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“ኣብ ሃገርና ዘሎ ቅልውላው ዝመጸ ካብ ናይ ግንባርን 
መንግስትን ድኽመት ካብ ናይ ጸላኢ ወራርን’ዩ. . . “
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15 ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ህግደፍ ባይቶ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን

    ሃገርና ኤርትራ ኣብ ቅልውላው’ያ ትርከብ 
እዚ ቅልውላው እዚ ካብ ናይ ግንባርን መንግስትን 
ድኽመት ካብ ናይ ጸላኢ  ወራርን ዝመጸ 
ቅልውላው’ዩ” ብምባል 15 ኣባላት ማእከላይ 
ባይቶን ፈጻሚ ጉዳያት ህ.ግ.ደ.ፍ ባይቶ ኤርትራን 
ላዕለዎት ሰበ ስልጣናት መንግስቲ  ኤርትራን 
«ቅሉዕ ደብዳበ ንኹሎም ኣባላት ህግደፍ» ብዝብል 
ካብ ዝጸሓፍዎ መልእኽቲ  ንምፍላጥ ተኻኢሉ። 
እዚ ብመገዲ ኢንተርነት (መርበብ ሓበሬታ) ኣቢሉ 
ዝተዘርገሐን ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ዓለም’ውን
 ከምዘቃልሓኦ ዝተፈልጠ ደብዳቤ ብዓይነቱ  
ፊለማን ተሪር ክበሃል ከምዝኽእልን  ኣገልግሎት 
ሬድዮ ብሪጣንያ ቢቢሲ ጸብጺቡ  ኣሎ። እቶም 15 
ኣባላት ህግደፍን መንግስቲ ኤርትራን ብዝጸሓፍዎ 
ቅሉዕደብዳቤ እዚ ዘቕርብዎ ዘለዉ ጻውዒት 
ንምዕራይ፡ ንሰላማውን ዲሞክራስያውን ዘተ ጻውዒት 
ንምሕያል ጻውዒት  ንሓድነት ንግዝኣት ሕግን 
ስርዓተ ፍትሕን’ዩ ክብሉ ንሕመረት መልእኽቶም 
ኣነጺሮም ኣለዉ። ኣብቲ ብቋንቋታት ትግርኛን  
ኢንግሊዝኛን ኣብ ኢንተርነት ዝተዘርገሐ ቅሉዕ 
ደብዳቤ መንግስትን ግንባርን ዝኸድዎ ዘለዉ ግጉይ 
ኣገባብ ኣሰራርሓ ክእረም ቅዋማዊ ስርዓት ክትግበር 
ሕጋዊ መገዲ  ክሰፍንን ክሰርጽን... ሽግራት ህዝብን 
ውድብን ብሕጋዊ ኣገባብ ብልዝብን ዘተን ክፍታሕ 
ጻውዒት ቀሪቡ ኣሎ። ካብ ፕረዚደንት ኣትሒዝካ 
ንነብሲ ወከፍ ኣባል ማእከላይን ሃገራውን ባይቶ 
ብውልቂ ዘሕትት ጉዳይያት  እንተሎ ቅድሚ 
ዘይሕጋዊ ጠቐነታት ምስንዛር ኣብ ኣኼባታት 
ኣብ ባይቶ ብቕሉዕ ክሲ ክቐርብን ሕጋዊ ኮይኑ  
እንተተረኺቡ ብናጻ ፍርዳዊ ኣካል ሕጊ መስርሑ 
ክሕዝ ንኣምንን ንድግፍን» ኢሎም እቶም ላዕለዎት ሰበ 

ናብ፡ ክቡር ኢሰያስ ኣፈወርቂ 
ኣቦ መንበር ማእከላይን ሃገራውን ባይቶታትን 
ፕረሲደንት ሃገር-ኢርትራን 
ምዱብ ኣኼባታት ማእከላይን · ሃገራውን ባይቶታት 
ግዚኡ ስለዝኣኸለን ስለዚ ከኣ ብዘይክኡ’ውን 
ህጹጽ ኣኼባ ዘገድስ ጉዳያት . /ኩነታት/ ስለዘሎ 
ዞም ኣስማትና ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ኣባላት 
ኣኼባታት ማእከይን ሃገራውን ባይታታት ኣብ 
ዝሓጸረ ግዜ ክትዕድም ንጠልብ። 
ዓወት ንሓፋሽ

ባይቶ ጸጥታ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዳግማይ ኮኒኑ
27 ሰነ 2001 3ይ ዓመት ቁ.44

      ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 
ኣብ መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘካየዶ 
ዘተ ክልቲአን ሃገራት መብጽዐአን ከኽብራ 
ጻውዒት ከምዘቕረበ ፕረዚደንት ናይቲ ባይቶ 
ባንግላድሻዊ ኣምባሳደር ኣናዋሮል ካብዱሪ ኣብ 
ዝሃቡ ጋዜጣዊ ዋዕላ ሕእቢሩ። እቲ መግለጺ 
ክልቲአን ሃገራት ዝተሰማምዓሉ ናይ ምሕንጻጽ 
ግዝያዊ ናይ ጸጥታ ዞባ ብግቡእ ኣይሰርሕን 
ድሕሪ ምባል ክልቲአን  ሃገራት ንምምስራት ናት 
ጸጥታ ዞባ ክሰማማዓ ዳግማይ ጻውዒት ኣቕሪቡ።
    እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ናይ ኤርትራ ምልሻ ካብ 

ግዝያዊ ናይ ጸጥታ ዞባ ብብዝሒ ምህላዉከዘሰከፎ 
።ኤርትራ ነቲ ኣባል ሃገራዊ ባይቶ ጸጥታ ዝፍርማሉ 
ስታተስ ኦፍ ፎርስስ ዝተባህለ ውዕል ክትፍርም 
ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕኑራት ሃገራት ከምዘተሓሳሰበ 
ድሕሪ ምንጻር ክልቲአን ሃገራት እቲ ዝተመደበለን 
ፋይናንስያዊ ግቡእ ብእዋኑ ከማልኣ ተሓቲተን 
ከምዘለዋ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ንመግለጺ ፕረዚደንት 
ባይቶ ጸጥታ ብምጥቃስ ሓቢራ ኣላ።ኣቐዲሙ 
ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጋናዊ ኮፊ 
ኣናን ኤርትራን ኢትዮጵያን ንመስርሕ ሰላም 
ብግቡእ ስለዘይተግበረኦ ኮኒንወን ምንባሩ ይፍለጥ። 

 ‘’ብናይ ገንዘብ ምጥፍፋእ ዝሕተተሉ ነገር የለን፣ እቲ ጸገም 
ናይ ምሕደራ እንተኾይኑ

 ካብፕረዚደንት ጀሚሩ ኩላትና ንሕተተሉ።’’
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ጀነራል ዑቕበ ኣብራሃ
   ጀነራል ዑቕበ ኣብረሃ ምስ ጋዜጣ ቀስተደበና 
ዝገበሮ ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ 
ጀሚሩ ይቐርብ ምህላዉ ዝዝከር ኢዩ ጀነራል    
ዑቕበ ኣብዚ ናይ ሎሚ ሕታምና ዝቐርብ ካልኣይን 
ናይ መወዳእታ ክፋል ቃለ መጠይቑ፡ ብናይ 
ገንዘብ ምጥፍፋእ ከምዘይሕተትን፡ ናይ ምሕደራ 
ሽግር ነይሩካ ዝብል እንተኾይኑ እቲ  ክሲ ካብ 
ፕረሲደንት ጀሚሩ ኩላህና ንሕተተሉ’ዩ ክብል ገሊጽዎ።
      ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ምክልኻልን 
ክዛረብ ከሎ እቲ ትካት ዝመርሓሉ ቻርተርን 
ሕግታትን ስለዘሎ፡ ዘይሻራዊ ክኸውን ከምዝግባእን 
እቲ ሰራዊት ከም ኣባል ግንባር ግና እዚ ሃዋሁ 
ኣይጸልዎን’ዩ ክበሃል  ከምዘይከኣል ኣብሪሁ።
ጀነራል ዑቕበ ንፕረስ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ 

መግለጺ ህዝቢ ኤርትራ ብዝተ ፈላለዩ ገዛእቲ ናይ
ምጽሓፍን ምዝራብን መሰሉ እኳ ተዓፊኑ 
እንተጸንሐ ሕጂ ግና ብመስዋእቱ ዝረኸቦ ዝዓበየ 
ፍረ፡ ሓሳብካ ናይ ምግላጽን ምጽሓፍን ናጽነት 
ምዃኑ ገሊጹ። ኣስዒቡ ቅዋም ኣብ ወረቐት ምስፋር 
ወይ ኣሎና  ምባል ኣኻሊ ኣይኮነን ምባል ክብ 
ቅዋማዊ  መንግስቲ ዝትከል ነቲ ቅዋም ከታትትዮን 
መገዲ  ከነጸጽየሉን ከምዘሎና ብምትሕስሳብ 
ብሓይሊ  ምንባር ኣይከኣልን’ዩ። ቅዋም ኤርትራ 
ብግብሪ ክስረሓሉን ኩሉ ሰብ ብኡኡን ንዕኡ 
ብዝተገብሩ ሕግታትን ክምእዘዝ ኣለዎ ድማ ኢሉ።

 ነጻ ፕረስ እንተዘይኣጥፊእካዮ ከጥፍኣካ እዩ። 
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     ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ብሕታውያን ጋዜጣታት 
ሃገርና ናብ መንግስቲ ዝቐንዐ ነቐፌታ ብብዝሒ 
ይውሕዝ ኣሎ። ዝቐርብ ዘሎ ነቐፌታ ብዓይነቱ 
ኮነ ብትሕዝትኡ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ናይ 
ፕረስ ዓመታት ተራእዩ ስለ ዘይፈልጥ ስክፍታታት 
ምፍጣሩ ኣይተረፈን። ህዝቢ አርትራ ብሰንኪ እቲ 
ዘጋጠሞ ሰንሰለታዊ መግዛእቲ፡ ናይ ምዝራብ ናይ 
ምጽሓፍ መሰሉ ተነፊጉ ምጽንሑ እዚ ሓድሽ 
ተርእዮ ሕርኽርኽ ክብሎ ንቡር መስርሕ’ዩ። 
መግዛእታውያን ሓይልታት ዝፈጥረሉ 
ስምብራት ምሉእ ብምሉእ ስለዝተይተሓከ፡
      እቲ ብቓልሱ ዝረኸቦ ናጽነት  ብግቡእ 
ከስተማቕር ኣይከኣለን። ናጽናት ፕረስ ክበሃል 
ከሎ ኣዋጅ ሕጊ ፕረስ ክሳብ ዘይገሃስካ ሓሳብ 
ክትገልጽን ክትጽሕፍን ከምዝከኣል፡ ህዝቢ ወላ’ኳ 
እንተዘይሰሓቶ፡ ከተግብሮ ሰጋእ መጋእ ካብ ምባል 
ዓዲ ኣይወዓለን። ኣብዚ እዋን’ዚ ህዝቢ ቅኑዕ 
ኢሉ ዝኣመነሉ ነቐፌታ፡ ርእይቶ ብመገዲ እዘን 
ህዝባውያን ጋዜጣታት የጋውሕሕ ኣሎ። ላዕለዎት 
ሰበስልጣናት ብቐጥታ ክንቀፉ ምርኣይ፡ እንትርፎ 
እቲ ካብ ዘይምልምማድ ዝፈጥሮ ሻቕሎት፡ 
መርኣያ ምልኣተ ናጽነት ኢዩ። ስጋብ ሕጂ 
መንግስቲ ንዘርእዮ ዘሉ ትዕግስትን ተጻዋርነትን 
ምስጋና  ዝግብኦ ኢዩ። እዚ ናይ ምብህሃልን 
ምንቕቓፍን ባህሊ ክምዕብል እንተኾይኑ፡ መንግስቲ 
ክንዮ ተጻዋርነትሰጊሩ ባይታ ኣብ ምጥጣሕ’ውን 

እጃም ክህልዎ ኣገዳሲ ኢዩ። እቲ ውልቀ መለኽቲ 
ዝኽተልዎ ነጻ ፕረስ እንተዘየጥፊእካ ከጥፈኣካ’ዩ። 
/If you don’t destroy freedom of speech, 
freedom of speech will destroy you/
ዝብል ኣምር፡ ህዝብን መንግስትን ስለዘየርብሕ 
ክንክተሎ ኣይግባእን። ምኽንያቱ ሰዓብቲ እዚ 
ፍልስፍናን ኣወዳድቖኦም ሕማቕ ስለዝነበረ። : 
መንግስቲ ንዝቐርበሉ ዘሉ ነቐፌታ ብመንጽር 
ክወስዶ ዝኽእል፡ ምጉብዕባዕ፡ ምፍርራሕን 
ምእሳርን ካልእን፡ ትዕግስትን ተጻዋርነትን ምርኣዩ 
ዘመስግኖ’ኳ እንተኾነ፡ ክምልስ፡ ቅቡል ነቐፈታ 
ክቕበል፡ ጌጋ ነቐፌታ ክነጽግ ዘይምኽኣሉ ዘንእዶ 
ተግባር ኣይኮነን። ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣብ 
ህዝባዊ በዓላት፡  መዘናግዒ ቦታታት ብትሑት 
ሓለዋ ምስ ህዝቢ ተጸምቢሮም ክዋስኡ ክትርኢ 
ጸኒሕካ፡ መረረ ህዝቢ  ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ትም 
ክምረጽ ክትርኢ ከለኻ፡ ዕላማ እቲ ምትሕውዋስ 
ንረኣዩለይ ከይከውን ትሰግእ።  ብድብድቡ፡ በዚ 
ንኸዶ ዘለና ኣካይዳ ማለት፡ ህዝቢ ከማርር፡ ሕቶ 
ከቕርበ፡ ሃገራዊ ዛዕባ ኣልዒሉ ክሳቐል  መንግስቲ 
ትም ክብል፡ ከም ቅዲ እንተተኣታትዩ፡ ዝምድና 
ህዝብን መንግስትን ምሕሽካሩ ኣይተርፎን’ዩ። 
ህዝባዊ ስልጣን ሒዝካ፡ ህዝቢ እንዳተዛረበ ትም 
ምምራጽ ንሕቶ ህዝቢ ተገዳስነት ዘይምሃብ 
ስለዘስምዕ መንግስቲ ክምልስ ግዴትኡ’ዩ። ህዝቢ 
ናይ ምዝራብን ምጽሓፍን መሰል ተጠቃሚ ኮይኑ፡ 

