
ዘመን
 ጋዜጣ ዘመን  ገጽ 1                           ኤሪሳት፡  ፍሉይ ሕታም፡ ዝኽሪ 20 ዓመት፡ ምዕጻው  ጋዜጣታት ብሕቲ፡ መሰከረም 18, 2021፡ ቁ.1

 ባንክ ኤርትራ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ብዕዳጋ ክውሰን ኣዊጁ 
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      ባንክ ኤርትራ፡ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 
ዓመት፡ ንምቁጽጻር ናይ ወጻኢ ሸርፊን ወርቅን 
ዘውጽኦ ግዜያዊ ኣዋጅ ቁ.44/2000 ብኣዋጅ    
ቁ.49/2001 ከምዝሰረዞ ትማሊ ኣብ ዘውጽኦ 
ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ። ብመሰረት እዚ 
ሓድሽ ኣዋጅ፡ ካብ ሎሚ ባሕቲ መስከረም ጀሚሩ፡ 
ናይ ወጻኢ ሸርፊ ምሻጥን ምልዋጥን ብዕዳጋ 
ክውሰን’ዩ። እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ከም ዝገለጾ፡ 
መጠን ለውጢ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ዝውስንኦ 
ንግዳዊ  ባንክታትን ትካላት ሸርፍን ጥራይ ኢየን። 
ንሳተን ንዕዳጋ ብዕቱብት ብምክትታል፡ መጠን 
ትሕዝቶ ሸርፊ መጻኢ ኣብ ግምት እናእተዋ 

ዕዳጋ ሽርፊ ክውስና ምዃነን ተገሊጹ።  ባንክ 
ኤርትራ ብመሰረት ኣውጺእዎ ዘሎ ኣዋጅ፡ ነብሲ 
ወከፍ ተጠቃሚ ምልውዋጥ ኣብ ዘካይደሉ እዋን፡ 
ካብተን ባንክታትን ትካላት  ሸርፍን፡ ዘድሊ 
ቅብሊት ክሕዝ  ከምዝግብኦ  ኣተሓሳሲቡ ኣሎ ። 
   ብዘይካ’ዚ ባንክ ኤርትራ   ንምዕባለ ዕዳጋ ብዕቱብ 
ብምክትታል ኣድላዪ  ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኢዱ 
ከምዘእቱ እቲ ዝወጸ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣውኪኡ። 
ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣትሒዙ፡ መጠን ናይ  
ወጻኢ ሸርፊ ብባንክ ኤርትራ ከምዝውሰን እኳ 
ገይሩ እንተነበረ፡ ብሕቡእ ዕዳጋ ምሽራፍ  ይርኣይ 
ከም ዝነበረ ይፍለጥ። 

ተመሃሮ ዩንቨርስቲ ይቅሬታ ክሓቱ ንዝተነግሮም ትእዛዝ 
ከምዘይተቀበልዎ ተገሊጹ 
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       ተመሃሮ ዩንቨርስቲ ይቅሬታ ክሓቱ 
ንዝተነግሮም ትእዛዝ ከምዘይተቀበልዎ ተገሊጹ
ኣብ ዊዓን ገልዓሎን ዘለዉ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ 
ኣስመራ፡ ነቲ ትእዛዝ  ከምዝተቓወምዎ 
ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ    ኣፍሊጡ። 
         እቲ ሓበሬታ፡ እቲ ትእዛዝ ዝሓለፈ 2 መስከረም፡ 
ኣብዚ ክፍሊ ሰራዊት 35 ኣብ  ዘካየዶ ኣኼባ 
ዝተነግረ ኮይኑ፡ «ንህዝቢ  በዲልኩም ስለዘለኹም፡ 
ትምህርትኹም  ክትጅምሩ ይቕረታ ሕተቱ» 
ዝሕመረቱ ምንባሩ የረድእ። እንተኾነ እቶም ተመሃሮ፡  
ንህዝቢ ከምዘይበደሉን፡ ይቕረታ ከምዘይሓቱን እኳ 
ደኣ ንህዝቢ ዝበደለ፡ ኣካል ምምሕዳር  ዩኒቨርሲቲን 
መንግስትን ምዃኖም ከምዝገለጹ ክፍለጥ ተኻኢሉ። 
       እቲ ናብ ጋዜጣ ዘመን ዝተላእከ ሓበሬታ፡
ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ዶ/ር ወልደኣብ ይስሓቕ፡ 

ንኩነታት እቶም ተመሃሮ ንምዕዛብ  ኣብቲ ቦታ 

ኣብ ዝኸደሉ እዋን፡ ተመሃሮ ብዝተፈላለየ መገዲ 

ተቓውሞኦም ገሊጾምሉ» ይብል። ገለ ደቀንስትዮ 

ተመሃሮን ገጸን ከይረኣያ ኣንሶላ ምሽፋነን፡ ገለ’ውን 

ብርቱዕ ናይ ተቓውሞ ድምጺ ምስምዐን ተነጊሩ። 

እዚ ከምዚ’ሉ ከሎ፡ እቲ ሓበሬታ፡ ኩላቶም ተመሃሮ 

ብሓባር ኣብ ዊዓን ገልዓሎን ከምዘለዉ ብምምልካት፡ 

እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝወጸ፡ «ብዘይካ’ቶም ቀዳሞት፡ 

ካልኦት ኣብ ዝሓሽ ናይ ማእቶት ቦታ ምህላዎም 

ዘውክእ መግለጺ፡ ግጉይ ምዃኑ ኣነጺሩ። ኣብ 

ፈለማ እዋናት ጸገም መግቢ ምንባሩ ዝሓበረ እቲ 

መግለጺ፡ ተመሃሮ ኣብ ምጉራት እምኒ ተዋፊሮም  

ምህላዎምን፡  ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 35 ዘርኣይዎም 

ፍሕሹው ኣቀባብላ ዝነኣድ ምዃኑን ይገልጽ።

ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ሓደ ዜጋ ኣብ ነብሱ 
ላምባ ብምንስናስ ሂወቱ ኣሕሊፉ 
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    ኣለም ሰገድ ካሕሳይ ዝተባህለ ወዲ 35 ዓመት 
ዚኸውንን ዜጋ ብሓሙስ 7 መስከረም  ኣጋ ምሸት፡ 
ነብሱ ላምባ ነስኒሱ ኽርቢት ሽርጢጡ ኣቃጺልዋ።
ኣለም ሰገድ ካሕሳይ፡ ካብ ዓዲ ኣበይቶ  ፍንትት ኢሉ 
ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ኩጀት , ነቲ ንመቃጸሊኡ ብብራኳ 
ዝተማልኦ ላምባ ኣብ ነብሱ ብምድፋእ’ዩ ህይወቱ 
ኣጥፊኡ። እቲ ነብሰ  ቅትለት ንኽፍጽም ኣብ ሓዲገ 
ቦታ ብምምራጹ፡ዝኾነ ረዳኢ ብህጹጽ ከድሕኖ’ኳ 
እንተዘይከኣለ፡ ነብሱ ክነድድ ዚረኣዩ ሶት ተጓይም 
ከድሕንዎ ከም ዝፈተኑን «ኡይ» ብምባል ሰብ 
ከምዝጸውዑን ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ የረጋግጽ።
      እቶም ጓሶት ነቲ ሓዊ ንምጥፋእ ዝከኣሎም’ኳ  

እንጸዓሩ ክሰልጦም ከምዘይክኣለ ተፈሊጡ ኣሎ።  

መዋቲ ኣለም ሰገድ ክቱር ጭንቂ  ከምዝነበሮን 

ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ናይ 3ይ ዓመት ተማሃራይ 

ዩኒቨርሲቲ ምስበጽሐ ብሰንኪ ሓደ ሓደ  ጸገማት 

ከምዘቋረጸን እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ ይገልጽ። ኣለም 

ሰገድ ተኻርዩ ዝነብር  ኮይኑ፡ ኣብ ተኮር ሰራሕተኛ  

ከምዝነበረ ኣብዚ ቐረባ እዋን  ከምዝገደፎን ከምኡውን 

ፋሕተርተር ኢሉ ስድርኡ ዝኣሊ ከም ዝነበረ ክፍለጥ 

ተኻኢሉሎ። ኣለም ሰገድ ካሕሳይ በዓል ሓዳርን 

ኣቦ 2 ቆልዑን’ዩ። ስነ-ስርዓት ቀብሩ  ትማሊ 

ዓርቢ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ተፈጺሙ።

ኩነታት ተመሃሮ ደቆም ንምፍላጥ ተኣኪቦም ዝወዓሉ ወለዲ  ኣይሰለጦምን 
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     ትማሊ ዓርቢ 14 መስከረም 2001: ብዛዕባ 
ተማሃሮ ደቆም ንኸመያየጡ ብምባል ኣብ ኣፍደገ 
ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ዝወዓሉ ወለድን መቕርብን 
ተማሃሮ ከዘራርቦም ዝኸእል ኣካል ብዘይምርካቦም፡ 
ብዘይ ገለ ፍረ ተበቲኖም። እቶም ብርክት ዝበሉ 
ወለድን መቕርብን  ተማሃሮ፡ ካብ ሰዓት 2፡00 ክሳዕ 
ሰዓት 3፡40 ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሑ 
ኮይኖም፡ ድሕሪኡ ግን ብኣባላት ፖሊስ ነቲ ቦታ 
ገዲፎም ከምዝበታተኑ ተገይሩ። ምትእኽኻቦም ብዘይ 
ፍረ ምብታኑ ዘይተዋሕጠሎም ወለድንመቕርብን 
እቶም ተማሃሮ፡ ብፍላይ ከኣ  ኣዴታት «እዝግዮ 
መሓረና ክርስቶስ!» ኢለን እናተማህለላን እናሓንሳብ 
ከኣ«ኡይ...!!» ኢለን መረረአን እናገለጻን’የን ተበቲነን።
      ወለድን መቕርብን ናይቶም ካብ 
ኣስመራን  ከባቢኣን ተወሲዶም ኣብ ዋዒ ዝጸንሑ 
ተማሃሮ ድሕሪ’ቲ ሞት ክልተ ተማሃሮ ምስዓቡ 

ናብከባቢ ገልዓሉ ተቐይሮም ኣብኡ ልዕሊ  ወርሒ 
ዝጸንሑ’ዮም። ብፍላይ ድሕሪ ሞት  ናይቶም ክልተ 
ተማሃሮ ግን ወለዲ፡ «ደቅና  ካብዚ ንህይወቶም 
ዝፈታተን ቦታ ይተኣለዩልና”ድሕሪ ዘቅረብዎ ጠለብ፡ 
ንኩነታት ደቆም ብዓቅሊ ክከታተሉ ከምዝጸንሑ’ዩ 
ይፍለጥ። ኮይኑ ግን መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ነሓሰ 
2001 ናብ ንቡር ህይወቶም ክምለሱምዃኖም ገሊጹ 
ከብቅዕ፡ ክሳብ ሕጂ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ከይመለሶም 
ብምትራፉ፡ ነቶም ወለዲ ሻቕሎቶምብዝሓየለ  መገዲ 
ደጊስዎም ከምዘሎ ዝረኽበናዮ ሓበሬታ  ብተወሳኺ 
ይእምት።እዚ ከምዚ’ሉ ከሎ ፕረሲደንት ኣስመራ  
ዩኒቨርስቲ ዶ/ር ወልደኣብ ኢሳቕ ተማሃሮ  ናብ 
መኣዲ ትምህርቶም ዝጽንበርሉ እዋን ብምብጽሑ 
ትምህርቲ ኣዳልዩ ይጽበዮም ‘ኳ እንተሎ፡ 
እቶም ተማሃሮ ግን ዛጊት ከምዘይተመልሱን 
ኩነታት መደንጎይኦም  ከምዘይነጸረን ይፍለጥ። 

15 ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ማ.ሽ ህግደፍን ዝኣኸለ ይእከል ይብሉ
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   ቅድሚ ሕጂ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ኩሉም ኣባላት 
ህግደፍ ዝጸሓፉ 15 ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ማእከላይ 
ሽማግለ ህግደፍን፡ ኣብ ልዕሊ ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ 
ዝተወሰደ ስጉምቲ ዘሕዝን ምዃኑ ንጋዜጣ ዘመን 
ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳበ ገሊጾም።ኣብቲ ንኹሎም 
ከምዝውክል ብምሕባር  ዝለኣኽዎ ደብዳበ፡ ጥዩስ 
ተጋዳላይ ይርጋ ዮሴፍ፡ ብ12 ነሓሰ ምስ ካልኦት ብጾቱ 
ናብቲ ዝኾነ ምቅርራብ ዘይተገብረሉ ቦታ ብምኻዱ 
ዝሰዓበ ሞት ከምዘሕዘኖም ብምግላጽ፡ ንስድራቤቱ 
ጽንዓት፡ንመማህርቱ ድማ ብርታዕ ይሃቦም ኢሎም።
እቲ መልእኽቲ ኣብ መወዳእታ፡ ቅድሚ ሕጂ 
ዘርእስቱ መልእኽቲ፡ እቲ ፍጻመ ብዙሕ ሕቶታት 
ዘለዓዕል ምዃኑ ብምሕባር፡ ሳዕቤኑ ምግሃስ   
መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ስለዝኾነ ንፍትሒ 
ዝብድህ’ዩ ኢሉ። ብዘይካ’ዚ፡ ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ
 ንክረምታዊ ስራሕ ብዚምልከት ዘልዓልዎ 
ሕቶታትን ዘቕረብዎ እማመታትን ርትዓዊ’ኳ
 እንተነበረ፡ ብምጉብዕባዕን ብህልኽን 

ከምኡ’ውን ፕረዚደንት ማሕበር ተመሃሮ 
ዩኒቨርሲቲ ብምእሳር ንኽድቅስ  ስለዝተፈተነ 
ናብ ዘየድሊ ኩነታት ምምርሑ  ኣመልኪቱ። 
      እቲ ደብዳበ ብተወሳኺ፡ ተመሃሮ 
ዩኒቨርሲቲ  ኣስመራ፡ ዓሚ ኣብ እዋን ሳልሳይ 
ወራር  ንመምርሒን ትእዛዛትን መንግስትን
ምምሕዳር ዩኒቨርሲትን ጥሒሶም ምኸታቶም 
ብምሕባር፡ «ከቲቱ ዘሎ ብ150 ናቕፋ ተዋፊሩ 
እንከሎ  800 ናቕፋ ውሒዱና ኢሎም ጸጊቦም» 
ተባሂሉ ብሓቂ  ብዘይኮነ ጠቐነ ንዘስካሕክሕ 
ኣደራዕ ተፈሪዶም ከም ዝርከቡ ገሊጹ።
እቲ፡ መልእኽቲ ኣብ መወዳእታ ፣ቅድሚ ሕጂ 
ኣብ ናይ ክረምታዊ ማእቶት ኮነ ኣብ ናይ 
ክተት ኩነታት፡ እኹል ምቅርራብ ዘይተገብሮ 
ወፈራታት ኣብ ልዕሊ ሂወት ወፈርቲ ጉድኣትን 
ሞትን ከጋጥም ምጽንሑ ብምምልካት እዚ 
ተሓታትነት ስለዘይብሉ እደጋገም ኣሎ ኢሉ።

   ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ዊዓ ዝኸዱ ተመሃሮ 
ዩኒቨርስቲ ኣስመራ፡ ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ጸገማት
ከምዘጋጠሞም ገለ ካብኡ ዘለዉ ተመሃሮ ብዘኣለኽዎ 
መልእኸቲ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ንሳቶም ኣብ  መልእኽቶም 
እቲ ቦታ ኣትማን ዘለውዎ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብተን ፈለማ 
ሰለስተ መዓልታት ብዘይ መግቢ ምጽንሖም ገሊጾም።  
ብዘይካ’ዚ ዝኾነ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ዘይምንባሩ 
ብምብራህ ኣገልግሎት ሕክምና’ውን የለን ኢሉም። 

     ጋዜጣ ዘመን ነዚ ዚመጸ ሓበሬታ ሓቅነቱ 
ንምርግጋጽ ንምምሕዳር ዪኒቨርሲቲ ተወኪሳ’ኳ 
እንተነበረት ክምልሽ ዝኸኣለ ኣይተረኽበን። እቶም 

መልእኽቲ ዝሰደዱ ተመሃሮ ኣብቲ ዘለውዎ ከባቢ 
ዋላ’ውን ብገንዘብካ ክትግልገለሉ ትኽእል ኣብያተ 
ንግዲ ዘይምህላው ሓቢሮም ኣለዉ። እንተኾነ ነዚ
ምዕዝምዛም ዘረጋግጽ ናጻ ኣካል ኣይተረኽበን። 
እቲ መልእኽቲ ብሓደ ስሙ ክገልጽ ዘይደለየ 
ብሕማም ምኽንያት ካብቲ ቦታ ዝተመልሰ 
ተመሃራይ ዩኒቨርሲቲ ዝመጸ ኮይኑ፡ ንሱ እቲ 
ዝተገልጸ ኲሉ ሓቂ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ መልእኽቲ ተመሃር 

ዩኒቨርሲቲ፡ ክሳዕ ፍታሕ ዝርከብ ብገንዘቦም ኣብ ድኳን ክፍለ 
ሰራዊት ክግልገሉ ሓቲቶም ምኽልካሎም ይገልጽ።

ተመሃሮ ዩንቨርስቲ ኣስመራ ኣብ ዊዓ ኣብ ዘይምቹእ ኩነታት ኣለዉ ተባሂሉ
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ሓጺር ታሪኽ ህይወት ናይ ኣብ ማሕዩር ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን 

ጸሓፍቲን

ኣማኑኤል ኣስራት (1971 - )

ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብስነ-ሓመድን ምዕቃብ ማይን ናይ ቀዳማይ ዲግሪ መዓርግ 
ዝረኸበ ኣማኑኤል ኣስራት ፡
ኣቐዲሙ ኣብ 1990 ናብ ገድሊ ዝተሰለፈ፣ ድሕሪ ናጽነት ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ 
ክሳብ ዝጽንበር ድማ ከም መምህር
ኮይኑ ዘገልገለ እዩ።  ምስ ብጾቱ ኮይኑ ንጋዜጣ ዘመን ዝመስረተን ዋና ኣሰናዳኢ እታ 
ጋዜጣ ዝነበረን ኣማኒኤል፡ ብሓያል
ግጥምታቱ ዝልለ ሰብ’ዩ ዝነበረ። ምስ ክልተ ካልኦት ብጾቱ ብምዃን ኣብ ኩለን 
ዞባታት ሃገርና ናይ ስነጽሑፍ ክለባት ብምምስራት እዉን ኣብ ትንሳኤ ስነ-ጽሑፍን 
ግጥምን ሃገርና ዘይነዓቕ ጽልዋ ፈጢሩ እዩ።
ኣብ 1999፡ ኣማኑኤል በታ “በሰላ ኲናት” እትብል ሓያል ግጥሙ፡ ንሽልማት ኣወሃሃዲ 
ሽማግለ በዓላት ኤርትራ በቒዑ
እዩ። ኣብ ህየሳ ስነጽሑፍ ብቐዳምነት ዝጥቀስ ኣማኑኤል፡ ዘሰናዳኣ ዝነበረ ጋዜጣ 
ዘመን በቲ ኣብ ስነጥበብን ስነጽሑፍን
ዝነበራ ኣድህቦ እያ ትልለ ። ካብ 23 መስከረም ናይ 2001 ኣብ ማኣሰርቲ ዝርከብ 
ኣማኑኤል፡ ብዝተፈላለያ ንነጻነት
ፕረስን ሓስብካ ምግላጽን ዝጽዕታ ትካላት ናይ ኣፍልጦ ሽልማታት ዝረክብ 
ዘሎ እዩ።
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ብርዒ ዘመን
ምስ ሓድነትና ልኡላውነትና 

ዝዳረግ ምርጫ የለን 
መስከረም 15| 3ይ ዓመት ቁ. 31

   ኤርትራ፡ ኣብዚ ዚሓለፈ ዘመን ዘሕለፈቶ 
ታሪኸ ምስ እንዕዘብ፡ መግዛእታት ክበራረዩላ፡ 
ህዝባ ሕሰምከስተማቕር፡ ድንቁርና፡ ሕማምን 
ጥሜትን ክፈራርቑላ ጸኒሖም። ብዘይካ’ዚ ኣብተን 
ዳሕረዎት ናይ ብረታዊ ቃልሲ ዓመታት፡ ብሓደ 
ወገን ገዛእቲ ህዝቢ ንኽበታተንን ክስደድን 
ዝተጻወትዎ ተራ፡ በቲ ካልእ ድማ ሓድነቱ 
ኣትሪሩ ንኽቃለስ ዘርኣዮ ጽንዓት 
ናይ ህዝብና ታሪኽ ኮይኑ ሓሊፉ። 
     ኩሉ’ቲ ኣብ ዓለም ቁንጣሮ ጥራይ 
መዳርግቲ ዘለዎ ቃልሲ ኣንጻር መግዛእቲ፡ 
ከም ትልሙ ሓርነት ወሊዱ።ኣብዚ እቲ ቀንዲ 
ረሒ ንዓወት ዝነበረ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ 
ኢዩ። ብዝተፈላለዩ ገዛእቲ ሓይልታት ክደኸ፡ 
ብኡ ኣቢሉ ከኣ ሓድሕዱ ክጣፋእ ዝነበረ 
ትምኒት ቅሂሙ ኢዩ። ድሕሪ ናጽሃት ኣብ 
ዝነበረ ጉዕዞ ‘ ውን ህዝቢ ኤርትራ፡ ዳግም 
ሓድነቱ ብምትራር፡ ነቲ ዝዓነወ ትሕተ ቅርጽን 
ቁጠባን ኣብ ምህናጽ ተዋፊሩ። ከም ውጽኢቱ 
ድማ ቀሊል ዘይኮነ ዓመታት ጨቢጡ። 
ጽግዕተኛነት ከምዘየዋጽኦ ብኣጋ ዝተረድኣ 
ብምንባሩ፡ ኣብ «ነብስኻ ምኸኣል» እምነት ጸኒዑ፡ 
ባዕሉ ንባዕሉ ክኢሉ። ካብዚ ቀረብ እዋናት 
ኣትሒዙ፡ ኣብ ላዕለዎት ኣባላት ማእከላይን 
ሃገራውን ባይቶ ናይ ሓሳብ ፍልልያት ክንጸባረቕ 
ተራእዩ። እዚ ትጽቢት ዘይተገብረሉ 
ብምንባሩ፡ ኣብ ህዝቢ ዓቢ ሻቕሉት’ኳ ፈጢሩ 
እንተኾነ፡ ልዕሊ ሓድነትናን ልኡላውነትናን 
ክኸውን ከምዘይክእል ግና ብሩህ እመስለና። 
  ነዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ህልው ኩነታት ብኣሉታ 
ዝጥምትዎ ወይ’ውን ከም ዝምዝመዝ ጎኒ ወሲዶም 
ስውር ዕላምኦም ከዐውቱ ዝደልዩ በእንተልዮም 
ግና ህዝቢ ክጎርሓለም ይግባእ። ትማሊ ኣብ 
እዋን ቃልሲ፡ ዘዐወተና ናይ እሂን ምሂን መኣዲ 
ዳግማይ ተበራቢሩ፡ ሓሳባትና እናፍሰስና ደኣ 
ጸገማትና ክንፈትሕ { ኣለና ምበር፡ ከምቲ ገለ 
ገለ ገርሀኛታት ወይ ከኣ ሕቡእ ውዲት ዘለዎም 
ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ መንጎ ሰባት ዘዕልልዎ፡ ናይ 
ወገነይ ወገንካ ኣርእስታት ክስስን የብሉን። ልክዕ’ዩ 
ከምቲ ልዒሉ ዝተጠቕሰ፡ ህዝቢ | ንልኡላውነቱን 
ሓድነቱን ረዚን ዋጋ ስለዝኸፈለ፡ ነዚ ዚፈታተን 
ዝጽመሞክህሉ ኣይክእልን ኢዩ። እንተኾነ፡ ኣብ 
ከምዚ ዘሎናዮ እዋን፡ «እከለ ወዲ ዓዲ እከለ’ዩ» 
«እከሊት ካብ ማይ ቤት እንዳ ከምዚ’ያ» ዝዓይነቱ 
ኣብ ኣእምሮ መብዛሕትኡ ወዲ ሃገር ዘየላ 
ኣተሓሳስባ ህይወት ክዘርእሉ ዝፍትኑ፡ ካብ ጌግኦም 
ክእረሙ ይግባእ። ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ናይ 
ሓሳብ ፍልልይ ኣለዎም ማለት፡ ነታ ኩልና ንሓልማ 
ርህውቲ ሃገር፡ በየን ንኺዳ ኣብ ዝብል ደኣ’ምበር፡ 
ብዓድታትን ዓሌትን ንፈላልያ ማለት ኣይኮነን። 
ብፍላይ ኣብ ገለ ናይ መርበብ ሓበሬታታት 
ዝርኣይ ዘሎ ጽሑፋትን ጎስጓስን ከኣ፡ ነቲ 
ዝሓለፈ ምረትን ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋን (ዘነኣእስ 
ብምዃኑ፡ ብኣግኡ ክከዓብን ክኹነንን ኣለዎ። 

ነገር ሲያሳ
እዚ ዓምዲ’ዚ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፍጻሜታት ዝትንተነሉ ዓምዲ’ዩ 

“...ዋላ’ዚኦም ሱቅ እንተበሉ፥ እቶም ኣኻውሕ ክጭድሩ’ዮም “ 
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ብስራት        ዳርጋ ኩለን ብሕታውያን ጋዜጣታት 
ሃገርና፡ምስቲ ኣብ’ዚ ሃገር ዘጋጥም ህሉው ኩነታት
መድረኻትን እንዳተጓዓዛ፡ ንህዝቢ ሚዛናውን  
እዋናውን ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ምምጋብ ጺዒረንን  
ይጽዕራን ኣለዋ። ብዙሕ ይተርፈን’ኳ እንተኾነ፡ 
ብፍላይ ኣብ’ዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ፈተንቲ 
ዓመታት ዝተጻወትኦ ተራ ንዝኾነ ይኹን  
ኤርትራዊ፡ ምትንታን ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን።
ወያነ ኤርትራ ንምጉባጥ፡ ወራር ኣብ  ዝፈነወሉ 
ግዜ፡ ሽርሕታትን ውዲታትን ወያነ   ኣብ 
ምፍሻል፡ ቀሊል ዘይኮነ ተራ ኢየን ተጻዊተን 
ብሓቂ ከመዛዝን ንዝኽእል ሰብ። ሰለስቲኡ 
ወራራት ወያነ፡ ‘ቲ ተባዕን ተቓላሳይን ህዝቢ
ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻል፡ ምስ ፈሽለን 
ኣብ ሃገርና ተዛማዲ ሰላም ምስ ሰፈነን ከኣ፡ 
ምሉእ ሰላም ንምምጻእ መዝሙር ሰላም 
ቃንየን። ኣብ ዓምድታተን ብሰፊሑ ንዘላቒ 
ሰላም ተንቲነን፡እሱ ስለዝነበረ እቲ መድረኸ።
ኣበየናይ ኣኼባን ሰሚናርን ኢዮም’ከ ከምኡ 
ድኻታት ሃገራት ዓለምና ስለ ዝኾነት፡ ሓገዝ 
ድሒሩ፡ ኣብ መንጎ ላዕለዎት መራሕቲ 
ህውሓት ምትፍናን ምስ ተቓላቐለ፡ ነቲ ኩነታት 
ዘንጸባርቕ ሓበሬታታትን ጽሑፋትን፡ ኣብ 
ዝተፈላለዩ ምንጭታት ምርኩስ ብምግባር ጽምኢ 
ኣንበብተን ከርውያ ምጉያየን ኩሉ ዝዝክሮ 
ሓቂ’ዩ። ሕጂ’ውን እሱ ስለዝነበረ እቲ ህሉው መድረኽ። 
ጎኒ ጎኒ’ዚ’ውን፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና 
ብምትኳር፡ «ቅዋም ይተግበር፡ ፖለቲካዊ   
ብዙሕነት ዘተኣታቱ፡ ትካላዊ ኣሰራርሓ ንከተል፡ 
ሕግን ርትዕን ይስፈን...» ዝብሉ ርእይቶታት፡  
መድረኾም ኣኺሉ’ዩ ኢለን ስለዝኣመና፡
 ከውሕዘኦ ጀሚረን። 
ኣብ’ዚ ኣብ መንጎ ላዕለዎት መራሕቲ 
ኤርትራ፡ ናይ ኣረኣእያ ፍልልያት ኣጋጢምሉ 
ዘሎ ህሞት’ዚ ከኣ፡ «ኢሂን ምሂን ንበሃሃል፡ 
ኣብ’ዚ ምዕቡል ዓለም’ዚ መፍትሒ ናይ ዝኾነ 
ፖለቲካዊ ፍልልያት ዘተን ልዝብን’ዩ ነቲ ክምህ 
ዘይብል ሓድነትና ንዓቅቦ...» ክብላ ባህርያውን 
ንቡርን ይመስለና። ከመይ’ሲ እሱ ስለ ዝኾነ 

እዚ ናይ’ዚ እዋን እዋናዊ ዛዕባ።
«ህዝቢ እናጠመየ እንከለ- ጸጊቡ’ሎ»። 
«ዓሪቑ እንከሎ ተኸዲኑ’ሉ።» «እናተሸገረ 
እንከሎ ጥዒምዎ ኣሎ» ዜጋታት ፍትሒ 
ሲኢኖም፡ ሰበይ ሰብካን ብልሽውናን ገኒኑ፡ እቲ 
ኣያ ዘይብሉ ሽንኮለል ክብልን ከዕዘምዝምን 
እንከሎ «ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ርትዕን 
ነጊሱ ኣሎ»፡ ኢለን ክጽሕፋ ትጽቢት ዝግበር 
ኣይመስለንን። ትጽቢት ዝገብር «ሰብ» እንተድኣ  
ሃልዩ ከኣ ጽሉል ጥራይ’ዩ ክኸውን ዝኸእል።
እዚ ካብ ኮነ እቲ ክውንነት፡ እዚ ሎሚ ብዛዕባ’ ዘን ልሳን 
ህዝቢ ኮይነን ሕሰማቱ ዘቃልሓ ዘለዋ ጋዜጣታት ብሕቲ 
(ብዘይካ ጋዜጣ ትርግታ) ዝነፍስ ዘሎ ንፋስ ነገር ጥዕና 
ኮይኑ ኣይስምዓንን። «መግትኢ እንተዝግበረለን»፡ 
«ክዕጸዋ ኣለወን» «ሓድነት ህዝቢ ኣብ ምልክት 
ሕቶ የውድቐኦ ኣለዋ»... ወዘተ ዝብሉ 
ርእይቶታት ብዙሓት ክስከፉ ይረኣዩ። በሃልቲ  
ናይ ዞም ርእይቶታት’ዚኦም በዓል መን’ዮም?  
ኣበየናይ ኣኼባን ሰሚናርን ኢዮም’ከ ከምኡ
ዝብል ርእይቶ ኣቕሪቦም? እንታይ ስለ ዝኾኑ 
ኢዮም ከ ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ? ናይ ብሓቂ  
ኣሚኖምሉን ብልቦምን ድዮም ከ ከምኡ ዝብል 
ርእይቶታት ዘልዕሉ ዘለዉ? ቁጽሮም’ከ ከመይ’ዩ  
? ዝብሉ ሕቶታት ገዲፈ፡ እቲ ኣብቲ ሰሚናራት፡ 
 «ምኽንያት መዛረቢ እንታይ’ዩ?»  
«ስለምንታይ’ከ ከምዚ ተባሂሉ?» ኢሎም  
ዝሓቱ ወይ ርእይቶታት ዘቕርቡ ሰባት ከ 
ኣይነበሩን ድዮም? እዘን ጋዜጣታት እዚኤን 
መስትያት መንግስቲ እየን ዝብል እምነት ኣሎኒ። 
እሞ ድኣ ንግሆ ተንሲእካ፡ ቅድሚ ንስራሕ ወይ 
መገሻ ምብጋስካ «ኣብ ዓይንኻ ኩልመት ኣለካ፡
ኣብ ገጽካ ገለ ጻዕዳ መሰል ኣለካ። ጸጉርኻ  
ኣይተሰንተረን። ኣብ ገጽካ ደሮና ኣሎ» ንዝበላካ 
መስትያት ምስባርን «እዘን ነጻ ጋዜጣታት  መግትኢ 
ይገበረለንን» ዝብል ርእይቶን ሓደ ኣይኮነን።
ርግጽ’ዩ እዘን ንእሽቶይ ዝዓቕመን ጋዜጣታት 
ብዙሕ ይጎድለን’ዩ። ብቑዕን እኹልን ዓቕሚ
ሰብ የለን። መብዛሕቶም ኣባላተን ኣማተር 
ጋዜጠኛታት ኣብ ርእሲ ምዃኖም ኣብ’ዚ 

