘሰንብድ ታህዲድን ሓይልን ዝተሓወሶ ካብ
ሓደ  ንዜጋታቱ ክመርሕ ኣብ ስልጣን ኮፍ  

ዝበለ መንግስቲ ዘይትጽበዮ ስጉምቲ እዩ። ኩሉ 
ኤርትራዊ፡ ብዓይኑ ከምዝተዓዘቦ መንግስቲ
ኤርትራ ነቲ ብሰላማዊ መንገዲ ሽግሩ ክፈትሓሉ 
መሰሉ ዝሓተተ ተማሃራይ ዩኒቨርስቲ  ማንም 
ሰብ ብዘይተጸበዮ ካብ ጽርግያን ሕሉፍ
ሓሊፉ ካብቲ ናጻ  እናተባህለ ዝንገረሉን 
ቤት ፍርዲ  ለለቒሙ ብዘይዝኾነ  ይኹን  
መግለጺ ንልዕሊ 24 ሰዓት ዳጒንዎም።

እዚ ብዘይ ዝኾነ መጽናዕቲ ዝተወስዱ ስጉምቲ 
ንኹለ ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ዘሕዝን
ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ።መንግስቲ ኤርትራ ነቶም 
መሰልና ዝሓተትና ተማሃሮ  ዩኒቨርስቲ ካብ ጽርግያን 
ላዕለዋይ  ቤት ፍርድን  ብምልቃም ብሓይልን 
ብማህረምትን ናብ እታ ኣውቶቡስ ሰቒሉና። 
ኩሎም ተማሃሮ መሰሎም ስለዝሓተቱ ብሓይሊ 
ተገፊፎም ኣብ ዊዓ ዝተባህለ ከባቢ ኣብ ትሕቲ 
ጽዑቕ ሓለዋ ከምዘለዉ እዮም ፡ እቶም Make 
uo exam resit ክገብቡ ንኣስመራ ዝተመልሱ 
ተማሃሮ ዝሕብሩ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ 
መንግስትን ህዝብን ሕማቕ ሳዕቤን ክህልዎ 
ስለዝኽእል ዳግመ ግምት ክግበረሉ ይግባእ።

ብጫ

ህዝቢ ወከልቱ ብነጻ ክመርጽ እንተኾይኑ ካብ 
መንግስቲ ኮነ ህግደፍ ጸቅጢ ወይ ሽጣራ 

ክገጥሞ የብሉን 
ሰነ 18| 2ይ ዓመት ቁ.89

    ሚነስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ነበር፡ 

ኣቶ ሃይለ ወልደንስእ (ድሩዕ) ካብ ስልጣን 

ድሕሪ ምውራዱ ምስ ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ 

ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መጠይቕ፡ እዚ ኣብዚ እዋን 

ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ምፍልላይ ኣብዚ 

እዋን ክፍጠር ዘይክእል ዚነበረ ከምዘይኮነን 

ህዝቢ ዘሻቕሎ ዘሎ ግን ናብ ጎነጽን ዘየድሊ 

ሓይሊ ምጥቃምን ከየምርሕ ምዃኑን ገሊጹ።

ንሱ ብተወሳኺ ንሕና ሕጋዊ ሰላማውን 

ዘተኣውን መገፈ ጥዑይ ኢና ጸኒሕናን ክቕጽል 

ንደልዮን» ኢሉ፡ ቀጺሉ ሰራዊትና ብጀካ 

ሃገራዊ ኣገልግሎት ክሳብ ሕጂ ተጋዳላይ ዝሕመረቱ 

ኮይኑ ሰለዝጸንሐ ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ሃገር፡ 

ጸግዒ ውድብ ሒዙ’ኳ ንቅዋም ዝምእዘዝን፡ 

ኣብ ፖለቲካዊ ፍልልያት ውሽጢ ሃገር ከም 

ሃገራዊ ትካል ኢዱ ከእቱ ስለዘይብሉን፡ እዚ 

ዘሎ ፍልልይ ናብ ጎነጽን ሓይሊ ምጥቃም 

ከምርሕ ኣይክእልን፡ ኣይግባእን ከኣ» ኢሉ። 

«ፕረዚደንት ካብ ሕጊ ወጺኡ ነዚ ዘሎ ናይ 

ኣረኣእያ ፍልልይን ሰላማዊ ተቓውሞን 

ብጎነጽ፡ ወይ ብኻልእ ኣመሳሚሱን ጉልባብ 

ገይሩን ክድርቁስ ኣይግባእን» ድማ ኢሉ።

 

       ባዕሉ ብሕጊ ክሕዞ እንተኾይኑ 

ከኣ፣ ባዕሉ ከሳሲን ፈራድን

 ክኸውን ከም ዘይክእል ክበርህ የድሊ» ኢሉ።

ብተወሳኺ ህዝቢ ተዓዛባይ ክኸውን 

ስለዘይብሉ፣ከምቲ ኣብ ሞንጎ ጀብሃን 

ሻዕብያን  ክሽምግል ዝጸዓረን ኣገዳሲ ተራ 

ዝተጻወተን ሕጂ’ውን ሓላፍነት ኣለዎ 

ድሕሪ ምባል ኣብ “መንጎ መንግስታት 

ኤርትራን ኢትዮጵያን (ውግእ ወያነ) ሰላማዊ

ፍታሕን ዕርቅን ንኽረክበኳ ብመራሕቲ ሃይማኖቱ  

ኣቢሉ ዝጸዓረ ናይ ውሽጢ ሽግር ንምፍታሕ እሞ 

ከኣ ልዑል ሓላፍነት ኣለዎ ኢለ እኣምን» ኢሉ።

        

             ቀጺሉ ኣቶ ሃይለ፡ 

ንኣጀማምራ እዚ ምንቅስቓስን መሪሕነቱን 

ተሓቲቱ ክዛረብ ከሎ “ከም ኣባላት

ማእከላይን ሃገራውን ባይቶታት ሓድሽ ነገርን 

ሓድሽ ምንቅስቓስን አለዓዒልና ኣሎና አይብልን፡ 

ኩሉ ነልዕሎ ዘለና ሕቶታት ርእይቶታትን ናይቲ 

ውድብ ሕቶን ርእይቶታትን እዩ፡ ብዝተፈላለየ 

ምኽንያታት ክንሰርሓሉን ክንቀሳቐሰሉን  

ዝነበረና’ምበር ናይ 15 ሰዓት ፍሉይ ኣጀንዳ 

ኣይኮነን» ክብል ኣብሪሁ። እቲ ጉዳይ ተመኻኺርካ 

ዝተበገሰን፡ ኣብዚ እዋን’ዚዩ ነቒሉ ዘይትብሎን

 ኮይኑ እናተዋህለለን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተንጠለን 

ኣስጋኢ ኩነታት ዘውረዶ ጸገማትን ዝደረኾን 

ተርእዮ እዩ ክብል  እደፍር” ድማ ኢሉ።

         

    ኣብ’ዚ ቅዋማዊ መንግስቲ ንምምስራት 

ንቀራረበሉ ዘሎና እዋን፡ ህዝቢ ወከልቱ ብናጻ 

ድሌቱ ክመርጽ ዕድል ክረክብ ስለዘለዎ 

ካብ መንግሰቲ ኮነ ካብ ህግደፍ ጸቕጢ ወይ 

ሽጣራ  ከጋጥም ኣይግባእን» ከኣ ኢሉ። 

ንኣበርክቶ  ብሕታዊ ፕረስ ኣመልኪቱ ተሓቲቱ 

ክምልስ ከሎ ኣቶ ሃይለ “ብሕታዊ ፕረስ ኣብ 

ምዕማቕ ደሞክራስን ምምዕባል ፖለቲካዊ 

ባህልን ኣገዳሲ ተራ ስለዝጻወት ናይ መንግስትን 

ብሕታዊ ክፋልን ቆላሕታን ደገፍን ከምዘድልዮ 

ብምግላጽ፣ንምምዕባሉን ምድልዳሉን 

ውሽጣዊ ትሕዝቶ ጥራይ ስለዘይኣክል 

ከም’ቲ መንግስትን ማሕበራት ሓፋሽን ዓቕመን 

ንምምዕባል ንግሉጽጽ ናይ ወጻኢ ሓገዝ  ዝሓታን 

ዝረኽባን ብሕታዊ ፕረስ’ውን ካብ ከምኡ ሓገዝ 

ክጥቀም ዝኽእልን ዘለዎን ኮይኑ ይርድኣኒ” ኢሉ።

ርእሲ ዓንቅጽ

ጋዜጣታት ብሕቲ፡ ህዝባውያን ክሳዕ 
ዝኾነ ህላዌአን ውሑስ እዩ
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    ኣብ’ዚ እዋን፡ ዝምድና ብሕታውያን ጋዜጣታትን 
መንግስትን እናላሕለሐ ይመጽእ ብምህላዉ እዘን 
ጋዜጣታት እዚኣተን ረጊአን ክይሰርሓን ርእይቶ 
ህዝቢ ብነጻ ከየቃልሓን ጸቕጥታት ይፈጥረለን 
አሎ። እዘን ኣብ ትሕቲ ነጻ ፕረስ ብመንግስቲ 
ፍቓድ ተዋሂቡወን ዝሰርሓ ዘለዋ ብሕታውያን 
ጋዜጣታት ካብ እግሪ ተኽለን ኣትሒዘን ከበድቲ 
ጸገማት እናሰገራ ይዓብያ ምህላወን መዳረ ዘድልዮ 
ኣይኮነን። ብዙሕ ሕልኽላኻት ሓሊፈን ከኣ ኣብ’ዚ 
እዋን ዳሓን ዝኾነ ኣገልግሎትን ንህዝቢ ይምጥዋ 
ኣለዋ። ምስ ግዜ፡ ተሞኩሮታት እናደለባ ብዘፍርየኦ 
ዘለዋ ስራሕ ካብ ህዝቢ ተቐባልነት እናኣኻዕበታ 
ይመጽእ ብምህላዉ መሰረተን ኣታኣማማኒ እኳ 

እንተኾነ እቲ ዝገጥመን ዘሎ ብድሆታት ግን ዝጽወር 
ኣይኮነን። ህዝቢ ረብሓ ብሕታውያን ጋዜጣታት ካብ 
ግዜ ናብ ግዜ እናራቖቖ ስለዝመጸ ግን ኣብ ብሕታውያን 
ጋዜጣታት ዘለዎ ፍቕሪን ሓልዮትን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ 
ይኹን ኩነታት ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን። 
እዚ ድማ ኣብ ካልእ ከይደከድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ 
ዝውስኽ ዘሎ ብዝሒ ሕታምን ቅዳሓትን ዝምስክሮ እዩ። 
እዚ ኮይኑ እቲ ሓቂ፡ ህዝባውነት ብሕታውያን 
ጋዜጣታት ንምህሳስ ዝግበሩ ሓደ ሓደ ጎስጓሳት ግን 
ዘይሓላፍነታውያንን ኣፍ ህዝቢ ንምልጓም ዝዓለሙን 
እዮም። እዚ ነገር’ዚ ብሓደ ጎኑ ሞራል ጋዜጠኛታት 

ብሕቲ ንምዝራግ ዝእምት እኳ እንተኾነ ብቐንዱ 
ግን ልሳን ህዝቢ ዝለጉም ስለዝኾነ ክቕጽል የብሉን። 
ነዚ ጉዳይ’ዚ መንግስቲ ብዓቢኡ ሚኒስትሪ ዜና ከኣ 
ብፍላይ ብዕቱብ ክሓስበሉን ንነጻ–ፕረስ ዝጎድእ 
ጎስጓሳቱ ከቋርጽን ድማ ግቡእ ሓላፍነቱ እዩ። 
ነጻ-ፕረስ ዝበዝሕ ግዜ ናይ ምንቃፍ ባህሪ ዘለዎ 
ዓውዲ እዩ። ስለዝኾነ ከኣ ሽሕ ግዜ መንግስቲ 
ጽቡቕ ይስራሕ ነታ ዝተረኸበቶ እንኮ ምንቀ፡ 
ርእይቶ ክዋሃባን ክትንቀፍን ንረብሓኡ ክሳዕ ዝኾነ 
ሓላል እዩ። ነጻ ፕረስ ሃገርና ጀማሪ እኳ እንተኾነ 
«ጋዜጠኛታት ብሕቲ ተሞኩሮኦም ድሩት 
እዩ..» እናበልካ ነቲ ዕዙዝ ኣበርክቶኦም ኣብ 
ክንዲ ምንእኣስ ግን ሓላፍነትካ ብግቡእ ፈሊጥካ 
ንምሕጋዞምን ዕቑር ብቕዓቶም ንረብሓ ሃገር 
ንምውዓሉ ምጽዓትን እንተተመርጸ ይሓይሽ ንብል። 
እዘን ጋዜጣታት በዞም መግለጺታት መንግስቲ 
እናስተማሰላ ቂም ሒዘን ክነብራ ኣይኮናን። 
መሰላተንን መሰል ህዝብን ክሕሎ ግን ከይተሓለላ 
ብርዐን ከፍስሳ እየን። በዚ ኣጋጣሚ ሓድሽ 
ሚኒስተር ዜና ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ ኣቶ ናይዝጊ 
ክፍሉ ነዞም ነገራት ተገንዚቡ ምዕባለ ነጻ ፕረስ 
ብሓፈሻ ምዕባለ ብሕታውያን ጋዜጣታት ከኣ 
ብፍላይ ንምውሓስ ክጽዕር ትጽቢትና እዩ። 
ዓወትን ግስጋሰን ነጻ-ፕረስ ሃገርና! 