መንግስቲ ናይ ምምላስ ግቡኡ ዕሽሽ እንተኢልዎ 

እቲ ዘድሊ ናይ ምእራምን፡ ምሕዋይን ዕላማ 

ክውቃዕ ስለዘይክእል ጠመተ ዘድልዮ ጉዳይ ኢዩ።

 ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ሓበሬታ እዋን ትም 

ከም ብልሒ እንተመሲላ ጉዕዞ ምዕባለና 

ንቕድሚት ክኸውን ስለዘይክእል መንግስቲ 

ዕቱብ ኣቓልቦ ክህቦ ይግባእ። ዲሞራሲ 

ካብቲ  ዝሓቕፎ  ረቛሒ ሓደ ዝኾነ፡ ናይ 

ምዝራብን ምጽሓፍን ናጽነት ይተኣታቶ 

ስለዘሎ፡ ኣብ  ምዕባለ ሃገር፡ ዋላ’ኳ ኣኻሊ 

እንተዘይኮነ፡ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚትዩ’። 

     ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ኣርባዓታት 

መዓልታዊ ጋዜጣ ዝነበራ ሃገር ምዃና፡ ህዝቢ 

ኤርትራ ምስ ፕረስን ውጽኢት ፕረስን ልዑል ሌላ 

ዝነበሮ ህዝቢ ምዃኑ ብምዝኽኻር፡ ፍረ ዲሞክራሲ 

ምቁዳስ ደኣምበር ምሒር ምሽቓልን ምስካፍን 

ከምዘይግባእ በዚ - ኣጋጣሚ ነዘካኽር።

መንግስቲ ምንታይ ተነቒፈ ከይበለ፡ ነቐፌታ 

ከምዘብልሖ ተረዲኡ፡ ነዘን መስትያቱ ዝኾና 

ጋዜጣታት፡ ከተባብዕ፡ እቲ ጀሚርዎ ዘሎ ናይ 

ተጻዋርነት ልምዲ ከማዕብል እንዳተላበና፡ 

ህዝቢ እቲ ፕረስ ኣብዚ  ደረጃ’ዚ ንምብጻሕ 

ዘርኣዮ ትብዓት ክደፍኣሉ ነዘኻኽር።

ሓጺር ታሪኽ ህይወት ናይ 
ኣብ ማሕዩር ዝርከቡ ጋዜጠኛታት

መድሃኔ ሃይለ ( 1971 - )
    ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ መድሃኔ 
ሃይለ ፣ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ 
ትምህርቱ ኣብ ዕዳጋ-ሓሙስ፣ ናይካልኣይ ደረጃ 
ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰማእታት ድሕሪ 
ምጽፋፍ፡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ተጸንቢሩ 
ሕጊ ዘጽንዐ እዩ። ካብ መስረትቲን ምክትል 
ዋና-ኣሰናዳኢን እታ ኣብ 24 ሕዳር 1998 
ዝጀመረት ጋዜጣ ቀስተ-ደመና ዝኾነ መድሃኔ፣ 
ዝተፈላለየ ክእለት ዝዉንን ጋዜጠኛን ፈታዊ 
ስፖርትን ምንባሩን፡ በቶም ዝጽሕፎም ንምኽባር 
ስርዓተ ሕጊ ዝጽውዑ ተረርቲ ርእሰ-ዓንቀጻት 
ከምዝፍለጥን ይንገር። ጋዜጣ ቀስተ-ደበና 
ኣብ ፖለቲካዊ መዳያት ሓለፋ ኸተድህብን 
ንዝኽሰቱ ፖለቲካዊ ጸገማት ኸተተኩርን 
ዝተጻወቶ ተራ እዉን ልዑል ነይሩ። ብዘይካቲ 
ከም ጋዜጠኛን ኣባል ሚኒስትሪ ፍትሒን
ኮይኑ ዝዓሞም ስራሓት፡ መድሃኔ 
ኣብ ጸወታ ቴብል-ተኒስ እዉን 
ውሑዳት መወዳድርቲ ዝነበርዎ እዩ።
ንዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ 
ንምጋሽ ምድላዋቱ ኣጻፊፉ እንዳሃለወ ብ 
23 መስከረም 2001 ብኣባላት ጸጥታ
ዝተወስደ መድሃኔ ሃይለ ፣ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ 
ደሃይ የብሉን።



 ጋዜጣ ቀስተ ደበና  ገጽ 2                            ኤሪሳት፡ ፍሉይ ሕታም፡ ዝኽሪ 20 ዓመት፡ ምዕጻው ጋዜጣታት ብሕቲ፡ መሰከረም 18, 2021፡ ቁ.1

ሓምሳ ዓበይቲ ዓዲ ካብ ሃይማኖታት እስልምናን ክርስትናን ንፕረዚደንትን 15 ኣባላት ህግደፍን ክዓርቁ ቆይሞም
 4 ሓምለ 2001 ~ 3ይ ዓመት ቁ. 46

*ሰራዊት ኤርትራ ናይ ዝኾነ ይኹን ወገን ጸግዒ ከይሕዝ ተሓቲቱ...”
         ሓምሳ  ዓበይቲ ዓዲ 
ዝርከብዎም ፍሉጣት ኤርትራውያን 
ካብ ሃይማኖታት ምስልምናን  ክርስትናን 
ተዋጺኦም ንፕረዚደንት ኢሰያስ ምስቶም 
ቅሉዕ ደብዳቤ ዝጸሓፉ ኣባላት  ህግደፍ 
ክዓርቅዎም ከምዝቖሙ ጋዜጣ ኣልሓያት 
ኣብ ናይ ትማሊ ዕለት 3 ሕታማ ኣስፊራ። 
ኣብ ለንደን ትሕተም ጋዜጣ ኣልሓያት 
ኣብ  ናይ ትማሊ ዜንኣ ከምዝጸብጸበቶ 
እዞም ነበርቲ ኣስመራ ዝኾኑ ሓምሳ 
ዓበይቲ ዓዲ 10  ዝኣባላታ ካብ ክልቲአን 
ሃይማኖታት ዝተዋጽአሽማግለ መዚዞም 

።ክልቲኦም ወገናት ማለት፣ንፕረዚደንት 
ኤርትራኝ 15 ኣባላት ባይቶን ተራኺቦም 
እማመታቶም ኣቕሪቦም ኣለዉ።
 ትሕዝቶ ናይቲ እማመ፡ ክልቲኦም ወገናት 
ጎንጺ ከይጥቀሙ ፍሉይ ቤት ፍርዲ 
ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ምዃኑ ከብቅዕ፡ 
ሰራዊት ኤርትራ ናይ ዝኾነ ይኹን ጸግዒ 
ከይሕዝ ወዘተ ዝብል ትሕዝቶ ከምዘለዎ 
ጋዜጣ  ኣልሓያት ካብ ምንጭታት 
ከምዝረኸበት ሓቢራ ጽሒፋ ኣላ። 
እቶም ካብ ዓበይቲ ሃይማኖታት ኤርትራ 
ዝተዋጽኡ ዓበይቲ ዓዲ እማመታቶም  

ንፕረዚደንትን 15 ኣባላት ባይቶን ድሕሪ 
ምቕራቦም፡ ናብ ህዝቢ ወሪዶም ክምዝሕብሩን 
ዝተፈልጠ ከምዝኾነ ክልቲኦም ወገናት ብቋንቋ 
ዓረብ እትሕተም ጋዜጣ ኣልሓያት ካብ 
ኣስመራ ዝጸብጸበቶ ዜና ክፍለጥ  ተኻኢሉ። 
    ብኻልእ ተመሳሳሊ ዜና፡ ኣብ ማእከላይ 
ምብራቕ፡ ኣመሪካ፡ ኤውሮጳን ኣወስትራልያን   
ዝነብሩ ዓሰርተታት ኣሽሓት  ኤርትራውያን 
ንፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ቅሉዕ ደብዳቤ 
ዝጸሓፉ ኣባላት ባይቶን ህዝባዊ ግንባርን 
ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው 
ብዘተን ብልዝብን ክፈትሕዎ ዝጠልብ 

ፌርማታት ዝተሓወሶ ደብዳቤ ንኽልቲኦም 
ወገናት ልኢኾም ኣለዉ። ጋዜጣ ቀስተደበና  
ብዝረኸበቶ ሓበሬታ መሰረት፡ ፕረዚደንት 
ኢሰያስን 15 ኣባላት ህግደፍን፡ ትሕዝቶ 
ናይቲ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን 
ዝለኣኹዎ ደበዳቤ በጺሕዎም ኣሎ። 
    ዶንጉዩ ዝመጻና ዜና ከምዝሕብሮ 
ድማ ኤርትራውያን ዘይኮኑ ፈተውቲ 
ኤርትራ  ከይተረፈ ኣብቲ ደብዳቤ 
ፌርመኦም ኣንቢሮም ኣለዉ። ሓደ ካብኦም 
ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ  ኣቶ ኣብረሃም 
ያየህ ምዃኑ ዝመጻና ዜና ኣነጺሩ ኣሎ።

ህይወት

 ዘዋሪ ጋዜጠኛ 
25 ሓምለ 2001 ~ 3ይ ዓመት ቁ. 52      ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ካብ’ቲ 

ኣብ ምዕራፋትሂወቱ ብዝለዓለ 
ዝተማህረ ነገር እንተልዩ፡ ኵናት
 ክሳብ ክንደይ ቁጠባውን ስለ 
ኣእምሮኣውን ማህሰይቲ ከምዘለዎ’ዩ። 
ብፍላይ ኣብ’ዚ ናይ ወያነ ወራር፡
 ንቐጻሊ ብቐሊሉ ክሓዊ ዘይክእል  
ኣሉታዊ ስምብራት ገዲፋ ከምዘለ- እዚ 
ክገሃድ  ጀሚሩ ዘሎ ሓቂ ምዃኑ ዩ።
ሓደ ካብ’ቲ ንዝኾነ ሰብ ዝገርም ነገር 
እንተሃልዩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ 
ኣብ ጽንኩር ኩነታት ብደሆ፡ ኣለኹ፡ 
ዝብል  (Survivor )ህዝቢ ምዃኑ’ዩ።
ኣብ ዓለም ይብል ሓደ ተዋዛያይ ዓቃብ 
ሰላም:ኣብ ዓለም እቲ ዝነጸረን ንምኸላል 
ደብ ዝቕለለን፡ ዝኾነ ናይ ዶብ መኸለሊ 
መሳርሒ ዘየድልዮን እንተሃልዩ፡ ዶብ 
ኤርትራን ኢትዮጵያን’ዩ ድሕሪ ምባል፡ 
ብኸመይ ንዝብል ክምልስ ከሉ:«ካብ 
ናይ ኢትዮጵያ ኣንፈት ሒዝካ ተጓዓዝ
ለማናይ ኣብ ዝረኸብካሉ ደው ትበል 
ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኤርትራ ኣንፈት 
ሒዝካ ትጓዓዝ፣ ለማናይ ኣብ ዘቀረጸሉ 
ደው ትብል፡ እዚ እቲ  ቀንዲ ዶብ 
መፍለይና በጺሕና ኣለና ማለት’ዩ» ክብል 
ዋዛ ምስ ቁምነገር ዘለዋ ዘረባ ተዛሪቡ።

        ምናልባት ‘ ዚ ዘረባ’ዚ ምውርዛይ 
ናይ ሓደ ህዝቢ  ኣብ ልዕሊ ካልእ ህዝቢ 
ከመስል ይኸእል ይኸውን፡ እንተኾነ እቲ 
ትኽክለኛ ገምጋሙ ሲ እቲ ናይ ባህሊ 
ፍልልይ ጉዳይ ኮይኑ ይሰምዓኒ። ምግናን 
ኣይኮነን’ዚ፡ እቲ ዝዓበየ ናይ ጀግንነት  
ማዳልያ ንመን ምሃብካዩ እንተዝበሃል፡ ነቶም  
ኣብ’ዚ ጽንኩር ኩነታት ዝኾነ ህዝቢ ክጻወሮ  
ዘይክእል፡ እናጠመዩን እናጸምኡን፡ ጠሚና፡ 
ከፊኡና ከይበሉ፡ ተጸሚሞም ዝነብሩ ዘለው 
ጽጉማት ስድራቤታት ምሃብክዎም እብል 
ኣነ ብወገነይ። ቀንዲ ዕላማ ጽሑፈይ’ውን 
ብዛዕባ ጽጉማት ስድራቤታት ዘተኮረ’ዩ። 
ወራር ወያነ ንኹሉ ዓቕሚ ሰብና ናብ 
ግንባር ዘኸተተ ብምኻኑ፡ እቶም ኣላዩ፡ 
ጠዋሪ፡ ዘይብሎም ስድራቤታት ካብ  መጠን 
ንላዕሊ ተሃስዮም’ዮም። ሸቂጡ ወይ ነጊዱ  
ስድርኡ ዝኣሊ ዝነበረ፡ ድዃኑ ወይ ንግዳዊ 
ስራሓቱ ኣቋሪጹ ስለ ዝኸደ፡ ነዳቓይ 
ወይ  ሽቃላይ ‘ውን ከምኡ፡ መምህር’ውን 

ብዘይ ደሞዝ  ከገልግል ግቡኡ 
ስለዝኾነ፡ ብሕጽር ዝበለ ኣዘራርባ እቲ 
ንስድራኡ ብቑጠባ ዝሕግዝ ዝነበረ 
ዝኣሊ ዝነበረ ዜጋ ስለ ዝኸተተ፡ ብዙሓት 
ስድራቤታት ናብ ክጻወርዎ ዘይክእሉ 
ቁጠባዊ ጸገም ወዲቖሞ ይርከበ’ለው።

   ምልማን ኣይባህልናን’ዩ ኢልካ 
ምምጻር ጥራይ ንበይኑ ኣኻሊ ኣይኮነን። 
ናይ ኒሕ ወይ ኣስሓኮ  ጉዳይ ጥራይ 
‘ውን ኣይኮነን። ናይ ምንባር ወይ
ዘይምንባር ሕቶ ብምዃኑ። ብዙሓት  
ኣዴታት’ቶም ጀጋኑ፡ ኣብ ፈቐዶ ጎደና፡ 
ፍርቁ  ኣካላተን ኣብ ጸልማት ፍርቁ ኣካላቲን 
ከኣ  ኣብ ብርሃን ኮይነን ብኸብድኻ ዝበልዕ 
መንፈስ ኣዛራርባ፡ ኣዝማደን ወይ ጎረባብተን  
ከይርእይወን፡ ንየማን ጸጋም ቁሊሕ እናበላ፡
 ብትሑት ድምጺ፡ ዝወደይ ወይ 
‘ውን ዛ ጓለይ ተጸጊመ - ኮይነ’ 
ዶ  ግዳ ዓቕጽኻ ሓግዘኒ ይብላኻ!!! 
   
