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መግለጺ ሃማደኤ

ብምኽንያት መበል 40 ዓመት ምስረታ ማሕበር
ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ካብ ዝፈጠሮም ዓበይቲ ውዳበታት ሓደ፡ ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ (ሃማደኤ)
እዩ። ርግጽ እዩ፡ ቃልሲ ደቀንስትዮ ኤርትራ ንሃገራዊ ናጽነትን ሰብኣዊ ክብረትን፡ ቅድሚ ምምስራት ሃማደኤ ዝጀመረ
ይኹን’ምበር፡ ምምስራት ሃማደኤ፡ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ኣብ ጽላል ሓደ ሃገራዊ ማሕበር ተጠርኒፈን፡ ንሃገራዊ
ናጽነት ኮነ፡ ንምርግጋጽ መሰልን ክብርን ጓለንስተይቲ ብዝሓየለን ዝተወደበን ኣገባብ ክቃለሳ ሰፊሕ ባይታ ዝፈጠረ ዓቢይ
ታሪኻዊ ምዕራፍ እዩ ነይሩ።
ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ፡ ኣብቲ ስርዓት ደርግን ዓንገልቱን “ደጊም ሰውራ ኤርትራ ዝበሃል የለን - ኣብቂዑ’ዩ”
ዝብልሉ ዝነበሩ ዝጸንከረ መድረኽ ስትራተጂያዊ ምዝላቕ 1979፡ ምዑታት ሓርበኛታት ደቀንስትዮ ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ
ጸላኢ ካብ ዝነበረ ከተማታትን ገጠራትን፡ ካብ ሓራ መሬትን ወጻኢ ሃገራትን፡ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ተኣኻኺበን፡ ኣብ ትሕቲ
ከቢድ ናይ ኲናት ሃዋህው ዝመስረትኦ ማሕበር እዩ።
ጉዕዞ 40 ዓመት ሃማደኤ፡ ዝያዳ ኩሉ ንሓይሊ ጥምረትን ውዳበን ኣጉሊሑ ዘርኢ እዩ። ሃማደኤ ነቲ ዝተበገሰሉ ዕላማን
ዝተነብረሉ እምነትን ብግብሪ ንምጭባጥ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ንደቀንስትዮ ብምንቃሕን ብምውዳብን፡ ክንዮ
ክለሰ-ሓሳባዊ ምውስዋስ፡ ደቀንስትዮ ኣብ ኩሉ ሃገራዊ ጉዳያት ብግብሪ እናነጠፋ፡ ንመሰለንን ጾታዊ ማዕርነተንን ክቃላሳ
ሓይሊን ድርኺት ዝፈጠረ ማሕበር እዩ።
ሃገራዊ ናጽነት ንምርግጋጽ ኣብ ዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ፡ ዝተራእየ ጅግንነት ደቀንስትዮ ኤርትራ፡ ኣብ ዘመናዊ
ታሪኽ ህዝብታት ዓለምና ሒደት መዳርግቲ ጥራይ ዘለውዎ፡ ብርቂ ተርእዮ ብምዃኑ፡ ምጽብባቕ እውን ዘድልዮ
ኣይኮነን። ደቀንስትዮ ኤርትራ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ 29 ዓመታት መዋእል ምዕቃብ ልኡላውነትን ዳግመ ህንጻን እውን ረባሕታ
መኸተ፡ ድርዒ ሰላምን ልምዓትን ምዃነን፡ ብግብሪ ኣመስኪረን እየን። እቲ ኣብ ኩሉ መዳያት ቃልሲን ህይወትን ማዕረ
ደቂተባዕትዮ ኣሕዋተን ተሰሊፈን ዘጉልሕኦ ብቕዓት ከኣ፡ ንኣመለኻኽታ ዜጋታት ብመሰረቱ ቀይሩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ
ጉዳይ ጾታዊ ማዕርነት ንብዙሕ ድሕረታት ዝሰገረ ምዕቡል ኣረኣእያ ዘለዎ ሕብረተሰብ ክኸውን ኣብቂዕዎ ኣሎ።
ከም ውጽኢት ናይዚ ውዱብ ቃልሲ’ዚ፡ ደቀንስትዮ ኤርትራ ምዕሩይ ተሳታፍነተን ዘረጋግጻሉ ጥራይ ዘይኮነ ብማዕረ
ዝረብሓሉ ባይታ እውን ክፈጥር በቒዑ እዩ። መሰረት ናይ ኩሉ ምዕባለ፡ ትምህርቲ ስለዝኾነ፡ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ፡
ተሳታፍነት ደቀንስትዮ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ትምህርቲ እንተላይ ኣብ ኰለጃት ኣስታት 45% ምብጽሑ፡ ሓደ ካብ ድሙቕ
ውጽኢት ናይቲ ዝተኻየደ ጻዕሪ እዩ።
ተፈጢሩ ብዘሎ ሰፊሕ ዕድላት ሞያዊ ትምህርቲ እውን፡ ደቀንስትዮ ዝተፈላለየ ሞያን ክእለትን እናቐሰማን እናመለኻን
ብምምጻእ፡ እንተላይ ኣብቲ ንደቂተባዕትዮ ጥራይ ተሓዚኡ ዝነበረ ዕዮታት ርኡይ ለውጢ ይምዝገብ ኣሎ። በዚ ድማ፡
ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ምሕያል ዓቕሚ ደቀንስትዮ፡ ክንዮ ሰብኣዊ መሰል፡ ደራኺ ዕብየት ምዃኑ ብግብሪ ይርኢ ኣሎ። ኣብ
ኣገልግሎት ጥዕና ሞት ኣዴታት ንምንካይ ብዝተኻየደ ጻዕሪ፡ ኣብ 1990 መጠነ ሞት ኣዴታት፡ ካብ 100,000 ነብሰጾራት
1,590 ዝነበረ፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ናብ ትሕቲ 240 ወሪዱ ኣሎ። ከም ክሽቦ፡ ትሕቲ ዕድመ መርዓን ካልእን ዝኣመሰለ ኣብ
ልዕሊ ደቀንስትዮ ተጻዒኑ ዝጸንሐ ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ዝተኻየደ ቃልሲ ከኣ፡ ሕጋዊ ደገፍ ስለዝረኸበ፡ ኣዝዩ
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ዘተባብዕ ውጺኢት ተረኺብዎ ኣሎ።
መበል 40 ዓመት ምምስራት ሃማደኤ፡ ዓመተ ዝኽሪ ጥራይ ዘይኮነ ዓመተ ገምጋም እውን እዩ። ርግጽ እዩ፡ ኤርትራውያን
ደቀንስትዮ ብቃልሲን ግብራዊ ስራሕን፡ ማዕረ ደቂተባዕትዮ ኣሕዋተን ተሳተፍቲን ረባሕቲን ኪኾና ዘኽእለን መሰላት ኣብ
ኩሎም ሕግታት ሃገር ከምዝሰፍሩ፡ ሱታፌን መሰልን ደቀንስትዮ ዘረጋግጹ ፖሊሲታት ኣብ ኩሎም ጽላታት ተኣታትዮም
ከምዝስርሓሎም ኣብ ምግባር ተዓዊተን እየን።
ይኹን’ምበር እዚ ስለዝተገብረ፡ ኣግእዞ ደቀንስትዮ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ በጺሑ ክበሃል ኣይከኣልን። ደቀንስትዮ፡
ኣብ ሕግታትን ፖሊሲታትን ሰፊሩ ዘሎ ማዕረ መሰልን ዕድልን ብግብሪ ክጥቀማሉ ዘኽእለን ምዕሩይን ተወዳዳሪን ዓቕሚን
ብቕዓትን ናይ ምድላብ ዕማም፡ ሕጂ እውን ገና ኣበርቲዕካ ክስርሓሉ ዘለዎ እዩ። በዚ ድማ ትግባረ ፖሊሲታትን ሕግታትን
ብተጨባጢ ውጽኢት እናተለክዐ፡ እቲ ዕላማ ቀጻሊ ጎስጓስን ስርዓተ ቁጽጽርን እናተገብረሉ ወትሩ ምኹላዕ የድልዮ።
ዝኽሪ 40 ዓመት ምምስራት ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ፡ ኣብዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽን ትስፉውን መድረኽ፡
ብሓበንን ኩርዓትን ኣብ እንብዕለሉ ዘለና ኣጋጣሚ እምበኣር፡ ሃማደኤ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተሓልፈ ጽንኩር መድረኻት፡
ኣብ ምርግጋጽ መሰልን ማዕርነትን ዝተረጋገጸ ዓወታት ብምዕቃብ ዝያዳ ንምምሕያሹ ኣብዞም ዝስዕቡ መዳያት ኣተኲሩ
ክሰርሕ መብጽዓኡ የሐድስ።• ነቲ ዘሎ ምዕሩይ ዕድላት ዘረጋግጽ ፖሊሲታትን ሕግታትን መንእሰያት ደቀንስትዮ ብኣድማዕነት ክጥቀማሉ ምእንቲ፡
ኣብ ዝለዓለ ናይ ምምራሕን ምውሳንን ስልጣንን ከምኡ’ውን ኣብቲ ልዑል ብቕዓት ዝሓትት ሞያታት ሱታፌ ደቀንስትዮ
ንኽዓዝዝ ምድራኽ፣
• ጥዕና ህዝቢ ብሓፈሻ ጥዕና ደቀንስትዮ ድማ ብፍላይ ርኡይ ለውጢ ምምዝጋቡ፡ ጎዳኢ ልምድታት ነበረ ክኸውን
ድልዱል ሕጋዊ ደገፍ ምርካቡ፡ ዘተባብዕ ምዕባለ ኮይኑ፡ ሓይልን ድርኺትን ወሲኹ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ክበጽሕ ምጽዓር፤
• ኣብ ትምህርቲ፡ ኣዋልድ ማዕረ ደቂተባዕትዮ ክስጉማ ተኸፊቱ ዘሎ ዕድልን ዝካየድ ዘሎ ጻዕርን ውጽኢቱን ዝምስገን
ኮይኑ ክዕቀብን ዝያዳ ክሕይልን ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ምጉስጓስ፤ ሱታፌ መንእሰያት ደቀንስትዮ፡ ኣብ ኩሉ ዓይነት
ሞያታት ዝያዳ ንኽሰፍሕ ድፍኢት ምግባር፣
• ድኽነት ንምውጋድ ኣብ ዝትግበር ዘሎ ሃገራዊ ፕሮጀክትታት ልምዓት ዘሎ ሱታፌ ደቀንስትዮ ዝያዳ ዓብዩ፡ ደቀንስትዮ
ካብ ረብሓታቱ ተኻፈልቲ ዝኾናሉ ዕድላት ምርሓብ፣
ኣብ መደምደምታ፡ ሃ.ማ.ደ.ኤ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ 40 ዓመታት፡ ሃገራዊ ናጽነት ንምጉናጻፍን ምዕሩይ ዕድላት ንመላእ
ህዝቢ ብሓፈሻ ንደቀንስትዮ ድማ ብፍላይ ንምርግጋጽን ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ዝተጻወቶ ተራ፡ ኣካል ዘዂርዕ ሃገራዊ
ታሪኽና ኮይኑ፡ ሕጂ እውን “ጉዕዞ ንምሉእ ኣግእዞ!” ኣብ ምዕራፉ ንምብጻሕ፡ ብቕዓት ተካእቲ መንእሰያት ብኹሉ መዳያት
ብምድራዕ፡ ርሑስ መጻኢ ኣብ ምውሓስ እጃሙ ከበርክት ቃል ይኣቱ።

ዮሃና! ነታ ሽግ ናጻነትን ትእምርቲ ማዕርነትን ዘድምቐት ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ!
ዮሃና! ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ!
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ኣግእዞ

“ሱታፌ ደቀንስትዮ ኣብ ቃልሲ፡ ምስ ምውላድ
ህ.ግ. እዩ ክሕይል ጀሚሩ!”
ዓብደልቃድር ኣሕመድ

ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ

• ተሳትፎ ደቀንስትዮ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ተቓውሞ ክኸውን ይኽእል’ዩ።
ህዝቢ ኤርትራ መዓስ ጀሚሩ ክንብል ናይ ገለ ካብዘን ደቀንስትዮ
ጅግንነት ዝገልጽ ኣፋዊ
ንኽእል?
ግጥሚታት ኣብ ቋንቋታት
ብዙሕ ሰብ ተሳትፎ ኤርትራዊት ሳሆ፡ ትግረ፡ ብሌን፡ ትግርኛን
ጓለንስተይቲ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ካልኦትን እናተወራረሰ ዝመጸ
1970ታት ዝጀመረ ይመስሎ ይኸውን። ዛንታታት ኣሎ።
ሱታፌ ደቀንስትዮ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ግን
ልዑል ውዳበ ዘለዎ
ኣብ መፋርቕ 1960ታት ኣብ ግዜ ክፍልታት
ደቀንስትዮ
እዩ ጀሚሩ። ይዝከረኒ ኣብ 1964/65 ኣብ’ታ ተሳታፍነት
ብዓብደልከሪም ኣሕመድ ትምራሕ ዝነበረት ኣንጻር መግዛእቲ ዝተራእየሉ
ሳልሰይቲ ክፍሊ፡ ሰለስተ ተጋደልቲ ኣዋልድ መድረኽ ምስ ምውላድ ህዝባዊ
ነይረን። ድሓር ግን ምስቲ ኣብ ሰውራ ሓይልታት ኣብ ቀዳሞት ዓመታት 1970ታት
ኤርትራ ኣብ መንጎ ክፍልታት ዝተላዕለ እዩ። ገዛእቲ ኣብ ገጠራት ይኹን ከተማታት
ሽግራት፡ እተን ደቀንስትዮ ብዙሕ ከይጸንሓ ኤርትራ ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ቅትለትን ግፍዒን
ናብ ሰምሰም ዝበሃል መዓስከር ላጅኢን-ሱዳን ከም ሳዕቤኑ ዝተራእየ ስደትን፡ ኤርትራዊት
ከይደን። እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ጓለንስተይቲ ኣንጻር መግዛእቲ ብረት ኣልዒላ
ሰውራ ኣይሓገዘንን። ኣብቲ ግዜ’ቲ ናይዘን ክትቃለስ ካብ ዝድረኸ ምኽንያታት ሓደ
ደቀንስትዮ ናብ ሜዳ ምስላፍ ንብዙሕ ሰብ እዩ። ካብ 1972/73 ክሳብ 1977 ኣብ ዝነበረ
ዓመታት ከኣ እቲ ተሳታፍነትን ቀስ ብቐስ
ይግርሞ ነይሩ።
እናማዕበለን እናሓየለን ክመጽእ ተራእየ።
ቅድሚ ሰውራ ናብ ዝነበረ ታሪኽ
ኣብ መፋርቕ ሰብዓታት፡ ኣብ ትሕቲ
እንተርኣና’ውን ብዝተወደበ መልክዕ ድኣ
ኣይኹን’ምበር፡ ኣብያ ደቀንስትዮ ንመግዛእቲ ጽላል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝቘመ፡
ዘመልክት ታሪኽ ኣብ ኣፋውያን ግጥምታት ‘ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ’ ኤርትራ ነይሩ
ዝተፈላለየ ቋንቋታት ሃገርና ንረክብ ኢና። እዩ። በዓል ዛህራ ጃብርን ኣምና መለኪንን
ኣብ ደንካልያ፡ ሰምሃር ደቡብ፡ ባርካን ካልኦትን ዝመርሐኦ። እቲ ማሕበር ኣብ
ካልእ ከባቢታትን ኤርትራ፡ ኣንጻር’ቶም ምድራኽ ቃልሲ ደቀንስትዮ ኣንጻር መግዛእቲ
ክጨውዩወን፡ ከም ጊላ ክሸጡወንን ናቱ እጃም ነይርዎ እዩ። ኣብ 1976 ኣንጻር
ከደምቶም ክገብሩወንን ዝፍትኑ ዝነበሩ መግዛእቲ ናይ ደርግ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ
ደራቡሽን ጣልያንን ካልኦት ገዛእትን ዝነበረን ቃልሲ ኮነ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰውራ
ተቓውሞ ዝገልጽ ታሪኻት ኣሎ። ጥርኑፍ ዝነበረ ኲናት ሓድሕድ ደው ኣብ ምባል፡ ዓቢ
ወይ ውዱብ ተቓውሞ’ዩ ነይሩ ክበሃል ተራው ተጻዊተን እየን። እቲ ምንቅስቓስን
ኣይከኣልን። በብውልቀን ዘርእይኦ ዝነበራ ውዳበን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ከም ዒራቕ፡
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ሶርያ፡ ኩዌት፡ ሊባኖስ ካልኦት ሃገራት
ኣዕራብን ዝነበራ ደቀንስትዮ ዝጥርንፍ እዩ
ነይሩ።
እቲ ዝሓየለን ዝሰፍሐን ሱታፌ
ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ኣብ ቃልሲ፡ ምስ
ምሕያል ውድብ ህዝባዊ ግንባር ዝመጸ እዩ።
እቲ ውዳበ፡ በብቕሩብ እናሰፍሐን እናሓየለን
ብምምጻእ፡ ኣብ 1979 ኣብ ዓራግ፡ ሳሕል ኣብ
ዝተኻየደ ጉባኤ ንሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ
ኤርትራ ብምምስራት፡ ናይ መወዳእታ
መልክዑ ሒዙ።
• ኣመላኻኽታ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሕቶ
ደቀንስትዮ ከመይ እዩ?
ኣመለኻኽታ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጉዳይ
ደቀንስትዮ ንጹር እዩ። ደቀንስትዮ ፍርቂ
ሕብረተሰብ ኤርትራ እየን። ነዚ ፍርቂ ዓቕሚ
ሕብረተሰብ ከየሳተፍካ፡ ክብጻሕ ዝኽእል
ምዕባለ የለን ኢሉ’ዩ ዝኣምን። ብኣፍ ዘይኮነ
ድማ፡ ብግብሪ ኣብ ኩሉ መዳያት ንትግባረኡ
ይሰርሕ ነይሩ። ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ
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ኣንጻር ድርብ ጭቆና ማለት ኣንጻር
መግዛእቲን ተባዕታዊ ልዕልናን ተቓሊሳ
መሰላ ከተረጋግጽ ድማ ባይታ ፈጢሩ።
ብዘይካዚ ብኣመለኻኽታ ህዝባዊ ግንባር ሕቶ
ጓለንስተይቲ ማሕበራዊ ሕቶ ጥራይ ዘይኮነ
ሕቶ ድሕነት ሃገር’ውን እዩ። ጓለንስተይቲ
ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ እያ ንብል እንተለና፡
ፍርቂ ክፋል ሕብረተሰብ እንተተገሊሉ፡
ድሕነት ናይቲ ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ ኣሎ
ክትብል ኣይትኽእልን። ነዘን ሰለስተ ኣገደስቲ

• ብግብሪ ንምዕዋቱ ክሳብ ክንደይ ከኣ ብትምህርቲ ይኹን ብስራሕ በርቲዐን
ተሰሪሑሉ ክንብል ንኽእል?
ዓቕመን ኣሐይለን ንመሰለን ብግብሪ ክቃለሳን
ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ እቲ መስርሕ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ብግብሪ ክጥቀማሉን
ነዊሕ እዩ። ግን ተበጊስና፡ ጽቡቕ ኣንፈት የድሊ።

ነገራት ክንሕዘን እንተኽኢልና፡ እቲ ውድብ
ይኹን እቲ መንግስቲ ብዛዕባ ደቀንስትዮ
እንታይ ከምዝሓስብ ክበርሃልና ይኽእል’ዩ።
ካብ’ዚ ኣጠማምታ’ዚ ብምብጋስ ከኣ፡ ማዕረ
ስራሕ፡ ማዕረ ደሞዝ፡ ማዕረ ተሳታፍነት ኣብ
ፖለቲካዊ ህይወት፡ ማዕረ ተሳታፍነት ኣብ
ቁጠባዊን ማሕበራዊን ዕማማት ንምርግጋጽ
እቲ መንግስቲን ግንባርን ዝሰርሕሉ እዩ።
ነዊሕ ጻዕርን መስርሕን ዝሓትት ቃልሲ እዩ።
ኣብ ውሽጢ እቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ከኣ
ጓለንስተይቲ ተራኣ እናልዓለ ከምዝኸይድ
ክትገብር ክትክእል ኣለዋ። መሰልን ማዕርነትን
ኣብ መወዳእታ ብተሳታፍነትን ብብቕዓትን
እዩ ዝረጋገጽ። እዚ ኣመለኻኽታ ህዝባዊ
ግንባር ኣብ ጉዳይ ደቀንስትዮ፡ ኣብ ሃገራዊ
ቻርተር ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን
ፍትሒን ብንጹር ሰፊሩ ዘሎ እዩ።

ከተረጋግጽን ክትክእል ኣለዋ።

ሒዝና ድሓን ሰጒምና ኣለና ክንብል ንኽእል።
ሚእቲ ካብ ሚእቲ መሰል ደቀንስትዮ
ኣረጋጊጽና ኢልና ኣይንጀሃርን። ብቐጻሊ
ቃልሲ ዘድልዮ መስርሕ እዩ። እቲ ባይታ
ተፈጢሩ ስለዘሎ ግን እታ ጓለንስተይቲ
ተቢዓን ሓይላን ክትሰርሕን ንመሰላ ብግብሪ

ሓደ ካብቲ ህዝባዊ ግንባር፡ ሱታፌ
ደቀንስትዮ ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ
ንምትብባዕ ዘተኣታተዎ ኣገባብ፡ ሰላሳ ካብ
ሚእቲ ናይ ፖለቲካዊ ስርሓት ንጓለንስተይቲ
ከምዝሕዛእ ምግባር እዩ። ኣብነት ኣብ ዝኾነ
ምርጫ 30% መናብር ንደቀንስትዮ ምሕዛእ
ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣይተራእየን። እዚ ገና ኣብ
ግዜ ብረታዊ ቃልሲ እንከለና ዝተኣታተወ
እዩ። ኣብ ናይ ባይቶ ምርጫ ንኣብነት፡
ኣብቲ ሰላሳ ካብ ሚእቲ ንሓድሕደን እየን
ዝወዳደራ፡ ኣብ’ቲ ሰብዓ ሚእታዊት ከኣ ምስ
ደቂተባዕትዮ ይወዳደራ። እዚ ጓለንስተይቲ
ንኸይትውጻዕ ዝተፈጥረ ባይታ ኮይኑ፡
ቀሊል ነገር ኣይኮነን። እዚ ሓደ ካብቲ ግዴታ
ወይ ስራሕ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ። ንሳተን
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• ድሕሪ ናጽነት’ከ ሱታፌ ደቀንስትዮ ኣብ
ኩሉ መዳያት ከመይ ይግምገም?
ንጓለንስተይቲ ኣብ ውሻጠ ጥራይ ዝድርት
ኣረኣእያ ሕብረተሰብ ተሰይሩ፡ ኤርትራዊት
ጓለንስተይቲ ማዕረ ደቂተባዕትዮ ትመሃር፡
ተገልግል ኣላ። ብፍላይ ሱታፌአን ኣብ ሃገራዊ
ኣገልግሎት ሓደ ፍሉይ ተኣምር’ዩ ክበሃል
ይከኣል። ብውልቂ’ውን እንተረአና ኣብ
ብዙሕ ዓውድታት ዋላ እቲ ብጓለንስተይቲ
ኣይድፈርን’ዩ ዝበሃል ሞያታት ከም ምብራር
ነፋሪት፡ ከም ምምራሕ መራኽብ ደቀንስትዮ
ይሳተፍኦ ኣለዋ። ኣብ ውትህድርና፡ ሕክምናን
ካልእ ኩሉ ሞያታትን ዘሎ ተሳታፍነት
ደቀንስትዮ ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ኩሉ
ደረጃታት ኣካዳምያዊ ትምህርቲ፡ ሱታፌአን
ልዕሊ 40% በጺሑ ኣሎ። እዚ ናብ 50% ክብ
ኢሉ፡ ምሉእ ብምሉእ ምስ ናይ ደቂተባዕትዮ
ክመዓራረ ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ናብ’ቲ
ዝድለ ደረጃ ማዕርነት ክብጻሕ ይከኣል።
ምስዚ ተኣሳሲሩ፡ ተራ ሃገራዊ ማሕበር
ደቀንስትዮ ኤርትራ (ሃማደኤ) ካብቲ ዘለዎ
ዝያዳ ክሕይል፡ ነቲ ዘሎ ጸገማት ፈቲሹን
ኣጽኒዑን ብዝሓየለ ድርኺት ነቲ ዝዓለሞ
ሸቶታት ኣብ ምውቃዕ ኣበርቲዑ ክነጥፍ
የድሊ።
• ምስ ካልኦት ኣብ ኣፍሪቃ፡ እስያ ይኹን
ካልእ ከባቢታት ዓለምና ሰውራ ዘካየዳ
ሃገራት ክረአ ከሎ ሱታፌ ደቀንስትዮ ኤርትራ
ደረጃኡ ከመይ ትግምግሞ?
ኣዚዩ ልዑል’ዩ። ናይ ኤርትራዊት
ጓለንስተይቲ ተራ ኣብ ሰውራ ምስ ናይ ካልኦት
ሃገራት ከተነጻጽሮ ከለኻ ናይ ሰማይን ምድርን
ፍልልይ ኣለዎ። ልክዕ’ዩ ኣብ ኣልጀሪያ፡
ኣንጎላ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ዚምባብወ፡ ደቡብ

ፍሉይ ሕታም

የመን፡ ፍልስጤምን ካልኦትን ኣብ ዝነበሩ
ሰውራታት ተሳታፍነት ደቀንስትዮ ነይሩ’ዩ።
ግን ብዓቐን ይኹን ብኣድማዕነት ኣበርክቶ
ኣዝዩ ትሑት እዩ ነይሩ። ኤርትራዊት
ጓለንስተይቲ ኣብ ሰውራ ዝነበራ ተራን
እጃምን መዳርግቲ የብሉን። ህዝባዊ ግንባር
ተራ ጓለንስተይቲ ብዝለዓለን ብዝሓየለን
ብዝተዓጻጸፈን ደረጃ ክሕይል ዝገበረ ውድብ
እዩ። እቲ ኣብ ሰውራ ዝተራእየ ሱታፌ ድሕሪ
ናጽነት እውን ቀጺሉ እዩ። ኤርትራዊት
ጓለንስተይቲ፡ ኣብ ትምህርቲ ኣላ፡ ኣብ ሕርሻ
ኣላ፡ ኣብ ሕክምና ኣላ፡ ኣበይ’ከ ዘየላ - ኣብ
ኩሉ ኣላ።

ኣግእዞ
ምክልኻል እንተመጻእና፡
ዝግባእ
ስልጠናታት
ወሲዳል ኣብ ሓይሊ ባሕሪ
መራሒት መርከብን ፈጣን
ጃልባን፡ ኣብ ሓይሊ ኣየር
ኣብራሪት ነፋሪት ኮይና
ትሰርሕ
ጓለንስተይቲ
ምርኣይ ልሙድ እዩ። ኣብ
ልምዓታዊ ስርሓት እውን፡
ዘዋሪት ዶዘርን ትራክተርን
ካልእ ሕርሻውን ህንጻውን
ማሺነሪታት ሒዛ እጃማ
ኣብ ምብርካት ትርከብ። እዚ ግብራዊ
ተሳታፍነት’ዚ ካብ’ዚ ዘለዎ ንላዕሊ ክኸውን’ዩ
እቲ ትጽቢት ዝግበር። ክሳብ ሕጂ ተበጺሑ
ዘሎ ምዕባለ ከኣ ተስፋ ዝህብ እዩ።
• ተራ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከባ
ደቀንስትዮ ኤርትራ ኣብ መኸተ ኣንጻር እገዳን
ካልእ ሃገራዊ ጉዳያትን ከመይ ይግምገም?

ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር
ትሃሉ ኣብ ወጻኢ ዝያዳ ኩሉ ብጽንዓታ እያ
ትልለ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከባ ደቀንስትዮ
ኣብ እዋን መኸተ ንልኡላውነት ሃገር፡ ኣብ
ልዕሊ’ቲ ዝጠቐስናዮ ቀጥታዊ ስታፌ፡ ንደቀን
እናተባብዓ፡ ‘ሃገረይ ስልማተይ’ እናበላ
• ተራ ደቀንስትዮ ኣብ ምዕቃብ ልኡላውነት
ዝገብርኦ ዝነበራ ወፈያታት ቀሊል ኣይኮነን።

ሃገር’ከ?

ልኡላውነት ሃገር ምዕቃብን ምውሓስን
ክንብል ከለና ነቲ ወተሃደራዊ ሸነኹ
ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ናይ ልምዓትን መኸተን
ቃልሲ’ውን ዘጠቓልል እዩ። ተራ ኤርትራዊት
ጓለንስተይቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ መኸተን
ልምዓትን ጉዕዞ ኣዝዩ ልዑልን መዳርግቲ
ዘይርከቦን እዩ ነይሩ። ልክዕ ከም ኣብ ምምጻእ
ናጽነት፡ ኣብ ግዜ ወራር ወያነ፡ ልኡላውነት
ሃገር ኣብ ምውሓስ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ
ዕዙዝ ግደ ከምዝነበራ ኩሉ ዝርኣዮን
ዝፈልጦን እዩ። ሕጂ እውን ኣብ ሓይልታት
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እተን ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ድማ ብተመሳሳሊ፡
ብልዑል ሃገራዊ ወኒ፡ ብንዋትን ሞራልን
ዝነበረን ኣበርክቶ ዓቢ እዩ። ማዕከን ምክልኻል
ሃገር ኣብ ምስሳን ዝገበርኦ ወፈያ፡ ንስድራቤት
ስውኣትን ደቂ-ስውኣትን ንማሕበር ስንኩላን
ተጋደልቲ፡ ዓቕሚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዋ
ደቀንስትዮ ክብ ንምባል ካልእን ዝገበርኦ
ኣበርክቶ ቀሊል ኣይኮነን። ዓቢ ጽልዋ እዩ
ነይሩዎ። ኣብቲ ናይ እገዳ እዋን ኣብ ጀኔቫ፡
ኒዩዎርክን ካልኦት ዝተፈላለያ ከተማታትን
ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊታት ቁርን
ቀዝሕን ሃሩርን ከይዓገተን መዓልቲን ለይትን
ድምጸን ብዓውታ እናስመዓ መኪተን እየን።
ብሓፈሻ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ፡ ኣብ
ግዜ ገድሊ ይኹን ብድሕሪኡ ብህይወታን
ንብረታን ንሃገር ተወፊያ እያ። ብዙሓት
ኣብነታውያን ደቀንስትዮ ምጥቃስ ይከኣል
እዩ። ንኣብነት ብዛዕባ ሓንቲ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን
ዝተሰወአት ብጸይቲ ከዕልለኩም። ብጸይቲ
ኣስረስ ገብረእየሱስ መንእሰይ እንከላ ብነርስ
ተመሪቓ ስራሕ ዝጀመረትን ኣብ መፋርቕ
ሰብዓታት ኣብ ቃልሲ ክትሳተፍ ዝተወደበትን
ዜጋ እያ ነይራ። ኣብ ግዜ ደርግ፡ ኣብ ኢድ
ጸላኢ ዝወደቑ ኤርትራውያን ተጋደልቲ ኣብ
ዝተኣስርሉ ኣብያተ ማእሰርቲ እናኸደት
ትሕክምን ምስ ሜዳ’ውን ርክብ ትገብርን

ፍሉይ ሕታም
ነይራ። ኩነታት እናጸንከረ ከይዱ፡ ምስጢራዊ
ስርሓ ብጸጥታ ናይ ደርግ ምስተፈልጠ ከኣ፡
ሃዲማ ንሱዳን ተሰዲዳ። ኣይጸንሐትን ናብ
ስዑድያ ሰጊራ። ካብ መወዳእታ ሰብዓታት
ክሳብ 1996 ኣብ ሱዕድያ ጸኒሓ። ኣብ ስደት
ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ’ውን እቲ ‘ኩሉ ንሃገረይ’
ዝብል ተወፋይነታን ኣበርኩቶኣን ኣየቋረጸን።
ኣብ’ዚ ኣብ ኣስመራ መጽለሊ ዝኾና ገዛ

ኣስሪሓ ትነብር ነይራ። ክሳብ’ዚ እዋን’ዚ
ሓዳር ይኹን ውላድ ኣይነበራን። ዕድመኣ
ምሉእ ንሃገር’ያ ወፊያቶ። ኣብ መወዳእታ
ከኣ ቅድሚ መስዋእታ ነቲ ዝነበራ ገዛ ብስም
ደቂ ስዉኣት ፈሪማ ንመንግስቲ ኣረኪባቶ።
ካብ’ዚ ዝዓቢ ሃገራውነትን ጅግንነትን የለን።
እዚ ከም ኣብነት ዝጠቐስኩዎ እዩ እምበር፡
ከም ብስራት ዝኣመስላ ውፉያት ደቀንስትዮ
ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኤርትራ ብብዝሒ
ኣለዋ።
• ኣብዚ ሕጂ ተኣትዩ ዘሎ ሓድሽ ናይ
ሰላም መድረኽ፡ ተራ ደቀንስትዮ ብሓፈሻ
ተራ ሃማደኤ ከኣ ብፍላይ፡ ከመይ ክኸውን
ኣለዎ ትብል?
ናብ መልሲ ቅድሚ ምእታወይ፡ ብዛዕባ
ሓንቲ ክትበርህ ዝግበኣ ነጥቢ ኣልዒለ
ክዛረብ። ፈለማ ሃማደኤ ሓደ መሓውር

ኣግእዞ

ናይ ህዝባዊ ግንባር ምዃኑ ምርዳእ የድሊ።
ከም ማሕበር ኣብ መዓልታዊ ስርሓት ናቱ
ናጽነት ኣለዎ፡ ባጀቱ ድዩ ፕሮግራማቱን
ማእዝኑን ግን ብመስመር ህዝባዊ ግንባር እዩ
ዝምራሕ። እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት፡
እቲ ውዱዕ ኩነት ከምኡ ስለዝኾነ እዩ።
ከምቲ ተደጋጊሙ ዝግለጽ እዚ ሃገር’ዚ
ህዝባዊ ግንባር ዘቖሞ ሃገር እዩ። ህዝባዊ

ባይታ ምፍጣር ሓላፍነቱ እዩ። ምኽንያቱ
ጉዳይ ደቀንስትዮ ብዓቢኡ ምስ ሕቶ ሃገራዊ
መንነትን ሃገራዊ ድሕነትን ዝተኣሳሰር
ስለዝኾነ።

ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን
ክካየድ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምትኹታዂን
ከም እገዳ ዝኣመሰለ ተጻብኦታትን ዜናዊ
ጸለመን ዲፕሎማሲያዊ ከበባን ካልእን
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ፈሺሉን ተቕንጢጡን እዩ።
ኣብ ሓድሽ መድርኽን ሓድሽ መዋእልን
ኢና ንኣቱ ዘለና። ኣብ’ዚ ሓድሽ መዋእል
ድማ፡ ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ
(ሃማደኤ) ኮፍ ኢሉ ኩነታቱን መደባቱን
ክግምግም ክኽእል ኣለዎ። ድኹምን ሓያልን
ጎድንታቱ ብዝግባእ ገምጊሙ፡ ንተራን
ኣበርክቶን ደቀንስትዮ ዝያዳ ክድርኽ፡ መጻኢ
ናይቲ ማሕበር ይኹን እንታይ ክመስል
ከምዘለዎ ከነጽር ክኽእል ኣለዎ እብል።
እቶም ዝሰርዖም መደባትን ንጥፈታትን
ከኣ እዋናውያን፡ ንጹራትን ተተግበርትን
ግንባር እንተዘይህሉ እዚ ሃገር’ዚ ብርግጽ ኮይኖም፡ ንሕቶ ደቀንስትዮን ሃገርን ክምልስ
ኣይምሃለወን ነይሩ። ህዝባዊ ግንባር ናጽነት ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ።
ጥራይ ዘይኮነ ብዓቢኡ ሃገር እዩ ኣምጺኡ።
•
ኣብ መወዳእታ ከተመሓላልፎ
ተሳትፎን መስዋእትን ጽንዓትን ኣባላት
እትደሊ መልእኽቲ?
ህዝባዊ ግንባር’ዩ ነዚ ሃገር’ዚ መስሪትዎ።
ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ሓድሽ መዋእልን
እንተላይ እታ ኣብ ውሽጢ’ዚ መስርሕ’ዚ
ዕዙዝ ኣበርክቶ ዝነበራ ኤርትራዊት ሓድሽ መድረኽን ኣቲና ኣለና’ሞ፡
ጓለንስተይቲ። ስለዚ ጉዳይ ኤርትራዊት ንክብርታትናን ጽንዓትናን ሓድነትናን
ጓለንስተይቲ ካብ’ዚ ውዱዕ ኩነታት’ዚ ዓቂብና ንርሁው መጻኢ ንበገስ ክብል
ኣውጺእካ ንበይኑ ነጺልካ ዝርአ ኣይኮነን። እደሊ። ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ከኣ ከም’ቲ
ስለዚ ከኣ’ዩ ሃማደኤ ከም ካልኦት ናይ ኣብ ምምጻእ ናጽነትን ምውሓስ ልኡላውነት
መንእሰያት፡ ሰራሕተኛታት ስንኩላንን ሃገርን ብግብሪ ዘርኣኽዮ ጽንዓትን
ማሕበራት፡ ሓደ ካብ መሓውራት፡ ህዝባዊ ተወፋይነትን፡ ኣብ’ዚ ሓድሽ መዋእል’ውን
ግንባር ኮይኑ ዝንቀሳቐስ።
ተራኺን ኣበርክቶኽን ኣዕዝዝዮ እናበልኩ፡
ናብ’ታ ሕቶ ክምለስ፡ ኣብዚ ኣቲናዮ ዘለና ንሃማደኤን ንመላእ ደቀንስትዮ ኤርትራን
ሓድሽ መድረኽ፡ ተራ ደቀንስትዮ ቀሊል እንቋዕ ናብ መበል 40 ዓመት ምምስራት
ኣይኮነን። ህዝባዊ ግንባር ንሃማደኤ ዘድሊ ሃማደኤ ኣብጻሓና ኣብጽሓክንን ክብል
ዕድላት እናኸፈተ ናታተን ተራ ዘረጋግጻሉ እደሊ - የቐንየለይ።
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ፍሉይ ሕታም

ኣግእዞ

“ደቀንስትዮ - ዓንዲ-ሕቖ ህዝብን መንግስትን ኢና!”
ብዮሴፍ ሃይለማርያም
ኣግእዞ ደቀንስትዮ ንምርግጋጽ ኣብ
ዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ፡ ኣብ ቅድመግንባር ተሰሊፋ፡ ኣብ ምንቃሕን ምውዳብን
ደቀንስትዮ፡ ዕድመኣ ዝወፈየት እያ። ቅድምን
ድሕርን ናጽነት፡ ደቀንስትዮ ኤርትራ ኣብ
ውሻጠ ወጺአን ንናጽነትን መሰለንን ተቢዐን
ክቃለሳ እጃም ኣበርኪታ። ዝበዝሕ ናይ
ስራሕ ግዜኣ፡ ነቲ ኣብ 1979 ዝቖመ ሃገራዊ
ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ ብተወፋይነት
ኣብ ምምራሕ ስለዘሕለፈቶ ድማ፡ ኣብ
ኣእምሮ ደቀንስትዮ ሃገርና ፍሉይ ቦታን
ዝኽርን ኣለዋ። ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ፡ ሚኒስተር
ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ብምዃን ንህዝባን
ሃገርን ተገልግል ኣላ - ወ/ሮ ልኡል ገብርኣብ።
መጽሔት ኣግእዞ፡ መበል 40 ዓመት
ምምስራት ሃማደኤ ኣጋጣሚ ብምግባር፡
ነዛ ኣደን ሓፍትን፡ ተጋዳሊትን መራሒትን
ዝዀነት ገዲምን ውፍይትን ጓለንስተይቲ፡
ክብርቲ ጋሻኣ ጌራታ ኣላ - ሰናይ ንባብ፦

ቀዳመይቲ ኣደ-መንበር ሃማደኤ
ሚ/ር ልኡል ገብረኣብ
ክልተ ዓመት ኤም.ቢ.ኤ
ተማሂረ፡ ግና እቲ ትምህርቲ
ስለዘቋረጸ፡ ዳግማይ ምስ
ኣታባስካ - ካናዳዊት
ዩኒቨርሲቲ፡
ብዓውዲ
‘መጽናዕቲ ማዕርነት’ (Equity Studies) ብማሕበራዊ
ስነፍልጠት ብደረጃ ማስተርስ
ወዲአ። ኣብ ማሕበራዊ
ሂወተይ፡ ኣብ ሜዳ ተመርዕየ፡
ስለስተ ኣወዳት ወሊደ፡
ናጽነት ርእየስ ድሮ’ውን
እኖ-ሓጎ ኰይነ ኣለኹ።
* ምስ ተሰለፍኪ፡ ገድሊ
ከመይ ጸኒሑኪ?

- እታ ቅድሚ ምስላፈይ ዝነበረትኒ ናይ
ሓደ ዓመት ውዳበ፡ ኣዝያ ሓጊዛትኒ’ያ።
ዓለምትናን ኣብታ ዝተመደብኩላ ጋንታ
ዝነበራ ደቀንስትዮ ተጋደልትን’ውን፡ ጽቡቕ
* ኣተዓባብያኽን ኣሰላልፋኽ ናብ ቃልስን ተቐቢሎም ስለዝሓብሓቡኒ፡ ናብራ በረኻ
ክትገልጽልና?
ብዙሕ ኣይከበደንን።
- ዝሃብኩምኒ ዕድል አመስግን። ካብ
* ኣመጻጽኣኺን ናብ ሃገራዊ ማሕበር
ማእከላይ መነባብሮ ዝነበሮም ስድራ ደቀንስትዮ ኤርትራ ከመይ እዩ ነይሩ?
ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ። መባእታን
- ድሕሪ ተዓሊም፡ ኣብ ኣሃዱ ህዝባዊ
ማእከላይን ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ቤት
ትምህርቲ ኣብ ኮምቦኒ ተማሂረ። ካልኣይ ምምሕዳር’የ ተመዲበ። ኣብ ሳሕልን
ደረጃ ትምህርተይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣፍዓበትን ኰይነ፡ ነቲ ናይ ምውዳብ ስርሓት
ቀይሕ ባሕሪ ቀጺለ ክሳብ 11 ክፍሊ ክነጥፈሉን ክመሃረሉን ዕድል ረኺበ። ሽዑ፡
ምስተማሃርኩ፡ ብሰንኪ’ቲ ኣብ 1975 ዝነበረ ደቀንስትዮ ካብ ገዛአን ወጺአን ክእከባን
ኵነታት፡ ትምህርተይ ኣቋሪጸ ኣብ ህዝባዊ ክመሃራን ከቢድ’ዩ ነይሩ። ብድሕሪ ሰብኡተን፡
ግንባር ተወዲበ፡ ኣብ 1976 ድማ ተሰሊፈ። ናብኣተን እናኸድናን ገዛአን እናወዓልናን ግን፡
ድሕሪ ናጽነት፡ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርተይ ክንውድበን ክኢልና። ብናይ ሓባር ጻዕሪ፡ ካብ
ዛዚመ። ቀጺለ፡ ምስ ኦፐን ዩኒቨርስቲ ናይ ውሻጠ ከምዝወጽኣ ስለዝተገብረ፡ ብብቕሩብ
ዓዲ እንግሊዝ ብናይ ርሕቀት ትምህርቲ ጉዳይ መሰላተን ክለዓልን ክስርሓሉን
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ጀሚሩ። ውዳበ ደቀንስትዮ፡ ንሃገራዊ
ናጽነት ንምቅላስ ጥራይ ዘይኰነ፡ ማሕበራዊ
ፍትሕን ቁጠባዊ መሰላትን ብፍላይ ማዕርነት
ደቀንስትዮ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ምዃኑ
እናተነጸረ መጺኡ። እቲ ናይ ውዳበ መስርሕ
ጽቡቕ ኣብ ዝኸደሉ፡ ካብ ህዝባዊ ምምሕዳር
ወጺአ ካድር ክመሃር ኣብ መበል ታሽዓይ
ዙርያ ናብ ባቖስ ከይደ። ንሓጺር ግዜ ኣብ
ሓይልታት - ብርጌድ 31 - ሰሜናዊ ምብራቕ
ሳሕል ተመዲበ። ኣብ ሓይልታት ፈለማ ተራ
ተጋዳሊት፡ ዳሕራይ ኮሚሳር ጋንታ ኰይነ
ሰሪሐ።
ኣብ 1978፡ መስራቲ ጉባኤ ሃገራዊ
ማሕበር ደቀንስትዮ ኣብ ከረን ክካየድ
ምድላዋት ተጻፊፉ ነይሩ። ብሰንኪ’ቲ ዝሰዓበ
ወተሃደራዊ ኩነታት ስትራተጂያዊ ምዝላቕ
ግን ክካየድ ኣይከኣለን። ናይ ኲናት ሃዋህው
እኳ እንተነበረ፡ እቲ ጉባኤ ግድን ኣብ ዝሓጸረ
ግዜ ክካየድ ስለዝተወሰነ፡ እተን ኣብ ህዝባዊ
ምምሕዳራት ንሳተፍ ዝነበርና ተጋደልቲ፡
ካብ ሓይልታት ተሳሒብና ናብ ህዝባዊ

ፍሉይ ሕታም

ኣግእዞ

ምምሕዳር ከምእንምለስ ተገይሩ። ኣብ
1979 ከኣ፡ ቀዳማይ ጉባኤ ሃገራዊ ማሕበር
ደቀንስትዮ ኤርትራ ኣብ ዓራግ ተኻዪዱ።
እቲ ጉባኤ፡ ካብ ሜዳ፡ ካብ ሓራ ቦታታት፡
ካብ ድሕሪ መስመር ጸላኢ፡ ካብ ሃገራት
ወጻኢ ዝመጽኣ ተወከልቲ ዘሳተፈ እዩ ነይሩ።
ኣብቲ ጉባኤ ቀዲሙ ንድፊ ቅዋም ናይቲ
ማሕበር ሰፊሕ ዘተ ተኻዪድሉ። ብድሕሪ’ዚ፡

ሃማደኤ ኣብ ዓራግ ተኻዪዱ። ሽዑ’ውን፡
ዳግማይ ኣደ መንበር ኰይነ ንሓሙሽተ
ዓመት ተመሪጸ። ሓደስቲ ኣባላት ፈጻሚት
ሽማግለትን ማእከላይ ባይቶን ተመሪጸን
ከኣ፡ እቲ ስራሕ ቀጺሉ። ኣብ 1988’ውን
ሳልሳይ ጉባኤ ሃማደኤ ኣብ ዓራግ ተቓኒዑ።
ብጸይቲ ኣስካሉ መንቀርዮስ ኣደ መንበርነት
ተረኪባቶ። ኣነ ከኣ፡ ክሳብ ናጽነት ኣብ ህዝባዊ

ኣቋውማ ማሕበር ካብ ታሕቲ ንላዕሊ
ክኸውን እዩ ወሲኑ። ሓያል ውዳበን ሱታፌን
ደቀንስትዮ፡ ናጽነት ካብ ዘረጋግጹ ኣዕኑድ
ሓደ ምዃኑ ስለዝኣመነሉ፡ ኣብ ኣወዳድባኡ፡
ካብ ታሕቲ ጀሚሩ፡ ደፋእታዊ ምዕባለ ሒዙ
ከም ዝመጽእ ጌሩ። በዚ መሰረት፡ ኣብ 1977
ከምኡ’ውን ኣብ 1978 ኣብ ሰሜን ኣመሪካን
ኣብ ኤውሮጳን ማሕበር ናይ ደቀንስትዮ

ኣባላት ማእከላይ ባይቶን ፈጻሚት ሽማግለን
ከምኡ’ውን ናይ ኣርባዕተ ከባቢታት - ሰሜን
ኣመሪካ፡ ኤውሮጳ፡ ማእከላይ ምብራቕን
ኤርትራን - ወከልቲ ማሕበር ተመሪጸን።
ሃማደኤ ብወግዒ ቆይሙ፡ ኣነ ኣደ መንበር
ኰይነ ንሓሙሽተ ዓመት ከገልግል ተመሪጸ።
ናይ ፈለማ ቤት ጽሕፈት ሃማደኤ ኣብ ሱዳን
እዩ ነይሩ። ቀጺሉ ናብ በይሩት ተቐይሩ።

ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ጸሓፊት ኰይነ
ሰሪሐ። ዓቕምን ብቕዓትን ዘለወን ደቀንስትዮ፡
ካብ ኵሉ ክፍልታት ናይ’ቲ ውድብ ኣብ’ቲ
ማሕበር ከምዝመጽኣ ስለዝተገብረ፡
ሃማደኤ ክሳብ ናጽነት ብዝሓየለ ውዳበን
ንጥፈትን ውጽኢታዊ ስራሕ’ዩ ሰሪሑ።

ከምዝቐውም ተገብረ። ደረጃ ብደረጃ ድማ
ኣብ ኩሉ ከባቢታት ተመሳሳሊ ውዳበታት
ተፈጥረ። ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ ሃገራዊ
ማሕበር ደቀንስትዮ ክምስረት ክኢሉ።

ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ፡ ናብ ኵሉ
እናተንቀሳቐሳ፡ ኣብ ምሕያል’ቲ ማሕበርን
ምድንፋዕ ሰውራን ኣበርቲዐን ተቓሊሰን’የን።
ማእከላይ ባይቶ ሃማደኤ ከኣ፡ ካብ 1978
ክሳብ 1983፡ ኣብ ዓመት ወይ ኣብ ክልተ
ዓመት እናተኣከበ፡ ናይ ኩለን ወከልቲ
ጸብጻባት ሰሚዑን ገምጊሙን ይሰርሕ
ነይሩ። ብድሕሪ’ዚ፡ ኣብ 1983፡ ካልኣይ ጉባኤ

ኣብ 1975፡ “ጠቕላሊ ማሕበር ደቀንስትዮ
ኤርትራ” ዝተሰምየ ውዳበ ነይሩ እዩ። እዚ
ግን ብላዕለዋይ ኣካል ዝቘመ እዩ። ነቲ
ማሕበር ዘቑማ ሰባት ተመዚዘን፡ ብድሕሪኡ
እቲ ናይ ውዳበ መስርሕ ጀሚሩ። ኣብቲ
ዝሰዓበ ምዕባለታት ግን ህዝባዊ ግንባር
ካብቲ ናጽነት ምርግጋጽን ማሕበራዊ ፍትሕ
ምንጋስን ዝብሉ መትከሉ ተበጊሱ፡ መስርሕ
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• ሃማደኤ ንኽምስረት ዝደረኸ ምኽንያት
እንታይ’ዩ?

ሃማደኤ፡ ተሪር ውዳበን ሓያል ንቕሓትን
ሒዙ፡ ኣብ ሕቶ ናጽነት ደራኺ ተራ
ተጻዊቱ እዩ። ‘ሰላም ንደሊ ኢና፡ ግን ሰላም
ምስ ፍትሒ’ ዝብል ጭርሖ ሒዙ፡ ኣብ
ኣህጉራዊ ዋዕላታት ደቀንስትዮ - ኮፐንሃገን
ኣብ 1980፡ ናይሮቢ ኣብ 1985 ክሳተፍን
ብቕዓቱ ከመስከረን ክኢሉ። ሃማደኤ
ከም ዕላማ ሒዙ ዝተበገሰሉ፡ ደቀንስትዮ
ብኸመይ ንቕሓተንን ውዳበአንን ክብ
የብላ፡ ኣብ ትምህርቲ ብኸመይ ይሳተፋ፡
ጥዕናአን ብኸመይ ይረጋገጽ፡ ካብ ጎዳኢ
ልምዲታትን ድሑር ባህልን ብኸመይ ነብሰን

ፍሉይ ሕታም
ይሕይባ፡ ሕብረተሰብ ጎዳእቲ ልምድታት
ንምውጋዱ ብኸመይ ብቐጻሊ ይዋሳእን
ይጕስጐስን ዝብል ምስ ሓያል ብድሆታቱ
ተሰሪሑሉ። ምስ ኣህጉራዊ ውዳበታት
ዝምድናታት ምፍጣርን ተመኩሮታት
ምልውዋጥን ከኣ ብዕቱብ ተሰሪሑሉ።
በብዓቕምኻ፡ ተመላሊእካ ምስራሕ ኣብ
ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ዝተመሃርናዮ
ኣሰራርሓ ስለዝነበረ ከኣ፡ ምስ’ተን ኣሓት
ሃገራውያን ማሕበራት፡ ብመንገዲ ህዝባዊ
ምምሕዳር እናተወሃሃድና ንሰርሕ ነይርና።
• ማሕበር ምስ ቆመ፡ ተራን ኣበርክቶን
ደቀንስትዮ ከመይ ቀጺሉ?