ሚኒስትሪ ዜና ስጉምቲ ቅድሚ 
ምውሳዱ ክሓስበሎም ዝግብኦ 

ጉዳያት
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    ብሕታውያን ጋዜጣታት ሃገርና ከበድቲ 
ብደሆታትን ሓያሎ ዕንቅፋታትን ተጻዊረን 
ይጓዓዛ ከምዘለዋ ዳርጋ ኩሉ እናፈለጦ ዝመጽእ 
ዘሎ ሓቂ እዩ። ነዚ ጸገማት’ዚ ኣልዒልካ ሓደ 
ብሓደ ክትዛረበሉ ገለ ገሊኡ ኣሉታታት ከስዕብ 
ስለዝኽእል ግን ብመድረኹ እንተተገልጸ ይሓይሽ። 
ምስዚ ኣብዚ እዋን ከም ጉዳይ ተላዒሉ ዘሎ ምቕራብ 
ገንዘባዊ ጸብጻብ ናብ ሚኒስትሪ ዜና ተኣሳሲሮም 
ክጥቀሱ ዝኽእሉ ሓደ ሓደ ጸገማት ግን ኣለዉ። ሓደ 
ካብዚኣቶም፡ ምክልባት ሰብኣዊ ዓቕሚ ናይዘን ጋዜጣታት 
እዩ። እዚ ጉዳይዚ ብቐጥታ ምስ ሃገራዊ ክተት 
ዝተኣሳሰር ኮይኑ ኣብ ውሽጣዊ ምሕደራን ግስጋሰን 
ብሕታውያን ጋዜጣታት ዝፈጠሮ ሃጓፋትን ምምዝባላትን 
ግን ክሳዕ ሕጂ ናቱ ስምብራት ሒዙ’ዩ ዝርከብ። 
ኣብ ሓደ ውሱን እዋን ዝነበሩ ኣባላት ሓንቲ 
ጋዜጣ፡ ኩሉ ምምሕዳራዊ ሰነዳት እታ ጋዜጣ 
ከየረከቡ ናብ ሃገራዊ ክተት ይስለፉ ብምንባሮም 
መብዛሕትኡ ሰነዳትን ቅብሊታትን ኣብ ቀረባ 
ክርከብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ወላሂ 
ሚኒስትሪ ዜና ካብ ግንቦት 2001 ኣትሒዙ ክልተ ግዜ 
ገንዘባዊ ጸብጻብ ከቕርባ እንተሓተተ፡ እዘን ጋዜጣታት 
ብሰንኪዞም ከቢድቲ ናይ ምምሕዳር ሓላፍ ዘላፋት 
ጽፉፍን ብግቡእ ናይ ኦዲት መስርሕ ዝሓለፈን ጸብጻብ 
ከቕርባ ጸጊሙውን’ዩ ጸኒሑ። ካብታ ዝተነግረተን ዕለት 
ከኣ ብዘይዝኾነ ዕጥይ ምጥይን ሸለልትነትን ሲ ሲቲ ዕ 
ረፍቲ ዘይህብ ምድላው ጋዜጣ፡ ገንዘባዊ ጸብጻበን ከጻፍፋ 
ኣበርቲዐን ክሰርሓ ጸኒሐን። ካልእ ሽግር’ውን ኣሎ። እዘን 
ብሕታውያን ጋዜጣታት ከም ትካል ከንቀሳቕሰን ዝኽእል 
እኹል ገንዘባዊ ዓ ቕሚ የብለንን። እዚ ጸገም’ዚ ንባዕሉ 
ዓምዲታት ዘሰናድኡ ውሑዳት ኣባላት ካብ ምቝጻር 
ሓሊፉ ኣገደስቲ ናይ ምምሕዳር ሰራሕተኛታት፡ 
ንኣብነት ተሓዝቲ ሕሳብ (ኣካውንታንትስ) ክትቆጽር 
ስላየኸእለካ፡ ሕሳባት በብእዋኑ ክጻፈፉ ኣሸጋሪ 
ይገብሮ። ኮይና ተሪፉ ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ምስቲ 
ሰፍ ዘይብል ምስንዳእ ጋዜጣ ነዚ ምምሕዳራዊ 
ስራሓት ባዕሉ ክሰርሖ ይግደድ። ስለዚዚ ገንዘባዊ 
ጸብጻብ፡ ኣብ ላዕሊ ብዝተጠቕሰን ካልኦት ዓበይቲ 
ጸገማትን ንነዊሕ እዋን ከይተጻፈፈ ዝጸንሐ 
ብምዃኑ ሕጂ ብኣዋርሕ ሃታ ሃታ ኢልካ ሰነዳትን 
ቅብሊታትን እናናደኻ ከቕርቦ ኣዝዩ ከቢድ 
ምዃኑ ሚኒስትሪ ዜና ንምግማቱ ዝጽግሞ 
ኣይመስለናን። ኩለን ብሕታውያን ጋዜጣታት 
ዝተማልአ ገንዘባዊ ጸብጻብ ኣብታ ናይ ቆጸራ ዕለት 
ዓርቢ 7 መስከረም ዘየቕረባ ክኾና ከለዋ፡ ሰለስተ 
ካብኣተን ከኣ ኣብ ናይ ቆጸራ ዕለት ደኣ ይኹን 
እምበር ዘይተማልአን ዘይጽፉፍን ጸብጻብ ኣቕሪበን 
ኣለዋ። ስለዚ ካብ ናይ ቆጸራ ዕለት Dead Line) 
ገለ መዓልታት ደንጕኻን ኢልካ ኣብ ርእሲአን 
ስጉምቲ ምውሳድ፡ ነዚ ዝተጠቕሰ ጸገማት ኣብ ግምት 
ዘየእትውን ሓደገኛ ሳዕቤን ዘለዎን ስለዝኾነ፡ ንቃወሞ። 



 ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ  ገጽ 3                           ኤሪሳት፡ ፍሉይ ሕታም፡ ዝኽሪ 20 ዓመት፡ ምዕጻው ጋዜጣታት ብሕቲ፡ መሰከረም 18, 2021፡ 

 ፖለቲካዊ ጉዳያት
ሃገር ብተሞኩሮ ዘይኮነስ ብክእለት ዘመሓድራ እያ ትደሊ 
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    ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ ዓመት 
ናጽነት ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ ፖለቲካዊ ሓጎጽጎጽ ኣብ 
ሃገርና ንዕዘብ ኣለና። እዚ ንብዙሕ እዋን ተደጕሉ ዝጸንሐ 
ምፍሕፋሕን ቅርሕንቲ ኣበ ጥርዙ በጺሑ ምስ ተኸስሐ ቲ 
ኩሉ ግዜ ጉዳዩ ጋሻ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ዓ ቢ ጭንቀትን 
ወጥርን እዩ ፈጢርሉ። ህዝቢ ኤርትራ በቲ ውፉይ ኢሉ 
ወትሩ ዝምከሓሉ  መሪሕነት ዘይተጸበዮን ዘይሓሰቦን 
ሓደጋ ምፍሕፋሕን ምፍንጫልን ኣጋጢምዎ ይርከብ። እዚ 
ድማ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኣጋጣሚኢልካ ካብ ምሕላፍ ካልእ 
ዝበሃል ነገር የለን። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቅሩብ እዋን ኣብ 
ሞንጎ ኣባላት መሪሕነት ህግደፍን መንግስትን ኣጋጢሙ 
ዘሎ ምፍሕፋሕን ምጉጅጃልን ሕጂ ዝተፈጥረ ዘይኮነስ 
ንዓመታት ፈኸም ክብል ዝጸንሐ ምዃኑ ከሉ ዝፍለጦ 
ሓቂ እዩ። ኩሎም መሪሕነት ህግደፍን መንግስትን ሓደ 
ክፈልጥዎ ዘለዎም ጉዳይ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍልልይ 
ስት ሓሳብ ይኹን ናይ ኣረኣእያ ዘየገድስ ብትዕ ግስን 
ዲሞክራስያዊ ኣገባብን እንተዘይኮይኑ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ 
ሓይሊ ስለዘለዎ ነቲ ሓይሊ ዘይብሉ ብሓይሊ ብምዕምጻጽ 
ነዚ ጉዳይ ከዕርፎ እንተፈቲኑ ኣ ሓደ ሳዕቤን ክህልዎ 
እዩ። ከም ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ዓለምና ኣብ መንጎ 
መራሕትናውን ናይ ኣረኣእያን ኣተሓሳስባን ፍልልይ 
እንተኣጋጢሙ  ብዙሕ ዘገርመናን ዘተሓሳስበናን ኣይኮነን፡ 
        እንታይ ደኣ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍልልይን 
ምፍሕፋሕን ከመይ ይፍታሕን ኣብ ማዓልኡ ይበጽሕን 
ግን ከተሓሳስበናን ከሻቕለናን ናይ ግድን እዩ። ኩሉ 
ግዜ እኩባት ሰባት ኣብ ሓደ ሓሳብ ይሰማምዑ እዮም 
ኢልካ ምሕሳብ የዋት እዩ፡ በዚ ድማ መራሕትናን’ውን 
ኣብ ሓሳብን ኣረኣእያን ኣብ ሓደ ክሰምሩ ፍጸም 
ኣይከኣልን እዩ። ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ጉዳይ 
ውሳኔ ክብር ከሎ ሓደ ወገን ነቲ ውሳኔ ቅዕ እዩ ኢሉ 
ኣሜን ኢሉ ክቕበሎ ከሎ ብኣንጻሩ እቲ ሓደ ነቲ ውሳነ 
ጌጋ እዩ ኢሉ እንተኣሚንሉ ክቃወም ግድን እዩ። እዚ 
ባህርያዊ ስለዝኾ ድማ ኣብ ሓደ ጉዳይ ስለዘይተረዳዳእካ 
ናብ  ጽን ምጉጅጃልን ተምርሓሉ ምኽንያት ብዙሕ 
ኣይርኣየንን። እንተኾነ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ፍልልይ 
ከጋጥም ባህርያዊን ቅቡሉን ስለዝኾነ ንፍልልያትካ 
ሠተን ዲሞክራሲያውን መገዲ ክትፈትሖ ክትጽዕር ኣለካ 
እምበር ከምቲ ኣብ የዙሓት ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ንዕዘቦ 
ዘጋጥም ተቓውሞ ብሓይሊን ምፍርራሕን ክትጎብጦ 
ምፍታን ኣዝዩ ሓደኛ ስምብራት ዝገድፍ ሳዕ 
ቤን ክህልዎ እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓ 
መታት ኣብ ሞንጎ ኣባላት መሪሕነት ህግደፍን መንግስትን 
ዝኾ ይኹን ብዙሕ ግምት ዝወሃቦ ፍልልይ ከምዘየለ እዩ 
ብዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ክዝረብ ጸኒሑ። እንተኾነ እቲ ቀስ 
እናበለ ፈኸም ክብል ዝጸንሐ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ 
ኣብ ጥርዙ በጺሑ ብኣዝዩ ብርቱዕ ድምጺ ይትኮስ 
ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ መሪሕነትና ስጠምን ድልዱልን እዩ 
እናበለ ዝምካሕ ዝነበረ ህዝቢ ኢርትራ ድቦላ ስለዝኾኖ 
ኣብ ዘይተደልየ ናይ ሻቅሎት ሰልሚ ሸሚሞሞ ይርከቡ። 
ህዝቢ ኤርትራ ብተፈጥርኡ ዓቃልን ህዱእን የ ብምዃኑ 
ኩሉ ነገር በቶም ከም ነብሱ ገይሩ ዝግምቶም ኣባላት 
መሪሕነት ጽቡቕ ንኽረክብ እኳ ወትሩ ሃረር እንተበለ፡ 
ሃረርትኡ ግን : በቶም ዘይኢዱ ዘፈድይዎ ዘለዉ መራሕቲ 
ህ ሃረርታ ኮይኑ እዩ ተሪፉ። ኣብዚ እቲ ኣዝዩ ዘሕዝነካ 
ገር ፍልልያት እናሃለወ ኮነ ኢልካ  ህዝቢ ንምድንጋር ዝኾ 
ይኸን ግምት ዝወሃቦ ( ፍልልያት ከምዘየለ እዩ ክሕበር 
ጸኒሑ፡ እንተኾ • ከም’ቲ ግዜ ዘይቀልዖ ምስጢር የላን 
ዝበሃል ) ኣብዘን ዝሓለፋ ቅሩብ እዋናት እቲ ተሓቢኡ 
ዝነበረ ጉድ ድሮ ናብ ህዝቢ ክቃላዕ ጀሚሩ  ኣሎ። 
      እዚ ሕጂ ብዝተፈጥረ ጎንጺ ናብ ህዝቢ 
ዝወሕዝ ዘለ ምልክት ምፍሕፋሕን ዘይምቅዳውን ዝኾነ 
ሓበሬታታት ማእዝኑ ከይሰሓተ እንከሎ ቅልጡፍን 
ሃናጽን ስጉምቲ ክወስደሉ ኣለዎ፡ እንተዘይኮነ ከምቲ ኣብ 
ዝሓለፈ እ እዋን ብዙሕ ግምት ዝወሃቦ ፍልልይ የለን ና 
እናተባህለ፡ ኣብ ሞንጎ መራሕትና ገፊሕ ጋግ ዝተፈጥረ፡ 
ሕጂውን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ስ ምፍሕፋሕ ብዙሕ 
ግምት ዝወሃቦ ኣይኮነን ን ኢልና ሽለል እንተኢልናዮ 
ኣብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣዝዩ ሓደገኛ ላዕቤን 
ክህልዎ እዩ። ዝኾነ ኤርትራዊ ንምንታይ ኣብ ሞንጎ 
መራሕትና ፍልልይ ኣጋጢሙ ኢሉ ዝግረም ዘሎ 
ኣይመስለንን። እንታይደኣ ንምንታይ ከምቲ «ቆልዓ ብኣሱ 
ቆርበት በርሑሱ» ዝበሃል እዚ ሕጂ መዛረቢ ኮይኑ ዘሎ 
ፍልልይ ብኣግኡ ዘይትፈወሰ እዩኣስደሚምዎ ዘሎ። እዚ 
ሕጂ ኣብ ሞንጎ መሪሕነት ህግደፍን መንግስትን ኣጋጢሙ 
ዘሎ ምፍሕፋሕ ጥንቁ ብንጹር እዚ እዩ ክትበል እኳ 
ዘይከኣል እንተኾ ሓደ ሓደ ግምታት ከትወስድ ግን ብዙሕ 
ዘጸግም ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን መራሕትና 
ኣብ ክልተ ማለት ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ላዕ 
ለዎት ሰበስልጣን ነበርን ፕረዝደንትን 
ሰዓብቱን ዝፍለጡ ክልተ ጉጅለታት ኣቚሞም 
ንረኽቦም። ብርግጽ እዞም ሕጂ ኣብ ክልተ 
ተመቒሎም ዘለዉ መራሕትና ኣብ እዋን ቃልሲ 
ንናጽነት ብዙሕ ዝነኣድ ኣበርክቶ ስለዝገበሩ 
ክብርን ስምንኳ እንተረኸቡ በቲ ድሕሪ » ናጽነት 
ዝሰርሕዎ ስርሓት ግን ስሞም እናተበለለ እዩ 
ዝኸይድ ዘሎ። ልክዕ እዩ እዞም ሕጂ ንስልጣን 
ሕለፍያ እናተባህሉ ዝተሓላለዉ ዘለዉ ከሎም 
መሪሕነት ህግደፍ ስልጣን ከም ውርሻ 
ብሒቶሞ ከቕጽሉ እዩ ትምኒቶም ባህጎምን። 
እዚ ግን ዘይከውን ጥራይ ዘይኮነስ ክሕሰብ’ውን 
ዘይግባእ ምዉት ሕልሚ እዩ። እዞም ሕጂ ኣብ 
ዓዘቕቲ ህልኽ ተሸሚምኩም ላዕልን ታሕትን ትብሉ
 ዘለኹም ኣባላት መሪሕነት ነዚ ዓቃል ህዝቢ 
ትፈታተንዎ ስለዘለኹም በጃኹም ኣብ ፈተነ 
ኣይትእተዎ። ህዝቢ ሓያል እዩ ስለዝኾ ድማ 
ዝኾነ ይኹን ኣካል ንህዝቢ ጨፍሊቐን  ዓምጺጸን 
ክነብር እየ እንተኢሉ እታ ናይ ሞቱን ውድቀቱም 
ግዜ ዝተቓረበት ምልክት ጥራይ እዩ። - በዚ 
ድማ ነዚ ሓያል ህዝቢ ከምቲ ብእምነት ተስፋ 
ሰኒቑ ጽቡቕ ስራሕ ክትሰርሑ ዝጽበየኩም ዘሎ
 እምነት ኣይትጥለሙ። 
ኣብዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ምጉጅጃል ህዝቢ መን’ዩ 
ሓቀኛ መን’ዩ’ኸ ግጉይ ከፈርድ ከጸግም እዩ፡ 