        እተን ህጻውንቲ ደቀን’ውን ብዓቅመን 
ኣበርክቶ ንምግባር፡ ኣብ ጎደናታት፡ ባራት 
ወይ መዘናግዒ ማእከላት ብምኻድ፡ ሽጋራ፡ 
ሶፍት፡ ፉል፡ ካልእን  እናሽቀጡ ነዚ መሪር 
ናብራ ንምፍንጣስ ዝላዓለ ጻዕሪ ኣብ 
ምግባር ይርከቡ። እዚ ከምዚ’ሉ እናሃለወ፡ 
ገለ ኣዝዮም ውሑዳት  ሕጂ ግን እናስሰኑ 
ዝኸዱ ዘለው ሃብታማት፡ ወይ’ውን ወነንቲ 
ገዛውቲ፡ ንህላዊኦም ዝተቓለሰ እቲ ዝእለዩ 
ወይ ክሕገዝ ዝግብኦም ስድራ ቤቱ  ገዲፉ 
፣ንሞት ክቀዳደም፣ሃገሩ፣ዶባቱ ክሕሉ 
ኣብ ወሰናስን ኤርትራ ዝሰፈረ መንእሰይ 
ምዃኑ ዘንጊዖም፡ ንጽጉማት ስድራቤታት 
ኣብ ክንዲ ዝሕግዙ ወይ’ውን ዝተሓባበሩ፡ 
«እዚ ገዛ  ክነማሓይሽ ደሊና ስለ ዘለና 
ውጹልና፡ ወደይ፡ ጓለይ ካብ ወጻኢ 
ይመጹ ስለዘለው ገዛ ግደፉልና»እናበሉ 
ኣብ ርእሲ ድኽነቶም ስነ ኣእምሮኣዊ 
ጭንቀት ዝውስኽሉም ስሱዓት ውሑዳት 
ኣይኮኑን። ብኣንጻሩ’ውን ኤርትራዊ 
ባህሊ ኣብ ሕልንኦም ዝሰረጸ፡ደሃይ ደቆም 
ሲኢኖም እናሃለው፡ ናብሮኦምውን 
ብሕማቕ ክሕልፋ እናረኣና፡ ውጹልና 
ክንብሎምስ ይትረፍ፡ እታ ትግባኣና 

ናይ ገዛ ክራይ’ውን ካበይ ኣምጺኦም 
ክህቡና»ኢሉም፡ ምስ ጽጉማት 
ዝደናገጹ፡ ዝሕገዝውን ዘሐብኑ ዜጋታት 
ኣለውና። በዓል ገዛ ገዝኡ ከማሓይሽ፡ 
ውጹልና  ክብል መሰሉ’ዩ፡ እዚ 
ግን ንመን፡ ብኸመይ:መዓስ እናበሉ 
እንተዝፍጽሞዎ ተመራጺ ምኾነ።
«ደቅኹም እንተተሰውኡ ንሃገሮም’ በር ንዓና 
፡ ድዮም፡ ከም ህዝቦም ከም ሃገሮም»እናበሉ 
ብብድዕ ዝዛረቡ ግን ኣምላኸ ምሕረት  
የውርደሎም ጥራይ’ዩ ክበሃል ዝከኣል። 

        ኩሉ ምስ ምንባር ዝቑጸር ኮይኑ 
‘ምበር፡ ድኻታት ዝነብርዎ ዘለው ገዛውቲ 
ገዛውቲ’ዩ ክትብላ’ውን ዘጸግም’ዩ። ባዕሉ 
ዝበቆላ ገዛ (Shunty ማሕበራዊ ናብራ 
ክሰግሮ ከምዘለዎ ምሕሳብ፡  Houses ) 
ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ገዛውቲ፡ ዓራውቶም፡ 
ዝርከቡ ንብረቶም ኣብ’ቲ ገዛ  ከመይ’ሉ 
ከምዝኣተወ ዝገርመካ«መጀመርያ እቲ 
ዓራትን ንብረትን ኣትዩ፡ ደሓር እቲ ገዛ 
ተሰሪሑ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ዝብል 
ምርምር ዘእትወካ  ገዛውቲ ውሑድ 
ኣይኮነን። ኣብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ዝነብሩ 
ህጻናት፡ ጽባሕ ንግሆ እንታይ ዓይነት 
ስነ ኣእምሮኣዊ ኩነታት ሒዞም ይዓብዩ 
ከምዘለው ንምግማት ዘጸግም ኣይመስለንን።  
ህጻናትና ደቂ ሃብታም ይኹኑ ደቂ ድኻታት 
ብጽቡቕ እንተተታሒዞም መጺእት ኤርትራ 
ብኦኦም ከምትቐውም ክርሳዕ ዘይግብኦ 
ነገር’ዩ። ንረኣ ኣይንግዳዕዩ ዕላማ’ዚ ጽሑፍ፡ 
ስለዚ ነዚ  ሽግር’ዚ ክፈትሕ ዝኽእል ስራሕ 
ምፍጣሮ’ም፡ ስራሕ ክነማርጽ የብልናን። 
ጸጉሪ ምቕምቃም፡  ቁንጅና ሳሎን ምኸፋት፡ 
ዘይሕፍር እንተኾይኑ ጫማ ምውልዋል፡ 
ሽቓቕ ምጽራይ፡ ወይ ‘ውን  ካልእ ኣብ 
ጽሬት ዝምልከት ስራሕ ምውፋር  እንታይ 
ዘሕፍር ኣለዎ፡ እቶም ካብ ወጻኢ ገንዘብ
ዝሰዱልና ኣሕዋትና’ኮ ኣብ’ቲ ብሓንጎልና  
ዘሕፍር ኢልና ንገልጾ ስራሕ ብዘይ 
ዕረፍቲ ምስ  ህጹጽ ናብሪ ቀዳማይ 
ዓለም” ተቐዳዲሞም፡  ተቓሊሶም፡ 

ዘምጽእዎ’ምበር ክዳን ኣጽርዮም   ሸናዕ 
እናበሉ ዝኣከብዎ ገንዘብ ኣይነበረን።
     እቲ ዝሕፍር ዝበሃል ‘በኣር፡እቲ ሓንጎልና 
ድሕሪት እናሃለወ ብናይ ፋሽን ኣለባብሳ 
ምስ ምዕራብ  ክንመዓራረ ጻሕተርተር 
ምባል’ዩ። ትምህርቲ፡ ሞያ፡ ክእለት ዘይብሉ 
ሰብ ሰራሕ ከማርጽ ኣይግባእን፡ መራኸቢ 
ብዙሃን ሃገርና፡መንእሰይና ስራሕ ከየማረጸ 
ኣብ ዝረኸቦ ክሰርሕ ከምዝኽእል ጌርካ ኣብ 
ምጉስጓስ ዝተጻወተኦ ተራ ትሑት’ዩ ክብል 
እደፍር። ዝዓበየ ስራሕና ኩሉ ዜጋ ወፊሩ 
ዝኣትወሉ ኩነታት ምፍጣር ክኸውን 
ይግባእ  ድኽነት ብኸምዚ ኣገባብ ጥራይ’ያ 
ክትጠፍእትኽእል። ኣብ መወዳእታ 
ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ፡ ነቲ ኣዝዩ 
ተጸጊሙ ዘሎ ወገንና፡ ተሓጋጊዝና ከመይ ጌሩ 
ነዚ ጽንኩር ጉዕዞ ማሕበራዊ ናብራ ክሰግሮ 
ከምዘለዎ ምሕሳብ፣ ምብጋስ የድሊ’ሎ።
 እቲ ሓደ ሓደ እዋን ንሰምዖ ዜና፡”ኣታዊታቱ  
ንደቂ ስውኣት ዝውዕል ምርኢት....ወዘተ።» 
ብዝለዓለ ደረጃ ተጠናኺሩ፡ ነቶም ኣዝዮም 
 ክኸውን ኣለዎ”  ጽጉማት ዝባሃሉ ወገናትና፡ 
ደቂ--ስውኣት፡ ስድራቤት ስውኣት፡ 
ናባዩ ዘይብሉም ጽጉማት ስድራቤታት፡ 
ዝተመዛበሉ ወገናትና...ወዘተ  እናበልና፡ 
ዓቢን ዝተወደበን ወፍሪ ብምክያድ፡  
በብቐዳምነት እናሃብካ ጽጉማት ወገናት 
ንሓግዝ።።  ኣብ ዝመጽእ ሕታም ብኻልእ 
ኣርእስቲ ክሳብ  ንራኸብ ደሓን ቀንዩ።

ጸሃየ ወልደሩፋኤል

 ጋዜጣ ቀስተ ደበና  ገጽ 3                           ኤሪሳት፡ ፍሉይ ሕታም፡ ዝኽሪ 20 ዓመት፡ ምዕጻው ጋዜጣታት ብሕቲ፡ መሰከረም 18, 2021፡ ቁ.1

ፕረዚደንት ማሕበር ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ 
ኣስመራ ተኣሲሩ 

1 ነሓሰ 2001 ~ 3ይ ዓመት ቁ.54

   ፕረዚደንት ማሕበር ተማሃሮ ዪኒቨርስቲ ኣስመራ 
ተማሃራይ ሰመረ ከሰተ ከምዝተኣሰረ ካብ ቤተሰቡ 
ብዝተረኽበ ሓበሬታ ክፍለጥ ተኻኢሉ።  ዛጊት ቤተሰቡ 
መንነቶም ብግቡእ ዘይፈለጥዎም ክልተ ውልቀሰባት 

ንግሆ ከባቢ ሰዓት 7:45 ንሰመረ 
ካብ ገዝኡ ከምዝወሰድዎን፡ እቲ 
ካብ ቤተሰቡ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ 
ኣነጺሩ። ጠንቂ መእሰሪ ሰመረ ኮነ 
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣበይ ተቐይዱ 
ከምዘሎ፡ ብመንግስቲ ወግዓዊ 
መግለጺ ከምዘይተዋህቦምን 
ደሃይ ከምዘይብሎምን ዝሓበሩ 
ቤተሰብ ሰመረ ኩነታቱ 
ንምፍላጥ ዝከኣሉም ይጽዕሩ 
ከምዘለዉ ገሊጾም።ክሳብ ናብ 
ሕትመት ዝተበገስናሉ እዋን 
ሰመረ ከምዘይተፈትሐ ንቤተሰብ 
ሰመረ ብምውካስ ጋዜጠኛ 
ቀስተደበና ኣረጋጊጹ ኣሎ።  
ጥዩስ ተጋዳላይ ሰመረ ከሰተ 

ዝሓለፈ ቀዳም ብናይ ሕጊ ዲግሪ ከምዝተመረቐን፡
ፕረዚደንት ተማሃሮ ዩኒቨስቲ ኮይኑ ኣብ ዘገልገለሉ 
ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን፡ ንሕጋውነት ክረምታዊ 
ማእቶትን ካልእ ምምሕዳራዊ ጉድለታት ኣስመራ 
ዩኒቨርስቲ  ብተደጋጋሚ ክነቅፍ ምጽንሑ ይፍለጥ። 
ኣብ እዋን መመረቕታ ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ዘስመዖ 

ነቐፌታ ሓዘል መደረ ምሉእ ትሕዝቶ ኣብ ናይ 
ዝሓለፈ ሰንበት ሕታምና ኣውጺእና ምንባርና 
ይዝከር።እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ፕረዚደንት 
ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ዶክተር ወልደኣብ ኢሳቕ፡ ኣብቲ 

ዝሓልፈ እዋን ምስ 
ፕረዚደንት ማሕበር 
ተማሃሮ ሰመረ 
ከሰተ ዘካየዶ ርክብ፡ 
ተማሃሮ ንዕለት 5 
ነሓሰ ንክረምታዊ 
ማእቶት ክብገሱ 
ወሲኑ ኣሎ። እቲ 
ነቶም ተማህሮ 
ዝወሃብ ክፍሊት 
800  ናቕፋ 
ኮይኑ፡ ናይ 
መግቢ፡ መደቀሲ፡  
መጓዓዝያን ካልእ 
ወ ጻ እ ታ ት ን 
ዝሽፍን ኢዩ። 

ማሕበር ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ግን ንፋይናሲያዊ
ዓቕሚ ተማሃሮ ኣብ ግምት ዘየእተወን  ንወጻኢታቶም 
ዘይሽፍንን ክፍሊት ኢዩ ብምባል ብትሪ ነጺጉዎ’ዩ 
ጸኒሑ። ምምሕዳር ዩኒቨርስቲ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ 
ዛጊት ዝሃቦ መግለጺ ይኹን ዘመሓላለፎ ውሳኔ የለን። 

 ጉዳይ ተቓወምትን መንግስትን 
ብሰላምን ብዘተን ክፍታሕ ይጥለብ

 2 መስከረም 2001 ፣3ይ ዓመት ቁ.63

    ኣብዚ ቅንያት እዚ፡ ብሓለፍቲ ህግደፍ፡ ሚኒስተራት፡ 
ኣመሓደርቲ ዞባታትን ካልኦት ሰበ ስልጣናትን ነቲ 
ኣብ መንጎ 15 ኣባላት ህዝባዊ ግንባርን ላዕለዎት 
ሓለፍቲ መንግስትን፡ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርድዳእ 
ኣፈላላይን፡ ብሰላማውን ሕጋውን መገዲ ክዓርፍ፡ ናብ 
ዘየድሊ ኣንፈት ከየምረሐ ከም ቀደም ብምርድዳእ 
ክእለ ይሕተት ከምዘሉ ካብ ዝተፈላለየ ዞባታትን 
ከማታትን ሃገርና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። 
ብመሰረት እቲ ካብ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ 
ሚኒስትሪታት ዝኾኑ ነበርቲ ከተማታት ዓዲ ቐይሕ፡ 

ከረንን ኣስመራ ተወከስና ዝኣከብናዮ ሓበሬታ፡ ኣብቲ 
ዝካየድ ዘሎ ሰሚናራት፡ዋላ’ኳ ገለ ገለ ሰባት ንዓሰርተ 
ሓሙሽተ ኣባላት ማእከላይን ሃገራውን ባይቶ 
ዝነበሩ፡ ዝነቅፍን ዘውግዝን ርእይቶታት እንተስምዑ፡
     ዝበዝሕ ተሳታፊ ሰሚናር ግን፡ እቲ 
ኣጋጢሙ ዘሎ ፍልልያት ብዘተን ብልዝብን 
ክፍታሕ ከምዝጠልቡ የመልክት። «ጋዜጣታት 
ብሕቲ መግትኢ ይገበረለን»ዝብል ርእይቶ 
ዘለዎም ውሑዳት ምዃኖም’ውንካብቲ 
ዝኣከብናዮ ሓበሬታ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሉ። 