ሃማደኤ ምምስራቱ፡ ነቲ ኣብ ውሽጥን
ኣብ ደገን በብተናጸል ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ
ደቀንስትዮ፡ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ጥርናፈ
ተወሃሂዱ ከምዝካየድ ብምግባር ተሳትፎን
ኣድማዕነትን ደቀንስትዮ ኣብ ምምጻእ
ናጽነትን ምርግጋጽ ማሕበራዊ ፍትሕን
ኣጸቢቑ ከምዝዓርግ ገይሩ እዩ። ጨናፍር
ሃማደኤ ኤውሮጳ፡ ኣመሪካን ማእከላይ
ምብራቕን፡ ምስ’ቲ ድሩት ዓቕመን ገንዘብ
ኣዋጺአን ብዝሓየለ ንውድበን ክሕግዛ
ኣኽኢሉወን። ኣብ ሱዳን ዝነበራ፡ ጨርቅን
ካልእን ተጠቒመን ሞዴስ ሰሪሐን ክሰዳ
ዕድል ፈጢሩለን። ኣብ ኩወት ዝነበረ
ጨንፈር ሃማደኤ ምስ ጕዳያት ደቀንስትዮ
ኩወታውያን ብምትሕባር፡ መንዲል
ንጽህና እትሰርሕ ናይ ሞዴስ ማሽን

ኣግእዞ
ዓዲገን ንሜዳ ልኢኸን። ሰናይት ባህታ፡
ወርቁ ዘርኣይን ካልኦት ኣባላት ጀማሂርን
ተወሃሂደን ንኵነታት ደቀንስትዮ ኤርትራ
ዝድህስስ ሰፊሕ መጽናዕቲ ክገብራ ክኢለን።
ኣብ ውሽጢ ኤርትራ፡ ወከልቲ ተጋደልቲ
ደቀንስትዮን ኣባላት ሃማደኤን ዝተሳተፍኦ
ሰፊሕ ዋዕላ ተኻዪዱ። እዚ፡ ስጥመት ናይ
ኣተሓሳስባ ንምሕያል ዝተገብረ ነይሩ። ነተን
ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዝነበራ ተጋደልቲ
ዓዲምካ’ውን፡ ኣብ ኤውሮጳ ናይ መጓሳጓሲ
ዓውደ ዘተ ተኻዩዱ’ዩ። ነዚ ተኸቲሉ፡ እቲ
ናይ ጎስጓስ ስርሓት ብደረጃ ጀርመን፡ ዓዲ
ጥልያን፡ ኣመሪካን ካልኦትን ተኻዪዱ። እዚ
ምትእስሳር’ዚ፡ ነቲ ማሕበር ሓይሊ ኰይኑዎ።

በተን ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላኢ ዝነበራ
ኣባላት ሃማደኤ ዝተኸፍለ መስዋእትን
ዘጋጠመን ማእሰርትን ዝወረደን ስቓይን
ቀሊል ኣይነበረን። ኣብ ሓራ ቦታታት፡ ክሽቦ
ንምውጋድ ዝተኻየደ ጐስጓስ፡ ደቀንስትዮ
ከመይ ጌረን መሬት ይወስዳ ዝብል መረዳእታ
ንምቕያርን፡ ርእሱ ዝኸኣለ ቃልሲ ሓቲቱ
እዩ። “ክሽቦ ይወገድ” ዝብል፡ ኣብ ኣስማጥ
ዝሓለፈ ውሳኔ ናቱ ውጽኢት’ዩ። ብመንገዲ
ደርፍታት፡ ስነ-ጽሑፍ፡ ግጥምታትን ካልእን
ዝግበር ዝነበረ ጐስጓሳት፡ ዝዳሎ ዝነበረ
ስእላዊ መግለጺታት፡ ኣብ ደቀንስትዮ ንቕሓት
ክሰርጽን ድሑር ኣተሓሳስባ ክሰዓርን ልዑል
ተራ ተጻዊቱ’ዩ። ስለዚ፡ ሃማደኤ፡ ነዞም

ዝገጠምዎ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ
• ከም ማሕበር፡ ፈለማ ዝገጠመክን ብድሆ
ኣብ ምቕያርን ማዕርነት ደቀንስትዮ ኣብ
እንታይ ነይሩ?
ኵሉ መዳይ ብግብራኣዊ ተሳትፎ ኣብ
ሕብረተሰብና፡
ከም
ዝበዝሑ ምርግጋጽን፡ ምስ ውድብ ብምዃን ከቢድ
ሕብረተሰባት መስፍናዊን ኣባታዊን ስርዓት ዋጋን ሓያል ጻዕሪን ከፊሉ ተዓዊቱሉ’ዩ።
ዝኽተል ብምንባሩ፡ ሱር በተኽ ማሕበራዊ
• ኣብ ሃገራት ወጻኢ ዝነበረ ውዳበታት
ለውጢ ምምጻእ ቀሊል ኣይኮነን።
ደቀንስትዮን ተራኡ ኣብቲ ቃልሲን ከመይ
ደቀንስትዮ ካብ ገዛአን ክወጻ የብለንን ዝብል
ምገለጽክዮ?
እምነትን ኣተሓሳስባን፡ ኣብ ኩሉ ከባቢታት
ኣብ ደገ ዝነበረ ሓያል ውዳበ ኤርትራውያን
ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ዝዝውተሩ ዝነበሩ
ጎዳእቲ ልምድታትን ባህልታትን፡ ደቀንስትዮ ደቀንስትዮ፡ ቆፎ ናጽነት ንምስሳን ምሉእ ወይ
ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ክሳተፋ የብለንን ፍርቂ ደሞዝ ናይ ምሃብ ወፈያታት መግለጺ
ዝብል ዕንቅፋታት፡ ገለ ካብቶም ንሃማደኤ ኣይርከቦን። ኣብ ግዜ ክረምቲ ክቱር ዛሕሊ
ዝገጠምዎ ብድሆታት እዮም ነይሮም። ተጻዊረን ኣብ ጽርግያታት እናወጽኣ፡ ኣብ
ንኣብነት፡ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ናይ’ቲ ኣብ ሮሞዳን ሃሩር እናተጻወራ ብምስራሕ ዓንዲ
ትሕቲ ጸላኢ ዝነበረ ህዝብና ንምእላይ፡ ሕቖ ሰውራአን ኰየነን’የን። ኣብ ልዕሊ’ቲ
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ዕለታዊ ናብራአንን ስራሐንን፡ ንነብሰን
ሰዊአን፡ ዓንገልቲ ሰውራአንን ስድራቤተንን
ኰይነን። ናጽነት ኤርትራ ንምድጋፍ ጥርዓን
(petition) መሊአን ናብ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ኣእትየን። ንናጽነት ኤርትራ ኣብ
ዝድግፉ ሰላማዊ ሰፍልታት ተሳቲፈን።
ኣምባሳደራት ሃገረን ብምዃን፡ ኣብ ምምጻእ
ናጽነት ዘይሃስስ ታሪኽ ወሪቐን። ኣብ
ዓለም፡ ብዛዕባ ኤርትራን ፍትሓዊ ቃልሲ
ህዝቢ ኤርትራን ኣፍልጦ ንኽዓቢ እጃመን
ኣበርኪተን። ስለዚ፡ ካብ ሱዳን ጀሚርካ፡
ማእከላይ ምብራቕ (ስዑድያ፡ ኩወት፡
በይሩት፡ ባሕሬን ኢማራት፡ ግብጺ፡ ኬንያ
ወዘተ)፡ ኤውሮጳ (ዓዲ ጥልያን፡ ጀርመን፡
ዓዲ እንግሊዝ፡ ሽወደን፡ ነዘርላንድን
ስካንደነቭያን…)፡ ኣመሪካን ካናዳን ዝነበራ
ደቀንስትዮ፡ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ልሉይ
ግደ ከምዘለወን ብግብሪ ኣረጋጊጸን’የን። እዚ
ከኣ፡ እቲ ውዳበ ካብ ውሻጠ ናብ ቅርዓት
ንኽወጽእ ህዝባዊ ግንባር ብዘጣጥሖ
ባይታን ዝተፈጥረ ንቕሓትን ዝተረኽበ’ዩ።

ኣግእዞ
‘ሃገረይ ስልማተይ’ ዝብል ጭርሖ ተላዒሉ፡
በቲ ዝነበረ ኒሕ ቀጺሉ። ደቀንስትዮ ኤርትራ፡
ዓበይተን ንእሽቶአን፡ ሂወተን፡ ገንዘበንን
ወርቀንን ንምክልኻል ሃገር ወፍየን። ኣብ
እዋን መኸተን ልምዓትን፡ ውዳበአን
ኣሓይለን ተዋሲአን። ዘይፍትሓዊ እገዳን
ውዲታትን ኣብ ምፍሻል ብስጥመት ሰሪሐን።
እቲ ሓያል ወዳባይ ዘይውድቦ ዓቕሚ
ደቀንስትዮ ኤርትራ ከኣ ብግብሪ ተራእዩ።
ብፍላይ መንእሰያት ደቅና፡ ኣሰር ኣደታተን
ስዒበን፡ ኣብ ምውሓስ ሃገር፡ መዘና ኣልቦ ግደ
ብምጽዋትን መስዋእቲ ብምኽፋልን ንታሪኽ
ደቀንስትዮ ዳግማይ ኮሊዐንኦ። ታሪኽ
2014 ኣደ መንበር ኰይነ ሰሪሐ። ሃማደኤ፡
ኤርትራ ከኣ ወትሩ ክዝክረን ክነብር’ዩ።
ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኵሉ ዓቕሙ
ኣብ ምምጻእ ናጽነትን ሂወት ገድሊን ኣቕኒዑ • ኣበርክቶ ሃማደኤ ኣብ ማሕበረህይወት
ደቀንስትዮኸ?
እዩ ዝሰርሕ ዝነበረ። ድሕሪ ናጽነት ከኣ ቊጠባዊ
ብሓድሽ መንፈስ ዘድሊ ዳግመ ምውዳብ ወራር ወያነ ምስ ተሳዕረ፡ ደቀንስትዮ
ተገይሩሉ፡ ናብ’ቲ ምርግጋጽ ማሕበራዊ ዝተፈላለየ ሞያ ዓጢቐን ንሂወተንን
ፍትሒን መሰልን ደቀንስትዮ ጠመተ ገይሩ ንሃገርን ብዘርብሕ መንገዲ ኣብ ልምዓትን
ተበጊሱ። ደቀንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ክሳተፋ፡ ህንጸትን ሃገር እጃመን ከበርክታ ብዝወጽአ
ጥዕናአን ክረጋገጽ፡ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን መምርሒ መሰረት፡ ኣብ ኵሉ ሞያታት
እጃመን ከበርክታ ተሰሪሑሉ። ነዚ ብጸይቲ - ህንጻ፡ ማሽነሪ፡ ትራክተር፡ ምህድስና
ኣስካሉ ብዝግባእ ክትገልጾ ትኽእል’ያ። ወዘተ. ተመዲበን ብልዑል ወኒ ክሰርሓ
ከምቲ ዝገለጽክዎ፡ ቅድሚ ናጽነት፡ ኵሉ ክኢለን’የን። ኣብቲ መንግስቲ ዘውጽኦ
ዓቕሚ ናጽነት ናብ ምምጻእ እዩ ቀኒዑ ነይሩ። መደብ፡ ኣበርክቶ ሃማደኤ፡ ኣብ ምጉስጓስን
ድሕሪ’ቲ ኣብ 1998 ዝተኻየደ ሓምሻይ ጉባኤ ምሕያልን ደቀንስትዮ ከኣ ልዑል እዩ ነይሩ።
ከኣ፡ “ክንቅጽል ኣለና” ዝብል በተን ኣብ ደገ ኣብ ደቀንስትዮ ዝዝውተር ዝነበረ
ዝነበራ ደቀንስትዮ ጠለብ ስለዝቐረበ፡ ንኡ ጸቓጢ ባህልን ጎዳእቲ ልምድታትን’ውን
ዝድርኽ ወራር ወያነ እውን ስለዝመጽአ፡ እቲ ብዕቱብ ስላ ዝተሰርሓሉ፡ ኣብ ምውጋድ
ውዳበ ኣብ ውሽጥን ደገን ዳግም ተበራቢሩ። ደረጃ ተበጺሑ ኣሎ ክንብል ንኽእል።

• ድሕሪ ናጽነት መዓስ ናብ ሃማደኤ
ተመሊስኪ? ንተሳትፎ ደቀንስትዮ ኣብ ግዜ
ናጽነት’ከ ከመይ ትገልጽዮ?
ካብ ናጽነት ክሳብ 1998፡ ኣመሓዳሪት
ዓዲ-ቐይሕን ሓላፊት ቴለኮሙኒኬሽንን
ኰይነ ሰሪሐ። ኣብ ሓምሻይ ጉባኤ ኣብ 1998
ከኣ እንደገና ናብ ሃማደኤ ተመሊሰ፡ ክሳብ
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እቶም ብዘይ ወዓል ሕደር ክውገዱ
ኣለዎም ዝተባህሉ’ውን፡ ብኣዋጅ መንግስቲ
ከምዝጸንዑ ተገይሩ። ክሽቦ፡ መርዓ ትሕቲዕድመን ፍልልይ ኣብ ውርሻን ብኣዋጅ
መንግስቲ ከምዝተርፉ ስለዝገብረ ኣብ ጽቡቕ
ደረጃ ምዕባለ ተበጺሑ። እቲ መሰረታዊ
ግን፡ ኣብ ሕብረተሰብ ንቕሓትን ኣፍልጦን
ምሕዳር ስለዝዀነ፡ ቀጻሊ ጐስጓስን
ምቁጽጻርን ክግበረሉ ይግባእ። ነዚ ሃማደኤ
ጥራይ ዘይኰነ፡ ኵለን ኣካላት መንግስትን
ማሕበራትን ጸቒጠን ክሰርሓሉ ዘለወን
እዩ። ብመገዲ ማዕከናት ዜና ንደቀንስትዮ
ዘቋሽሽን ዝደቁስን ድራማታት፡ ፊልምታትን
ካልእ ባህላዊ ነጸብራቓትን ክንቃለሶ ዘለና’ዩ።
ኣብ ምድልዳል መሬት’ውን ሓያል
ስራሕ ተዓሚሙ’ዩ። ደቀንስትዮ ልዕሊ
30% መሬት ናይ ምውናን መሰል ረኺበን
ኣለዋ። እዚ ምስ ካልኦት ሃገራት ክነጻጸር
ከሎ ቀሊል ኣይኰነን። “ደቀንስትዮ ጤሳ
ክወስዳ የብለንን” ዝብል ኣብ ገለ ዓድታትን
ከተማታትን ዝነበረ ኣተሓሳስባ’ውን ሳላ
ደገፍ መንግስቲ ተመኪቱ።
ኣብ ቊጠባዊ መዳይ፡ ብሰንኪ ኣብ ልዕለና
ዝተስገደደ ዘይፍትሓዊ እገዳ፡ ብሃገር ጥራይ
ዘይኰነ ብውልቅን ብስድራቤትን ደረጃ’ውን
ሳዕቤኑ ቀሊል ኣይነበረን። እንተዀነ፡
ደቀንስትዮ ኣብ ቊጠባዊ መዳይ ኣብ
ፋብሪካታትን ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታትን
ብማዕረ ክሰርሓ ንቕሓት ክሓድር ክኢሉ’ዩ።

ኣግእዞ
ምስ ኣስራሕቲ ብምርድዳእ’ውን ኣብ ትካላት
ስራሕ፡ መውዓሊ ህጻናት ክኽፈት ብሃማደኤ
ተጻዒሩሉ፡ ጽቡቕ ይግስግስ ኣሎ። ነፍሲወከፍ ትካል ከኣ፡ ነዚ ብዝሓየለ ክትደፍኣሉ
ኣለዋ። ካልእ፡ ኣብ ደገ ብዘለዋ ኣባላት ሃማደኤ፡
ኣብ ኵለን ከተማታት ኤርትራ ኣብ ምስልጣን
ደቀንስትዮ ዝውዕል ማእከላት ይህነጽ ኣሎ።
እዚ ኣብ ቊጠባዊ ሂወት ጽጕማት ደቀንስትዮ
ተራኡ ክጻወት ዓቢ ትጽቢት ይግበረሉ።

ዝከኣሎ ጽዒሩ። ብመንጽር ከባቢና ዘለዋ
ሃገራት - ኬንያ፡ ኡጋንዳ ወዘተ. ክርአ
ከሎ፡ ኤርትራዊያን ደቀንስትዮ ናይ ብሓቂ
ዕድለኛታት ኢና። እዚ ውጽኢት ናይ ዝሓለፈ
ቃልሲ’ዩ። መሰል ናይ ምንቅስቓስ’ውን
ሓደ ካብ’ቲ መንግስቲ ዝፈጠሮ ዕድል’ዩ።
ስለዚ፡ መንግስቲ ንደቀስትዮ ኣብ
ሕብረተሰብ ግቡእ ቦታአን ክሕዛ ልዑል
ጠመተ ሂቡ ሰሪሕሉን ይሰርሓሉን ኣሎ።

• ዝበዝሕ ግዜኺ ኣብ ንጥፈታት ማሕበር
• ደገፍ መንግስቲ ኣብ ምርግጋጽ መሰላት
ኢኺ ኣሕሊፍክዮ’ሞ፡ ኣብዚ መበል
ደቀንስትዮ?
40 ዓመት ምምስራት ሃማደኤ እንታይ
መንግስቲ፡ ነቲ ድሮ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ይስምዓኪ?
ምውጋድ ኵሉ ኣድልዎ፡ ኣብ 1995 ኣብ
ኣነ፡ እንቋዕ ኤርትራዊት ኰንኩ፡ እንቋዕ ከኣ
መሰላት ደቀንስትዮ ብኣህጉር ደረጃ ክታሙ
ኣብ
ህዝባዊ ግንባር ክስለፍ በቓዕኩ’የ ዝብል።
ኣንቢሩን እምንቶኡ ዳግም ኣረጋጊጹን’ዩ።
ንማሕበራዊ ፍትሕን መሰልን ደቀንስትዮ ኣብኡ ተሃኒጸን ተመልሚለን ዝዓበኹ’የ።
ደጊፎም ዝወጽኡ ኣዋጃት ኣብ ምክትታልን ተመላሊእካ ምስራሕ ዝብል መትከል
ምትግባርን’ውን ዕዉት ስራሕ ዓሚሙ። ህዝባዊ ግንባር ስለዝሰነቕኩ፡ ምስ ብጾተይ
ደቀንስትዮ፡ ሚኒስተራት ኰይነን ኣብ’ቲ ክሰርሕን ዓቕመይ ከበርክትን ክኢለ። እዚ
ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን መጺአን፡ ኣብ ከኣ፡ ውጽኢት ናይ’ቲ ኣርሒቑ ዝጥምትን
ባይቶ 30% መናብር ክሕዝኣለን ተወሲኑ። ክንዮ ናጽነት ምዕብልትን ስልጥንትን
ኣብ ትምህርቲ፡ እወታዊ ኣድልዎ ኣብ ኤርትራ ትህነጸሉ ባይታ ዘጣጥሐን መሪሕነት
ማትሪክ ተኣታትዩ። በዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ህዝባዊ ግንባር’ዩ። ኣካል ናይ’ዚ ኰይነ
ዓውደ-ትምህርቲ ኣትየን ክስልጥና ዕድል ምዕባየይን ምቅላሰይን ከኣ ሓበን እስምዓኒ።
ረኺበን። ኣብ’ቲ ንደቂ-ተባዕትዮ ጥራይ
• ኣብ መወዳእታ ተመሓላልፍዮ
ተሓዚኡ ዝጸንሐ ሞያ ብምእታው ድማ መልእኽቲ እንተሎ?
ብሉጻት ሞያውያን ክዀናን ብዝለዓለ ነጥቢ
ጕዕዞ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ በቲ
ክምረቓን በቒዐን። ኣብ ትምህርቲ ዝነበረ
ንዓቕሚ ደቀንስትዮ ዝድርት ኣተሓሳስባ ንርሑቕ ዝጥመት መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር
ተሳዒሩ። ኣብ እዋን ሕርሲ ዝነበረ መጠነ እናተቐለሰ፡ ናጽነት ኣምጺኡን ልኡላውነት
ሞት ኣደን ዕሸልን ክጎድል ሚኒስትሪ ጥዕና ኣኽቢሩን’ዩ። ነታ ምዕብልትን ስልጥትን
ኤርትራ ክውንቲ ንምግባራ ከኣ፡ ሕጂ’ውን
እምነትና፡ ጽንዓትናን ጻዕርናን ክንቅጽሎ
አዘኻኽር። ካልእ፡ ልዕሊ 60% ኣባላት
ሃማደኤ መንእሰያት ደቀንስትዮ’የን፡
ጽባሕ ንግሆ’ውን ፍልጠትን ዓቕምን
ዝደርዓ ውፉያት መራሕትን ኣገልገልትን
ደቀንስትዮ ከምዘድልያና ርዱእ’ዩ፡ ስለዚ፡
ተካእቲ ደቀንስትዮ ኣብ ምፍራይ ኣበርቲዕና
ንስራሕ፡ መንእሰያት ደቀንስትዮ’ውን፡
ነብስን ኣብ ምዕባይ ብተገዳስነት ክጽዕታ
እላቦ - ርሑስ ዝኽሪ መበል ኣርብዓ
ዓመት ምምስራት ሃማደኤ ይግበረልና።
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ኣግእዞ

“እቲ ዝዓበየ ዓወት ሃማደኤ፡ ኣብ ኣተሓሳስባ
ደቀንስትዮ ዘምጽኦ ለውጢ’ዩ!”
ካልሹም መሓመድ ደባስ

ሚ/ር ኣስካሉ መንቆርዮስ
“እምቢ ያለ ሰው ጥይት ኣጉርሰው!
ኣፈር ኣልብሰው” (እምቢ ዝበለ
ጥይት ኣኾልሶ፡ ሓመድ ኣልብሶ)
እናበሉ ህዝቢ ከርዕዱ ዝራገጹሉን
ዝፍክሩሉን ዝነበሩ ግዜ።

ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ
(ሃማደኤ) በብመድረኹ እናተለወጠን
እናማዕበለን ዝመጸ ማሕበር’ዩ። ክጅምር ከሎ
ምሉእ ብምሉእ ብኣላይነትን ደገፍን ህዝባዊ
ግንባር ሓርነት ኤርትራ እዩ ተተኺሉ። ኣብቲ
ዝደልደለሉ እዋን ድማ ሃገር ናጻን ልኡላዊትን
ኮይና፡ ማሕበር እውን ርእሱ ክኽእል
ፋሕተርተር ክብል ነይርዎ። ኣብቲ መድረኽ’ቲ
ናይ ሎሚ ሚኒስተር ቱሪዝም ተጋዳሊት ኣስካሉ
መንቆርዮስ ኣደመንበር ናይቲ ማሕበር እያ
ነይራ።

ታዕሊም ወሲዳ፡ ናብ ክፍሊ ሓለዋ ጥዕና
ተመደበት። መባእታ ሕክምና ተማሂራ፡ ኣጋር
ሓኪም ብምዃን ኣባል ተዘዋዋሪት ጋንታ ናይ
ሕክምና ኮነት። ተዘዋዋርቲ ጋንታታት ሕክምና
ኣብ ህዝቢ እናዞራ ዝሕክማ፡ ኣብ ግዜ ኩናት
ኣብቲ እዋን’ቲ እያ ተማሃሪት ከኣ ውጉኣት ዝኣልያ መሳርዕ ሕክምና ህዝባዊ
ኣስካሉ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ግንባር እየን።
ኣብ ኣስመራ ዛዚማ ናብ ኣዲስ ኣበባ
እቲ እዋን’ቲ በዓል ዓይለት፡ ግምሆት፡ ሕርጊጎ
ክትከይድ ዝተገደደት። ዩኒቨርሲቲ ዝርከባአን ዓድታት “ሸፋቱ ትሓቚፋ ኣለኽን”
ኣብኡ ጥራይ ስለዝነበረ። ሽዑ፡ ንጉስ ብዝብል ሰበብ ብወተሃደራት ኢትዮጵያ
ሃይለስላሴ ካብ ስልጣኑ ተዓልዩ ተቓጺለን፡ ህዝቢ ዓድታቱ ገዲፉ እግሩ
ደርግ ተተከኦ’ሞ፡ ዝኾነ ናይ ካልኣይ ናብ ዝመርሖ ዝስደደሉ ዝነበረ እዋን እዩ።
ደረጃ ተማሃራይ ንሓደ ዓመት ኣብ ብተወሳኺ፡ ካብ መረበቶም ክለቁ ዝተገደዱ
ገጠራት ኢትዮጵያ ከይዱ ከገልገል ስድራ ተጋደልቲ፡ ኣብ ኲናት ዝተወግኡን
(ኣብ ዘመቻ ክሳተፍ) ዘገድድ ኣዋጅ ብኸቢድ ዝስንክሉን ተጋደልቲ ናይ ምእላይ
ተኣዊጁ ነበረ። በዚ ድማ ኣስካሉ “ኣብ ዕማም እናኸበደ ይኸይድ ስለዝነበረ፡ እቲ
ዓደይ ግፍዒ እናፈጸሙስ ኣብ ገጠራቶም ከይደ ውድብ ዝተማዛበለ ህዝቢ ናብ ዝሓሸ ቦታ ናይ
ከገልግሎም!” ኢላ ትምህርቲ ናይ ምቕጻል ምጥያስን ማሕበራዊ ሽግራት ናይ ምፍታሕን
መደባ ገዲፋ ኣብ ስራሕ ኣተወት። ብኡ ንብኡ ሓላፍነት ዝስከም ክፍሊ ከቑውም ነይሩዎ።
ከኣ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ተወደበት። ስድራ ቤታትን ስድራ ዘይብሎም ቆልዑ
ብዘይካ ግፍዒ ዝፈጠሮ ጽልኢ መግዛእቲ
ካልእ ትፈልጦ ኣይነበራን። ኣብ ህዝባዊ
ሓይልታት ምስ ተወደበት ግን ብዛዕባ
ዕላማ ሓርነታዊ ቃልሲ፡ ትርጉም ናጽነትን
ጉዕዞኡን ዕሙቚ ዝበለ ንቕሓት ደለበት።
ደርግ ኣብ ስልጣን ምስ መጸ፡ ንሱ ገስጋሲ
እቲ ዝጸንሐ ስርዓት ገፋዒ ንኸምስል
ንሃይለስላሰ ክግምጥሉ ሓሲቦም ብዝብል
ሰበብ ተኣሲሮም ዝነበሩ ምሁራት ካብ
መላእ ኢትዮጵያ ምስ ፈትሖም፡ እቶም
ኤርትራውያን ብእኩብ ንሜዳ ይወጹ’ሞ
ኣስካሉ ድማ ኣሰሮም ተኸቲላ ክትጋደል
ወሲና።