ምኽንያቱ ኩሉ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጉድ ንህዝቢ 
ኤርትራ ጋሻ ስለዝኾነ። እንተኾነ ከምቲ ግዜ ዘይቀልዖ
 ምስጢር የለን ዝበሃል፡ ኩሉ እቲ ምስጢር ሓደ ብሓደ 
ከም ጸሓይ ቀትሪ በጣዕ ጣዕ ኢሉ ኣብ ዝበርሃሉ 
እዋን ህዝቢነቲ ግጉይ ብኽሕደት ሃገር ክኸሶ ምዃኑ 
ዘየጠራጥር እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብዚ እዋን ኣበይ

 ከምዘበሉ ኣንፈቶም ጠፊእዎም ከዕወንውኑ ንዕዘብ 
ኣለና፡፡ እዚ ድማ ብሰንኪ ኣብ መንግስቲ መራሒ
 ሃገርን ዘሎ ናይ ዘይግሉጽነት መንፈስ ብምዃኑ 
ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ። ኣብዚ እገለ እዩ በደለኛ እገለ 
ንጹህ ከም ጲላጦስ እዩ፡ ክትብለሉ ዘየኽእል እዋን 
ህዝቢ ኣብዚ ጉዳይ ፍርዱ ክuብ ዘይሕሰብ እዩ። 
ምኽንያቱ ኣብ ትፈልጦ ጉዳይ እምበር ኣብ ዘይትፈልጦ 
ጉዳይ ፍርዲ ክትህብ ስለዘይትኽእል። ኣብቲ 
መጀመርያ እዋን እዚ ምፍሕፋሕ ምስተጋህደ ህዝቢ 
ብዙሕ እኳ ተጨኒቑ እንተነበረ ክሳዕ ሕጂ ዝኾነ 
ይኹን ዘጋጠመ ጎነጽን ዕግርግርን ብዘይምህላዉ 
ግን ህዝቢ ቅሩብ ካብ ውጥረቱ ተገላጊሉ ኣሎ ክበሃል
 ይከኣል። እዚ ሕጂ ኣብ ሞንጎ 15 ኣባላት መሪሕነት 
ህግደፍን ብፕረዚደንት ዝምርሑ ሰበ-ስልጣን 
መንግስቲን ኣጋጢሙ ዘሎ ምፍሕፋሕ ብዙሕ 
ግምታት ፈኸም ከብል እኳ እንተጸንሐ ብሰንኪ እቲ 
እናገደደ ክመጽእ ዝጸንሐ ናይ ዘይግሉጽነት መንፈስ 
ግን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናብ ህዝቢ ተጋሂዱ። 
ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዙሓት ካብ ስልጣኖም ዝተባረሩ 
ኣባላት መሪሕነት ህግደፍን መንግስትን ዝነበሩ 
ሓለፍቲ ኣብ ኤርትራ ተሓታትነት ከምዘየለን ኩሉ 
ስርሓት መንግስቲ -- ድማ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት 
ከምዝዕመም . እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ድማ ሓደ 
ካብ ጠንቂ` “ናይቲ ኣብ` ሞንጎኦም ዝተፈጥረ
 ምፍሕፋሕ ምዃኑ እዮም ዝሕብሩ። እዚ ብላዕለዎት 
ሰበስልጣን መንግስቲ ዝግለጽ ዘሎ ኣበሃህላ 
ነቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝስማዕ 
ዝነበረ ትሕም ትሒም ካብ ባዶ ዝነቐለ ከምዘይነበረ ዘብርህ እዩ። 
እንተኾ ግን እም ሕጂ ክንሰርሕ ኣይከኣልናን፡ ኩሉ ስርሓት 
ት ጽሕፈት ፕረዝደንት እዩ ዝዕመም ነይሩ እናበሉ ኣብ 
ማዕከናት ዜና ዝዛረቡ ዘለዉ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ነበር 
ንምንታይ ቀደም ሰብ ከማርር ከሎ መረርኡ ሰሚዖም ኣብ 
እግሩ ተኽሉ እንከሎ ከጻጸርዎ ዘይጸዓሩ ዝበል ሕቶ እዩ 
ኣብ ኣእምሮኻ ቅጅል ዝብለካ። ልክዕ እዩ ትማሊ ትማሊ 
ሰብ ከግርር ከሎ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ኮፍ ኢሎም ዝሰብሩ 
ዘይተረደኦም ሕጂ እታ ሕማቅ ሳዕበና ኣብ ርእሰኦም 
ምስ መጸቶም ብምዝራቦም ብዙሕ ዝተህዋስ እኳ እንተኾ 
ብኣንጻሩ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝነበረ ጌጋኦም ኣሚኖም 
ኣብዚ ሕጂ እዋን ክእርምዎ ምንም የሐጉሰካ እዩ። እዚ 
ከነታት ኣበ ዝለዓለ ጥርዚ በጺሑ ካብ ዝሸባሕ ንደሓር እቶም 
ኣንጻር መንግስቲ ተዓሉዎ ዘለዉ 15 ሰበ-ስልጣን መንግስቲ 
ኤርትራ ነበር ዕባ’ዚ ተፈጢሩ ዘሎ ምስሕሓብ ጊ ንፍጥ ኣብ 
ዝተፈላለየ ብሕታውያን ጋዜጣታት ቃለ መጠይቅ ስራ ከዉ 
በአንጻሩ እቲ መንቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባዚ ተፈጢሩ 
ዘሎ ወጥሪ ዝኾ ርኢቶ ህዝቢ ካብ ምግብ ተጠም ድሕሪ 
ምጽናሕ እያ ቅድሚ ገለ መዓልታት ገለ ርአይቶታቶም 
ወስ ከበሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ዋላኳ ከንቲ ውእ ፕረዚደንት 
ኢሰያስ ብዛዕ በዚ ኣበ መሪሕት ህግደፍ ኣጋጢሙ ዘሎ 
ፍሕፋሕን ጉጅልን መዊ መግለጺ ኣብ ዝግበኦ እንዳበረ 
ነዚ ሃገር ሽለል ኢሉ ክሳዕ ሕጂ ዝሃቦ ዝኾ ይኹን ርእይቶ 
ይህላዉ ኣብ ልዕሊ እቲ እት ዘንበረሉ ህዝቢ እዝ ከ” 
ምጉል እዩ ዝሕሰብ። እዞም ሕጂ ንሓድሕዶም ዝናቱ 
ዘለዉ ኣባላት መሪሕነት ሰውራ መሪሖም ስለተዓወቱ ኣብዚ 
ሕጂ እዋን ናጻን ልኡላውን ኤርትራ መሪሖም ክዕወቱ 
እዮም ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ነቲ ብዘይ ሕቶ ህዝቢ 
ዝገበትዎ ስልጣን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ነዚ ሓድሽ 
ውራሲ ከረክብዎ ይግባእ። ኩሉ ከምዚፈልጦ ሃገር 
ብኽእለት ዘይኮነስ ብተመክሮ እያ ትማሓደር ዘላ። 
እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ምጉጅጃልል ምልክት ውድቀት 
እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ምዕባለን ደሞክራስን 
ከምርሕ ዝኸእል ሓድሽ ወለዶ ዝመርጹሉ ግዜ ብምዃኑ 
ኣብዚ እዋን ዕድሉ ብግቡእ ክጥቀመሉ ይግባእ። ሳላ ኣዚ 
ቀረባ እዋን ተፈጢሩ ዘሎ ምፍሕፋሕ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ 
ዘይፈልጦ ዝነበረ ምስጢር ክፈልጥ ክኢሉ አሎ። ብተወሳኺ 
እቲ ነዊሕ እዋን ሃረር ክብሎ ዝጸንሐ ሓደ ካብ መትከላት 
ደሞክራሲ ዝኾነ ናይ ምዝራብ መሰሉ ብግቡእ ክጥቀመሉ 
ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ሓደ ዝላ ኣብ 
ህንጸትን ደሞክራሲ እዩ። እዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን አጋጢሙ 
ዘሎ ምፍልላይ ብሰንኪ ፕረዚደንት ዝኸተሎ ዘሎ ዘይሕጋዊ 
ኣሰራርሓ ምዃኑ እዮም እቶም ድሮ ካብ ስልጣኖም 
ተባረሮም ዘለዉ ኣባላት መሪሕነት ህግደፍ ዝገልጹ ዘሎዉ። 
ብተወሳኺ ፕረዝደንት ነቲ ግዚኡ ዝሓለፈ ኣኼባታት ከካይድ 
ፍቓደኛ ብዘይምዃኑ ጠንቂ ናይቲ  ሽግር ምዃኑ እቶም 
ዘለዉ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ህግደፍ ነበር ዝገልጽዎ እዩ። 
ብመሰረት እቶም 15 ኣባላት መሪሕነት ህግደፍ ዘቕርብዎ 
ዘለዉ ጠለብ ናይ ኣኼባ ፕረዚደንት አሰያስ ብዘይ ዝኾነ 
ይኹን ምስምስ  ኣኼባ ክጽውዕ እኳ እንተነበሮ ነቲ ዝቐርብ 
ዘሎ ጠለባት ነጺጉ ኣኼባ ካብ ምክያድ ምቑጣቡ፣ ገለ 
ዘሻቕል ወይ ወይ ዘስግእ ነገር ከምዘሎ እዩ  ዘግህደልካ። 
እንተ እቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣይክተልን እዩ ዝበሃል ዘሎ
ግን ከምቲ ዘረባ ሓደ ስሚዕካ ኣይትፍረድ 
ዝበሃል ብዙሕ ክንብል አይንኽእልን ኢና። 

ሄኖክ ተኽለ

«ንናጽነት ደሞክራሲ 
እንተዘይተሓዊስዎ እናዳጎየኻ 

ትስሕቀሉስ ይትረፍ፡ ደው ኢልካ 
ትበኽየሉ ቦታውን ኣይርከብን» 

ዝያዳ

ርይቶታት ህዝቢ 
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ሕጂ ግን ዊዓ ሕማቅ እዩ ዘሎ ዛንትኣ
    መቸም ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ሃገርና  ቀንዲ 
መዛረቢ ኮይኑ ዘሎ ዛዕባ፡ ኣብ ልዕሊቶም ተስፋ 
ሃገርን ተረከብቲ ሕድሪን ዝኾኑ ዕሸላት መንእሰያት 
ተመሃሮ ዩንቨርስቲ ተወሲዱ ዘሎ ሰብኣዊ ርህራሄ 
ዝጎደሎን  ንመጻኢ ዘይጠመተን ውሳኔ እዩ። 
ንተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣብ ዊዓ ዝተባህለ ቦታ፡ 
ብዘይ  እኹል መጽለሊን ሕክምናን፡ እሞ ከኣ 
ልዕሊ 49 ድግሪ ሴንቲግሬድ ዝዓቐኑ ሙቐት 
ኣብ ዘለዎ ቦታ ምጥጣቕ እንታይ ፋይዳ  ወይ 
ፍታሕ ከምጽእ ይኽእል። ብወገነይ  ዝገደደ ሳዕቤን 
ኣምጺኡ ደኣምበር ዝፈተሖ ነገር ወላሓንቲ የለን።
ንምኻኑ እዞም ገለ ገለ ጥቕሚ ምሁራት  ኣብ 
ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘይርድኦምን ኣንጻር ምሁራትን 
ዝኾኑ ሰባት ዘዕልልዎ ዘለዉ፡ ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ 
ጸጊቦም፡ ሰብ ኣብ በረኻ ብ150 ከርተት ትብል ኣላ 
እዚኣቶም ድማ ብ800 ወርሒ ንዘይመልእ ጊዜ 
ስራሕ ኣብዮም እንዳበሉ ሰብ ከደናግሩ ንስምዖም 
ኣለና።ንምዃኑ እዞም ከምዚ ዝብሉ ዘለዉ ብሓቂ
ድዮም ነቶም 150 ዝኽፈሉ ዘለዉ ሓልዮምሉም? 
እንድዒ ኣነ ከምዝመስለኒ  ግና ንህዝቢ 
ምክፍፋልን ንነገራት ጠምዚዝካ  ናብ ዘይተደለየ 
ነገር ንምምራሕን ኮነ ኢሎም ዝተዓጠቑ ኮይኑ’ዩ 
ዝስምዓኒ። ንምዃኑ እዞም ተረከብቲ ሃገር ዝኾኑ 
መንእሰያት፡ ልቦና ብዝተሓወሶ ኣገባብ ንመሰሎም 
ሓቲቶም ደኣ  እምበር፡ ከም’ቲ ኣብ ካልኦት 
ሃገራት ኣፍሪቃ ንርእዮ ኣብ ጎደናታት ወጺኦም’ኳ  
ዘይኣደሙ። እቲ ንሶም ዝሓዝዎ መገዲ መገዲ ሕግን 
ፍትሕን’ዩ። እዚ መስመር ምሓዞም ከነድንቖም 
እምበር ኣብ ሓዊ ዝተኣጎዶ ቦታ ወሲድካ ኣደዳ 
ሕማምን ሞትን ምግባር ዘይሓላፍታዊ ስጉምቲ ካብ 
ምባል ሓሊፈ ካልእ ክበሃል ዝከኣክ ኣይኮነን። በሉ 
ናብተን  800 ናቕፋ ክንምለሱ እዘን ገንዘብ እዚኤን 
ኣይኮነን’ዶ ኣብ በረኻታት ኣብ ውሽጢ ከተማ