ርእሰ ዓንቀጽ

ሕድሪ ሰማእታትና ኣይነዕብር 
20 ሰነ፣ሳልሳይ ዓመት ቁ.42

    ክቡር ነገር ክትረክብ ክቡር ዋጋ ስለ 
ዝጠልብ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱን ልኡላውነቱን 
ክቡራት ደቁ ከፊሉን ይኸፍል ኣሎን። ነዚ 
እትውክል 20 ሰነ፡ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ እታ 
ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃባ ዕለት’ያ። እቲ ምንታይ 
ብዘይ 20 ሰነ፡ 24 ግንቦት ስለዘይትህሉ። 
ሰማእታት ኤርትራ ወትሩ 20 ሰነ፡ ሽምዓ 
ብምብራህ፡እግሪ ጉዕዞ ብምክያድ ሓወልቲ 
ብምህናጽን ገረብ ብምትካልን ምዝካሮም፡ 
ምስ ቅያታቶም ዝዳረግ እኳ እንተዘይኮነ፡ 
ህዝብና ኣኽብሮቱ ዝገልጸሎም እንኮ መገዲ’ዩ።
 ንኽብርን መዘከርታን ሰማእታትና ሓወልቲ 
ክህነጽ፡ ገረብ ክትከል ንቡርን ቅቡል እኳ እንተኾነ። 
       እዚ ተግባር’ዚ ካልኣዊ ምዃኑ፡ 
ክሰሓት ዘይብሉ ጉዳይ’ዩ። ክብሪ ሰማእታትና 
ዝትግበር፡ ዜጋታታ ቀሲኖም ዝነብሩላ ፍትሕን 
ርትዕን ዝዓሰላ፡ ቤተሰብ ሰማእታት ብግቡእ 
ዝናበዩላን ዝኸብሩላን፡ ምዕብልቲ ኤርትራ  ምስ 
እትህነጽ’ዩ። እዛ ብደም ሰማእታት ዝተረኸበት 
ሃገር፡ ሕልፊ ሓደ ነቲ ሓደ ዘይትብጸሖን ዝበለጸት 
ህያብ ሰማእታትና’ያ። 20 ሰነ እንክንዝክር፡ 
ጉዕዞ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመት ምስ እንግምግም፡ 
ሰማእታትና ዘእተዉና መብጸዓ፡ ተተግቢሩ ዶ 
ኢልና ነብስና ምስ እንሓትት ብዙሕ ዘሻቕልን 
ዘሰክፍን ስምዒታት ይቕጀለና። ዋላ’ኳ እቲ 
ቀዳማይ ሸቶ ሰማእታትና ናጻን ልኡላዊትን 
ኤርትራ ብምምስራታ ዝተረጋገጸ እንተኾ፡ 
እቲ ከም እሾኽ ዝዋጋእ ረዚን ሕድሮም ግና 
ገና ዘይተተግበረ ጉዳይ’ዩ። መሬታዊ ናጽነት 
ጥራይ ዘይኮነ፡ ኤርትራዊ መንፈሳውን ክልሰ 
ሓሳባውን ናጽነት የድልዮ’ሉ። እዚ ከኣ ህያብ 
ሰማእታቱ’ምበር፡ ብማንም ዝተዋህቦ ምጽዋት 
ኣይኮነን። ስለዚ ብዘይ ገለ ገደብ ሓሳብካ 
ምግላጽ፡ ስርዓት ሕጊ፡ ቅዋማዊ ኣሰራርሓን 
ካልእን ንኽተኣታቶ ክሕተትን ክዋሳእን ዝግበኦ 
ህዝቢ’ምበር፡ ዝተወሰነ ኣካል ወይ ጉጅለ ኣይኮነን።
       ሰማእታትና መጻኢ ወለዶ ብርሃን 
ናጽነት ከስተማቕር፡ ፍትሒ ራህዋ ናጽነትን 
መሰልን ዝዓሰላ ስምርትን ብልጽግትን 
ኤርትራ ክውንቲ ክትከውን ደኣምበር ደቃ 
ዘይሰማምዑላ ብድት እትማስን ሃገር ክፈጥሩ 
ኣይኮኑን ተበጅዮም።ናይ ሉምዘበን መዓልቲ 
ሰማእታት ንኣበርክቶን መስዋእትን ሰማእታትና 
ንምህሳስን ንምድምሳስን ኣብ ዝደናደን 
ፈታኒ መድረኽ።እቶም ዝያዳ ኩሉ ሕድሪ 
ሰማእታት ዝተሰከሙ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዘለዎም 
ዘይምርድዳእ ብዘተን እሂን ምሂን ምፍታሕ 
ስኢኖም ኣብ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ ሃዋሁው 
ትብዕል ኣላ። እዚ ተግባር’ዚ ሕልና ሰማእታት 
ዘየቕስን ናይ በደል በደል ብምዃኑ፡  ወገናት፡ 
ዝጓዓዝዎ ዘለዉ ኣንፈት ንኻልኢት ደው 
ኢሎም፡ ክሓስበሉ ነዘኻኽር። ንጉዕ ዝሓለፈ 10 
ዓመት ብግቡእ ገምጊምና ብቑዕ ልብን ብሱል 
ፖለቲካዊ : ኣካይዳን፡፡ ሓደስትን ምዕቡላትን
ሓሳባት ብምትእትታው “ ሕድሪ ሰማእታትና 
ከነጽንዕ ይግባእ” ለበዋ ስወኣትና ብግቡእ ተግብር፡ 
ስድራ ስውኣትና ንሓብሕብ፡ ንሰማእታትና 
ነቅስን ካብ ዘገልገለ ዘውደልደለ ከይከውን።

ህዝቢ ክፈርድ ሓቂ ክፈልጥን 
ክንገሮን ኣለዎ
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    ኣብ መንጎ መሪሕነት መንግስቲ ኤርትራ 
ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርድዳእ ዝመንቀሊኡ፡ 
ጋዜጣታት ብሕቲ ዝተፈላለየ ቃለ ምልልሳት 
ላዕለዎት ሓለፍቲ የእንግዳ ኣለዋ። እቲ ክሳብ ሕጂ 
ዝካየድ ዘሎ ቃለ ምልልስ፡ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ 
ሓበሬታ ክህልዎ ዝሐዘን ናይ ምብህሃል ምዝራብን 
በሪ ዘርሓወ ብምዃኑ፡ ካብ ጉድኣቱ ጥቕሙ 
ዘምከን ተርእዮ’ዩ። ኮይኑ ግን፡ ክሳብ 
ሕጂ ክወሃብ ዝጸንሐ ቃለ ምልልስ፡ ናይ 
ሓደ ወገን፡ ማለት ናይ’ቲ ኣብ ልዕሊ 
ፕረዚደንት፡ ዕቃበታትን ነቐፌታታትን ኣለና 
ዝብል ዘሎ . ወገን’ዩ። ፕረሲደንት ‘
 ኣብዚ ጉዳይ’ዚ እንትርፎ ምስ ኣልሓያት 
ዝተባህለት ናይ ወጻኢ ማዕኸን ዜና፡ ዝሃቦ ዝርዝራዊ 
ሓበሬታ ኣሎ ኢልካ ክዝረብ ዝከኣል ኣይኮነን። 
ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስታ ጋዜጣ ኣብ 
ዘካየዶ ቃለ ምልልስ፡ እቲ ፈራዲ ህዝቢ 
ምዃኑ ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብሪሁ’ 
ሎ። ህዝቢ ንክፈርድ ርእይቶን መግለጺን 
ኣብ ልዕሊ እቶም ናብ ፕረሲደንት 
ዝቐንዑ ነቐፌታታትን ጠንቂፍልልያትን፡
 እቲ ዝዓበየ ረቋሒ’ዩ። ህዝቢ ብሓቂ፡ ብዘየጣዕስን 
ብዘየማትእን መገዲ ክፈርድ እንተኾይኑ፡ መግለጺ 
ፕረሲደንት ፈልኩት ዘየብል ቅድመ ኩነት’ዩ። 
ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ክሰማማዓሉ ይኽእል’ዩ 
እንብሎ ፍርዲ ናይዚ ጉዳይ፡ መን’ዩ በዳሊ? 
መን’ዩ ተበዳልን? ክፍለጥ ዘይምኽኣሉዩ። 
ጋዜጣ ብሕቲ፡ ርእይቶ ህዝቢ ኣብ ምእንጋድ 
: ይነጥፋ’ለዋ። ዘእንግዳኦ ርእይቶታት 
ብሓፈሻዊ መልክዕ ክግምግም እንከሎ፡ 
እንትርፎ ሓደ ሓደ ርእይቶታት፡ ህዝቢ 
ርኡይ ጸግዒ ይወስድ ዘይምህላዉ’ዩ።
 ሓቂ’ዩ፡ ጋዜጣታት እንኮ መስትያት ርእይቶ 
ህዝቢ’የን ክበሃል እኳ እንተዘየተኻእለ፡ 
ልዑል መርኣያ ምዃነን ግን፡ ዘማትእ 
ኣይኮነን። ፕረሲደንት ኢሳያስ፡ ነዘን 
ርእይቶ ህዝቢ ዘእንግዳ ዘለዋ ጋዜጣታት
 ብሕቲ ስለዘየንብበን፡ ህዝቢ እንታይ ይብል 
ኣሎ ዝብል መረዳእታ ብግቡእ ይረኽቦ’ዶ 
ኣሎ ዝብል ሻቕሎት ኣይተሳእነን። 
ኮይኑ ግን፡ ብመልክዕ ጽማቕ ሓበሬታን 
ጸብጻብን ክበጽሖ ፡ ተኽእሎ ስለ ዘሎ፡
 ምሒር ዘሻቕል’ውን ኣይኮነን፡| ብሓፈሽኡ 
ግን፡ ህዝቢ እቲ መሰሉ ዝኾነ ሓበሬታ 
መታን ክረክብ በቲ ሓደ ሸነኽ፡ ብቑዕ 
ፍርዲ መታን ክብ ድማ በቲ ካልእ ሸነኽ፡ 
ክቡር ፕረሲደንት መግለጺ ክትህብ 
ለበዋና’ዩ። ናይ ክልተ ወገን ኣርኣእያ 
ከይወሐዘ ዝወሃብ ፍርዲ፡ ቅኑዕ ናይ ምዃን 
ተኸእሎኡ ዝወሓደ ስለዝኾነን ህዝቢ ናይ 
ወጻኢ ማዕከናት ዜና ምምዕዳውን ጽን ምባል 
መታን ከቋርጽ ንህሉው ጉዳይና ዝምልከት 
ሓበሬታ ይጽናሓለይ ክበሃል ዘይግብኦ ጉዳይ’ዩ።

ጉዳይ ክራይ ኣባይትን ናህሪ ዋጋታትን ኣቓልቦ እንተዝግበረሉ

        መንግስቲ ኣብ ናይ ክራይ ኣባይቲ 
ኣድህቦ ብዘይ ምግባሩ፡ ኣካረይቲ ድማ  ንተኻረይቲ 
ከም ድላዮም እናመዝመዙ እናጉባዕቡዑን ትም 
ምባል ምትብባዕ  ብምዃኑን ኣብ ህዝብኻ ሓልዮት  
ከምዘይብልካ ኢዩ ዝገልጽ። ሕጊ ፍትሒ ዘይብላ 
ሃገር ኮይና ከይትተርፍ። ኣብ መሪሕነት ዝርከብ 
ኣካል ኣኮ ንህዝቡ ግቡኡ ንምፍጻም ንኸሰርሓሉን 
ኢዩ ቃል ማሕላ  ዝፍጽም፡ ግን ህዝቢ ካብታ 
ደሞዙ ዝበዝሐ ንኸራይ ገዛ ብምኽፋልን እተን 
ዝተረፋ  ቁንጣሮ ገንዘብ ድማ ኣብ ናህሪ ዋጋታት 
ኣብ ኢድ ነጋዶ ይውዕላ። ስለዚ ኣብ  ማሕበራዊ 
ሂወቱ ኣዚዩ ጸገማት የጋጥሞ ኣሎ። ነዚ ዓይነት ህዝቢ 
ኢኹም  እተመሓድርዎን እትመርሕዎን ዘለኹም።
   ህዝቢ ኤርትራ ግና ጽኑዕን ተጻዋርን፡ እምነት 
ኣብ ሃገሩ ዘለዎን ብምዃኑ ንኹሉ ብትዕግስቲ 
ይጽበን ንኹሉ ጸገማት ብብድሆ ይሰግሮ ኣሎ።
ከምኡ’ውን ደቁ ናብ ምክልኻል ሃገር ሰዲዱ፡ ግቡእ 
ጽንዓት እናበርከተን እናፈጸመን ከሎ መንግስቲ 

ግን ጸገማት ኣብ ክራይ ኣባይትን ናህሪ ሃለኽቲ 
ዋጋታትን ኣቓልቦ ኣይገበረሉን ዝፍጸም ብፍትሓዊ 
ኣገባብ  ክመሓዳደር ኣይከኣለን።መንግስታዊ ቅጥዑ 
ኣይሓዝን። ስለዚ ህዝቢ ብግቡእ ይመሓደር ኣሎ 
ክበሃል ኣይከኣለን።  ነዚ ፋሉልነት ኣብ ናህሪ 
ዋጋታት  ሃለኽቲ ዝፍጸም ዘሎ ምዝመዛ ነጋዶ፡  
መንግስታዊ ሕጊ ቅጥዒ እንተትብሉስ ኣለዎ። ኣብዚ 
እዋን’ዚ ነጻ ዕዳጋ ግዚኡ ኣይኮነን። ህዝቢ ከኣ ኣዚዩ 
የማርር ኣሉ። ብኸምዚ  መዳያት እንተደኣ ቐጺሉ 
ኣብ ዝኸፍአ ሓደገኛ ኩነታት ከየስዓበ ኣይክተርፍን 
ኢዩ።  ነጻ ዕዳጋ ካብ ገጽ ምድሪ ኤርትራ 
ተኣልዩ፡ ቀይዲ ዕዳጋ ዝብል ክትካእ ይግባእ። 
ህዝቢ ራህዋ ምስ ዝረክብ ኢዩ ን -ንግስቱ ክድግፍ 
ዝኽእል እምበር ብህዝቡን ሰራዊትን ደገፍ 
ዘይብሉ መንግስቲ ዕምሩ ሓጺር ምዃኑ ካብ 
ተመኩሮ ህዝቢ  ዓለም ክትግንዘብዎ ይግባእ።  

ካብ ተኽለ ኢሳቕ(በርቂ)  
ኣፍጋኒስታን 

3ይ ዓመት ቁ.64 ~ 5 መስከረም 2001

 
ብቕዓት ፈራዲ ኣካል ዝፍትሽ ኣጋጣሚ 

3ይ ዓመት ቁ.55~ 5 ነሓሰ 2001

     ኣብ ሓደ መንግስቲ ጥዕንኡ ዝሓለወ ፖለቲካ 
ሃዋህው ክፈጠር እንትኾይኑ፡ ሓጋጊ ኣካል፡ ፈጻሚ 
ኣካል፡ ፈራዲ ኣካል መንግስቲ፡ ምምቕሪሕ ስልጣን 
ጌሮም፡ ኣብ መንጉኦም ምትሕልላውን ምቁጽጻርን 
ክህሉ ይግባእ። ኣብ ሃገርና እዚ ዝተጠቕሰ 
ምምቕራሕ ብግቡእ ስለዘየለ ኣብ ምንጋስ ግዝኣተ 
ሕጊ መእለያ ዘይብሉ ጸገም ክፈጥር ጸኒሑ’ለ። . 
ኣብ ቀረባ እዋን ግን ፈራዲ ኣካል፡ ነዚ ሻቅለት’ዚ 
ብመጠኑ ህድእ፡ ህላዊኡ ዘመስክር ምንቅስቓስ 
ብምርኣዩ፡ ኣብ ጉዕዞ ህንጸት ዲሞክራሲን ግዝኣተ 
ሕግን ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት’ዩ ክባሃል ይካኣል። 
ነዚ ኣወንታዊ ስጉምቲ ዝገልጹ ገዝተፈላለዩ 
ኣብነታት ክቐርቡ ዝከኣል እኳ እንተኾነ፡ 
ፕረሲደንት ላዕለዋይ ቤት - ፍርዲ ኣቶ ጠዓመ 
በየነ ኣብቲ ኣብ ሆቴል ኢንተርኮንቲነንታል 
ዝተጋብኤ ዋዕላ መጽናዕቲ ኤርትራ ዘቕረቦ ናብ 
መንግስቲ ዘቕንዔ ተሪር ነቐፌታ፡ ውልቀሰባት 
ምስ ህግደፍ ተማጊቶም ዝረትዕሉ ከም ጉዳይ 
መዘናግዒ ሃረሃረ ዝኣመሰሉ ገለ ናይ ቀረባ እዋን 
ኣብነታት’ዮም። እዚ ኣብ ቦታኡ ኮይኑ፡ ፈራዲ 
ኣካል፡ ንብቕዓቱን ተሰማዕነቱን ዝፍትሽ ዓቢ 
ብድሆ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣጋጢሙዎ’ሎ። ቤተሰብ 
ፕረሲደንት ማሕበር ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ 
ሰመረ ከሰተ ወድና ናብ ሕጊ ይቕረበልና ዝብል 
ጥርዓን(Hobeas Cor pus) ኣቕሪቦም ኣለው። 