ወይዘሮ ኣስካሉ ኣብ መወዳእታ 1974
ናብ ህዝባዊ ግንባር ተሰሊፋ። እቲ እዋን’ቲ
መንእሰይ ኤርትራ ንናጽነት ካብ ምቅላስ
ምእንቲ ክሰናበድ፡ ስርዓት ሃይለስላሰ፡ ነቶም
ኣብ ኢድ ጸላኢ ዝወደቑ ተጋደልቲ ኣብ ዕዳጋ
ሓሙስ (ኣብዚ ሕጂ መዋፈሪ ኣውቶቡሳት
ኮይኑ ዘሎ ናይ ሽዑ ዕዳጋ ከብቲ) ብማሕነቕቲ
ቀቲሉ፡ ህዝቢ ነቲ ክፉእ ትርኢት ከምዝዕዘቦ ኣስካሉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሜዳ ቃልሲ
ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን እዩ ዝነበረ። ጦር ሰራዊት ምስ ወረደት፡ ኣብ ባሕሪ-ባራ ወተሃደራዊ
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ፍሉይ ሕታም

ዝእለዩሉ መደበር ዕቑባት ኣብ ደብዓት፡ ቤት
ትምህርቲ ሰውራ ድማ ኣብ ዜሮ ዝቖመ ኣብቲ
ግዜ’ቲ’ዩ። ኣስካሉ ኣብ 1977 ናብቲ ሽዑ ዝቖመ
ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይ ተመደበት። ንሱዳን
ዝስደድ ብውሑስ መገዲ ክኸይድ ምሕጋዝ፡
ኣብ ሜዳ ንዝተርፉ መዕቆቢ ምድላው ድማ ገለ
ካብ ዕማማት ናይቲ ክፍሊ ነበረ።
ኣብ 1979 ቀዳማይን መስራቲን ጉባኤ
ሃማደኤ ክካየድ እንከሎ ወይዘሮ ኣስካሉ ሓንቲ
ካብተንካብክፍልታትንሓይልታትንተላኢኸን
ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፋ ተጋደልቲ’ያ ነይራ። ኣብ
1983 ኣብ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ናይ ሜዳ
ኣወሃሃዲት ኮይና እናሰርሐት እንከላ ድማ፡ ኣብ
ካልኣይ ጉባኤ ናይቲ ማሕበር ኣባል ፈጻሚት
ባይቶ ኮይና ተመሪጻ። ኣብ 1988 ሳልሳይ ጉባኤ
ናይቲ ማሕበር ከኣ፡ ኣደ መንበር ሃማደኤ ኮይና
ተመሪጻ። ክሳብ 1998 ከኣ ንዓሰርተ ዓመታት
ነቲ ማሕበር መሪሓቶ።

ኣግእዞ

ክበጽሕ ኣይክእልን” ዝብል መትከል ሒዙ
እዩ ተበጊሱ። ኣብ ቀዳማይ ጉባኤኡ ከኣ፡
ጉዳይ ደቀንስትዮ ብፍሉይ ክተሓዝ፡
ንመሰለን ዝጣበቓሉ ናተን ውዳበ/ማሕበር
ክህልወን ወሲኑ። ሃማደኤ ቅድሚ ምቛሙ
ህዝባዊ ምምሕዳራት (ጀማሂር) ሕብረተሰብ በብማሕበራዊ ደርቡ፡ ሓረስቶት፡
ሰራሕተኛታት፡ መንእሰያት፡ ደቀንስትዮ
እናበሉ ውዳበታት የቚሙ ነይሮም እዮም።
ኣብወጻኢሃገራትእውንውዳበታትደቀንስትዮ
ንምቛም ይፍተን ነይሩ። እዚ ውዳበታት’ዚ ነቲ
ድሓር ዝቘመ ሃገራዊ ማሕበር ሓይሊ ኮይንዎ።
ማሕበር ተመስሪቱ ውዳበ ይስፋሕ እምበር፡
ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ምምጻእን ግን ቀሊል
ኣይነበረን። ደቀንስትዮ ማዕረ ዕድላት ክረኽባን
ክጥቀማሉን መሰል ከምዘለወን ክፈልጣ፡
ብነፍሰን ክተኣማመና፡ ድርብ ጭቆና ጸቒጥወን
ከምዘሎን ካብኡ ክላቐቓ ከምዘለወንን ክኣምና
ድማ በቲ ማሕበርን ብህዝባዊ ምምሕዳራትን
ጽዑቕ ትምህርትን ጎስጓስን ተኻዪዱ። ኣብቲ
ፈለማ ነድምዕ ኢና ዝብል እምነት ስለዘይነበረን
ኣብ ባይቶታት ክኣትዋ ድሌት ኣይነበረንን።

ኣብቲ ንሳ ኣደ-መንበር ዝነበረትሉ ግዜ፡
ኣወዳድባ ናይቲ ማሕበር ከመይ ይመስል
ከምዝነበረን ዝምድናኡ ምስ ደቀንስትዮ
ተጋደልትን ክከተብርህ እንከላ “ቅድሚ ናጽነት፡
ሃማደኤ ህዝቢ እምበር ተጋደልቲ ደቀንስትዮ በቲ ዝካየድ ዝነበረ ጎስጓስ እናነቕሓን ነፍሰ
ምውዳብ ዕላምኡ ኣይነበረን” ኢላ ብምጅማር ምትእምማን እናሕደራን ምስ ከዳ ግን ኣብ
ነቲ ዝነበረ ኩነታት ብኸምዚ ዝስዕብ ትገልጾ። ባይቶታት ተመሪጸን ህዝቢ ክመርሓ ክኢለን።
ህዝባዊ ግንባር ፍጥር ክብል “ፍርቂ ጓለንስተይቲ ድኽምቲ፡ ተነቃፊት፡ ማዕረ
ሕብረተሰብ ዘይሳተፎ ሰውራ ናብ ዓወት ወዲተባዕታይ መሰል ዘይግባኣ ዝቖጽራ ዝነበረ
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ሕብረተሰብ ከኣ፡ ዓቕማ ክትጥቀመሉ፡ ነታ
ዝኸበረት ሂወታ ከይበቐቐት ብረት ዓጢቓ
ክትጋደል ብዓይኑ ምስ ረኣየ ኣሚኑ። መሬት
ምስ ተዋህበን እሞ ኸኣ ኣርሚምዎ’ዩ። ከምኡ
ዓይነት መሰል ርእዩን ሰሚዑን ስለዘይፈልጥ።
ቀሊል ዘይኮነ ተቓውሞ እውን ኔሩ’ዩ።
ሰብኡት፡ ኣንስቶም ናብ ኣኼባታት ክኸዳ
ከለዋ፡ “እንታይ ዘበኑ ኣርከብና ደቀይ፡ ሓዳር
ኣብኲርካ’ዶ ኣኼባ ይወዓልዩ?” እናበሉ
የንጸርጽሩ ኔሮም። ኣብ ምስጢራዊ ስርሓት
ተወዲበን ካብ ውሽጢ ጸላኢ ንብረት ከውጸኣ፡
መልእኽቲ ከብጸሓ፡ ኣብ መጽናዕታትን
ስርሒታት ፈዳይንን ክሳተፋ ኣብ ዝንቀሳቐሳሉ፡
ኣብ ናብራአንን ሓዳረንን ዝገጥመን ዕንቅፋት
ቀሊል ኣይነበረን። ግን ሳላ ናይ ሓባር ቃልሲን
ናተን ተወፋይነትን ተሰጊሩ።
ደቀንስትዮ ኣብ ግንባራት ማይን መግቢን
ተሰኪመን ይኣትዋ፡ ውጉኣት የልዕላን
ይከናኸናን፡ ምስጢራዊ ሓበሬታ ብጽጹይ
የቕርባ . . . ንሰን ዘይብሉ ስራሕ ስለዘይነበረ፡
ሳላ’ዚ ብግብሪ ዘመስከረኦ ማዕርነት ዝኾነ ወገን
ካብ መሰላት ከግልለን ዓቕሚ ኣይነበሮን። እዚ
ሕጂ ንርእዮ ዘለና ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢን
ብዛዕባ ማሕበራዊ ፍትሒን ማዕርነትን ዘሎ
እምነትን ንሱ እዩ መሰረቱ። ኣብ ሕብረተሰብ
ሰሪጹ ዝነበረ ጸቓጢ ባህሊ ኣብተን ብረት
ክዓጥቃ ዝመጻ ተጋደልቲ ኣይተንጸባረቐን

ፍሉይ ሕታም

ማለት ኣይኮነን። ኣብቲ ፈለማ ከጻግማና
እምበር እንታይ ከድመዓ፡ ቺኪ (ዓካስ ብረት)፡
ጥርሙዝ ዝብልወን ተጋደልቲ ነይሮም’ዮም።
ንሰን ግን፡ ነቲ ዝረኸባኦ ባይታ፡ ብጻዕረንን
መስዋእተንን ኣደልዲለንኦ። ዓቕመን ማንም
ዘይጠራጠረሉ ንቡር ተርእዮ ክኸውን
ኣኽኢለንኦ። ሳላ ንቕሓትን ናይ ኣተሓሳስባ
ለውጥን።
እቲ ካልእ መሰረት ዕዉት ውዳበን ለውጥን፡
‘ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ’ ዝብል
ጭርሖ ህዝባዊ ግንባር’ዩ። በዚ መትከል’ዚ
ኣብ ውሽጥን ወጻእን ሓያል ውዳበ ደቀንስትዮ
ተፈጢሩ። ካብ ሃገሩ ብግፍዒ ወጺኡ ኣብ
ምሉእ ዓለም ዝተሰደ ኤርትራዊ ብፍላይ
ከኣ ደቀንስትዮ ተወዲበን ንሰውራ ብንዋትን
ሞራልን ኣደልዲለናኦ። ምስ ተደራራቢ ጾር
ናይ ደቀን፡ ሓዳረን፡ ስርሐን፡ ምስ ቁሩብ ቅራቦ
ኣታዊአን ኣብ በረድን ሃሩርን ፈቐዶ ጽርግያ
እናኸርተታ ብምስራሕን ሓገዝ ብምልማንን
መሰረታዊ ጠለባት ተጋደልቲ ካብ ምምላእ
ኣይሰልከያን። ጉዳይ ሰውራ ኤርትራ ብዓለም
ክፍለጥን ክድገፍን ድማ ምስ አህጉራውያን
ውድባት ኣላልየንኦ።

ኣግእዞ
ኩለን ካብ ሓዳረን ዝጽበያ እየን ዝነበራ። በዚ
ድማ ወርሓዊ ክፍሊት ማሕበር 0.10-0.15
ሳንቲም እዩ ኔሩ። በዚ ሒደት ውጽኢት ናይ
ኣባላት፡ ብኣታዊኡ ክመሓደር ነበሮ። ብዝኾነ፡
ንደቀንስትዮ ክውድብ፡ ከንቅሕ፡ ቅዋሙ
ክገልጽ፡ መንግስቲ ይኹን ማሕበር ናተን
ፍሬ ቃልሰን መስዋእትን ከምዝኾነ፡ ከም ናይ
ኣኢሰማ (ማሕበር ደቀንስትዮ ስርዓት ደርግ)
በስገዳድ ዘይኮነ ብድሌተን ዝኣትወኦ ማሕበር
ምዃኑ ከረድእ ጎስጓስ ጀመረ። ነዚ ክገብር
እኹል ባጀት ኣይነበሮን። ናይ ወጻኢ ውዳበታት
ምስ ምምጻእ ናጽነት ዛሕቲሉ ስለዝነበረ፡ ኣብ
ወጻኢ ተንቀሳቒሱ ክረኽቦ ዝኽእል ገንዘብ
ኣላይነትን ህዝባዊ ግንባር እየን ዝሰርሓ እውን ከምቲ ዝድለ ኣይነበረን።
ኔረን። ምስ ሃገር ምዃን፡ እቲ መጀመርያ
ደቀንስትዮ ካብ መሃይምነት ምልቓቕ፡
ዝመጸ ለውጢ፡ ማሕበራት ነፍሰን ክኢለን
ድሕሪ ናጽነት ሓደ ካብ ዓበይቲ ዕላማታት
ብኣታዊታተን ከምዝመሓደራ ምግባር’ዩ
ናይቲ ማሕበር እዩ ዝነበረ። ነዚ ንምትግባር
ነይሩ። እዚ ንሃማደኤ በዳሂ እዩ ነይሩ።
ክቱር ሕጽረት ባጀት ዕንቅፋት እኳ እንተነበረ፡
ምኽንያቱ ሃገራዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት
ምስ ምኒስትሪ ትምህርቲ ብምውህሃድ
ኣባላቱ ሰሪሖም ዝኣትዉ ክኾኑ እንከለዉ፡
ተፈቲሑ። ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ሓደ-ሓደ
ማሕበር መንእሰያት እውን ካብ ዝተፈላላየ
ሚስዮናውያን ብዓይነት ዘይቲ፡ ሓርጭ . . .
ምንጪ ሓገዛት ይረኽቡ ብምንባሮም ንኦም
ክሕግዙ ስለዝኸኣሉ ከኣ፡ እቲ መደብ በቲ ዞባ
ዝቐለለ እዩ ነይሩ። ንደቀንስትዮ ግን ከቢዱወን።
ከምዝጅምር ተገብረ። እንተኾነ ደቀንስትዮ
ነፍሲ-ወከፍ ማሕበሩ ይረከብ ምስ ተባህለ፡ ንትምህርቲ ኢልካ ካብ ገዝአ ምውጻእ ካልእ
እተን ካልኦት ማሕበራት ብመጠኑ ንብረት ገድሊ ኮነ። ገዛ-ገዛ ኣቲኻ ብጥበብ ስድራቤታት
ጸኒሑወን እዩ። ሃማደኤ ግን ንብረት ዳርጋ ንምእማን ሓያል ጻዕርታት ተኻይዱ። ኣብዚ
ኣይነበሮን። ኣብዛ ሕጂ ዘላ ቤት ጽሕፈት፡ ሓንቲ ዕማም ዝዋፈራ ካድራቱ ንባዕለን ደሞዝ
ኣረጊት መቀያየሪ ዘይብላ ኒቫ ዝዓይነታ መኪና ኣይነበረንን። ድሒሩ ወለድ ዘይብሉ ለቓሕ፡
ሒዙ እዩ ተበጊሱ። እቲ ምኽንያት ደቀንስትዮ ናብራ ዘቃልል ከም ጠሓኒት እኽልን ሞቶርን
ናይ ባዕለን ኣታዊ ዘይብለን ምዃኑ እዩ። ዳርጋ ዝኣመሰለ ፕሮጀክትታት ከተግብር ክኢሉ።

ዓሰርተ ክልተ ዓመት ድሕሪ ምምስራት
ሃማደኤ፡ ኤርትራ ናጽነታ ተጎናጺፋ ካብ
ሰውራ ናብ ሃገር ተሰጋጊራ። ማሕበር ውን
ኣወዳድባኡን ኣካይዳኡን ምስ’ዚ ሓድሽ ኩነት
ኣሳነየ። እቲ መድረኽ ግን ብድሆታት ዝኸበቦ
ነበረ። ኣብ ግዜ ሰውራ ማሕበራት ብሓልዮትን
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ኣግእዞ

ንሱ ውን ከምቲ ዝተሓስቦ ሂወተን ኣይለወጠን። ኢሉ ሰሚዕወን።
ምኽንያቱ ንምሕደራን ጽገናን ወይ ንክኢላ ሃማደኤ ቁጠባዊ ሽግር ናይተን ተጋደልቲ
ምኽፋል የድሊ ስለዝነበረ ሕጽረታት ነይሩዎ ንምቅላል፡ ዝተፈላለየ ፈተነታት የካይድ
እዩ።
ነበረ። ኣንስቲ ይፈትላ እሞ ብዓይነት ረድኤት
እዋን ረፈረንደም ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ ይወሃባ፡ ዘዝፈተለኦ ተኣሊሙ፡ ተሽይጡ
ግዜ፡ ደቀንስትዮ ንናጽነት ከድምጻ ሰፊሕ ማሕበር ኣታዊ ይረክብ። ብዘይካ’ዚ ሽሮ በርበረ
ትምህርቲን ጎስጓስን ተኻየደ። እዚ’ውን ካልእ እናዳለዋ ይሸጣ። እዛ ምንጪ እዚኣ ክጥቀማላ
ብድሆ ኔርዎ። ኣብ ትምህርቲ ውዒለን ክመጻ ናብተን ተጋደልቲ ከም ሓሳብ ቀሪባ። ንሰን ግን
ከለዋ ኣብ ሓዳረን ጸገም ክፈጥረለን ጀመረ። ኣብ ምቕባሉ ከቢድወን። ስነ ኣእምሮኣዊ ምድላው
ምዝገባ ኣንስቲ ሓዳር፡ ሰብኡተን “ኣነ ከድምጽ ኣይጸንሐንን። ኣብ ሰራዊት ብረት ዓጢቓ
እንድሕር ተመዝጊበ ናታ እንታይ ኣድለየ? ትዋጋእ ዝነበረት ጅግና፡ ኣብ ከምዚ ሸቐጣት
ሓንቲ ስድራ እንዲና፡ ሰበይተይ ካባይ ተፈልያ ተዋፊራ ናብራ ከም ዝግበር ክትሓስብ ቀሊል
ንምንታይ ተድምጽ” ኢሎም ዝቃወሙ ነበሩ። ኣይነበረን። ናይ ፓርኪንግ ስራሕ ከም ሓሳብ
ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ናቱ ድምጺ ክህብ ከምዘለዎ፡ ቀሪቡ ተፈቲኑ፡ ንሱ ውን ብዙሕ ኣይሓገዘን።
ከተድምጽ መሰላ ምዃኑ ንምእማን ድማ ዓቢን እቲ መድረኽ’ቲ ንሃማደኤ በዳሂ እዩ ነይሩ።
ሓያልን ናይ ምንቃሕ ስራሕ ዝሓተተ እዩ ነይሩ። ቀስ እናበለ ተመክሮ እናተደለበ፡ ምስ ካልኦት
ኣብ 1994 መደብ ምጥያስ ተጋደልቲ ምስ እናተዋሃሃድካ ክስራሕ፡ ማሕበር ዝሓሸ ምወላ
መጸ፡ ነቲ ማሕበር ከቢድ ጸቕጢ ፈጠረሉ። ክረክብ ምስ ከኣለ ግና ነገራት መልክዕ ሒዞም።
ዝሰንከላ፡ ዝወለዳ ተጋደልቲ መትከል እግሪ
ይኾነን’ዩ ተባሂሉ ዝተዋህበን ገንዘብ ሒዘን
ካብ ሰራዊት ተፋንየን። እዘን ናብራ ሲቪላዊ
ሂወት ዘይተለማመዳ፡ ዕድመ ንእስነተን ኣብ
ኩናት ዝሓለፈ፡ ሞያ ዘይቀሰማ ተጋደልቲ
ናብራ ምስ ጸገመን ካብ ሃማደኤ ሓገዝ ክሓታ
ጀሚረን። ሃማደኤ ግን ብቑጠባ ክድግፈን
ዓቕሚ ኣይነበሮን። እዝከረኒ ሓደ ግዜ ኣዝየን
ምስ ሓረቓ፡ ንፕረዚደንት ጸዋዓልና ኢለናና።
ሕራይ ኢልና ጸዊዕናለን። ዘሎ ሽግረን ዘርዚረን
ነገራኦ። ፕረዚደንት ሰለስተ ሰዓት ዝኸውን ኮፍ

ሎሚ ዘዝኸበደ ሓሊፉ ጥዑም ፍረ ማዕርነት
ንሓፍስ ኣሎና። ጾታ ዝፈሊ ዶብ ሞያ ተሳዒሩ።
ኣዋልድና ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ኮነ
ኣብ ቴክኒክ ተወዳደርቲን ኣፍራይቲን ኮይነን
ኣለዋ። ኣብ ሰራዊት ዘለዋ 80% ምሁራት
እየን። ‘ማዕረኦም ንኽእል ኢና’ ዝብል ኣተሓሳባ
ኣብ ኩለን ሰሪጹ እዩ። ገና ኣቓልቦ ዘድልዮ
ጉዳይ ግን ኣሎ። ኣብ ገለ ብሄራት ተሳታፍነት
ደቀንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ትሑት ኣሎ። ንሱ
ከይተመዓራረየምዕሩይዕቤትየለን፡ዘይምዕሩይ
ዕቤት ከኣ ሚዛን ማሕበራዊ ፍትሒ ኣመዛቢሉ
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ሃገር ንድሕሪት ስለዝጎትት ቀሊል ኣይኮነን።
እቲ ጸገማት ክልለ፡ መፍትሒኡ ክሕሰበሉ
ኣለዎ። ከምቲ ክሽቦ ንምጥፋእ ኮሚተታት
ቆይመን ብምጉስጓስ ዓቢ ማሕበራዊ ለውጢ
ዝመጸ፡ ተሳታፍነት ደቀንስትዮ ኣብ ትምህርቲን
ምፍጻም ሃገራዊ ግቡኣትን ኣብ ኩለን ብሄራት
ብማዕረ ክረጋገጽ ብዕቱብ ክንሰርሕ የድሊ።
ስራሕ ሃማደኤ ጥራይ ከኣ ኣይኮነን። ኣብያተ
ትምህርቲ፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ዓበይቲ ዓዲ
ኮታ ኣብ ሕብረተሰብ ተሰማዕነት ዘለዎም
ኩሎም ብውህደት ክዋሳኡሉ ክሰርሕሉን ዘለዎ
ጉዳይ እዩ።
ተራ ደቀንስትዮ ቅድምን ድሕርን ናጽነት፡
መግለጺ ክትረኽበሉ’ውን ዝከኣል ኣይኰነን።
ማዕረ ደቂ-ተባዕትዮ ብጾተን ተሰሊፈን፡ ካብአን
ዝሕተተ ዘበለ ኵሉ ከፊለን፡ ናጽነተን ኣረጋጊጸንን
ልኡላውነት ሃገረን ኣውሒሰንን’የን። ንኣብነት፡
ኣብ እዋን ወራር ወያነ ዘተራእየ ልዑል
ተሳታፍነትን ተወፋይነትን ደቀንስትዮ፡
ጅግንነታዊ ታሪኽ ተጋደልቲ ደቀንስትዮ
ብዋርሳይ ደቀንስትዮ ከምዝተተክአ ብግብሪ
ዝተራእየሉ’ዩ ነይሩ። ኣብ’ቲ ወራር ካብ
ዝኸተታ 16.57% ደቀንስትዮ፡ እተን 15.82%
ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ምንባረን ድማ
ዘሕብን እዩ። ብተወሳኺ፡ ካብ 5ይ ዙርያ ክሳብ
14 ዙርያ ዝነበራ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት፡
ኣብ ኵሉ ግንባራት ተሳቲፈን ካብአን ዝሕተት
ሳላ ዝፈጸማን ኣብ ኵሉ ዕማማት ሓይልታት
ምክልኻል ኤርትራ ብዘይ ጾታዊ ኣድልዎ ሳላ

ፍሉይ ሕታም

ኣግእዞ

ዝተሳተፋን፡ ምስ ብጾተን ሃገር ኣውሒሰን።
ስለዚ፡ ኣብ እዋን ወራር ወያነ፡ ካብ ጠቕላላ
ቊጽሪ ደቀንስትዮ ሰራዊት ኤርትራ፡ እተን
86% ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት፡ እተን 14%
ድማ ኣብ ክፍልታት ተመዲበን ብብቕዓት
ምምካተን፡ ጅግንነታዊ ቅያ ደቀንስትዮ
ዳግማይ ከምዝተወራረሰ ዘርኢ እዩ።
ካልእ ኣገዳሲ ጉዳይ ተራ ሃማደኤ ኣብ
ምውዳብ መንእሰያት እዩ። ድሕሪ ናጽነት፡
እቲ ማሕበር ንኹለን ደቀንስትዮ ክውድብ
ይፍትን ነይሩ። ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ
ውሑዳት ብምስጢር ተወዲበን ዝሰርሓ
ዝነበራ ገዲፍካ፡ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ዝነብር
ዝነበረ ህዝቢ ብዛዕባ ሃማደኤ ኣፍልጦ
ኣይነበሮን። በዚ ድማ ኣኼባታት ክጽዋዕ ከሎ፡
“ዘይ ከምቲ ናይ ደርግ ሰልዲ ኣዋጻኣ ክብላና
እየን” ይብላ ኔረን። መንእሰያት ደቀንስትዮ
ብማሕበር መንእሰይ ይውደባ ስለዝነበራ
ከኣ፡ ሃማደኤ ኣባላቱ እተን ዓበይቲ እየን
ነይረን። ብኡ’የን መንእሰያት ማሕበር ኣዴታት
ዝብላኦ ዝነበራ። ኣወዳድባ እናወርጸጸ ምስ
መጸ ግን መንእሰያት ክኣትዋኦ ጀሚረን።
ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ምስ ኮነት፡
መንግስቲ ንደቀንስትዮ ኣብ ዘርብሕ ኩሉ
ኣህጉራዊ ውዕላት (ውዕል ምውጋድ ኩሉ
ዓይነት ኣድልዎ ኣንጻር ደቀንስትዮ-CEDAW፡
ውዕል ምኽባር መሰል ህጻናት፡ ውዕል-ዕዮ
ወዘተ.) ክታሙ ኣንቢሩ እዩ። እዚ ውዕላት’ዚ
ሕብረተሰብ እናፈለጦ ብዝኸደ ድማ
ተሳታፍነት መንእሰያት ደቀንስትዮ እናዛየደ
ክኸይድ ባህርያዊ እዩ። ሎሚ ደቀንስትዮ፡
ሃማደኤ ኣብ ምውሓስ መሰላተን ክሳብ ክንደይ
ኣገዳሲ ምዃኑ ተረዲአን ባዕለን ይውደባ ኣለዋ።
ሳዋ ምኻድ፡ ኣብ ኮሌጃት ምጽንባር፡ ብዓቢኡ
ማዕርነት ክሳብ ክንደይ ኣርባሒ ምዃኑ ጎስጓስ
ከየድለየ ክርእያኦ ክኢለን።
ሃማደኤ ኢድ ክሓጽሮ ይኽእል እምበር፡
ኣብ ኩለንትናዊ ሂወት ደቀንስትዮ ዘምጸኦ
ለውጢ ቀሊል ኣይኮነን። ቀንዲ ዓወቱ ከኣ
ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ምምጽኡ እዩ።
ሳላ’ቲ ዝተኻየደ ቃልሲ፡ ኤርትራዊት ብርእሰ