ምስ ስድራቤትካ እንዳተቐመጥካን እንዳተመገብካን 
እውን ኣይኣኽላን እየን። ስለዚ ነዚ ኣብግምት 
ብምእታው’ ዮም ኣብቲ ገንዘብ ዕቃበ ከምዝለዎም 
ዝገለጹ። እዚ ሕቶ’ዚ ከይተመለሰ ድማ በቲ ንመሰል 
ተመሃሮ ዝጣበቕ ዝነበረ ፕረዚደንት ማሕበር 
ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣቶ ሰመረ ከሰተ ሃንደበት 
ናይ ምእሳር ስጉምቲ ተወሲዱ። ብድሕሪዚ’ውን 
ፕረዚደንትና ገበን እንተፈጺሙ ኣብ ቤትፍርዲ 
ይቕረብ፡ ገበን እንተዘይብሉ ድማ ይፈታሕ ብምባል 
መግለጺ ኣውጺኦም።እዚ’ውን ቅኑዕ እዩ። ነዚ 
ቅኑዕ ኣይኮነን ዝብል ዜጋ እንተደኣ ሃልዩ ሕግን 
ፍትሕን ዘይኣምን ጥራይ እዩ። መቸም ኣነ እዚ 
ኣብ ልዕሊ ተማሃሮ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ኣይኮነንዶ 
ንተማሃሮ ነቶም ኣብ ግንባራት ዘለዉ ይኹን 
ኣብዚ ዘለና ኣሕዋቶምን ቤተሰቦምን ንዘልኣለም 
ዘይሕከኸ በሰላ ምዃኑ ብኣጋ ንምግማቱ ኣየጸግመናን 
እዩ። ስለዚ ሕጂውን እቲ ፕረዚደንት ዶ/ር ወልደኣብ 
ኣብ መወዳእታ 30 ነሓሰ ክምለሱ’ ዮም ዝብሉ ድሮ 
ሓሊፉ’ሎ ትምህርቲ ዝጅመረሉ ጊዜ ድማ ኣብ ምእታዉ 
እዩ። ስለዚ ዝምልከቶ ኣካል ብኣጋ እንተሓሰበሉ 
ይሓይሽ። ስለምንታይ ኣብ ውሑዳት ኣዋርሕ 
ሰለስተ ጌጋ ከይፍጸም ኣጸቢቅና ንሕሰበሉ እምበር 
ዊዓስ ከምቲ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ 6 መስከረም 
2001 ዊዓ ጽቡቅ ዛንታ ኣለዋ ዝብል ዝተጻሕፈ 
ዘይኮነት ዊዓ በላዒት ክልተ ምሁራት ብምዃና 
ኣብዚ ዘለናዮ ጊዜ ዊዓ ካብ ኣእምር ህዝቢ ኤርትራ 
ዘይሕከኽ በሰላ ስለዝገደፈትልና ንዘልኣለም 
ብሕማቕ ክነልዕላን  ከዘንትውላን ክንነብር ኢና።
ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሄር ንሃገርናን ነቶም ንመሰሎም 
ክብሉ ኣብ ሃሩር ተጠጢቖም ዘለዉ ምሁራት ኤርትራ 
ይሓልወና። 

ኣቕሰነት
ካብ ኣስመራ

ካብ ብልሽውና ንጹሃት ኣእዳው የለዋን
   ኣብዚ ሕጂ እዋን መራኸቢ 
ብዛዕባ ኮራፕሽን(ብልሽውና) ዳርጋ 
መዓልታዊ ሓበሬታታት የቕርባ 
ኣለዋ።ከምዚ ምግባረን ጽቡቕ እኳ
እንተኾነ ንምንታይ ግን ኣብ ግዚኡ  
ዘይተሓበረ፡ እንታይ ሸፊንዎ ነይሩ።ሓሙሽተ 
ናይ ዘሕለፈ ፍጻመ ንምንታይ ሎሚ
ክሕበር ተመሪጹ። ወይስ ፍሉይ ቤት ፍርዲ 
ሕጂ እያ ተሰሪሓ። ካልእ ዘገርም 30 ሚልዮን 
ዝሰረቀ ምስ ሰኺሩ ዝተባእሰ ብማዕረ ተቆጺሩ
ሰለስተ ዓመት ማእሰርቲ ክብየኖ 
ምርኣይ ምስ ምንታይ ይቁጸር? 
ድሓር ድማ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር 
ንዲሞክራስን ፍትሕን መራሕቲ መንግስትን 
ንስኹም ክንደይ ሕሰም ሓሊፍኩም ናብ 
ራህዋ ዝበጻሕኩም ኢኹም። ናጽነት ፍረ 
ቃልስኹም እዩ፡ እንተኾነ ግን ሕጂ ኣይግድን። 
ንስኹም ንስልጣንኩም ትሰሓሓቡ ኣለኹም፡
 በዚ ትገብርዎ ዘለኹም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ  
ሕጉስ ኣይኮነን፡ ክንደይ ወላዲ ቀዳማይ 
ንብዓቶም ከይነቐጸ ዳሕራይ ኣርኪብዎም
ብዙሓት ቆልዑ ብዘይ ኣለይቲ ተረፎም ሕማቅ  

ህይወት የሕልፉ ኣለዉ። ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ 
ብዘይ ደሞዝ ይሰርሕ ኣሎ፡ ኣብ ወጻኢ ዘሎ
ሰሪሑ ንቆፍ ልምዓት ሃገር የበርክት 
ኣሎን  ጸኒሑን...»እሞ እዚ ኩሉ ጸገም 
ወሪድዎ ዘሎ ህዝቢ  ዘይተዛረበ ንስኹም
ድኣ እንታይዩ ጸገምኩም? ከም ድሌትኩም 
ደስ ዝበለኩም እናሰራሕኩም ህዝቢ እንታይ 
በደለ መፍቶ ጸላኢ ትገብርዎ ኣለኹም? 
 እስከ ካብ ብልሽውና ንጹሃት ኢና ትብሉ መራሕቲ 
ሕቶ ከቕርበልኩም። ነቶም ምሳኹምተቓሊሶም 
ህይወቶም ዝኸፈሉ ደበስ ጠሊምኩም ማለት ክልተ ካብ 
ወለዶም ንዝሞቱ ብምልኡ በሊዕኩም ሓዲኦም ጥራሕ 

ንዝሞቱ ፍርቂ ሂብኩም። እዚኣቶም ዘኽታማት 
ዘይትሓገዙ ድኣ መን ሓገዝ የድሊዮ። ይሕዋት 
ከይበኣሱ ኢልኩም ዘይኮንኩም ረብሓ ነብስኹም 
ጥራሕ እዩ ዘገድስኩም ዘሎ። ሎሚ ግን ኣብ 
ነብስኹም ስለዝመጻኩም መሪርኩም ከም ዕረ። 
በዚ ኮነ በቲ ጽሩያት ኣእዳው 
ኣይርኣናን ስለዚ ነዛ ብስም ደም ንጹሃት 
ዝመጸት ሃገር ሓደራ ኣይተጉህይዋ። 

ይርጋኣለም 
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ሰነ 7 | 2ይ ዓመት ቁ.86 |  ግጥሚ ተፋቂሮም

ሕዛእቲ ግጥሚ
ተፋቒሮም

ፍቑር ንፍቕርቲ ኣፍቂሩ
ፍቑር ምስ ኣፍቀረ ተፈቒሩ።
ፍቕርቲ ንፍቑር ኣፍቂራ

ፍቕርቲ ምስ ኣፍቀረት ተፈቒራ።
ፍቑርን - ፍቕርትን.....

ንተፈቐርትን ዘይተፈቐርትን . . .
ብኣፈቓቕርኦም ኣፍቂሮም።
ፍቑርን ፍቕርትን ከኣ . . 

ብኣፍቀርትን ዘይኣፍቀርትን . .
ብምፍቃር ተፋቒሮም።

ብምፍቃሮም ዝተፋቓቐሩ ፍቑራት
ኣፍቂሮም ተፈቒሮም
ፍቕሪ ዝፍቕሮም።

እዞም ተፈቀርቲ . . . . 
ንተፈቀርትን ዘይተፈቀርትን የፍቅሩ
ብኣፍቀርትን ዘይኣፍቀርትን ይፍቀሩ።

መሓሪ ካሕሳይ
ዓዲ ቀይሕ

ነሓሰ 20 |   2ይ ዓመት ቁ.107 | 
እንተዘይሰሓቅኹም ፍሽክ በሉ| ጎራሕ ጽሉል

* ጽሉል፡ «ኣነስ እዚ ናይ ተጋደልቲ - ክዳን 
ክጽልኣኒ?» 

* ወተሃደር፡ «ድሓን ምስ ተኸ ደንካ ደስ 
ክብለካ’ዩ፡ እንካ ስረን ካምቻን ጥራሕ?» 
* ጽሉል፡ «ኖኖ ፈጺሙ ክዳን ኮይኑ 

ዘይስመዓኒ እዚ ረሳሕ ናተይ ይሓይሽ፡» 
* ወተሃደር፡ «ሕጂ ግን ንሃገርካ ከተገልግል 
ስለ ዘሎካ ናብ ሳዋ “ ክንወስደካ ኢና ያላ 

ተበገስ ንዓናይ፡» 
* ጽሉል፡« እሞ ኣነ ንኣደይ ሓደ ወዳ 
እንድየ መን ዕንጨይትን ማይን “ 

ከምጽኣላ?» 
* * * * * * *

 “ሓታቲ፡ «ብሓቂ ንስኻ ጽሉል ኢኻ?» 
ጽሉል፡ «ይብሉኒ፡»

 ሓታቲ፡« እሞ ኣብ ዓድኹም ክንደይ 
ጽሉላት ኣለኹም ማለትዩ?»

ጽሉል፡ «ሕጂ ደኣ መኣዲ ኣኺልና ኣሎና፡» 
ዮውሃንስ ሃብተገርግሽ 

(ጆንሜራ)
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እንታይ ስለዝኣበሳ ይዕጸዋ  

እንታይ ስለዝኣበሳ ይዕጸዋ! 
ኣክንዲ ሓቂ ዝተዛረባ 
ጽሒፈን ንህዝቢ ዘቕረባ 

ይተዓጸዋ ምባል ግርም እባ፡፡
 ንምዃኑ እንታይ ስለዝኣበሳ 
ተጓጥጡ ዘለኹም ከምኣንበሳ፡፡ 

ጉድለታት መንግስትን ውልቀሰባትን 
ስለዘቃልሓ

 ናብ ቅዋማዊ ሆንግስቲ: ንሳገር ኢለን
መገዲ ስለዝመርሓ 

ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ይዝረብ ኣሎ 
ከምዘይረብሓ፡፡ 

ይተዓጸዋ በሃልቲ ሓደራ ግደፉ 
ናብዘን ንጹሃት ብሕታውያን ጋዜጣታት 

ኢድኩም ኣይተሕለፉ።

መሓመድ ዑስማን 

    ሓደ ሚኒስተሪ፡ መጀመርታ ከማልኦ 
ዝግብኦ ነገራት ብዙሕኳ እንተኾ ካብ’ቲ  
ብዙሕ ግን ብጭልፋ እካ እንተዘይበልና
ብማንካ ከተግብር ግን ግድን እዩ። እምበኣር  
ሕጂ ብዛዕባ ሚነስትሪ ትምህርቲ እየ ክዛረብ።
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክሳዕ ሕጂ እንታይ  
ገይሩ ኢልና ምስ እንሓትት። ቤት  
ትምህርቲ ሰሪሑ ዝብል መልሲ ኢኻ
ትረክብ። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እንታይ 
ይገብር ንዝብል ሕቶ ግን መልሲ ኣይርከብን 
እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ህልዊ ዚ መምሃራን
ብ145 ናቅፋ ዝሰርሑሉ ዘለዉ ግዜ ከም 
ምዃኑ መጠን ቁሩብ እንታይ ይገብሩ 
ክፈልጥ፡ ከመይ ይምህር ክርእን ክከታተልን
ነይሩዎ። ከምዚ ክንብል ከለና ካብ ባዶ  ተበጊስና 
ኣይኮንናን፡ ስለ ዘጋጠመናን ስለዝተሃሰናን ኢና። 
ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 1999-2000 
ቅድሚ መማህራን ናብ 145 ምጽዳፎም  
መምህራን ብተገዳስነትን ብምክትታልን
ይምህሩና ነይሮም። ድሕሪኡ ግን ልክዕ 
ከምታ ገንዘብ ዝጎደለት ንሶም እውን 
ክጎድልሉ ጀሚሮም። ወረ ኣብ ገለኡስ
 መምሃራን ካብ ክልተ ቤት ትምህርቲ 
ክምህሩ እራኣዩ ነይሮም። ንኣብነት እቲ 
መምህር ኣብ ናይ መንግስቲ ብ145 
ይምህር እንተነይሩ ኣብቲ ናይ ብሕቲ 
ብ1200 ናቅፋ ይምህር። ድሕሪኡ ሳዕቤን 
ግን ብዙሕ ኣሎ። ልክዕ ከምዛ ሸቀጥ ነቲ
ኣብቲ መንግስቲ ዝመሃር ተማሃራይ ናይ
145 ከምታ ዋጋኣ ይምህሮ። ነቶም ደቂ  
ሃብታም ኣብ ናይ ብሕቲ ዝማሃሩ ድማ ከምታ 
ዋጋኣ ናይ 1200 ናቅፋ ይምህሮም።  እዚ 
ግን ጌጋ ኣይኮነን። ስለምንታይ? ኢልኩም 
እንተሓቲትኩም፡ ሓደ ሚኒስትሪ ርእሱ 
ዝኸኣለ ኣካል ክነሱ ብካልኦት ምኒስትሪታት 
ክበሓት እንከሎ ከምዚ ዓይነት ሽቅት 
ክኣቱ ይኸኣል። እዚ ከኣ ናዓይ ይጠዓመኒ 
እምበር ናይ ካልእ ባዕሉ ይፈልጥ ኢልካ 
ኣብ ወምበርካ  ኮፍ ምባል ጥራይ እዩ።
    ንሕና ተማሃሮ ግን ምስ ኣየናይ ሚኒስትሪ  
ምህላውና ኢዩ ጠፊኡና። ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ 
ምኸንያቱ ትምህርቲ ኣቋሪጽካ ኪድ ዕጸዱ፡ ኪድ 
ጸሀ ኢኻ ትበሃል። እሞኸደኣ እቲ ሚኒስትሪ 
ተባሂሉ ቆይሙ ዘሎ ትካል እንታይ እዩ ስርሑ? 
እዚ ሚኒስትሪ ተማሃሮኡ ኣብ ምንታይ 
ደረጃ ከምዘለዉ ይፈልጥ’ዶ? ካብ ምጅማር  
ቀዳማይ ወራር ወያነ ካብ 1998-1999 
ሓደ ፍሉይ ነገር መምርሒ 
ሪኢና። ንሱ  ድማ ከምዚ ይብል። 
እቶም ኣገልግሎት ዝወጻእኩምን ናይ 
ቴስዓ ዝኾንኩምን ተማሃሮ ናብ ግምባር  
ክተቱ ተባሂሉ። እዚ ናይ ሃገር ሕቶ ስለ 
ዝኾነ ብዘይዘረባ ተበጊሶም። ናይ ሃገር 
ጉዳይ ምኻኑ ምኽኑይ ይገብሮ’ሞበር ኣብ’ቲ 
ትምህርቲ ዘስዓቦ ሓላፍ ዘላፍ ግን ኩሉ 
ተማሃራይ ዝፈልጦ እዩ። 
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ናይ ኣፍ ሚኒስትሪ