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ’ውን ንሰሉስ 7 ነሓሰ ከቕርቦ 
ምዃኑ ወሲኑ’ላ። እዚ ዉሳነ’ዚ እንተተግቢሩ፡ 
ፈራዲ ኣካል ንስጉምቲ ፈጻሚ ኣካል ዝስዕረሉ 
ሓደ ኣጋጣሚ ክኸውን’ዩ። ውሳኒ’እ ክትግበር 
እንትዘይክኢሉ ህላዊኡ ዝምህምነሉ ካልእ 
ኣጋጣሚ ክኸውን ተኽእሎ’ለ። ፈራዲ ኣካል፡ 
ትግባረ ሕጊ ክከታተል፡ ዝተጋህሰ መሰል ዜጋታት 
ክሕሉ፡ ገበነኛ ብሕጋዊ ኣገባብ ክቐጽዕ፡ ሓላፍነት 
ዝተሰከመ ኣካል ብሙዃኑ፡ ተሰማዕነቱ ክዓዝዝ 
ሉዑል ኣገዳስነት ኣለዎ# ፈራዲ ኣካል ነዞም 
ዕማማት እዚኦም ከተግብር እንተዘይኪኢሉ 
ብዛዕባ ህላዊኡ ክዝረብ ዝሕሰብ ኣይኮነን። 
ፈራዲ ኣካል ሕጋዊ መሰላቱ፡ እንተዘይኣክበሩ 
ንመሰል ካልኦት ክጣበቕ ዝሕሰብ ነገር ስለዘይኮነ፡ 
ብሕጊ ዝተዋህቦ ስልጣን ኣብ ዝጣሓሰሉ እዋን 
ድምጺ ከስምዕ፡ ዝተጣሕሰ ክሊ ስልጣኑ ንምኽባር 
ክከራኸር ሃገራዊ ሓላፍነት ኣለዎ። እቲ ልዑል 
ሓይሊ ዝውንን ፈጻሚ ኣካል’ውን ንምንታይ 
ስርሐይ ተገናዲቡ | ከይበለ፡ ተገዛኢ ሕግን 
ስርዓትን ብምዃን ምስ ፈራዲ አካል ክሳነን 
ክተሓባበርን ሕጋዊ ግዴትኡ’ዩ። መሰል ኣብ 
ዝጣሓስሉ እዋን፡ ስቕታ ወይ’ውን ልኡት ፈራዲ 
ኣካል፡ ክብርን መንነትን ሃገር ዘህስስ ካባኡ ሓሊፉ 
ፈጻሚ ኣካል ዘሻድን ተግባር ብምዃኑ፡ ፈራዲ 
ኣካል ኣብ ዝኾነ ኩነት ክመርጾ ታሪኻዊ ጌጋ’ዩ። 

ዋና ኣዳላዊ
ሚልክያስ ምሕረትኣብ

ምክትል ኣዳላዊ
መድሃኔ ሃይለ

ቦርድ 
ተመስገን ገ/የሱስ
ዲያእ መሓመድ
ኣስመረት መድሃኔ
ሰመረ ታእዛዝ



        መማቕርቲ 3ይ ዓመት  ቁ.61  ~ 26 ነሓሰ 2001

ዝርጋሐ ዝናብ ብዓለም ደረጃዝርጋሐ ዝናብ ብዓለም ደረጃ
ዓለምና (ወይ መሬት) ኣብ ዓመት ብገምጋም ኣስታት 36 ኢንችስ ማለት 860 ሚሊ ሜተር ዝዓቐኑ ዝናብን ካልኦት ዓለምና (ወይ መሬት) ኣብ ዓመት ብገምጋም ኣስታት 36 ኢንችስ ማለት 860 ሚሊ ሜተር ዝዓቐኑ ዝናብን ካልኦት 
ዓይነት ነጠብጣብን ከምትረክብ ይፍለጥ። ሓደ ሓደ ክፍልታት ዓለም ብዙሕ ጻዕቂ ዝናብ ክረኸቡ ከለዉ ገለ ክፋል ዓይነት ነጠብጣብን ከምትረክብ ይፍለጥ። ሓደ ሓደ ክፍልታት ዓለም ብዙሕ ጻዕቂ ዝናብ ክረኸቡ ከለዉ ገለ ክፋል 
ቦታታት ከኣ ውሑድ ዓቐን ዝናብ ይረኽቡ። ቦታታት ከኣ ውሑድ ዓቐን ዝናብ ይረኽቡ። 
ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ዝናብ ዝወቕዓሉ ቦታ ኣብ ሃዋይ (ኣመሪካ) ኮይኑ ዓመታዊ ብገምጋም ኣስታት 460 ኢንችስ ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ዝናብ ዝወቕዓሉ ቦታ ኣብ ሃዋይ (ኣመሪካ) ኮይኑ ዓመታዊ ብገምጋም ኣስታት 460 ኢንችስ 
| (11,680 ሚሊሜትር) ዝዓቐኑ ዝናብ ይሃርም። ብኣንጻሩ እቲ ዝወሓደ መጠን ዝናብ ዝረክብ ቦታ ከኣ ኣብ | (11,680 ሚሊሜትር) ዝዓቐኑ ዝናብ ይሃርም። ብኣንጻሩ እቲ ዝወሓደ መጠን ዝናብ ዝረክብ ቦታ ከኣ ኣብ 
ኣፍሪቃን ቺለ(ኣብ ደቡብ ኣመሪካ ዘላ ሃገር) ኣብ ዝርከብ ምድረ በዳን ኮይኑ ኣብ ዓመት ብገምጋምም 0.03 ኢንችስ ኣፍሪቃን ቺለ(ኣብ ደቡብ ኣመሪካ ዘላ ሃገር) ኣብ ዝርከብ ምድረ በዳን ኮይኑ ኣብ ዓመት ብገምጋምም 0.03 ኢንችስ 
(0.76 ሚሊ ሜትር) ዝዓቐኑ ዝናብ ይዘንብ። (0.76 ሚሊ ሜትር) ዝዓቐኑ ዝናብ ይዘንብ። 
ኣብ ኣከባቢ ቅናት ምድሪ ዘለዉ ቦታታት ኣብ ዓመት ክሳዕ 400 ኢንችስ (10,000 ሚሊ ሜተር) ዝዓቐኑ ዝናብ ይረኽቡ። ኣብ ኣብ ኣከባቢ ቅናት ምድሪ ዘለዉ ቦታታት ኣብ ዓመት ክሳዕ 400 ኢንችስ (10,000 ሚሊ ሜተር) ዝዓቐኑ ዝናብ ይረኽቡ። ኣብ 
ከም በዓል ምዕራባዊ ኣፍሪቃን ኣብ ደቡብ ኣመሪካ ዝርከብ ፈለግ ኣማዞን ኣከባብን ዝኣመሰሉ ቦታታት ዓመት ምሉእ ዳርጋ ከም በዓል ምዕራባዊ ኣፍሪቃን ኣብ ደቡብ ኣመሪካ ዝርከብ ፈለግ ኣማዞን ኣከባብን ዝኣመሰሉ ቦታታት ዓመት ምሉእ ዳርጋ 
መዓልታዊ ዝናብ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። እቶም ገምገማዊ ክፋላት ናይ ትሮፒክስ እውን ብዙሕ ጻዕቂ ዘለዎ ዝናብ ይረኽቡ መዓልታዊ ዝናብ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። እቶም ገምገማዊ ክፋላት ናይ ትሮፒክስ እውን ብዙሕ ጻዕቂ ዘለዎ ዝናብ ይረኽቡ 
ኢዮም። ንኣብነት እቲ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ዝለዓለ ናይ ዝናብ መጠን ተመዝጊቡሉ ዘሎ ቦታ ሲላኦስ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኢዮም። ንኣብነት እቲ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ዝለዓለ ናይ ዝናብ መጠን ተመዝጊቡሉ ዘሎ ቦታ ሲላኦስ ተባሂሉ ይጽዋዕ። 
ሲላኦስ ኣብ ሪዩኒየን ኮይና ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ እትርከብ ደሴት ኢያ። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ቦታ (ሲላኦስ) ኣብ መጋቢት 15,16 ሲላኦስ ኣብ ሪዩኒየን ኮይና ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ እትርከብ ደሴት ኢያ። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ቦታ (ሲላኦስ) ኣብ መጋቢት 15,16 

1952 74 ኢንችስ (1880 ሚሊ ሜትር) ዝዓቐኑ ዝናብ ተመዝጊቡ። 1952 74 ኢንችስ (1880 ሚሊ ሜትር) ዝዓቐኑ ዝናብ ተመዝጊቡ። 
ካልኦት ትሮፒካዊ ቦታታት ከኣ ውሑድ ዝዓቐኑ ዝናብ ይረኽቡ። ካልኦት ትሮፒካዊ ቦታታት ከኣ ውሑድ ዝዓቐኑ ዝናብ ይረኽቡ። 
ንሳቶም ከኣ ገፋሕቲ  ምድረበታታት ኣውስትራልያ፡ ሰሜናዊ  ንሳቶም ከኣ ገፋሕቲ  ምድረበታታት ኣውስትራልያ፡ ሰሜናዊ  
ኣፍሪቃን፡ ወሽመጥ ዓረብን የጠቓልሉ።  እቲ ትሮፒካላዊ ምድረበዳ ኣፍሪቃን፡ ወሽመጥ ዓረብን የጠቓልሉ።  እቲ ትሮፒካላዊ ምድረበዳ 
ቺለ ንዝነውሐ ግዜ ብደርቂ ተጠቒዑ ከም ዝጸንሐ  መዛግብቲ ቺለ ንዝነውሐ ግዜ ብደርቂ ተጠቒዑ ከም ዝጸንሐ  መዛግብቲ 
ይሕብሩ። ኣብ ውሽጢ 14 ዓመታት ማለት ካብ 1903-1917 ኣብ ይሕብሩ። ኣብ ውሽጢ 14 ዓመታት ማለት ካብ 1903-1917 ኣብ 
ኣፍሪቃን ኣብ ቲለን ዘዕግብ ናይ ዝናብ ዓቐን ከምዘይነበረ ይፍለጥ።  ኣፍሪቃን ኣብ ቲለን ዘዕግብ ናይ ዝናብ ዓቐን ከምዘይነበረ ይፍለጥ።  
ኣብቶም ትምፕረይት ዞንስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ቦታታት ማለት እቶም ኣብቶም ትምፕረይት ዞንስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ቦታታት ማለት እቶም 
ኣብ መንጎ ትሮፒክስን ዋልታዊ ክብታትን   ዘለዉ ቦታታት ኣውሎ ኣብ መንጎ ትሮፒክስን ዋልታዊ ክብታትን   ዘለዉ ቦታታት ኣውሎ 
ንፋስ  ናብ ምዕራባዊ ገማግም ናይ ገሊአድን ክፍለ ዓለማት ከቢድ ንፋስ  ናብ ምዕራባዊ ገማግም ናይ ገሊአድን ክፍለ ዓለማት ከቢድ 
ጻዕቒ ዘለዎ ዝናብ የምጽኡ ኢዮም። እንተኾነ ግን ምድረ በዳታት ከኣ ጻዕቒ ዘለዎ ዝናብ የምጽኡ ኢዮም። እንተኾነ ግን ምድረ በዳታት ከኣ 
ኣብ ማእከል እዘን ክፍለ ዓለማት ተዘርጊሖም ይርከቡ። ካልኦት ኣብ ኣብ ማእከል እዘን ክፍለ ዓለማት ተዘርጊሖም ይርከቡ። ካልኦት ኣብ 
ዋልታዊ ክብታት  ዘለዉ ቦታታት ከኣ ውሑድ ዝዓቕ ዝናብ ይርከቡ።  ዋልታዊ ክብታት  ዘለዉ ቦታታት ከኣ ውሑድ ዝዓቕ ዝናብ ይርከቡ።  

ኮማንደር ትኩእ ጊላሚካኤልኮማንደር ትኩእ ጊላሚካኤል
ሓይሊ ባሕሪ መሰልጠኒ ማእከል ደንጎሎሓይሊ ባሕሪ መሰልጠኒ ማእከል ደንጎሎ

ንፍሽኽታ 
 
  መምህር፡- ሕራይ ተማሃሮ፡ እምበኣር ናይ 
  ሎሚ ትምህርትና ኣብዚ ወዲእና’ሎና።      
ዳሓንወዓሉ። 
ተማሃራይ፡- መምህር! ስምናኳ ኣይተጸዋዕናን 
መምህር፡- ኦ ንፉዕ ዝወደይ ከመይ ኢልካ ደኣ 
ዘኪርካዮ? 
ተማሃራይ፡- ዳኒኤል ስለ ዘብኮረ። 

ወዲ ባባ

ሆየይ
ሽገይ ክሃንጸኪ ታህበበይ ኮሚረ 

ታህሰሶይ ጨዲደ 
ልሕጸይ ኣዋዲደ 

ክጠምር... 
ንዓኺ ክስልም ከወቅብ 

ህላወኺ ክዕቅብ 
ከይርኸበኪ መንቅብ

ኣብ እዋን ቅነ  ዮውሃንስ መስቀል 
ጩራ ብርሃንኪ ብማዕረ ክዕደል 
‘ቲ ምቑጀብ ምሽዋት ክብሰር 
ጸገም ዓጸቦ ብራህዋ ክስገር 

እብህግ...

እወ!... .
‘ቲ ምንዳድኪ ሸባዕባዕ ኢሉ 
ባና ሓጎስ ክበጽሕ ንኹሉ 
ልቢ ከረስርስ ተስፋ ዓዲሉ 

ዝባን ከማሙቕ ንኸብዲ ዓናጊሉ 
ከምቲ ዝኣተዎ ከይዓጸፈ ቃሉ

ተመኒየ... 
ግን.,,

‘ቲ ብርሃንኪ እንተ ‘ ጭለምለመ
 ብትኪ ተዓብሊኹ. ተተደወነ
 እንተዘየሕበረ ‘ተዘየርወየ 

‘ተዘይዓመመ
 ፍቕርኺ ኣይክዛርን’ዩ ክበንን’ዩ 

ከም 
ግመ 
እሞ....