ምትእምማን ኣብ ባይቶ ክትህሉ፡ ክትዳኒ፡
ከተማሓድር፡ ብስነጥበባዊ ዓቕማ ሰብ
ክትልውጥ ክኢላ። ስንኩላን፡ ኣንስቲ ስዉኣትን
ካልኦትን ካብ ሰብ ከይደለያ ሰሪሐን ክሓልፈለን
ከምዝኽእል ኣሚነን ስድራቤታት ይኣልያ
ኣለዋ።
ምምካት ወጽዓታትን ምብራኽ ንቕሓትን
ግን ቀጻሊ መስርሕ’ዩ። ኣብዛ ሃገር ዝኾነ ዓይነት
ኣድልዎ ኣንጻር ደቀንስትዮ ብሕጊ ክልኩል፡
ብሕልና ውጉዝ ክንሱ ክሳብ ሕጂ ኣሰሩ
ኣይገደፈን። መሬት ክትውንን፡ ክትምረጽ
ክትመርጽ፡ ንማዕረ ስራሕ ማዕረ ደሞዝ
ክትክፈል፡ ኣብ ባይቶታት 30% ሕዙእ መናብር
ንደቀንስትዮ ክህሉ፡ ኣብቲ 70% ድማ ከም
ሰበን ተወዳዲረን ክኣትዋ፡. . . እቲ መሰላት ኣሎ፡
። ኣብ ስራሕ ከውዕል ግን ጥቡቕ ምክትታል
የድልዮ። ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ውህደት
ናይ ትካላት መንግስቲን ግንባርን ህዝባውያን
ማሕበራትን ይሓትት። ሃልኪ ዘጉድል
ቴክኖሎጂ ምትእትታው ኣብ ማክሮ ፖሊሲና
ዘሎ ኮይኑ፡ ንተግባራውነቱ ስጉምቲ ምውሳድ
የድሊ። ንኣብነት፡ ደቀንስትዮ ማይ ከምጸኣ
መገዲ ኣርባዕተ ሰዓት ዝኸዳን ዝምለሳን፡
ምሰሐን ሒዘን ዝወፍራ፡ ብዝባነን ተሰኪመነኦ
ዘምጽእኦ እንተኾይነን፡ እተን ኣደታት ብገለ
ምኽንያት እንተዘይወሪደን ኣዋልደን ትምህርቲ
ቦኺረን ማይ ክወርዳ ክግደዳ እየን። ነዚአን
ማይ ኣብ ቀረባአን፡ ግዜን ጉልበትን ዝቑጥብ
መጎጎ ኣድሐነት፡ መብራህቲ ከም ዝረኽባ ምስ
ዝግበር እቲ ፖሊሲና ኣብ ባይታ ደልዲሉ ረጊጹ
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ድሕሪ ፍትሕ ዝመጽእ ወጽዓ፡ ንወዲ-ጓል
መሬት ምኽልካል ዝመስል ሽግራት ምስ ዝህሉ፡
ደቀንስትዮ መሰለን ባዕለን ክጣበቓሉ እኳ
እንተለወን፡ ግዜ፡ ገንዘብን ኣፍልጦን ክድርተን
ከሎ ደገፍ ማሕበርን መንግስትን የድልየን።
ሳዋ ከይከዳ ትሕቲ ዕድመ ምምርዓው፡ ሓሲማ
ከይትህሉ ምኹላል፡ ዝመስል ክብረን ዘዋርድ
ተግባራት ምስ ዝረአ፡ ኣብ ቀረበአን ተመዚዙ
ዘሎ ኣካል መንግስቲ ፍታሕ ክረኽበሉ
ክኽእል ኣለዎ። ሕብረትሰብ ባዕሉ መአረምታ
ንኽገብረሉ ድማ ናይ ምንቃሕ ስራሕ ክቕጽል
ኣለዎ። ቁጠባዊ ሓርነት ንባዕሉ ካብቲ
ክብረተን ዘውሕስ እዩ። ብቑጠባ ሓራ ክኾና፡
ጥበባዊ ፍርያተን ዝሸጣሉ ዕዳጋ ምድላው፡
ፍልይ ዝበለ ሞያታት ምትእትታው፡ ሞያዊ
መሰልጠኒ ማእከላት ምቛምን ናይ ስልጠና
መደባት ምስኣልን፡ ተሃኒጹ ዘሎ ማእከላት
ስልጠና ሃማደኤ ስራሕ ዝፈጥር ሞያ ዘስንቕ
ክኸውን ዘኽእሎ ፕሮጀክታት ምትግባር
ሓጋዚ’ዩ። ሕግታትን ፖሊሲታትን ኣብ ግብሪ
ከነውዕሎ እንተ ዓቲብና እቲ ንደልዮ ክንበጽሖ
ኢና።
ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ
ኣስካሉ መንቀርዮስ፡ ደቀንስትዮ ዓቕመን ከርእያ
ተሳታፍነተን ብቐጻሊ ከዕብያ ብምዝኽኻር፡
ኤርትራ ጓለንስተይቲ ትኸብረላ፡ ኩሉ ዘለዋ
ሃገር ምዃና ኣሚንና፡ ዘሎ ዕድላትን ጸጋታትን
ተጠቒምና ክንዓቢ እናሓሰብና ክንሰርሕ
ከምዝግባእ መልእኽታ ተመሓላልፍ።

ፍሉይ ሕታም

ኣግእዞ

“ጕዳይ ደቀንስትዮ ጕዳይ ሃገር
ኰይኑ ተሰሪሑሉ እዩ!”
ፕረዚደንት ሃማደኤ ወ/ሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል
ተስፋኣለም ገብረስላሰ(ጫረ)

ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ፡ ዓብያን ተማሂራን።
ተማሃሪት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ
ኣስመራ ሓፈሻዊ ኣብ ዝነበረትሉ፡ ፖለቲካዊ
መንቋሕቋሕታ ሓደራ። ካብ ከባቢ ኣስመራ
እናተመላለሱ ብዝመሃሩ ደቂ-ክፍላ ብዛዕባ
ገድልን ፍልልያት ክልተ ውድባትን ክትፈልጥ
ክኢላ። ጸኒሓ ኣብታ ስዉእ ገብረሂወት
ዝምእክላ ዝነበረ ዋህዮ ህዝባዊ ሓይልታት
ተወዲባ። ልኡኽ ምብጻሕ፡ ጽሑፍ
ተቐቢልካ ምስግጋርን ዳግም ምጽሓፍን
ምብዛሕን፡ ንብረት ውድብ ክሳብ ጥይትን
ብረትን ምዕቃብን ምሕባእን ኣብ ግዜኡ
ናብ ዝምልከቶ ምብጻሕን ኣብ ዝኣመሰለ
ምስጢራዊ ስርሓት ድማ ትሳተፍ ነበረት።
ኣብ 1975፡ ክትጋደል ወሲና፡ ክሳብ ዓዜን
በጺሓ ነይራ። ተጋደልቲ ግን ኣብ ኣስመራ
ኮይና ክትሰርሕ መለሱዋ። ኣብ 1977 ግን
ብናጻ ክትንቀሳቐስ፡ ክትመሃርን ክትሰርሕን
ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ በጽሐት። ጓል
ገጠር ተመሲላ ካብ ዛግር ናብ ሰሜናዊ
ባሕሪ ፍልፍል ሰጊራ፡ ንታዕሊም ናብ
ብሌቓት ወረደት። ኣብ መወዳእታ 1978
ከኣ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዛዚማ ኣብ ቤት
ትምህርቲ ሰውራ ተመደበት።
ኣብ 1981 ካብ ሳሕል ናብ ድሕሪ መስመር
ብምውጻእ፡ መምህር፡ ተቖጻጻሪት ስነትምህርቲን ርእሰ መምህርን ብምዃን፡
ምስቶም በቲ ሓደ ብርዒ በቲ ካልእ
ብረት ሒዞም፡ ንኹሉ ናይ ጸላእትን ወዶ
ገባን ተጻብኦ በዲሆም፡ ህዝቢ ዝምህሩን
ዝጉስጉሱን ዝነበሩ ኣባላት ቤት ትምህርቲ
ሰውራ ብምዃን፡ ክሳብ ዕለተ ናጽነት
ተጋዲላ። ድሕሪ ናጽነት’ውን ካብ ዓውደ

ትምህርቲ ከይረሓቐት ብዝተፈላለየ ደረጃን
ጽፍሒ ሓላፍነትን ሰሪሓ።
ኣደ-መንበር ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ
ኤርትራ ወይዘሮ ተኽአ ተስፋሚካኤል፡
ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 40 ዓመት
ምምስራት ሃመደኤ ምስ መጽሔት ኣግእዞ
ዘካየደቶ ቃለ-መሕትት ይስዕብ፦

ጽሑፋት
ዝንጸባረቕ
በብዓይነቱ
ታሪኽ
ኣሎ። ናይ ጅግንነት፡
ተወፋይነት፡ ጽንዓት፡
“ኣይምብርከኽን
እየ”
ምባል ታሪኽ እዩ። ቅድሚ
ምጅማር
ፖለቲካዊ
ምንቅስቓስን ብረታዊ
ቃልስን፡ ምስቲ ሽዑ
ዝነበረ ደረጃ ንቕሓትን
በቲ ናይቲ እዋን’ቲ
ዝነበረ
ኣተሓሳስባን፡
ተሳታፍነተን
ቀሊል
ኣይነበረን። ኣብ 50ታት
ኣብ ናይ ሸቃሎን
ተማሃሮን ኣድማ ዓቢ
ተስታፍነት ደቀንስትዮ ምንባሩ ይእመን።
እዚ ድማ፡ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ
ናይ ሓደ ጾታ ከምዘይነበረ እዩ ዘረጋግጽ።
ኣብ ብረታዊ ቃልሲ’ውን፡ ነዚ ዝጸንሐ ታሪኽ
ዓባያትን ኣደታትን ኣሐይልና ኢና ክንብገስ
ክኢልና።

* ንፖለቲካዊ ንቕሓት ዝደረኸ ምኽንያት
* ተራን ኣበርክቶን ኤርትራውያን
እንታይ ነይሩ? ብኸመይ’ከ ዓብዩ?
ደቀንስትዮ ኣብ ፈለማ መድረኻት ሃገራዊ
- ህዝቢ ኤርትራ፡ ንናጽነቱ ኣብ ዝቃለሰሉ
ቃልሲ፡ ብኸመይ ይግለጽ?
ዝነበረ እዋን፡ በብመድረኹ ዝተፈላለየ
- ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ዝጸንሐ መስፍናዊ
ውዳበታት ነይሩ እዩ። ኣብቲ ዝተመስረተ
ኣተሓሳስባን እምነትን ንምዕባለ ደቀንስትዮ
ውዳበታት ደቀንስትዮ፡ ብዓቕመን ምቕሉል
ኣዝዩ ዓጋቲ ምንባሩ ርዱእ እዩ። ይኹን’ምበር
ተራ ነይሩወን። ብዝለዓለ ተወዲበን ክቃለሳ
ንድሕሪት ምልስ ኢልና ብዕምቈት እንተድኣ
ባይታ ዝረኸባ ግን፡ ምስ ምውላድ ህዝባዊ
ርኢናዮ፡ ተራአን ዕዙዝ ምንባሩ ምርዳእ
ሓይልታት እዩ። ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ
ኣየጸግምን። ብዙሓት ሓያላት ደቀንስትዮ
ጉዳይ ደቀንስትዮ ንጹር መስመር ሓንጺጹ፡
ከምዝነበራ’ውን ታሪኽ ይምስክር። ብደቂቕ
ተሳታፍነት ደቀንስትዮ ከሐይል ዝኽእል
ተጸኒዑ ናይ ምስናዱ ዕማም ከኣ፡ ዝጽበየና
ባይታ ፈጢሩ። ቁጽሪ ናይተን ብረት
ዘሎ ዕዮ-ገዛ እዩ። ሓሓሊፉ ኣብ ዝወጽእ
ሒዘን ዝጋደላ ደቀንስትዮ ብፍላይ ካብ
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ኣግእዞ

1975 ንድሓር እናዓበየ ክመጽእ ክኢሉ።
ኣብቲ እዋን’ቲ፡ “ጓለንሰይቲ በረኻ ሓዲራ፡
ክትዋጋእ ትኽእል ድያ? ኣብ ገድሊ ክትቅጽል
ድያ?” ዝብል ኣተሓሳስባ ነይሩ እዩ። ነዚ
ኣተሓሳስባ’ዚ ብምስባር ኣብ ቃልሲ ክትሳተፍ
ብምብቃዓ ድማ፡ ናይ ብሓቂ ዓቢ ታሪኽ
ተመዝጊቡ። ቀዳሞት ተጋደልቲ፡ ነቲ ህዝባዊ
ሓይልታት ዘጣጥሖ ባይታ ተጠቒመን
ንቕሓት ደቀንስትዮን ሕብረተሰብን ኣብ
ዝለዓለ ደረጃ ኣብጺሐንኦ። ግደ ሓቂ ህዝባዊ
ግንባር ንደቀንስትዮ ሰሪሕወን እዩ። “ውድብ
ህዝባዊ ግንባር እንተዘይነበር ነይሩ፡ እቲ ናጽነት ክውን ኣብ ምግባር ዕዙዝ እጃም
ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ ንቕሓትን ብቕዓትን ኣበርኪታ። እዚ ከኣ ዓለም ምሉእ ዝምስክሮ
ምተበጽሐ’ዶ ነይሩ ኢልና” ምስ እንሓትት፡ ሓቂ እዩ።
ምግናን ከይመስል እምበር፡ ሕልሚ እዩ።
* ኣብ ብረታዊ ቃልሲ፡ ኣብ ድሕሪ መስመር
* ስለምንታይ?
ዝነበረ ምውህሃድ ማሕበራውያን ሓይልታት
ንሕና፡ ካብ ካልኦት ግዙኣት ሃገራት ከመይ ትገልጽዮ?
ኣይንበልጽን ኢና። እቲ ዝፈልየና ረቛሒ፡ - ክፍሊ ዞባዊ ምምሕዳር (ጀማሂር)
መሪሕ ውድብና “ማዕርነት ብስራሕ ነቲ ሓላፍነት ይስከሞ እኳ እንተነበረ፡
ተኸፋልነት” ዝብል ጭርሖ ብግብሪ ተወሃሂድካ ምስራሕ ግን ሓደ ካብ ብሉጽ
ክሰርሓሉ ምኽኣሉ እዩ። “ሓፋሽ ይንቃሕ፡ ኣሰራርሓ ህዝባዊ ግንባር እዩ ነይሩ። ኣብቲ
ይወደብ፡ ይዕጠቕ” ብዝብል መትከል፡ ቋንቋኡን ባህሉን ጽቡቕ ገይርና ዘይንፈልጦ
ደቀንስትዮ ከም ኣካል ሓፋሽ ህዝቢ፡ ኣብ ሕብረተሰብ ኣቲና ክንሰርሕ፡ ክንምህር
ኩሉ መዳያት ተሳትፎአን ዘረጋግጻሉ ባይታ ዘኽኣለና እቲ ምውህሃድ እዩ። ነፍሲ
ፈጢሩ። ናብዚ ደረጃ ብቕዓት’ዚ ንምብጻሕ ወከፍ ኣሃዱ ናታ ስራሕ እናዓመመት፡ ናይ
ዝተኻየደ ቃልሲ ከቢድ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሓባር ስራሕ ንምዕዋት ትግደስ። ኣብ ኩሉ
መስርሕ ከኣ ምሩጻት፡ ሓያላት፡ ጀጋኑ ስርሓት ድማ ግደ ደቀንስትዮ ዕዙዝ እዩ
ደቀንስትዮ ተፈጢረን። ኣብዚ ናይ ሓፋሽ ነይሩ። ዝበዝሓ ተማሃሮ ደቀንስትዮ ኣባላት
ቃልሲ፡ ደቀንስትዮ ኤርትራ፡ ንዝደኸመ ባይቶ ይኾና ብምንባረን፡ መሪሕ ተርአን
ዘሐይላ፡ ተስፋ ዘስንቓ፡ ሓቦ ዘውርሳ እየን ኣብ ኩሉ ስራሕ ይንጸባረቕ ነይሩ። ካብ
ነይረን። ኣብ ሰውራ፡ ጓለንሰይቲ ማእከል ተራ ኣባል ናይቲ ዝነበረ ውዳበታት ክሳብ
ስሕበት ናይ ምዕባለ ክትከውን ክኢላ እያ። ሚልሻ ብምዃን ብረት ዓጢቐን ክቃለሳ

ዘኽኣለን ከኣ፡ ውጽኢት ናይ ሓባር ስራሕን
ውህደትን’ዩ።
* ድሕሪ ናጽነት፡ ተራን ኣበርክቶን
ደቀንስትዮ በቲ ዝመጾ ናህሪ’ዶ ቀጺሉ?
“ናጽነት ምምጻእ ቀሊል፡ ሓርነት
ምርግጋጽ ግን ከቢድ እዩ” ዝብል ኣተሓሳስባ
ንምስራጽ ፖለቲካዊ ትምህርቲ እናቐሰምና
ኢና መጺእና። ናጽነትና ምስ ረኸብና ሚእቲ
ካብ ሚእቲ በቲ ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝነበረ
ሓይሊ ቀጺልና ክብል ኣይደፍርን። መሪሕነት
ዕላማኡ ንጹር እዩ ነይሩ፡ ኣይቀየረን ከኣ።
ተራ ውልቀ-ሰብ ግን ከምቲ ኣብ እዋን
ቃልሲ ዝነበሮ ከይከውን ይኽእል። ሃጓፋትን
ጸገማትን ክርኣይ ባህርያዊ እዩ ነይሩ። እቲ
ጸገም ንደቀንስትዮ ጥራይ ዘይኮነ ንኹሉ
ዝምልከት እዩ። ተጋደልቲ ኣብ ዝጣየሳሉ
ዝነበራ እዋን ንኣብነት፡ ጸገማተን ንምፍታሕ
ዝተፈላለየ ፈተነታት ይካየድ ነይሩ እዩ። ኣብ
ገድሊ ዝጸንሐት ጓለንሰተይቲ፡ “ኣብ ንግዲ
ዓለምን ካልእ ሞያታትን ተዋፊራ ክትገጥም
ትኽእል’ዶ? ክሳብ ክንደይ ምቹእ ባይታ
ክጸንሓ ይኽእል? ክሳብ ክንደይ’ከ ዓቕሚ
ኣለዋ?” እዚ ሕቶታት እዚ ቀሊል ኣይነበረን።
ብዙሓት ዘይተዓወታ’ውን ነይረን እየን።
ብወገን ማሕበር፡ ደቀንስትዮ ሞያ ክውንና
ዝተፈላለየ ስልጠናታት ይውደብ ነይሩ።
ትምህርቲ ኮምፒዩተር፡ ምምራሕ መኪና፡
ኢደ ጥበባትን ካልእን። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ
ሕርሻዊ ንጥፈት ተራድኦታት ብምቛም
ዓቕሚ ደቀንስትዮ ክብ ንምባል ጻዕርታት
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ብዙሓት እየን። ብጸላእቲ ዝፈረሰ መቓብር
ሰማእታት ዳግም ዝሃነጻን፡ ንደቀንስትዮ
ዘገልግል ዝተፈላለየ መሰልጠኒ ማእከላት፡
ዳርጋ ኣብ ኩለን ዞባታት ዝሰርሓ ንሳተን
እየን። ኣብ ኩሉ ሃገራዊ መኸተ ሎሚ እውን
ከም ትማሊ ይቃለሳ ኣለዋ። ምስ ምድፋእ
ዕድመን ስእነት ጥዕናን ግን “ናይ ቀጻልነት
ሕቶ ዓቢ ብድሆ ኣሎ” ክብል እደፍር። እቲ
ናይ ምውርራስ ባይታ ብዕቱብ ክስርሓሉ
ዘለዎ ዓቢ ሃገራዊ ጉዳይ እዩ።

ተኻይዱ። በቲ መደብ ብዙሓት ተዓዊተን
ዘይተዓወታ’ውን ነይረን። ኣብተን ሸውዓተ
ናይ ናጽነት ዓመታት፡ ዝሓሸ ህይወት
ንምፍጣር ኣንፈት ተታሒዙ ሓርኰትኰት
ይበሃል ነይሩ። ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ
ኩነታት እንከለና ግን ዘይተጸበናዮ ወራር
ስለዝመጸ፡ ኣብ ርእሲ እቲ ዝጸንሐ ቁጠባዊ
ሽግራት ብድሆታት ደቀንስትዮ መሊሱ
ዓብዩ። ብዙሓት ደቀንስትዮ ተሃስየን እየን።
መንግስቲ ብዓቕሙን ዝክኣሎን ጸገማተን
ክፈትሕ ተበጊሱ፡ ማሕበር እውን ዝከኣሎ
ክገብር ፈቲኑ። ብዝተፈላለያ ኣካላት
መንግስቲን ማሕበራውያን ሓይልታትን፡
ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን፡
ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኻልኦትን
ጻዕርታት ኣየቋረጸን። “ከምቲ ዝድለ ከይዱ’ዶ
ኣይከደን?” ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና።
ብመሰረቱ ግን ጉዳይ ደቀንስትዮ ጉዳይ ሃገር
ኮይኑ ተሰሪሑሉ እዩ።

እምነትን ስራሕ ኮይኑ ኣዝዩ ዓቢ እዩ ነይሩ።
ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ፡ ደንቀንስትዮ
ተጋደልቲ ብወርሓዊ ጻግነ ከይንሽገር ምእንቲ
ኣብ ሜዳ ናይ ሞደስ ፋብሪካ ንክትስራሕ
ዓቢ ግደ ተጻዊተን። እታ ናይ ሽዑ ማሽን ከም
ቅርሲ ሒዝናያ ኣለና። ብዘይካ’ዚ፡ ናብ ሜዳ
ኤርትራ ብምእታው ኣብ ዝተፈላለየ ናይ
ውድብ ጉባኤን ናይ ማሕበር ኣኼባታትን
ብምስታፍ፡ ካብአን ዝሕተት ኩሉ ይፍጻም
ነይረን። ንውድብን ንስድራቤትን ክኣልያ ነዛ
መጽለሊት ገዛ ዘይወናና ኣደታት ውሑዳት
ኣይኮናን።

* ኣብዚ እዋን እዚ፡ ማሪታዊ እምነትን
ጎዳእቲ ልምድታትን ብሓፈሻ፡ ኩነታት
መርዓ ትሕቲ ዕድመን ክሽቦን ኣብ ኤርትራ፡
ኣብ ከመይ ደረጃ ይርከብ?
- ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ፡ በቲ ቀጻሊ
እነካይዶ ዝነበርና ጓስጓሳት እቲ ዝነበረ
ማሪታዊ ኣተሓሳስባን እምነትን ዳርጋ
ኣጢፍእናዮ ክንብል ንደፍር። “ነቲ
ዝጀመርናዮ ቃልሲ በቲ ዝነበረ ኣካይዳ
ምሉእ ኣቓልቦ ጌርና ሰሪሕናሉ’ዶ?” ዝብል
ሕቶ ክመጽእ ይኽእል እዩ። ቁጠባዊ ጸገማት
ዘይርጉእ ህይወት ስለዝፈጥር ምስ ጸገማት
ተጸጊዖም ዝመጹ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ናይ በለጽ
ተርእዮታት ምሉእ ብምሉእ ጠፊኦም ክበሃል
ኣይከኣልን። ስለዚ ማሪታዊ እምነታትን
ጎዳእቲ ልምዲታትን ሓሓሊፉ ይርአ እዩ ዝተጋነነ ግን ኣይኮነን።

ድሕሪ ናጽነት እውን ነቲ ዝነበረን ናህሪ
ንድሕሪት ከይመለሳ፡ “ሃገረይ” ብምባል፡ ኣብ
ኩሉ ሃገራዊ ጉዳያት ክሳተፋ ጸኒሐን። ኣብ ግዜ
ወራር ወያነ፡ “ሃገረይ ስልማተይ” እናጨርሓ፡
ካብአን ዝሕተት ኩሉ ኣማሊአን። ኣብ ልዕሊ
ድሕሪ ናጽነት ካብ ዝሰራሕናሉ መደባት
ሃገር ዝተጻዕነ ዝተፈላለየ ሽርሕታት ኣብ
ምምካት፡ ካበይ ንናበይ ተናጢረን ‘ኣይፋል!’ ሓደ ምውጋድ ክሽቦ ደቀንስትዮ እዩ።
* ውዳበታት ኤርትራዉያን ደቀንስትዮ ዝብል ቃል እናስምዓ ተሪረን በዲሀን። ዓቢ ዓወት ድማ ኣመዝጊብና። ሚእቲ
ኣብ ወጻኢ ሃገራት ከመይ ነይሩን ከመይ ሕድሪ ተሰኪመን ስድራ ሰማእታት ዝኣልያ ካብ ሚእቲ ተዓዊትናሉ፡ ምሉእ ብምሉእ
ኣሎን?
- ውዳበታት ደቀንስትዮ ኣብ ወጻኢ
ሃገራት፡ ኣብ ምሕያልን ምጉልባትን ውድብ
ዝተጻወቶ ግደ ብቐሊል ዝግለጽ ኣይኮነን።
እቲ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ኤውሮጳ፡ ማእከላይ
ምብራቕን ሰሜን ኣመሪካን ዝፈጸምኦ
ማእለያ ዘይብሉ ስራሕ፡ ፍሉይ ኣጋጣሚ
ወዲብካ ክምዝገብን ክስነድን ዝግባእ እዩ።
ዕድመ ደፊአን በብሓደ ይሓልፋ ስለዘለዋ።
እቲ ዘካይድኦ ዝነበራ ቃልሲ፡ ናይ መትከልን
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ኣይነበረትን። ኣብዚ እዋን’ዚ ብዙሓት
ደቀንስትዮ ማእለማ ተማሂረን ልቓሕ
ወሲደን ገዛእ ርእሰን ይመርሓ ኣለዋ።