እዋን’ዚ ከም ኩሉ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ
ሃገራዊ ክተት’ዮም ዝርከቡ።ገንዘባዊን ማተራያላውን 
ሕጽረታት “  ኣለወን። መብዛሕትኦም ሰበ  ስልጣናት 
መንግስቲ  ሓበሬታ ክህቡ’ውን ኣይደልዩን’ዮም። እቲ 
ተመኩሮ  ዘለዎን እንኮ ትካል ዜና ኤርትራንኣገልግሎት 
ዜና ኤርትራን’ውን እንተኾነ ንመንግስታዊ መራኸቢ 
ብዙሃን ኤርትራ (ሓዳስ ኤርትራ፡ ድምጺ ሓፋሽ 
ቲቪ-ኤ)  እንተዘይኮይኑ ነዘን ናጻ ጋዜጣታት ዝኾነ 
ሓበሬታ ኣይልግሰለን እዩ። ስለ’ዚ መንግስቲ ነዘን
ተቐባልነተን ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ዝዕንብብ 
ዘሎ ብሕታውያን ጋዜጣታት ክደጋገፈን ኢዩ 
ዘምሕረሉ። ከምቲ ይወሃብ ኣሉ ዝበሃል ዘሎ 
ርእይቶታት ካብ ርእይቶታት ምዃኑ ሓሊፉ 
«ብጠለብ ህዝቢ» ተባሂሉ መግትኢ ክግበረለን 
ፖሊሲ እንተወጺኡ፡ ሳዕቤኑ ጽቡቕ 
ኣይክኸውንን’ዩ። ሓደ ሃገርና ካብተን ኣዝየን 
ድኻታት ሃገራት ዓለምና ስለ ዝኾነት፣ ሓገዝ
ከድልያን ሓገዝ ክትሓትትን ባህርያዊ’ዩ። ኩልና 
ከምንፈልጦ ከኣ ሓገዝቲ ትካላት ንሓንቲ ህዝባ 
መሰል ናይ ሓሳብ ምግላጽ ዝተነፍጎ ተዓፊኑ 
ዝነብር ህዝቢ ክሕግዙ ብዙሕ ኣይተባብዑን 
ኢዮም። ምኽንያቱን ንዕዘቦ ከም ዘለና ሓገዞም 
ቅድሚ ምብርካቶም «ቅዋማዊ መንግስቲ’ዶ 
ኣለኩም፡ ዲሞክራሳዊ ምርጫ’ዶ ተካይዱ? 
ፖለቲካዊ ብዙሕነት ኣሉዶ? ነጻ ፕረስ ከ ኣበይ 
ኣሎ?» ኢሉም ክሓቱ ንዕዘቦ ስለዘለና። 
ካብኡ ሓሊፉ ሓንጸጽቲ ፖሊስታት መንግስቲ 
ኤርትራ «እዚ ርእይቶ ናይ ህዝቢ’ዩ» ኢሉም 
ነዘን ጋዜጣታት «መግትኢ» እንተጌሮምለን፡
ከምቲ ኣብ ቅዱስ ጽሑፍ እንረኽቦ «... ዋላ 
እዚኦም ሱቕ እንተበሉ፡ እዞም ኣኻውሕ 
ክጭድሩ’ዮም» ዝብሉ። ህዝቢ እቲ መዛረቢታት
ከይተፈወሰ፡ ነቐፌታኡን መረረታቱን ካብ ምግላጽ 
ዓዲ ኣይውዕልን’ዩ። ከምቲ ሓደ ተዛራቢ ዝበሎ 
 ከኣ፡ «እዘን ጋዜጣታት እንተትዓጽየን፡ ኣብ 
መንደቕ ብፈሓም ምጽሓፍ ክጅመር’ዩ። እቲ 
ጽሑፍ ግና ናይ ብርዒ ስም ክግበረሉ ኢዩ።»

ኣብ ኤርትራ ጽባሕ እንታይ ከምዘጋጥም ዝፈልጥ ይህሉ’ዶ ኾን? 
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      ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት፡ ኣብ ጎደና 
ሓርነት ዘጋጠመኒ ዓርከይ፡ ዝበለኒ ዕላል 
መበገሲ ክገብሮ’የ። ንሱ ኣብ ከባቢ ናይ 
ንግሆ ዝረኸበኒ ኮይኑ፡ ጋዜጣ ብሕቲ ክዕድግ   እናጎየየ 
ኢዩ ኣጓኒፉኒ። እቲ ናይ «እንታይ ገደሰኒ» ባህርያት 
ዝፈልጠሉ ሰብ እምብዛ ተሻቒሉ ምርኣየይ ዶንጽዩኒ’ዩ። 
ድሕሪ ሰላምታ ቀዲሙ ዝሰንደወለይ ሕቶ፡ «እንታይ
ኣሎ ሓድሽ?» ትብል’ያ። ነዚ ኩነታት 
ምዃኑ ኣይስሓትክዎን። «እንድዒ 
ዝሰማዕክዎ  ወይ ዘንበብክዎ የብለይን» ብዙሕ 
ከይተገደስኩ ዝሃብክዎ መልሲ’ያ። ድሕሪ’ዚ  
ዘዝመሰለና ተንቲንና ክንፈላለ ከሎና፡ ነዛ  ኣብ ኣርእስቲ 
ክፋላ ዝተጠቐምኩላ ዘረባ ሰንዲዩለይ። «ኣንታ ወዲ» 
ኢሉ’ዩ  ዝጅምር። «እንታይ’ዩ ወሪዱና፡ ቀለልቲ
 ጌጋታት ክገፍሑ፡ ሽግራትና እናሓደሩ  ክውስኹ፡ 
ሓበሬታ ሸውዓተ ማዕሙቕ እናኾነና ክኸይድ፡ ህዝቢ 
ከብዱ ሓቚፉ ክሓድር ንርኢ ኣሎና። እቲ ዝገርመኒ፡ 
ንግሆ ክትስእ ከለኹ ፍርሕ እብል። ምኽንያቱ 
እንታይ ሓድሽ ነገር ተኸሲቱ ኣሎ  
ክትግምት’ውን ኣጸጋሚ’ዩ ኮይኑ ዘሎ»ኢሉኒ። 
ኣብ ምኻዱ ድማ፡ «ኣምላኸ ደኣ
ዓይኑ ኣግፊሑ  ጸጋኡ እንተውረደልና’ምበር...» 
ብምባል ዘይተመልአት ምልእቲ ሓሳባት ገዲፉለይ።
ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ’ዶ ክብሉ!? በጨቕታታት 
ምፍንጫል ላዕለዎት ሓለፍትና ተጋሂዱ። ቃለ መጠይቕ 
ንቃለ መጠይቕ እናተተኻኸኣ፡ ነጥቢ ድሕሪ ነጥቢ 
እናመጸ ንህዝቢ ክቐርብ ጀሚሩ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ 
እንተስ እቲ ልምዲ ዘይጸንሐ ኮይኑ፡ እንተስ 
ወሃብቲ ርእይቶ እዋኑ ኢሉም ገሚቶም፡
ዋሕዚ ነቐፌታታት ኣብ ብሕታውያን ጋዜጣታት 
ተኣንጊዶም። እዚ በቲ ሓደ ወገን  ኮይኑ፡ በቲ 
ካልእ ገጽ ከኣ ርኡይ ኣብ መንጎ ብሕታውያንን 
መንግስታውያንን ፕረሳት ተኸሲቱ። ብጋዜጣ 
ናብ ቅሉዕ ጸርፊ ምድሃብ ተራእዩ። እዚ ኩሉ 
ግና ንምንታይ ድለየ? ስለምንታይ’ከ ከምኡ 
ተመሪጹ? ንብዙሓት ዘዛረበ’ኳ እንተኾነ ንሎሚ ግና 

ኣብዛ ናይ’ዛ ሰሙን ተርእዮ ኣድሂበ ክተናኽፍ።
ሃገርና ኣብዛ ህሞት እዚኣ እንታይ ትመስል ኣላ? ኣብቲ 
ብዝያዳ ዝፈልጣ ኣስመራን ብዑደት ዝኸድክዎ ንኡስ ዞባ
ሰንዓፈን ዘሎ ኩነታት ንርአ። ኣብ ኣስመራ፡ ናይ 
ጽርግያ ነጋዶ ቁጽሮም እናሓደረ ይውስኽ። ዕዳጋ 
ከም ምውንጫፉ’ዩ። ዋጋ  ኪሎ ስጋ ናብ ዓዲ ሓምሳ 
ሓዂሩ። ኪሎ ኮሚደረ፡ ብ8 ናቕፋ ትሽየጥ። ኣብ ወጻኢ
ተወሊዶም ዝዓበዩ ምሽተ ምሸት ኣብ  
ሕምብርቲ እዛ ከተማ ብዕስለ የዕልሉ። 
ሽጋራን ማስቲካን ዝሽቅጡ ቆልዑ ከኣ ዳርጋ 
ብፍርቂ ናቶም ቁጽሪ ይዓስልዎም። ኣብ  ገጻት እቶም 
ህጻናት ቅንኣት ይንበብ። ኣብ ዋርሳን ካልእ መዘናግዒ 
ቦታታትን ድማ ብ100 ናቅፋ መእተዊ ለይታዊ 
ሙዚቃ   ኣሎ። ኣዳራሽ መሊኡ ዝምለስ ሰብ ቁጽሩ 
ውሑድ ኣይኮነን። ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ  
ፕረዚደንት ማሕበሮም ተኣሲሩ ስለዘሎ፡
ንመደብ ክረምታዊ ማእቶት ተቓዊሞም። እቲ
ፕረዚደንት ናብ ፍርዲ ክቐርብ’ሞ ክዕዘቡ  
ዝተኣከቡ ተገፊፎም ኣብ ስታድዮም ኣስመራ
ተኣኪቦም፡ ንጽባሒቱ ድማ ናብ ዊዓ 
ተወሲዶም። ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ 
ካብ ስርሑ ተኣልዩ። ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ 
ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣብዚ ዚሓለፈ ወርሒ
ጥራይ ብዝተፈላለየ ጉዳያት ተኸሲሰን። ታክስታት 
ዝያዳ ኣብ ኮንትራት ስለዘድሃባ፡ ጸገም መጓዓዝያ 
ወሲኹ። ኣብ ፌስቲቫል ክብሪ መግብታት ዘረባ 
ኣይነበሮን። ዝሓለፈ ሰሉስ ብርቱዕ ዝናብ ብምዝናቡ 
ድማ ብዙሕ ማህሰይቲ ኣውሪዱ። ብፍላይ ከኣ ኣብ 
ብዙሓት ኣብያተ ንግዲ ማእከል ከተማ። 
እዚ ገለ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ 
ሳምንታት  ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ኩነታት ኢዩ። 
ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ፡ ተመዛቢሉ ዝጸንሐ 
ህዝቢ ናይ ዓድታቱ ይምለስ ኣሎ። 
ምጽራግ ነቶግቲ ኣይተወድአን። ረዲኤት 
ከምቲ ዝድለ ከምዘይኮነ ብዙሓት ተቐማጦ ይገልጹ። 
ኣብ ኣተዓዳድላ ምዕዝምዛማት ከምዘሎ ይስማዕ። ክብሪ 

ሃለኸቲ ምስ ዓቕሚ ተመዛበልቲ ዝሳነ ኣይኮነን። ሕርሻ 
ከምቲ ዝድለ ዝኸውን ኣይመስልን። ምቛም ግዚያዊ 
ናይ ጸጥታ ዞባ ኣይረግአን። ወያነ ኣብቲ ናይ ጸጥታ ዞባ 
ምትእትታው ኣይገድፎን። ኵናት ዳግማይ ከይጅምር 
ስኽፍታታት ኣሎ። እቲ ህዝቢ ኸኣ ከብዱ ምስ 
ሓቖፈ’ዩ። 
     15 ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ህግደፍ ቅሉዕ 
ደብዳበ ምስ ጸሓፉ፡ ብዙሕ ተባሂሉ። ድሕሪኡ 
ሰለስተ ካብኣቶም ካብ ስርሖም ተገሊሉም። ብቋንቋ 
ዝበዝሑ ሰባት፡«ምድስካል» ኢዩ ዝበሃል። ፕረዚደንት
ኢሰያስ ግና ምስ ጋዜጣ ናጽነት ኣብ ዝገበሮ ቃለ-
ምልልስ «ምድስካል ዝበሃል የለን»  ኢሉ ነይሩ’ዩ።
እዚ ኣብ ላዕሊ ዚጠቐስክዎ መንጠሪ 
ተጠቂመ፡ ናብ ውራይ ዘምጽኣኒ ክኣቱ። 
ሓድሽ ነገር ኣይኮነኩን ሒዘ ቀሪበ። እቲ 
ዝቐረበ ርእይቶ እቶም ሓለፍትና፡ «ግዚኡ 
ዲዩ ኣይኮነን?» ዝብል ንጎድኒ ገዲፈ፡ 
ንሳቶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ናብ ዝብል 
ከድህብ። ብሰሉስ ተሓቲማ ኣብ ዝወጸት ጋዜጣ ሰቲት፡ 
እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ክብልዎ ዝደለዩ ዘርዚሮም ኣለዉ። 
ብኣንጻሩ ሮቡዕ ዝወጸት ጋዜጣ ትርግታ፡ ንሳቶም ኣብ 
ናይ ሰንበት ጋዜጣታት ንዝሃብዎ ርእይቶ ዝጻረር
ዝመስል ሓሳባት ኣኣንጊዳ። እቲ ብተኸታታሊ 
«ኣብዚኣ’ሞ» ንትብል ዓምዲ ናይ’ታ ጋዜጣ ዝጽሕፋ 
ዘሎ ጸሓፊ፡ ሓቂ ትቀላቐል ምህላዋ ኣብ ኣርእስቱ ነጊሩና። 
ነዛ ኣርእስቲ ተሃኒኖም ካብ ዘንበብወን ሓደ ንምዃን 
በቒዐ። እምበር’ከ «ሓቂ ትቐልቀል ኣላ» ካብ ዝብል 
ኣርእስቲ ዝዓቢ ኣሎ ዲዩ? እታ ጽሕፍቲ ከም ርእሳ 
ከብዳ ክኾነለይ ተመንየ። «ይቕጽል» ዝብል ስለዘይነበራ 
ከም ዝተወደአት ምስ ኣረጋገጽኩ ግና ምንዮተይ
ከንቱ ምንባሩ ተገንዚበ።
        ኣየናይ’ዩ እቲ ሓቂ ኣይተረድኣንን። 
ብዛዕባ ኤርትራ እናኸዝረብ፡ መምዘኒና ልኡላውነትን 
ህዝብን እዛ ሃገር ክኸውን ከምዘለዎ ኣይሰሓትን’ዩ። 
ጉዳይ ምጥያስ፡ ምኻድ ደቀንስትዮ ናብ ሃገራዊ 

ኣብ ዝስዕብ ገጽ ይቕጽል......

ኣሕፌ

ክነዋግዓኩም
* ዮናስን ተኽለን ክልተ የዕሩኽ ኢዮም። 
ተኽለ - ብእግሩ ምኻድ ከዘውትር ከሎ ዮናስ 
ግን ወናኒ ላምብሬቴ(ራይሞክ) ስለዝኾነ ኣብ 
መብዛሕትኡ ጉዕዞኡ ላምብሬታ የዘውትር 
ነበረ። ሓደ እዋን ዮናስ  ላምብሬታኡ ሒዙ 
እንዳኸደ እንከሎ ንተኽለ ዓርኩ  ይረኽቦ’ ሞ 
ስፖርቴሉ «ማዕጾ» ብምክፋት  «ተኽለ ዓርከይ 
ደይብ እምበር ክንማላኣካ» በሉ፡፡  ተኽለ ድማ 
ትቕብል ኣቢሉ «እውይ ዮኒ ዓርከይ ተሃዊኸ 
እንድየ ደኣ’ሞ» ክብል መለሰሉ ንብለኩም። 
* ዘገየ ንትምህርቲ ዓለም ማንካ ዘየልዓለላ ገርሂ 
-ልቡ’ዩ። ሓደ መዓልቲ ብዘይ መደብ ካብ 
ገዝኡ ይወጽእ ‘ ሞ ግዜ ንምሕላፍ ብምባል 
ናይ ብዙሓት ፡ :ሰባት ክኣትውዎ ዝራኣየ 
ቤት መጻሕፍቲ(Library) የምርሓልኩም፡ 
ኣይጸንሐን ካብቲ ዝነበረ ወንበር ስሒቡ ኮፍ 
ይብለልኩም’ሞ ድሕሪ’ዚ ወድያት -ንኹሎም 
እቶም ተጠቀምቲ’ቲ ቤት መጻሕፍቲ ብኣንክሮ 
እንተተዓዘቦም እንትርፎ ዘንብብ ሓደ’ኳ ፈውሲ 
ማሕላ ዘዕልል ሰኣነ። በዚ ድማ ብዙሕ ይግረም 
እሞ ብሃንደበት ብድድ ብምባል «ናይ መን 
ፈዛዛት’ዮም ተኣኪቦም ደቀይ፡ ቁሩብ ኳ ብጭቕ 
ኣይብሉን» ኢልዎም ተዓዝረ ንብለኩም። 

ስምኦን፡ ሳምራዊ 
ኣስመራ ዩኒቨርስቲ



ኣገልግሎት፡ ምምሕያሽ ናብራ ህዝብና፡ ምንጋር 
ስውኣት ንስድራቤቶም፡ ብዓቢኡ ምርግጋጽ ሰላም፡ 
ምውሓስ ሃገርን ምምላስ ዝተመዛበሉ ህዝብን 
እቲ እዋናዊ ሕቶና’ዶ ኣይኮነን? እዚ’ዶ ኣይኮነን እቲ 
ሓቂ? በየናይ መምዘኒ’ዩ ደኣ ምጥቕላል እታ 15 
ናብ 3. ከም ትቕልቀል ሓቂ ተወሲዳ። ጸሓፊ እዚ 
ጽሑፍ ነቲ ዝጸሓፈ ቀዳምነት ሂብዎ ይኸውን’ዩ። 
ብተደጋጋሚ ኣብዚ ዙርያ ዕንክሊል ክብል 
ስለዝቐነየ ብዙሕ ኣየገረመንን። ግና... ደብተር 
ብዘይ ቀለም ከይኮነካ ክብሉ ደልየ።  ንህዝቢ 
ማእከል ዝገበረ ሓሳብ እንተተቕርብ፡ እቲ እርኑብን 
ውሕሉልን ኣቃምጣ ቃላትካ ቁምነገር ምወሰኸ። 
እዞም 15 ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ህግደፍን ሃገራዊ 
ባይቶን ኣብ ጽሑፎም (ናይ ሰንበት ጋዜጣታትና፡ እቲ 
ርእይቶ ንኹሎም ከም ዝውክል ከምዝገለጹለን ነጊረናና 
ኣለዋ)፡ ብዙሕ ነጥብታት ዘርዚሮም ኣለዉ። ሓደ 
ካብኡ እቲ ንስኻ (ጸሓፊ «ሓቂ ትቀላቐል 
ኣላ። ናይ ትብል ኣርእስቲ) ኣብ መበል 
14 ሕጡበ ጽሑፍካ ኣብ ትሕቲ ቁ.1 ናይ 
ትዕዝብታትካ ዘቐመጥካዮ ክኸውን ከሎ፡
ካልእ ከይጠቐስካዮ ዝሓለፍካ ድማ፡ ብዛዕባ ‘ ቲ 
 ኣብ እዋን ሳልሳይ ወራር፡ ክውሰድ ተሓሲቡ 
ዝነበረ’ሞ ከይተተግበረ ዝተረፈ ዝበልዎ 
ውጥን ይርከቦ። ልክዕ ከማኻ ኣነ’ውን ነዘን 
ኣብ ጽሑፍካ ዘቐመጥካየን ሕቶታት 
መቕረብክሎም። ማዕረ ማዕሪኡ ግን፡ 
«እንታይ ‘ዩ እቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ሓደገኛ 
ውጥን?» ምወሰኽኩ። ክቡር ጸሓፊ፡ ኣብ 
ውሑድ ካብ ብዙሕ መግለጺ ናይዞም  
መራሕትና ኣተኵርካ ኢኻ ርእይቶኻ ሂብካ። 
ነቲ ርእይቶኻ ኣብ ትሕቲ ክልተ 
ጥርጣረታት(ሓንቲ ካብኣተን ኣርባዕተ ዋሕዚ 
ናይ ሕቶታት ዘጣመረት ኢያ) ገይርካ
ዘቕረብካዮ ትመስል። ነዚ ኣቀራርባ’ዚ ግና 
ማለት ብጥርጣረን ሕቶን ዝመልአ ጽሑፍ፡ 
«ሓቂ ትቀሳቐል ኣላ» ዝውክሉ ኣርእስቲ 
ዲዩ? እዞም መራሕትና፡ ኣብቲ መግለጺ
ዘውጽኡላ ጋዜጣ፡ ኣሰናዳኢ፡ «እቶም ኣባላት 
ንኹሉም ዝውክል ምዃኑ ብምሕባር»
 ዝብል ሓረግ ኣቐሚጡ ክነሱ፡ «15 ኣባላት
ማእከላይን ሃገራውን ባይቶ መግለጺ 
ኣውጺኦም ዝብል ዜና ስለዝፈነወ ሓላፍነት 
ወሲዱ ኣሉ» ምባልካ እንታይ 
ንምምልካት’ኮን ይኸውን!? ከስሶ ማለትካ 
እንተኾይንካ፡ መን’ዩ ዝኸሶ? ዝብል ሕቶ’ዩ 
 ዝስዕብ። ምኽንያቱ ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ 
ካብዞም 15፡ « ናተይ መገሊጺ ኣይኮነን» 
ክሳዕ ዘይበለ ካልእ ኣካል ዘእትዎ ኣይመስለንን። 
“ . ኣብ ናይ ሰሉስ 14 ነሓሰ ሕታም 
ጋዜጣ ሰቲት፡ እዞም 15 ኣባላት ባይቶን 
ማእከላይ ሽማግለ ህግደፍን ቅልዕቲ ደብዳበ 
ናብ ህዝቢ ኤርትራ ጽሒፎም ኣለዉ። ኣብዚ 
ሰፊሕ ደብዳብ’ዚ ኣንቢሮሞ ዘለዉ ነጥብታት 
ኩሉ ግዱስ ነቢብዎ ስለ ዘሎ ምድጋሙ 
ኣየድልየንን’ዩ። ኣማን(ወዲ ሓጂ) ኣብዚ 
ዘሎካ ርእይቶ ከተስፍር ትጽቢት ነይሩኒ። 
«ሰሉስ ንዝወጸ ጽሑፍ ኣሻቡ ረቡዕ ርእይቶ
 ክህበሉ?» ዝብል ሕቶ ዘይተቐጀለኒ ኣይኮነን። 
የግዳስ፡ ኣብታ ብረቡዕ 15 ነሓሰ ተሓቲማ 
ዝወጸት ጋዜጣ ትርግታ፡ ኣብ 8ይ ገጽ፡ 
«ብሓቂ ክጠራጠር ጀሚረ» ትብል ጽሕፍቲ 
 ኣላ። ሰሉስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብርቱዕ
ዝናብ ምስ ምዝናቡ እሞ ኸኣ ንሱ ዘኸተሎ 
ምቁራጽ ኤለትሪክ ዝነበረ መሰናኽላት ብሓደ 
ወገን፡ ጸሓፊ እዛ ርእይቶ ተ/ጋ ተወልደ
ሰረቐብርሃን ሽዑ ካብ ኣንባባይ ናብ ጸሓፋይ 
ዝሰጋገር ምስ ምንባሩ በቲ ካልእ፡ ነቲ ሰሉስ
 ዝወጸ ጽሑፍ፡ ሮቡዕ ክምልሰሉ ምኸኣሉ 
ንዓኡን ንቅልጡፍ ኣሰራርሓ እታ ጋዜጣን 
ንኢደ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ከኣ 
ኣማን ምስቲ ብተኸታታሊ ዘንበብካና 
ጽሑፋት፡ ናይ ምጽሓፍ ተመክሮ ኣጥሪኻ 
ኢለ ስለዝሓሰብኩ፡ ሮቡዕ ርእይቶኻ ምጽባየይ
ነውሪ ኣይመስለንን። ግና ኸኣ ርእይቶ 
ዘይብልካ’ውን ትኸውን? ኣብ ዝመጽእ 
ሕታም’ውን ተቕርቦ ትኸውን? እዋእ 
እንታይ’ከ ኣእተወኒ’የ ጓል መገዲ  
ዘምጻእኩ! ናብ ኣርእስትና ንመለስ። 
ብዝኾ ኤርትራ ብሰንኪ ተተኻኻእቲ 
መግዛእታትን ወራር ዓይኒ ሓሳድና ኮይኑ 
ዘሎ ወያነን ኣብ ታኼላ ጸገማት’ያ ትርከብ። 

  ህዝባ ከኣ ብዙሕ እዋናዊ ጠለባት ኣለዎ። 
ብዘይ ደሞዝ ንነዊሕ ኣብ ሰራዊት ዝጸንሑ 
ደቁ ክጣየሱ፡ ሕቶ መሬት ብኣጋ ክፍትሓሉ፡ 
ማሕበርዊን ቁጠባውን ብድሆታቱ ክዘልቅሉ፡ 
ኣብ ምምሕዳራት ዘሎ ሓላፍ ዘላፍ ተኣልዩ፡ 
ህዝቢ ባዕሉ ዝመረጾም ኣመሓደርቲ ኣብ ኩሉ 
ጽፍሕታት ምምሕዳር ክህልዉሉ፡ እታ ኩሉ 
ግዜ ዝሓልማ ርህውቲ ኤርትራ ህያው 
ክትኮነሉ ወትሩ ምስ ጸለየ ኢዩ። ናይ ሰሉስ 
ሕታም ጋዜጣ ሰቲት፡ ነዚ ዘበስር መልእኸቲ 
ገለ ሰበስልጣናትና ሒዛ ምቕራባ ቅቡል 

ኢዩ። እዞም 15 ኣባላት፡ ምውፋር 
ደቀንስትዮ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ህዝቢ 
ክዝትየሉ ኢዮም ጠሊቦም። መደብ ምጥያስ 
ክቀላጠፍ፡ ብዘይ ፍርዲ ንነዊሕ ዝተኣሰሩን 
ተቐይዶም ሃለዋቶም ዘይተፈልጠን ጋዜጣታት
ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ወይ ክልቍቑ’ዮም 
ጸዊዖም። ናብ ዜጋታት ካብን ናብን 
ኤርትራን ወጻእን ምንቅስቓስ መሰል ክኸበርኣለዎ 
ይብሉና ኣለዉ። ናይ ትሑት ዝዋግኡ 
ኣባይቲ ምስራሕ መደብ ክተኣታቶ 
ድሌቶም’ዩ። ገንዘብን ንብረትን ህግደፍ ናይ 
ኩሉ ዝተቓለሰ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ 
ኣዘኻኺሮም። ናብ ምሕደራን ፍትሕን 
ጸገማት ንምፍታሕ ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ 
ክመሓደር ተባሂሉ፡ ናይ መንግስቲ ሕርያ 
ክተርፍ ይድግፉ ኣለዉ። እቲ ዝርዝር 
ብዙሕ’ዩ። ስለዚ እዚ ሰናይ ሓሳባት ኢዩ’ሞ  
ክንድግፎ ይግበኣና። ንዓኡ ምስራሕ ከኣ 
ንሰናይ ኤርትራ ምስራሕ ማለት’ዩ።
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ደሃይ ህዝባዊ ግንባር ንሰምዕ ኣለና 
እንተ ፕረሲደንት ግን............ 
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       ልክዕ እዩ  ኣብዚ ሓጺር እዋን ተፈጢሩ ዘሎ
ዘይምቅዳው ኣብ መንጎ እዞም 15 ኣባላት ህዝባዊ 
ግንባርን ፕረሲደንት ኢሳያስን ንሰምዖ ኣለና። ሰሚዕካ 
ብሸለልትነት ዝሕላፍ፡ ወይ ኮነ ኢልካ ትም ዝበሃል 
ጉዳይ’ውን ኣይኮነን። ስለዚ እቶም ዓቕምን ክእለትን 
ከምኡ’ውን ኣብ ምፍትሑ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት 
ክጓየይሉ ዝግባእን ወዓል ሕደር ዘድልዮን ኮይኑ
ድማ እስመዓኒ። 
ከምዝመስለኒ እዞም 15 ኣባላት ህዝባዊ ግንባር 
ጥዑም ንፋስ እዮም ዘንፍሱ ዘለዉ ማና ዲሞክራሲ
ክወርድ ስለ ዝጀመረ፡ ደሃይ ህዝባዊ ግንባር ክንፈልጥ 
ንጅምር ኣለና። ነቲ ንሳቶም ዝጠለብዎ ናይ እሂን 
ምሂን ንበሃሃል ኣኼባ ሞንጎኛታት «2/3 ኣይኣኸልኩምን» 
እናበልካ ምዕንቃጹ ኣይግድን ምባል፡ ዋላ’ውን ነቲ
ብኻልኣይ ደብዳቤ ዝተላእከ ካልኣይ ጠለብ “ትጋገዩ 
ኣለኹም!!» ከም ዝበልካዮም፡ ንሶም’ውን ንስኻ 
ዘይትሰምዖም እንተድኣ ኮይንካ ጉዳዮም ንህዝቢ 
ግሉጽ ክገብርዎ ምዃኖም ካብኣቶም ብዝበጽሓና 
ሓበሬታ ተገንዚብናዮ ኣለና። ስለዚ ንሳቶም መዳርግቲ 
ዘይብሉ ትዕግስቲ ገይሮም ክረዳድኡኻ ይፍትኑ 
እንተደኣ ነይሮም፡ ንስኻ ፕረሲደንት 
ኢሳያስ  ክትረዳድኦም ዘይምፍታንካ 
(ፍቓደኛ ዘይምዃንካ) ልክዕ ኣይመስለንን። 
ክቡር ፕረሲደንት ስለምንታይ ኢኻ ኣኼባ 
ክትገብር ፍቓደኛ ዘይኮንካ? ይትረፍ’ዶ 15 ኣባላት 
ህዝባዊ ግንባርሲ ዋላ ሓደ’ውን እንተጠለበ ኣኼባ 
ክትገብረሉ ጽቡቕ እመስለኒ። እንተዘይኮነ ንኣኼባ 
ትፈርሓሉ ዘለኻ ጉዳይ ኣይተረድኣናን። እቲ ሓቂ 
ንኸይንፈልጥ ትገብሮ ዘለኻ ስቕታ ኸኣ ብርግጽ 
ንሶም ድዮም ምስራሕ ከሊኦምኻ ዋላ ንስኻ 
ኢኻ ምስራሕ ከሊእካዮም ምግንዛብ ኣጸጊሙና 
አሎ። እዚ ጥራይ ከምቲ ገለ ገለ ሰባት ዝብሉኻ፡ ነቶም 
ምሳኻ ንዓመታት ዝሰርሑ፡ ዝደመዩ፡ ዝተጓየዩ፡ ኣብ 
ውዑይን ኣብ  ዝሑልን ኣብ ጎንኻ ዝነበሩ፡ ከተርሕቖም 
ትርኣይ ኣለኻ። ንሳቶም ጌጋታት የብሎምን 
ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣብቲ ዝጥለብ 
ኣኼባ፡ ኩሉ ተጋባኢ ገጌግኡ ኣልዒሉ 
እቲ ውጽኢት ንህዝቢ እንተዝግለጽ 
ይሓይሽ። ምኽንያቱ ብሰሪ ንኣኼባ ድሉው 
ዘይምዃንካ እቲ ምስጢር ንደገ ወጺኡስ ንፋስ 
ይወቕዖ አሎ። እዚ ከኣ ልጓም ዘይብሉ ቀይዲ 
በተኽ ኣሰራርሓ እዩ። ኣብ ቀይዲ በተኽ ጉያ 
ድማ ወይ ኣረጊት ይጉነጽ ወይ ቀልዓ ይርገጽ 
ስለዝኾነ ጥንቅቕ ምባል ዘድሊ እመስለኒ። 
ምናልባት’ውን ጣቕዒት ኣዴታትን 
ሆይሆይታ ሰባትን የደናግረካ ከይህሉ፡
 እቲ ኣካይዳ ለባማት ክኾነልና ብማለት ንገብሮ 
ዘለና ናይ ምጽማም ሞራልን ኒሕን ምዃኑ 
ፈሊጥካ ንግዳምና ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ 
ውሽጥና’ውን ክትርእን ክትዕዘብን ፈትን።
ዝኸበርካ ፕረሲደንትነ ካልእ ዘይርድኣና 
ሕቶ  ኸኣ’ሎ። ህ.ግ.ደ.ፍ መን ኢዩ? ምናልባት  
ህዝቢ ትበሉ. ትኾኑ። ኣየናይ ህዝቢ...!! እቲ 
ብድሌትን ብዘይድሌትን ወረቐት ኣባልነት 
ህግደፍ ዘትሓዝኩሞ? እቲ ይቀበሎ ኣይቀበሎ 
ኣኼባ እናበልኩም ብታሕቲ ታሕቲ 
ዝወደብኩሞ እቲ ወረቐት ኣባልነት ህግደፍ 
ዘይሓዘ ክእሰር’ዩ” ብምባል ብሓወሲ
 ምፍርራሕ ኣባልኩም ዝገበርኩም ህዝቢ 
ድዩ ህግደፍ? ንህግፍ ምስ ክንደይ አበራቱ 

ተቐቢልናዮ ጸኒሕና ኢና። ሕጂ ግን ደሃዮም 
ይጥዓም፡ እቶም 15 ኣባላት ህግደፍ ካብ ከምዚ
ዝሓለፈ ኣሰራርሓ ክንዕረ ዝዛረቡ ዘለዉ ይመስሉ። 
ጥዑም ንፍስ ከኣ የንፍሱ ኣለዉ። እቲ ጌግኦም 
ክሳዕ ብወግዒ ዝግለጸልና ከኣ ቅኑዓት ከምዘለዉን 
ካብ ስልጣኖም ከምዘይተኣልዩን ኢና ንፈልጥ። 
ከመይሲ እቲ ክሽየሙ ከለዉ ብወግዒ ዝተሸሙ፡ 
ክእለዩ ከለዉ ግና መእለይኦም ምኽንያት ዛጊት 
ኣይተሓበረናን። እዚ ኣብ ፈቐዶ ጎደናታት 
ብኣባላት ህግደፍ ኣንጻር እዞም 15 ዝፍኖ ዘሎ 
ጸለመታት ብመርትዖ ክሳዕ ዘይተሰነየ ኣይንቅበሎን
ኢና። ብብልሽውና ወይ ብጉቦ ዝሕተቱ እንተደኣ 
ኮይኖም ዝምልከቶ ኣካል ተመዚዙ ይሕተቶምን 
ውጽኢት ይንገርን። 
    እቲ ንሳቶም ዝጠለብዎ ንረዳዳእ ዝብል 
ኣኼባ ከኣ ተግባራውነት ይልበስ። ረብሪቦም
ይግደፍዎ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተሃልዩ ድማ ዶብ 
ይገበረሉ። ከመይሲ ዋላ’ኳ ንሳቶም እንተረብረቡ
እቲ ዘይርብርብን ረብሪቡ ዘይፈልጥን 
ህዝቢ ባብ ከፊቶምሉ ስለ ዘለዉ ኣብ 
መወዳእታኡ ክበጽሕ ናይ ግድን እዩ። 
ብስራሕ ህግደፍ ኣየናይ ሕብረተሰብ ዓጊቡ? 
ካብ ስድራ ስውኣት፡ ደቂ ስውኣት፡ ስንኩላን፡
መንእሰያት፡ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ፡ ኣባላት ሓይልታት 
ምክልኻል ዕጉብ እዮም ዝብል ኣሉ’ዶ? ህግደፍ
ኦዲትን ገምጋም ስራሕን ገይሩ ኣበየናይ መዓልቲ  
ንህቢ ብትኽክል ነጊሩ ይፈልጥ? ስራሕ ህግደፍ እዚ 
እናሃለወ፡ ኣኼባታት ተሓቲትካ ኣይፋልን ምባል 
ብፍጹም ግጉይ ስጉምቲ ኢዩ። ቅድም ዝተጠልበ
ኣኼባ ጎሲኹም፡ ኣብ እምባትካላ ኣኼባ ክትገብሩ 
ምፍታንኩም ‹ገመል ሰሪቕካል ጉምብሕ ጉምብሕ»
ኮይኑ ኣሎ። ነቶም ጉድለተ ከይተነግረና ካብ
ስልጣኖም ደኣ’ምበር ካብ ኣባልነት ህግደፍ 
ምውራዶም ዘይተነጸረ ኣባላት 
ዘየሳትፍ ኣኼባ ርዱእ ኣይኮነን። 
እቶም ኣባላት ህግደፍ ክነስኹም እዚ ኩነታት 
እናረኣኹዎ ከምዘይምልከተኩም ኣስቂጥኩ 
ዘለኹም’ከ እንታይ እዩ ጉድኩም? ምናልባት እቲ 
ሕቶ ኣብ መንጎ እዞም 15 ኣባላት ህግደፍን 
ፕረሲደንትን ኮይኑ ይስመዓኩም ከይህሉ፡ ተራኹም 
ተጻወቱ። ዓረቕቲ ዲኹም ዋላ መበአስቲ መርገጺኹም
ኣነጽሩልና። ካብቲ ከምዚ ክርከብ ከሎ መፍትሒታት 
ከናድን ውጽኢት ጻዕሩ ክንገረናን ተማለት ዝሸምናዮም 
በዓል ስልጣን ስቕታ ክንረክብ ሞሳና ኣይኮነን። እዚ 
ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሓሳባት ፍልልይ ሞጎኛታት ኴንኩም
ብኣኼባን ምርድዳእን ከተህድእዎ ትጽቢትና 
ኢዩ። ኣበር ኣለና’ሞ ኣበርና ምእንቲ ከይወጽእ 
ከምኡ ኣይንገብርን ዝብል ኣተሓሳስባ እንተሃሊኩም 
ግን ካብ ዓይኒ ሓፋሽ ኣይተምልጡን ኢኹም። እንተ 
ንናይ ኣኼባ ጠለብ ከም ጉስጢ፡ ከም በረውረው 
 ዝበለ በርሚል እናምሰልካ ምሕጫጭ ግና ኣየዋጽእን ኢዩ። 
  እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ  ዘይልዙብ ቃላት፡ንኣእዛና 
ኣሰልችይዎ ኢዩ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ናይ  ቀደም 
ኣወንታዊ ውጽኢቱ ስለ ዘይረኣና ኣብቶም  ኣሚንና 
ዝተቐበልናዮም መራሕትና ክድገም  ኣይንደልዮን 
ኢና። ንጠንቀቐሉ ኸኣ፡፡ እሂን ምሂንን  ምብህሃልን፡ 
ርእይቶ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ንምቅራብ ዝጽዕራ ዘለዋ 
ብሕታውያን ጋዜጣታትና ከኣ ዘልኣለም  ይንበራ...!!! 