እዚ ካብ ኮነ ‘ቲ ሓቂ
ክነግረኪ ቁም ነገር ስነቒ
 ሱር ተኽሊ ጽድቂ 
ተኾልዒ’ሞ ድመቒ 
ክንከቦ ዙርያኺ

 ከም ንህቢ ክንዓስል ኣባኺ ብጻዕቂ 
ክንሰቕለኪ ኣብቲ ዓንዲ ወርቂ

 ሆ የ ይ!!! 

ገብረልኡል ሓየሎም 
ኣስመራ

ትፈልጡ’ዶ
* ኣብ ፈረንሳ ቅድሚ 600 ዓመት 

ዝነበሩ ዓይነስውራን ለመንቲ ብኣኽላባት 

ይምርሑ ምንባሮም ይዝንቶ። 
* ሞናርክ ተባሂሎም ዝጽውዑ 
ዓ ይነት ጽምብላሊዕ ኣብ ነፍሲ 
ወከፍ ዓመት 3000 ኪሎ ሜትራት 
ይጓዓዙ። 
* ተባዕታይ ጣንጡ ኣይናከስን ኢዩ። 
እንስተይቲ ጣንጡ ኢያ ትናኸስ። 
አሳያስ ኣርኣያ

 ክላለ ደልየ 
ሽመይ ቢ.ተ እባሃል 
* ቁመተይ 1.75 
* ሕብረይ ቀይሕ
* ቀጢን
* ዕድመይ 28 
* ስርሐይ ስራሕ መንግስቲ ቤ/ጽ
* ባህረይ ጽምው ዝበለ ይፈቱ /ዲስኮ፡ ሳዕስዕት ብዙሕ ዘይፈቱ ሰብ እየ
* ኣነ ዝላለያ ንኾለል ዘይኮነስ ንቁምነገር ስለ ዝኾነ ቁም ነገር ትደሊ እንተኾይና 
በዚ ኣድራሻይ ክትላለየኒ ትኽእል። 

ስሱዕ ሸውሃት 
ቅድሚ ‘ሀ’’ ምባሉ 

‘ሆ’’ በጺሑ

 ብሓደ ለይቲ ስረ ጸቢቡ 

ኣብ ጥምቀት ብዕራይ ተሓሪዱ

 ማይ ተረሲዑ ዊስኪ መሕጸቢ 

ኢድ ኮይኑ 

ምድሪ ቤት ምንጻፍ ተነጺፉ 

ጐረቤት ብጥምየት ተዓጺፉ 

ሒዝዎ ከምዝኣቱ ንገነት 

ኮሚርዎ ክንዲ ኣግነት 

ኣይኣኸሎን..... 

ስሱዕ ሸውሃት

መሊሱ ጥርንቕ 

ኢድ ከይበለለ ስቐቕ 

ስላሕ እንዳበለት ስርቕ 

ኣብ ዓንኬል ኣቲያ እንደሞ 

ሽንቅቕ! 
ዳንኤል ተስፋጽዮን 

(ዶና)
 ሓሽፈራይ

ሓጺር ቃለ ምልልስ ምስ ነብሰይ 
ጋዜጠኛ፡- ምሉእ ሰምካ ዶ ምሃብካና?
 መስተውዓሊ፡-ምሉእ ስመይ መስተውዓሊ ሰማዒ ዘይረኽበ እባሃል። 
ጋዜጠኛ፡- ሕራይ መስተውዓሊ! ስለምንታይ’ዩ ኣብ’ዚ ዓድና ብብዝሒ ቤት መሸጣ መጽሓፍቲ
 (Stationary)ዘሎ! 
መስተውዓሊ፡- ምኽንያቱ ዳርጋ መብዛሕትኤን ትካላት መንግስትን ሚኒስትራትን 
ኣብ ጸብጻብ ስለዝኣምና ኢየን። 
ጋዜጠኛ፡-እዚስ እንታይ ማለትካ ኢዩ፡
 መስተውዓሊ፡- ጸብጻብን ክሳብ ዝመዓራረየለን ብብዝሒ ውረቓቕቲ ስለ ዘህልኻ እምበር። 
ጋዜጠኛ፡- ሓንቲ ካብተን ኣብ ጸብጻብ ምጽሓፍ ግዚኣ ትሕልፍ ሚኒስተትሪ ምነገርካና ዶ? 
መስተውዓሊ፡ ግደፍ እባ ምስ ሚ/ትምህርቲ ከይተባእሰና! 

ወዲ ሰምበል 01

ንስኽንከ እንታይ ትብላና? 
• ጓል ኣንስተይቲ ዝዓበየ ህንጡይነት ንመርዓ ኣለዋ።
•  እንታይነት ጓል ኣንስተይቲ ምስ ድሌታ ዝተኣሳሰር ኢዩ። 
• ጓል ኣንስተይቲ መዓልታዊ ከተድንቓ ትደሊ። 
• ጓል ኣንስተይቲ መጀመርታ ትፍቀር ደሓር ተፍቅር።
• ጓል ኣንስተይቲ ምኽኒት ኣብ ኣፋ ተቐሪቡ ይጸንሓ።
• ናይ ጓል ኣንስተይቲ ልቢ ካብ ምፍላጥ ሓደ ቦጦሎኒ ወተሃደር ምምራሕ ይቐልል።
• ልቢ ጓል ክንዲ መርፍእ እሳኳ እንተሰዓምካያ ትጠፍእ። 
• ጋሻ ጓልን ጋሻ ኣድግን የለን። 

መም ዳኒኤል 

ዘናሮ

 ጋዜጣ ቀስተ ደበና  ገጽ 4                           ኤሪሳት፡ ፍሉይ ሕታም፡ ዝኽሪ 20 ዓመት፡ ምዕጻው ጋዜጣታት ብሕቲ፡ መሰከረም 18, 2021፡ ቁ.1  ጋዜጣ ቀስተ ደበና  ገጽ 5                           ኤሪሳት፡ ፍሉይ ሕታም፡ ዝኽሪ 20 ዓመት፡ ምዕጻው ጋዜጣታት ብሕቲ፡ መሰከረም 18, 2021፡ ቁ.1

ህዝቢ ኤርትራ ንሽግር ከም ክውንነት 
ክቕበል ኣይጻምኡን እዩ

            ህዝቢ ኤርትራ፡ መግዛእቲ ድሕሪ 
መግዛእቲ እናሳዓቦ፡ እፎይ ኢሉ ከየዕረፈ ዳርጋ ሓደ 
ወዋእል ተቖጺሩ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ንያቱ ከየዕረበ፡ 
መንፈሱ ከይቀተለ፡ ዝተሓላለኹ  ብድሆታት ሰጊሩ 
ወናኒ ናጽነቱ ካብ ዝኸውን 10 ዓመታት ኣቑጺሩ 
ኣሎ። ጉዕዞ 10 ዓመት ከምቲ ዝድለ ከም ዘይተሰላሰለን 
ኣብ ሓያለ ኣጋጣሚታት ዝተዘርበሉን ዝተጻሕፈሉን 
ጉዳይ ብምዃኑ ዳግማይ ምዝርዛሩ፡  ኣገዳስነቱ ሚዛን 
ዝወስድ ኣይከውንን። | ድሕሪ ወራር ወያነ ህዝቢ 
ኤርትራ ዝተደቀኖ ጸገም እንተሃልዩ  ዘይምርድዳእ 
ላዕለዎት ሰበ-ስልጣናት መንግስቲ ኢዩ። እቲ 
ዘይምርድዳእ ኣብ መንጎ እቶም ንዓሰርተታት 
ዓመታት ብሓባር ዝተቓለሱ፡ ኣብ መስርሕ ክፉኡን 
ጽቡቕን ብሓባር ዝተቛደሱ መራሕቲ ዝተፈጥረ  
ብምዃኑ፡ ህዝቢ ከም ዓቢ ጸገም ክቖጽሮ ምኽኑይ 
ተግባር ኢዩ። እዚ ዘይምርድዳእ ድሮ ዋላ’ኳ ኣዋርሕ 
እንተ ኣቕጸረ ዝተወስደ ኣወንታዊ ስጉምቲ የለን። 
ብኡ መጠን ድማ ብሩህ መጻኢ ሃገርና ክድብዝዝ፡  
ኣንፈት ጉዕዞ ሃገርና ምእማቱ ከሽግር ናይ ግድን 
ኮይኑ’ሎ። እቲ ሽግር ዘይብልየሉ. ህዝቢ ኤርትራ፡ 
ኣብ  ክንዲ ብዛዕባ ልምዓት ምዕባለን ዝዝቲ፡ ፖለቲካ 
ከኮማስዕ ተፈሪድዎ ይርከብ። ፖለቲካ ከም መፈጠሩ
 እግሩ እግሩ እንዳሳዓበ፡ ኩሉ ዓይነት ጉዳያት 
ወንዚፉ፡ ርእሱ ስጋብ ዝነቅዕ ኣብ ትንታነ ፖለቲካ 

ተሸሚሙ ይውዕል ኣሎ። እዚ ሃዋህው ክስዕርር 
እጃም ካብ ዘበርከቱ ሮቛሒታት ሓደ ስቕታ 
መንግስቲ ኢዩ። ስቕታ ከም ጽቡቕን ሕማቕን 
ክቑጸር ዝኽእል፡ ናቱ ኣወንታውን ኣሉታውን 
ሳዕቤን ዘለዎ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ፡  ብሸነኽ 
ኣብ ህዝቢ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ዘይምቕሳን መንፈስ 
ክግምገም ከሎ ግን ተመራጺ ኮይኑ  ኣይርከብን። 
«lf a problem has no solution it may 
not be a problem, but a fact not to 
be solved, but to be coped with over 
time » ፍታሕ ዘይብሉ ጸገም እንተሃል’ዩ 
ጸገም ዘይኮነ ምስ ግዜ ዝልመድ ክውንነት’ዩ። 
ዝብል ኣዘራርባ’ሎ። እዚ ኣዘራርባ’ዚ ምስ ህሉው 
ኩነታት ሃገርና ልዑል ዝምድና ኣይተሳእኖን። 
መንግስቲ እዚ ሃገራዊ ጸገም ኣብ ምፍታሕ ስቕታ 

መሪጹ ብዘይ ፍታሕ ሰለይ የብሎ ኣሎ። ህዝቢ 

ነዚ ጸገም እዚ ቅልጡፍ ፍታሕ እንዳማዕደወ። 

ዘተስፉ ስጉምቲ ከይረኣየ ክጓዓዝ ተደሪኹ’ሎ። 

     ህዝቢ ኤርትራ ንሽግር ከም ክውንነት ክቕበል 

ጸሙኡ ብዘይምዃኑ፡ ትዕበ ትንኣስ ጸገም ሓንጎሉ 

ክትርብጸ ፍትሓዊ ስለዘይኮነ፡ ሽግር፡ ዘይቅሳነት ከም 

ዕጭኡ ኮይኑ ክቕጽል ስለ ዘይብሉ፡ መንግስቲ ኣወንታዊ 

ስጉምቲ ብምውሳድ ህዝቢ ከቕስን ትጽቢት ይግበረሉ። 

3ይ ዓመት ቁ.52 ~22 ሓምለ 2001

ኢሚግሬሽን ሕሰቡሉ 
18 ሓምለ 2001 ~ 3ይ ዓመት ቁ.50

            ትሕቲ 40 ዕድመ ዘለዎ 
ሰብ ማለት ኣደ  ቆልዑ ካብ - ሃ/ኣገልግሉት 
ዝተፋነው ብኣጠቓላሊ ንትሕቲ 40 ዕድመ 
መውጽኢ ቪዛ ደው ኢሉ። ብዞባ ይኹን 
ብምክልኻል  ተቓውሞ ንዘይብሉ ሰብ 
ስለምንታይ  ከምዝተኸልከለ ዘተሓሳስብ እዩ።
ንምዃኑ  ኢምግረሽን ነዚ ዝገብርዎ  ዘለው ጭቆና፡ 
ስጋብ መዓስ እዮም  ክቕጽልዎ? ምኽንያት  
መኸልከሊኦም ከኣ ብግልጺ ስለዘይሕበሩኻ። 
    ካብ ምንጽርጻር ሓሊፍካ ትገብሮ 

ነገር የለን።  እቲ ዘገርም ከኣ እቲ ግቡኡ
ዝፈጸመ ደኣ   እንታይ እዩ መኸሰቡ። ሰብን 
ትክን ግን  መወጽኢ  ስለዘይስእን  ገንዘብ 
ዘለዎስ ካብ ሓሳቡ ኣይተረፈን። እንተ ሕጊ 
ኣሚንና  ንኸይድ ግን ዓቕልና ጸቢብና ስለ ዘሎ 
እቲ ምኸንያት ብዝምልከቶ ክሕበረናን፡ ከምኡ  
ውን ዳግመ ግምት ክግበረሉን እምነት ኣለኒ። 

ለምለም መሓሪ
ኣስመራ

 ደሞዝ ሰራሕተኛ መንግስቲ 
ከከም ዕድልካ ዶ......?