ተሪፉ’ዩ ክንብል ግን ኣይደፍርን። ካልእ
ዝዓበየ ግድል፡ መርዓ ትሕተ-ዕድመን ምስኡ
ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ምቁራጽ ትምህርቲን እዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኹሉ ዜጋ ብዘይኣፈላላይ
ጾታ ሰፊሕ ባይታ ትምህርቲ ተፈጢሩ
ኣሎ። ካብ መባእታ ክሳብ ኮሎጃት ሳንቲም
ዘይክፈሎ ዕድል ተፈጢሩ ኣብ ዘለወሉ
መድረኽ፡ እዚ ዕድል’ዚ ተነፊገን ካብ መኣዲ
ትምህርቲ ዝእለያ ደቀንስትዮ ውሑዳት
ኣይኮናን። ልክዕ እዩ ሳዋ ኣብ ደቀንስትዮ
ትጻወቶ ግደ ዓቢ ኣሎ። ብሳዋ ዝሓለፈት
ጓልኣንሰይቲ ብኹለንትንኣ ብቕዕቲ ኮይና እያ
ትወጽእ። ግን ብሰንኪ መርዓ ትሕቲ ዕድመትምህርቲ ትምህርተን ዘቋርጻ ደቀንስትዮ
ኣይስተሳእናን። ካብ ዞባ ናብ ዞባ ፍልልይ
ክህልው ይኽእል እዩ፡ እቲ ብድሆ ግን ኣሎ።
ስለዚ መርዓ ትሕቲ-ዕድመ ከነወግዶ ኣሎና።
እዚ ድማ ንግንባርን መንግስትን ጥራይ
ዝግደፍ ዘይኮነ፡ ናይ መላእ ሕብረተሰብ
ንጡፍ ተሳታፍነት ይሓትት።

ዝሰርሕ። ኣብ ከም ሕርሻ፡ ትካላት ኣብያተ
ሕብስቲን ካልኦት መጠነ ንኡስ ንግዳዊ
ትካላትን ክሰርሕ ጸኒሑ ኣሎ። እታ ዝነኣሰት
ናይ ኣድጊን ጅርባን ፕሮጀክት ንኣብነት፡ ኣብ
ህይወት ስእንቲ ጓለንሰይቲ ትጻውቶ ግደ
ቀሊል ኣይኮነን። ኣድጊን ጅርባን ተዋሂቡወን
ብዙሓት ሰሪሐን ህይወተን ክመርሓ ዝኽኣላ
ኣለዋ። መጠነ ንኡስ ናይ ልቓሕ ኣገልግሎት
እውን ኣሎ። ካብ ሓሙሽተ ዘይበዝሓ
ክረዳድኣን ሓቢረን ክሰርሓን ዝኽእላ
ደቀንስትዮ ወዲብካ፡ መበገሲ ዝኸውን
ገንዘብ ብልቓሕ ይወሃበን። በቲ ማሕበር
ድማ በብግዜኡ ምክትታልን ገምጋምን
ይግበረሉ። ክንዮ’ዚ፡ ደቀንስትዮ ካብ
መደብ ውህለላን ለቓሕን (መውል) ዓቢ
ገንዘብ ክልቅሓ ተኽእሎ ኣሎ። ብዝተፈላለዩ
ኣካላት መንግስትን ማሕበራትን ንደቀንስትዮ
ልቓሕ ይወሃበን እዩ። በዚ ተተባቢዐን ከኣ
ብደቀንስትዮ ብዙሕ ዘይድፈር ዝነበረ ስራሕ
ክኣትውኦ ይኽእላ ኣለዋ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ
* ደቀንስትዮ ብቁጠባ ነብሰን ንክኽእላ ማእለማ ትዋፈር ወይ ኣላሚት ጓለንስተይቲ
ተራ ማሕበር ከመይ ይመስል?
- ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚርካ ናብ
ምዕባለ ደቀንስትዮ ዘተኰሩ ዝተፈላለዩ
ፕሮጀክትታት ነይሮምን እወታዊ ጽልዋ
ፈጢሮምን እዮም። ሓደ ካብ ዕላማታት
ማሕበር
ብኸምዚኦም
ዝኣመሰሉ
ፕሮጀክትታት ንደቀንስትዮ ብምድጋፍ
ብቁጠባ ዝሕይላሉን ካብ ተጸጋዕነት
ዝገላገላሉን ዕድላት ምርሓው እዩ። ኣብ
መሰረታውያን ንስራሕን ኣፍራይነትን
ከበግሱ ዝኽእሉ መዳያት ኣተኲሩ እዩ
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በዚ መደብ ልቓሕ’ዚ ስድራ ተጠርኒፋ
ክትሰርሕን ክትነብርን ካብ ምርኣይ ዝዓቢ ጸጋ
የለን። ኣብዚ ግዜ፡ እቲ ዝጸንሐ ፕሮጀክታት
ክለሳ ተገይሩሉ ኣሎ። ናይ ልቓሕ ጉዳይ’ውን
መጽናዕቲ ተገይሩ ክለሳ የድልዮ እዩ። እቲ
ገንዘብ ገንዘብ ህዝቢ ምዃኑ ፈሊጥና፡
ተሓታትነት ዘሎዎ፡ ኣድማዕን ኣፍራይን፡ ምስ
ግዜ ዝስጉም፡ መድረኽ ዝጠልቦን ኣገባባት
ልቓሕ ኣተኣታቲና ክንሰርሓሉ ኣሎና። ናብቲ
ዝተሓተ ጥራይ ክንጥምት የብልናን። ኣብዚ
ግዜ’ዚ፡ ብዙሓት ሞያዉያን፡ ክኢላታት
ደቀንስትዮ ይመጻ ስለዘለዋ፡ ንእአን
ምድጋፍን ምብጋስን’ውን ክስርሓሉ ዘለዎ
እዩ። ከም ማሕበር፡ ተዘርጊሑ ዘሎ ገንዘብና
ኣኪብና፡ ዳግማይ ብተወዳዳሪ ብቕዓት
ክንብገስ፡ ንድፈ-ሓሳብ ኣሎና። በዚ ድማ፡
ምስ ኩሎም ኣለቃሕቲ ተወሃሃድና ክንሰርሕ
መደብ ኣሎና።
* ድምጺ ኤርትራውያን ደቀስንትዮ ኣብ
ዓለማዊ ዋዕላታትን ኣህጉራዊ ኣኼባታትን
ከመይ ኣሎ?
ሃማደኤ ወኪል ደቀንስትዮን መንግስትን
ብምዃን ካብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ
ኣብ ዝተፈላለየ ዓለማዊ መድረኻት ይሳተፍ
እዩ። ኣብ ግዜ ቃልሲ ኤርትራውያን
ደቀንስትዮ ኣብ ኣኼባ በይጅን ወከልቲ
ብምልኣኽ ድምጸን ኣስሚዐን እየን። እዚ

ፍሉይ ሕታም

ኣግእዞ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ 7ይ ጉባኤ ማሕበር መደረ እናኣስመዐ

ዕማም’ዚ፡ ቀዳሞት ሓለፍትን መራሕትን
ማሕበር ኣብ ዘንጸፍኦ ሰረት ንቕጽሎ ኣለና።
ኣብዛ ሃገር፡ ኣብ ጽሑፍ ዝሰፍር ቃል ብግብሪ
ይትግበር እዩ። “ኩሉ ንደቀንስትዮ ዝሃሲ
ዘበለ ነገር ክውገድ ኣለዎ” ዝብል ዓንቀጽ
ኣብ ቅዋም ማሕበር ኣብ ቁጽሪ ሓደ ሰፊሩ
ይርከብ። ብግብሪ ድማ ክስርሓሉ ጸኒሑ።
ብመሰረት ውዕል ምውጋድ ኩሉ ዓይነት
ኣድልዎ ኣንጻር ደቀንስትዮ (CEDAW)
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣርባዕተ ዓመት ጸብጻብና
ነቕርብ ኢና። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ኮምሽን ማሕበራዊ ደረጃ ደቀንስትዮ (CSW)
እውን ከም ኣባላት ማሕበር ደቀንስትዮ
ኣፍሪቃ ዓመታዊ ጸብጻብና ነቕርብ ኣሎና።
ንሕቶ ጓለንሰይቲ ብዝምልከት ብሚኒስትሪ
ወጻኢ ጉዳይ ኣቢሉ ዝቐርብ ጸብጻባት እውን

ኣሎ። ብዘይካ’ዚ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለማዊ
መድረኻት ሓበራዊ ዘተ፡ ዝርርብ፡ ክርክርን
ምጉትን ብኣካል ንሳተፍ ኢና። ኣብ ወጻኢ
ሃገራት ዝቕመጣ ኤርትራውያን፡ ኣብዚ
ዕማም’ዚ ንጡፍ ተሳታፍነት ኣለወን።
ኣብ መኸተ ኣንጻር ዘይቅኑዕ እገዳ ዓቢ
እጃም ኣበርኪተን እየን። ብሓፈሻ፡ ንጉዳይ
ደቀንስትዮ ዝምልከት ድምጽና ንምስማዕ፡
ነቲ ካብ ነዊሕ ዝተነጽፈ ባይታ ተጠቒምና
ንቕጽሎ ኣሎና።
* ኣብ መወዳእታ እተመሓላልፍዮ ለበዋ?
- ትምህርቲ መሰረትን ቀላስን ኩሉ
ምዕባለታት እዩ። ስለዚ ጓለንሰተይቲ

ምምሃር ዝያዳ ኩሉ ክንደፍኣሉ

ኣለና። ደቀንስትዮ ከኣ ነቲ ተፈጢሩ
ዘሎ ዕድላት ትምህርቲ ብዝግባእ

ክጥቀማሉ ኣለወን። ዛጊት ብዙሓት
ብቑዓትን ተወዳደርትን ደቀንስትዮ
ፈርየን’ኳ እንተሃለዋ፡ ኣብ ኩለን ብሄራትና
ምዕሩይ ንክኸውን ብኣስተብህሎ
ክንሰርሓሉ ከምዝግባእ ከዘኻኽር
እፈቱ። ጓለንሰተይቲ ክትመሃር፡
ክትሰርሕ፡ ኣብ ልምዓታዊ መደባት
እጃማ ከተበርክት ኩሉ ሕብረተሰብ
ንጹር ኣጠማምታ ሃልዩዎ ከተባብዐን
ክሕግዝን ብዓቢኡ ባይታ ክፈጥረን
ይግባእ።
መንግስቲ
ኣዋዲድዎ
ዘሎ ባይታ ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ
ገለገለ ሓለፍቲ ኣብ ልዕሊ ዝወለዳ
ደቀንስትዮ ሰራሕተኛታት ዝርአ
ዘየተባብዕ ኣተሓሕዛ ክእረም ዘለዎ
እዩ። ጓለንስተይቲ ክትማሃር ክትምርዖን
ክትወልድን ባህርያዊ ውህበታ እዩ።
ዘሕብንን ዘኹርዕን ጸጋ ከኣ እዩ።
ብሰንኪ ውላድን ዘይግቡእ ኣተሓሕዛ
ናይ ስራሕን፡ ዝተማህራ ደቀንስትዮ
ናብ ውሻጠ ክምለሳ ቅኑዕ ኣይኮነን።
ውሑዳትን ኣብነታውያን ትካላት
ናይ ገዛእ ርእሶም ተበግሶ ወሲዶም፡

መጽንሒ ቈልዑ ዝገብሩን ንደቀንስትዮ
ዘተባብዑን ኣለዉ። እዚኦም ክምስገኑ፡
ካልኦት’ውን ኣሰሮም ክስዕቡ ይግባእ።
ካደራትን ሓለፍቲን ከኣ፡ ኣብ ምዕባይ
ንቕሓት ናይዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣሰራርሓ
ንጡፍ ተበግሶ ክወስዱ ኣለዎም። እዚ
ጉዳይ’ዚ ብቐጻሊ ጥርዓናት ዝቐርበሉ ዘሎ ዓቢ ጉዳይ
ብምዃኑ፡ በዚ ኣጋጣሚ መንግስትን ግንባርን ዕቱብ

ኣባላት ፈጻሚት ቦርድ ሃማደኤ
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ሰመረ የውሃንስ
ኣብ 1975 ዓ.ም. ስርዓት ደርግ፡ ዓንጾ-ዓንጾ
ናይቲ ሓይልታት ሰውራ ኤርትራ ዝፍጽምኦ
ዝነበራ መጥቃዒታት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ
ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት
ድማ ብፍላይ ብዙሕ ግፍዒታት ዝፍጽመሉ
ዝነበረ ግዜ እዩ። ግፍዒታት ጸላኢ ግን፡
ንህዝቢ ኤርትራ ኣርዒዱ ኣየንበርከኾን።
ብኣንጻሩ ቃልሱ ኣሐይሉ ንኽቕጽል ሓጊዝዎ
እዩ። ዋሕዚ መንእሰያት ንሜዳ ሰሲኑ። ኣብ
ውሽጢ ከብዲ ጸላኢ ኮይኖም፡ ምስጢራት
ጸላኢ እናጓሕጉሑ ንተጋደልቲ ዘስንቑን ካልእ
በብዓይነቱ ተወፋይነት ዝጠልብ ስራሕ ክትቃለስ ጀመረት።
ዝሰርሑ ሓፋሽ ውድባት እውን በርኪቶም።
ኣብቲ ብብዝሒ ወተሃደራት ደርግ
ኣብዚ ዕማማት’ዚ ተራ ኤርትራውያን ዝዓስከርሉ፡ መዓስከራት ፎርቶ፡ ቪላጆ፡
ደቀንስትዮ ቀሊል ኣይነበረን።
ቃኘው፡ ሬድዮ መሪናዮ፡ ሳላሳ ኣምስተኛን
ቅድስቲ ተኽለዳዊት ተኪኤ፡ ሓንቲ ካብተን ካልእን ተንቀሳቒሳ ሓበሬታ እትረኽበሉ ሜላ
ምዑታት ሓፋሽ ውዱባት ዝነበራ እያ። ገና ነይሩዋ እዩ። እቲ ቀንዲ ብልጫኣ ከኣ ድፍረትን
ለይለይ እትብል መንእሰይ እንከላ እያ፡ ወለዳ ምስ ሰባት ዝነበራ ክእለት ኣቀራርባን ነበረ።
ኽትሕግዝ ኣብ ስራሕ ዓለም ተጸሚዳ። ሓደ መዓልቲ መስፈኣ ሒዛ ክትቁንን ናብ
ኣብ ፋብሪካ ዓለባ ኣስመራ ብትሑት ደሞዝ ፎርቶ ኣተወት። ነታ ትቑንና ዝነበረት ሰይቲ
እናሰርሐት ከኣ፡ ከም መመላእታ፡ ኣብ ትርፊ ወተሃደር ጸላኢ ዝስሕባ ዕላል እናዕለለትን
ግዜኣ ገዛ-ገዛ እናኸደት ትቑንን ነበረት።
ተገዲሳ ጽቡቕ ግልብጭ ብምቑናንን
ኣብ ትካላት ብፍላይ ድማ ኣብ መንግስታዊ
ትካላት፡ “ከድምዕ ይኽእል’ዩ፡ ምስጢር
ይዕቅብ’ዩ” ዝበሃል ዜጋ፡ ዋህዮታት ሓፋሽ
ውድብቀልጢፈንእየንዝጥምታኦ።ንቅድስቲ
በዚ ዝተገልጸን ካልእ ረቛሒታትን መሪጹ፡
ኣብቲ ንሱ ዝመርሖ ዋህዮ ከም እትጥርነፍ
ዝገበረ ስዉእ እስቲፋኖስ ኪዳነ እዩ። ንሳ ከኣ
ዝተላኣከቶ ከተተግብርን ዝኣተወቶ ሃገራዊ
ስራሕ ክሳብ መስዋእቲ ክትከፍል ቅርብቲ
እያ ነይራ። መዓንጣኣ ሸጥ…ኣቢላ ክሳብ ኣብ
ውሽጢ ገዛ ወተሃደራት ጸላኢ እናኣተወት

ኣእምሮኣ ሰለበታ። ወዮ ሰይቲ ወተሃደር
ስለዝተመሰጠት ኣብቲ መዓስከር ዝርከባን
ኣብ ካልእ መዓስከራት ዝርከባ መሓዙታን
ስም ቅድስቲ እናነኣደት ኣላለየታ። ቅድስቲ
ስርሓ ምቑናን ጥራይ ኣይነበረን። ሓደስቲ
ወተሃደራት እንተኣትዮም፡ ካበይ ዝመጹ
እዮም፡ ናበይ ገጾም እዮም፡ ኣብቲ መዓስከር
ዝዕለል ዕላላትን ሓድሽ ተርእዮታትን፡ ሞራል
ወተሃደራት ጸላኢን ስግኣታቶምን…ብቐሊሉ
ካብ ዕላል እተን ኣንስቲ ስለትረኽቦ፡ ንጠርናፊ
ዋህዮኣ ስዉእ እስቲፋኖስ እርይ ቁጽር ኣቢላ
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ትሕብሮ።
ኣብ ውሻጠ ጸላኢ ተሸጒጥካ ክትቃለስ
ብድሆታቱ ቀሊል ኣይነበረን። ነቲ ብዱሆ
ሰጊሮም ክሳብ ናጽነት ከይተፈልጡ ዝጸንሑ፡
ተታሒዞም ክንሶም ንብጾቶም ኣሕሊፎም
ከይሃቡ ህይወቶም ዝወፈዩ/ያ ውሑዳት
ኣይኮኑን። ጠርናፊ ናይታ ቅድስቲ ዝነበረታ
ዋህዮ፡ ስዉእ እስቲፋኖስ ኪዳነ ቀልጢፉ’ዩ
ንሜዳ ወጺኡ። ኣብ ግንባር ዓዲ ያዕቆብ 1978
ድማ ብጅግንነት ተሰዊኡ። ንዕኡ ተኪኡ
መስፍን ጠርናፊ ናይ’ታ ኣብ ፋብሪካ ዓለባ
ኮይና ትነጥፍ ዝነበረት ዋህዮ ኮነ። መስፍን
ንቅድስቲ ፈለማ ክረኽባ እንከሎ፡ ቅድስቲ
ተገሪሃ መንነታ ኣይገለጸትሉን። ባንዴራ
ህዝባዊ ግንባር ዘለዋ ካርድ ምስ ኣርኣያን ገለ
ንሳ ትፈልጦ ሓበሬታታት ምስ ገለጸላን’ያ ከም
ብጻያ ዝተቐበለቶ። ግርህና ሰበብ ስለዘምጽእ፡
ህይወትካን ህይወት ካልኦትን ንምድሓን
ኣብዚ ስራሕ’ዚ ጥንቃቐ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነበረ።

ቅድስቲ እኽልቲ ጎርዞ ምስኮነት፡ ዓቢ ሓዋ
ከመርዕዋ ምዃኑ ሓበራ። ቅድስቲ መርዓ
ነቲ ዝነበራ ምስጢራዊ ስራሕ ዝዕንቅፍ
ኮይኑ ስለዝተሰምዓ፡ ኣብቲ ፈለማ ፍጹም
ኣይተቐበለቶን። ሓዋ፡ ናብ ቤታ ክትኣቱን
ክትወጽእን ሰላም ምስ ከልኣ ግን፡ ብድፍኢት
መሓዙታ ንሓሳቡ ተቐበለቶ። ምስኣ ዝቑረን
መን ምዃኑ ክትፈልጥ ስለዘነበራ ከኣ
ንሓዋ ተወኪሳቶ። ስሙ እምበር፡ ዝርዝር
መንነቱ ኣይገለጸላን። ቅድስቲ ግን ኣጸቢቓ
ሓተተትሉ። ካብ ገድሊ ከዲዑ ናብ ጸላኢ
ዝኣተወ (ወዶ-ገባ) እዩ ዝነበረ። ቅድስቲ
ምስኡ ክትምርዖ ከምዘይኮነት ንሓዋ
ተሪራ ገለጸትሉ። ሓዋ ክሰምዓን ክርድኣን
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ዝተቐየደን ኣጻርያ ሓበሬታ ረኸበት። ነተን
ብመገዳ ዝተወደባ ደቀንስትዮ ጥንቃቐ
ኣብቲ እዋን’ቲ፡ ምስቲ ዝነበረ ንደቀንስትዮ
ክገብራ መኺራ ድማ፡ ንሜዳ ክትወጽእ
ዝጸቅጥ ባህሊ፡ ብስድራቤት ዝመጸ
ወሰነት።
መውስቦ ምእባይ ቀሊል ኣይነበረን። በዚ
ኣቦይ ሓጎስ፡ ሓደ ካብ’ቶም ምስ
ድማ ቅድስቲ ኣዝያ ተጨነቐት። ንጠርናፊ
ዋህዮኣ መስፍን፡ “ኣነ ሕማቕ ኣለኹ፡ በዓል ቅድስቲ ኣብ ዕላማኦም ደው
ስድራ ቤተይ ምስ ሓደ ከዳዕ ኣገዲዶም ኢሎም ዝቃለሱ ዝነበሩ እዮም። ቅድስቲ
ከመርዕዉኒ ጸቕጢ ስለዝገበሩለይ፡ ንሜዳ ምስኦም’ያ መኺራ። ሓደ መዓልቲ ብዓል
ክወጽእ’የ” በለቶ። መስፍን፡ ቅሩብ ዝን… ቤታ ክሳብ ንጽባሒቱ ስራሕ ከምዘለዎ
ኢሉ ድሕሪ ምሕሳብ፡ “ቤተሰብ ዝወድእዎ ሓቢሩ ካብ ገዛ ወጸ። ቅድስቲ፡ ዕላማኣ
እንተኾይኑ’ሞ ዘይትምርዓዊ። ንሱ እውን ንምውቃዕ ምቹእ ኣጋጣሚ ኮነላ። ንመገዲ
ዜጋ ስለዝኾነ፡ ቀስ ብቐስ ነቲ ጉዳይ ናብ ዝኸውን ገንዘብ የድልያ ስለዝነበራ፡ ምስ
ረብሓኺ ከተውዕልዮ ትኽእሊ ኢኺ፡ ኣቦይ ሓጎስ ገለ ካብ ኣቑሑታ ክገዝኡላ
ዘየዋጽእ እንተኾይኑ ድማ ምስ ብጾትና ተሰማሚዓ፡ ገዝኣን ሓዳራን ራሕሪሓ ንሜዳ
ተረዳዲእና ሓደ መፍትሒ ንገብር” በላ። ነቐለት። ብሎኮ ጎዳይፍ ንምሕላፍ ከቢድ
ቅድስቲ ስድራቤታ ከተፍቱ፡ ነቲ ብዙሕ ፈተነ እኳ እንተገጠማ፡ ብጥበብን ትብዓትን
ዘይተዋሕጠላ መርዓ ክትቅበሎ ተገደደት። ተሓጊዛ ብሰላም ሰገረቶ። ካብ’ቶም ሓራግጽ
ኣምሊጣ መንደፈራ ብሰላም ኣትያ። ካብ
ኩነታት በዓል-ቤታ ክሳብ ጽቡቕ ገይራ
መንደፈራ ናብ ዱርኮ። ኣብ ዱርኮ ሓደ ስሩዕ
እተጽንዕ ድማ፡ ብዝተፈላለየ ሜላ ካብኡ ህዝባዊ ግንባር ረኺባ። “ተጋደልቲ ኣብዚ
ድቂ ከይትሕዝ ተጠንቀቐት።
ከባቢ ኣለዉ’ዶ?” ኢላ ሓተተቶ። ኣብቲ

ኣይከኣለን።

“ዝቐርበካ የጥፋኣካ ወይ የልማዓካ”
ከምዝበሃል፡ ቅድስቲ፡ ብሓበሬታ ናይ
ሓንቲ ኣጸቢቓ ትፈልጣ ሰብ፡ ኣብ ዓይኒ
ጸላኢ ኣተወተ። ወተሃደራት መጺኦም ካብ
ገዝኣ ወሰድዋ። ቅድስቲ ንኹሉ ዝቐረበላ
ክሲታት ብኣሉታ እናመለሰት እንከላ፡
ሰብኣያ ደበኽ በለ። ሓደስቲ መርዑ እዮም
ዝነበሩ። ኣብ ክንዲ ቅድስቲ ንዓይ እስሩኒ
ኢሉ ስለዝረበሾም ከኣ ንቅድስቲ ፈነውዋ።
ንኡ ድማ ድሕሪ ሒደት መዓልታት
ለቐቕዎ።

ከባቢ ከምዘየለዉ፡ ብሸነኽ ምብራቕ ዞባ
ደቡብ ከም ዝርከቡ ሓበራ። ኣብቲ ከባቢ
ብብዝሒ ወተሃደራት ጸላኢ ተዘርጊሖም
ስለዝነበሩ ከኣ ናብኦም ክትበጽሕ ኣሸጋሪ
ምዃኑ ገለጸላ። ብህድኣት እንታይ ክትገብር
ከም ዘለዋ ምስቲ ብጻይ መኸረት።
“ኣጋጣሚ ዕድልኪ ጽቡቕ’ዩ፡ ናብ ሱዳን
መንእሰያት ሒዞም ዝብገሱ ስለዘለዉ
ምስኦም ንሱዳን ምኻድ ይሕሸኪ። ሱዳን
ብሰላም እንተኣቲኺ፡ ምስ’ቶም ኣብ ቤት
ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ዘለዉ ብጾት
ተረዳዲእኪ ሓዲኡ ትገብሪ።” ብምባል
ኣፋነዋ።

ቅድስቲ ድሕሪ’ዛ መዓልቲ’ዚኣ ቀሲና
ኣይሓደረትን። ንበዓል ቤታ ከተካፍሎ
ትኽእል ነገር ኣይነበረን። ብመሰረቱ
እውን እቲ ሓዳር ኣይማእምኣን። ነዊሕ
ከይጸንሐት፡ መስፍን ጠርናፊ ናይ’ታ
ዋህዮ ብጸላኢ “ተታሒዙ” ዝብል ሓበሬታ
ሰምዐት። ኣበይ ከም ዝተታሕዘን ከም

በዓል ቤታ ካብ ስራሕ ናብ ቤቱ ምስ
ተመልሰ፡ ገለ ካብ ኣቑሑ ቤቱ ኣይጸንሖን።
እንታይ ከምዘጋጠመ ክርድኦ ኣይከኣለን።
ገዝኡ ክፈታትሽ ላዕልን ታሕቲን እናበለ ኣብ
ጁባኡ ሓንቲ ደብዳበ ጸንሓቶ። ብዓንተቦኡ
እቲ መርዓ፡ ብጸቕጢ ስድራቤት እምበር፡
ረድያ ከምዘይኣተወቶ፡ ዕላማኣ ንናጽነት
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ምቅላስ ምዃኑን ክትጋደል ከምዝወሰነትን
ዝገልጽ ደብዳበ። ኣዝዩ ሰንበደ።
“ተጻዊታትለይ” ኢሉ ድማ፡ ብሕርቃን
ቶግ በለ። “ኣቑሑ ካብ ገዛ ክወጽእ እንከሎ
ጎረባብቲ ተዓዚቦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም”
ብዝብል ሓሳብ ድማ ከጽንዕ ጀመረ።
ዝሕብሮ ሰብ እውን ኣይሰኣነን። ንሱ
ዝተወስደ ንብረቱ ኣምሊሱ፡ ኣቦይ ሓጎስ
ተኣሲሮም።