ፍረ ሰውራ ተስፋይ 
ኣስመራ

ብሁል በሃልቲ
ነሓሰ 29

* «ንዓይ’ማ ድሬክትሮኒ!» 
- ሓደ ሚኒስተር ስርዓት ወያነ ሚኒስትሮኒ ምስ 
ኣዘዘ፡ ከከም መዝነትካ መሲልዎ ሓደ 
ዳይረክተር ብጻዩ ዝበሎ። 
* «ዕድሜኽን ‘ኮ ዶላር ኮይኑ!» 
- ወድ ሻውል ንሓንቲ ክንደይ’ዩ ዕድሜኺ 
ኢልዋ፡ ሓደ ግዜ 21 ካልእ ግዜ ድማ 19 
ምስበለቶ ዚበላ።
 «እጥዕመኪ ተኾይኑ’ባ ስምዕና!» 
ወድ ህብትስሉስ ነታ ኣብ ቅድሚኦም ተኾዲማ 
እንዳረኣየቶም ዘስቀጠት ኣሳሳይት፡ ስርሓ ከዘክራ 
ዚበሉ። 
«በዓል መኪና ባ ክዓግት!»
 - ስለምንታይ ኢኺ ቀይሕ ሊፒስቲክ ጥራይ 
ትገብሪ ተባሂላ ኤደን ብዓይኒ ሴማፎሮ፥ (ርእያ) 
ተርጕማ ዚመለሰቶ። 
«እንጻ ማቸላዮ!»
 - ወዲ ህብትስሉስ ንሓንቲ ካፑቺኖ 4.00 
ናቕፋ ከፊሉ እንዳወጸ፡ ኣብቲ ኣፍደገ ላተርያ 
ኣበይ ዲኻ ጸኒሕካ? ንዚበልዎ ብጸቱ፡ ብሕርቃን 
ዚመለሶ። 

መም/ተኽለ ተኸስተ

ክነዋግዓኩም
«ነዝስ ባንዴራ ትኣስረሉ እምበር» 
: ስምኦን ንሓደ ብቐጻሊ ጠጠው 
ዘዘውትር ዝነበረ ዝበሎ
«ኣብ ሆስፒታል» 
ሙሴ ደምና ኣበይ ይጻረ ተባሂሉ 
ምስ ተሓተ ዝመለሶ
 «በሊዕካ ኣሉ» 
ኣደይ ሰንበቱ ንወደን ዕባራ ንምባል 
ዝተዛረብኦ 
«ምስ ሓወኻ ክገድፈካ’ዩ» 
ፊሊ ንዝተቐንዘወ ዓርኩ ከደዓዕሶ 
ዝተዛረቦ
- «ኦው... ሓሊበት!» 
*** ኣምቼ ኣብ እንዳዓርኩ 
ዝተሓናገረ ዓራት ምስ ረኣየ 
ብምግራም ዝበሎ
 «እግሪ መኸል» 
 ሓደ ተመሃራይ ዩኒቨርስቲ ብርቱዕ 
መርመራ ተፈቲኑ ድሕሪ ምውጽኡ  
መርመራ ከመይ ኔሩ ተባሂሉ 
ምስተሓተ ዝመለሶ። 
«ክቑነን» 
ጆን ክቕምቀም ክኸይድ ከሎ ናበይ 
ኢኻ ምስ ተባህለ ዝበሎ።
«ኣታ እዚኣስ ንማዘሩ’ምበር 
ኣረኪስዋ!»
ስዩም፡ ኣማን ዓርኩ ካብ ክረምታዊ 
ማእቶት
ድሕሪ ምምላሱ ሃጢሩ ብምርኣዩ 
ዝተዛረቦ። 

ስምኦን፡ ሳምራዊ 
ኣስመራ ዩኒቨርስቲ



ህይወት ጉራማይለ
ደራፎን ዳስን ኣብ ክራማት ወዲ ዃዳ 

ሓምለ 29  3ይ ዓመት ቁ. 24
     «ዓዲ ንፋስ ደበና ትኽደን ኣላ’ሞ፡ ስልጥ፡ 
ስልጥ ንበል ማይ ከይተርከበና፡» ኢልና ምስ 
ብጸይተይ ናብቲ  ዝተዓደምናሉ ውራይ ስሕብ፡ 
ስሕብ ኣበልና ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይ’ቲ ዳስ ተቐባል 
ጋሻ ጸኒሑና። ሓጺን እናጠብጠበ ድማ፡  «ለማኖ 
ጽባሕ፡ ሎሚ ኣጋይሽ ጥራይ ኢና ንቕበል» በል 
መንእሰያት ስለዝራኣየና። « ዑዱማት ዲኹም?» 
በለና። «እወ» ኢልና መለስናሉ። ከም ወተሃደራዊ 
ኣዛዚ ነታ ሒዙዋ ዝነበረ በትሪ ኣብ ኢዱ እናጠበጠበ 
ቅድሜና ድሕሬናን እናኾለለ፡ ካብ ጽፍሪ እግርና
 ክሳብ  ጸጉሪ ርእስና ልቢ ጌሩ ጠመተና። ብርእሱ 
እተው  ዝብል ምልክት ሃበና ኣተና። ደሓር ኢና ንሰምዖ
ዘይስማዕ የለን፡ ሓደ ኩራ ኣብ ኣፍንጭኡ ብጻይና 
ቅድሜና ናብቲ ዳስ ኣትዩስ ቁመኑኡ ርእዮም
ርቡሕ ኣይኮነን ግዲ ኢሉዎ ግዲ ኣይገበሩሉን።ሽዓ 
ፈጽ ኢሉ ካብ’ታ ዳስ  ዕድመ ክኸፍላ ዝሓሰበ
10 ናቕፋ ምስ ዝነበሮ ኣካዊኑ ኣብ ቤት መግቢ 
ኣትዩ ኩራ ሃፈጽ እናበሉ’ዩ፡ በንጸርጽሮት ነታ 
ዝሓዛ  ትሪባ ከም ዘየላ ዝገበራ። ንሕና ግን ብርእሱ 
ምልክት ምስሃበና ባዕልና ኢና ንነብስና ኣሰሊፍናያ።
ስዋ’ኳ ዝወጾ የብሉን፡ ጥይት’ዩ። ሓንቲ ዋንጫ 
ክትሰትን ኣብ ነብስኻ ሓዊ ክድፍኣካን ሓንቲ’ያ። 
በዚ ከይኮኑ ኣይተርፉን ከኣ ሓደ ግሩም ወዲ 
ሰማንያ ዓመት ዝኾኑ ሽማግለ ሰለስተ ዋንጫ 
ገጽ ምስ ከልእወን፡ «ቴብ ኣጥፍእዎ፡ እንተ
     ኣነ ኣቦ የብለይ ኣደ የብለይ ዘኽታም’የ። 
ምስ በለ፡ ኣብ ጥቕኦም ዝነበሩ ዕዱማት ሰሓቕ 
ስርንቕ ክብሉ፡ እቶም ርሕቕ ዝበልና ድማ ልልው 
ክሳብ ንብል ቲኽ ኢልና ስሓቕና። «ወዲ ሰማንያ 
ዓመት ሽማግለ ደኣ ኣቦ የብለይ ኣደ የብለይ እንታይ 
ኣምጽኦ እም...ም» በላ ሓንቲ ዕድመ ዝጸገባ 
ኣደ እሰን ‘ውን ሞይቅወን’ዩ። ስዋ ዘይገብሮ 
የብሉን። ኣሽምባይ ንኽልተ ዋንማ ጥዒሙ፡ 
ዝደለየኒ እንተሎ ደገ ይውጻእ ንዝብል፡ ሓደ 
ብጻይና’ኳ ዓሰርተ ዓመት ስዋ እንዳ ዓዲ ጋውል  
ሰትዩ ተሞክሮ ዘዋህለለ ኣርባዕተ ዋንጫ ኣለልጊቡ 
ምስለኸዐን፡ እዛ ዳስ ክንደይ ብኽንደይ ኢሉ 

ብእግሩ ከምትራ ዝራኣዩ መስተውዓልቲ፡ 
ርጉም ስዋ ትራ ወሊፉ ኢሉ፡ ትሒም  ትሒም 
በሉ። ብድድ እንተኢሎም  ግን እቲ ብጻይና 
ፍር ክብልን መሬት ክስጥሖምን ንእለታ’ዩ።
ብድሕሪ’ዚ እዋን እቲ፡ እቲ መርዓዊ ስለዝኾነ 
ማይ’ውን ክሃርም ስለዝጀመረ፡ «ነዓ እዛ መርዓ 
ዛሕሊ ከይሰልኳ ክራርካ ሓዝ ደራፊ፡ ኣሙቕ፡ 
ብደድ ኣብላ፡ ኣጉህራ» ምስበልዎ፡ በዓል   
ክራር’ውን እንተረሲነ’የ ጓይላ ዝመልካ ኢሉ 
ጠዓዒሙ ስለዝነበረ፡ ክራሩ ጥሪም፡ ጥሪም 
ኣበለ። መርዓዊ ምስ መጸ ከኣ መጸ፡ መጸ፡ 
ኣንበሳ ይመስል ካብ ዱር ዝወጸ ክብል፡ ሕጂ 
ግና ክሳብ ዝረስን ኣውሎ’የ ክጅምር ኢሉ፡ 
«ኽሊ ጸሊኤኪ፡ ኣንቲ ዓለም ጣልማይ 
ጅግና’ኮ ዓሪፉ፡ ወደቦየ  ኽፍላይ 
ምቕማጡ ሽማንጉስ ላዕላይ
‘ትርፎ ፍሽኽ እንታይ ኮን ባሃላይ 
ኣብ ቀላይ ዝሕምብስ ከም ደርሆ ማይ
ደም ነቢዓ ተወዲኡ’ቲ ማይ» 
ምስበለ፡ ሓደ ዘመድ ብድድ ኢሉ፡ ድሓን 
ጓሂኻ ኣብ ካልእካ ግበሮ፡ እዛ ዳስ ሕጂ ሓጎስ
ሃባ ምስ በሎ፡ ስገረ ናብ ካልእ ደርፊ።
መሽሽ ከመለኺ ዓይነየ፡ ከመለኺ» ምስበለ  
ድሃይ ዓባዩ ድዩ ክገብር መጺኡ እንታይ’ዩ እዚ
ጓይላ፡ ኣዅስዋ’ምበር ምስበሉ፡ ደራፋይ   
ስለዝተዳህለ፡ ህርመት ተሸናኺርዎ፡
«ብእዋኑዩ ዘእቱ በሉለይ፡ ካፕችኖ» ይብል’ሞ፡ 
ነዚኣ ኣመንግዩ «ናብራና መሬት ሰማይ» 
ነዚኣውን ኹልፍ ኣቢሉ «ኣባሻውል ዝባን ዳሞ...» 
ነዚኣ’ውን ኢቶ ስብር ኣቢሉ «ሚእቲ  ካብ 
ሚእቲ••.» ምስ በላ ኣእጋር ኣኹዳዳይ ምስ
ህርመት ክራር፡ ንበይኑ ጎሮር፡ ኣብሖ ኽራት 
ጓይላ፡ ሓደ ዝተራእዮም ዝዛረቡ ዝመድ፡ «ደው 
ኣብሎ ጓይላ፡ ኢቶ ሰርካያ ኩዳ፡ ክራርካን ኣፍኻን 
በበይኑ፡ እንታይ’ዩ’ዚ እንጣጢዕ እዘርእ ኣለኹ፡
ሰማይ ግራቱ» ቢሎም ምስ ተቖጡዑ፡፡ ደራፋይ

” ካብታ ሰማይ ግራቱ ትብል ዘረባ 
እቶም ኣቦ፡ ሓንቲ ደርፊ ኣዘኪሮሞ፡ 
ሰማይ፡ ሰማይ ትኸይደ ገረወኛ 
ከም ኤርትራዊ ዝትኩስ ነይራኣና፡
ምስበለ፡ ክንደይ ኵናት ዝፈቱ ደራፋይ
መጺኡና፡ መን ዓለመካ መሰንቆ ዝብል ጉሪምሪም 
ነታ ዳስ ኣብዒጡዋ’ዩ። ሓቆም እዮም ደራፋይ
ምስ ኢዱን ክራሩን ስለዘይተሳነየ፡ ንሓሙሽተ  
ደቂቕ ርግእ ኢሉ ክሓስብ ርእይቶ ኣቕረበ። 
ጥዑም የምክርካ በልዎ ሽማግለታት፡ ሰለስተ ዋንጫ 
ኣለጋጊቡ ምስ ገሰመ። በዓል ድርዕቲ ታንኪ ከብዳ 
ቅደዳ፡ እታ ኣበባኹም ዘሊላ፡ ዘሊላ ኣባኹም፡ ማሽላ
 ኮደን፡ ኣደይ ማዓረይ ወይዛ ዝያዳ፡ ሩባሩባ ላሕል 
ተሸፊና ግመ፡ ዘብላ ደርፍታት ብመስርዕ ኣብ 
ኣእምርኡ ቅጅል በለኦ። ይትሳእ ነዛ ክራር ሒዙ 
ጓይላ ፋሕፋሕ ኣበላ፡ ዓጽመ ስጋ ብሰንኪ ስዋ  
ብጎቦ’ያ ተኹድድ ዘላ፡ «ጥዑም ምለስ፡ ጥዑም  
ምለስ፡ ተዓወት» ዝብል ግብረ መልሲ ምስ ሰመዐ፡
በቃ ረሲኑ’ዩ። ሓንሳእ እንተንቂሉ ድማ መዕገቲ 
የብሉን። ጓይላ መዳርግቲ ዘይባል ጽቡቕ ማዕቢላ፡ 
ሳዕሳዕቲ ስሙራት፡ ክራርን ጎሮሮን ስሙር፡ 
ድራም ማሽን’ውን ንፍዕቲ፡ ጓይላ ቃልቃል ኢላ።
     ኣባጅጎ በላዒ ጎጎ ግን ምድረ ሰማይ ወሰን 
ኢሉ ሒዙዋ እንድዩ፡ ማይ በርትዓ። ደራፋይ
ዝሰርዖ ቅዳም ተኸል፡ ድርዕቲ ታንኪ ጅምር  ምስ 
ኣበላ ንሓደ ጓይላ ዘይኮነሉ ብጻይና ንዓ ሳዕስዕ 
“ሎሚ ዘይላዕሰዐ ብደዉ ከምተረስዐ’ዩ» ኢልና 
እንተጎተትናዮ እቲ ዝሃቡና ግብረ መልሲ ብሓቂ 
ከብድኻ ዝበልዕ’ዩ። «ኣነ ዘኣተኸዋ ጓይላ ኣውዒላ 
ኣይትፈልጥንያ፡ ኣብ ጎረቤትና መርዓ ተገይሩ፡ 
ከልቢ ሰንሰለት ስለዝበተኸ፡ ኣብ ሳልሳይ ዙር ጓይላ 
ማሕዲጋ፡ ካልእ ግዜ’ውን እንተተመሰለለይ 
ኢለ  ጓይላ ኣትየ እናሳዕሳዕኩ ከለኹ፡ ኮብሊለ  
ስለዝመጻእኩ፡ ካብ ኣሃዱና ፖሊስ መጺኦም 
ካብቲ ጓይላ ኣውጺኦም ወሲዶምኒ። ስለዚ ጓይላ  
ስለዘይኮነለይ፡ ኣነ እንተኣትየ ኸኣ ኣይተውዕ 

ልን’ያ» ምስበለና፡ ክላ ትም በል ዘይከውን ነገር
ኣይትሕሰብ፡ ኢልና ኣእተናዮ። ነቶም ምስኡ 
ንስዕስዕ ዝነበርና እቶም ዘጣቕዑ ዝነበሩ እናሰለመና 
እንከለዉ፡ ነቲ ኣብ ጓይላ ምስ ኣተወ ዘየውዕል 
ቅርሺ ስለዘይጠቅዕሉ፡ ኹራ ሳዕሪርዎ፡ ሓንቲ ናቕፋ 
ካብ ጅብኡ ኣውጺኡ’ዩ ንነብሱ ዝጠቀዐ። ውዕላ 
ክትጅምርን ማይ በርቲዑ ኤለክትሪክ ክትጠፍእን 
ሓንቲ። ንሕና እምበር ጓይላ ዘይኮነሉ’ኳ እንተበልና፡ 
ወዲ ግን እምብዛ ተሰሚዕዎ «ዋይ ኣነ ጓይላ 
ዘይኮነለይ” ኢሉ  ፊቅ። ምለሶ ኢልና እንተጸናናዕና 
ሕንቅንቅ እናበለ፡ «ኣነ ዝኣተኽዋ ጓይላ ኣዋዒላ 
ኣይትፈልጥን’ያ» ኢሉ ዘረባ ዕግት በሎ። ድሓር 
ግን ሓደ ሕያዋይ መስተውዓሊ ኩነታት እታ ዳስ 
ባህ ስለዘይበሎ ቴንዳ ንታሕቲ ክዘጥጥ ምስራኣየ፡ 
ንበዓልቲ ቤቱ፡ ናይ ስጋ ሕሱም፡ ውጺ፡ ውጺ ካብዛ 
ዳስ ምውዳቓ ኣይተርፋን ‘ዩ ውጺ፡ ምስበላ ሓደ 
ምስ ጠዓመ ሞት ዘይፈርሕ ሽማግለ፡ዕዱም እናሃደመ 
ዋንጭኡ ሒዙ ዝሰምዕ ዝነበረ ብዘረባ እቲ ሰብኣይ 
ዝተገረመ ኣየነይቲ ጥዕይቲ ሰበይቲ ዝሓዘ መሲልዎ፡ 
ግናይ ጎቦ ጭረ፡ መታልሑ ዘንቆልቀለ፡ ዳናጉኣ ሞስቓ፡ 
የዒንታ ሃሰስ ኢልካ ዘይትረኽቦም፡ ኣፍንጫኣ ከኣ 
ኣይዝረቦን ‘ዩ፡ ኣይካብ ቁመት ኣይ ካብ ሽመት፡ ነዚኣስ 
ውጺ ይብላ፡ ከይትመውት። እዚኣ እንተመይታህልካ፡ 
ዑምራ’ዩ መዲና ዘይከድኩ ኣይምበልካን» ምስበሎ 
«ሰበይተይ ብዓይነይ ጽብቕቲ’ያ» ኢሉ ምስቲ ሰብኣይ 
ግብግብ ገጢሞም ሕደግ፡ ሕድግ ቢሎም ዓረቕዎም።
       ካልእ መስተውዓሊ ድማ ሕሹኽ እናበለ 
«ሰበይቱ ከይትሞቶስ ክሳብ ክንድዚ ሽቐልቐል፡ 
ታይታኒክ ተግብሪ ኣብዛ ዳስ ተሰሪሓ» ኢሉ፡ ክርትም 
በለ ብስሓቕ። ዳስ ግን ኩነታታ እናኸፈአ ስለዝመጸ፡ 
ሓደ ኣማኒኤላ ዝበሃል ብጻይና፡ ካራ ኣምጹኡለይ 
በሎም፡ ሰብ ውራይ ካራ ኣጠምዎ፡ እናዘለለ ነቲ 
ዝገጠጠ ቴናኝ ቀደዶ፡ እቲ ዝዓቖረ ማይ መተንፈሲ 
ረኺቡ ዳስ ካብ ምፍራስ ደሓነት፡ ካብ ውራይ 
«ዳስ ዘድሓነ ጅግና» ኢሎም ሞጎስዎ፡ ንሕና’ውን 
ምኩር ኢኻ እናበልናዮ ናብ ገዛውትና ተዓዘርና።

ሓደ መዓልቲ ኣብ እንዳ ስዋ
     ዝሓለፈ ቀዳም’ዩ። ሽዑ ምሽት ዝነበረ 
ቁሪ በርቲዑኒ ዘይኣመለይ ብእዋኑ’የ ንዛይ ክኣቱ 
ወሲነ። ብኽልተ ጉንዲ እዝነይ ይሽብብ ንዝነበረ 
ብርቱዕ ቁሪ ዝሓለፈ ንፋስ ኣይከኣልክዎን። ኳሌታ 
ጃኬተይ ናብ ኣእዛነይ ዘርጊሐ፡ ክልተ ኣእዳወይ
ድማ ኣብ ጁባ ጃከተይ ኣእትየ ብተብተብ እኸይድ 
ነበርኩ።  ብከተማ  መጺኤ ኣብ ከባቢ ማይ 
ኣባሻውል ንዝነበረ ዓቢ ጎደና ንኽሰግር መካይን 
እናተኸታተልኩ ከለኹ፡ ሳጓይ ክጽዋዕ ሰማዕኩ’ሞ 
መካይን ምቁማት ኣቋሪጸ ናብቲ ዝተጸዋዕኩሉ 
ሸነኽ ቁሊሕ በልኩ።ካብ ቅድም ዝፈልጦም 
መታዓቢተይ ኢዮም። ሰለስቲኦም ኣብ ዝተፈላለየ 
ግንባራት ዓሪዶም ከምዝነበሩ’የ ሰሚዐ ነይረ።
«ኣታ መንደኣ ኣራኺብኩም!?» እናበልኩ 
ሓሓቚፉ ድሕሪ ምስዓመይ፡ ከኣ «እሞ በየን ገጽና 
ደኣልና?» ጠመተይ እናበራረኹ ሓተትክዎም።
ጽቡቕ ዕርነት ዝነበረካ እሞ ኸኣ ነዊሕ እዋን 
ተፈላሊኻ ዝነበርካ ኣዕሩኽ ዋላ ሃንደበት  
ተራኸብ፡ ብቐሊሉ ክትፈላለ ፍጹም ዝከኣል 
ኣይኮነን። እቲ ሓቢርካ ዘሕለፍካዮ ሕማቕን 
ጽቡቅን ነገራት ለለዝረኣየካ ከኣ ንውሕ ዝበለ
ሰዓታት ዓዲግካ ከተድግመሉ ባህ ይብለካ። 
በዚ ምኽንያት’የ እምበኣር ኣነ ኸኣ ብሰንኪ’ቲ 
በል ክብለኒ ዘመሰየ ቁሪ ዓራተይ ክትረኣየኒ  
ከምዘይጸንሐት፡ ንገዛይ ናይ ምኻድ ሓሳበይ ኣቋሪጸ 
ሓቢረዮም ናይ ምኻድ ድሌተይ ዝገለጽኩ። “ኪድ
ጥራይ ንስኻስ ደሓን ቈሪ ተጓይየካ ዘላ ኢኻ ትመስል!!» 
መለሱላይ እ ክልተ ናይ ቀለዓለም ምዃኑ ዝገለጽ 
ኣዘራርባ።  “ደሓን ካብዚ ተኸዲንካዮ ዘለኻ ጥራይ  
ክልተ ጃኬት ምቐሎም ‘ምበር ነዚ ቁርስ  ክቃለሶ’ዩ።» 
... ኣብ ክንደይ ኮይኑ መለሰለይ ወዲ ቦኽረ፡ ነቲ ካብ 
ዓሰብ ዝመጸን ክዳውንቲ ደራሪቡን ዝነበረ ታልክ 
ዝበሃል ዓርክና እናጠመተ።  «ዘይ ሎሚ  መዓልቲ 
ስለዝኣተኹምበር ከማኻ መዓስ ኮይነ’ታ ሮጉራጉ 
ኡቶናይ»ብመንኩቡ እናነውነወ መለሰሉ ታልክ።
“ደሓን ኣይትመቕለንን ኢኻ ኣይተንጸርጽር 
ጥራይ ታልክ ዓርከይ። ሓር ከኣ ናይ ቀደም 
ሓጺንን ናይ ቀደም ወላ ሓድሽ ዓድን ደሊኻ  

ኣይርከብን’ዩ ከመዩ ዝብልዎ ገዛውትና ናይ  
ቀደም ዓርኪ ኣይርከብንዩ’ሞ ንዑናይ ጥራይ»…
ሓንቲ ኣብ ጥቓና ዝነበረት እንዳ ስዋ ኣተና። 
እታ ገዛ ብብዝሒ መንእሰያት ግጥም  ኢላ’ኳ 
እንተነበረት ብነኣሽቱና ነዕልለላ ዝነበርና  እንዳ ስዋ 
ስለዝኾነት ግን ኣብ ኩርናዕ ኣብ ዝነበረት  ንእሽተይ 
ቦታ ተጸቓቒጥና ኮፍ በልና ተዘክርና ንምሕዳስ። 

ኮይንኪ ድዩ - ጭራሽ ኣቅቢጽክኒ 
በይነይ ከሪመ - በይነይ ክቕኒ 

ጋመይ በሉለይ- ፍርይቲ ዓይኒ፡... ኣሃይ! 
ኣሃይ! 

ወይኖየ ወይኖ-ጋመየ ወይኖ 
ትብል ሓረግ ኣልዒልና ብሃንደበት ኣዕለልታ 

ብዘይ ብኣኺ- ናብራ ነይክእሉ 
ብቐትሪ ሕማም- ብለይቲ ቃንዛ 
ኣይምሰልኪ ዋዛ... ኣሃይ! ኣሃይ! 