2 መስከረም 2001 ~ 3ይ ዓመት ቁ.63 
        
      ወሰኽ ደሞዝ ከምዝተገበረሎም ዝዝከር  
ኮይኑ ናይ ገለ ሰራሕተኛ መንግስቲ እቲ ግቡኦም 
ስኢኖም ገለ ድማ ዘይግበኦም ደሞዝ ይወሃቡ 
ኣለዉ።ከምዝፍለጥ ንነፍስወከፍ ሰራሕተኛ 
መንግስቲ  ውሱናት ሰራሕተኛታት መንግስቲ በቲ 
ዝተገብረ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ዕጉባት እኳ እንተኾኑ  
መብዛሕትኦም ግን  ከዕዘምዝሙ ይረኣዩ። እዚ 
ድማ ከዕዘምዝሙሉም  ዝኸኣሉ ብተመኩሮ 
ሓደ ዓይነት፡ ብደረጃ  ትምህርቲ ሓደ ዓይነት፡ 
ብዝተዋህበ ሓላፍነታዊ ስራሕ ሓደ ዓይነት ክንሶም 
ናይ 200 ናይ 400 ናይ 150 ናቕፋ ፍልልይ
ትርኢ። ገለ 12 ክፍሊ ዝወድኡ ምስ  
ተመኩሮኦም ሓዊስካ ዘይግበኦም ይወስዱ። 
ገሊኦም ድማ 12+2 እንከለዉ ምስ ሓደ ዓመት 
ዩኒቨርስቲ ተማሂሩ ዝተባረረ ማዕረ  ክኸፈል 
ትርኢ። ደሞዝ ሰራሕተኛ መንግስቲ  ከከም ደረጃ 
ትምህርትኻን ተመኩሮኻን ዶ  ዋላስ 
ከከም ዕድልካ? ዘገርም ኢዩ ከከም  
ዕድልካ ዝወሃበካ ኮይኑ ኢዩ ዝረኣየኒ።
     ገለ ገለ ሰባት ዳርጋ ሰለስተ ግዜ ንቤት 
ጽሕፈቶም ጥርዓን ዘቕርቡ ኣለዉ። እንተኾነ 
ግን ከም ኣባልን ልኡኽ መንግስቲ መጠን 
ነቲ ብሕጋዊ መሰረት ንዝሓተትዎ ምላሽ 
ሓሪምዎም። ኣብ ሓደ ኣኼባ ኣቶ ሸሪፎ  ኣኼባ 
ኣብ ዝገበረሉ ግዜ ካብ መራሒ ህዝቢ ክወጽእ 
ዘይክእል መደረ ንህዝቢ ኣስሚዖም። «እዚ ድማ 
መንግስቲ  ኣደላዲልዎ ኣሉ በዚ ኣይዓግብን 
ዝበለ ድማ ስራሕ ክገድፎ ይኽእል ኢዩ 
ተባሂልዎም።» ብወገይ እዚ ኣይኮንኩን ዝጽበ 
ከም  ልኡኻት መንግስቲ መጠን ነቶም ግቡእና 
ንኽፈል የለናን እትብሉ ዳግማይ ደኩመንትኹም 
ክረአ ስለዝኾነ ብዓቅሊ  ተጸበዩና ኣብ ክንዲ ምባል 
ናይ ምፍርራህ ዝመስል መልሲ ተዋሂብዎም። ገለ 
ገለ ተዋዘይቲ ኣንታ ከከም ዕድልካ ኢዩ ነይሩ 
ምስ ዕድልና ደኣ ንበኣስ እዚ እንተኾይኑ እቲ መልሲ 
ዝብሉ ሰባት ነይሮም። ስለዚ ዓገብ ንኣቶ ሽሪፎ።
ድሕሪ 4 ዓመት ንውሱናት መልሲ ተዋሂቡ 
ምስ ምሽክዕላል ኣቶ ሽሪፎ /ወይ ምስ 
ምውራድ ኣቶ ሸሪፎ/ ንሱ ድማ ናብ ሰለስተ 
ይምቀል። 
1- ወሰኽ ዝተገብረሎም 
2- ምላሽ፡ ንሰን ኢየን ግቡእኩም
3- ምላሽ፡ ኣብ ክልቲኡ ዘይተዋህቦም ኢዮም። 
 1- ወሰኽ ዝተገብረሎም
ብጌጋ  ደሞዝኩም ተጋግዩ ስለዝነበረ 
ካብዛ ወርሒ ጀሚሩ ክንድዚ ተወሲኽካ
ኣሎ ዝብል ኮይኑ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ 
ውህሉል ዝበሃል የለን ተባሂሉ ዓገብ ደሞዝ
ንዘደላደለ ሰብ። ምኽንያቱ ጌጋ እቲ ውጹዕ 
ዘይኮነ ጌጋ እቲ ዘመዓራሪ ዝነበረ ሰብ ኢዩ።
ካልኦት ይበልዑዋ ነይሮም’ሞ ሕጂ እትሓቱና 
ተባሂሉ እዚ ረሃጽ ናይ ወዲ ሰብ ብኣሽካዕላል 
ምጽዋት ናይ ዘይሓላፍነታዊ ኣሰራርሓ ኢዩ 
ዝበሎም እምበር መንግስቲ ካብ ዝኣወጀላ 
ምትዕርራይ ዶሞዝ ኢሉ ስጋብ’ዛ 
ወረቐቱ ዝመጸሉ ሰብ ውህሉል  ክወሃቦ 
ይግባእ ነይሩ። ግን ፍትሒ ኣይረኸበን 
ሰራሕተኛ በዛ መሰለይ ኢሉ   ዝሓተታ። 

2- ምላሽ ንሰን ኢየን ግቡእኩም፡  
ንዝተባህሉ ናይ በሓቂ ዓጊቦም እኳ  
እንተዘይበልና ቀሲኖም ብዝተዋህቦም 
ምላሽ። እምበር ከምኦም ብኹሉ ነገር ዝኾኑ 
መሳርሕቶም እናረኣዩ ከማርሩ፡ ከዕዘምዝሙ ትሰምዕ።
 3- ምላሽ ኣብ ክልቲኡ ዘይተዋህቡ 
እዞም ሰባት እዚኣቶም ተወጺዕና ኢሎም 
ሓቲቶም ነይሮም ስለምንታይ ምላሽ 
ኣብ ክልቲኡ ዘይተዋህቦም? ወይ ወሲኽናካ  
ወይ ንሰን እየን ደሞዝካ ዝብል ወላስ
ብሕብሪ ገጽ እዚ ንርኣየሉ ነዚ ንግደፎ  
ዝዓይነቱ ኣሰራርሓ ኢዩ ነይሩ? ስለምንታይ 
ምላሽ ዘይተዋህቦም እንታይ ኢዩ እቲ 
ጸገም  ምርዳእ ኣብዩዎም? ውጹዕ ኢየ በሃሊ
 እዋይ  እዛ «ዕድል» ናተይ 
ንበይና ኢያ ኢሉ ከማርር ትሰምዕ። 
ነቲ ናይ መጀመርያ ጌጋ ካልኣይ ጌጋ 
ድማ ተወሲኹዎ ምኽንያቱ እዞም ሰለስተ
ነጥቢ ኣብ ላዕሊ ጠቒሰዮም ዘለኹ  ምስረኣኻ። 
በዚ ምኽንያት ሰራሕተኛ  መንግስቲ 
ስንበት ይወሃበኒ ምስ በለ ድማ  ዋሕዲ ክኢላ 
ስለዘሉ ስንበት የለን ይብሃል። ስለምንታይ 
ወይ ንዝሓተቶ ምላሽ ምተዋህቦ ወይ 
ናይ ስንብት ወረቅቱ ምስተዋህቦ። 
ዓፊንካ ምሓዝ ግን ፍትሒ ኮይና  
ኣይትራእየንን ኢያ ብወገነይ። 

መንግስትና ነዚ ከከምዚ ዝኣመሰለ  

ምዕዝምዛማት ንኸምክን፡ ከምኡ’ውን ሃገርና 

ኤርትራ ክትምዕብል እንተኾይኑ ነዚ ሓላፍነታዊ 

ዝጎደሉ ሓላፍ ዘላፍ ኣሰራርሓ ብዕቱብ 

ተራእዩ ነቲ ብሓላፍነቱ ኣብ

 ዝተመደበ ዝሰርሕ ዘሎ ፍትሒ ስኢነ ዝበለ 

ሰራሕተኛ መንግስቲ ተጊሁ ብተወፋይነት 

ክሰርሕ ነቲ ዝጉህየሉ ዘሎ ካብ ሰዓት 

ንሰዓት ፈቲሹ ምላሽ ክህቦ ናይ መንግስትና 

ግደ ይኸውን።

ብዝኾነ ነቲ ዘይ ደሞዙ ዝበልዕ ዘሎ፡ 

ነቲ ትሕቲ ደሞዙ ዝበልዕ ዘሎ ውጹዕ። 

ንኹሉ ብማይ ተራእዩ ከስተኻኸል። 

ከምኡ’ውን እቲ ዓቢ ጸገም ኮይኑ ዘሎ 

መምዘኒ ወይ ሮቛሒ ክንገሮ ክኸእል 

ኣለዎ።ምኽንያቱ ሃገርና ክትምዕብል፡ ነብስና 

ክንክእል፡ ንሓድሽ ወለዶ ህንጽቲ ኤርትራ 

ከነረክቦ፡ ኣብ ንጽዕረሉ ዘለና ግዜ እቲ 

ሰራሕተኛ መንግስቲ እንድሕር ዘይተሓጎሱ፡ 

እንታይ ዓይነት ሓላፍነታዊ ዝመልኦ ስራሕ 

ኢዩ ክሰርሕ ንኹልና ዘማትእ ኣይኮነን። 

ስለዚ ሃየ መንግስትና ብልጽግቲ ኤርትራ 

ኣብ መጻኢ ክንርኢ፡ ነዚ ነገራት ኣተኩሮ 

ገይሩ ምላሽ ወይ ዳግማይ ተፈቲሹ ከከም 

ደረጃ ትምህርቱ፡ ሞይኡ፡ ተመኲርኡ 

ክኸፍል ርኢቶይ የቕርበሉ። ምላሽ ክወሃቦ 

ድማ በዓል ምሉእ ተስፋ ኢየ። ብልጽግቲ  

ኤርትራ ንምህናጽ ድማ ደኺምና ከይበልና 

ብዘለና ዓቕሚ ሃየ ንወፈየላ። 
ዋርሳይ

እዛ ትምህርቲ ኣንፈታ ናበይ’ዩ?
19 ነሓሰ 2001 | 3ይ ዓመት ቁ. 59  

      ተራ መምህራን ኣብ ምህናጽ ሃገር ኣዚዩ ልዑል ምዃኑ ንዝኾነ ሰብ ርዱእ’ዩ 
መስለኒ። እዞም ኩሎም ምሁራን፡ ክኢላታትኣብ ዓለም ዘለው ኮነ ውሽጢ ሃገር ኣብ 
ዝለዓለ ክበጽሑ ዝኸኣሉ ሳላ መማህራን’ዩ። ቅድሚ ናጽነት፡ መንእሰይ ኤርትራ  ንትምህርቲ 

ንኸይግደስ፡ ንኸይከታተል ዝዕንቅጽ ፖለቲካውን ባህላውን መድረኽ ከምዝነበረ ይግለጽ’ዩ። እቲ 
ፖለቲካዊ መድረኸ ኣብ ትምህርቲ ጽልዋ የሕድር  ከምዝነበረ ዘማትእ ኣይመስለንን።   
      ብዛዕባ’ቲ ደርጊ ንመንእሰያትና ኣብ ትምህርቲ ንኸይግደሱ፡ ንሜዳ ንኸይወጹ  ደይመደይ 
ኢሉ ናይ ምዕራብ ባህሊ ኣተኣታትዩ ጸይቕዎም ‘ዩ። ንትምህርትን ባህልናን ኣዳኺምዎ’ዩ፡ ዝበሃል 
ግን ሕቶታት ዝለዓዕል ኮይኑ ረኺበዮ። ቅድሚ ናጽነት ኣብ ዘመነ ደርጊ ዝነበረ ቤት ሳዕስዒት ዶ 
ይበዝሕ ድሕሪ ናጽነት? እቲ ናይ ምዕራብ ባህሊኸ ብዝሰፍሐ ዝተኣታተወ ቅድሚ ናጽነት ዲዩ ድሕሪ 
ናጽነት? እዚ ንኣንባቢ ዝግደፍ ፍርዲ ኢዩ። ሓቂ ኢዩ ከይተጋነነ፡ ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ካብ ድሕሪ ናጽነት 
ኣትሒዙ ንስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ ንመንእሰያትና ብዘርብሕ መገዲ ሓንጺጹ ክንቀሳቐስ ጸኒሑ’ዩ። ኣብ 
ስርዓተ ትምህርቲ’ውን  ብዙሕ ለውጢ ከምዘምጸአ ዝከሓድ ኣይመስለንን። እቲ ተረሲዑን ተወጺዑን ዝነበረ 
መምህር ብቐዳምነት ደሞዙ ከመሓይሽ ምፍታኑ’ውን ንትምህርቲ ዝተዋህቦ ኣቓልቦ  ዝምልከት’ዩ ክብል 

እድፍር። ጌና ብዙሕ  ጸገማት ከምዘለዎ ግን ከይተጠቕሰ ዝሕለፍ  ኣይመስለንን።  ተማሂርካ 
ትረኽቦ ፍረ ትሑት ንኽትመሃር ዘገድሰካ ነገር ብዙሕ ኣይኮነን። ብመጀመርታ፡ ብደሞዝ 
ይኹን ኩሉመዳያዊ ኣተሓሕዛ ኣብ ልዕሊ መምህራን ክዓዝዝ ክኽእል ኣለዎ። መምህር እንተዓጊቡ፡ 
ንተማህሮኡ፡ ሞራልን ፍናንን ብዝመልኦ መንፈስ፡ ፍልጠቱ ኣለልዩ ምስ ወለዲ እናተሓባበረ ድኻማቶም 
ኣብ ምውጋድ ይጽዕር፡ ትምህርቲ ከም እምነ ኩርናዕ ኮይኑ፡ማእዝን ተማሃሮ ኣብ ምስትኽኻል ኣበርክቶ 

ይገብር። ብሓፈሻ ሃነጽቲ ዝኾኑ መንእሰያት ኣብ ምኹስኳስ ዓቢ እጃም ከበርክት ይኽእል።  
ንብዙሓት ተማሃሮ ክንደይ ክፍሊ በጺሕካ?» ኢልካ እንተትሓተካዮም፡ «ወዲአ» ይብሉኻ። 
«ትምህርቲ ወዲእና’ ከለና ግን ስራሕ ስኢንና» ይብሉኻ። ወዲአ  ማለት ብናታቶም ኣዘራርባ 
ነቲ ዳርጋ ኩሉ መንእሰይ ዝበጽሖ ዝለዓለ ወይ ዝረሓቐ ፌርማታ 11፡12 ክፍሊ ምዃኑ’ዩ። 
ዳርጋ ኩሉ መንእሰይ ኣብዚ ክፍሊ’ዚ ምስ በጽሑ  ኮፍ’ዩ ዝብል። ትምህርቲ ወዲአ ካብ ዝብሉ 
ግን ተወዲእና እንተዝብሉ፡ ማትሪክ ንኸንደይ ሰብ  ወዲኣ ከምዘላ ብመጠኑ ምተገንዘብና። 
          እዚ ኩሉ«ኣይ ላይክ ቱ ቢ ኤ  ዶክተር» «ኣይ ላይክ ቱ ቢ ኤ ቲቸር»  «ኣይ ላይክ 
ቱ ቢ ኤ ፓይለት... ወዘተ  ኢሎም ዘድርፉና ዝነበሩ መምህራንን ትምኒት  ኮይኑ ተሪፉ። ናይ 
ሕጂ መምህራን ግን  ንተማሃርኦም «ኣይ ላይክ ቱ ቢ ደላላይ፡  ኣይ ላይክ ቱ ቢ ድራፋይ፡ ኣይ 
ላይክ ቱ  ቢ ነጋዳይ...!» ኢሎም ግዲ ምሂሮምዎም  ኮይኖም ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ደላላይ ደራፋይ  
ስነ ጥበበኛ/፡ ነጋዳይ ኮይኑ፡ ገዛ ኣስሪሖም፡  መኪና ወኒኖም ጽቡቕ ናብራ ዘስተማቕሩ ዘለዉ ኮይኑ 
ይስመዓኒ። ብዙሓት ተማሃሮ’ውን ኣብ ሻብዓይ  ሻምናይ ትምህርቶም ኣቋሪጾም፡ ንቤት ሳዕስዒት፡ 
ዲስኮ፡ ናይት ክለብ ኣይሮቪክስ፡ ድራማ፡ ደላላይ፡ ነጋዳይ : ደራፋይ ብብዝሒ ይረኣዩ ኣለዉ። 
ብዙሓት’ውን፡ ትምህርቶም’ውን ስለዝሓመቑ፡ ኣብ 6ይ 7ይ...  ትምህርቶም ኣቋሪጾም ናብ ሳዋ 
ዝሓከሉ ውሑዳት ኣይኮኑን። መጻኢ ዕድል ናይ ትምህርቲ እንታይ  ኢዩ ክኸውን ብዙሕ ሰብ 
ትምህርቲ የቋርጽ  ኣሎ። ተማሃሮ ዝምባለኦም ከላልዩ ዝሕግዞም ትምህርቲ ይወሃቦምዶ ይኸውን? 
ተማሃራይ  እቲ ዝመርጾ ዓውደ ትምህርቲ /ፊልድ/ ንመንፈዓቱ ኣብቲ ዝመረጾ ዓውዲ ኣብ ግምት 
የእትዩ ዲዩ ዋላስ መሓዙቱ ኣብኡ ስለዝመረጹ፡ ምስኦም ንኸሳነ’ዩ?  ተማሃራይ ኣብ ትምህርቲ 
ክደክም  ከሎ? መምህር ጠንቂ ድኻም ናይ ተማሃራይ ንምልላይን ንምውጋድን ይጽዕርዶ? 
ተማሃራይ ኣብ ንእስነቱን ትምህርቱን ብኣሉታ ክጸልዎ  ዝኽእሉ ባህላዊ ምንቅስቓሳት፡ መግትኢ  
ክገብረሉን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓሲብሉ ይፈልጥዶ ይኸውን? ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ዝተመረቑ 
ወይ’ውን ብቴክኒክ ዝሰልጠኑ፡ ምስ ተመረቑ ወይ ምስ ሰልጠኑ፡ ናይ ብሓቂ ነቲ ሃጓፍ ናይ 
ዓቕሚ ሰብና ናይቶም ብቐለም  ኮነ ብቴክኒክ ነመርቖም ዘለና ዜጋታት ክቆጻጸር ዝኽእል ኣገባብ 
ኣለና ዶ? ኩሉ’ዚ ንኣንባቢ ዝግደፍ ፍርዲ ኢዩ። እንተኾነ እዛ  ትምህርቲ ኣንፈታ ናበይ ኢዩ? 