ቅድስቲ፡ ሱዳን ብሰላም ኣተወት። ናብ
ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ብምኻድ ድማ
ኩሉ ዘጋጠማ ሓበረቶም። ኣብ ሱዳን ኮይና
ክትሰርሕ ድማ ተረዳድእዋ። ኣብ ሱዳን
ውድባዊ ተልእኾታት እናሰርሐት ድማ፡
እታ ንዓሰርተ ሽዱሽተ ዓመት ዝተቓለሰትላ
ናጽነት ጋህዲ ኮይና።
ቅድስቲ፡ እቲ ክትወለደሉን ክትዝምደሉን
እትኽእል ዝነበረት ግዜ፡ ንቃልሲ እያ
ወፍያቶ። ካብ ዝኸድዐ ሰብ ከይትወልድ
ስለዝወሰነት፡ ተመርዕያ ኣይወለደትን።
ኣብ ቃልሲ እንከላ ድማ ናይ ውላድ ግዜኣ
ሓሊፉ። ሎሚ ድሕሪ ናይ ልዕሊ ዕስራ
ዓመታት ስደት ናብ ሃገራ ተመሊሳ ኣብ
ከተማ ተሰነይ ውልቃዊ ህይወታ ትመርሕ
ኣላ። ቅድስቲ፡ ንስለ ናጽነት ማህጸና መስዋእቲ
ክትከፍል ስለዝወሰነት፡ ጠዋሪ ውላድ እኳ
እንተዘይብላ ንስለ ሃገር ዝገበረቶ ብምዃኑ
ብዙሕ ኣየጣዕሳን’ዩ፡ እኳድኣ ከምዘሐብና
ብኹርዓት ገሊጻትለይ።

ፍሉይ ሕታም

ኣግእዞ

ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ
ኤርትራ፡ ኣብ ሕግን ፍትሕን
ሚኪኤል ጸጋይ

ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ፡
ንደቀንስትዮ ዝጐድኡ ሕግታት
ክመሓ የሹን ኣድለይቲ ሓደስቲ
ሕግታት ክእወጁን ጽልዋን ድርኺትን
ብምፍጣር ኣበርኪቱ’ዩ። ሕጋዊ ንቕሓት
ሕብረተሰብ ንምብራኽ ብሓፈሻ፡
ፍትሓዊ መሰላት ጓልኣንስተይቲ
ንምርግጋጽን መረዳእታኣ ንምዕባይን
ድማ ብፍላይ፡ ሕጋዊ ምኽርን ማዕዳን
ዝህብ ኣገልግሎት ሕጊ ብምቛም’ዉን
ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን።

ድሕሪ ነጻነት፡ (…እቲ ብህይወት
ዝተረፈ መጻምድቲ ይወርሶ።” ተባሂሉ
ከም ዝስራሓሉ ኮይኑ። ቀጺሉ’ዉን
ሲቪላዊ ሕጊ ሃገረ ኤርትራ 2015 (ሓድሽ
ሲቪላዊ ሕጊ) ዳግማይ ብምምሕያሽ፡
በዓል ሓዳር ንዝሞተ መጻምድቱ ናይ
ምውራስ መሰሉ ኣብ ካልኣይ መስርዕ
ማለት ማዕረ ኣቦን ኣደን ኣሕዋትን
ሰሪዕዎ ይርከብ። እዚ እንተላይ
ንወዲተባዕታይ
መጻምድቲ’ዉን
ዝጠቅም ኮይኑ፡ ብቐንዱ እታ ኣብ
ቁጠባዊ ዋንነት ህስይቲ እትጸንሕ
ጓልኣንስተይቲ ዘርብሕ’ዩ። ካልእ
ንጓልኣንስተይቲ በዓ ልቲ ሓዳር
ከጸግም ዝጸንሐ፡ በዓልቤታ ምስ ሞተ፡
ወረስቱ ንብረት ንምክፍፋል፡ ብሃታ
ሃታ፡ ካብቲ ክትነብረሉ ዝጸንሐት
መንበሪ ክትወጽእ የገድድዋ ነይሮም።
ኣብ ሓድሽ ሲቪላዊ ሕጊ፡ ብህይወት
ዝተረፈ መጻምድቲ ኣብቲ ክነብረሉ
ዝጸንሐ ገዛ ናይ ምጽናሕን በቲ ኣብኡ
ዝነበረ ኣቑሑት ናይ ምግልጋልን መሰል
ብዝህብ ሕጊ ተተኪኡ ምህላዉ ዝጸንሐ
ጸገም ክፈትሕ ትጽቢት ይግበረሉ።

ምስ ዝፈላለዩ፡ እቲ ዘለዎ ንዘይብሉ
ክቕልብን ካብቲ ዝተጠርየ ሃብትን
ንብረትን ድማ ክሳብ ሓደ ርብዒ
ክመቅል፡ ሓዲኦም ምስ ዝመዉት’ሞ
ዉላድ ምስ ዘይህሉ ድማ እቲ ብህይወት
ዝተረፈ መናብርቲ ክወርስ ዝብል ሕጊ
ተኣታትዩ ኣሎ።
ቃልሲ ኣንጻር ክሽቦ ደቀንስትዮ
ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ካብ 1980ታት’ዩ
ዝጅምር። ማሕበር ኣብ 1979 ድሕሪ
ምቛሙ፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ‘ድሕነት ኣደ’፡
‘ዉጥን ወሊድ’ ‘ምትራፍ መርዓ ትሕቲ
ዕድመ’፡ ዝብል መደባቱ ጐዳእነት ክሽቦ
ደቀንስትዮ ኣድህቦ ክግበረሉ ሓሳባት
የልዕል ነይሩ። ድሕሪ ነጻነት ጐስጓስ
ኣንጻር ክሽቦ ካብ ቅድሚ 2002 ጀሚሩ
ተሰሪሕሉ’ዩ። ኣብ 2006 ዝተጀመረ
ጐስጓስ፡ ኣብ 6 ዞባታት፡ 56 ንኡሳን
ዞባታትን ኣብ 759 ዓድታትን ዉልቀ
ስድራቤታትን፡ ብዙሓት ኣካላት
ህዝብን መንግስትን ዝተሳተፍዎ
ኣገዳሲ ሃገራዊ ዘመተ ኣንጻር ክሽቦ
ደቀንስትዮ ተኻይዱ። ከም ዉጽኢቱ፡
ንጓልኣንስተይቲ ካብ ስቓይን፡
ማህሰይትን ግህሰት መሰልን ዘገላገለ፡
ተሳተፍቲ ክሽቦ ከከም ተግባሮም
ዝቕጽዕሉ ንጹር ሕግታት ዝሓዘ ኣዋጅ
ቁ. 158/2007 ጸደቐ።

ቅድሚ ነጻነት ኣብ ዝነበረ ሲቪላዊ ሕጊ
ምስ እንምልከት፡ “መራሒ ወይ ርእሲ
ናይ ስድራቤት ሰብኣይ (በዓልቤት)
ኢዩ። ሰበይቲ ኩሉ እቲ ሰብኣያ ዝእዝዛ
ሕጋዊ ነገራት ክትፍጽም ምእዝዝቲ
ክትከዉን ይግባኣ ወዘተ ዝብልኳ
እንተነበረ፡ ድሕሪ ነጻነት ሃገርና፡ “ናይ
ስድራ ቤት ሕጊ ኣብ ማዕረ መሰላት
ናይ ክልቲኦም ጾታታትን ኣብ ምሕላው
ጥቕምታት ናይ ደቀንስትዮን ቆልዑትን
ዝተመርኰሰ ክኸዉን ብዝብል
ተመሓየሸ። ብመሪሕነት ወይ ብትእዛዝ
ሰብኣይ ዝብሉ ሓረጋት ተሰረዙ። እዚ
ዝተመሓየሸ ሕጊ፡ ጓልኣንስተይቲ ጉዕዞ ብዘይ ሕጋዊ መርዓ ንዝተኣኻኸቡ
ሓዳራን ህይወት ደቃን ንምምዕባል ኣፍልጦ ክኸልእን ወዲ ተባዕታይ
ነጻ ኰይና ሓሳባታ ከተብርክት ከም ነታ ንብዙሕ ዓመታት ምስኡ ሓቢራ
ዝሕግዛ ንምርዳእ ኣየጸግምን።
ሃብትን ንብረትን ክጥረ ዘበርከተት፡
ኣብ ሕጊ ዉርሻ፡ “መዋቲ፡ ዝወርስዎ ‘ሰነድ መርዓ ኣይጸንሓናን’ ብዝብል ክሽቦ ደቀንስትዮ ንነዊሕ ዓመታት
ዉሉዳት ወይ ኣዝማድ ቀረባ ምኽኒት፡ ጥራይ ኢዳ ክትፋኖ ጸኒሓ። ሰሪጹ ዝጸንሐ ልምዲ ስለዝዀነ ጐስጓስ
እንተዘይብሉ፡ እቲ ንብረቱ (ብጽሒቱ) ሎሚ ድሕሪ ብዙሕ ቃልሲ፡ መናብርቲ ብምክያድን ንዝተጋገዩ ብምቕጻዕን
ብመንግስቲ ይውረስ” ዝነበረ ሕጊ፡ ብዘይ ሕጋዊ መርዓ ብሓባር ጸኒሖም ንምት ራፉ ቀጻሊ ጻዕርታት ይካየድ
25

ፍሉይ ሕታም

ኣሎ። ኣብ ደቂ 15-19 ዓመት ብምትኳር
ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ፡ ኣብ 2002
ክሽቦ ዝተፈጸመን ደቀንስትዮ 68%
ነይረን። ኣብ 2010 ግን እቲ ኣሃዝ
ናብ 33% ወሪዱ። መጠን ክሽቦ
ኣብ ህጻናት ድማ ናብ 12% ለጠቕ
ምባሉ ኣተባባዒ’ዩ። ኣብ 2014፡
ንኹሉ ከባቢታት ኤርትራ ዝዉክልኳ
እንተዘይኮነ፡ ኣብ 135 ዓድታት ዝተገብረ
መጽናዕቲ መጠን ክሽቦ ኣብ ህጻናት
ኣስታት 7% ኣብ ትሕቲ 15 ዕድሚአን
ድማ ናብ ኣስታት 18% ጐዲሉ።
ኣብዚ ቃልሲ’ዚ ግደ መራሕቲ ክልቲኡ
ዓበይቲ ሃይማኖታትን መሻርክትን
ክጥቀስ ይግባእ።
ማሕበር፡ ማዕርነት ክልቲኡ ጾታ
ምርግጋጽ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ርእሲ
ምዃኑ፡ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ናይ
ዓወት ረቛሒ፡ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ድማ
ዉሕስነት ልምዓት ምዃኑ ንሕብረሰብ
ጐስጒሱ’ዩ። ሓደ መርኣያ ናይ ማዕርነት
መሰል ተጠቃምነት ኣብ ጤሳን
ግብርን’ዩ። ኣዋጅ መሬት ቁ.58/1994
ምውጽኡን ኣብ ምትግባሩ ዝተኻየደ
ቃልስን ከም ዉጽኢት ቃልሲ ንማዕርነት
ገይርካ ዝወሰድ’ዩ። ኣብ ፖለቲካዊ
ስልጣን’ዉን ሽሕኳ እቲ ናይ መወዳእታ
ሸቶ ጓልኣስንተይቲ ብማዕርነት
ተወዳዲራ ክትምረጽ እንተኾነ፡ እዚ
ክሳብ ዝብጻሕ ኣብ ምርጫ 30% ካብ
ተመረጽቲ ንደቀኣስንትዮ ክሕዛእ ዝብል
እምነት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ስራሕ
ንምዉዓል ማሕበር ተቓሊስሉ’ዩ። እዚ
ኣብ ሕጊ ከም ኣወንታዊ ስጉምቲ affirmative action ዝፍለጥ ኣሰራርሓ
ኣብ ኣዋጅ ሰፊሩ ይስርሓሉ ኣሎ።

ኣግእዞ

ኣቝጺሩ’ዩ። ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ብዘይካ’ቲ
ብኣካላት ሕግን ምምሕዳራትን ዝካየድ
ጻዕሪ፡ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ካብ
ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን
ካብ ሃማደኤን ዝቖመት ብሃገር ደረጃ
እትሰርሕ ኮሚተ ኣብ 2017 ብምቛም
ምክትታል ይግበረሉ ኣሎ። መሰጋገሪ
ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ (1991)፡ ንረብሓ
ጓልኣንስተይቲ ክሳብ ዝኾነ፡ ጓል 15
ዓመት ክትሕጸ ዘፍቅድ ትሕዝቶ ኣለዎ።
ኣብ ሓድሽ ሲቪላዊ ሕጊ፡ ዉጽኢት ዘለዎ
ሕጸ ወይ መርዓ ዝፍጸም፡ መንእሰያት
ክልቲኡ ጾታ ኣብቲ ናይ መርዓ ዕድመ
(18 ዓመት) ምስ ዝበጽሑ’ዩ ብምባል
ነቲ ዝጸንሐ ኣመሓይሽዎ ኣሎ።
እንተኾነ ‘ልዕሊ 16 ዓመት ምስ ትጠንስ
ወይ ምስ ትወልድ፡ ብኣፍልጦ መርዓ
ናይ ዘፈጽም በዓል መዚ መርዓ ክፍቀድ
ይከኣል’ ዝብል ምዉሳኹ፡ ነተን ቅድሚ
መርዓ ኣብ ጥንሲ ዝወደቓ መጻኢ
ዕድለን ንምእራም ምዃኑ ርዱእ ኰይኑ፡
መርዓ ትሕቲ ዕድመ ብመንገዲ ጥንሲን
ዉላድን ብስፍሓት ከይዝውተር
ጥንቃቐ፡ ኣስተብህሎን ትምህርትን
ዘድልዮ’ዩ።
መርዓ ትሕቲ ዕድመ ብተቓውሞ
ይዕገት ወይ ይፈርስኳ እንተሎ፡
ፈጸምቲ
ከከም
ተሳታፍነቶም
ዝቕጽዕሉ ንጹር ሕጊ ዘይምህላዉ
ካልእ ሕጽረት’ዩ። መርዓ ትሕቲ ዕድመ
ዝፈጸሙ፡ ዝጸምበሉን ዝመስከሩን
ከከም ተግባሮም ዝቐጽዕን ዝምህርን
ሕጊ ክዋደድ ክሕሰበሉ ይግባእ ።

ካልእ ኣገዳሲ ዕማም ሃማደኤ ምምሃር
ሕጊን ስነ-ምግባርን’ዩ። ነዚ ንምትግባር
ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ዝዳሎ
መርዓ ትሕቲ ዕድመ ንምትራፍ ናይ ሕጊ ሓጸርቲ ጽሑፋት መወከሲ
ዝተኻየደ ጻዕሪ’ዉን 10ታት ዓመታት ብምግባር፡ በተን ኣብ ዞባታት
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ነዚ ዕማማት’ዚ ዘካይዳ ሰብ-መዚ
ኣስተምህሮታት ይወሃብ’ዩ። ሲቪላዊ
ሕጊ ሃገረ ኤርትራ 2015 ምስ ተዘርገሐ፡
ዝተኻየዱ ኣስተምህሮታት ከም ኣብነት
ክጥቀሱ ይከኣል። እዚ እንተላይ ምስ
መሻርክቲ ብሓባር ዝካየድ ጐስጓሳት
ኣብ ሕጋዊ ፍልጠት ጥራይ ከይተወሰነ፡
ደቀንስትዮን ሞያዉነትን፡ ደቀንስትዮን
ትምህርትን፡ ደቀንኣንስትዮን ጥዕናን፡
ደቀንኣንስትዮን መራኸቢ ብዙሓንን…
ወዘተ ዝብል ጽሑፋት ብምድላዉ
ኣስተምህሮ ክወሃብ ጸኒሑን ኣሎን።
ካብ 2015 ዝጀመረ ብሓሙሽተ
ቋንቋታት (ትግርኛ፡ ትግረ፡ ሳሆ፡
ዓፋርን ዓረብን) ብማሕበር ተዳልዩ
ብረድዮ ዝፍኖ መደባት ትምህርቲን
ብመጽሔት
ኣግእዞ
ዝዝርጋሕ
ፖለቲካዊ፡ ማሕበራዉን ሕጋዉን
ኣስተምህሮታት ድማ ተጠቃሲ’ዩ።
ኣብ ዕማማት ሕጊ ብጽዑቕ
ዝካየድ ንጥፈት፡ እቲ ኣብ ማእከላይ
ቤት ጽሕፈት ሃማደኤ ይኹን ኣብ
ዞባታት ዝወሃብ ኣገልግሎት ሕጋዊ
ምኽሪን ማዕዳን’ዩ። ሕጋዊ ምኽሪ
ኣብ ምሃብ ዝነጥፋ ደቀንስትዮ፡
ማሕበራዊ ጸገማት ጓልኣንስተይቲ
ዝርድኣን ሰብ ሓዳር ናይ ምዕራቕ
ጥበብ ዝተጐናጸፋን ምኩራት’የን።
ብርክት ዝበላ ደቀንስትዮ ብዝረኸበኦ
ምኽሪ ሓዳረን ክቕጽላ ምኽኣለን ሓደ
መርኣያ’ዩ። ፍትሕ ክፍጸም ግድን
እንተኾይኑ ድማ ከይተገድዓ መሰላተን
ሒዘን ይፍለያ ምህላወን ድማ ካልእ
መርኣያ’ዩ። ኣቦነት ክሒዶም ዝጸንሑ
ብርክት ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮ ሕጋዊ
መረዳእታ ምስ ተዋህቦም ዝቕበልዎ
ምዃኖም ዉጽኢታዉነት ናይቲ ዕማም
ዘረድእ’ዩ።

ፍሉይ ሕታም

ንምኽርን ሓገዝን ዝቐርብ ጥርዓናት
ብዓይነቱ ምስ ንርኢ፡ መርዓ ትሕቲ
ዕድመ፡
ብጸቕጢን
ታህዲድን
ክፍጸም ዝድለ መርዓ፡ ቀዳማይ ሓዳር
ከይወገንካ ካልኣይ ሓዳር ምምስራት፡
ፍትሕን መቕሊ ንብረትን፡ ዕድል
ህጻናትን ናብዮትን፡ ምርግጋጽ ኣቦነትን
ኣደነትን፡ መሰላት ጤሳን ግብርን፡
ዓመጽን ድሕሪኡ ክዉሰድ ዝግባእ
ስጉምትን፡ ዝሙትን ምዅብላል
ካብ ሓዳርን፡ ጥንሲ ትሕቲ ዕድመን
ሳዕቤናቱን ዝኣመሰሉ ጉዳያት’ዮም።
ኣባላት ኣገልግሎት ሕጋዊ ምኽሪ ድማ
ኣብዚ ኣርእስታት’ዚ ንግዳያት ምኽሪ
ይህባ፡ ኣብ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ድማ ምስ
ካልኦት ኪኢላታት ይዛተያን ይማኸራን፡
ወይ ነቲ ኣብ ኢድ ዘሎ ጉዳይ ናብ
ብግቡእ ዝረኣየሉ ትካል የሰጋግራ።
ገለ ካብቲ ዝወሃብ ምኽርታት፡
ተፋቲሖም ዝጸንሑ ሰብ ሓዳር ምስ
ዝዕረቑ ሓድሽ ናይ መርዓ ዉዕል
ክጸሓሓፉ ከም ዝግባእ፡ ዝተኻሕደ
ቆልዓ ንምዕዳል ደቀንስትዮ ዘየዳግም
ዉሳነ ክወስዳ፡ ዝተዓመጻ፡ ምስ ዉዑይ
መርተዖታተን ናብ ፖሊስ ምስ ዝቐርባ፡
ዓመጽተን ክቕጽዑ፡ ዘይተደልየ ጥንሲ
ንምንጻል ሕጋዊ ምኽንያት እንተሃልዩ
ክዉሰን፡ ድሕሪ ዓመጽ ኣብ ዉሽጢ
72 ሰዓታት መከላኸሊ ሕማም ክታበት
ክወሃባ ከም ዝሕግዘን ይግለጸለን።
ብኻልእ ወገን ልዕሊ 18 ዓመት ዕድመ
ዝመልአት ጓልኣንስተይቲ ብፍቓዳ
እተካይዶ ስጋዊ ርክብ ድሒሩ
ጥልመት’ዉን እንተሰዓበ ብገበን
ዘየቕጽዕ ምዃኑ፡ ንትሕቲ ዕድመ (ልዕሊ
15 ዓመት) ብምትላል ወይ ብመብጽዓ
መርዓ ዝፍጸም ስጋዊ ርክብ’ዉን
ብዓይኒ ገበን ዘቕጽዕኳ እንተኾነ ከምቲ
ብጐነጽን ሓይልን ዝፍጸም ዓመጽ ከም
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ዘይርአ፡ ተቖራጽ ደሞዝ ምቕባልን ከም ይግደድ’ዩ ዝብል እምነት ንዘለወን፡
ሰብኣይን ሰበይትን ምቝራብን ንበይኑ ንስእልታት ጥምቀትን ሕጸን ከም
መረጋገጺ ሕጋዊ መርዓ ከም ዘይኮነ መረዳእታ መርዓ ክሕሰብ ዝከራኸራ፡
መረዳእታ ይወሃበን።
ኣብዚ ብሩህ ክኸዉን ዝግባእ፡
ግደ ሃማደኤ ርኡይ ወጽዓ ንምእራም
ንዝምልከቶም ሓሳብ ኣብ ምቕራብን
ንግዳያት ኣብ ምምኻርን ዝተደረተ’ዩ።
ማሕበር፡
መረዳእታ
ምሃብን
ምዕራቕን’ምበር፡ ፍርዳዊ ዉሳነ ናይ
ምሃብ ስልጣን ከም ዘይብሉን ዉሳነታት
ቤት ፍርዲ ክትግበር ከም ዝግባእን
ኣሚኑ ይሰርሕ። ዝካየድ ንጥፈታት
ኣብ ሕጊን ፍርድን ከም ምትእትታዉ
ጌርካ ክርአ’ዉን ኣይግባእን። ኣብ ሓደ
ናይ ፍትሕ ጉዳይ ሰብኣይ ብስሙ ኣብ
ዝተዋህበ ጤሳ ክልቲኦም ሰብ ሓዳር
ሓቢሮም ዝሰርሕዎ ገዛ ክንሱ፡ ንሱ
ንዉልቁ ኣብቲ ገዛ ክተርፍ፡ በዓልቲ
ቤቱ ነበር ምስ ሰለስተ ደቆም ካብ ገዛ
ክትወጽእ ዝተወሰነሉን ብይግባይ
ዝተኣረመን ከም ኣብነት ተጠቃሲ’ዩ።
ኣብ ገለ ጉዳያት ክሱሳት ብዋሕስ
ናይ ምውጻእ መሰሎም ተጠቒሞም
ከይሃድሙ’ሞ ጓልኣንስተይቲ ኣጓጉል
ከይትተርፍ መዘኻኸሪ ዝተዋህበሉን
ዉጽኢት ዝተረኽበሉን እዋናት’ዉን
ኣሎ።
ማሕበር ኣብ ዝቐረበ ጥርዓን ወጽዓ
የልቦን ኢሉ ምስ ዝኣምን ንተበዲለ
በሃሊት ኣረዲኡ የፋኑ። ቅድሚ መርዓ
ንዝተጠርየ ንብረት ይግበኣኒ ዝብላ፡
ኣብ እዋን ፍትሕ ብሽምግልና ንዝድረኽ
“መፋነዊ” ከም ሕጋዊ መሰል ወሲደን
ዝካታዓ፡ ብመብጽዓ መርዓ ጠኒሰን
ተዓሚጽና ዝብላ (ልዕሊ ዕድመ)፡
ወዲ ተባዕታይ፡ ጥንሲ ንዘጋጠማን
ንዝተሓጸያን ክምርዓዋ ብሕጊ
27

ዘይግቡእ መሰል ክረኽባ ናይ ሓሶት
ፍትሕ ዝፈጸማን በቲ ዝፈረመኦ ወረቐት
ዝተጠልማን፡ ግቡእ ፍትሕ ኣካይደን
ብዘይ ሓድሽ ዉዕል ዳግም ዝተዓረቓ’ሞ
ብዝቐደመ ወረቐት ከም ፍቱሓት
ዝርትዓን ብሰንኪ ጉድለተን ሕጊ ከም
ዘይድግፈን ይግለጸለን። ኣብ ሓዳረን
ጠንቂ ግጭት ዝኾና ደቀንስትዮ’ዉን
ይግንሓን ይምከራን’የን።
ንምጥቕላል፡ ማሕበር ዘካይዶ ሕጋዊ
ንጥፈታትን ዉጽኢቱን ኣገዳሲ ስለዝኾነ
ተጠናኺሩ ክቕጽል ዝግባእ ዕማም’ዩ።
ሕጋዊ፡ ስነ-ልቦናዉን ማሕበራዉን
ምኽርታት ብዝሰፍሐን ብዘዕግብን
መንገዲ ምእንቲ ክወሃብ፡ ሕጊ፡ ስነሕብረተሰብን ስነ-ልቦናን (ሳይኮሎጂ)
ዝተማህሩ መንእሰያት ክልቲኡ ጾታ
ክጽንበርዎ ክስርሓሉ ዘለዎ’ዩ። ዝቐርቡ
ጉዳያትን ዝተገብረሎም ፍትሓትን ከም
መወከስን መምሃርን ምእንቲ ክኾኑ
ብግቡእ ክስነዱ ይግባእ። ማሕበር ከም
ወኪል ደቀንስትዮ ናይ ምምራሕ ተራኡ
የበርክት’ምበር፡ ሕቶ ደቂኣንስትዮ
ምምላስ ንመላእ ሕብረተሰብ ዝምልከት
ምዃኑ ይኣምን። ሕጊ ምዉጻእ ጥራይ
እኹል ዘይምዃኑን ንትግባረኡ ኩሉ
ብንቕሓትን ብቕንዕናን ክዋሳኣሉን ከኣ
ናይ ወትሩን ህልዉን ጻዉዒቱ’ዩ።

ምንጪ፡- ትዕበ ክንድያ (ጓል ክንድያ)፡
ሰናይት መሓሪ፡
ሓረጉ ገብረመስቀል (ጓልጅዋኒ)