ኣብ ስብራ ዘርከብናላ ደርፊ ሃይለ ገብሩ 
ከምዚ ክትብል ከላ፡ ክልተ ገዘፍቲ ኣወዳት ከኣ 
ብሰሪ ጽበት ቦታ ከም ድሌቶም  ክንቀሳቐሱ 
ስለዘይከኣሉ ኣብዘለውዎ ኮይኖም ይቆጻጸዩ ነበሩ። 
ሓንቲ ልዕሊ ብርካ ዝተኸድነት ጎርዞ፡ 
ንዝቐድሓትልና ስዋ ምዑግ ምዑግ  ኣበልናዮ። 
ንገጽ ኣርባዕቴና ክኣ ጽውውግ ከም ዝብል ገበሮ። 

«ኣንታ መኾረዪ ድያ ቀዲሓትልና!» 
ብምባል  ሓተተና
ሓደ ብኹነታት’ቲ ስዋ ዝተገረመ ብጻይና፡ ካብ 
ምምጻጹ ዝተላዕለ  ንዝተጸዋወገ ገጽና እናረኣየን 
ንባዕሉ እናተጸወገን።
«ጸላኢና ይኾሪ በጃኹም ንውጻእ’ምበር እዚ 
እናሰተናስ ክንስሕቕ ኣይንኽእልን ኢና።» ኣሰዓበ 
እቲ ሓደውን። ሓቆምዮም ከምኡ ክብሉ። እንዳስዋ 
ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ገዛ ስለ ዝኣተኻን ብምለሊኽ 
ስለ ዝቐድሑልካን እንተዘይኮይኑ ፈጺሙ ቃና ስዋ 
ኣይነበሮን እቲ ዝተዋህበና ስዋ። ዋዕዋዕን ጸወታን 
እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ 
መንእሰያት ስለ ዝሰሓበና ግን ቀልጢፍና ክንወጽእ 

ኣይደለናን።
    ንሕና ገና ነቲ ዝቐዳሕናዮ ሓደ ሓደ ዋንጫ 
ምፍራቑ ጸጊሙና እናሃለወ እቶም ካብ ዕላላቶም 
ተማሃሮ ምዃኖም ዝልለዩ መንእሰያት ግን ምስ
ሽጋራ እናቋሰዩ ሕሱም ጠም ጠም  ይብልዎ 
ነበሩ። ምናልባት ኩሉ ንሓድሕዶም ካብ ማዕዶ 
ናብ ማዕዶ እናተጻዋውዑ የዕልሉ ምስ ምንባሮም  
ግን «ዓማዊል ስለ ዝኾኑ ለሚዶሞዮም” ናብ 
ዝብል መደምደምታ ትበጽሕ። 
ክልተ ሰባት ኣብ ጥቓና መጺኦሞ ተቐመጡ። 
ሻቡ ኸኣ፡ “ኢሂ ዳኣታ ስም ከስትየካ ኢልካዶ , 
ኣይኮንካን ኣምጺእካኒ !?» በለ’ቲ ሓደ ዝማዓጎ ስዋ 
ምውራድ ኣብይዎ ገጹ ጽውግውግ እናበለ። ‘) 
“እዋእ ሕጅስ ድራፍት ዲ ኻ ትሰቲ , 
ዘለኻ...!» «ድራፍትስ ኣይኮን» 
«በረኪና!!!» ነቲ ናይ ኣቃጫጭ ሕቶ፡ ናይ 
ኣቃጫጭ መልሲ መለሰሉ። ነቲ ምልልሶም 
ክንሰምዖ ለለዝጸናሕና፡ ኣርባዕቴና ኩልና ካዕ
ካዕ... በልና። 
ኣይጸንሐን እቲ ዝሰኸረ ብድድ ይብል’ሞ  
«ኢሃ ደኣ በዓል እምበይተይ ካብ መለሲ 
ዲኽን  ቀዲሕክናልና?» ናይ ብልቡ ሓተተ።
ኣየናይ , መዓረይ » ንሕቶ ብሕቶ መለሳሉ 
እተን ኣብ ገዛ ዝነበራ ዓባይ ሰበይቲ።,
«እዚ ማይ ቢሑቕ እምበር!!» ዝተዘርግሐ 
የእዳው ኣብ ጥቃ እግሩ ናብ ዝነብረት መለሊኽ 
እናመልከተ መለሰ። ወዮ ደኣ ኩልና ኣይኮናን 
እምበር እቶም ክንክተሎ ዝጸናሕናስ ስሓቕና
ክንቀጻጸር ኣይከኣልናን። 
«ንዑናይ ኣታ፡ ናብቲ ዝጸናሕክዎ። ሜስ 
ምስታይ ይሕሸኩም» ኢሉና ከኣ ተዓዝረ። 
«ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ስዋ ክሰቲ ግን ከመይ ኢሉ 
ክንድ’ዚ ዝኣክል መንእሰይ ይእከብ?» ንሓደ
ኣብ ፊተይ ዝነበረ መንእሰይ ሓተትክዎ።
 «እዚ ስዋ ዘይኮነ ናብዚ ንኽትመጽእ 
ዝገበረካስ...» ኢሉኒ ዘረብኡ ኣቋረጸ፡ 
ብስኽራን  ዝተቖለፈ መልሓሱ ኣሸጊርዎ።
«እንታይ ደኣሉ’ሞ?» ነቐኒቐ ሓተትክዎ።

«ኣለካ ምሽ ንዘን ኣዋልድ ገለ መለ...» 
«ለካ’ንዶ» በልኩ እቲ ምኽንያት በሪሁለይ።
ወዮ ደኣ ንኣሽቱ ምስ ምንባርና ብዙሕ ኣስተውዕላሉ 
ኣይነበርኩን እምበር፡ እዚ ልሙድ ተርእዮ 
እንዳስዋታት ኢዩ። ብሕልፊ ከኣ ኣብቲጎራዙት 
ዝርከባሉ እንዳስዋታት።, ምናልባት -ትመላለስ 
ኔርካ’ሞ ሓያል ጠፊፊእካ ምስ ትመጽእ፡
 «እንታይ ጠፊእካ ይብላኻ ከምዛ ብጥርሓ 
ዝቐድሓልካ። ባዕለ’የ ምበር , ለካ ጠላሕ 4 ኢለያ
ትሰቲ፡` ንኹሉ , ብፍሕሽው ገጽ - ክምዝበለኦ 
ረሲዕካ። ካልእ መዓልቲ ድማ ስራሕ በርቲዕወን 
ብዙሕ ኣይግደሳልካን። ሽዑ’ውን . ብሕርቃን
ደጋጊምካ ትሰቲ። ብኡ ኣቢልካ ድማ ከይተፈለጠካ 
ግዜኣ መስተ ትኸውን። 
እቶም ኣዋልድ ደልዮም ዝመጹ መንእሰያት፡ 
ስድርኦም ዝገኡሎም ድዩ ባዕላቶም ኣብ ትርፊ 
ግዜኦም ጨቖቕ ኢሎም ዝተኸድንዎ ክቡር 
ክዳውንትን ጫማታትን ወድዮም ይመጹ። 
ዘይግሁድ ውድድር ክዳንን ኣካዳድናን ከኣ 
ይገብሩ። እተን ሰብ ስዋ ከኣ እንተስ ናይ ብልበን 
እንተስ ከምስላ ምስ ኩሉም ይጻወታን ይስሕቃን። 
ኣብዚ መን ተዓዊቱ ናይ ቀረባ ብጻይ(ዓርኪ) 
እታ ምእንቲ እታ ጎርዞ ክብል ናብ ንእሽተይ
 ዕትሮ ዝተቐየረ መንእሰይ ፈሊኻ ንምልላይ’ውን 
ዝከኣል ኣይኮነን። ከመይሲ ንሱ እንተተጋሂዱ 
ብቕባጸት ቁጽሪ’ቶም ዓማዊል ክንኪ ወይ’ውን 
ዕግርግር ክፍጠር ስለዝኸእል ፍትውነታ ኣብ 
እንዳስዋ ዘላ ጎርዞ ብስቱር ኢዩ። እዋን መናመሰየ 
ብዝኸደ፡ ኣብቲ ዝነበርናዮ ገዛ ናይ ዝነበሩ ቁጽሪ 
ሰኽራማት እናበዝሐ ከደ። ሆሆን ዋዕዋዕታን ከኣ
ምስኡ። 
   ሓደ ወዲ ንተን ኩቡራት ምዃነን ዝልለያ 
ሲንተቲክ ጫምኡ ጎሊሑን ምእንቲ ክረኣያሉ፡ 
እግሩ ኣብ ብርኩ ክሰቅል ክብል ኣብፊቱ ናይ 
ዝነበረ ወዲ ዋንጫ ይድንክላ። በዚ ኸኣ ሓንቲ 
ዋንጫ ዝመበገሲኡ ባእሲ ተላዒሉ ዕግርግር ኮ። 
መን ምስ መን ኣይርዳኣካንዩ። ኩሉ ዋናጩ 
ተደንኪሉ ገዛ ብስዋ ኣዕለቕለቐት።
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ንመኖም ክመርጽ
ህድኣት ዳምር   ምስ ጆን ካብ ዘይንራኸብ ዳርጋ ሰሙን 

የሕሊፍና ኢና። ዝተቛጸርናሉ ግዜ ኣነ ብናይ  
ኣቦይ ምትሕልላኸ ክጥዕመኒ ስለዘይከኣለ 
ኣይመጻእኩዎን። ንሱ’ውን ኩነታት ገዛና ኣዳዕዲዑ 
ስለዝፈልጥ ከምዘይሕዘለይ እፈልጥ’የ። እምበኣርከስ
ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ኢና ንመጀመርታ 
እዋን ናብ ከተማ ገጸይ ዘምርሕ ዘለኹ።
እቲ ኣዝየ ዝፈትዎ ጆን’ውን ካብ ኩለን  
ክዳውንተይ ንሳ ጥራይ ከምተጸብቐለይ ዝነግረኒ 
ጎልፎ ምስ ነዊሕ ጎና ለቢሰ፡ እተን ነዋሕቲ 
ዝታኮአን ጫማይ ወድየ ምስቲ ኦክስጅን ዝተቐብአ 
ጸጉረይ፡ ፊን ፊን ዘብል ጫና ተለኽየ ንገዛይ 
ዝባነይ ሂበያ ተበገስኩ። ኣቦይ ገይሹ ብምንባሩ 
ኣካለይ ብሓጎስ ተጎቢኣ’ያ። ልክዕ ከምዛ ተኣሲራ  
ዝነበረት’ሞ ዝተፈትሐት ጭሩ’የ ኮይነ። ኣቦይ 
ዝገሸላን መዓልታት ንዓይ ልክዕ ኣውደኣመተይ 
ኢዩ። ኣቦይ ብስራሕ ክገይሽ እንከሎ ኣነ ናይ 
ግድን ኣብ ገዛ ወጺአ ንጆን እረኽቦ።
ቁጽሪ ክልተ ኣውቶብስ ተሰቒለ ጉዕዞይ ንከተማ 
ተታሓሓዝኩዎ።ኩማ ከይረገጽኩ ብዙሕ  ስለ 
ዝገበርኩ ኣዝዩ ሓዲስኒ። ነብሰይ ድማ
ክቋጻጸሮ ዘይክእል ሓጎስወረሶ። እታ ኣውቶቡስ 
ኣብ ፈቆዶ ፌርማታ ደው ክትብል እንከላ ዓቕለይ 
እኩት’ዩ። በቃ ወሪድካ ብእግርኻ ኪድ ጥራይ 
እመጸኒ። ካን ተሃዊኸ ኣዝየ ተሃዊኸ ነቲ ዝብለኒ 
ከም ፍንጭል ኣካለይ ገይረ ዝርእዮ ጆን ክረኸቦ!
መቸም እታ ላህማም ኣውቶቡስ እንተስ 
ንርእሳ ኢላ፡ እንተስ ኩነታተይ ፈሊጣቶ 
ድሕሪ ክንደይ ግዜ ኣብቲ ዝደልዮ ቦታ
ኣውረድትኒ።ካብታ ኣውቶቡስ ምስ ወረድኩ ቴለፎን 
ክድውል’ዩ ነይሩ መደበይ። ጆን ካብ ከተማ ገዝኡ
ቀሪባ ስለዝኾነ ብቴለፎን’የ ክጽውዖ። ከም መደበይ 
ድማ ሳንቲም በቲ ነዃል ኣእትየ ነተን ከም
ኣጻብዕተይ ገይረ ዝፈልጠን ቁጽሪ ስልኪ ናይ 
ገዝኦም ጠዊቕ ለዓት ተሌፎን ኣብ እዝነይ 
ኣቕረብኩ። «ሄሎ፡ መን ክብል? ዝብል 
ኣንስታዊ ድምጺ ተቐበለኒ። ትርሓስ ሓብቲ ጆን 
ምዃና ኣለልየ’ያ። ሄሉ ትርሓስ! ኣነ’የ።ኣነ 
ህድኣትን ቅልጥፍ ኢለ መለስኩ። ከመይ
ህድኣቲኖ?» ካልኣይ ዘረባ ወሰኸት። 
«ደሓን ኢና ጽቡቕ።ጆን ገዛ’ዶ ኣሎ?»ቅልጥፍ 
ኢለ ናብታ ተሻቕለኒ ሕቶ ኣተኹ። 
«እወ ኣሉ!! ጽንሒ..» ኢላ ክትጽዋዓለይ
 ከደት።
«ሄሉ! ህድኣት ሽኮር!» ድምጺ’ቲ ዝሃርፎ ጆን 
ኣቃለሐ። «ጆን ሓወይ ከመይ ቀኒኻ? እ....ኣብ ከተማ
ኣብ ከምዚ ቦታ እጽበየካ ኣለኹ። » ብዙሕ 
ንኽዛረብ ዕድል ከይሃብኩዎ ናብቲ ቁም ነገረይ 
ኣተኹ። ንሱ’ውን በቲ ሓሳብ ኣንዳዕዲዑ 
ስለዝሰማማዕ «ባቤነ!» ኢሉ ቴለፎን ዓጸዋ።
ኣብቲ ንጆን ክጽበየካ’የ ዝበልኩዎ ኮይነ ምጽባይ 
ተታሓሓዝኩዎ። ካብ ገዝኡ ናብቲ ዘለኽዎ
ቦታ መንገዲ ዓሰርተ ደቓይቕ እንከላ ኣነ ግን 
ሰዓታት ዝተጸበኹ ኮይኑ’ዩ ተሰሚዑኒ። ኣብዘን 
ቁንጣሮ ዓሰርተ ደቒቕ በቲ መንገዲ እንዳ 
ጆን  ክመጽእ ዝረኣኽዎ ጆን ኮይኑ ጥራይ’ዩ 
ዝረኣየኒ።ንሰዓተይ እናሻዕ ግልጽ ምባል ኣየቋረጽኩን። 
ፍቕሪ ክሳዕ ክንደይ ብርቱዕ ምዃኑ ሻቡ’ዩ ተሰዊጡኒ።
የማን ጸጋም ግልጽ ምልጽ እናበልኩ ክጽበ 
ድሕሪ ምጽናሕ፡ ንጆን ካብ ርሑቕ ረኣኹዎ። 
ልበይ ልዕሊ ዓቐና’ያ ትሃርም። ኣብቲ ማእከል

ከተማ ጥምጥም በልዮ 
መጺኡኒ። ግን... ኒሕ 
ገይረ። ንነብሰይ ባዕለይ ክቐጽዓ ጀሚረ። 
ከይተረድኣኒ ግን ንሱ ናባይ እናመጸ ኣነ ከኣ
ናብኡ ገጸይ ክኸይድ ገለ ዓሰርተ ሜትሮ ዝኸውን  
ተጓዓዝኩ። ናይ ዜሮ ሰዓት ኣኺሉ ርሕቀተይን
ርሕቀት ኣፍቃርየይን እናጸበበ መጸ። ህድኣቲኖ!» 
በለ ጆን ካባይ ገለ ሰለስተ ሜትሮ ርሒቑ እንከሎ 
ሓቒፉ ንክስዕመኒ ኢዱ እናዘርገሐ። «ጆኒ!» 
ዓጸፈታ ድምጺ ኣቃላሕኩ። ኣእዳዉ ኣብ 
ሑቐይ ኣጣሚሩ ኣትሪሩ ሓቖፈኒ። ኣነ ብወገነይ 
በቲ ካብ ነብሱ ዝተተፍአ ሃፈጽታ ተሸልቢበ 
ኣይተረድኣንን። ካብቲ ሕቅፎኡ ኣውጺኡ ኣእዳዉ 
ኣብ መንኩበይ ሰቅለን። ኣዒንቱ ምስ ኣዒንተይ 
ምስ ተጋጨዋ፡ ወነይ ክሳዕ ዝጠፍኣኒ ኮንኩ።
“ ኣፍኩስ ኣቢለ ድማ ኣብ ከንፈሩ ሰዓምኩዎ።
ጆን ኣዝዩ መልኪዑ’ዩ መጺኡ። ነታ ንቕርጺ 
ኣካላቱ እተርኢ ረቓቕ ካናቴራ ብታሕቲ ገይሩ 
ኣብ ልዕሊኣ ድማ ካምቻ ደሪቡላ። ስሪኡ ሰማያዊ 
ጅንስ’ዩ ነይሩ። ኣብቲ መወዳእተአን ምስ’ተን 
ወድይዎ ዝነበረ ጻዕዳ ኣዲዳስ ክላገባ እንከለዋ ድማ 
ዝያዳ መልክዕ ይህቦኦ። ጆን ናይ ብሓቂ ንደቀንስትዮ 
ክስሕብ ዝኽእል መልክዕ’ዩ ዘለዎ።ፍሩያት ኣዒንቱ 
ምጡናትን ብኽኢላ ቀራጻይ ዝተቐርጸት ትመስል 
ኣፍንጭኡ ናብ ቀይሕ ዝዛዘወ ሕብሪ ቆርበቱ 
ከምኡ’ውን ስሩዕ ቅርጺ  ኣካላትን’ዩ ዝውንን።
ፍቕርና ልዕሊ ሽዱሽተ ዓመት’ዩ ዘለዎ። ኣብ 
ቤት ትምህርቲ ድማ’ዩ ዝጀመረ። ኣነ ዓስራይ
ክፍሊ እናተማሃርኩ ጆን 11 ክፍሊ ይመሃር  
ነይሩ። ደቂ ሓደ ክፍሊ ከምዘይነበርና መጠን 
ሌላና ብመንገዲ ሳልሳይ ኣካል ክኸውን ግድነት’ዩ 
ነይሩ። ጆን ኣብታ ቤት ትምህርቲ ኣዝዩ ፍቱውን 
ፍሉጥን’ዩ ነይሩ። ብዙሓት ደቂ ትምህርተይ 
ኣዋልድ ንጆን ሃረር’የን ዝብልኦ ነይረን። ናይ 
ነገር ዕድል ግን ናባይ ወዲቑ። ሌላና ብመንገዲ 
ንዓይን ንዕኡን ዝፈልጥ ብርሃነ ‘ዩ ነይሩ። ብርሃነ  
ንዓይ ወዲ ክፍለይ’ዩ ነይሩ። ንጆን ድማ ወዲ 
ገዛውቱን ብዓቢኡ ድማ ዓርኩ። እንተስ ጆን 
ኣላልየኒ ኢልዎ፡ እንተስ ብናቱ ድልየት ሕጂ 
ብልክዕ ኣይፈልጦን። ሓደ መዓልቲ ብርሃነ ካብ 
መሓዙተይ ጸዊዑ «እዚ ጆን ይበሃል። ናይ ብሓቂ  
ጠባየኛ’ዩ። ኣብ ትምህርቱ’ውን ሰናፍ ኣይኮነን። 
ኢሉኒ። ኣነ ብወሕይ ኣብቲ እዋን እቲ ንሓደ 
 ወዲ ተባዕታይ ደፊረን ክጥምታ ዝኽእላ ኣዒንቲ 
ኣይነበራንን። ከይተረድኣኒ ብእግረይ መሬት 
እናጻሕተርኩ «ኣነ ድማ ህድኣት እብሃል።» 
ጥራይ’የ ኢለ። ንሶም ኣርባዕተ ሓሙሽተ ግዜ 
ይኸውን ክዛረቡ እንከለዉ ኣነ ግን እንትርፎ እታ 
ብዙሕ ሰብ በዚኣ’ዩ ይትወኪ ዝብለኒ ፍሽኽታ
ምልጋስ ካልእ ኣይተዛረብኩን። ብውሽጠይ ግን 
ርክብና ምስ ጆን ብኸመይ ከምንቕጽሎ ካብ
ምሕሳብ ዓዲ ኣይወዓልኩን። ሓያሉ ተዓኒደ ምስ 
ጸናሕኩ ድማ «ሓራይ እሞ ብርሃነ» ኢለ ኢድ
 ብርሃነ ድሕሪ ምጭባጥ፡ «እሞ ጆን ከይደ ጽቡቕ 
 ሌላ!!» በልኩ ብትሑት ድምጺ። ብሕልፊ ኣብታ 
ጽቡቕ ሌላ ትብል ቃል ድምጸይ ኣትሕት ኣበልኩዎ። 
  ካብዛ እዋን’ዚኣ ጀሚሩ ርክበይን ርክክብ ጆንን 
እናደልደለ መጸ። ኣብ መዓልቲ እንተወሓደ
 ሓደ  ግዜ ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርትና ንራኸብ። 
ብኸምዚ ዝጀመረ ርክብ ናብ ፍቅሪ ገጹ ከደ። 
ኣነ ብሕልፊ ሕማቕ ኒሕ ሒዙንን ኩነታት ኣቦይ 

ኣሻቒሉንን እምበር ብፍቕሪ 
ጆን ኣዝየ ተሰኒፈ’የ። 

ጆን’ውን ካባይ ንላዕሊ ብፍቕረይ ከምዝተጠቕዐ
በቲ ድሒሩ ዝገለጸለይ ክርዳእ ኪኢለ’የ። ክልቴና
ዘይሕረስ ጥንሲ ሒዝና ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሓደ እዋን
ግሩም ገይሩ ዝወቓቐጣ ደብዳበ ኣቐበለኒ።
 ምቕባል ክኣብዮ ብፍጹም ዘይሕሰብ’ዩ። ነቲ ነገር 
መን ይጀምሮ’ዩ ምበር ክልቴና ናይ መወዳእታ’ዩ 
በጺሑና። ነታ ዝሃበኒ ደበበ ድማ ኣማስይኡ 
ብዓጸፌታ መለስኩሉ። ብኸምዚ ከም ማይን ጸባን 
ተዋሃሂድና እናኸድና ጆን ማትሪክ ገይሩ ንሳዋ 
ኣምረሐ። ኣነ ብድሕሪ ጆን ነብሰይ ጸሊእ’የ።
እቲ ጉዝጓዙ ዝለመዶ ኣካላተይ ጸምይዎ፡ እቲ ካብ 
ከንፈር ጆን እንተወሓደ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ 
ዝቋደስ ዝነበረ ከናፍረይ ነቒጹ፡ ኣእዳወይ ድማ 
ዝሓቑፎ እንግድዓ ለኢኑ። ነብሰይ ምጽራርራይን  
ምስ መሓዙተካ ወኻዕካዕ ምባልን ክኣሞ ብፍጹም 
ካባይ ርሒቑ’ዩ። በቃ ነብሰይ ኣዋዲቐ።  
ኣምላኽ ግን ቀጺዑ ኣይቀጽዐካን’ዩ። ጆን  
ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ማትሪክ ሓሊፉ መጸ። ኣነ  «
ብወገነይ ዝሕዞን ዝጭብጦን’ዩ ጠፊኡኒ። ፍቅርና  
ካብቲ ናይ ቀደም ተረረ። እቲ ሓንቲ ተሰክፍ 
ነገር ኩነታት ገዛና’ያ። ንስድራይ ሓንቲ 
ጓሉም’የ። ኣደይ ድማ ብንእሽቶይ ከለኹ 
ኣርሒቓ ከይዳ ኢያ። ኣብ ገዛ  ኣነን ኣቦይን ጥራይ 
ኢና ንቕመጥ። ኣቦይ ሰራሕተኛ መንግስቲ’ዩ። 
ጓሉ ኣብ ጽቡቕ ክትበጽሓሉ ድማ ወትሩ ዝሓልሞ 
ነገር’ዩ። ምስ ዝኾነ ይኹን ወዲ ብዕርክነት 
ክተኣሳሰርሲ ይትረፍ ከዕልል’ውን ኣይደልን’ዩ። 
ቁሩብ ምስ ወዲ ክዛረብ እንተሪኢኒ በጺሑኒ’ዩ። 
እቲ መብዛሕትኡ ንኸተማ ዝወጸሉ’ምበኣር ንሱ
ኣብ ዝገሸሉ ወይ ድማ ንስራሕ ክወጽእ  እንከሎ’ዩ።
መቸም ምስ ኣቦይ ጭርጭር ዓበደ እናተጻወትና 
ንጆን ትምህርቱ ኣብ ዩኒቨርስቲ ክሳዕ ዝውድእ 
ኣሰልከዮ። ሕጂ ሰራሕተኛ ምስ ኮነ ድማ እነኹ 
ኣብ ጎድኑ ። ናይ ብሓቂ ንዓይ ፍቕሪ ጆን 
ኣብ ደመይ ሰሪጹኒ’ዩ። ንሓዋሩ’ውን ካብ ጆን
ተፈልየ ከሕልፍ ዝኽእል ህይወት ዘሎኒ 
ኣይመስለንን። መርኣያ ፍቕረይ ድማ እታ ሓንሳብ 
ምስ ከደት ዘይትምለስ ድንግልናይ ኣረኪበዮ’የ። 
ንሱ’ውን ከምዘፍቅረኒ ከንጣብ ኣይጠራጠርን’የ። 
«እሞ ንኺድ’ዶ ህድኣቲኖ» ሓተተኒ 
ነቲ ኣዒንተይ ተኸልዎ ዝጸንሐ ኣዒንቱ 
እናኣልገሰ። ኢዱ’ውን ሓውሲ ድፍኢት ገይሩ
ኣብ መንኩበይ እናቐመጠ። «ንኺድ 
ሕራይ ጆኒ ሃኒተይ» የማናይ ኢደይ 
ንሽምጡ ክሕዝ ጫፍ ክዳኑ እናተንከፍኹ። 
«እዚ ሰብኣይ እንድዩ ኣሲሩኒ።» ነቦይ  
ማለተ’የ። ጆን ‘ውን ኣይሰሓቶን።   ከምዚ 
ኢልና ሓንሳብ ናይ ፍቕርና ሓንሳብ
ድማ ጆን ንዓይ ከስሕቕ ዕላል እናነገረኒን 
ጉጅም እናበልናን በቲ ጎድና ሓርነት ንገለ  
ኣርባዕተ ደቒቕ ዝኸውን ኮለል በልና። እታ 
ንኸደላ ቦታ ክልቴና ንፈልጣን 
ቀጻሊ’ውን ንኣትዋን ጽምዋ ባር ኢያ። 
ኣብ ከባቢ ማትኣ ምስ በጻሕና ንየማን 
ተጠዊና ሕጂ’ውን ጉዕዞና ቀጺልና። ኣነ 
ካብታ መዓልቲ’ቲኣ ንላዕሊ ዝተሓጎስኩ ኮይኑ 
ኣይስማዓንን። ነብሰይ ፍስሃ ዓሲልዎ ከናፍረይ ድማ 
ነስናነይ ምኽዳን ሰኣነኦ። ዋላ ሓንቲ ዘይትጠቅም 
ቃል ጆን እንድሕር ተዛሪቡ ሰሓቕ ዓው ኢለ ይፍርሽሖ። 

ሕፍረት ዝበሃል ካብ  ጥቓይ ርሒቑ’ዩ። ምስ ጆን ከለኹ ነገር 
ዝመጸኒ ኮይኑ ኣይስማዓንን’ዩ። እዚ ዘይበሃል 

ርእሰ ተኣማንነት ይሓድረኒ። ንዝሓለፈት ጓል  
ይንዕቃ። እዞም መን ከማይ እናበሉ ሸነን ዝብሉ 
ኣወዳት ከኣ’ሞ ክንዲ ፍረ ኣድሪ’ውን ትኹን 
ኣይቆጽሮምን’የ። በቃ ምሳይ ጆን እንተድኣ  ሃልዩ 
ኣብ ሕቑፎ ፈጣርየይ ከምዘለኹ’የ ዝሓስቦ።
 ኣብቲ ዝድለናዮ ገዛ ኣተና። ሰድያስሒብና 
ፊን ንፊት ኮፍ ምስ በልና ኣሳሳዩ መጺኡ 
«እንታይ ክእዘዝ» ብምባል ነቲ ሃዋህው ዘረጎ። 
«ንኽልቴና ኮካ» ኣቀዲመ ኣነ ተዛረብኩ። ክልቴና
ክንራኸብ ነዘውትራ መስተ’ያ። ኣሳሳዩ ድማ 
ቅልጥፍ ኢሉ ኣብ ቅድሜና ከፈተን። ከምታ ቀጻሊ 
ንገብራ ነተን እንታይ ከምዝበደላና ዘይንፈልጠን 
ጠራሙዝ ጫሕ ኣቢልና ኣጋጪናየን። «ጠዓመለይ 
በል ጆኒ» ሓንቲ ነገር ዘይርኣኹ 
ክንሰይ ብፍሽኽታ ዝኣክል መኻፍቲ
 ኣፈይ ኣብ ኣእዛነይ 
ክበጽሕ ክሳዕ ዝደሊ ተገየጽኩ። «ናተይ’ውን 
ጠዓምለይ» ዓጸፈታ ፍሽኽታ እናመለሰለይ። 
ናይቲ ሰሙን ተፈላሊናዮ ዝቐነ ወረ 
ክንቀያየር ጀመርና። እቲ ፋንታ ሒዙ ኣብታ 
ብሪውሪው ትብል ቤት ዝጫረተና ዝነበረ መንእሰይ 
ኣዝየ ጸላእኩዎ። ደሓን ይእቶ። ደሓር ግን ነታ 
ገዛ ክልቴና ክንውንና ገዲፍልና ተዓዝረ። 
«ኣላቭ ‘ዩ !! ብሓቂ የፍቅረኪ’የ 
ህድኣቲኖ!!» ካብቲ ሒዝናዮ ዝጸናሕና ኣርእስቲ 

ቁሩብ ውጽእ በለ። 

«ኣይላቭ’ዩ’ቱ!!» ኣዒንተይ ሰለምለም 
እናበልኩ መለስኩሉ። ብድሕሪ’ዚ ጸጥታ ሰፈነ። 
ጆን የማናይ ኢዱ ሰዲዱ ኣብ ምዕጉርተይ 
ኣቐመጦ። ኣነ ፍጹም ክቋጻጸሮ ዘይክእል
 ስምዒት ወረሰኒ። ትርግታ ልበይ ዲግ ዲግ ዝብል ድምጺ 
ክህብ ተፈለጠኒ። ፍረታት ደረተይ ካብ ዝነበርዎ 
ንላዕሊ ውጥረት ወሰኹ። ኣዒንተይ ሰለምለም’ዩ 
ዝብል። ጆን’ውን ገለ ስምዒት ከምዝ ዝወረሮ እርድኣኒ እዩ።
ከይተፈለጠኒ ድማ የማናይ ኢደይ 
ብኽሳድ ጆን ኣሕሊፈ ንኸናፍረይ ምስ ከናፍሩ
ኣላገብክወን። ብድሕሪ’ዚ ኣይተፈልጠንን። ድሕሪ
 ብዙሕ ደቓይቕ ግን ጆን «ንኺድ!»ኢሉ ብድድ 
በለ። እቲ ንኸዶ ዘለና ፈሊጠዮ’የ። «እንድያ’ሞ 
ሕራይ።» ናይ ስምምዕ ቃል ደርበኹ። ሕሳብና
ከፊልና ድማ ብመንገዲ ተተሓሓዝናዮ። 
ነቲ መንገዲ ተሓቋቑፍና ኢና ንኸዶ። በቲ ጽርግያ 
ግልጽ እንተበልና ፈጺምና ንኽንኣምኖ ዘጸግም 
ነገር ገጠመና። እቲ ከም ኣንበሳ ዘፍርሓኒ ግን 
ከኣ ገይሹ ብማለት ቀሲነ ዝነበርኩ ኣቦይ’ዩ ነይሩ። 
ክንገብሮ ንኸእል ኣይነበረን። ኣቦይ በቲ መስኮት 
ርእሱ ኣቐልቂሉ ኣቢሉ «ርእየኪ’የ ኣንቲ 
ሽርሙጣ!! ሉሚ ብሂወትኪ ኣብ ገዛይ 
እንተሓዲርኪ ኣይኣነን’የ።» ኢሉኒ ተዓዝረ። 
ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሰለስተ ማዓልቲ ንገዛይ 
ገጸይ ኣይተመለስኩን። ክሳዕ ሎሚ ኣብ እንዳ 
ማሓዛይ ‘የ ዝቕመጥ ዘለኹ። እሞ ክቡራት 
ኣንበብቲ ሓንቲ ነገር ካባኹም እጽበ ኣለኹ። 
ይቕረታ ሓቲተ፡ ንገዛይ ተመሊሰ ንኹሉ ግዜ ካብ 
ጆን  ምፍላይ ‘ ዶ ይሕሸኒ ዋላስ ኣቦይ ንብድሕሪ 
ሕጂ ከውጽኣኒ ስለዘይክእል ብዝወጻኽዎ ምቕጻል። 
 ነቲ ኣዕብዩ ኣብዚ ዘብጽሓኒ ወላዲየይ ገዲፈ ምስ 
 ጆን ክኸውን? ንመኖም ክመርጽ በጃኹም በዛ 
ጋዜጣ ገይርኩም መልሲ መልሱለይ ሓርቢቱኒ’ዩ
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ብሁል ብዛዕባ
መማይት ራይሞክ 

ነሓሰ 18

«መማይት ሽማግለ ንውድድር ራይሞክ፡ ትዳልዮም ሰባት ክሳዕ ዘይገጠሙ፡ ብግጥሚ 
ራይሞክ ክትረክብ ኣይትተሃንጠ።» 
ሓደ ዘይበልየሉ (ዘይስክሕ) ገጣሚ፡ ግጥሙ ንውድድር ከም ዝለኣኸ ንዓርኩ ምስ 
ኣዕለሎ፡ 
ዝተዋህቦ መልሲ። 
* «ናይ 70ታት ደራፊት፡ ኬሚስት ወይ ቀባኢት ምበልዋ» 
ንመማይት ሽማግለ ግጥሚ፡ ፍልጠቶም ብዛዕባ ግጥሚ ንምፍላጥ «ንገጣሚት ኤሚሊ 
ዲክሰን ይፈልጥዋ ደኾን?» እንተዝበሃሉ ክህብዎ ዝኽእሉ መልሲ ኢሉ ዝተዛረቦ። 
* «እቶም መመይቲ ምስ ተመመዩ» 
ሓደ ገጣሚ ንብጸይቱ፡ «ብሉጽ ግጥሚ ዳኣ መዓስ’ዩ ክፈሪ?» ኢሉ ምስ ሓተታ : 
ዝሃበቶ መልሲ። 
 «ኣደስኪለሞ!» 
ኣብ ውድድር ራይሞክ ብዛዕባ ብግጥሚ መን ተዓወተ ንምሕታት «ብግጥሚ’ኸ?» 
ኢሉ ምስ ) ሓተተ ዝተመለሸሉ። 

ኣቢሳክ ዳዊት 
ዘ-ማይበላ
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ኣብዚኣ’ዶ ሓንሳብ ......!?