ኤደን ስዩም 

ዘዋሪት ብርዒ



 ጋዜጣ ቀስተ ደበና  ገጽ 6                             ኤሪሳት፡ ፍሉይ ሕታም፡ ዝኽሪ 20 ዓመት፡ ምዕጻው ጋዜጣታት ብሕቲ፡ መሰከረም 18, 2021፡ 

 ምኽሪ ህዝቢ ንስማዕ
3ይ ዓመት ቁ.54 ~ 1 ነሓሰ 2001

      ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ብሕቲ 
ጋዜጣታት ኣብ ዝተፈላለየ መዓልትን 
ብዝተፈላለየ ኣርእስትን ብተደጋጋሚ 
ዝዝረበሉ ዘረባ ኢና ክንጽሕፍ፡ 
ምኸንያቱ እቲ ጉዳይ ኣገዳሲ ስለዝኾነን 
እቲ ዝምልከቶ ድማ ጸማም እዝኒ 
ሂብዎ ስለዘለን ስጋብ እቲ ዘዋጽኣና 
ንገብር ምጽሓፍ  ኣይነቋርጽን ኢና፡ 
እተን ሕጂ ከነልዕለን  ደሊና ዘለና 
ነጥብታት ድማ እዘን ዝስዕባ  ኢየን።  
    ንምጥያስ ዝምልከት፡- እዚ ከቲቱ 
ዘሎ   ሰራዊት በብመድረኹ ኣብ ውሽጢ 
ካብ ሓደ ዓመትን ፈረቓን 2 ዓመት 
ከምዝፋኖ  ይግለጽ ኣሎ።ከምኡ’ውን 
እታ ቆይማ ዘላ ኮሚሽን ነቲ ጉዳይ 
ትከታተል ካብ 4-5 ዓመታት ክትጸንሕ 
ኢያ ተባሂሉ፡ንሕና  ዝገርመና ግና 
ምፍናው ስለምንታይ ክንድዚ ግዜ 
ይወስድ (1   1/2-2 ዓመት) ኣብ 
ኣሰራርሓና ድኽመት ስለዘሎ ዲዩ፡ 
ብቕዓት ስለዘይብልና ዲዩ? ዋላስ 

ሕጂ’ውን ኣካይዳ ኣባ ጎብየ ክንከይድ 
ስለዝደለና? ናይ ዝሓለፈ ጌጋታት 
ይኣክል፡ ጌጋ ከይድገም ብመጽናዕትን 
ጽፉፍ (ተሰሪሑ) ክንገር ኣለዎ።
ካብ ጌጋና ድማ ንምሃር ይበሃል፡ 
እዚ ህዝቢ  እዚ ናይ ጌጋ ቤተ 
ፈተነ (ላባራቶሪ) ኣይኮነን ዝሓለፈ 
ይኣክል ንስኹም ከተጽንዑ  (ነቲ ጌጋ 
መጽናዕትኹም) ሰብ ብጥሜት ሽግር 
ጸበባን ክሳቐን ክመውትን ኣይኮነን።
    ስለዚ ናትኩም መጽናዕቲ 
ፍሉጥ ስለዝኾነ ስለምንታይ ንኹሉ 
ብጌጋ ትርድእዎ?  ኮሚሽን ስጋብ 
ትምስረት ነቲ ሰራዊትተፋንውዎ ሰብ 
ግቡኡ እንተፈጺሙ መሰሉ  ክረክብ 
ኣለዎ፡እዚ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ  
ሓድሽ ኣይኮነን። ካልእ ንስኻትኩም
ዘይርደኣኩም ዘሎ ወይ ድማ ፈሊጥኩም  
ኣጽቂጥኩም ዘለኹም እቲ ዝበሃል 
ዘሎ  ጸገምን ሽግርን ንዓኻትኩም
 ስለዘይተተንከፍኩም ዲዩ፡ ንቁሩብ 

ንድሕሪት ናብ 1993 ምልስ ኢልና’ሞ 
ንዘክር ኣብዚ ግዜ’ዚ ግና ኤርትራ 
ልኡላዊት ሃገር ምዃና  ብወግዒ 
ከይተኣወጀ ከሎ ተጋደልቲ  ንዝተወሰነ 
ግዜ ብዘይ ዶሞዝ ክትጸንሑ ኢኹም 
ምስተባህሉ ዝተገብረ ናይ ትማሊ  
ፍጻሜ ስለዝኾነ ዝርሰዖ የለን ስለዝስ 
ሰብ  ንመሰሉ ዘይገብሮ ነገር ስለዘየ 
ካልእ ከምኡ ከይጋጠመ ከሎ ቅልጡፍ 
‘ቆላሕታ ክደሊ ኢዩ እምበር ንሰብ 
ብ150 ክኸውን ኔሩዎ  ወይ ድማ ነቲ 
ኣገልግሉቱ ዝወደኤ ዝወስዶ  ዝነበረ 
ደሞዝ ክትህቦ ኣለካ ምናልባት ነቲ  
ሰብ ኣብ ሰራዊት ኣድላዪ ኢዩ ትብሎ  
እንተኾንካ ኣብ መወዳእታ ብዙሕ 
ዝበርሃልካ  እንተነበረ ዘረባ ከይበዝሕ፡  
ንሎሚ ከነሕጽሮ ክእረም ዘለዎ እንተልዩ   
ግን ንምእራም ንድሕሪት ኣይን በል፡  
መራሕትና ድማ ድምጺ ህዝቢ ክትሰምዑ  
ፈትኑ እንተዘይኮነ ብኣፍካ «ሳላኻ 
ህዝብና»  ሓደ ልቢ ወዘተ ዋጋ የብሉን ህዝቢ 

ከምትሰምዕዎ ክገብር ዓቕሚ ከምዘለዎ 
ፍለጡ፡ እዚ ኣበይ ከይበጽሕ ዝበሃል 
ንደርጊ  ኣይጠቐመን መልሱ ድማ 
ኣብ ሓጺር ግዜ  ክትርእይዎ ኢኹም። 
ዓቕሚ  እንተዘይብልኩም ንዓቕሚ 
ዘለዎ ኣረክብዎ፡ ካባኻትኩም ዝጋነን 
ሕማቕ ዘምሓድርን ስለዘየለ መን 
ክመርሕ ኢዩ ኢልኩም  ኣይትሰከፉ 
ምስ  ህዝቢ ድማ ተላዘቡ ሽግሩ 
ፍትሕሉ እንተዘይኮነ  «ምኸሮ 
ምኸሮ   እንተኣብዩ... ከይከውን፡ ካልእ 
ሎሚ ጽቡቕ  ጌርካ ዘይሓገዝካዮ 
ዘይሓብሓብካዮን ብዛዕብኡ  ዘይተገደስካን 
ጽባሕ ካብኡ ገለ ጽቡቕ  ክትረክብ 
ከምዘይትኽእልን ኣኳ ደኣ ሕማቕ 
ከይትፍደን ምጥንቃቕን ክደሊ ኢዩ። 

ኣማኒኤል ወ/የሱስ   
ዳንኤል ኣርኣያ(ጎንቻ) 
 ሰላማዊት ኣብረሃ 
ኢዮብ ተኽለ 

ደብዳቤታት
 መኪና ብዘይ ኣውቲስታ ከይከውን ነገሩ

3ይ ዓመት ቁ.45 ~ 1 ሓምለ 2001

     ህዝቢ ኤርትራ ስለ’ቲ 
ዘይሕለል ጻዕሩን ተወፋይነቱን 
ንስላሳ (30) ዓመታት ኣንጻር 
ጸላእቱን ተሓጋገዝቶምን ተቓሊሱ 
ህላውኡን መንነቱ ዘረጋጸ  ተሪር 
ህዝቢ ኢዩ። እዚ ህላወ እዚ ድማ 
ብመስዋእትን ስንክልናን ኣሽሓት 
ዜጋታት እዚ ሃገር’ዩ ተረኺቡ። 
ምኽንያቱ መስዋእቲ መወዳእታ 
መልክዕ ምረት ገድሊ  እዩ» ስለ 
ዝኾነ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ 
ሂወትና ኣዝዮም ፈተንቲ ዝኾኑ 
መ ስ ናኽ ላት ኣጋጢመሙናዮም 
ገና’ውን ....?ነዞም   መሰናኽላት 
እዚኣቶም ሓሊፍካ ዝደለኻዮ ዕላማ 
ንምብጻሕ ብዙሕ ውረድ ደይብ 
ዝሓቱ ብድሆታት ኣጋጢሞምና’ዮም 
ሓደ ሓደ ግዜ  እቲ ጉዕዞ ሚዛን 
ዓቕምኻ ይኸውን እሞ ኣብ
ትሕቲ ቁጽጽር እቲ ዘጋጠመካ ጸገም 
ትኣቱ  ብኣንጻሩ ክአ ነቲ ኩሉ 

ኩነታት ተጻዊርካ ተስፋ ሰኒቕካን 
ኒሕ ተቒኒትካን ምስ ትጓዓዝ 
ንዝደለኻዮ ዕላማ ክትወቅዕ ትኽእል። 
ስለ ምንታይ ድኣ’ዩ ሕጂ ኣብቶም 
ተዋጊኦም  ዘዋግኡ መራሕቲ 
ኤርትራ ምፍንጫላት  ተፈጢሩን 
ገና’ውን ዝጓሃሃር ዘሎ «እታ   
ዓቕሊ» ድያ ተጸንቂቓስ ወይስ 
እታ ወትሩ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት 
ግዚኡ ኣይኮነን ሕጂ እናተባሃለት 
ትሕለፍ ዝነበረት ተመዛዚት እቲ 
መልሲ ሓረግ ዚኣ ስለ ዝኣኸለ ኢዩ? 
ካባኹም’ዩ መራሕቲ ኤርትራ? 
ርግጽዩ ኣብ ሓንቲ ሃገር ብዛዕባ 
ዝኾነ ይኹን ነገር ምፍሕፋሕ 
ክፍጠር ግድን’ዩ ነቲ ምፍሕፋሕእቲ 
ግን ብጫውጫውታን ቅጽበታዊ 
ስጉምትታት ብምውሳድ ዘይኮነ 
ክፍታሕስ ብዓቕልን ብውሕሉል
ኣገባብን ጥራሕ’ዩ ክፍታሕ ዝኽእል። 
ምኽንያቱ ኣሽንኳይ’ዶ  ብሃገር 
ደርጃ ኣብ ሓንቲ ውሱን  ቁጽሪ ዘለዋ  

ስድራቤት ዝፍጠር ምፍሕፋሕውን  
ዘኸትሎ ሳዕቤን ኣዝዩ ከቢድን 
ኣቃሊልካ  ዘይርአን’ዩ። ሕጂ ኸኣ 
ኣብዛ ሃገር እቲ ሓደ   ነቲ ሓደ 
ክቃወሙ ይስምዑን ይርኣዩን ኣለው፡ 
ስለዚ  ነዛ ሃገር እዚኣ 
ሽግራታ ዘቃልሉላ መራሕቲ 
ድኣምበር ጸገማት ዝውስኹላ 
መራሕቲኣየድልይዋንዮ’ም እዚ 
እንተኾይኑ ክኣ መኪና ብዘይ ኣውቲስታ
ጥራሕ ኢዩ   ክኸውን ነገሩ።   

የማነ  ተስፋይ(ሰለል በል)
 ደረት

ሓጺር ታሪኽ ህይወት 
ናይ ኣብ ማሕዩር ዝርከቡ 

ጋዜጠኛታትን

 ተመስገን ገብረየሱስ ( 1965 - 
)

  ኮሜድያን ፡ ኣላዪ መድረኽ 
ከምኡ’ዉን ሰኣላይ ተመስገን 
ገብረየሱስ ፣ ኣባል ቦርድ ኣሰናዳእቲን 
ጸሓፊ ዜናታት ስፖርትን ጋዜጣ 
ቀስተ-ደበና ዝነበረ እዩ። ስድራቤቱ 
ንምሕጋዝ ናይ ዩኒቨርሲቲ 
ኣስመራ ትምህርቱ ዘቋረጸ፡ ድሒሩ 
ምሸታዊ እንዳተማህረ ግን ካብ’ታ 
ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣካዉንቲን 
ዲፕሎም ዝረኸበ ተመስገን ፣ ኣብ 
ልዕሊ ናይ ጋዜጠኝነት ስራሑ፡ ኣብ 
ዓበይቲ ፊልሚታት ሃገርና እዉን 
ተዋሲኡ እዩ ። ኣብ ወተሃደራዊ 
ኣገልግሎት ኣንዳሃለወ ድማ’ዩ 
ብ23 መስከረም ናይ 2001 
ዝተኣስረ። ተመስገን ከም ኩሎም 
ምስኡ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት 
ክሳብ እዚ ግዜ’ዚ ደሃይ የብሉን ።