     ዝሓለፈ ረቡዕ ምስ ሓደ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን 
ንኸምርዖ ካብ ቦትኡ ዝመጸ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት 
እንዳዕለልና ከለና «ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ደኣ ጽባሕ 
ሓሙስ እንድዮም ክብገሱ ምስ በልክዎ ንሱ ድማ 
ትቕብል ኣቢሉ «እሞ እንተ ሓሊፎም ናብ ዩኒቨርስቲ 
ክምለሱ ማለት ድዩ? ዝብል ምላሽ ምስ ሃበኒ ብዙሕዩ 
ኣስደሚሙኒ። ምኽንያቱ ንሱ ተማሃሮ 11 ክፍሊ ድሮ 
ንሳዋ ከይዶም ከምዘለዉ። እዞም ክብገሱ ዝብልክዎ 
ግን ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ክመሃሩ ዝጸንሑ ምዃኖም 
ከገናዝብ ኣይከኣለን። ብዝኾነ «ኣየ በረኸት ዓርከይ፡ 
መቸም ኣብ ሕጽኖት ስለዝቐነኻ እንታይ ይግበር 
ኣሉ ኣብ ሃገርና ምንም ኣይርድኣካን’ዩ ዘሎ ኢለ 
ብሓውሲ ዋዛ እቲ ሓቂ እንታይ ምዃኑ ኣብራህኩሉ። 
ኣብዚ ክብሉ ዝደለኽዎ ነገር እንተሃልዩ ኣብዚ እዋንዚ 
ገለ ካብ ህዝብናን ሰራዊትናን ኣብ ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ 
ዘለዎም ኣረኣእያ ስኣን ምርዳእ ይበላሾ ምህላዉ እዩ። 
እቲ ዝገርም ድማ «ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ጸጊቦም 
ክትበሃል ዝቐት ዕላል ናብ «እዞም ቲማሃሮ ንበዓል 
ሸሪፎ እዮም ዝድግፉ» ናብ ዝብል ዕላል ምምዕባላ 
እዩ። ብሓቂ እንተመጺኻ ግን ተማሃራይ ዩኒቨርስቲ 
በብውልቁ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና ነናቱ ኣረኣእያ 
ኣለዎ። እንተ ብዛዕባ ኣብዚ ግዜዚ ዘልዕሉ ዘሎ 
ሕቶ ግን ጠለባቱ ንኽማላእ ጻዕርታት ካብ ምግባር 
ዝሓልፍ ሕቡእ ኣጀንዳ ከምዘይብሉ ዘየጠራጥር እዩ። 
ንመርገጺየይ ብዝያዳ ንምድልዳል እስከ ተማሃሮ 
ዩንቨርስቲ ከልዕልዎ ብዛዕባ ዝጸንሑ ጠለባት 
ብዝከኣለኒ ወስ ከብል።ኣብቲ መጀመርያ ሕቶ 
ምብጋስ ንክረምታዊ ማእቶት ምስተላዕለ ማሕበር 
ተማሃሮ፡ ክረምታዊ ማእቶት ክበሃል ከሎ ብቐንዱ 
ዕ ላምኡ ምስ ሃገርካ ምልላይ ከምዝኾነ ብምጥቃስ 
ነዚ መድረኽ’ዚ ተማሃራይ ዩኒቨርስቲ ድሮ ሓሊፉዎ 
ስለዘሎ ክረምታዊ ማእቶት ከምዘይምልከቶ ገሊጹ። 
ልክዕ’ዩ ኣብ እዋን ህጹጽ ኩነታት ብብርዒን ወረቐትን 
ሉኡላውነትካ ከኽብር ስለዘይትኽእል ኩልኻ
ቆፍኡ ከምዝተተንከፈ ንህቢ ሆ እንዳበልካ 
1 ንሃገርካ ምውዳቕ ሓደ ካብ ትርጉም 
ኤርትራውነት እዩ። እዚ ድማ ካብ ዝኾነ ነ ጊዜ 
ንላዕሊ ኣብ እዋን ሳልሳይ ወራር ተመስኪሩ እዩ። 

      ኣብ ተዛማዲ ሰላም ግን ተማሃራይ ኣብ | 
ክረምቲ ሰሪሑ ንሓደ ዓመት መምሃሪ | ዝኸውን 
መሳለጥያታት ከዳሉ እዩ ዝብህግ። ስለዚ ድማዮም 
ሓያሎ ተማሃሮ ዩንቨርስቲ ኣብ እዋን ክረምቲ ዝንዓቕ 
ስራሕ ከምዘየለ ፈሊጦም ሓርኮትኮት ክብሉ ዝርኣዩ። 
በዚ ኮነ በቲ እቲ ተማሃራይ ኣይምልከተንን’ዩ 
ስለዚ ኣይከይድን እየ ኣይበለን። እንታይ ደኣ እቲ 
ዝወሃብ ክፍሊት ርትዓዊ ክኾነሉ እዩ ጠሊቡ። እቲ 
ተማህራይ ኣብዚ ዓመትዚ ኣብ እዋን ወራር ወያነ 
ናይ ዝጠፍአ ዕንወት ጸብጻብ ክገብር ከምኡ’ውን 
ኣንጻር ከም በዓል ሕማም ኤይድስ፡ ዓሶ ዝኣመሰሉ 
ሕማማት ጎስጓስ ክገብር’ዩ ተኣዚዙ። ነዚ ገንዘብ’ዚ 
ዝውዕል ሚልዮናት ዶላራት ብኣህጉራውያን 
ውድባት ከምዝተሰለዐ ንምፍላጥ ድማ ጊዜ 
ኣይወሰደሉን። እሞ’ኸ ደኣ ተማሃራይ ዩኒቨርስቲ 
ካብቲ ብኣህጉራውያን ውድባት ተሰሊዑ ዘሎ 
ገንዘብ ንመነባብርኡን ንዓመታ መምሃሪኡን ዝኸውን 
እኹል ገንዘብ ክወሃቦ እንተጠለበ የኽፍኣሉዶ? 
ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ 800.00 ኣብ ወርሒ 
ክኽፈለኩም’ዩ ምስተባህሉ ብሕሳብ 26.60 ንመዓልቲ 
ምዃና ንኽፈልጡ ካልኩሌተር ኵማን ኣይተጠቕሙን 
እንተበልና ምግናን ኣይኮነን። ብ26.60 ናቕፋ፡ መግቢ 
መደቀሲ፡ መጽለሊ ወ.ዘ.ተ. ከማልእ ኣይንኽእልን ኢና 
ምባሎም’ከ ኣንጻር ሃገሮም ከምዝተላዕሉ የስምዕ ድዩ? 
ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣብ ክረምቲ ንሓጋይ መምሃሪ 
ዝኸውን ገንዘብ ስለዝእክቡ ንክረምታዊ ማእቶት 
ክኸዱ እንተኾይኖም’ውን እኹል ገንዘብ 
ክወሃቡ ከምዘለዎም ኣብ ምጉስጓስ ልዑል ግደ 
ዘበርከተ ፕረዚደንት ማሕበር ተማሃር፡ ሰመረ 
ከሰተ እዩ። ንሱ ከም መራሒ ናይታ ማሕበር 
ኣብዛ ሕብዚኣ ጥራይ ኣይኮነን ኣበርክቶ ጌሩ። 
እንታይ ደኣ፡ እዞም ተማሃሮ’ዚኦም ትምህርቲ 
ምስ ወድኡ ሓደ ዓመት በቲ ዩኒቨርስቲ ኣብ 
ዝተመደብዎ ቦታ ከገልግሉ፡ ብድሕሪኡ ድማ ሓደ 
ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ከገልግሉ ብጠቅላላ ሓደ 
ተማሃራይ ክልተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ከገልግል 
ምስተወሰነውን ንሱ ከም ወኪሉም መጠን ተማሃራይ 
ዩኒቨርስቲ ልክዕ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ዓመትን 
ሽዱሽተ ወርሕን ደኣምበር ልዕሊኡ ከገልግል 
ክግደድ ከምዘይብሉ መዓንጥኡ ሒዙ ተኻቲዑ እዩ። 
ንሱን መሳርሕቱን ብዝገበርዎ ጻዕሪ ድማ 
ኩሉ ተማሃራይ ከም ሰቡ ዓመትን ሽዱሽተ 
ወርሕን ጥራይ ንኸገልግል ተወሲኑ። 
ብዛዕባዞም ናይ ማስተርስ ዲግሪ ንምምጻእ ናብ ደቡብ 
ኣፍሪቃ ዝኸዱ ተማሃሮ’ውን ሓደ ሕቶ ተላዒሉ ኔሩ። 
ንሱ ድማ ዝኾነ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝከይድ ተማሃራይ 
150,000 ናቕፋ ከተሕዝ ዝብል ውሳነ’ውን መጺኡ 
ኔሩ። እዚ ውሳነዚ ንድኻ ኣብ ግምት ዘየእተወ 
እቲ ሃብታም ጥራይ ኣብ ወጻኢ ከይዱ ትምህርቱ 