3ይ ዓመት ቁ.29 | መስከረም 1፡ 2001| 
መንገሻ ሃብተ

ከርተት ኢሉ ናጽነት ዘምጽአ ህዝቢ ጸጋታት ናጽነት 
ብግቡእ ምጥቃም ኣይእግሞን’ዩ

     
     ህላዌ ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓት ኣብ ሓንቲ 
ሃገር መቸም ሓደ ኣገዳስን ብዋጋ ብዙሓት ቅድመ-ኩነታት 
ክትከል ዝግብኦን ፖለቲካዊ ተርእዮ’ዩ። ምኽንያቱ ሕጋዊ ፍቓድ 
ንብዙሓት ሰልፍታት ማለት ነቲ ንሱ ዝወልዶ ብዙሕ ዓይነት 
ኣረኣእያታት ምእንጋድ ማለት ስለዝኾነ። ብኻልእ ኣዘራርባ 
ብዙሓት ፖለቲካውያን ሰልፍታት የለዋን ማለት እንትርፎ ቃላት 

መሪሕነት ካድረታትን ናይ’ቲ መዘወሪ ስልጣን ሒዙ 
ዘሎ ሓይሊ፡ ካልእ ፍልይ ዝበለ ኣማራጽን ኣረኣእያን 
ክትሰምዕ የብልካን ትበሃል  ኣለኻ ማለት’ዩ። ከም’ዚ 
ኢልካ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ጎደና ክትሰጥም እንትድኣ 
ኴንካ ግን ኣንጻር ባህሪ ወዲ-ሰብ፡ ኣንጻር ሕጊ ባህሪ 
ከትከይድ ትህቅን ኣለኻ ማለት’ዩ። ምኽንያቱ ደቂ 
ሰባት ብባህርና ወይ’ውን ብተፈጥሮና ምስ ክንድ’ቲ 
ፍልልይ ናይ መልክዕና ዝኸይድ ፍልልይ ናይ 
ኣተሓሳስባታት ተዓጢቕና ኢና ኣብዛ ዓለም እንነብር።
   ስለ’ዚ ንየማን ኢልና ጸጋም ነዞም ከም’ዚ 
ዓይነት ፍልልይ ዘለዎም ሰባት ፈቲኹም ጸሊእኩም 
ንሓደ ዓይነት ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ዓይንኹም 
ዓሚትኩም ከም መሪር መድሃኒት ክትሰትዩዎ 
ኣለኩም ምባል በዚ ኣብ ላዕሊ ክጥቀስ ዝጸንሐ’ 
ዘይከሓድ ሓቂ ወይ ከኣ ፍሹል ይኸውን ማለት’ዩ። 
እዚ ስለዝኾነ ድማ እንትርፎ’ቶም ዓመጽትን 
ስስዐ ናይ ስልጣን ዘለዎም ውሑዳትን ነዚ 
ከምዚ ዓይነት ፍልልይ ናይ ኣረኣእያታት ርትዓዊ 
ግብረ-መልሲ ሂቦሙሉ ኢዮም። ንሱ ድማ ህላዌ 
ናይ’ዚ ብቐንዱ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት እንብሎ 
ዘለና ኢዩ። ኣብ ከም’ዚ ዓይነት ፖለቲካዊ 
ስርዓት ኣእምሮ መራሕቲ ከም ኣዝዩ ገፊሕ 
ኣዳራሽ፡ ብዙሓትን ዝተፈላለዩን ኣረኣእያታት 
ናይ ሃገራውያን ድማ ከም ተኻፈልቲ ጸጋ ናይ’ቲ 
መስተርሆት ዝመልኦ ኣዳራሽ(ventilat-
ed hall) ክውሰድ ይኽእሉ። ልክዕ ከም’ቲ 
ሓደ ኣዳራሽ ህዝቢ ክግልገለሉ ዝህነጽ፡ ሽክና 
መራሕቲ ድማ ንህዝቢ የገልግል ኣሎ ማለት’ዩ። 
   ኣእምሮን ሽኮናን መራሕቲ ጸቢብን ምብሓት 
ዝብህግን ምስ ዝኸውን ግን ነበርቱ ስኒት ስኢኖም 
ናብ ዘርሞዘርሞ የምርሑ።  ስለ’ዚ ወዲ ሰብ 
ብተፈጥርኡ ሰላምን ምርግጋእን ከም ዝደሊ 
ብምሁራት ስነ-ልቦና እናተመስከረሉ፡ ሕልናና’ውን 
ብውሽጢ ርግኣትን ስኒትን’የ ዝደሊ እናበለና ናብ 
ሕንፍሽፍሽ ነምርሕ እንተድኣ  ኴንና ዝጎደለ ነገር 
ኣሎ ማለት’ዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ናተይ ዝብለ 
ዛዕባ ካብ’ቶም ምሳይ ተመሳሳሊ ዋንነት ዘለዎም 
ወገናት ንጉዳየይ ብኻልእ ዓይኒ ጠሚተ ብኸም’ዚ 
ክሕዞ ‘የ ዝደሊ እናበልኩ ስቕበል ባዕልና ኣለናካ 
እንተተባሂለ፡ ልክዕ ከም ዚ ሽክናኻ ከፊትካ ሓንጎልካ 
ደርቢኻ ብናተይ ተካኣዮ(brainwashing)ምባል’ዩ። 
ኣብ ከም’ዚ ከኣ ሰብ ከም ሰብ ኣንጻር ሕልንኡ 
ኣንጻር ተፈጥርኡ ንሕንፍሽፍሽ ይዕጠቕ። ምኽንያቱ 
ዘይንሱ ኮይኑ፡ ሰባት ከሐጉስ፡ ኣእምሮኡ ዝሓሰቦ 
ካልእ መልሓሱ ተድምጾ ድማ ካልእ፡ ምስሉይ ኮይኑ 
ክነብር ስለዘይክእል ኢዩ። ስለ’ዚ ገፊሕ ባይታ ንኹሉ 
ዓይነት ፖለቲካዊ ኣረኣእያታት ዝሓቁፍ ክትፈጥር 
ምፍታን ለባም፡ ፍቱን፡ ክልሳ ሓሳብ’ውን ግብራውን ሰረት 
ዘለዎ ብቑዕ መድሃኒት ዲሞክራስያውነት’ዩ። ብኻልእ 
ኣዝራርባ ህላዌ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ሓደ ካብ’ቶም 

ኣዝዮም ብዙሓት  ምልክታት ወይ መዐቀኒ ኣሃዱ 
ዲሞክራስያውነት’ዩ። ኪኖ’ዚ ዝሓልፍ’ውን ከም’ቲ 
ኣብ ላዕሊ ክግለጽ ዝጸንሐ ንሰባት ከም’ዚ ዓይነት 
ጥጡሕን ውሑስን መዋስኢ ባይታ ምፍጣር ስነ-
ሂወታውን  ስነ ልቦናውን መርትዖታት ዘለዎ ዘርዊ 
መሰል ምሃብ ማለት’ዩ። ከም መግለጺ ጭውነት ናይ’ቲ 
ዝመርሕ ዘሎ በዓል ስልጣንን ተመራሒ ህዝብን 
ድማ ክውሰድ ይከኣል። ምኽንያቱ ልኡላዊ ሓይሉ  
ተጠቒሙ ህዝቢ ንናይ ባዕሉም ውልቃዊ ኣረኣእያ 
ከስርጽሉን ከደናግርዎን ዝፍትኑ ጉጅለ ክኣሊ 
እንተኪኢሉ መርኣያ ንቕሓቱን ልቦንኡን’ዩ። በቲ ሓደ 
ወገን ድማ እቲ መሪሕነት ህዝቢ እንታይ ክብለኒ ኣብ 
ሃገራዊ ጉዳይ ከሳትፎ ኣለኒ እንተድኣ ኢሉ፡ ኣገልጋሊ 
ህዝቢ ከም ዝኾነ ይእመን ስለዘሉ ጭዋ ‘ዩ ማለት’ዩ። 
       በቲ ማሕበራዊ ወገኑ(social dimen-
sion) ክንጥምቶ እንትድኣ ኴንና’ውን ኣብ ብዙሕ 
ወገናት ህላዌ ህብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ኣብ ሓንቲ ሃገር 
ምኽኑይን ፍትሓውን ‘ዩ። ስፍሕ ዝበለ ኣዘራርባ 
ደቂ-ሰባት ዝተፈላለየ ድሕረ-ባይታ ክህልዎም ናይ 
ግድን ስለዝኾነ፡ እቲ ዝዓበዩሉ ወይ’ውን ዘለውዎ 
ማሕበራዊ ደርቢ ድማ ናይ ባዕሉ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ 
ከለርጽ ስለዝኸእል ብዙሓት ወገናት ንነገራት 
ብብዙሕ  ክጥምትዎም ይኸእሉ’ዮም። ብሓጺሩ ሓደ 
ብብዝሒ ገንዘብ፡ ብፊልምታት ምዕራብ እናተጸልወ፡ 
ንብዙሕ ነገራት ኣናተቓለዐ ዝተማሕበር ወዲ-ሰብ፡ 
ምስ ሓደ ኣብ ልምዳዊ ሕብረተሰብ ምድግጋፍ፡  

ወፈራን ምጽዋትን እናረኣየ ዝዓበየ ሰብ ፍልልይ 
ክህልዎም ግድን’ዩ። ኣብ ከመይ ንዝብል ሕቶ 
እቲ ቀቶማይ ዓይነት ሰብ ሊበራላዊን ውልቃውነት 
ዝመለለይኡ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብን ከም ዝድግፍ፡  
ናብ ከም’ዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ሕመረት ዘለወን 
ፖለቲካውያን ውድባት ድማ ከምዘምርሕ ብውሑድ 
ከፊላዊ ሓቅነት ኣለዎ። እቲ ካልኣይ ዓይነት ሰብ 
ድማ ብኣንጻሩ ናብ ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ገጹ  
ክዝንብል ይኽእል። ስለ’ዚ ነዞም ክልተ ዓይነት ሰባት 
ፈቲኹም ጸሊእኩም ካብ ሓደ ተጠርነፉ ክትብሎም 
ኣንጻር ሓቂ ወይ ‘ውን ኣንፈት ዋሕዚ ማይ ኣብ 
ጎልጎል ንጎቦ’ዩ ምባል ይመስል። ከም’ዚ እንተድኣ 
ኮይኑ ድኣ’ሞ ሃገራዊ ሓድነት ብኸመይ ክሕሉ ዝብል 
ሕቶ ክለዓል ይኸእል’ዩ። ኣብ’ዚ ከም’ዚ ዓይነት 
ማሕበራዊ ፍልልያት ክንግንዘቦ ዘለና ሓቂ ግን ኣሉ። 
ክልተ ኣሕዋት እንትርፎ ብደም ብማሕበራዊ ደርቦም 
ዘይቃረቡ ክኾኑ ይኽእሉ’ዮም። ስለ’ዚ ድማ ኣብ 
ኣረኣእያታት ተፈላልዮም ማለት ፍልልያቶም 
ኣለልዮም ብሓደ ክብሩ ኣይክእሉን’ ‘ሽ8ም 
ማለት ኣይኮነን። ኣብ ከርሲ ሃገር ከም ሃገራውያን 
ንህላወ ሃገሮም ከም ሃገር ክሰርሑ፡ ንዕቤታ 
ክጽዕቱ ኣይክእሉን’ ዮም ማለት ኣይኮነን። 
ንምዃኑ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ወይ’ውን ምህላው ሕረ-
ሰልፋዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ እንታይ ጸገም ከምጽእ 
ይኽእል? ህዝብና’ኸ ኣብ ከም’ዚ ዓይነት ስግኣት 
ወይ ፖለቲካዊ ባይታ ከመይ ኢሉ ክነብር ምኸኣለ? 
     እዚ ሕቶታት’ዚ ኣብ ግዜ ቃልሲ ህዝባዊ 
ግንባር ብኤርትራ ኣንቢቡ ዝመለሶ ሕቶ’ዩ። ንሱ 
ድማ ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ ሊበራላዊ ስርዓት 
ኲኣንግድ ከም እትኽእል ኣብ ትማሊ ኮይኑ 
ንሎምን ጽባሕን ተነብይወን’ዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ 
ኣብ ኤርትራ ኣብ ጽባሕ ናጽነት(ድሕሪ-ምንጻፍ 
ቅዋም) ብቐጥታ ናብ ፖለቲካዊ ብዙሕነት፡ ነጻ 
ዕዳጋ ዝመለለይኡ፡ ግላዊ ጽላት ቁጠባ ኣብ ምትካል 
ጸገም ከምዘየላ ክግንዘብ ክኢሉ’ዩ። እዚ ሓሳብ’ዚ 
ግን እገሌ ኣንቂልዎ፡ ወይ’ውን ፍልስፍና ናይ እገሌ’ዩ 
ዝበሃል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ’ዩ። 
መራሒ ተጋዳሊ፡ ኣጋጻሊ፡ ካድር፡ ወዘተ ስለዝኾነ 
ነዚ ሓሳብ’ዚ ወይ’ውን ስእሊ መጻኢኡ ክግምትን 
ተገምትን  ይኽእል ስለዝነበረ ‘ዩ እዚ ሓሳብ ወይ 
ራእይ ክበሃል ተኻኢሉ። ከም ድሕረ ባይታ ናይ’ዚ 
ወይ ከኣ ነዚ ክንብሎ ዝጸናሕና ራእይ ኣፍካ መሊእካ 
ክኸውን ዝኽእል ሓቂ ዝብል ድማ እቲ ኣብ ግዜ 
ቃልሲ ዘርኣዮ ንቕሓት ዝመበገሲኡ ሓድነትን ኩሉ 
መዳያዊ ቁሩብነት ንስለ  ናጽነትን’ዩ።እንትርፎ 
ብዓቢኡ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዚ ተርእዮ’ዚ ስም 
ክረኽበሉ ኢሉ ሃነፍነፍ ዝብል ወገን ጥዕና ዘለዎ 
ኣይኮነን። በዚ   መንገድ’ዚ ስለዝመጸ ኢና ድማ 
ህዝቢ ኤርትራ 1 ዘጥፍአን ዘልምዖን ዝፈልጥ 
ብባህሪኡ ንቑሕ  • ህዝቢ’ዩ እንብሎ። ሂወት ድሕሪ 
ሃገር ከም ! ምዃኑ ኣሚኑ ዝተዋደቐ ህዝቢ፡ ሃገር 
ዘጥፍእ ክገብር ይኽእል’ዩ ኢልካ ምግማት እምበኣር 
• ፍጹም ጌጋ’ዩ። ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ምስ ዝነፍስ “ 
ዘሎ ንፋስ ብዙሓት ሰባት ኣንጻር’ዚ ታሪኻዊ ነ 
ራእይ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ክዛረቡ ትሰምዕ ኢኻ። 
ገለ ካብኡ፡ ህዝብና ልዕሊ 80 ሚእታዊት ) 
መሃይም ስለዝኾነ ውሕሉል ተጠቃሚ መሰል 
) ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ክኸውን ኣይበቅዕን’ዩ ( 
ይብሃል። እዚ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ጸርፊ’ዩ። 
! ናጽነትካ ብዕድል ድኣ’ምበር ብንቕሓትን ነ 
ብድሆን ኣየምጻእካዮን ማለት’ዩ። ዓመታት ደም ፡ 
እናረሃጸ፡ ፍትዋት ደቁ እናኸፈለ ንናጽነት ዝበቕዐ 
ህዝቢ በየናይ መለክዒ’ዩ ተጠቃሚ ጸጋታት ! 
ናጽነት ዘይከውን? ወረ ብሓፈሻ ደኺሙ ዓስቢ } 
ድኻሙ ክርኢ ዘይደሊ ፍጡር ኣቶም ኣሉ ድዩ? 
) ኣብ ኣርባዓታት ህዝቢ ኣፍሪቃ ብድሑር እኮ’ዩ 
· ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ከም’ዚ ዓይነት መሰል 
ፖለቲካዊ ውሕነት ብተዛማዲ ጽቡቕ ጌሩ | 
ዝተጠቕመሉ። ንምዃኑ’ኸ 80 ካብ ሚእቲ ካብ ህዝብና 
መሃይም ስለዝኾነ እዚ ከም ቅድመ ኩነት ከይተኣልየ 
ናብ ከም’ዚ ዓይነት ፖለቲካዊ በሪ ኣይንእንፍትን 
ኢና ማለት ቅኑዕ ድዩ? ኣይኮነን ፈጺሙ ኣይኮነን። 
ኣብክንዲ ከም’ዚ ምባል እቲ 20 ካብ ሚእቲ ነቲ 
ህዝቢ ወኪሉ ብቅንዕና ከገልግሉ ይምረጽ። ተቅንዕና 
ክብል እንከለኹ ነዚ ብዙሕ ህዝቢ ተጠቃሚ ናይ 
ከም’ዚ ዓይነት ፖለቲካዊ መሰላት ክገብር ኣለዎ። 
እንተዘይኮይኑ ኣብ ሃገራዊ ባይቶ እንታይ ይግበር 
ኣሎ ኣይፈልጥን ኢዩ ንእትብሉ ህዝቢ ገና ድኣ 
ተማሃር ምባል ወጽዓ ጥራሕ’ዩ። ቅንዕና ዘለዎ 
ስጉምቲ እምበኣር ሰቲ ውሕድ እትብሉ ዘለኻ 20 
ካብ ሚእቲ ገርካ ነቲ ህዝቢ ምግልጋል’ዩ ዝሓይሽ።

  ብሰሉስ ዕለት 26/6/01 ኣብ ናይ ድሕሪ ቀትሪ 
ዝተፈነወ ዜና ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራ  ንምጥያስ 
ሰራዊት ዝምልከት ነቲ ዕማም ንምስላጥ ብመንግስቲ 
ኤርትራ ተመዚዙ ዘሎ ኮምሽን እቲ መስርሕ ብኸመይን 
ንመንን ቀዳምነት ተዋሂቡ ከምዘሎን ቅድመ ምድላው 
ኣፈናዊ መጽናዕቲ ተገይሩ፡ ከከም ደረጃታቱ 
ክኣ ማለት ተጣይሶም ዝነበሩ ምስ ምኽሳት 
እዚ ወራር ዝኸተቱ ተጋደልቲ፡ ዕቑር ሰራዊት 
ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ከምኡ’ውን ካብ ምዱብ 
ሰራዊት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ 
ውትህድርና ኮይኖም ከገልግሉ ንዘይክእሉ
 ቀዳምነታት ተዋሂቡ እቲ ምጥያስ ከም  ዝጅመር ተገሊጹ።
ኣብ’ዚ ኣነ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ፡ እቲ ምዱብ 
ሰራዊት ዝብሃል ዘሎ ክፋል ናይዚ ሕጂ ዘሎ 
ሰራዊት ጉዳይ እየ  ኣልዒለ ክጽሕፍ። ካብቲ 
ብድምጺ ሓፋሽ ዝተገልጸ ከም ዝተረዳእክዎ፡ ካብ’ዚ 
ሰራዊት’ዚ ንሰራዊት ብቑዕ እንተዘይኮይኑ ብኻልእ
ምኽንያት ካብ ሰራዊት 
ክወጽእ(ክጣየስ) ከምዘይክእል እዩ።
       ምዱብ ሰራዊት ማለት እንታይ ማለት’ዩ ? እዛ  ሕቶ 
እዚኣ ካብ ድሕሪ ናጽነት ክሳብ ሕጂ ተመሊሳትለይ 

ኣይትፈልጥን’ያ። ምዱብ ማለት ይውሓድ ይብዛሕ 
ወግዓዊ ስርዓት ደሞዝ ስለዝተቆጽረ ድዩ?ምዱብ 
ማለት ፈትዩ ከይፈተወ ወተሃደር ኮይኑ 
ንኽነብር ዝተፈርደ ድዩ ? ምዱብ ማለት ኩሉ 
ማሕበራዊ ጸገማት ናይ ውልቁን ስድርኡን 
ተንጠልጢሉ ዝኸይድ  ድዩ  ? 
እንድዒ ኣነ መግለጺ  ክረኽበሉ 
ኣይክኣልኩን። ወይ ከኣ እታ ካብ ካልእ 
ኣብ ዘበነ  ገድሊ ትፍለ  ወተሃደራዊ ሰልፍን 
ሰላምታን ስለዝተማህረ እዩ “ምዱብ ተጠሚቑ!»
እቶም  ኣብ ምዱብ ሰራዊት ኮይኖም ክሰርሑ 
ዘይክእሉ ዝበሃሉ’ኸ ነየኖት ኮን ይኸውን ? ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 
ወራር ወያነ እጃሞም ኣብ ምብርካት ከለዉ ንዝሰንከሉ 
ማለት’ድዩ ? ነዚኦም እንተኾይኑ ሓደ ሰንኩል ኣብ 
ሰራዊት ኮይኑ ክቅጽል ስለዘይክእል ብኻልእ መንገዲ ንዕኡ 

ብዘርብሕ ካብቲ ሰራዊት እንተተኣልየ ጽቡቕ’ዩ።
ምዱብ ሓላፍነት ስድራ ተሰኪሙ ዝኸይድ፡ 
ኣፍራዪ ብዓል ምሉእ ጥዕናን ክእለትን ምጥያስ 
ከሎገና ኣይ እንታዩን እዩ ዝመስል። ጽብቕቲ 
መመኽነይታ ምዱብ ስለዝኾንካ ኣይትጣየስን ኢኻ። 
በቲ ካልእ ክኣ ስድራኻ ተደፊኖም ይንበሩ። መጻኢ 

ዕድልካ ከኣ ከም ሻሙ! ዝሓለፈ 10 ዓመታት 
ሪኢናዮን ተዓዚብናዮን ኢና። በዚ ዝሓለፈ ሂወት 
ንዓ ሕጂ ክኣ ከምኡ ኮንካ ቀጽል ዝብሃል እንተኾይኑ 
ይትሓሰበሉ። ከይፈተኻ ቀጽል ጥራይ ዝበሃል 
ኣሰራርሓን ኣመራርሓን ሳዕቤኑ ጽቡቅ ኣይኮነን። 
ኣብ እንግድዕኡ ከቢድ ጾር ዝተሰከሞ ይኣኽሉ ። 
እቲ ጾር ኣብ ክንዲ እናፈኾሰ እናኸበደ እዩ ዝኸይድ 
ነይሩን ዘሎን። ኣብ መወዳእታ እቲ ብኸቢድ ጾር 

ዝተላዕጠጠ እንግድዓ ተረሚሱን ተደኒሱን ከይተርፍ
ይተሓሰበሉ።
      ብስም ምዱብ ሰራዊት ብፍላጥ ይኹን 
ብዘይ ፍላጥ፡ ክንደይ ዘይተዘርበዜ ዝኣክል 
ደሞዝ’ዩ  ዘለዎም ሂወቶምን ሂወት ናይቶም 
ብእኦም ዝጥወሩ ወለዶም ይኹኑ ስድራቤቶም 
ንምእላይ ጸገም የብሎምን ተባሂሉ። ኣብ’ዚ ኩሉ 
ከም ዝፈልጦ ስርዓተ ደሞዝ ናይዚ ምዱብ ተባሂሉ 
መዋራዘዪ ድዩ መላግጺ ዝጽዋዕ ሰራዊት፡ ኣብ 
1996 ዝጀመረ ካብ 1994 ክኣ ብመልቀ ውህሉል 
ገንዘብ ከምዝተኸፍለ ዝፍለጥ’ዩ። እዚ ስርዓተ ደሞዝ’ዚ 
ክትኣታቶ ከሎ ከም’ዚ ሓደ መጀ/ጀነራል ዝደስከለ ድዩ 
ዝተኣለየ  ዝበሎ፡ ፍረ ናይቲ ዝተቓለሰሉ ድዩ ፍረ እቲ 
ብሰንኪ  ኣተሓሕዛ ሰብ 1991 ማእዝኑ ዘጥፍኣሉ ተባሂሉ
ካብ ተራ ም/ኮረፕራል... ጀነራል መዓርግ 
መጺእዎ። ብመሰረት ማዕርጉ ክኣ ደመዙ 
ክኽፈል ጀሚሩን ክሳብ ሕጂ’ውን ይቕጽል ኣሎ። 

ካብ’ዚ ፍረ ጻምኡ ተባሂሉ እቲ ንዕኡ ዝገልጽ 
ሓቀኛ መዓርግ ዝተዋህቦ ክንደይ ኮን ይኸውን እቲ 
ብወደኸደኽን ብሕልክስክስን ጉዕዞ ገድሊ ዝሓለፎ 
ዝያዳ እቲ ውፉይን ጻዕራምን ኣይተለጠፈሉን ድዩ ክንደይ 
እዩ’ኸ መግለጺ ፍረ ጻምኡ ተባሂሉ እቲ  ዝዓበየ መዓርግ 
ካብ ተራ-ም/ኮርፕራል ብፓስጣ ተዓሸጉ ዝተዓደሎ ?። 
እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይ’ዚ ሰራዊት’ዚ ብዛዕባ 
መዓርግን ወዲ ማዕርግን ኣፍልጦ ስለ ዘይነበሮ፡ 
«መንግስትና» ኣርብሕ ኣቢሉ ደሞዝ ይጀምረልና 

እናበለከሎ፡ ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ካብ ሓለፍቱ 
ዝሰምዖ ዝነበረ ናይ ባጫ ዘረባ፡ ኣብ ነብሱ ዘገም 
እናበለ ኣርኪብሉ። ደሞዙ ዳርጋ ደሞዝ እቲ ዝተሓተ 
ኣብ ኤርትራ ዝኽፈክ ዝነበረ ዓጻዳይ» ዝመጣጠን 
ኮይኑ። እቲ ፍልልይ ምስቲ ናይቲ ዝነበረ እዋን 
ክብሪ መነባብሮን ደሞዝ ዝተጀመረሉን ዝመጣጠን 
እዩ። ነዚ ናይ ስድርኡ ይኹን ናይ ውልቁ ሓላፍነት  
ሒዙ ክሳቐስ ዝኽእል በዘን ዘይረብሓ ደሞዝ ንዓ 

ጉዕዞ ገድልኻ ናብ መደበኛ ዓስከር ቀይርካ ቀጽል 
ተባሂሉ። ምስኡ ክኣ ተስፋ ንኸይቆርጽ ድሓን 

ክመሓየሽ እዩ ተባሂሉ ተጎስጊሱሉን። ዝተራእየ  
ለውጢ ግን የለን።
   ኣብ 07/98 ክኣ ከም ውሕጅ ብኣልማማ ንኹሉ 
ተራ ዝነበረ ም/ኮርፕራል፡ ም/ኮርፕራል ዝነበረ ከኣ
ኮረፕራል... መዓርግ ተዓዲልዎ። ኣብ’ዚ ምስግጋር 
እዚ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ጋግ  ንምጽባብ ተባሂሉ
ዝተገብረ እዩ ዝመስል። ክንደይ ግዜ ኢኻ’ሞ 
ክትታለል። ኣብ ዝሓለፊ ስለእዝራኣየ ብፍላይ እዚ 
ታሕተዋይ ኣካል ነቲ ማዕርግ እዚ ክቕበል ከሎ ዕረ 
እናጠዓሞ  ጥራይ ካብዚ ውትህድርና ዘገላግል ግዜ
ይምጻእ እምበር ከምዚ ኮንካ 
ምቕጻል ከምዘይክኣል  በሪህሉ።
ኣብ ከም’ዚ እናሃለወ ሓደጋ ወራር ወያነ ቀስ 
ብቐስ ድሮ 3ተ ወርሑ ይሕዘሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ 
እቲ ካብ ቀደሙ’ውን ምእንቲ’ዛ ሃገር ኣንጻር 
ወረርትን ዓንደርትን ንኸውፈን ዝተሰለፈ ዝተጋደለን 
ስለ ዝኾነ፡ ብዛዕባ መጻኢ ይኹን ህሉው ሂወቱ 
ኣልዒሉ ክጣበቕን ክዛረብን ኣይመረጸን። ዋላ 
እንተዝመርጽ’ውን ንዕኡ ዝሰምዓ ኣእዛን ካብ ናጽነት 
ንነጀው ስለዘይነበራ፡ ኣብ’ዚ ፍሉይ ወራር እምኸኣ  
ጽቡቅ መመኽነይታ እንድዩ ተረኺቡ። “ሎሚ 
ብዛዕባ’ዚ ክትዛረብ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ከላ» 
ዝብል ካብኡ ንላዕሊ ብልዑል ሃገራውነት ተሓለቕቲ 
ዝመስሉ «መኮነናቱ”መልሲ እዩ ዝመጸ።
ውልቃዊ ጉዳዩ ወንዚፉ ኣብ ጎኑን ኣብ ቅድሚ  
ዓይኑ ዝኸተቱ ተጋደልቲ ሃ/ኣገልግሎትን(ዑ/ 
ሰራዊት) ብ150,00 ናቕፋ ክኽፈሉ እናረኣዮም፡ 
ከመይ ገይሩ ክወርደሉን ክወጻሉን። ዒብ ገይሩ!! 
ብዓቢኡ ከኣ ብሓላፍነታ ጠኒትዎን ተገንዚብዎን። 
ዓይኑ ነቲ ብትሕቲኡ(ትሕቲኡ ዝኸፈል) ዘሎ 
እምበር ናብ ላዕሊ ገጻ ክጥምት ኣየፍቀደላን። 
ምስኪናይ... ሓፋሽ ኣብ ጥራሕ ጅቡኣ እናኸደት’ዶ 
ኣነ ብዛዕባ መዓርግን ገንዘብን ክዛረብ እየ፡ ኢሉ 
ስቕ መሪጹ። መዓርግ ማለት ገንዘብ ማለት’ዩ። ስለዚ 
መዓርግ እንተዘየሎ ገንዘብ ከምዘየለ ኣብተን ዝሓለፋ 
ዓመታት ብግብሪ ርእይዎን ተዓዚብዎን ኢዩ። ገንዘብ 
እንተሎ ክኣ ናብራ ምምሕያሽ ኣሎ። ከይፈተኻን ዕረ 
እናጠዓመካ ነቲ ዘይባህልናን ዘይልምድናን መዓርግ 

ክትህንጠ ትደሊ። እቲ በዓል ምሉእ ሓይሊ፡ ይኹን 
ምስ ግዜ ምውሳኽ ዕድል ስለ ዝውስኽ፡ 
ከይዓገበን ከይተጎሰን መዋእሉ ይሓልፍ።
መደብ ሃ/ኣገልግሎት ካብ ዝጅመር ክሳብ’ዚ 
ሕጂ እቲ ዝነበረ ተመኩሮ ተጋደልቲ ብግቡእ 
ተሰጋጊሩዶ : ብሕጽር ዝበለ ተጋዳላይ ብዛዕባ ህሉው 
ህይወቱ ከማርርን ከስተንትንን እዩ ዘሕልፍ ነይሩ። 
ካብ’ዚ እዚ ዋርሳይ እንታይ እዩ ክወርስ ? ናብራ 
ምረት ዋላስ ናብራ ምስትንታን : እቶም ቅሩብ 

ልግብ ዝብሉኻ ዋርሳይ ካብ’ዚ ናብራ’ዚ የድሕነና 
ጥራይ እዮም ዝብሉኻ። ሂወት ዝሓለፈ 
ገድሊተንቲንካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ሕውነት፡ 
ብጻይነት፡ ተሓዋዊስካን ተጻናቢርካን ምንባር 
«ኣቤት ሂወት ዝነበረ!» ጥራይ ኮይኑ። ስለምንታይ እዚ 
ክዋራረስ ዘይክኣለ ?እቲ ቀንዲ ሕቶ ናብራን መጻኢ ተስፋን 
ጸልማት ስለዝኾነ፡ ብሩህን ሕጉስን ኮይኑ ክጉዓዝ ኣይክኣለን።
ባዕሎም «መኮንናትና» ንመፍለዪ ብዙሕ መምረሒታትን 
ሕግታትን ዘውጽእዎ ይኹን ዓለማዊ ኣተሓሕዛ ወትህድርና 
ጥብቂ ኮይኑ። እቲ ዝነበረ ሰንሰለት ተበቲኹ ጥራይ ዘይኮነ 

ተበጣጢሱ፡ ብዘይካ መምስ ዝመሰለካን ዝቕርበካን 
እንተዘይኮይኑ ሓባራዊ  ሂወት ጠፊኡ። ዓይኒ ካልእ 
እናረኣየት፡ ኣፍ ካልእ  ክተውርስ ኣይክኣለትን። 
ዛዕባ ውልቃዊ ነብስኻን ስድራኻን ትሓስብን 
ክትጭነቑን ኣብ ትነብረሉ ግዜ ንዓኻ ዝወርስ» 
ከመይ ዓይነት ሰብ ኮይኑ ይኸውን። ብሓጺሩ ካብዞ 
ም ውልዶ ዋርሳይ «ንዓኹም ዘይሓለፈልኩም’ዶ 
ንዓና ኪሓልፈልና» ኢሎም ኢዮም ዝምልሱልና፡ 
ብዛዕባ ድሌት ውትህድርና ክንሓቶም ከለና።
ኣብ’ዚ ብዛዕባ ኣተሓሕዛን ኣመራርሓን ኣትየ 
ብዙሕ ክጽሕፍ ኣይመረጽኩን። ሕጊ ውትህድርና 
ግበር ኣይትግበር ከምዝኾነ ስለ ዝፈልጥ። ነዚ ውፍዩን 
ስልጡንን ካብ ውፍዩን ስልጡንን ሕብረተሰብ 
ዝወጸ ግበር ኣይትግበር ኢልካ ንስለ ስራሕ ክተስርሖ 
ትኽእል ትኸውን። ኣድማዒ ስራሕ ክሰርሕ ግን 
ዘይከውን እዩ።
  ኩሎም እዞም «ምዱብ» ዝበሃሉ ዘለዉ ዘሚዶም 
ተዛሚዶም ይብዛሕ ይውሓድ ስድራ ናይ ውልቆም  
ኣቒሞም፡ እዚ ስድራ’ዚ ክሳብ ምዓስ’ዩ ተበታቲኑን 
ተፋላልዩን ክነብር። ክሳብ መዓስ እዩ’ኸ ብዘን
 ዘይረብሓ ደሞዝ ክካየድ ክነብር ? ክሳብ ብዕድመ 
ኣብቂዑ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ዝዀውን ድዩ ?

ምዱብ ውትህድርና ብድሌት እንተኾነ ጽቡቕ’ዩ። ብድሌቱ 
ዝኣተዎ ኩሉ ነገር ኣፍሊጥካን ሓቢርካን ? ምግላጽ 

ኣብ ዝስዕብ ገጽ ይቕጽል...