ፍሉይ ሕታም
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ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ ካበይ ናበይ?
ድሕረ ባይታ
ፖለቲካዊ ንቕሓት ደቀንስትዮ ኤርትራ፡ ምስቲ ኣብ 40ታታትን
50ታትን ዝነበረ ርሱን ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገር ተኣሳሲሩ እዩ ክበራበር
ጀሚሩ። ዝያዳ ዝሓየለሉ ድማ፡ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኮይኑ፡ ብፍላይ
ከኣ ምስ ምውላድ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ እዩ። “ብዘይ
ሱታፌ ደቀንስትዮ ዝዕወት ሰውራ የለን” ዝብል መትከል ህዝባዊ
ሓይልታት፡ ነተን ልዑል ሃረርታ ናጽነትን ዝነበረን ደቀንስትዮ
ኤርትራ፡ ብግብራዊ ሱታፌ ሰውራአን ከደልድላን ንመሰለን ክቃለሳን
ሰፊሕ ዕድል ከፊቱ እዩ። በዚ ድማ፡ ደቀንስትዮ ኣብ ውሽጢ ሃገር፡
ብዋህዮ-ጉጅለ-ዓዲ፡ ኣብ ወጻኢ ከኣ በብሃገሩ ተወዲበን ክቃለሳ
ባይታ ረኺበን።
ውዳበ ደቀንስትዮ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን በብግዜኡ
እናሰፍሐ ብምኻድ፡ ኣብ 1977 ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራውያን
ሰሜን ኣመሪካ ክቐውም እንከሎ፡ ኣብ 1978፡ ኣብ 12 ሃገራት ኤውሮጳ
ዝነበራ ደቀንስትዮ ዝጥርንፍ ማሕበር ቈይሙ። ኣብ 1980 ከኣ
ኣብ 9 ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ዝነበራ ደቀንስትዮ
ዝጠርነፈ ማሕበር ክቐውም ክኢሉ። እዚ ናይ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን
ውዳበታት ድማ እዩ፡ ኣብ መወዳእታ ንምስረታ ሃገራዊ ማሕበር
ደቀንስትዮ ኤርትራ ደሪኹ።
ድሕሪ ስትራተጂያዊ ምዝላቕ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሳሕል ጽኑዕ ደጀን
መስሪቱ፡ ቀጻልነት ሰውራ ምስ ኣውሓሰ፡ ኣብ 1979 ካብ ውሽጢ
ሃገርን ወጻኢን ዝመጻ ወከልቲ ማሕበራት ደቀንስትዮ፡ ኣብ ዓራግ
ሳሕል ተራኺበን ቀዳማይን መስራቲን ጉባኤአን ብምቅናዕ፡ ንሃገራዊ
ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ (ሃማደኤ) ኣቘማ። ሃማደኤ እምበኣር
ኣብ ከርሲ ህ.ግ. ዝተወልደ ሃገራዊ ውዳበ ኮይኑ፡ ምሉእ ደገፍ ህ.ግ.
ከይተፈልዮ፡ ኣብ በዳሂ መድረኻት፡ ኣብ ቃልሲ ንሃገራዊ ናጽነት
ኮነ፡ ምርግጋጽ መሰልን ማዕርነትን ደቀንስትዮ ዓቢ እጃም ዘበርከተ
ማሕበር እዩ። ድሕሪ ናጽነት ከኣ፡ ቅርጹን ውዳበኡን ምስቲ ሓድሽ

መድረኽ ብምዝማድ፡ ንጥፈታቱ ዝያዳ ብምስፋሕ፡ ብኹሉ መዳይ፡
ተራን ቦታን ደቀንስትዮ ኣብ ሕብረተሰብ ንምሕያል፡ ቃልሱ ንምሉእ
ኣግእዞ ይቕጽሎ ኣሎ።

ጉባኤታት ሃማደኤ

• መስራቲ ጉባኤ፡ ኣብ ዓራግ፡ ሳሕል፡ ካብ 25-27 ሕዳር 1979
ተኻይዱ፡ 250 ወከልቲ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ተሳቲፈን፡ 30
ዝኣባላቱ ማእከላይ ባይቶን 7 ዝኣባላታ ፈጻሚት ሽማግለን መሪጸን።
• 2ይ ጉባኤ፡ ኣብ ዓራግ፡ ሳሕል፡ ካብ 17-20 ጥሪ 1983 ተኻይዱ፡
248 ወከልቲ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ተሳቲፈን 67 ዝኣባላቱ
ማእከላይ ባይቶን 7 ዝኣባላታ ፈጻሚት ሽማግለን መሪጸን።
• 3ይ ጉባኤ፡ ኣብ ዓራግ፡ ሳሕል፡ ካብ 16-25 ጥሪ 1988 ተኻይዱ፡
326 ወከልቲ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ተሳቲፈን፡ 43 ዝኣባላቱ
ማእከላይ ባይቶን 13 ዝኣባላታ ፈጻሚት ሽማግለን መሪጸን።
• ራብዓይን መሰጋገሪን ጉባኤ፡ ካብ 19-23 መስከረም 1992 ኣብ
ኣስመራ ተኻይዱ፡ 509 ወከልቲ ካብ ውሽጢን ወጻኢን ተሳቲፈን፡
97 ዝኣባላቱ ማእከላይ ባይቶን 15 ዝኣባላታ ፈጻሚት ሽማግለን
መሪጸን።
• ሓሙሻይ ጉባኤ፡ ካብ 10-12 ለካቲት 1998 ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ፡
231 ወከልቲ ካብ ውሽጢን ወጻኢን ተሳቲፈን፡ 54 ዝኣባላቱ ማእከላይ
ባይቶን 10 ዝኣባላታ ፈጻሚት ሽማግለን መሪጸን።
• ሻዱሻይ ጉባኤ፡ ካብ 28 ለካቲት ክሳብ 1 መጋቢት 2003 ኣብ
ኣስመራ ተኻይዱ፡ 389 ወከልቲ ካብ ውሽጢን ወጻኢን ተሳቲፈን፡
55 ዝኣባላቱ ማእከላይ ባይቶን 10 ዝኣባላታ ፈጻሚት ሽማግለን
መሪጸን።
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ፍሉይ ሕታም

ኣግእዞ

• ሻዱሻይ ጉባኤ፡ ካብ 27 ለካቲት ክሳብ 01 መጋቢት 2003፡ ልዕሊ 300 ሽሕ ኣባላት ኣለውዎ።
ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ፡ 400 ወከልቲ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን
ሓደ ካብ ዕማማት ሃማደኤ ንቕሓት ደቀንስትዮ ክብ ዘብል
ተሳቲፈን።
ፖለቲካዊ ኣስተምህሮ ብቐጻልነት ምክያድ እዩ። ከም ውጽኢት
• ሻቡዓይ ጉባኤ ሃማደኤ ካብ 15 ክሳብ 17 መስከረም2014 ኣብ ናይዚ ንቕሓት’ዚ፡ ደቀንስትዮ ርእሰን ኣቕኒዐን ርእይቶአን ከፍስሳ፡
ሓሳበተን ብናጻ ክገልጻ ኣብ ዝኽእላሉ ደረጃ በጺሐን። ሓያሎ
ኣስመራ ተኻይዱ። 426 ወከልቲ ደቀንስትዮ ተሳቲፈነኦ።
በላሕቲ ደቀንስትዮ ከኣ፡ ሓለፍቲ ሃማደኤ፡ ኣመሓደርቲን ኣነባበርቲን
ራእይ፡ ተልእኾን ዕላማታትን ሃማደኤ
ዓድታት፡ ኣባላት ናይ ፍርዲ ሽማግለ ...ወዘተ ክኾና፡ ኣብ ምርጫ
ራእይ ሃማደኤ “ነብሰ ተኣማንነት ዘለዋ፡ ፍልጠት ዝሰነቐት፡ ባይቶታትን ኣመሓደርቲን ተወዳዲረን ክዕወታ ክኢለን። መንእሰያት
ናጻን ኣፍራይቲን መሃዚትን ጓለንስተይቲ ምፍጣር” ኮይኑ፡ ኣብ ደቀንስትዮ ኣባላት እውን፡ ዕላማታት ናይቲ ማሕበር ንምዕዋት፡ ኣብ
ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ተልእኾኡ፡ ደቀንስትዮ ኣብ ሃገራዊ ናጽነት ብዙሕ ቦታታት ወከልቲ ሃማደኤ ኮይነን ይሰርሓ ኣለዋ። እቲ ማሕበር
ንኽሳተፋ ምውዳብ፡ ምንቕቓሕን ምዕጣቕን፡ ማዕረ ማዕሪኡ ብዘይካ’ዚ ፍሉይ ናይ ካድራትን ሓለፍቲን ትምህርቲ ብምውዳብ፡
ድማ ኩሉ መልክዓት ኣድልዎ ምውጋድ እዩ ነይሩ። ብኣድማዕነት ናይ ጎስጓስን ሓበሬታ ስራሕ ምስፋሕን ምሕያልን ከም ዕላማ ሒዙ
ተቓሊሱሉን ዓበይቲ ዓወታት ድማ ኣመዝጊቡሉን። ድሕሪ ናጽነት፡ ብቐጻሊ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ።

እቲ ማሕባአር፡ ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊን ባህላዊን
ብዘይካ’ዚ፡ ሃማደኤ፡ ካብ 1979 ጀሚሩ ክሳብ ናጽነት ብመንገዲ
ህይወት፡ ጾታዊ ማዕርነት ናይ ምርግጋጽ፡ ማሕበራዊ ንቕሓትን መጽሔት፣ ድሕሪ ናጽነት ድማ ብፍላይ ድሕሪ 7ይ ጉባኤ ማሕበር፡
ፍልጠትን ደቀንስትዮ ክብ ናይ ምባል ተልእኾ ሒዙ ክሰርሕ ጸኒሑ። ብሬድዮ ጌሩ፡ ብሓሙሽተ ቋንቋታት ኤርትራ፡ ኣብ ኵሉ መዳያዊ
ደቀንስትዮ ክሳብ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዘሎ ናይ ምውሳን ቦታታት ንጥፈታት ደቀንስትዮ ይጕስጕስን የንቅሕን ኣሎ።
ተኻፈልቲ ኪኾና፡ ደቀንስትዮ ማዕረ ናይ ትምህርትን ስራሕን ባይታ
ምጥፋእ መሃይምነትን ጥዕናዊ ጎስጓሳትን
ክረኽባ፡ ጥዕናአን ተሓልዩ ኣፍረይቲ ኪኾና፡ ቁጠባዊ ዓቕመን
ሃማደኤ
ምስ
ክብ ከብላ ድማ ምስ መሻርኽቱ ኣካላት መንግስቲን ሕብረተሰብን
ዝምልከቶም
ኣካላት
ብምትሕብባር ዝነጥፈሉ ዕላማታት እዩ።
ትምህርቲ ብምት ሕብባር
ገለ ካብ ጉሉሕ ንጥፈታት ሃማደኤ
ካብ ቅድሚ ናጽነት ጀሚሩ
ኣብ ምጥፋእ መሃይምነት
ምንቃሕን ምውዳብን
ኣበርቲዑ ሰሪ ሑ’ዩ።
ሃማደኤ ኣብዚ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ዕድመኡ፡ ቅዋሙ እናመሓየሸ
ደቀንስትዮ ረብሓቲ መደብ
እዩ መጺኡ። በዚ መሰረት ኣብ 1992 ሃማደኤ፡ ንኹለን ሃገራውያን
ምጥፋእ
መሃይምነት
ደቀንስትዮ ምእንቲ ክጥርንፍ ናጻ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ክኸውን
ኪኾና እናጎሳጐሰ፡ ካብ
ወሲኑ። ኣብ 1998፡ ኣብ መሰልን ማዕርነትን ደቀንስትዮ ዝግደሱን
ኣባላቱን ካልእን ብዝረኽቦ
ከበርክቱን ዝደልዩን ደቂተባዕትዮ ኣባላት ናይቲ ማሕበር ክኾኑ
ደገፍ ናውቲ ትምህርቲ
ኣፍቂዱ። ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ እቲ ማሕበር ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ኣብ
ሃገራት ኤውሮጳ፡ ሰሜን ኣመሪካ፡ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ብምዕዳግ ሓገዝ ብምብርካት፡ ነቲ መደብ ንምዕዋት ዓቢ ሓገዝ
ኣበርኪቱ እዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ብዙሓት ደቀንስትዮ ካብ
መሃይምነት ክላቐቓ ክኢለን።

ሃማደኤ ነቲ ከም ሳዕቤን ድኽነትን ድሕረትን ጎዳኢ ልምድታትን፡
ኣብ ህዝብና ብሓፈሻ፡ ኣብ ደቀንስትዮ ድማ ብፍላይ ዝረአ ሕማማት
ንምኽልኻልን ንምፍዋስን፡ ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ጀሚሩ
ምስ ትካላት ጥዕናን ካልኦትን ብምትሕብባር፡ ማሕበራዊ ንቕሓት
ደቀንስትዮ ኣብ ጥዕና ክብ ዘብል ጎስጓስት ብምክያድ፡ ስልጠና
ንልምዳውያን መሕረስቲ ብምሃብን መደባት ክታበትን ካልእን
ብምድጋፍ ሓጋዚ ተራ ተጻዊቱ እዩ።
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ህንጸት ማእከላት መሰልጠኒ ደቀንስትዮ

ባረንቱ

ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ወጻኢ ዝርከባ ኣባላት ሃማደኤ ኣብ ኩሉ
ዞባታት ሃገርና ማእከላት መሰልጠኒ ደቀንስትዮ ንኽህነጽ ዝገበርኦ
ኣስተዋጽኦ ኣዝዩ ኣብነታዊ እዩ። ኣብ ጀርመን ዝርከባ ደቀንስትዮ
ኣብ ባረንቱ፣ ኣብ ስዊድን ዝርከባ ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፣ ኣብ ሰሜን
ኣመሪካ ዝርከባ ኣብ ሰንዓፈ፣ ኣብ ርያድ ስዑዲ ዓረብ ዝርከባ ኣብ
ኣስማጥ፣ ኣብ ጅዳ ስዑዲ ዓረብ ዝርከባ ኣብ ዒላበርዕድ (ኤደን)፣
ኣብ ሳንደርላንድ ዝርከባ ኣብ ናቕፋ፣ ኣብ ኢጣልያ ዝርከባ ኣብ ከረን፣
ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከባ ኣብ መንደፈራ፣ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከባ
ኣብ ተሰነይ፣ ኣብ ሆላንድ ዝርከባ ኣብ ጢዖ፡ ኣብ ኖርወይ ዝርከባ ኣብ
ሃይኮታ፡ ጉጅለ ወፍሪ ኤርትራዊ ልምዓት ኣብ ኣማላይት መሰልጠኒ
ማእከላት ሃኒጸን ከውድኣ እንከለዋ፣ ኣብ ካናዳ ዝርከባ ደቀንስትዮ
ድማ ኣብ ዓዲ-ዃላ መሰልጠኒ ማእከል ኣብ ምህናጽ ይርከባ።

መዋእለ ህጻናት

ጢዖ

ቆልዑ ምዕባይን ስድራቤት ምእላይን ናብ ጓለንስተይቲ ጥራይ
ክግደፍ ዝጸንሐ ወጽዓ እዩ። ሃማደኤ ብሓደ ወገን ደቂተባዕትዮ
እውን ኣብዚ ዕዮ’ዚ ደገፍ ከበርክቱ ከምዝግባእ እናጎሳጐስ፡ ጾር
ጓለንስተይቲ ዘፋኹስ ስጉምቲታት ክወስድ ጸኒሑ ኣሎ። ሓደ ካብኡ
ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር እንተላይ ኣብ ርሑቕ ገጠራት፡ መዋእለ
ህጻናት ንክህነጽ ድርኺት ምግባር እዩ። ብናቱ ተበግሶ እውን ኣብ
ሓያሎ ከባቢታት ዘስርሖ መዋእለ ህጻናት ኣሎ።

መጽናዕቲታትን ዋዕላታትን

ከረን

መንደፈራ

ሃማደኤ፡ ኣብ 1995 ኩነታት ደቀንስትዮ ኤርትራ ንምድህሳስ ሰፊሕ
መጽናዕቲ ኣካይዱ ነይሩ። ብዘይካ’ዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት
ዋዕላታት ብምውዳብ፡ ምዕባለታት ቃልሲ ደቀንስትዮ ኤርትራ
ንምሉእ ኣግእዞ፡ ዓወታቱን ሕጽረታቱን ብምግምጋም፡ ኣብዚ ሓድሽ
መዋእል መበል 21 ክፍለ ዘመን፡ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ኣተኩረን
ክነጥፋሉን ክቃለሳሉን ዝግባእ ጉዳያት ኣለልዩ።

ኣህጉራዊ ዝምድናታት
ኣብ እዋን ሓርነታዊ ተጋድሎ፡ ወከልቲ ኣባላት ሃማደኤ፡ ፍትሓዊ
ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ንዓለም ኣብ ምልላይ ሓያል ቃልሲ ኣካይደን
እየን። ኣብቲ በብእዋኑ ብሃማደኤ ይኹን ካልኦት ማሕበራውያን
ሓይልታት ዝዳሎ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፍታት ብልዑል ሃገራዊ
ስምዒትን ወኒን ብምስታፍ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ዋዕላታት ድምጸን
ዘስምዓሉ መገዲታት ብምብልሓት፡ ፍትሓዊነት ጉዳይ ኤርትራ
ንምልላይ መደረ ብምቕራብ፡ ጽሑፍ ብምዝርጋሕ፡ ኣብ ፈስቲቫላት
ባህላዊ ምርኢት ብምቕራብ ብዙሕ ናይ ጎስጓስ ስርሓት ፈጺመንን
ይፍጽማን ኣለዋ።
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ሞያዊ ስልጠናታት

ኣብ መነባብሮን ጥዕናን ደቀንስትዮ ዓቢ ጸቕጢ ካብ ዝፈጥሩ
ኣህለኽቲ ስርሓት ሓደ ማይ ምጉራትን ዕንጸይቲ ምእራይን እዩ።
ሃማደኤ ነተን ሰዓታት ተጓዒዘን ማይ ዝወርዳ ጽጉማት ደቀንስትዮ
ንምሕጋዝ፡ ኣድግን ጅርባን ናይ ምዕዳል ፕሮጀክት ብምብጋስ፡ ምስ
ግብረ ሰናይ ትካላት ብምትሕብባር ክሰርሓሉ ጸኒሑ ኣሎ።

እቲ ማሕበር ብተወሳኺ ኣብ ዓድታት ጠሓንቲ እኽሊ ተኣታትየን
ጾር መነባብሮ ደቀንስትዮ ከቃልላ ድርኺት ክገብር ጸኒሑ
ኣሎ። ብሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን ዝተማህዘ ትኪ ኣልቦ መጎጎ
(ኣድሓነት) ዕዮ ደቀንስትዮ ኣብ ምቅላልን ምብራስ ኣግራብ ኣብ
ምክልኻልን ዝጻወቶ ዓቢ ግደ ብምግንዛብ ከኣ፡ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ
ሃማደኤ ተራ ደቀንስትዮ ኣብ ቁጠባ ስድራቤትን ሕብረተሰብን ብምትሕብባር፡ ንደቀንስትዮ መጎጎ ኣድሓነት ክጥቀማ ብምጉሳጓስ፡
ንምሕያል፡ ዝተፈላለየ ሞያዊ ስልጠናታት ብምውዳብ፡ ካብ እዋን ኣብ ምስፍሕፋሕ ትኪ ኣልቦ መጎጎ ዓቢ ድርኺት ገይሩ።
ሓርነታዊ ቃልሲ ጀሚሩ፡ ዓቕሚ ደቀንስትዮ ክብ ናይ ምባል ብዙሕ
ስራሓት ኣሰላሲሉ እዩ። ስልጠናታት፡ ጽሕፈት መኪናን ኮምፒዩተርን፡
ስርሓት ላኻን ዑንቂን፡ ማእለማ፡ ምምራሕ መኪና፡ ጽርበት ሓጺንን
ዕንጸይቲን፡ ምንዳቕ፡ ኤለክትሪሲቲ፡ ቱሪዝማዊ ኣገልግሎት፡ ጥዕና፡
ስነ-ምግብና፡ ኣሰራርሓ ባምቡላ፡ ስርሓት ሻምብቆ፡ ካይላ፡ ኢደጥበብ፡ መጥሓን፡ ዘቤታዊ ቁጠባ፡ ናብራ ዕብየትን ቋንቋ እንግሊዝን
ገለ ካብቲ ክደፍኣሉ ዝጸንሐ ስልጠናታት እዩ። ጎኒ ጎኒ’ዚ ድማ
ደቀንስትዮ በብሞያአን ተወዲበን ናይ ተራድኦ ማሕበር ብምቛም
ኣፍራይነተን ከዕዝዛ የተባብዕ። እቲ ማሕበር ብተወሳኺ ሞያዊ ክእለት
ኣባላቱ ክብ ንምባል፡ ብማህደረ ትምህርቲ ንወጻኢ ሃገራት እናልኣኸ
ከሰልጥን ጸኒሑ ኣሎ።

ሃገረይ ስልማተይ

ጾር መነባብሮ ደቀንስትዮ ዘቃልል ፕሮጀክትታት
ሃማደኤ፡ ቁጠባዊ ቦታ ደቀንስትዮ ንምሕያልን ካብ ዘተኣታተዎ
ኣብ ምምካት ወራር ወያነ፡ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ፡ ኣብ ጎድኒ
መደባት ሓደ ገጠራዊ መደብ ልቓሕ እዩ። እዚ መደብ’ዚ ምስ
መሻረኽቲ ኣካላት መውልን (መደብ ውህለላን ልቓሕን) ብምትሕብባር ኣሕዋተን ደቂተባዕትዮ ኣብ ዓውደ ኲናት ብኣካል ብምስታፍ ኮነ፡
ስንቂ ብምድላው፡ ሰራዊት ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ፡ ለይቲን መዓልቲን ኣብ
ክትግበር ዝጸንሐ ኮይኑ፡ ዘተባብዕ ውጽኢት ዝተረኽቦ’ዩ።

ጽርግያታት ተጸብየን እኸለ-ማይ ብምቕባል፡ ኣብ ሆስፒታላት ውጉኣት
ብምእላይ፡ ሓያል ሞራላዊ ደገፍ ብምሃብ፡ ናይ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ
ጅግንነተን ደጊመን ኣመስኪረን እየን። ሃገራዊ መኸተ ንምሕያል
ካብ ዝወሰድኦ ዘሐብን ተበግሶ ሓደ ድማ፡ “ሃገረይ ስልማተይ”
ዝብል መደብ እዩ። ኣብ ርእሲ’ቲ ካልእ ብዙሕ ኣበርክቶአን “ሃገር
እንተዘየላ ስልማት እንታይ ትርጉም ኣለዎ?” ብዝብል ኣብ ውሽጢ
ሃገርን ወጻኢን ዝርከባ ደቀንስትዮ ኤርትራ ወርቀንን ስልማተንን ካብ
ኣካላተን ቀንጢጠን ንምክልኻል ሃገር ኣወፍየን እየን። ብተወሳኺ፡
ብሰንኪ ወራር ዝተመዛበሉ፡ ህዝቢ፡ ብዙሕ ናይ ክዳውንቲ ኣቑሑት
ገዛን ሓገዝ ኣበርኪተን።

31

ፍሉይ ሕታም

ኣግእዞ

ካብ ውሽጣ ዝወጸ ካብ’ታ ጓል ኤርትራ!
ኣውራ ዓንዲ ማእከል ዘቘመ ኤርትራ
መን እንተዝብሃል ብሌን ዓይኒ ሰውራ

በሰላን ከርተታን እቲ ቊስላን ምረታን

ንሳ ምተባህለ! እታ ሓየት ብቐንዳ።

ኩሉ እንታይነታ ዝሃበት መንጪታ
ንባሕራን መሬታን!!

ብዕጣቕ ምራና ሸጥ ኣቢላ ኸብዳ
ብቓልሳ ዘንገሰት ባንዴራን ሃገራን
ምሕያ ዝሰንደወት ብድዐን ፈኸራን
ሓይላ ብተግባራ ዘርኣየት ኣትሪራ
ንሳ ምተባህለት ሱር ናይ ኤርትራ።
ጒንዲ እንተ-ተባህለት’ከ?
ጒንዲ ረዚን ተኽሊ
ተሰካሚ መዓት ጒንዲ ደው በሃሊ
ተሰካሚ ጨንፈር ተሰካሚ ቆጽሊ
ኮይና ምተረኽበት ተሰካሚት ሸኽሚ
ተሰካሚት ባህሪ ተሰካሚት ሰልሚ

ቅ
ን
የ
ት

እሞ እንታይ ድኣሉ?
ኣብ ክንዲ ንዓኣ ዘልብሱን ዘንግሱን
ስርሓ እናርኣዩ ዘትሕቱን ዘንእሱን?
ነብሶም ዘይፍትሹ፣
ተግባራ ዘይርእዩ፣ መስተንክርን ዘይሕሱን
ገድላ ገድሊ ጻዕሪ፣ ገድሊ ጥንሱን ሕርሱን።
ጻዕራ ምስ ጸዓታ ተገሊሉ ኣይውዳእን
ተዘንትዩ ኣይእመንን
ንእምባን ተኾርባን ምዃኑ ዘድንን!

ኩሉ ኣብ ከብዳ ጼራ ተሰካሚት ዓሚ

መድሕን ብህየቱ መድሕን እቲ ዘድሕን

ተሰካሚት ጽባሕ ተሰካሚት ሎሚ!

መዲድ ብመዲዱ መዲድ እቲ ዝጥሕን
ካብኣ እንድ’ዩ ዝወጽእ ብኣኣ ዝሕንሕን

ጒንዲ ብጒንዱ’ኳ ጒንዲ’ውሊዕ ምስ ትሩ

ንሳ እኳ’ያ ጸባ፡

ሰጥ ዝበለ ጒንዲ ዘንጊ ምስ ብሩሩ

ወላዲተ ጠስሚ፡ ኣጅቦን ብራሕን

ተጻዋሪ ጒንዲ ምስ ምርኵሰ በትሩ

ንሳ ኣኳ’ያ ጸሓይ፡

በትሪ ብበትሩ’ኳ ሰንጣቒ ንባሕሪ

ወላዲተ ብርሃን፡ ንኮኾብን ወርሕን!!

ዕንደራ ዘልዝብ ዝሓየለ ነድሪ
መለስ ንጉሰ

በትሪ ብበትሩ’ኳ በትሪ ሓያል ሰውራ
ቆሽማድን ቀርዳድን ንመሬት ዘኽብራ
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