ክቕጽል ዘተባብዕ ውሳነ ምዃኑ ፕረዚደንት ናይቲ 
ማሕበር፡ ሰመረ ከሰተ ቀልጢፉ እዩ ተረዲእዎ። 
ስለዚ ድማ እቲ ድኻ ሰኣን ገንዘብ ትምህርቱ ካብ 
ምቅጻል ከይጓናደብ ምእንቲ እዛ ውሳነ’ዚኣ ክትተርፍ 
ተጣቢቑላ ብድሕሪኡ ኩሉም ምንም ከይትሓዙ ናብ 
ደቡብ ኣፍሪቃ ክኸዱ እቲ ዝወሃቦም ድግሪ ግን 
ኣብ ኣስመራ መጺኦም ክወስድዎ ተወሲኑ። እቶም 
ተማሃሮ ድማ ብሓባር ደርፊ ዓ - ዶም እንዳደረፉን 
ንሰመረ እናመረቑን ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከይዶም። 
እዚ ንመሰላት ተማሃሮ ክጣበቕ ዝጸንሐ 
ተማሃራይ ኣብታ መዓልቲ መመረቕታ 
ኩሉዚ ዝጠቐስናዮ ብድሆታት ኣብዚ ዓ 
መትዚ ከምዘጓነፈ ዘርዚሩ። ከምዝፍለጥ፡ ዳይሬክተራት 
ቤት ትምህርቲ ኮነ፡ ወከልቲ ተማሃሮ ዓመት መጸት 
ኣብ መዕጸዊ ትምህርቶም ብዛዕባ ዘጓነፎም ጸገማትን 
ንዕ ኡ ንምምካት ዘካየድዎ ጻዕርን ይገልጹ እዮም። 
ናይ ሰመረ ከሰተ ድማ ካብኡ ዝፍለ ኣይነበረን። 
ይኹን እምበር ሰመረ ከሰተ ዝሓለፈ 28 ነሓሰ ብሕጊ 
ምስ ተመረቐ እታ ንመመረቕታ ኢሉ ዝገዝኣ ባድላ 
ከይመነዋ ከለ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ማለት 
ብ31 ነሓሰ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣባላት ጸጥታ ውዒሉ። 
ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ነቲ ንዐኦም ወኪሉ ዝተጣበቐ 
መንእሰይ ገዲፎም ናብ ክረምታዊ ማእቶት ክኸዱ 
ኣይተዋሕጠሎም። ባይቶ ማሕበር ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ 
ብወግ አቀያይዳ ሰመረ ከሰተ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ዓንቀጻት
 እንዳጠቐሱ ተማጒቶም። ገለ 
ካብቲ ብአኦም ዝቐረበ ዓንቀጻት፡ 
(1) ብመሰረት ዓንቀጽ 17 (1) ናይ 
ቅዋም ንዝኾነ ሰብ ብዘይሕጋዊ መስርሕ 
ምእሳር ኣይፈቀድን፡ 
(2) ብመሰረት ዓንቀጽ 49 መ/ገ/ ስ/ሕጊ 
ዝኾነ ሰብ ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ 
(Arrest Warrant) ክእሰር ኣይፍቀድን፡ 
(3) ብመሰረት ዓንቀጽ 17(4) ናይ ቅዋምን፡ 
ዓንቀጽ 29 (1) ናይ መ/ገ/ ስ/ ሕግን ዝኾ ኣብ 
ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ሰብ ኣብ ውሽጢ 48 
ሰዓታት ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ክቀርብ ይግባእ። 
(4) ብመሰረት ዓንቀጽ 17 (5) ናይ ቅዋም፡ ኩሉ 
ሰብ ናብ ቤት ፍርዲ ብኣካል ንምቕራብ እቲ 
ዝኣሰረ በዓል ስልጣን ብመሰረት ትእዛዝ ቤት ፍርዲ 
ንእሱር ናብ ቤት ፍርዲ ከቅርቦ ግዴታኡ እዩ። 
ንተማሃራይ ሰመረ ከሰተ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ 
ኣእትይዎ ዘሎ ኣካል ኣብ ላዕሊ ተጠቂሶም 
ንዘለዉ ብህዝቢ ዝጸደቁ መሰረታውያን መሰላት 
ደቂ ሰባት ብርኡይ ከምዝገሃሶም ባይቶ ማሕበር 
ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ጎሊጹ እዩ። 
«ስለዚ ተማሃራይ ዩኒቨርስቲ ልዕሊ ሕጊ 
ዘይኮነስ፡ እቲ ጉዳይ ሕጋዊ መስርሕ ሒዙ ኣብ 
መዕለቢኡ ንኽበጽሕ ክጽዕር ዝጸንሐን ዘሉን 
ምዃኑ ክበርህ ይግባእ ይብል እቲ ማሕበር። 
ተማሃራይ ሰመረ ከሰተ ወዮ ደኣ ናይ ሓላፍነት ጉዳይ 
ከይንዎ እዩ እምበር፡ ብውልቁ እዚ ክረምታዊ ማእቶት 
ኣይምልከቶን እዩ። ምኽንያቱ ክረምታዊ ማእቶት ካብ 
1ይ-3ይ ዓመት ንዘለዉ እዩ ዝምልከት። ሰመረ ግን 
ድሮ ብሕጊናይሓምሻይዓመትትምህርቱ 
ወዲኡ ተመሪቑ እዩ። ስለዚ ቃልሱ ንመሰል 
ተማሃራይ ዩንቨርስቲ ብሓፈሻ ንምኽባር ካብ 
ኮነ ተማሃራይ ዩኒቨርስቲኸ ንመሰል ሰመረ 
ክቃለስ ኣይግብኦን ዶ?  ተማሃራይ ንጉዛይ
 ሰመረ ዝቐረበሉ መጋባኣያ ምስ መጸ ግን 
ዘይሓሰቦ ጸኒሕዎ። እቲ ዝገርም ተማሃራይ 
ሰመረ ከሰተ ክሱ እንታይ ምዃኑ ክሳዕ ሕጂ 
ሕንቅልሕንቅሊተይ ምኻኑ እዩ። ዝሓለፈ 
ዓርቢ ንዕኡ ፍርዲ ንምሃብ ዝቐረበ ዳኛ ክሲ 
ናይ ሰመረ ከሰተ ከምዘየቕረበ ሓቢሩ። ነቲ 
ጉዳይ ክከታተል ዝመጸ ተማሃራይ ናይቲ ዳኛ 
ዘረባ ምስ ሰምዐ «ኣታ እንታይ መዓት’ዩ እዚ» 
እንዳበለ ጉዕዝኡ ናብ ትዝኡ ኮ። እንተኾነ 
እቶም ተማሃሮ ውጽእ ክብሉን ላዕለዋይ 
ቤት ፍርዲ ብወተሃደራዊ ፖሊስ ክትውረርን 
ሓደ ኮነ። ኣማኢት ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ 
ድማ ናብ «ኣዴታት» « አነት ረታት» « 
ሚኒባሳትን » እንዳተሰቕሉ ናይ ዝተኣዘዝዎ ቦታ 
ኣምርሑ። ትማሊ ሰንበት’ውን፡ ብኣስታት 17 
ዓበይቲ መካይን ዝተጻዕኑ ተማሃሮ 
ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ 
ከይዶም ኣለዉ። ብዳሓን ይመለሱና። 
ኣብዚኣ ሓንቲ ክንርደኣ ዘለና ነቶም ተማሃሮ መካይን 
ጽዒንና ናብ ዝደለናዮ ቦታ ከገዓዕዞም ቀሊል እዩ፡ ነቲ 
ኣብ ውሽጦም ዘሉ ስምዒት ግን ብመኻይን ኣይኮነን 
ብመራኽብ ናብ ዝደለናዮ ኩነገዓ ዕዞ ኣይንኽእልን ኢና። 
ስለዚ ገለ ካብቲ ሓቂ እዚ ክዝርዘረ ዝጸንሐ ምዃኑ 
ፍሊጥና ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን 
ኩነታት ንሃገሮም ደው ንምባል ‘ ድሕር ከምዘይብሉ 
ተገንዚብናን ሃየ ንረድኣም! ንረድኣዮም! ንረድኣዮዎ! 
ጸገሞም ድማ ብኣግኡ ብልዝብ ንፍትሓዮ! 

ወጋሕታ

እዋናዊ ጉዳያት
ንረድኣዮም! ንረድኣዮም! ንረድኣዮም!
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መራሒ’ምበር ኣዛዚ ኣይትኹን

* ኣዛዚ ንሰራሕተኛታት የገድዶም፡
 - መራሒ ንሰራሕተኛታት የነቓቕሖም። 
* ኣዛዚ ኣብ ስልጣን ይኣምን፡ - 
መራሒ ኣብ ሕውነታዊ ስምዒት ይኣምን። 
* ኣዛዚ ኣብ ሰብ ፍርሒ የሕድር፡ 
መራሒ ፍቕሪ የንጸባርቕ። 
* ኣብዚ «ኣነ» ይብል፡ - 
መራሒ ንሕና ይብል።
 * ኣዛዚ መን ምዃኑ ጌጌኛ ይፈልጥ፡ 
- መራሒ እቲ ጌጋ እንታይ ምዃኑ ይፈልጥ። 
* ኣዛዚ ከመይ ከምትሰርሕ ይፈልጥ፡ 
 መራሒ ከመይ ከምትሰርሕ ይኣምን።
*ኣዛዚ ክብረት ይደሊ፡ 
መራሒ ክብረት ይረክብ። 
ስለዚ ... መራሒ ኩን!! 
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ዊዓ 
ፍትሒ`ባ ግበሪ ዊዓ ዓቕሊ 

ንተፈጥሮኺ ተጻቢእኪ ፍጠሪ ዛሕሊ
 ኣብ ዘይእዋንኪ ካብ ወረደኪ መዓት 

ለውጥዮ ነቲ ተፈጥሮኺ ዝኾነ 
እሳት።

 ዊዓ፡ ተመሪጽኪ መሰለይ ንዝበለ 
ንዘይፈለጠ እንታይ ከም ዝበደለ 
መቕጽዒ ኮይንኪ ንውላድኪ

 ሓደ ክልተ ... ክትመርጺ ጀሚርኪ
 ዊዓ፡ ዓገብ ኢሉ ኩሉ ንተፈጥሮ
 ንስኺ ግን እንታይ ጌርኪ ሰብ 

ዘይቀየሮ። 
በሰላ ፈጢርኪ ተሪር ጸሊም ሕላገት 
ዊዓ በዚ በዶልዚኸ መን’ዩ ዝሕተት

 ንስኺ ዶ ወይስ ካልኦት? 
ዘ--ኮርኮን
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|እንተዘይሰሓቅኹም ፍሽክ 
በሉ

ኣብ ኣማሪካ ከተማ ዋሺንግተን ኢዩ። 
ሓደ ቀሺ ጸጕሮም ተቐምቂሞም 
ገንዘብ ክኸፍሉ ጅብኦም ሃሰስ ኣብ 
ዝብልሉ ዝነበሩ እዋን፡ እቲ ቀምቃማይ 
: « በፍጹም ኣይኽፍለኩምን’የ። ልክዕ 
ንኣምላኸይ ከምዘገልገልኩየ ዝቆጽሮ» 
በሎም። ኣቦይ ቀሺ ድማ ነቲ ቀምቃማይ 
ዝኣክል መሪቖም ናብ ገዝኦም አምርሑ። 
«ንዝግበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ድማ 
ንገረሉ» ከምዝበሃል፡ እቶም ቀቪ 
12 መጽሓፍ ቅዱስ ሒዞም ናብቲ 
እንዳቅምቃማይ መጹ። እቲ ቀምቃማይ 
ድማ ነቲ ዝተዋህቦ ህያብ “ተቐቢሉ ነቦይ 
ቀሺ ኣመስገኖም። ንጽባሒቱ ሓደ ኣባል 
ባይቶ ኣመሪካ ናብቲ እንዳቐምቃማይ 
ኣምርሐ። ተቀምቂሙ ገንዘብ ክኸፍል 
ጅብኡ ሃሰስ ምስበለ እቲ ብውህበቶ 
ናይ ኣቦይ ቀሺ ዝተተባብዐ ቀምቃማይ፡ 
«ብፍጹም ኣየኸፍለካን’የ። ንስኻ ኣባል 
ባይቶ ከም ምዃንካ መጠን ንዓኻ 
ምግልጋል ንሃገር ከም ምግልጋል’የ 
ዝቖጽሮ» በሎ። በዚ ዝተሓጎሰ ኣባል 
ባይቶ ኣመሪካ ድማ፡ «ሓደ ንኣባላት 
ባይቶ ገንዘብ ዘየኽፍል ብሩኽ ቀምቃማ 
ይ ተፋሊጠ’ለኹ፡ ንዑናይ ኣብኡ 
ተቐምቀሙ» ብምባል 12 ኣባላት ባይቶ 
ሒዙ ናብቲ እንዳቐምቃማይ ከደ ይበሃል። 

ወጋሕታ 
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ከነላልየኩም
 ምስ ደግያት ባህታ ሓጎስ (ኣባ ጥመር)

  ኣባ ጥመር ብንእስነቱ ሓያልን ሓለንጋይን 
ዝነበረ ባህታ ሓጎስ ብርታዒኡ ንምግላጽ 
ዝተዋህበ ቅጽል ስም እዩ። «ሓው ግምጃ» 
ዝብልዎ’ውን ነይሮም። 
ባህታ ሓጎስ ብ1839 ኣብ ሰገነይቲ ተወሊዱ። 
ባህታ ብንእስነቱ ከሎ እዩ ብጀግንነቱ ተፈሊጡ። 
ኣበ መጀመርያ ሰብዓታት ዝሓለፈ ዘመን 
ብፊተውራሪ እምባየ ኣርኣያ ዝተባህለ መስፍን 
ዝምራሕ ሰራዊት ሃጸይ ዮውሃንስ ንዘመተ ወረረ፡ 
ኣብ ዝኣተዎ ቦታ ግፍዕታት ብምፍጻም ከኣ ህዝቢ 
ኣበሳበሰ። ንደቂ ኣንስትዮ ኣጥባተን ብጭራ ፈረስ 
ጦረው ኣቢሉ ብምሽምቃቕ ንደቂ ተባዕትዮ 
ኩርንኵሪት ኣሲሩ ኣብ ኣእዛኖም ርሱን ቆሎ 
ብምእታው ንብረት ዘለዎ ቦታ ክሕብርዎ ኣገደዶም። 
እዚ ኣረሜንነትን ዘረፋን ዘነደሮ ህዝቢ ሰገነይቲ 
ኣንጻር’ዚ ሰራዊት ተላዕለ።ንሰራዊት ፊተውራሪ 
እምባየ እናጨርገፈ ድማ ድማ ኣባረሮ፡ 
ባህታ ነቲ ብፈረስ ዝሃድም ዝነበረ ፊተውራሪ
እምባየ ኵናት ወርዊሩ ቀተሎ። ካብታ ዕ ለት 
እቲኣ ከኣ ባህታ ሓጎስ ብጀግንነቱ በዓል ዝና ኮነ። 
ሃጸይ ዮውሃንስ ንሰራዊቱ ናይ ዘጋጠሞ ሕፍረት 
ሕነ ንምፍዳይ ደግያት ደቡብ ንዝተባህለ ሓዉ 
ንፊተውራሪ እምባየ ምስ ሰራዊቱ ሰደዶ። 
እቲ ደግያት ኣብ ሰገነይቲ ብምእታው ድማ 
ንኣባይቲ ስድራ ቤት ባህታ ሓጎስ ኣቃጸለ። 
   ተሰሪትሉ ዝነበረ 
መሬት ድማ ብኣብዑር ሓሪሱ 
ኣሰር ቤት ከምዘይተርፍ ገበረ። 
ብድሕር’ዚ ፍጻሜ፡ ባህታ ሓጎስ ምስ ሰዓብቱ ኣብ 
ከባቢ ዓላን ዓጎምበሳን እናተንቀሳቐሰ ንሰራዊት 

ራእሲ ኣሉላን ደግያት ደበብን ተዋግአ። ኣብ 
ዝተፈላለየ ግጥማት ንብዙሓት ወተሃደራት 
ቀቲሉ ድማ ኣሰታት 150 ብረት ማሪኹ። 
ኣባ ጥመር ንሓያሎ ዓመታት ኣብ በረኻታት ዓጓምበሳ  
ቃልሱ ክቕጽል ድሕሪ ምጽናሕ፡ ናብታ ኣንጻር 
ወራራት መሳፍንቲ ኣምሓራን ትግራይን ዝቃለሱ 
ኤርትራውያን ከም መዕቆቢ ደጀን ዝጥቀሙላ 
ዝነበሩ ሳሕል - ሮራ ሓባብ  ከደ። ኣብ ሓባብ ምስቲ
ህዝቢ ተሳንዩ ቴሌፎን በቲኹ ኣብ ሰገነይቲ ወኪልላ 
መግዛእቲ ኢጣልያ ንዝነበረ ተለምቲ ሳንጎነቲ 
ድማ  ኣሰሮ። ብ16 ታሕሳስ ኣብ ሓላይ ዝተባህለ 
ቦታ ኣንጻር ሰራዊት ጣልያን ብምግጣም ንሰራዊት 
ጣልያን ብኣልቢኒ ሰናድርን ብሴፍን ጉራዴን 
ብኲናትን ጭማራን ጨፍጨፎ። ኣብታ ህሞት 
እቲኣ፣ዕርዲ ጥልያን  ክፈርስ ምስ ተቓረበ 
ብፔትሮ ቶስሊ ዝምራሕ ከቢድ መዳፍዕ 
ዝዓጠቐ ሰራዊት ጣልያን ንሰራዊት 
ባህታ ሓጎስ ብድሕሪት ተኹሲ ከፊትሉ። 