መን እዩ እቲ ምዱብ



ክኣ ይምረጽ። ፈትዩ ስለዝኣትዎ ኣእምሮኣዊ ዕግበት
 ስለዝሰምዖ ኣብ’ቲ ሞያ’ቲ ውን ግዱስ’ዩ  ዝኸውን። 
እንተዘይኮይኑ ኣብ ዘበነ ገድሊ ዝነበረ  ኩነታት 
ናብራ ዝምረጸሉን ዝሕሽሉን ምንፋቕ ጥራይ’ዩ።
እዚ ምዱብ ሰራዊት ዝበሃል ዘሎ ብዘይካ እቶም 
ቁንጣሮ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ወዲኦም ብድሌቶም 
ኣብ 1997 ወተሃደራት ዝተኸትቡ እንተዘይኮይኖም፡ 
እቶም ዝተረፉ ተጋደልቲ እዮም። እዝከረኒ ኣብ 
1994 ገለ ቅጥዕታት ምርጫ ንውትህድርና’ዶ 
ናብ ካልእ ሞያ ትመርጽ ዝብል ነይሩ። ዳርጋ ኩሉ 
ተጋዳላይ ዝወረደ ከይወርደኒ ካብ’ዛ ውትህድርና  
ጥራይ ኣናግፉኒ እያ መልሱ። ክንደይ ቅጥዕታት 
ተጻሒፉ ክንዴይ ድሌታት ክኣ ዝርእዮ ስኢኑ ህጣሙ 
ኣጥፊኡ። ዘይካብ ቀደሙስ ናጽነት ጥራይ ትረኸብ  
እምበር ብሂወት እንተኣትና ፋሕቲረ ድየ ጻሕቲረ 
ብጽፍረይ ይነብር እዩ ነይሩ እቲ ትምኒት ብዙሓት።
ናጽነት ክኣ ኩሉ ናጽነት ለለዝኾነ ምስ ዓቕምኻ 
ዝሰማማዕ ስራሕ ዓጊብካ ትነብረሉ ናብራ ይመጽእ 
ኢልና ተጸቢና፡ ተተስፊና። በታ ንእሽተይ ናይ 
ምህላው ዕድል ተትንቢና።ናጽነት መጺኡ። እቲ ናይ 
ናጽነት ዝዓበየ ዕላምኡን ትርጉምን ካብቲ ኣብ በረኻ 
ኮንካ ትሓስቦን ትግምን ዝነብርካ ተፈልዩ  መጺኡ። 
ልክዕ ‘ዩ ዝዓነወት ሃገር እዩ ተቐቢሉ ናጽነት ኤርትራ 
እቲ ድሌትን ትጽቢትን ግን ፍጹም ክሳነ ኣይክኣለን። 
ድሒሩ’ውን ናጽነት ካብ ምርካባ እቲ ምዕቃባ  
ዛይዱ። እዚ ክኣ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ  3ተ ዓመት
ዝረኣናዮን ዝነበርናዮን ስለ ዝኾነ፣ ናጽነት ኤርትራ 
ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ዳግማይ ከም ዝዕቀብ 
ክፕይኑ።ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብምዱብ 
ሰራዊት፣ተጣያሳይ፣ዑ/ሰራዊት፣ሃ/ኣገልግሎት ዝቆመ 
ኮይኑ ብሓያል ውህደት መኸትኡ ኣመስኪሩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ጩራታት ሰላም ኣብ 
ዝበርሃሉ ዘሎ፣ግዜ ነዚ ዘሎ ብዝሒ ሰራዊት 
ሒዝካ ክትጉዕእዝ ዝከኣል ኣይኮነን።ዓቕሚ 
እዛ ሃገር ውን ክጻወሮ ዘይክእል እዩ። ነዚ ዘሎ
ብዝሒ ሰራዊት ብዝተፈላለየ መልክዕእት ኣጣይስካ 
ምእላዩን ምንካዩን እዩ።ንስለ ምጉዳል ሰራዊት ዘይኮነ’ውን
ኣፍራዪ ዜጋ ዝበሃል ናይዛ ሃገር’ውን ኣብዚ ሰራዊት 
ስለዘሎ እዩ። መንዩ እቲ ኣፍራዪ ዜጋ ግን ንኽርድኦ 
ኣጸጊማትኒ።ብዘይካ ኣብ ምዱብ ሰራዊት ካብቲ ካልእ 
ናይዚ ሰራዊት ናይ ምጥያስ ዕድል ዝሰፍሐ እዩ።እዚ 
፣ምዱብ እዚ  ንስኽእ ኣፍራዪ ዜጋ ኣይኮንካን ተባሂሉ 
ድዩ ብዘይድሌቱ ወተሃደር ክኸውን ተመዲብሉ።
ኣብ መደምደምታ ኣብ’ዚ ምዱብ ዝበሃል ዘሎ ላዕልን 
ታሕትን ኢሉ ክነብር ዘኽእል ዕእቕሚ ስለዘለዎ ጸገማቱን 
ጸገማት ስድርኡን  ተራእዩ ካብቲ ካልእ ዘሎ ኣባል
ሰራዊት ብዘይፍለ መንገዲ ንኽጣየስ ቦታ 
እንተዝፍጠረሉ።ዒሕ! እናበልካ ኣይንበርን’ዩ። 
ስምዒትን ድሌትን ሰባት ምፍላጥን ፈሊጥላ ከኣ
ኣድላዪ ኣተኣላልያ ክትወስደሉ ስለዝግባእ 
ኮምሽን ኣጣየስቲ ሰራዊት ደጊመ 
ደጋጊመ ነዚ ምዱብ ድሌቱን ስምዒቱን
ፈሊጥኩም ካብቶም ካልኦት ኣሕዋቱ 
ኣይትፍለይዎ ሓደራኹም ኣጣይስዎ!!
ዓወትን ኣሳልጦን ንኮምሽን ምጥያስ ሰራዊት 
ኤርትራ እምነ።

ብርሃነ የዕብዮ 
ነሓሰ 14|  3ይ ዓመት ቁ. 22
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የለኹን
ከመይ ኣለኻ” ትብለኒ?
መን ኣለኹ ኢልካ? 

ደረጃ ምህላወይ ትሓተኒ 
ኣለኻ ትብለኒ ? 
ኣንታ ሎሚ

መዓስ እዋንይ  ኮይኑ
 ዘይምንባርን ዘይምህላውን 

ሰጊርካ
 

መዓስ ይነብር ሃልየ
ንተስፋ  ከጽበ እነኹ’ምበር 

ተኾርምየ
ስለዚ ከመይ ኣለኻ ዘይኮነስ 
“ከመይ የለኻን “ በለኒ

ደረጃ ዘይምህላወይ ሕተተኒ
ናይ ዘይምህላው መልሲ’ዩ 

ዘሎኒ።
ሄኖክ ተስፋብሩኽ 
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 ሕጂ’ሲ እዚ ምንቃፍ’ውን እንተንገድፎ’ዶ ኣይመሓሸን?
          ቅድሚ ናብ’ቲ መሰረታዊ ጽሑፈይ  
ምእታወይ ሓደ ሓደ ንጹሑፈይ የራጉዱ’ዮም 
ዝበልኩዎም ሕቶታት ክምልስ ክፍትን። ነቐፈታ 
እንታይ’ዩ? ስለምንታይ ኢና’ኸ ደቂ ሰባት ንነቓቕፍ? 
ከምቲ መብዛሕትኡ ሰብ ዝገልጾ ነቐፌታ ማለት 
ንሓደ ድኹም ጎድኒ ናይ ሓደ ኣካል ምንጋር 
ወይ ምሕባር ማለት ኮይኑ እስምዓኒ። ጥቕሙ 
ድማ እቲ ዝተነቐፈ ኣካል ነቲ ዝተነቕፈሉ ነገር 
ኣዐርዩ ንኽቐርብን ኣብ መጻኢ ድማ ካብቲ ዝነበሮ 
በሊጹ   ንኽመጽእን’ዩ። ስለዚ ደቂ ሰባት ንነቓቐፈሉ 
ምኽንያት ጌጋታት ንምትእርራም’ዩ። እሞ እዚ ከም 
ኣለዉ። እዚ ድማ ነቲ ዝተሰከምዎ ሓደራ 
መእተዊ  ጽሑፈ ይ ድኣ’ምበር ሕመረት ጽሑፈይ 
ኣይኮነን። ስለዚ ንኺድ ብሉ ናብ ዘምጽኣና።
እዘን ብሕታውያን ጋዜጣታትና ንሕትመት ካብ 
ዝበቕዓ፡ ብዙሕ ክእረም ዘለዎ ጉዳያት ጽሒፈን ‘የን።
እቲ ዘኣንጎድኦ ጽሑፋት ድማ ነጽብራቅ ናይተን 
ተሳተፍትን ማለት ህዝቢ’ዩ። ህዝቢ ማለት ድማ  
ንደልዮ ኣገባብ ንጥቀመሉ’የለናን። ብዙሓት ኣብ 
ማለት’ዩ። እዚ ድማ እቲ እንኮ መራኸቢ ድልድል 
ህዝብን መንግስትን፡ እዘን ልሳን ህዝቢ ዝኾና 
ናይ  ህዝቢ ጋዜጣታት’የን። እቲ ሓቂ እዚ ካብ 
ኮነ፡ መንግስትና ነዘን ልሳን ህዝቢ ዝኾና ጋዜጣታት  
ብኸመይ ይከታተለን ኣሎ? ከምቲ ክገብሮ 
ዝግበኦ’ኸ ነቲ ነቐፌታ ህዝቢ ይስምዖ’ዶ ኣሎ?
ኣነ ብወገነይ መንግስትና ነዘን ልሳን ህዝቢ ከምቲ 
ከሕዝን ዝግብኦ ይሕዘን የልቦን እብል። ናይ ህዝቢ
መስትያት ምዃነን’ ውን ዘንጊዕዎ ኣሎ ክብል 
እደፍር። እቲ ምንታይ’ሲ ህዝቢ ብዙሕ ግዜ 
ብዛዕባ እዚ ዘሎ ምምሕዳራት ነቒፉ። ሓለፍቲ 
ንዝቐርብዎም ናብ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ቦታ ይሰድዎም
ኣለዉ። እዚ ድማ ነቲ ዝተሰከምዎ ሓደራ
 ምግጋሃስ’ዩ።... ገለ ገለ ሰበስልጣናት በቲ ስልጣኖም
ተጠቂሞም ብዙሕ ዘይሕጋዊ ስርሓት ይሰርሑ 
ኣለዉ። ስለዚ ዝምልከቶ ኣካል... ገዛ ክራይ ከቢሩ፡ 
ሕቶ መሬት ክፍታሕ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ቀረጽ ልዕሊ 
እትዋትና ኮይኑ። እቲ መብዛሕትኡ ነእትዎ ነገር 
ንመንግስቲ ኢና ንኸፍሎ ዘሎና፡... ወተሃደራውያን 

ሓለፍቲ ንኣዝማዶም ኣብ ኣብያተ ጽሕፈታት፡ 
ንዘይቀረብዎም ድማ ኣብ ድፋዕ ይምድብዎም
 ኣለዉ። ንደቂንስትዮ ኣብ ክንዲ ብኽእለተን 
ዝምድብወን ብመልክዕ ይገብርዎ ኣለዉ። ንሱ 
ከይኣክል ነተን ብመልክዕ ዝተሓርያ ደቀንስትዮ፡ ናብ 
ውልቃዊ ዋኒኖም ቀይሮም፡ ኣፍለሕቲ ቡን ተቐበልቲ 
ኣጋይሽ፡ ሓጸብቲ ክዳና ይገብርወን ኣለዉ። 
ብዙሓት ደቀንስትዮ’ውን ኣብ ጽቡቕ ቦታ ንኽምደባ 
ክብላ ግዳይ ዘይተደልየ ጥንሲ ይኾና ኣለዋ። ስለዚ 
ዝምልከቶ ኣካል... ቅዋማዊ መንግስቲ ክትግበር 
ኣለዎ። ብዙሕ ቤት ጽፍሕታት መንግስቲ ብኣካላት
 ህ.ግ.ደ.ፍ ተባሒቱ፡... ጠቕሚ ምሁራትና ከምቲ 
ንደልዮ ኣገባብ ንጥቀመሉ’የለናን። ብዙሓት ኣብ
ዩኒቨርስቲ ተመሪቖም ከብቅዑ ኣብ ንዐኦም ዘይበቅዕ 
ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ። ጉቦን ብልሽውናን ይቕልቀል
ኣሎ። ኣቀባብላ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ዝሰርሑ ኣዝዩ 
ሕማቅ ኣሎ። ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት...’3ቅ እዝን
 ካልእን ጥርዓናት ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜን ቦታን 
ክንዲ ጸሓይ በሪቃ ዝዓረበትሉ ግዜ ደጋጊምዎም። 
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጋዜጣ ብዛዕባ’ዚ ጉዳያት እዚ 
ይጸሓፍ ኣሎ። ኩሉ ሰብ ንዘዝረኣያ ጉዳይ። 
«ክሕሰበሉ ዘለዎ ጉዳይ... ዳገመ ግምት 
ዘድልዮ...» እናበለ ከይሰልከየ ዓንገረር ይብል 
ኣሎ። ፍታሕ ንኸምጽእ ብምባል’ዩ እውን ግን 
ዛጊት ካብቲ ህዝቢ ክፍታሕ ኣለዎ ኢሉ ዝጠርዓሉ 
ኣየናይ ጉዳይ ዝተፈትሐ ወይ ዝተተሓየሸ ኣሎ? እስከ
ኩላትና እቲ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልና ተዛሪብናሉ 
ዝነበርና፡ ተፈቲሑ እንተኾነ ንፈትሾ? ኣነ ብወገነይ 
ክሳዕ ልይቲ ሎሚ ፍታሕ ዝረኸበ ኣይዝክርን።
ከምዚ ንርእዮ ዘሎና ኩነታት ኣቀባብላ ኣብያተ 
ጽሕፈታት ይትረፍ’ዶ ክማሓየሽ መሊሱ ይግድድ 
ኣሎ። ጉቦ፣ሰበይ ሰብካ  መመሊሱ ብኢሱ።ምናዳ  
ምናዳ  ኣብዚ እዋን’ዚ ሓደ ‘ ሓላፊ  ከይረኸብካ  
ጉዳይ ክሰልጠካ ዘይሕሰብ’ዩ። «ሓንቲ
ጉዳይ ነይራትና’ሲ ሓደ ድሓን ቦታ ዘለዎ ሰብ 
ገለ ኣይትፈልጥን...» ትብል ዘረባ ኣርጋ ነብሲ 
ወከፍ በዓል ጉዳይ ዝደጋግማ ምሉእ ሓሳብ’ያ። 
እቲ ሌላን ጉሌላን፡ ስልጣንካ ብዘይሕጋዊ 

መንገዲ ምጥቃም ድማ፡  ኮይኑ። እታ ሓላፊ 
ትብል ሓረግ ኣብ ዝጥዕሞ  መሬት ዝወስድ፡ 
ንዝደለዮ ዝእዝዝ፡ ገባርን ሓዳግን  ኮታ ትሕቲ 
እግዚኣብሔር ንሱ ከም ዝስራዕ፡ ተቐይራ። 
እሞ እቲ ንሕና(ህዝቢ) ንጠልቦ ካልእ፡ ኣብ 
ባይታ ዘሎ ድማ ኣንጻሩ ካብ ኮነ እንታይ ንግበር 
? እዚ ኩሉ ንመንግስትና ጠቓሚ ሓሳባት’ዩ ) 
ኢልና ከነብቅዕ መንግስቲ ጸማም እዝኒ ካብ ሃበና 
ድኣ እንታይ ንግበር ? ክንገብር ከምቲ መሰልቲ 
ዝበልዎ፡ «ኣብ ዘይሰምዓካ ደብሪ ኣይትማህለል።» ኮይኑ
አስምዓኒ። ስለዚ መንግስትና ድምጺ ውጹዓት 
ህዝቡ ንከይሰምዕ እዝኑ ብጡጥ ካብ ለኮቶ፡ ጥሙይ 
ከብድን ዕሩቕ ዝባን እቲ ጭቁን ህዝቢ ንኸይርኢ፡
እናረኣዩ ዓይኑ ካብ ዓመቶ፡ እቲ ዝወጽእ ሕጋጋትን  
መምርሒታን ናይ ህዝቢ ዝቐንዐ ከም ምዃኑ መጠን፡ 
ህዝቢ ርእይትኡ ሓሳቡን ኣብ ክንዲ ዘፍስሰሉ፡ ከም 
ንህይወት ንምድሓን ዝተሰርሐ መድሃኒት ፈቲኻ 
ጸሊእካ ዋሓጦ ዝዓይነቱ መምርሒ ኣምጺኡ ህዝቢ ካብ 
ጸዓኖ፡ ህዝቢ  የማናይ ክንፉን መስተያቱን ምዃኑን 
ዘንጊዑ፡ ልክዕ ከም ብሓንቲ ክንፊ ክትበርር ትፍትን 
ዑፍ ካብ ኮነን መረረ ህዝቢ ካብ ዘይሰምዐን፡... ነዚ
ቀጻሊ ዓንገረር ንብለሉ ነቐፌታ’ውን እተንገድፎ  
እብል። ምኽንያቱስ ህዝቢ ብንጹህ ልቦና እቲ 
ክእረም ዘለዎ ንሃገርን ህዝብን ከርብሕ ዝኽእል 
ነገራት ይነቅፍ ኣሎ፡ እንተ መራሕትና ግና ጨጎራ 
ከብዶም ዝበልዖም ኣይመስልን። በንጻሩ’ኳ ድኣ  
ነቲ ሃናጺ ነቐፌታ ዘቕረበ ሰብ ወይ ኣካል፡ ግዳይ 
ምሕጫጭ ወይ ድማ ሓደ ንሓድነት ሃገር  
ክገማምዕ ዝፍትን፡ ሃገራዊ ስምዒት ዘይብሉ  
ትሕተ-ሃገራዊ) ኤርትራ ማዕቢላን በልጺጋንክርኢ 
ዘይደሊ ገይሮም የቕርብዎ ኣለዉ። እሞ  
ትርጉም ነቐፌታ ካብ በልዎ መራሕትና ክሳዕ 
ጥዑይ እዝኒ ሂብዎም ክስዑና ዝፍትኑን 
ትርጉም ነቐፌታ ዝርድኦምን’ነዚ ምንቃፍ 
እንተ ነቋርጾ ኣይምሓሸን? 
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   ኣብዚ እዋን’ዚ መራሕትና ናይ 
ኣተሓሳስባ ፍልልይ ኣጋጢምዎም ተባሂሉ 
ክገማምዑ ምርኣይ ንማንም ስዉር 
ኣይኮነን። ብዙሓት ወገናት እዚ ኣጋጣሙ 
ዘሎ ናይ መራሕትና ቅልውላው ንረብሓ 
ህዝቢ ምዃኑ’ዮም ዝገልጽ። እቲ ንሶም 
ዘቕርብዎ ምኽንያት ከኣ ተጠጂኡ 
ዝጸንሐ ሓቅታት ከምዚ ዓይነት ዕድል  
ምስዝረክብ’ዩ ዝግንፍል ካብ ዝብል 
ርዲኢት ከይኮነ ኣይተርፍን’ዩ። ክዛረበሉ 
ደልየ ዘለኹ ጉዳይ ብዛዕባ ትንታነታት 
መልእኽቲ ናይዞም   15 ኣባላት ህ.ግደፍ
ዘይኮነስ ብዛዕባ ብመንግስትናን ፕረዚደንትናን 
ዝወሃብ ዘሎ መስደመም ግብረ መልሲ’ዩ። ብፍላይ 
ከኣ ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህ.ግ.ደ.ፍ።
ከም ዝፍለጥ መልእኽቲ እዞም 15 ኣባላት 
ህ.ግ.ደ.ፍ ካብ ዝዝርጋሕ ብወገን መንግስቲ  
ዝኾነ ይኹን ‘ ወግዓዊ መግለጺ ብመራኸቢ 
ብዙሃን ኣይተዋህበን። ጠለባት እዞም 15  
ኣባላት ህ.ግደፍ ኑዕ ድዩ ኣይቅኑዕን ኣብ
ፍርዲ ከይኣተኹ ሱቕ ክብል ኣይክእልን’የ። 
እቲ ምንታይ ጠለቦም ግዝያዊ ጠለብ ህዝቢ 
ምዃኑ ስለዘይተርፎ። እቲ ካብ ኩሉ ዘገርም 
መንግስትና ብፍላይ ከቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ 
ኣፈወርቂ ትማሊ ትማሊ  ነቶም  መሬትና  
ወሪሮም ህዝብና ኣደዳ ስቓይን መከራን ጌሮም 
ከይሓፈሩ መንነትና ንምሕካኽ ባይታ ዝጽሕሩ 
ዝነበሩ ጸላእትና ንመኣዲ ዘተ ክትዕድምዎም 
ፍሕተርተር ትብሉ ከም ዘይነበርኩም ሎሚ 
እንታይ ከምዝወረደኩም ነዞም ልዕሊ ርብዒ 
ዘመን ምሳኹም ዝተቓለሱ ጸማም እዝኒ ብምሃብ 
«ጸግዕኹም ሓዙልና» ብዘስምዕ ቃና ትደሃዩ
ኣለኹም። ነገር ከምዚ እንድሕር ኮይኑ 
ትማሊ ዝፈረምናዮ ውዕል ሰላም ኣፍንጫና 
ስለዝተሃረምና ኢና ማለት’ዩ። ግን ኣይኮነን
 እቲ ምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ደላዪ ሰላም  
ሰለዝኾነ እቲ ብመንገዲ መራሕቲ ዝፍረም 
ውዕል ልቦና’ውን ዘየጣዕስ ስጉንትን ምኻኑ 
ምሉእ እምነት ኣሉ።ዘተ ክበሃል ከሎ ነቲ 

ዝሓመመ ጎንኻ ፈዊስካ ብዝያዳ ትሕይለሉ  
መንገዲ ምትላም’ዩ እንተኾነ ተኣኪብካ ብዛዕባ 
ጥዑይ ጎንኻ ሃተፍተፍ ምባልን ዝሓለፈ 
ቅያታትካ እናዘርዘርካ ነብስኻ ምትዕሽሻው ምስ 
ምንታይ ክሽረፍ። ክቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ 
«ኣብ መኣዲ ቆይቂ ክኣቱ ኣይደልን’የ» 
ኢሉ። ቁሩብ’ሞ ንሕሰብ ኣበየናይ መኣዲ ደኣ 
ክንቀርብ። ንረብሓ ሃገር ንሓስብ እንተደኣ 
ኮይና መኣዲ ሓሊፉ ቆይቂ ከድና ቆይቂ 
እንተኣዝሕልና’ዩ እምበር መኣዲ ምውድዳስ  
ንረብሓ ህዝቢ ኣይንታዩን እዩ። ዝኸበርካ 
ፕረስደንትን ብዓቢኡ ከኣ መንግስቲ  
ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብ ዘተ ምህዳም  
ህዝቢ’ዩ እቲ ግዳይ ዝኸውን ዘሎ። ባእሲ 
ሓራምዝ’ኮ ንሳዕሪ’ዩ ዘጥፍእ። ግዚኡ ኣይኮነን 
እናተባህለ፡ ብዙሕ ነገራት ግዚኡ ሓሊፉ። 
ግዚኡ ኣይኮነን እትብሎ’ኮ ግዚኡ ክሳብ 
ዝበጽሕ’ዩ ከምዝተባህለ ሕጂ ኸኣ ግዚኡ 
ዘይበጽሐ ነገር እንተሃለወ ኤርትራ ክትጠፍኣሉ 
ግዜ ጥራይ እዩ። ኣይክበጽሕን ከኣ’ዩ።
ብኻልእ ወገን ህዝቢ ካብ ህ.ግ.ደ.ፍ 
ዝጽበዮ  ብዙሕ’ዩ። ሓቁ ኸኣ’ዩ ብዙሕ 
ክጽበ፡ ምኽንያቱ እቲ ህ.ግደፍ ዝብል ስም 
ከምዝሕብሮ ዲሞክራስን ፍትሕን ንህዝቢ  
ማለት’ዩ። እዚ ግን ብወረ ንሰምዖ ነገራት 
ጥራይ’ምበር ኣብ ባይታ ክሳብ ሎሚ ለይቲ 
ዘይተሰርሓሉ ስም ኮይኑ’ዩ ተሪፉ። ጸገማትን 
ሽግራትን እዚ ህዝቢ ብደቂቕ ኣጽኒዕና 
ንምፍትሑ ኣይንሰልኪ። ካብ ኩሉ ኸኣ ብዕበጦ  
ዓባብጦ እናበልና ዝኣከብናዮ ጽባሕ ንግሆ 
ተተኵሱ ግዳያት ከይገብረና ግሉጻት ንኹን። 
ካልእ ይትረፍ ህዝቢ ዘድሊ ሓበሬታ ንኽረክብ 
መሰሉ’ዩ። ኣብ መሰሉ ኣይንፈታተኖ። 
እንተዘይኮነ ግን በትሪ ፍትሒ ኣብ ኢድ ህዝቢ 
ከምዘሎ ዘይምዝንጋዕ። ኩሉ ስልጣን ናይ 
ህዝቢ ስለዝኾነ እቲ እንሕዞ ስልጣን ከም ጕንዖ  
(መቑሽሽ) ጻዕርናን ቃልስናን ኣይንርኣዮ። 
ተቓሊሰ’የ ኢልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከም ድላይካ 
ጠንቃላዕላዕ ክትብል ዘይሕልናዊ ተግባር’ዩ። 

ህዝቢ ካብ ብርኩ ስለዘውጸና ሸለል እንተበለና 
ጽቡቕ ዘሎ ኣይምሰልና። «ጨጓር ከልቢ ኣሎ 
እናበልዎ ሞተ» ይበሃል። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 
ዝሓለፈ ናይ 30 ዓመታት ስቓይ  ዘሕለፍ 
ከይኣኸሎ ሎሚ  ኸኣ ካልእ ሽግር ተደሪብዎ 
ንሱ ኣይተምበርከኸን። ብሓቂ ጽኑዕ ህዝቢ ግን 
ብግቡእ ዘመሓድር ግን የድልዮ። ዝኸበርኩም 
መራሕትና ህዝቢ ኤርትራ ብምሒር ኣባኹም 
ዘለዎ እምነት እምበር ብወግዒ ቆጽሊ ኣንቢሩ 
ምርሑኒ ኣይበለኩምን። ብዙሕ ተኣሚንኩም 
ኢኹም’ሞ ኣጀኹም ንእምነትኩም  ተሰከሙ። 
ሕጂ’ውን ማይ ኣይሓልፎን ነታ ወትሩ ሴፍ 
ተሕልፍ ዘላ ልቢ ህዝብና ዋልታ  ኩንዋ። 
እዛ ህዝቢ ዘሰከመኩም ሓላፍነት ትኸብደኩም 
እንተኾይና ባዕልኹም ግደፍዋ እምበር ህዝቢ 
እናተበደለ ኣይትኮየጡ። «ህዝቢ ኤርትራ 
ዝሓለፍ ይኣኽለካ» ናብ እትብልሉ መድረኽ 
ንምስግጋር ሓርኮትኮትኩም ደረት ኣይሃልዎ። 

    «መቓብር ደቅና ኳና ኮይኑ ከይጸቕጠና 
ንሰግኣሉ ግዜ በጺሑ» ዝብል ድምጺ ኣብቲ
 መንእሰይ ኤርትራ ዝሕነቕሉን ብገመድ  
ዝጉተትሉን እዋን ብኽቡር ኣቦና ነፍሲሄር ኣብ 
ኣብርሃ ፍራንስዋ ዝተደምጸ ‘ዩ። ሕጂ ኸኣ 
«ንብዓት ህዝብና ውሕጅ ኮይኑ ከይወስደና 
ንሰግኣሉ እዋን በጺሕና» ከይብሃል ትሰግእ። 
ኩቡራት መራሕትና ህዝቢ ኤርትራ ንሂወት 
በቲ ክፍኡ ትዕድልታ’ምበር በቲ ጽቡቅ 
ህያባት ከስተማቕር ዘይተዓደለ ህዝቢ ምዃኑ 
ተረድኣዎ። ፈጣሪ ይረዳእኩም። ስለዚ ኣብ 
መወዳእታ ዘልኣለማዊት ራህዋ ንህዝቢ ኤርትራ 
ክትከውን እናተመነኹ መራሕትና ከኣ ኣብ 
መንጎኹም እናተባኣስኩም ህዝቢ ካብ ምንባዕ 
የድሕንኩም እብል። ወደሓንኩም 

ኣማኒኤል ሚካኤል 
ኣስመራ
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 መራሕትና ህዝቢ ኣይተንብዑ
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ጆባእ ቅንየት

ፍጠሩ’ባ መቓብር
ሓመዶም ይዓርቆም ተባሂልና 

ኣምዑት ከየተቖጽረ 
ዕድመ ከይተዓዝረ 

ቀብርና ዝፍለ እንታይ ደኣ ሎሚ
ከም ኣባጂጎ ቀርኒ ብዕራይ ንፈሊ 

ገሌና ከተማ ገሌና ንዓዲ
ንሕናስ ኣይ ካብ ስጋይ ስጋኻ

ኣይ ካብ ሃይማኖት ኣይ ካብ ሩባይ 
ሩባኻ

 ሂወት’ኮ ቃልሲ’ያ 
መኣስ ቃልሲ ኮይኑ ዝፈሊ

 መሳሕቕቲ  እንዲና መጻውቲ 
መናብርቲ መዓስ ኮይና መማውቲ
ሎሚ ደኣ ሓመድና ዝተፈልየ
ሬሳና ዝርሕቕ ብስፍራ ንፍለ 

ፍጠሩ ‘ባ መቓብር 
ኣዕሩኽ ዝኣኻኽብ 

መን ይፈልጥ ተገበርና ልዝብ 
ድሕሪኡ ሞት ከም ኣዳም 

ዋላ ዓሻ ይወለድ ዘሕሪ ለባም 
ብሓደ’ባ ቅበሩና 

መሓመድ ምስ ክርስቶስ 
ቀባሪና ደሓር ከይኽሰስ 

ፍጠሩ’ባ መቓብር
 ኣዕሩኽ ዝኣኻኽብ 

ወዲ ዃዳ

      ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ፡ ጥዩስ ተጋዳላይ 
ይርጋ ዮሴፍ ብዕለት 12 ነሓሰ 2001 ምስ ካልኦት
 መማህርቱ ብኣውቶቡስ ናብቲ ተማሃሮ ንምእንጋድ 
ዚኾነ ይኹን ምቅርራባት ዘይተገብረሉ ቦታ 
ድሕሪ ምኻድን፡ ብዘይ መግብን መጽለልን 
ኣብቲ ኣብዚ እዋን’ዚ ክቱር ዋዒ ዘለዎ ዊዓ፡ 
ኣብ ዘስካሕክሕ ኩነታት ድሕሪ ምውዳቕ፡ 
ብኮልፖ ዲሶሉ (ብብርታዐ ምቖት) ብ14 ነሓሰ
ዓሪፉ። ንስድራቤቱ ጽንዓት 
ንመማህርቱ ድማ ብርታዐ ይሃቦም።                                                                             
እዚ ፍጻሜ’ዚ ብዙሕ ሕቶታት የለዓዕል። “ ሳዕቤኑ 
ከኣ ምግሃስ  መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ‘ ስለ ዝኾነ 
ድማ፡ ንፍትሒ ይብድህ። ከይድገም ድማ ብጽኑዕ 
ንቃወም። 
     ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ንኽረምታዊ ስራሕ 
: ብዚምልከት ዘልዓልዎ ሕቶታትን ዘቕረብዎ 
እማመታትን ርትዓዊ’ኳ እንተነበረ፡ ዘይመልክዑ 
ብምትሓዝን፡ ኣብ ክንዲ ብልዝብ ( ብምጉብዕባዕን 
ብህልኽን፡ ፕረሲደንት ማሕበር : ተማሃሮ 
ዩኒቨርሲቲ ብምእሳርን ንምድቃሱ ( ብምፍታንን፡ 
ኣብ ዘየድሊ ኩነታት 
ኣምሪሑ።ማእሰርቲ ፕረሲደንት ማሕበር 
ተማሃሮ . ዩኒቨርሲቲ ብዚነበሮ ንጥፈት ተማሃሮ 
- ዩኒቨርሲቲ እንተደኣ ኮይኑ ንኹሎም ተማሃሮ 
ዚምልከት ምዃኑ፡ ብኻልእ ክሲ እንተኾይኑ 
ከኣ ቅድሚ ተማሃሮ ንወፈራ ምብጋስ፡ 

ከሳሲኡን ክሱን ኪንፈልጥን ኣብ ፍርዲ ቀሪቡ 
ክንርእን ንደሊን ዝብል ሰላማዊ ቅኑዕ ጠለብ
ተማሃሮ፡ ብሓይልታት ጸጥታ ናይ ግፋ፡ ናይ ሓይሊ 
ስጉምቲ ስለ ዝተወስደ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት 
ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ክገሃስ ተራእዩ። ተመሃሮ 
ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ፡ ዓሚ ኣብ እዋን ሳልሳይ ወራር 
መምርሒን ትእዛዛትን መንግስትን ምምሕዳር 
ዩኒቨርሲቲን ጥሒሶም፡ ንልኡላውነትን ምክልኻልን 
ሃገርን ህዝብን ብምኽታት፡ ወራር ጸላኢ ኣብ 
ምፍሻል ከምዘይተወፈዩ፡ ከቲቱ ዘሎ ካልእ ብሚእትን 
ሓምሳን ናቕፋ ተዋፊሩ እንከሎ፡ ሸሞንተ ሚእቲ 
ናቕፋ ውሒዱና ኢሎም ጸጊቦም ንኸረምታዊ 
ማእቶት ነጺጎም ተባሂሉ ሓቂ ብዘይኮነ ጠቐነ፡ 
ንዘስካሕክሕ ኣደራዕ ተፈሪዶም ይርከቡ። ብዘይ 
መግብን እኹል መጽለልን ኣብ ኣዝዩ ሃሩር ቦታ ስለ 
ዝተደርበዩ ድማ እንሆ ዛጊት ሓደ ተመሃራይ ዓሪፉ 
ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ተመሃሮ ክረምታዊ 
ማእቶት ኮነ ኣብ ናይ ክተት ኩነታት እኹል 
ምቅርራብ ከይተገብረ ዚግበር ዚነበረ ወፈራታት ኣብ 
ልዕሊ ህይወትን ጥዕናን ወፈርቲ ጉድኣትን ሞትን 
ከጋጥም ከምዝጸንሐ ይፍለጥ። ተሓታትነት ስለ ዘየሎ 
ግን እዚ ተርእዮታት እዚ ይደጋገም ኣሎ። ዚኣክል 
ይኣክል።

ነሓሰ 18 2001 15 ኣባላት ማእከላይን 
ሃገራዊን ባይቶታትን

ዘሕዝን ፍጻሜ ዝኣከለ ይኣክል

ክነተንፍስ

ስክፍታ ራሄል ስክፍታ ኩልና 
ከይከውን ስክፍታ’ለኒ

      ዕለቱ 10 ነሓሰ 2001 እዩ ኔሩ። ጉዳይ 
ፕረሲደንት ተመሃር ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ሰመረ ከሰተ 
ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክርኤ’ዩ ምስ ተባህለ ብዝሒ 
ዘለዎ ተመሃራይ ጓል ትኹን ወዲ ናብቲ ቤት ፍርዲ 
ኣምርሐ። ንኽሱስ ክሲ ስለዘይተመስረተሉ መገባእያ 
ብቆጸራ ተዓጽወ። ተመሃሮ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ረበሻን 
ጫውጫውታን ሪትለስ ጌሮም ነናብ ገዝኦም ከምርሑ 
ካብቲ መጋባኣያ ምስ ወጹ፡ ክንድኦም ዝኾኑ ዝዓጠቑ 
ወተሃደራት ነቲ ቦታ ምስ ሃጀምዎ፡ ከቢድ ድነ ኣብቲ 
ቀጽሪ ቤት ፍርዲ ዓለበ። «ኣብሩኽ» ዝብል ቃል
ምስተሰምዐ፡ እቲ ነታ ቓል ኣቐዲሙ ዝፈልጣ 
ተመሃራይ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ጎልጎል ኮፍ በለ። ዝሰዓበ       
መስርሕ ምምንጣል መንነት ወረቐት ዩኒቨርሲቲ’ዩ ነይሩ። 
ራሄል’ውን ሓንቲ ካብቶም ግዳያት ነይራ። ራሄል 
መንቀሳቐሲ ወረቐት ናይ ዩኒቨርሲቲ ከየርኣየት፡ ነቲ
ሃገራዊ መንነት ኣርእያ ነታ ናይ ዩኒቨርሲት ካርድ  
ሓቢኣ ክትወጽእ ትኸእል ነይራ’ያ። እንተኾነ ሓደ 
ካብቶም ገፈፍቲ ተመሃሪት ምዃና ስለዝፈለጣ 
ከም ሰባ ኣብሮኸት። ብድሕሪ ምሕቶግ መለለዪ 
ካርድ፡ ተተጻዒንካ ንስታድዮም ኣስመራ ምጉራት’ዩ 
ቀጺሉ። ኩላ ኸኣ ተተጻዒና ተወስደት። ኣብ 
ስታድዮም ኣስመራ ኩላ ተመሃራይ ተኣከበት።
ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ኣቓልቦ ዝሰሓበ 
ዘርጠብጠብ ኣማጻኣ ዝተታሕዙ ተመሃሮ’ዩ ነይሩ።
እቶም ካብ ቀጽሪ ቤት ፍርዲ ዝተታሕዙ ዳርጋ 
ብጥሙር’ዮም ናብ ስታድዮም ኣትዮም። እቲ ካብ 
መደቀስን ፈቐዶ ጽርግያታት ዝተታሕዙ ኸኣ 
ዘርጠብጠብ እናበሉዮም መጺኦም። ሽዑኡ’ዩ ከኣ እቲ 
ተኣኪቡ ዝነበረ ተመሃራይ ነንዝመጸ ተመሃራይ 
ብጣቕዒትን ጫውጭእውታን ዝቕበሎ ነይሩ። 
ብፍላይ ሓንሳብ ሓደ ኣዝዩ ፍርዝን ዝበለ ተመሃራይ 
ንበይኑ  ብሓንቲ ሚኒባስ ዝዓይነታ ቀያሕ መኪና ምስ 
መጸ  ጣቕዒትን ፋጽያን ኒሂሩ። እቲ ፍሉይ ዝገብሮ፡ 
ሓደ ተመሃራይ ንበይኑ ኣብ ሓንቲ መኪና ተጻዒኑ 
ምምጽኡ። ካብታ መኪና ወሪዱ ምስ ብጾቱ ክጽንበር 
ከሎ፡ ክልተ ኣእዳው ንላዕሊ ሓፍ ብምባል «ኣጆኹም 
ኣጆኹም” ምስ በለ፡ ኩሉ ተመሃራይ ብሓደ  ድምጺ፡
ማንዴላ ማንዴል» ብምባል ኣሰነዮ፡ ከም ሰብ ከኣ 
ምስቶም ብጾቱ ተንበረ። እቶም ተመሃሮ ተተታሒዞም
ክመጹ ኸለዉ፡ ልክዕ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጺኦም ምስ 
ስድርኦም ይራኸቡ ከምዘለዉ ዓይነት መንፈስ ኔርዎም።
ኣብቲ ስታድዮም ድሓን ዝኾነ ርግኣት ኣእምሮ ኔርዎም።
ራሄል ግን ርጉእ መንፈስ ኣይነበራን። ናብዝን ናብትን 
ትብልሞ ትጭነቕ ከኣ፡ ጭንቀታ ስለ ዘጨነቐኒ ተወኪሰያ።
«ናበይ ክወስዱናዮም?» ሓቲታ። ዝፈልጦ’ኳ 
እንተዘይነበረኒ፡ ናብ ሕማቕ ቦታ ክወስዱናዮም ዝብል  
እምነት ውን ስለዘይነበረኒ፡ ከረጋግኣ ፈቲነ። ዋላ’ውን  
ናብ ሓደ ሓደገኛ ቦታ ምዃኑ እንተዝፈልጥ ንራሄልሲ 
ኣይምነገርኩዋን። ናብ ዝኾነ ቦታ ይውሰዱና ብዘየገድስ 
ራሄል ጭንቀት ኔርዋ። ሓቃ’ያ ክትጭነቕ፡ ምኽንያቱ 

ካብ ስድርኣ ተፈልያ እሞ ኸኣ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ 
ምስቲ ንእሽተይ ምዃና ከመይ ዘይትጭነቕ? ግን 
ከኣ  ንበይና ኣይኮነትን ኣብቲ ቦታ ተዳጒና፡ ብጾትን 
መሓዙትን ኔሮማ፡ ንሳ ግን ኣይረግኣትን። ጊዜ ክመሲ 
ምስ ጀመረ፡ እቶም መማህራንን ምሩቓትን ተተጸዊዖም 
ፍትሑ ከለዉ ተመሃሮ ብጊድኦም፡ መን’ዩ ሒዙና 
ዘሎ?» ብምባል ጥርዓኖም ከቅርቡ ጀመሩ። 
እቲ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ኣሃዱ ሒዝዎም እምበር 
ርእይትኦም ስምዕዎም ዝበለና የለን፡ ብምባል 
ዝኾነ ዘረባ  ከምዘይፍቀድ ሓበረ። ሻቕሎት 
ራሄል መመሊሱ ገደደ። ምስቶም ምሩቓት 
ከይትወጽእ ሎሚ ዓመት ኣይተመረቐትን። 
ዕድሚኣ ኣየፍቐዶን 2ይ ዓመት’ያ በጺሓ።
ከተባብዓ ስለዘለኒ፡ ከጸናንዓ ፈተንኩ።ዝን ትብል’ሞ፡ 
ርእሳ ኸኣ ትንቕንቕ። ኣነ ዝመስለኒ ሕራይ 
ትብል ዘላ፡ ወያ ንሳ «ኣትረከ» እያ ትብል ነይራ። 
መን ይፈልጥ ዊዓ ንዓኣ ብመንፈስ ተራእይዋ 
ነይሩይኸውን። ብሓቂ ራሄል ንዊዓ ፈሊጣታ ነይራ’ያ።
ኣነ ኸኣ ያኢ ዝያድኣ ፈሊጠስ፡ መለለይና ጽንዓት 
ምዃኑ፡ ኣብ ትሕቲ እቲ ከምዘየለና፡ገዛ ኢ’ ውን 
ንኹሉ ጠሚሩ ናብ ደልሃመት ዘእቱ ከምዘየለ፡ ፍርሂ
ከምዘየድሊ ውሽጣዊ ስግኣታ ብግዳም ክንጸባረቕ 
ከምዘይብሉ ከእምና ፈቲነ። ራሄል ኣይሰምዐትን። 
«ክዛረቦም ‘የ» ካብ ቃላ ወጸት። ንመን’ያ ክትዛረቦም 
? ነቶም ኣሰርቲ እንተኾይና፡ ኣቐዲሞም፡ ክሰምዑ 
ከምዘይፍቀደሉም ሓቢሮምዮም። ራሄል ግና 
 «ክዛረቦም’የ» ደኣ በለት።
ማይ ይወቅዕ ነይሩ፡ ራሄል ኣይተዛነየትን። «ኣንታ 
ቆልዓ’ኳ ገዲፋ ትኸውን?» በልኩ ብልበይ። 
ጉድኮ’ዩ፡ ይህልዋ’ኳ ይኸውን ዝጠቡ፡ ኣዲኡ ዝጽበ 
ውላድ ይህልዋ፡ መን ይፈልጥ? ኣነስ ንራሄል ኣብ 
ትምህርቲ እምበር ኣብ ገዝኣስ ኣይፈልጣን’የ። ብዛዕባ
ትምህቲ እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ማሕበራዊ ህይወት 
እምብዛ ኣይነዕልልን ኢና። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ’ኸ  
ብዛዕባ ናብራ ከተዕልል ጊዜ ኣሎ’ድዩ? ኩሉ 
ተማሃራይ’ኮ ብዛዕባ ጻዕቂ ትምህርቲ’ዩ ክዛረብ 
ዝውዕልን ዝሓድርን ኣታ! ኣበይ ኣርኪብናሉ 
ናብራ  ኣበይ ኣርኪብናሉ ቤላ ቤለው! ዘርከበ ግን 
የርክብ ይኸውን። ኣብ ግብርታቱ ኸኣ ንዕዘቦ። 
ራሄል ተሻቒላ፡ ከይትነግረኒ ደንጉያ፡ ከይምርምራ 
ኸኣ ሰጊኤ። ንጓልከ እንታይ ረኺብኪ ትብላ 
ዲኻ? ፈላጢኡ ይፍለጦ። እምበር ንጓልሲ ሕቶ 
ኣይተብዝሓላን ኢኻ ኢዩ ዝበሃል። ንኹሉ ብሂላት 
ሰጊረ ንገርኒ ኢለያ። ክትነግረኒ ደልየ ቶዃቲኸያ 
ብቐደሙስ ክንዲ  ሰብ ዝኣኸለት’ዶ ትፈርሃ 
ኢኻ? ጸገማትኪ ንገርኒ ኢልያ። ነጊራትኒ።
ራሄል ጸገም ኔርዋ። እቲ ኣነ ዝገመትኩዎ ጉዳይ 
ቆልዓ ኣበይ ኣርኪባትሉ ጉዳይ ትምህታ’ያ 
ትገብር ነይራን ዘላን። ራሄል ውሽጣዊ ሕማም 
ኔርዋ። ዶክተር ንመጥባሕቲ ቆጸራ ሒዙ ነይሩ። 
ናይ ቆጸራ ወረቐት ምስኣ ነይሩ። ስለዚ ራሄል 

ክትዛረቦም ኣለዋ እምበር እንታይ ድኣ?
ሕተትዮም ኢለያ ፡ ምስኣ ኸይደ ኣተሓቲተያ። 
ወረቐት መዲ ወረቐት ርእዮም ንኽትፍታሕ 
ፈቒዶምላ።ካብ ብጾታ ምፍላያ፡ ኣሕዚንዋ፡ 
ክትሕከም ስለዘለዋ  ግን  ተሓጒሳ” ነፊራ 
ክትከይድ ኣይጸልኦትን። ቻው ኢለያ። «ንዓ» 
ኢላትኒ። መጺኤያ። «ከይደለኹ፡ ኣብ ጽቡቅ 
የውድቕኩም» ኢላትኒ ኣሜን» ኢለያ። ጸኒሓ፡ 
«ፈሊጥካለኻ ኣነ ድሕሪ ሕጂ ናብ ትምህርቲ 
ኣይከምለስን’የ!» ነዲራ ተዛሪባ፡ መለለዪ ወረቐታ 
ገዲፋቶ  ኸይዳ። በቃ ሓዚና’ያ፡ ልባ ክምለስ ማው 
ኣይከኣለን። «ሰናይ መጥባሕቲ ይግበረልኪ” ኢሊያ።
 
  ንሕና ናብ ዘይንፈልጦ ሰራዊት ተዓጂብና 
ኬድና። ዝሓደርናዮ’ሞ ይጽንሓልና።ዊዓ ዝበሃል 
ኣቲና፡ ናይ ዊዓ’ውን ይጽናሕ። ከምቲ ራሄል 
ዝተመነየትልና፡ ኣብ ደሓን ኣይወደቕናን። 
ጥብ-ጥብ ድኣ በልና። ሓቃ’ያ ክትቃዝን፡ እዝጊ 
ኣማኺርዋ መውጽኢኣ ይግበሮ መጥባሕቲ ራሄል 
እንቋዕኳ ዊዓ ኣይከደት፡ ብሓቂ በቲ ዝነበራ ጭንቅን 
ውሽጣዊ ሕማምን ደቒቕ ኣይምጸንሐትን። ድርብ 
ሓዘን ምሓዝንና። ስላሴ ሚሒሮምና ንኸንይስእና።
 ኣነ’ኳ ምስ ብጾተይ ‘ረሲት ኤግዛም ‘  ስለዝነበረኒ’የ 
ናብ ኣስመራ ተመሊሰ። ኣቤት ቀዳዊኻ 
ሞት ኣሎ ዝበልዎስ ሓቂ’ዩ፡ ኣንታ ረሲትኮ 
ሞት’ዩ። ኣብ ጊዚ ዕረፍቲ መን ከጽንዖ’ዩ 
ኢልካ እኮ’ዩ ጸላዕላዕ ዝብለካ፡ ሎሚ ግን 
ረሲት ፈተና ክንገብር ምስ ተመለሰና፡ 
ሲስተር F5 ንመጀመርታ ጊዜ ተመሪቓ!
 ኣስመራ ምላ ተመለስኩ ንራሄል ኣይረኸኩዋን።  
ምስ ራሄል ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ኢና ንፋለጥ። 
ገዝኦም ኣይፈልጦን’የ። ድሒና’ዶ ትኸውን? 
ድሕነት ምስቶም ኣብ ዊዓ ዝገዲፍኩምም 
ኣዛሚደ’የ ዝርእዮ፡ ካብኦም ደኣ የቕልለላ 
ይኸውን’ቱ። ካልእ ስግኣተይ ብዛዕባ ኣብ 
መጨረሻ ኣብ ምውጽኣ ኣብ ስታድዩም ዝበለታ 
ትምህርቲ ድሕሪ ሕጂ ኣይክማሃርን’የ”ትብል 
ጉድይ ሓቒያትኒ ። ኣሳቕያትኒ፡ እዚ ውሳነ’ዚ 
ንኹሉ ከይጸሉ ፈሪሀ። ዕረፍቲ ዘደልዮ ሓንጎል 
ጽባሕ ንግሆ ከመይ ኢሉ’ዩ ክምሃር?ዝብል 
ሓሳብ ኣብ ዓቢ ስግኣት ኣውዲቕኒ’ሎ። ብዝኾነ 
ግን እዞም ተመሃሮ ብደሓን የምጻዮም።ሕማቕ 
ኣይተስምዓና ፈጣሪ!ጽላልካ ንጽበ! 

ፊልሞን ጸጋይ
ኣስመራ

መስከረም 8 | 3ይ ዓመት ቁ.30

  ኣብ ዝሓለፈ ሕታም ጋዜጣ ትርግታ፡ ጸሊም 
ነጥቢ ኣብ ታሪኽ ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ 
ዝብል ኣርእስቲ ሂቡ፡ ብስም ክብሮም ስብሃቱ 
ዝወጸት ጽሑፍ መልሲ ክህበሉ ይፈቕደለይ። 
ዋላ ኳ ጸሓፊ ኮነ ኢሉ ህዝቢ ከደናግር ጽሒፍዎ 
ምህላዉ ልዑል ግምት እንተሃለወኒ፡ ከምቲ ናቱ 
ርእሲ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ኢሉ ኣይግምትን’የ። ኩሉ 
ሰብ ማዕረ ኣተሓሳስባን ብስለትን ከም ዘይብሉ 
ስለዝኣምን ግን ኣብቲ ዝበዝሐ ዓጀውጀው 
ጸሓፊ ከየድሃብኩ ሓቅታት ክጽሕፍ ክፍትን’የ። 
ዝኾነ ይኹን ፍጡር ገለ ነገር ከይተተንከፈ ዝኾነ 
ተቓውሞ ኣየርእን’ዩ። ጉዳይ ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ 
ኣስመራ ኸኣ፡ ካብዚ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ብፍላይካ 
ኣብዚ ተቓውሞ ተራእዩላ ዘይፈልጥ ኤርትራ 
ድሕሪ ተቓውሞ ዘጓንፍ ነገራት እናፈለጠ’ዩ እቲ 
ሕጊ ዝኾነ ተግባራት ዝኾነነ። ተማሃራይ ዩኒቨርስቲ 
ቆልዓ ዘይበሰለ ወይ ተመሪሑ ዝኸይድ ዕውር 
ኣይኮነን። ሕቶታት ብሩህን መልሲ ዝደልን’ዩ። 
ከምቲ ቀይናን ብርዒ ጸሓፊ ዝሓንጸጸቶ ዘይኮነስ 
እቲ ሓቂ ተደጋጊሙ ኣብ ጋዜጣታት ናይ ብሕቲ 
ስለዝተጻሕፈ ምድጋሙ ደድሕሪ ድሑራት . 
ምጉታት’ዩ።ዝደቀሰ ተሲኡ ክርከቦ ኣለዎ። ‘ 
ዕሽሽ ኢልካ ዘይሓልፍ ነጥብታት ስለዝዘርዘረ 
ግን ንወዮ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ 
ዝበለ ‘ ጸሓፊ ክእምተሉ እደሊ። 
      ተማሃሮ ፍታሕ ይገበረልና ምስ በሉ፡ 

«ጠላብ ተማሃሮ ሰማዒ ረኺቡ፡ መደብ - ክረምታዊ 

ማእቶት ብ800 ናቕፋ ንትሕቲ ሓደ ወርሒ 

ክፍሊት...» ይብለና ጸሓፊ፡ ኣበይኮን ይቕመጥ 

ይኸውን? ኣብ ኣስመራ እንተኾይኑ ብሓቂ ኣብ 

ሕልሚ’ሎ። ጠላብ ተማሃሮ ሰማዒ እንተዝረክብ ደኣ 

ከመይ ኢሉ ግፋን ኣብአን መጺኡ?800 ናቕፋ 

ንትሕቲ ) ወርሒ ዝበለኸ መን’ዩ።? ክብሮም 

ስብሃቱ ( ደኾን’ዩ ኣዊጅዎ? ንተማሃሮ ዝተነግረ 

800 - ናቕፋ ንወርሒ ካብአን መደቀሲ ቀለብ፡ 

ትራንስፖርትን፡-ሕክምናን ምኳኑ’ዩ።ንክብሮም 

ሰባህቱ ዝተነግሮ ግን 800ናቕፋ ንትሕቲ ) ወርሒ 

ብልዕሊአን መደቀሰን ደረቕ መግብን’ዩ ) መስለኒ፡ 

ክብሮም ሰባህቱ ካብ ሓቅን ኣስመራን ን ርሒቑ’ዩ 

ዘሎ፡ ሚስኪን! «ካብዚ ንላዕሊ እናኸፈላ ንሓደ 

ወርሒ ስርሓ ትካላት ኣብዚ ሃገር ኣለዋና ድየን? 

ከኣ ይብለና ጨለ ዘረባ። ዘይሰራሕኩም ኢለን 

ዝኣሰራኸ ይህልዋዶ ይኾና? ኣየናይ ኢልካዮምበር 

ዘረባኻስ ፋሕቶን ስዑርን’ዩ። « እቲ ማህሰይቲ ብዓቢኡ 

ኣብ ልዕሊቶም ተማሃሮ ኢዩ ዝርኣ» ድማ ኢልካ፡

በልተሓጐስ ሓደ ተማሃራይ ዩኒቨርስቲ ሞይትልካሎ። 

ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ካብ በልዎ ኢሎም ዝጉዓዙ ሰባት 

ኣይኮኑን። ከመዛዝኑ ዝኽእሉ፡ ይትረፍ ነዚ ማንም 

ካድረ ክፈትሖ ዝኽእል ዝነበረ ጉዳይሲ ኣብ ዓበይቲ 

በዳህቲ ነገራት’ውን ክፈትሑን ክርድኡን ዝኽእሉ 

ምሁራት ዮም። ሕቶ ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ሰለማዊ ሕቶ 

እምበር ከምቲ ወዮ ጸሓፊ ዝብሉ፡ ንመምርሒታት 

መንግስቲ ብድርቅና ዝገሃሳ ኣይኮነን። ብልዝብ 

ክፍታሕ ዝግበኦ ከመይ ኢሉ ኒሂሩ? በዓል ልቦና 

ዝኾነ ሰብ ኣስተብሂልሉ’ሎ። ተመሃሮ ጉዳይ ብጻዮም 

ክፈልጡ ኣብ መጋባእያ ምርካቦም ብዝኾነ ይኹን 

ስነ መጎት ሰበብ መእሰሪኦም ክኸውን ኣይክእልን’ዩ። 

ኪኢላ መኻሪ፡ ልዕሊ ጳጳስ ኮንካ ምምዳር መርኣያ 

ፈኵስ ሽክናኻ’ዩ። «እቲ ዝተገበረ ፍታሕ ምስ 

ህሉው ኩነታትና ኣዛሚድካ ክርአ እንከሎ ዘይኣክል 

ኣይኮነን» ምባልካ፡ ካባኻ ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ 

ፕረሲደንት ዩኒቨርሲቲ ውን ተሰሚዑ’ዩ። እንተኾነ 

እቲ ገንዘብ ምስቲ ትሑት ዋጋ ጥራይ ምዝማዱ 

ዘተዓዛዝብ’ዩ። ኣብ ጸብጻብ ኣይተበጽሐን እምበር 

ምስ ወርሓዊ ኣታዊ ዝኾነ ሓላፊ እንተዝዛመድስ? 

ንምዃኑ እቲ ንተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ተባሂሉ 

ዝተመወለ ብዝሒ ዘለዎ ብመጠን ዶላር ካብ 

ዓለማዊ ባንክ ደኣ ኣይኮነን? ምዃን ኣበይ ክትፈልጦ 

ኣይምስቶም ደቂሶም ዘለዉ እንዲኻ! እቲ ዘሕዝን 

ግን ቀንጠመንጢ ጺሒፍካ ምድንጋር ምፍጣር’ዩ፡ 

ወዳጀ ብርዒ ጽባሕ ደኣ ከይትሓፍር? እምበር 

ሰማዕትስ ኣለና ጌና ክንሰምዕ ኢና፡ ዋላ ብዕራይ 

ወሊቶ በለና። ዝረከብናሉ ኣበሃህላ ክንሰምዕ ኢና። 

ሓቂ ምስ ወጽአት ግን ኣቤት ንስሕቆ! ሽሕ ጊዜ 

ሓሶት እንተተደጋገመ ሓቂ ኣይከውንን’ዩ። ጸርፊ 

እንተበዝሐ ኸኣ ደርፊ ኣይከውንን’ዩ። ሓቂ የምጽኣልና 

እምበር ንንጹሃት ኣሕሊፍካ ምሃብሲ ሃየንታ ኣለዎ። 

በርሀ መዓሾ 
ኣስመራ
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 ኣብ ጉዳይ ተመሃሮ 
ዩንቨርስቲ ንህዝቢ ክነደናግር 

ኣይንፈትን
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 ዓይኒ + እዝኒ
፥ እንታይ ደኣ ኮንኪ በይንኺ ትስሕቂ? 
• ዘገርም  ኣጋጣሚ እንድዩ  አጓኒፉኒ። ትማል ዘዕለሉኒ፡ ሉሲ ብግብሪ ርእየዮ። 
ከመይ ዝበለ  ደኣ’ኾን ኣጋጢመኪ’ዩ? እስከ ኣነ’ውን ክሕጎስ? 
• ትማሊ ካብ ወጻኢ ዝመጹ ኣዕሊሎምኒ ኢላ ሓንቲ መሓዛይ ዝነገረትኒ’ቱ። ኣብ በዓልን የ 
ጀርመንሲ፡ ቢራ ብትቦታት ተዘርጊሑ ብቡንባ ይመጸካ ኢሎሞ። 
እቲ ብግብሪ ዝረኣኽዮኸ’ሞ እንታይ ኢዩ? 
• እህልኪ ነጻ ናይ ማይ ቡንባና እንተኸፈትክዋስ፡ ስም ሂባትኒ። ደሓን ኩሉ
 በብዓቕሙ’ዩ -ኢለ እቲ ተበግሶ ተሓጒሰ። 
ኣንቲ ዓሻ እባ ኢኺ። እዚ ደኣ ሓሬት’ዩ’ኳ። እቶም ምምሕዳር ኣመራስ እምበር 
ጽሩይ ማይ ሰዒድና ኢሎም’ዮም ዚ ዚህቡና ዘለዉ! 
• እዋይ ኣነ የዋህ! እሞ ደኣ ጥዕና ሰብ’ከ እንታይ ይኹን? 
→ ኣሕ ክሳዕ ዝርህወና፡ ገንዘብ እንተልዩ፡ ናይ ወጻኢ ማይ ምግዛእ’ዩ። እንተዘይኮነ ድማ 
ኣፍሊሕካ ምስታይ ኢያ። 
• ምስዚ ዘሎ መነባብሮ ደኣ’ሞ ክልቲኡ ይከኣል’ዶ ትብልዮ ኢኺ? ክንነብር ክንብል ግና  
ከይፈተና ፍታሕ ምንዳይ ከድልየና’ዩ።
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 ዓይኒ + እዝኒ
ናበይ ደኣ ኢኻ ክንድዚ ጉያ? 
* ኣንታ ሓንቲ ጉዳይ ነይራትንስ ክመላለስ ቀንየ’ ሞ ሕጂ ግና ናብቲ ሚኒስተር በጺሓ ኣላ።
 ፣ ፍሉጥ ሰዓት ኣይቆጸረካን ዲዩ’ሞ ብዙሕ ትልህልህ? 
* ከምኡ ኣይኮነን። ሎሚ ምሽት እንተዘይረኺበዮ፡ ጽባሕ ዝረኽቦን ዘይረኽቦን ርግጸኛ ኣይኮንኩን። 
፣ ስለምንታይ ከምዚ ትብል ኣለኻ? ጽባሕ’ኮ መዓልቲ ስራሕ ኢዩ። 
* ንሱስ ሓቅኻ። ግና በቲ ዝርእዮ ዘለኹ መን ይፈልጥ እቲ ዝደልዮ ዘለኹ ሚኒስተር ጽባሕ 
ይድስክል ይኸውን!? ስለዚ ሎሚ ከይደ እንተረኸብክዎ ይሕሸኒ።
 ግና እዚ ክትረኽቦ ትደልይ ዘሎኻ ሚኒስተር ሎሚ ቅነ ዘደስክል ዘረባ ተዛረቡ ዲዩ? 
* ኦ... ንስኻ ከኣ ድስካለ ብምንታይ ኢያ ትመጽእ ብምንታይ’ከ ትሓዊ ዘይተፈልጠ ሕማምን 
ኮይና ኣላ። ግደፈኒ ጥራይ ክጎዪ። 
• _ በል ‘ስከ ሓሳብ ልብኻ የስምረልካ። 
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ብሁል
«ኣብ ውሽጡ መስደዲ ጽፍሪ ኣለዎ ድዩ?»
 ሓደ ወዲ ማማ ኣብ ሓደ ድኳን ኣትዩ ንሓደ ጫማ 1300 ምስ በልዎ ዝበሉም 
* «እሞ ናብ ዓበይቲ ኬድካ ኣፍትሓዮ’ምበር» 
ሓደ ድኻ ኣባልና ንመዳቕስቱ፡ «ሓፍተይ መኪና ሰዲዳትለይ እታ ሓንቲ ድማ 
ካብ ወጻኢ ምስ መጸት ቪላ ገዛ ክገዝኣልካ’የ ኢላትኒ» ምስ በሎ እቲ መዳቕስቱ ኣብ
 ሕልሚ’ዩ ተራእዩካ ንምባል ዝመለሰሉ። 
• «ደብረ ቢዘን» 
ገብረንጉስ ኣብ ሓፈሻዊ ፍልጠት ናይ ዓለም ዝነውሐ እምባ ተባሂሉ 
ምስ ተሓተተ ዝመለሶ። 
«ኣውቲስታ ናይ ሬሳ መኪና ዲኻ ኔርካ?»
ኤርምያስ ንሓደ ቀጻሊ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ከፊቱ ኣቐዲሙ «ምስጋና» ዝብል 
ኣርእስቲ ዘንብብ ወዲ መስርዑ ዝበሎ ። 
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ከነተንፍስ
ያእ! ሎምስ ንሳሕል እንተ ንምለስ...

   ናብ ረቡዕ ዘውገሐት ለይቲ፡ ኣብታ መንጸሩ 
ብንጭርጭር ዝበለት ዓራተይ ኮይነ ናይ ዓሰርተ 
ዓመት ገምጋምየ ክገብር ኣምስየ። ኣብቲ ባዕለይ 
ሓቲተ ባዕለይ ዝምለሰሉ ኣኼባይ ብዙሕ ኣርእስታት 
ኣልዒለ ንገሊኦም ዘዕግብ መልሲ ክምልሰሉም ከለኹ 
ንገሊኦም ግን ዓቕሚ ሲኢነ ኣወንዚፈዮም’የ ከይደ። 
እቲ ናተይን ናይ ሕልናይን ገምጋም ብትዝታ’ዩ 
ዝጅመር። እዝከረኒ ቅድሚ ዓሰርተ ክልተ
 ዓመታት ይኸውን ሓደ ተጋዳላይ   ብዛዕባ 
ኩነታት ገድልን ብዛዕባ ናጽነትን ከዕልለና። እቲ 
ጨሓም ተጋዳላይ ኣብ ርእሱ ዕማ ዝጠምጠመ 
ላዕላይን ታሕታይን ሚላኖ ክዳን ዝለበሰ ጉልበት’ዩ 
ዝነበረ። ሕጂ እቲ ተጋዳላይ ኣበይ ከም ዘሎ : 
ክፈልጥ ኣይክእልን’የ። ምናልባሽ እንተዝረኸቦ 

ግን ዘይከምቲ ቀደም ተሃኒነ ዝሰምዖ ዝነበርኩ 
ሕቶታት መውሓዝከሉ። እቲ ተጋዳላይ ካብ
 ‘ ሓንጎለይ ዘይሕከኽ ትዝታታት’ዩ ገዲፉለይ 
ከይዱ። ካብቲ ቃላቱ ብዙሕ ነገራት እዝክር።
 ግን እንትርፎ ኣብ ቤት መዘክር ሓንጎለይ 
ምቕማጥ ኣብ ግብሪ ከውዕሉ ግን ኣዒንተይ 
ኣይረኣያን። : 
«ርኢኹም ማንጁስ ሃገርና ኤርትራ ትበሃል። 
ዘይተበከለን ዘይተመዝመዘን ባሕሪ ኣለዋ። 
እዚ ንጋደለሉ ዘለና፡ ሃገርና ናጻ ንከውጽእ’ዩ። 
ሃገርና ( ናጻ ምስ ወጸት ካብቲ ሃብታም ባሕርና
 ነዳድን . ዓሳታትን ክንሸይጥ ኢና። በቲ ሽያጡ 
ድም ህዝቢ ኤርትራ መነባብርኡ ከመሓይሽ’ዩ።
 ... ሃገርና ናጻ { ምስ ኮነት ዲሞክራስያዊ 
መንግስቲ.. ማዕርነት - ክንዕቅብ፡ ዝተመጣጠነ 
ደረጃ መነባብር ህልወና ( ድኻን ሃብታምን ሓላፍን 
ተራን ብማዕረ ዝነበረላ : ኤርትራ ክንምስርት..» 
ይቕጽል ዘረባ ነቲ ንገጹ . ግርማ ሂብዎ 
ዝነበረ ጭሕሚ እናሓኸኸ። ካብቲ :
 ናቱ ዘረባ ውጽእ ኢለ ውን እዝክር 

ብዛዕባ ኣብ ! ሳሕል ዝነበረ ኩነታት።

     እቶም ዝለዓሉ ሓለፍቲ ምስቶም ተራ 
ኣባላቶም ክጫረቑን ክጻወቱን... •እዝክር .. 
ከምዚ ሉሚ ገዛ ሓላፍን ገዛ ተራን ናይ ጎይታን 
ጊላን ፍልልይ ከይገበረ ክልቲአን እንትርፎ እቲ 
ብጭቃ ዝተለበጠ መንደቕ ዋላ ሓንቲ  ውልቃዊ 
ንብረት ዘይብሉ ንብረት... እቶም ደቂ ሓላፍን 
ደቂ ተራን ብሓደ ክበልዑ ብሓደ ክሰትዩ ‘ 
ብሓደ ክጻወቱ... እወ ከምተንቃሳቃሲ ፊልም 
‘ እርኣያኒ። እቲ መሻርፍ ብማዕረ ክዕደል ካብ . 
ሕውነት ንሓወይ ንሓብተይ ንመቕረበይ 
ከይፈላለኻ . ንዝረኸብካያ ብማዕረ ክተካፍል፡ 
ብዘመድካ ዝመጸካ ክዳውንቲ ኮነ ካልእ 
ነገር ሰብ ከይፈላለኻ ክዕደል ትዝ እብለኒ። 
ካብቲ እቲ ዓበይቲ ሰባት ጥራይ ዝሰምዕዋ } 
ዝነበሩ ሬድዮ ውን ገለ ነገር ትዝ እብለኒ። ነቲ 
ጅግንነት ምትሕልላይ ነመስዋእቲ ቅድድም 
ክትንትን ብዛዕባ መራሕቲ ፋሽሽታውያን ደርግ 
ክትዛረብ... ብህይወት ህዝቢ ይጻወቱ ከም ዝነበሩን 
ኣብ ዝበለጸ ህንጻታት ከምዝቅመጡን ክትገልጽ…
ኣመንግው ኣቢላ ከኣ ናጽነት ምስ ረኸብና ኤርትራ 
ትመስሎ ምስሊ ክትገልጽ ሕጂ ኮይኑ ኣርኣየኒ’ሞ። 
ምራቅይ ጎርጓዕ ኣቢለ ናብ ምርጋም እኣቱ። እንታይ 
ከ ዘየራግም ኣለኒ። እታ ካብ ሓላፊኣ ጠኒሳ ዝመጸት 
ሓብተይ ተዕልለኒ ከብዲ ዝበልዕ  ዕላል ካብ ሓንጎለይ መኣስ 