     ሓርበኛ ናት ባህታ ሓጎስ ድማ 
ኣብ ኵናት ሓላይ  ብጅግንነት ተሰወአ። 
ተቓውሞኡ ግን ምስኡ ኣይተቐበረን። 
ብሰንጋል ሓዉን ገብረመድህን ወዱን ፊተውራሪ 
ተስፉ በዓል ኮዓቲትን ዝምራሕ ብርቱዕ 
ተቓውሞ ቀጺሉ እዩ። ሓደ መርኣያ ናይ’ቲ ህዝቢ 
ኤርትራ ኣንጻር መግዛእቲ ዘካይዶ ቃልስታት ኮይኑ ድማ
ይዝከር ኣሎ።

ምንጪ፣መጽሄት ሳግም
ቁ.23- ሰነ 1989
ሄኖክ ተኽለ ብጫ

   ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍን 
መንግስትን ፕረዚደንት ኢሳያስን ዘይምርድዳእ 
ተፈጢሩ ኣሎ። ነዚ ብዝምልከት ከም በዓል ኣማን 
(ወዲ ሓጂ) ኣብታ ብስማ ብሕታዊት ብተግባር 
ኮይና እትሰርሕ ዘላ ጋዜጣ ትርግታ ዝጽሕፍዎም ማይ 
ዘይጠዓሙ ጽሑፋት ከቅርብ ዘይኮንኩስ፡ ኣብ’ቲ ጉዳይ 
ኣትየ እቲ ሓቀኛ ስእሊ ወይ ግንዛበ ንምቕራብ እየ። 
1. ብዛዕባ ኣድላይነት ፍሉይ ቤት ፍርዲ
ካብ ፕረዚደንት ኢሰያስ፡ 
- ኣብያተ ፍርድታትን ዓቅምታት ስለዝሓጸረን፡ 
ህላወ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ኣገዳሲ እዩ።
 - ሰብ፡ ዕበ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ንምንታይ 
ቀይሙ መአስ ቀይሙ ዘይኮነ፡ እንታይ ሰሪሑ እዩ 
ክብል ዘለዎ። ብዛዕባ ሕጋውነቱ ክግደስ ኣይኮነን። 
ፍሉይ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ንምንጋስ ቀንዲ 
መሳርሒ እዩ። መረጋገጺ ፍሉይ ቤት ፍርዲ እዩ።
 - ፍሉይ ቤት ፍርዲ ናጻ፡ ቅሉዕን ክፉትን 
መጋባኣያ ይኹን ማለት ትርጉም የብሉን። 
- ኣብ ሓደ ሃገር ፍትሒ ክህሉ እንተኾይኑ 
ፍሉይ ቤት ፍርዲ ክህሉ ኣለዎ።
 - ፍሉይ ቤት ፍርዲ መቀጻጸሪ ብልሽውና 
ኢዩ። (ካብ ጋዜጣ ናጽነት - ብምኽንያት 
በዓል ናጽነት 10ይ ዓመት)
 ርእይቶ ካብ ገለ ኣባላት 15 ላዕለዎት 
ሓለፍቲ ህግደፍን መንግስትን።
- ፍሉይ ቤት ፍርዲ ንመንፈስ ቅዋም 
ኤርትራን ሕጊ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ስለዝጻረር።
- ፍሉይ ቤት ፍርዲ ዕጹው፡ መሰል ይግባይ 
ዘይብሉ፡ ብናይ ሕጊ ክኢላታት ደያኑ ፍርዲ ዝዋሃብ 
ዘይኮነስ ናይ ምትኳስ ተመክሮን ልምድን ብዘለዎም 
ወተሃደራት (ጀነራላትን ካረላትን) ፍርዲ ስለዝዋሃቦ።
 ብልሽውና ክበሃል ከሎ ምጥፍፋእ ንብረትን ገንዘብን 
ጥራይ ዘይኮነስ፡ ምጥሓስ ስርዓተ ሕጊ፡ ስልጣን 
ምብዕላግ፡ ተሓታትነትን ግሉጽነት ዘይምህላው ናይ 
ፖለቲካ ብልሽውና፡ ናይ ቢሮክራሲ ብልሽውና፡ 
ዝኣመሰሉ ዝሓቁፍ ከም ምዃኑ መጠን፡ ክብጻህ እንተደኣ 
ኮይኑ ከኣ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ዝህቦ ፍርዲ ዘይኮነስ፡ 
* ተሳታፍት ህዝቢ ምትብባዕን ምዕባይን . ምትእትታውን 
* ጥዑይ ምሕደራ ምዝርጋሕ
* ተሓታትነትን ግሉጽነትን ክህሉ
* ንሃገራዊ ባይቶ ተጸዋዒ ዝኾነ ኮሚሽን ብምምስራት 
• ናጻን ፍትሓውን ኣባያተ-ፍርዲ ከምዝምዕብላ ብምግባር፡ 
* ናይ ሰበ-ስልጣን ሕጊ ኣካይዳ ክህሉ፡
 * ህዝባዊ ሓበሬታን ትምህርትን ናጻን 
ፕረስ ዘጣመረ ዝተዋሃሃደ ኣተሓሕዛ ክህሉ
፡ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ከም ስሙ ግዝያዊ 
ብምዃኑን ተጸዋዕነቱ ከኣ ፕረዚደንት ብምዃኑ 
ፍርዳዊን ፈጻምን ኣብ ኢድ ሓደ ሰብ ክወድቁ 
ፍትሒ ስለዘየለ . . ክፈርስ አለዎ ይብሉ
 2.ጉዳይ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ህግደፍን፡ 
ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ፡ 
- ጉዳይ ሰልፍታት ሓድሽ ኣይኮነን። ቅድሚ 10 
ዓመት ተላዒሉ ተዘሪቡሉስ ተወደኣ ጉዳይ እዩ፡
 • ንሕና ፖለቲውያን ሰልፍታት ከነጫጭሕ 
ወይ ከኣ ካብ ደገ ከነእቱ ኣይኮናን፡
 - ሓድነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ንምቛም  
ስለእተቓለስና ነዚ መትከላት ብምቕያር 
ንምትታን ኣይንሰርሕን ኢና። ንዝኾነ ዜጋ 
እስላማዊ ወይ ክርስትያናዊ ሰልፊ ከተቖሙ ዲኹም 
ኢልካ እንተሓቲትካዮ መልሱ ኣይፋል እዩ። 
- ህ.ግ ክጠፍእ እንተኾይኑ ዘይድለ ሃጓፍ ክፍጠር ኢዩ፡                                                                                                
- ህግ ዝህልዎ ፖሎቲካዊ ቦታን ኣወዳድባኡን 
ኣብ ዝተፈላለያ ጉዳያት ዝህልዎ ተራን ከመይ 
ኽኸውን’ዩ እቲ ውድብን ጉባኤን ኢዮም ዝውስንዎ። 
ኣነ ግን ህዝባዊ ግንባርነተይ ኣይቅይርን እየ፡
- ህ.ግ. ናቱ መገድን ኣገባብን ኣለዎ። ጉባኤ ክገብር፡ 
ዝተፈላለያ ሓሳባት ከምጽእ፡ ዝተፈላለያ ሃገራት ክውስን 
ይኽእል እዩ። ግን ንነብሱ ከም ሰልፊ ክወስዶ የብሉን።
 ድሕሪ ረፈረንደም ህ.ግ ዝበሃል ኣይክህሉን እዩ፡ 
- ኣብ መጻኢ ፖለቲካዊ ህይወት ናይ ኤርትራ 
ህ.ግ ከም ውድብ መጠን ኣይክህሉን ኢዩ፡
- ህ.ግ. ከም ሰልፊ እንተደኣ ቀጺሉ እንኮን ዝሓየለን 
ዝዓብለለን ፖለቲካዊ ሰልፊ ክኸውን እዩ። እዚ 
ከኣ ኣንጻር’ቲ ክፍጠር ዝድለ ዘሎ ጥዕና ዘለዎ 
ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ኤርትራን ክኸውን እዩ፡
 ቅድሚ ሓርነት እውን እንተኾነ፡ ህ.ግ. ተልእኾኡ 
ህላዌኡን ክሳዕ ሓርነት ዝርከበ ጥራይ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ፡
 ካብ ኣባላት 15 ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍን መንግስትን
- ህ.ግ. ንዕኡ ዝትክእ ፖለቲካዊ 
ሓይሊ ክሳብ ዘየለ ክፈርስ ኣይክእልን፡
- ህግደፍ ንባዕሉ ናብ ሰልፊ ምስ ዝሰጋገርን 
ንካልኦት ሰልፍታት ክቖማ ዕድል ምስ 
ዘይፈጥርን ጥራይ ክፈርስ ይኽእል፡
- ህ.ግ. ኣብ ቅዋማዊ ስርዓት ከም ፖለቲካዊ 
ሰልፊ’ምበር ከም ግንባር ክቅጽል ኣይግብኦን፡
 - ፖለቲካዊ ሰልፍታት ይቖማዶ መዓስ 
ይቖማ ዝብል ሕቶ ነቲ መሰሉ ብወለንትኡ 
ከረጋግጽ ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ዝግደፍ ኢዩ፡ 
ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክቖማን ምርጫ ክካየድን 
ብሃገራዊ ባይቶ ተወሲኑ ኢዩ። ግን ሰልፍታት 
ይሃልዋ ኣይሃልዋ ንህዝቢ ኤርትራ ዝግደፍ ኢዩ። 
ብቅዋም ክሳዕ ዝተገዝኣን፡ ብሰላማዊ መገዲ 
ጥራይ ክሰርሕ ምዃኑን ክሳዕ ዝተረጋገጸን፡ 

ንምቛም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ካልእ 
ማሕላኻ ክብረለን የብሉን፡
 - ሕጊ ፖለቲካዊያን ሰልፍታት ዝንደፍ፡ ንህግደፍ 
ብቕዋም ንምቕያድን ዝኾነ ዜጋ ወጻኢ ካብ ህግድፍ 
ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ናይ ሃገር ንኽሳተፍ፡ ዝመሰሎ 
ፖለቲካዊ ሰልፊ ንኸቅውም ንምፍቃድ ኢዩ፡
 ሰልፍታት ይመስረታ ኣይመስረታ ህዝቢ ዝምልከት 
ኢዩ። ሃገራዊ ባይቶ ግን ሕጊ ሰልፊ ምጽዳቕ ጥራይ ኢዩ፡ 
• ናይ ህግደፍ ገንዘብን ንብረትን ትካላትን ብቓልሲ 
ህዝቢ ኤርትራ ዝተጠርየን ናይ ህዝብን ስለዝኾ፡ 
ኣብ መዓላ ስንኩላንን ስድራ ስዉኣትን ይውዓል። 
ህግደፍ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ናጻ 
ኮይኑ ናይ ስንኩላንን ስድራ ስዉኣትን ኩባንያ 
ክምስረተሉ ይከኣል፡
 ብዛዕባ ጉዳይ ምጽዋዕ ኣኼባታት ማእከላይ ሃገራዊን ባይቶ፡ 
ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ፡ 
- ኣኼባታት ኣይፈርሕን ኢየ። 
ዘይሕጋዊ ኣኼባ ግን ኣየካይድን ኢየ።
 - ኣብ ግዜ ሰውራ ኣኸባታት በቲ ዝተወሰነ 
ግዜ ኣይካየድን ነይሩ። አይንቕየድን ኔርና፡ 
- ናይ ኵናት ሃዋሁ እንተሃልዩ’ውን ኣኼባ አይጽውዕን እየ። 
15 ኣባላት ህግደፍን መንግስትን፡
 - ብሃገራዊ ባይቶ ዘቖመት ሕጊ ፖለቲካዊ 
ሰልፍታት እተቅውም ኮሚቴ ካብ ስርሓ 
ብፕረዚደንት ደው ከም እትብል ስለእተገበረን፡
 - ኣብ ጥሪ - 2001 ፈጻሚን እከላይን 
ባይቶታት ዘይፈልጥዎ ማ/ቤ/ጽ 
ህግደፍ ኣንጻር ላዕለዎት ሓለፍቲ
(ተቛዋሚ ርኢቶ ኣብ ጉባኤ ዘቕረቡ) ኣኼባታት ዓዲሙ 
ኣንጻሮም ዝቐንዓ ዘመታታት ስለ እተኻየደ ነዚ ጸገም 
ንምእራሙ ኣኼባ ማእከላይን ሃገራዊን ባይቶ ክግበር 
ሰለስተ ግዜ ጠለብ ናብ ፕረዚደንት ቀሪቡ ግን ተነጺጉ፡
 - ርኢቶኦም ብጽሑፍ ብመገዲ ማ/ቤ/ጽ 
ህግደፍ ዝርጋሕ ፈቲኖም ከምዘይሰለጦም፡
- እቲ ዝጠለብዎ ኣኼባ ምዱብን ግዜኡ ዝሓለፎን 
ስለዝነበረ፡ ንኺካየድ ህጹጽ ዝጽወዕዎ ኣኸባ ዘይምዃኑን፡ 
2/3 ድምጺ ዘድልዮ ኣኼባ ካብ ስሩዕ ግዜኡ ወጻኢ 
ዝጥለብ ህጹጽ ኣኼባ ምስ ዝኸውን ጥራይ ምዃኑ፡
 - ጉባኤ ኣበ መጋቢት 2001 ክግበር 
ተወሲኑ ክሳብ ሕጂ ኣይተተግበረን፡
 ኣብ ሞንጎ  ኣኼባታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን 
ማእከላይ ባይቶን ንኹሉ ነገር ዝውስን ኣቦ-
መንበር ስለዝኾነ፡ ፕረዚደንት በይኑ ገባርን ሓዳግን 
ኮይኑ፡ ከም ሳዕቤን ከኣ ኣብ ድኽመት መኸተና 
ንወራር ወያነ ተጋሂዱ። ግሉጽነት፡ ኣሳታፍነት፡ 
ተሓታትነት፡ ዲሞክራሲያውነት ኣሰራርሓ ተሪፎም፡
 - ምዱብ ኣኼባ ክካየድ ጠለብ ምቕራብ ሕጋዊ እዩ፡
 ከም ሽግራት ዝግለጹ ጉዳያት፡ ፕረዚደንት ኢሳያስ፡
 - እቲ ኣብ ጋዜጣታት (ናይ ብሕቲ) ዝወጽእ ጽሑፋት 
ትሕዝቶ የብሉን። ቅድሚ ናጽነት መልሲ ዝረኸቡ ኢዮም፡
 - እዚ ዝበሃል ዘሎ ካብ ሓደ ጥርሑ 
በርሚል ዝወጽእ ብርቱዕ ድምጺ እዩ።
 ካብ 15 ኣባላት ህግደፍን ባይቶን፡
 - ብዛዕባ ዝሓለፈ መድረኸ ክንግምግም ኣገባብ 
ክወጽእን፡ ሽማግለ ክትቀውምን ተወሲኑ፡ ማለት፡
 * ሃገራዊ ባይቶ ውሽጣዊ ሕግን 
ኣሰራርሓን ንኽህልዎ ንምግባር፡
 * ኣብ ሞንጎ ፈጸምቲ ኣካላትን (ትካላትን) ናይ 
መንግስትን፡ ግንባርን፡ ንጹር ናይ ስራሕ ዶብ ክህሉ፡
 * ተሳታፍነት ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ጉዳያት 
ሃገር (ሰላምን ኵናትን፡ ሃራዊ ድሕነት፡ ኣህጉራዊ 
ውዕላት ምፍራም፡ ባጀት) ተግባራውነቱ ክረጋገጽ፡                                       
ኣብ 1999 ባድመ ተሓኒና፡ ብቑዕ ገምጋም 
ኣይተበረን፡ ኣብ 2000 ባረንቱን ከባቢ ሰንዓፈን 
ተታሒዙ፡ ኣማኢት ኣሽሓት ህዝቢ ተሰዲዱ፡ ንብረት 
ህዝቢ ተራሎ፡ ተወሪርና ከነብቅዕ ብዘይካ ሊብያን 
ፓኪስታንን ንጉዳይና ዝተደናገጸ የለን፡ ኣተሓሕዛና 
ጉዳይ ሰላም ኣዕጋቢ ኣይነበረን፡ ነዚ እትግምግምን 
እተጽንዕን ኮሚቴ “ ተባሂሉ ኣብ ኣኼባታት ወርሒ 
8ን ግን 2000 (ኣብ ማእከላይ ባይቶ ህግደፍን ሃገራዊ 
ባይቶን) እቲ ሽግር፡ ወቐሳ፡ ሰባት ምድስካል ካብዚ 
ይብገስ፡    ካብ’ዚ ገጽ ንገጽ ዝቐርቡ ርኢቶታትን 
ቃላትን ኣብ ሞንጎኦም ፍልልይ የለን ዝበሉ ከም ወዮ 
ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ዝበሉ ሎሚ ገመል ሰሪቕካ 
ጉምብሕ ጉምብሕ ኢዩ ገሩ። አዝቢ ተታዓሻሹ ምፍታን 
ኢዩ ግን ሓቂ ኣይትዕበጥ ኣይትስበር። ብመኸይ ኣብ 
ርኢቶ ፕረዚደንት ኣትየ ካብቶም ዝቐረቡ ነጥብታት 
ተበጊሰ ክጽሕፍ ምደለኹ ግን ናይ በዓል ኣማን (ወዲ 
ሓጂ) ሕማም ከይለግበኒ አይደፍርን፡ ኣይገብሮን 
ከኣ። ግን መራሒና ፕረዚደንት እቲ ጉዳይ ቀሊል 
ዘይምዃኑ ተረዲኡ ብሰላም ክፈትሖ እምነተይ ኢዩ። 
ግን ቁሩብ እተሰክፈኒ ኣካይዳ መንግስትና ኣካይ መለስ 
ዜናዊ መራሒ ኢትዮጵያ ከይከውን ኢዩ። እቲምንታይ 
መለስ ነቶም ኣብ ኤርትራ ተሪር መርገጺ ዝበሮም 
በዓል ሕ ኣብርሃን ሰዓብቶምን ክኣስሮምን ከባርሮምን 
ከሎ፡ ኣባና እውን ብተመሳሳሊ ኣበ መንግስቲ ዓጋመ 
ተሪር መርገጺ ንዘለዎም ካብ ስልጣን ምድስካል በዚሑ 
ኣሎ’ሞ ዘይሩ ዘይሩ ኣካይዳ መለስን ፕረዚደንትን 
ኣብ ሓንቲ መስመር ከይራኸባ ኢዩ ስግኣተይ፡ 

ዓወት ንሓፋሽ 
ኣማንኤል ዘውደ 

ማይ-ተመናይ
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  ቃላት ፕረዚደንት ኢሰያስን ገለ ኣባላት 15 ሓለፍቲ ህግደፍን 
መንግስትን

   ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ መገዲ ባጽዕ 
ሒዞም ናብ ዊዓ ምስ ተወስዱ ዘይሓዘነት
 ልቢ እንተነይራ “ትዕቢተኛ ልቢ” ጥራይ 
እያ ክትከውን እትኽእል። ምኽንያቱ እቶም
 ተማሃሮ ሽሕኳ ኣብ መጀመርያ ሓደ ሓደ ቅድመ 
ኩነታት ክማኣሎም ጠለብ     እንተቕረቡ 
ኣብ መወዳእትኡ ግን ሰማዒ እዝኒ ስለዝሰኣነት 
ናብ ዝተባህልዎ ካብ ምኻድ ሓሊፎም ካልእ
 ኣማራጺ ኣይረኸቡን። 
ተማሃሮ ናብ ዊዓ ድሕሪ ምኻዶም ዝተዋህበ 
መግለጺ እንተሃልዩ እቲ መደብ ስለዝፈሸለ ናብ
 ዊዓ ከምዝተወስዱ     እዩ። ደሓር ግን ክልተ 
ቀያሕቲ ምስከፈልናን ብማሕበረ ሰብ ዓለም
 ጸቕጥታት ምስ በርትዐን «ንዓ ናይ መበገሲ 
ቦታ እያ፡ ተማሃሮ ድማ ኣብ ክረምታዊ ማእቶት 
ተዋፊሮም ኣለዉ፡ እቶም ክልተ ተማሃሮ ዝሞቱ 
ኣብቲ መበገሲ ቦታ እምበር ኣብ መኪ  ቦታ 
ኣይኮነን» ተባሂሉ። 
             ልክዕ’ዩ ከም በዓል ሬድዮ ቢቢሲ 
ዝኣመሰላ ዓበይቲ ናይ ዜና ማዕከናት «ክልተ ተማሃሮ 
ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ኣብ መዳጎኒ ቦታ (De ten-
tion Centers) ሞይቶም ኢለን ስለዘቃልሓ እዚ
 ሓበሬታ’ዚ ኣሰንቢድና ኣይፋል! ተማሃሮ ንኽረምታዊ 
ማእቶት እንዳተበገሱ ከለዉ’ ዮም ሞይቶም
 ኢልና ክንከውን ንኽእል ኢና። እዚ 
ግን እንድዒ ንወጻእተኛታት እምበር 
ኤርትራውያንሲ ኣይወሓጠሎምን እዩ። ምኽንያቱ 
ክልተ ተማሃሮና ኣበይ ከምዝተሰዉኡ ብፍጹም 
ኣይጠፍኣናን እዩ። ሓንቲ           ንኤርትራውያንሲ 
ኣይወሓጠሎምን እዩ። ምኽንያቱ ክልተ ተማሃሮና
 ኣበይ ከምዝተሰውኡ ብፍጹም ኣይጠፍኣናን 
እዩ። ሕእንቲ ኣብዚኣ   ክንርደኣ ዘለና ድማ ዊን 
ንክረምታዊ ማእቶት ናይ መበገሲ ቦታ ኔሩ 
እንተዝኸውን ደኣ ንምንታይ እዩ ፕረዚደንት ዩኒቨርስቲ
 ወልደኣብ ኢሳቕ ንወለዲ ተማሃሮ «ደቅኹም 
እንተደንጎዩ 30 ነሓሰ ክምለሱ እዮም» ዝበለ። 
ዊዓ መበገሲ ቦታ እንተኾይና ፕረዚደንት ወልደኣብ 
ኢሳቕ ነታ ሓበሬታ ከይቆርመመ ከይሽርመመ፡
 ተማሃሮ ካብ ዊን ተበጊሶም ናብ ናይ     ማእቶት 
ቦታኦም ከምዝኸዱን ማእቶቶም ምስወደኡ 
ከምዝምለሱን ጥራይ እዩ ክሕብር ኔርዎ። 
     ፕረዚደንት ወልደኣብ ኢሳቕ «ደቅኹም 
እንተደንጎዩ 30 ነሓሰ ክምለሱ እዮም» ምስበለን እዚ 
ሓበሬታ’ዚ ብመገዲ ብሕታውያን ጋዜጣታት 
ምስተዘርግሐን «እንቋዕ ካብኡ ኣይነውሐ እምበር፡ 
30 ነሓሰ ደኣ ደይ ጽባሕ’ያ» ዝብል እምነት ኣብ 
ልቢቶም ብተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ንግደስ 
ሰባት ሰፊሩ ፉ። ኣነ ድማ ሓደ ካብቶም ብተማሃሮ 

ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ዝግደሱ ሰባት ከም ምዃነይ
 መጠን ን30 ነሓሰ ተሃንጥየ ክጽቢያ ድሕሪ ምጽናሕ 
ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ንመገዲ ባጽዕ ኣምሪሐ
ምሉእ መዓልቲ ክጽበዮም ውዒለ። ግን 
እንተሓሰብክዎስ ወዮ ደኣ ዓሻ ኮይነ እምበር መንዩ’ሞ 
ንተማሃሮ ብቐትሪ ናብ ኣስመራ ከእትዎም፡ ምኽንያቱ 
ቀትሪ እንተመጺኦም እቲ ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ በደል 
ከምዘይብሎም ዝግንዘብ ህዝቢ ብምሉኡ «ወሰደ 
ካምፓስ በዓል ስረ» እንዳበለ ከምዝጽበይዎም ብሩህ
 እዩ። ነዞም ተማሃሮ ጉጅለ 15 እዮም ዘለዓዕልዎም 
ዘለዉ ዝብል መርገጺ ዝሓዘ መንግስትና ድማ ተማሃሮ
 ደገፍ ህዝቢ ከምዘለዎም ክፈልጥ ዝደሊ ኣይመስለንን። 
ብዝኾነ ኣብ መገዲ ባጽዕ ክጽበ ውዒለ ንገዛይ ትኪ 
መሲለ ድሕሪ ምምላሰይ «እንታይ ኮይኖም ግን 
ዘይሰደድዎም?» ትብል ሕቶ ኣዋጠረትኒ። እሞ 
ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ጽርግያ 
ስርሓት ዘይተዛዘመዶ ደኣ ኮይኑ ኢለ ክሓስብን 
ከይተፈለጠኒ ፍሽኽ ክብልን ድማ ሓደ ኮነ። እዚ ዝኾነሉ
 ምኽንያት ድማ ሕልናይ ድሮ ነታ ሓቂ ተገንዚብዋ 
ስለዝነበረ እዩ። ብዝኾነ ምናልባሽ ነሓሰ ሰላሳ ክሳብ 
ፍርቂ ለይቲ ኣብ ዘሎ እዋን ይመጹ ይኾኑ ብምባል 
ሰዓተይ መሊአያ ደቂሰ። ልክዕ ፍርቂ ለይቲ ገለ ካብቶም

 የዕሩኽተይ መጺእም እንተኾኑ ኢለ 

እንተጣየቕኩ ግን ምምጻእ ትመስክር! 

ሽዑ ነታ ፕረዚደንት ወልደኣብ ኢሳቅ ዘስማዓ 

መደረ ዘኪረ። ንሱ ተማሃሮ እንተደንጎ 30 ነሓሰ 

ክምለሱ ምዃኖም’ዩ ንወለዲ ተማሃሮ ገለጽሎም። 

ኣቱም ሰባት! ቀደም’ሲ ንሓደ ኣዲኡ ናብ ገለ ቦታ 

ገዲፋቶ ዝኸደት’ሞ ማማ... የይ፡ ማማ... የይ እንዳበለ 

ክበኪ ዝጸንሓካ ህጻን ኣዲኡቀልጢፉ ከምዘይትመጽእ 

እንዳፈለጥካ ከለኻ «ኣጆኻሞ፡ ኣይትብከ ኣዴኻ ሕጂ 

ሕጂ ክትመጽእ እያ እንዳበልና ነደዓኣዕስ ኔርና። 

ኣብ ክንዲ ንቆልዑት ነቶም ክንደይ ሊቃውንቲ 

ዝርከብዎምን ደቅና ምለሱልና እናሉ ኣዉያትን 

ምህለላን ዘስምዑን ወለዲ ተማሃሮ «ኣጆኹም! 

ኣይትብከዩ፡ ደቅኹም እንተደንጎዩ 30 ነሓሰ ክመጹ 

እዮም ኢልካ ኣደንዒስካ ሰዲድካ ኣብታ መዓልቲ 

እቲኣ ንተማሃሮ ዘይምምላስ ግን ኣይግብርን ! 

በዚ ኮነ በቲ ፕረዚደንት ወልደኣብ ኢሳቅ «ተማሃሮ 

ዩኒቨርስቲ ኣስመራ እንተቐልጠፉ 30 ነሓሰ ክምለሱ 

እዮም እንተበል ምሓሸ፡ ምኽንያቱ ንሕና’ውን 

ሓንጎልና በቲ ሓበሬታ ቃኒናዮ ምጸናሕና’ሞ 

ምድንጓይ ናይ ተማሃሮና ብዙሕ ኣይመገረመናን። 

ወደሓንኩም 

ሓድገምበስ 

መስከረም 3   2ይ ዓመት ቁ. 111 

  እንተቀልጠፈ 30 ነሓሰ 
ክምለሱ’ዮም ምባልዶ ኣይመሓሸን

 ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ  ገጽ 5                           ኤሪሳት፡ ፍሉይ ሕታም፡ ዝኽሪ 20 ዓመት፡ ምዕጻው ጋዜጣታት ብሕቲ፡ መሰከረም 18, 2021፡ 