ይፍለ። ብሓቂ ሓብተይ ኣብ መትከላ ጽንዕቲ’ያ ነይራ። 
ሳዋ ውርድ ምስ  በለት ጥራይ’ያ ምስ ሓለፍታ ዓይንን 
ሓመድን ኮይና። ፍረ ድርቅንኣ ግን ረኺባቶ’ያ። 
መብዛሕተአን ማሓዙታ ኣብ ጽቡቕ ክምደባ ንሳ 
ግን ንሓይልታት ከይዳ። ቅድም እኳ ብመልክዕ 
ተሪፋ ነይራ’ያ ደሓር ግን ትእዛዝን ድልየትን 
ሓላፍን ስለዘየኽበረት ኣብ ሰሙና ናብ ድፋዕ 

ተፋንያ። ኣብኡ’ውን ክትሰማማዕ ኣይከኣለትን።ኩለን 
ማሓዙታ እንተስ ጠኒሰን ክፋነዋ ወይ ውን ኣብ 

ሕርያ ኣትየን ኣብ ዝሓሽ ቦታ ክምደባ ንሳ 

ግን ወይከ!! ሕስብ እንዶ ኣብልዎ ! ደረቕ ድኣ’ሞ 
እንታይ ‘ያ ከተገልግሎም። ነቲ ሓላፊኣ ክምስምስ 
እናበለት ቡን ከይተንክሽክሽሉ ገጻ ጸዋግ’ያ። 
ስለዚ በዚ ናይ ሎሚ ኩነታት ዓቢ ገበን ስለ ዝኾነ 
ኣብቲ ናይ መቕጻዕቲ ቦታ’ዩ ተባሂሉ ዝእመነሉ 
ድፋዕ ንክትጸንሕ ተወሲኑ። እዚ ገይራ ዓቕላ ምስ 
ጸበባ ግን ዓይና ተዓሚታ ነታ ጋህሲ ኣትያታ። 
እወ! እንታይ ድኣ ክትገብር ነቲ ሓላፊኣ መበል 
ሻዱሻይ ቆልዓ ካብኣ ክህልዎ ፈቒዳ። እንሆ ድማ 
ኮነ። ቆልዓኳ ኣብ ምዕባይ ጸገም ኣይክህልዎን’ዩ። 
ምኽንያቱ ናይ ሓደ ጋንታ መሻርፍ’ዩ ክወስድ። 
እታ ሓንቲ ተሰክፍ ነገር እንተሃለወት ድሕሪ 
ቁሩብ ግዜ «ኣየላለኩኽን ኣበይ ኢየ ዝፈልጠኪ 
ከይብላ’ያ። እቲ ምንታይሲ ብድሕሪኣ’ውን ከምቲ 
ናታ ዕጫ ዘጋጠመን ኣለዋ’ሞ መልክዐን ከየዛባርቐን።
ሕሰብዎ’ሞ ሎሚ ድኣ እንታይ’ከ ዘየሕርቕ ኣሎኒ። 
ነቲ ገዛ ሓላፊኡ ክሰርሕ፡ ኣግሩ ተሃሪሙ ኣብ ሕክምና 
ዝቐነየ ወዲ ሓወቦይ ክበጽሕ’ኳ ክንደይ ማዓልታት’የ 
ተመላሊሰ። ምስቲ ቀደም ዝበሃሉ ዝነበርኩ ከዋዳድሮ 
እንከለኹ ድኣ ከመይ ከ ዘይሓርቕ። ኣበይ ኣሎ’ቲ 
ማዕርነት ኣበይ’ሎ ኣቲ ምጽባብ እትዋት ሃብታምን 
ድኻን። እቲ ቀደም ኣብ ሳሕል ምሳይ ክጻወት 
ዝውዕል ዝነበረ ወዲ መራሒኡ ነቦይ ኣብዚ እዋን’ዚ 
ብማንኪና እናሓለፈ’ዩ ኢዱ ዘልዕለለይ እንተ ኣነ 
ንእግረይ መርገጺ ዝኸውን ጫማ ወይ ስኢነ ኣለኹ። 
ኣቡኡ ብስብሒ በሰላ ገጹ ክዕበጥ፡ ገዝኡ በተን ናብ 
ዋንነቱ ዝቐየረን መካይን መንግስቲ ከጊጽ ኣቦይ ግን 
ምዕጉርቱ ገጢጉ ቅርጽታት ኣዕጽምቲ ገጹ ኣጸቢቕካ 
ይልለዩ። እንተ ገዛና ከኣ ክልተ እመት ብክልተ እመት 
ትኸውን። እሞ ከኣ ምስ ብሪውሪው ዝብል ኣቑሑ። 
ኣቱም ሰባት ነገራት እኳ ኩሉ ተሓዋዊሱኒ። እቲ 
ቀደም ከነጥፈኦ ኢና ዝበሃል ብዕጽፊ ተራቢሑ 
መጽኡኒ። ፍልልይ ድኻን ሃብታምን ተራን 
ሓላፍን ዘይከምቲ እቲ ጨሓም ተጋዳላይ ዘዕልሉና
 ዝነበረ . ተራቢሑ ደበኽ ኢሉና። እቲ ፍትሕን ማዕርነትን 
ዝበለና፡ ንዘመድካ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ምውዛዕ 
ደስ ንገዝበለካ ወይ ውን ኢዱ ንመርጎዲ ጁባ 
ዘወፈያ ሰብ ኣመኻኒኻ ካብ ውተሃደር ከምዝጣይስ 
ምግባር ኮይኑ። «ፍትሒ» ብሰበይ ሰብካ ተተኪኣ። እቲ 
ፍቕሪ ምትሕውዋስ ብጻይነት ባእስን ኣብ ነገራት ምምቓል 
ምባኣስን ተቐይሩ። ካን እኳ ገሪሙኒ እቲ ንዝተጋገየ 

ዝእረመሉ ዝነበረ ቅሬታን ነብሰ ነቐፌታን ናብ 
«ዝነቐፈካ ቀታሊኻ ማለት’» ተሰጋጊሩ። እሞ እዚ ድኣ
 እንታይ ክንብሎ ኢና። ኣብ ክንዲ 
ጸበባናን ሕሰምናን ዝቕንጠጥ መመሊሱ 
ክውሰኽ ይርአ ኣሉ። ስግንጢር!! 
ኣኼባ ሕልናይ ነዚ’ዩ ዘርዚሩ። ኩሉ ነገር 
ስግንጢር ምስ ኮነኒ ግን ሓንቲ ሓሲበ።
 እቲ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ኣብ ሳሕል ዝነበረ ኣብዚ 
እዋን’ዚ ህጣሙ’የለን። እሞ እንታይ ድኣ ይገበር?

ንሕልናይ ሕቲተያ። ሕልናይ ግን ዘዕግብ መልሲ’ያ 
ሂባትኒ። «ነቲ ዝነበረ ሕውነት፡ ብጻይነት
 ማዕርነት፡ ምትሕልላይ ክንምልስ፡ ነዚ ሰፊኑ 
ዘሎ ሰበይ ሰብካ፡ ጉቦ፡ ምጥፍፋእ ከነጥፍእ፡
 ጋግ ሃብታምን ድኻን ተራን ሓላፍን ከነጽበብን 
ነቶም ጠባይ ቀይሮም ዘለዉ ሓለፍትና 
ነቲ መውደቕ ብጾት ርእዮም ሕልና 
እንተገበሩን ንሳሕል እንተንምለሰ» ኢላትኒ። 
ኣማን ብኣማን ሓቂ’ያ ሕጂስ ንሳሕል እንተንምለስ ኢለ 
ድማ ንኽድቅስ ሽፋሽፍቲ ኣዒንተይ ኣላገብክወን። 

ኣበልዋ 
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    ድሕሪ ምውቕ ሰላምታ ዝተፈተኻ ፕረዝደንት ብጭንቂ ጎርቢበስ፡ ሕቆይ 
ተገምዩ ኣብ ዘሎ ህሞት እዩ ዝጽሕፈልካ ዘለኹ። ዕሸልን ኣፍልጦ ድሩትን እዩ። 
ከም ዘይተዋድቐኒ ግን ትምኒተይ ጠገለ አልቦ እዩ። 
    
     ክቡር ፕረዝደንቲ ንጎራሓት ኢና በሃልቲ ካባ  ሕፍረት ከም ዘልበስካ 
መስካሪ ዘየድልዮ  ምስጢር ኣደባባይ እዩ። ሰብ ኣብ ዘይነበሮ ሌጣ  ጎልጎል 
ሰብ ኬንካ እውን ዝተዋሳእካ ኢካ። እንተኾነ ግን ክቡር ፕረዝደንቲ ኣብ ህሞት    
ነዚገዲፍካ መገዲ ጸጋም ተምርሕ ዘለኻ ኾይኑ ይረኣየኒ። 
       
       ካብዚ እንተመለስኩካ ብምባል’ዩ  ቁንጣሮ ርእይቶ ፈይ ዘብለልካ 
ዘለኹ። ኣብ ክልተ ቃል  መጠይቓት ትርግታ ልቢ ህዝቢ ዝኾና ጋዜጣታት 
ብሕቲ ንኸንብበን ግዜ  የብለይን ኢልካ  ኔርካ። ትርግታይ ንምስማዕ ግዜ 
የብለይን እዩ ዘስምዕ። ኣይግቡእን! ሕሰበሉ ደኣ፡ ናይ ወለዶታት ጋግ (genera-
tion gap) ከይፍጠር ኣዛ ክሳድ ገመል ኤርትራና።
      ነቶም ተሃደስ ዝበሉኻ ኣሜን ኢልካ ክንዲ ትቅበሎዎ ሓንጎሎም ክሰርሕ 
ዝግብኦ ከየልምስ  ትረኣ ኣለኻ። ከምኡ ኣይትገብር መዝምዞም ደኣ፡ እቲ 
ዘንበርናልካ እምነት ሃሲሱ ኣብ ምጥፋእ ገጹ እዩ’ሞ፡ የሐድሶ ቦኽሪ መራሒና። 

   ክቡር ፕረዚደንቲ፡ ሓንቲ ሕቶ ክሓተት እሞ ክውጽእ፡ ንሕቶይ ኣዋዲቕካ 
ቀዳድ ቴኖ  ዝወጸ ድምጺ ከም ዘይትብሎ ትምኒተይ ወሰን የብሉን። ኣብ 
ሕቶይ ክኣቱ። እቲ ኣቓልቦ  አልጀርያውያን ስሒቡ ዝነበረ ሰውራ ኣልጀርያ፡፡
ኣልጀርያ ገነት ክቅይር’ዩ ዝበሃለሉ ዝነበረ ብኸመይ ንኣልጂርያ ሲኦል ዜጋታት 
ክትከውን ዝፈረዳ? መልሲ ናባኻ’ዩ ክቡር ፕረዚደንቲ! 
           እታ ኣፍሪቃዊት ሲንጋፖር ንሓልማ ኤርትራና ኣፍሪቃዊት ሲኦል 
ከይትቅየረና። ወድሓንካ። 

ሓደ ካብ ዜጋታትካ
ኣልኣሚን ጅምዕ(ገሀር) 
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ቅሉዕ ደብዳቤ ናብ ክቡር ፕረዚደንት 
ሃገረ ኤርትራ



    ብርዐይን ቆጽሊ ወረቐትን ሒዘ ክጽሕፍ 

ጀሚረ’የ። እዋኑ ከባቢ ሰዓት 11፡00 ናይ ቀትሪ’ዩ፡

፡ ተመሃሮ ካብ ስራሕ ተፈዲሶም ኣብ መዳቕስኦም 

ተገምሲሶም ይረኣዩኒ ኣለዉ፡፡ ምግምሩክ ክብል ከለኹ 

ግን ምድቃስ ማለተይ ኣይኮነን። በዚ ዳሩር’ዚ ድቃስ 

ክመጸካ ዓብ’ዩ። ስለዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ፡ 

ተመሃሮ ንፋስ ክረኽቡ ገሊኦም ብኽዳን፡ ገሊኦም 

ድማ ብቕዳድ ካርቶን ንነብሶም ንፋስ የንበድብዱላ 

ኣለዉ። ኣብዚ ቦታ እዚ፡ ምሉእ ኸዳን ዝኽደን ሰብ 

ዳርጋ የልቦን። ምናልባሽ ቀደም ኮስቱሞ ገይርካ 

ምዝዋር ናይ ጽለላት ስራሕ ነይሩ ይከውን። ሕጂ 

ግን ክዳን ዝተኸድነ ሰብ እዩ ጽሉል። በቃ! ቆርበትና 

ከም ክዳን ከም ንሓስቦ ሓያለ• ኣቑጺርና ኢና። 

ኣነ’ውን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ፡ ከም ሰበይ ኣብ ጸጋመይቲ 

ኢደይ ቑራጽ ካርቶን ሒዘ የ ዝጽሕፍ ዘለኹ። 

ቁሩብ ይሕንጥጥ ድሕሪኡ ኣየር የንበድብድ... 

ይሕንጥጥ... የንበድብድ። ድሮ ነዛ ሓጻር ጽሕፍቲ 

ክሳዕ ዝጽሕፍ’ ውን እዛ ዝጭሕግረላ ዘለኹ ቆጽሊ 

ወረቐት፡ ብረሃጽ ጠልቅያ ኣላ። ስለዚ ዝተቐርጸ 

ጽሕፈት እንተረኺብኩም ባዕልኹም ተረድእዎ። 

እሞ ክቡራት ኣንበብቲ፡ ንምክትታል መታን ክጥዕመና 

መጀመርያ ኩነታት እዛ ዘለኸዋ ገዛ ክሕብረኩም። እዛ 

ገዛ፡ ዕብይ ዝበለት ብዚንጎ ዝተሰርሐት ገዛ’ያ። ከምዚ 

እናሃለወት ግን ኣስታት 150 ንኸውን ተማሃሮ ኣብ 

ጽላላ ኣዕቀብና ኣለና። ብዚንጎ ዝተሰርሐ ገዛውቲ ከም 

ምዃኑ መጠን ሃሩር ክህልዎ ግድነት’ዩ። እንተኾነ ግን

እነሀት ገዛ ዓቕላ ጸቢብዋ፡ ሓደ ተማሃራይ ዝረሃጾ 

ረሃጽ ናብቲ ካልእ ይልሑ። ኣብ ርእሲኡ’ውን 

ጸሓይ ኣብ ሰለስተ ሚእቲ ሜትሮ ተሰቒላ ተብርሃልካ 

ዘላ ‘ ያ ትመስል። እምበኣርከስ ተኸታተልቲ፡ 

ቁሩብ ስእሊ ገዛና ሒዝኩም ክትኮኑ እናተተስፈኹ 

ንኺድ ሕጂ ኩነታትና ንከታተለ። ከምዚ ክብለኩም 

ከለኹ ግን ብሕልና እዩ ዝኸውን እሞ ካብታ 

ሕቖይ ዝተደሰቕኩላ ስታድዩም ኣስመራ ንጀምር፡፡ 

ዓርቢ ዕለት 10 ከባቢ ሰዓት 8፡00 ይኸን ‘የ 

ካብ ገዛይ ንከተማ ገጸይ ነቒለ፡፡ ብንግህኡ ምስ 

ሰብ ቆጸራ ስለ ዝነበረኒ፡ ቅልጥፍ ቅልጥፍ 

እናበልኩ ክኸይድ እንከለኹ፡ ወተሃደራት 

ሒዞም ናብ ስታድዩም ኣእትዮምኒ። ኣብ’ውን ብዙሓት 

ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝተገፉ ተማሃሮ ጸኒሖም፡፡ 

መቸም ዝግበር ነገር ስለ ዘየለ፡ ብዘይ መግቢ 

ውዒልና። ንምሽቱ፡ ግን ሓሓንቲ ታኒካ ስቃጥላን 

ባንን ተዓዲልና፡፡ ኣብቲ ብማይዝጀርበበ ኦፍ 

መበሊ ብዘይ መንጸፍ ሓዳርና፡፡ ንጽባሒቱ ንግሆ 

ኣስማትና እናጸውዑ፡ ኣብ ሓንቲ ጸባብ መዕዘቢ 

(ብረት ዝተሓጸረ) ድሕሪ ምእታው ኣውቶቡሳት 

ኣምጺኦልና። ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዝሕተት ሓላፊ 

ድማ፡ ኣብተን ኣውቶቡሳት ክንስቀል ተነግረና። 

ንሕና ብወገና ናበይ ንስቀል ከምዘለና ንኽነግሩና 

ሓተትና። እንተኾነ ግን እንትርፎ «ንሕና 

ኣይንፈልጥን ኢና ስቕ ኢልኩም ጥራይ ተሰቐሉ»

ዝብል መልሲ ካልእ ኣይረከብናን። ንኸዶ ቦታ 

ከይፈለጥና ከምዘይንቀሳቐስ ምስ ነገርናዮም ድማ፡ 

ብበትሪ ኣትዮምና። ልክዕ ከም ንማሕረድቲ ዝተቐረባ 

ከብቲ፡ እናቐጥቀጡ ንተማሃራይ ዘፍ ኣቢሎሞ 

ዮም። ሽጉጥ ናብ ተማሃሮ ዘቕንዑ ሓለፍቲ ‘ ወን 

ነይሮም’ዮም። ተማሃራይ ብማህረምቲ ዘፍ ኢሉ’ዩ። 

ኪንኡ ዝቐጸለ እንተነበረ ኣውያት ናይተን ብደገ 

ዝነበራ ኣዴታትን ድምጺ ቃንዛ ናይ ተመሃሮን’ዩ 

ነይሩ። ወተሃደራት ቃፍላያት ዘፍሽሉ እንክመስሉ 

የማነ ጸጋም ‘ዮም ዝጻፍዑ፡ ኣውያትን ቃንዛን ናይ 

ተማሃሮ ንዖኦም ሓጎስ ይፈጥረለም ከምዝነበረ ዝስሕቶ 

ሰብ ኣይነበረን። በቃ የቃጭጩ... የባጭዉ... ንሓንሳብ 

ድማ ኣድራጋ ስኖም ኣቐልቂለም ይሕንሕኑ። 

ፍሉያት ኣሃዱ፡ ናይ ምቕጥቃጥ ስርሒቶም 

ወዲኦም’ዮም። ካብኡ ዝቐጸለ እንተነበረ፡ ነቲ 

ብማህረምቲ ዝደመየ ተማሃራይ ዓዲብካ ናብ 

ኣውቡሳት ምስቃል’ዩ ነይሩ። ገዝተመደበ ነገራት 

ተፈጺሙ። ኣብ ሓንቲ ኣውቶቡስ ሸውዓተ ዕጡቓት 

ወተሃደራት ተሰቒሎም። ብድሕሪትን ቅድሚትን 

ድማ፡ ኣብ ዓበይቲ መካይን ብዝተጻዕኑ ወተሃደራት 

ተዓጂብካ ጉዕዞ ተጀሚሩ። ቅድሚኡ ግን ዝኾነ ይኹን 

ተማሃራይ ንሰብ ቻው ከይብልን መስኮት ኣውቶቡስ 

ከይከፍትን ብጥብቂ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ኢዩ። 

ብቕድሚት፡ ብድሕሪት፡ ኣብ ማእከል ብወተሃደራት 

እናተዓጀብና ጉዕዞና ንባጽዕ ገጹ’ዩ ነይሩ። ባጽዕ 

ግን ኣየዕረፍናን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ደው 

ከይበልናን፡ ሽንቲ ምዃን ከይተፈቕደልናን ዊዓ 

ኣተና። ኩነታት ዊዓ’ውን ካብ ናይ ስታድዩም 

ዝሓይሽ ኣይነበረን። ንዓና ክሕልዉ ዝተዋፈሩ 

ወተሃደራት፡ ዳርጋ ክንዲ ቁጽርና ዝኾኑ’ዮም 

ነይሮም። ኣማስይኡ ድማ ኲፋፊሎም ኣደቀሱና። 

ክሳዕ ‘ ታ እዋን እቲኣ ( ክሳዕ ሰዓት 9፡00 ምሽት) 

ግን እንትርፎ እተን ካብ እምኒ ዝተራ ከክልተ ባኒ፡ 

ካልእ ዝተዋህበና መግቢ ኣይነበረን። ምስቲ ዝነበረና 

ድኻም ግን ነተን ባኒ ክንበልዕን ኣይከኣልናን። 

ካብዚ ግዜ’ዚ ንደሓር፡ ኩሉ ኩነታትና ብወተሃደራት 

ተዓጂብካ’ዩ ኮይኑ። ክትሽይን ትቑጸር፡ ክትድቅስ 

ትቑጸር... ኮይንዋ ንሳ’ያ። ካብቲ ዝገርም ግን 

መንቀሳቐሲና ‘ ውን መንጢለምና ከለዉ’ ዮም 

(ክሳዕ ሕጂ ናይቶም ቀዳሞት ኣይተመልሰልናን) 

ከምኡ ገይሮም ዝቆጻጸሩና ዝነበሩ። ኣብ ርእሲ’ዚ 

ብርቱዕ ቁጽጽር’ዚ ጥሜት ‘ ውን ሓደ ዓቢ ግደ 

ተጻዊቱ’ዩ፡፡ እቲ ዝዋሃበና ዝነበረ ሞቕነን፡ . መግቢ 

ዘይኮነ መድሃኒት እዩ፡፡ ክዝክሩኻ ከለዉ ሓንቲ 

ከኒና (ማለት ሓንቲ ስቃጥላ ) ክትርሳዕ ከለኻ ከኣ 

ከብድኻ እናሓሰኻ ትድቅስ፡፡ ብዝያዳ ‘ ኳ ደኣ 

ናይቶም ደንጉዮም ዝመጸ ተመሃሮ’ዩ ዝገደደ፡፡ 

ካብ ኣውቶቡሳት ምስ ወረዱ፡ ዝከታተለም ሓላፊ 

ኣይነበረን። መብዛሕትኦም ኣብቲ ስረወ ዝቖጽሉ 

ጽላላት’ የም ኣዕሪፎም ነይሮም። እተን መግቢ 

ግን ክልተ መዓልቲ፡ እንትርፎ ካብ ነብሶም 

: ዝተቐረበለም መግቢ ፈጺሙ ኣይነበረን። 

ዓርቢ ዕለት 17-08-2001 ዝበዝሐ ቁጽሪ ተማሃራይ 

(ምስ ደቂ ኣንስትዮ ሰለስተ ብርጌድ) ናብ ገልዓለ 

ነቒሉ። እንተኾነ ግን ኩነታት ገልዓለ ካብ ዊዓ 

ዝሓይሽ ኣይነበረን። በተን ዝነበራና ውሑዳት መቑነን 

ማለት ሓንቲ ኩባያ : ሻሂ ቁርሲ፡ ሓንቲ ኩባያ ጸባ 

ምሳሕ፡ ዝኾነ : ይኹን መሓወስታ ከም በዓል ጨው፣ 

በርበረ፡ . ሽጉርቲ ዘይብሉ ጥጥቆ ዓደስ ድራር 

(ንሱ’ውን ስሕት ኢሉ) ክንካየድ ስለ ዘይከኣልና፡ 

ንመግብና ባዕልና ከነዋጽእ ተሰማሚዕና። ኣብ ተግባር 

ኣውዒልናዮ’ውን ካብኡ ንምገብ ነይርና። ድሕሪ 

: ብዙሕ እዋን ማለት ዕለት 27-08-2001 ግን 

: መሻርፍና መጺኡ ካብኣ ክንምገብ ጀሚርና። : 

ኩነታት ገልዓለ ግን እዚ ጥራይ ኣይነበረን። : ኣብ 

ገልዓሎ ክልተ መዓልቲ ምስ ኣዕረፍና ስራሕ 1 

ክንጅምር ምዃና እዩ ተነጊሩና። ብዙሕ ከይጸንሐ 

ድማ ወጋሕታ ሰዓት 4፡30 ምትሳእ ኮይኑ። ካብኡ 

ተሲእካ ናይ ክልተ ሰዓት መንገዲ ) ትኸይድ። እቲ 

ኣብኡ ዝስራሕ ስራሕ እምኒ ( ምእካብ’ዩ፡፡ ዕስራ 

ዝኾኑ ተማሃሮ ዓሰርተ ክልተ ) ኩቢ ሰሪሖም፡ 

ድሕሪ ሰዓት ጉዕዞ ገዝኦም ይምለሱ። ካብቲ ዘሕዝን 

ግን እቲ ንእከቦ ዘለና እምኒ፡ እንትርፎ ተማሃራይ 

ንምድካም እምበር፡ : ጸራጊት (ግሬደር) ብቐሊሉ 

ክትእክቦ ትኽእል 1 ክነሳን፡ ቅድሚ ሕጂ’ውን 

ብግሬደር ጥራይ ይስራሕ ምንባሩን፡ ከም ውጽኢት 

ናይዚ ኣድካሚ ) ስራሕ ‘ዚን ብርቱዕ ሃሩርን 

ዝሓመመ ! ተማሃሮ’ውን ኣለዉ። ሓደ ከስተውዕለሉ 

ዝኸኣልኩ ነጥቢ’ውን፡ ዝኾነ ኣኼባ ምስ ዝህሉ 

እቲ ንእከበሉ ቦታ ካብቲ ንቕመጠሉ ቦታ ዝረሓቐ፡ 

ሕክምና ክፍለሰራዊት’ዩ። ) ምኽንያቱ’ ሲ ሓደ 

ርብዒ ዝኸውን ቁጽሪ ና ተማሃራይ ኣብ ሕክምና’ዩ 

ዝቕመጥ ዘለ። ኣብ “ ርእሲኡ’ውን ብርቱዕ ሕማም 

ዘለዎምን ኣብዚ ቦታ ኪቕመጡ ከምዘይክእሉ ናብ 

ሕክምና 1 መረጋገጺ ወረቐት ዝሓዘን ካብኡ 

ንኸይወጹ ! ተኸልኪሎም ኣለዉ። በዚ ዘሎ ኩነታት 

ንኣእምሮኦም ዝሰሓቱ ተማሃሮ ‘ ውን ኣለዉ። 

ዕለት 22- 08-2001 ዶ/ር ወልደኣብ 1 ይስሓቕ፡ 

ንኹነታት ተማሃሮ ክዕዘብ ብምባል ን መጺኣና 

ነይሩ። ንሱ እናረ ኩነታትና ክዕዘብ ከሎ፡ ተማሃሮ 

ብዝተፈልየ መንገዲ ተቓውምኦም ክ ገሊጾም። 

ደቀንስትዮ ኣብ መደቀሲአን ኣንሶላ ብምሽፋን ገጹ 

ከይርእያ ተኸዊለን። ገለ ተማሃሮ 1 ክመጾም እንከሎ 

ገጾም ጠውዮም ተቐቢለም፡፡ ካልኦት’ውን ብርቱዕ 

ናይ ተቓውሞ ድምጺ . ኣስሚዖም። ኣኼባ ኪገብር 

እንከለ-’ውን፡ ዝኾነ ይኹን ተማሃራይ ዘጣቕዐ ወይ 

ውን ርእይትኣ 1 ዝገለጸ ኣይነበረን። እንትርፎ እቲ 

ኣብ መንጎ ን ዝግበር ናይ ተቓውሞ ድምጺ እቲ ኣኼባ 

ዳርጋ ኑ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክትዕ ‘ ዩ ተዛዚሙ። 

ኩነታትና ብኸምዚ መንገዲ እናቐጸለ፡ ፡ ሰንበት 

ዕለት 2-09-2001 ኣዛዚ ክፍለሰራዊት 4 35 

ገዝኾነ ኮሎኔል ገብርኤል ንተማሃሮ ኣኪብና 

) ኣምላዩ። ሕመረት ናይቲ ኣኼባ «ንህዝቢ

በዲልኩ’ሞ ስለ ዝኾንኩም፡ ትምህርትኹም ክትጅምሩ 

ይቕሬታ ሕተቱ» ኢዩ ዝብል ነይሩ። እንተኾነ ግን 

ካብ ህሮርማ ገልዓሎ ዝነፈረት ቆጽሊ ወረቐት
ተማሃሮ ንህዝቢ ከምዘይበደሉን ንህዝቢ ይቕረታ 

ከምዘይሓቱን፡ እኳ ደኣ እቲ ንህዝቢ ዝበደለ ኣካል 

(ምምሕዳር ዩኒቨርሲቲ ኮነ መንግስቲ) ምዃኑ ገሊጾም። 

. ዓንጾ ዓን ንማዕጾ ዝዓይነቱ ተግባር ድማ ካብ ንግሆ 

ዕለት 3-9-01 ጀሚርና፡ ተማሃሮ ኣካይዳና ቀይርና 

ኢና። እዚ ማለት ድማ ንሽንቲ ኮነ ካልእ ነገራት 

ተሰሪዕና ክንከይድ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ንኸይንበጻጻሕ 

ዝገብር ሕጊ ወጺኡ፡ ይስርሓሉ’ውን ኣሉ። እቲ ሓቂ 

እዚ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽክዎ እናኾነ፡ ቅድሚ ሰሙናት 

ድምጺ ሓፋሽ ብዛዕባና ዘወጽአቶ መግለጺ ዝገርም’ዩ 

ነይሩ። ብመጀመርያ «እቶም ቀዳሞት 400 ኣብ 

ቤት ፍርዲ ዘዕገርገሩን ናዕቢ ኪፈጥሩ ዝቀራረቡ 

ዝነበሩን ኢዮም» ኢላትና። ካብቲ ዝገርም ገና 

ዝበዛሕና ካብቶም ሽዑኡ ዝተገፈፍና፡ ካብ ዝተፈላለየ 

ቦታታት ማለት ካብ ኣውቶቡሳት፡ ካብ መደቀሲ፡ 

ካብ ከተማ ኢና ነይርና። ካብኡ ናብኡ’ውን እቲ 

ብምምሕዳር ዩኒቨርሲቲ ኣስመራን መንግስቲ 

ኤርትራን ተባሂሉ ዝወጸ መግለጺ ዝገራጮ 

ምዃኑ’ዩ። ዶ/ር ወልደኣብ ኣብቲ ብስም ምምሕጻር 

ዩኒቨርሲቲ ዝወጸ መግለጺ፡ ኣብ ቤት ፍርዲ 

ከምዝረበሽናን ኣድማ ክንገብር ንቀራረብ ምንባርናን 

ብኡኡ ምኽንያት ድማ ከምዝተገፈፍና ኪገልጽ 

እንከሎ፡ ንዓና ኣብ ዝሃበና ኣኼባ ግን «ኣነ ተማሃሮ 

ይግፈሩ ከምዘለዉ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ’የ ብሰብ 

ሰሚዐ» ኢሉ ከይሓፈረ። እሞ ደኣ ዶ/ር ወልደኣብ 

ከመይ ኣቢሉ’ዩ ደኣ ንኸንግፈፍ መምርሒ ሂቡ 

ከብቅዕ፡ ተገምጢሉ «ኣይፈለጥኩን» ዝብል? 

ብምቕጻል እቲ እንትርፎ ንተማሃሮ ምስ ህዝቢ 

ምጽላእ ካልእ ዕላማ ዘይብሉ መግለጺ እንትርፎ 

እቶም ቀዳሞት ካልኦት ኣብ ዝሓሸ ናይ ማእቶት 

ቦታ ከምዘለዉ’ዩ ገሊጹ። እንተኾ ግን ኩላትና 

ተማሃሮ ብሓባር ኣብ ገልዓሉን ዊዓን ኢና ንቕጻዕ 

ዘሎና። እቲ ዝወጸ መግለጺ ብምቕጻል፡ ተማሃሮ 

ዝገበርናዮ ናይ ደገ ድፍኢት ምዃኑ’ዩ ገሊጹ።

እቲ ልዕሊ ኩሉ ንተማሃሮ ዘሕዘኖም’ ውን እዚ ዘረባ እዚ 

እዩ። እቲ ምንታይ’ሲ መንግስቲ ኣብ ክንዲ ድኽመቱ 

ዝሽፍንን ብድኸመቱ ዝኣምንን፡ ኮነ ኢልካ ንተማሃሮ 

ንምውንጃል ዝዓለመ’ዩ ነይሩ። እስከ ተመሊስና 

ንነብስና ንሕተት። ሓደ ነገር ክትሓትት ከለኻ፡ ግድነት 

ብጸላኢ ተደፊእካ ኣለኻ ማለት ድዩ? ንምዃኑ መን 

እዩ እቲ ንተመሃሮ ዝደፍእ ሓይሊ? ሓደ ሰብ ጎቦ 

ድፋእ ኢልካዮ፡ ኣይክእልን ‘ የ እንተኢሉ’ ውን 

ብናይ ደገ ሓይልታት ተደፊኡ ‘ሎ ማለት ድዩ!? 

እሞ ክቡራት ኣንበብቲ እታ ለሚነ ዝረኸብክዋ 

ቆጽሊ ወረቐት ተወዲኣ ኣላ’ሞ ንሕጂ ጽሑፈይ 

ከቋርጽ። ዕድል እንተተረኺቡ ኣብ ዝመጽእ 

ክጽሕፍ ክፍትን’የ። እንተዘይኮይኑ ግን ....። ኣብ 

መወዳእታ ድማ ንኣባላት ክፍለሰራዊት 35 ስለቲ 

ዝገብሩልና ዘለዉ ሓልዮትን ፍሕሽው ኣቀባብላን 

ከየመስገንክዎም ክሓልፍ ኣይደልን ‘የ። ወደሓንኩም። 
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