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ቁጽሪ 3

ዜኽሪ መስከረም 18
ኩሊትና ከም ንፈሌጦ መስከረም 18 ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ዒቢ
ቦታ ኣሇዋ። እዚ ዕሇት እዙኣ ናይዙ ሕጂ ህዜቢ ኤርትራ ዜሓሌፎ
ል ''ጸሌማት-መን'' ምጅማር ዜፈሇመት ጸሊም ዕሇት እያ።
ኣብዚ ዕሇት እዙኣ ኢሰያስን መሻርኽቱን ንብሩህ መጻኢ ተስፋ
ህዜቢ ኤርትራ ህፈፉሊ ክሪንካሕ ዜተረግመት መዒሌቲ እያ።
እዙ ዴማ እቲ ኣብ ሞንጎ ኢሰያስን ገሇ ሊዕሇዎት ሰበስሌጣን
መንግስትን ኣዜቲ ሰራዊትን ንሌዕሉ ዒመት መመሊእታ
ክኸይዴ ዜጸንሐ ''ኣኼባ ግበረሌና... ኣይገብርን...'' ዜብሌ
ምምሌሊስ ብሓይሉ ጎነጽ ክፍታሕ ዜተጀመረትሊ ዕሇት እያ።
ካብ 1991 ዴሕሪ ናጽነት ጀሚሩ ኢሰያስን መሳርሕቱን ብዘሕ
ምግሃስ ሰብኣዊ መሰሊት ይገብሩ ነይሮም እዮም። ገሇ
ንምጥቃስ፡ ናይ ስንኩሊን ምርሻን፡ ናይ ኣመንቲ ጀሆቫ ምእሳርን
ንብረቶም ምርሳይን፡ ናይ ኣመንቲ ምስሌምና ምስ ጅሃዴን
ሓምሻይ መስርዕን ተሓባበርቲ ኢኹም ብዜብሌ ምስምስ
ምእሳርን ምሕቃቕን፡ ምእሳር ኣዴማ ዜገበሩ ተጋዯሌቲ፡
ይሕጋዊ ምስጓግ ምማህራን ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ፡ ምጽሌጻሌ
ሰራሕተኛታት መንግስቲን..... ካሌእን ይርከቦም።
ህዜቢ መረርኡ ብዜተፈሊሇየ መንገዱ የስምዕ እኳ እንተነበረ
መንግስቲ ክሰምዕ ፍቃዯኛ ኣይነበረን። ነቲ መረርኡ ንምስማዕ
ዴማ እተን ብሕታዊ ጋዛጣታት ኣዜዩ ዜነኣዴ ኣበርክቶ ገይረን
እየን። ዴምጺ ህዜቢ ኮይነን። ስሇዙ ዴማ ኢዩ ኢሰያስን
ጉጅሇኡን ኣብ 18 መስከረም 2001 ቀንዱ ዕሊማ ዜገበረን። ነቶም

ኣዲሇውተን ዴማ በብሓዯ ኣርዩ ሕቀቆም። እዙ በዙ
ኣየብቅዏን።
ኢሰያስን ጉጅሇኡን ንኹለ ዜተጠርነፈ ኣካሌ ህዜቢ ብዒይኒ
ፍርሒ ስሇዜጠመቶ፡ ንናይ ፔንተኮስታሌ ኣመንትን ብፍሊይ
ዴማ መራሕቲን፡ ንናይ ኦርቶድክስ ትምህርቲ ስንበት
መንእሰያትን መራሕቶምን ኣብነት እንዲ መዴሃኔ ኣሇም፡
ንተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራን መራሒኦምን ክኣስርዎምን
ንኣባሊቶም ዴማ ብብሓዯ ክዴርቁስዎምን ክበታትንዎምን
ዜጀመሩ። ፓትሪያርክ ኦርቶድክስ ካብ ሓሊፍነቶም ተረፊቶም
ናይ ገዚ እሱር ኯይኖም። እታ እንኮ ዩኒቨርሲቲ ኤርትራ ዴማ
ተዒጽያ። ክሳብ ልሚ ዕሇት ዴማ እዙ ምብትታን ማእሰርትን
ብይ ዜኾነ ገዯብ ይቅጽሌ ኣል።

ኣነ፡ ንስኻ፡ ንስኺ ከ እንታይ እዩ ግዯና
ኩለ ግዛ ኢሰያስ ከምዙባ ከምቲ'ባ ጌይሩ ኢና ንብሌ፡፡ ነዙ ናይ
ሕዜቢ ኤርትራ ኣዯራዕ ብቀንደ ሓሊፍነት ዜስከም ኢሰያስን
ጉጅሇኡን እኳ እንተኾኑ ናተይ፡ ናትካ፡ ናትኪ ግዯከ እንታይ
እዩ። ንሕናውን ሓሊፍነት ስሇልና ሓሊፍነትና ክንሽከም
ይግባእ። ቁሩብ እዋን ቅዴሚ ምእሳሮም ገሇ ካብ ኣባሊት ጂ15
ምስ ዲን ኮነሌ ኣብ ዜገበርዎ ቃሇመሕትት ኢሰያስ ንኹለ
መሓውር ግንባር ዕሽሽ እንዲበሇ ስሌጣን ብብቑሩብ ንበይኑ

ናብ 2ይ ገጽ 1ይ ዒምዱ ይቕጽሌ.....

ክቡራት ኣንበብቲ መሰሇይ
ርእይቶኹም ይኹን
ጽሑፋትኩም ክንቅበሌ ዴሌዋት
ምዃንና እንዲፍሇጥና በዙ
ዜስዕብ ኢ-ሜይሌ ክትሰደሌና
ብትሕትና ንሕብር።
Info@emdhr.net
ኣዲሇውቲ
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ክግብቶ ከል እንዲረኣዩ ኣብ እዋኑ ክእርሙ ብይምፍታኖም
ዜተሰምዖም ቅሬታ ይገሌጹ። ምናሌባት ኢሰያስ ኣብ
ንሕዴሕድም ምትእምምን ኣጥፊኡ ስሇዜጸንሐ ክኸውን
ይኽእሌ።
እዙ ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቕሰ ዜተፈሊሇየ ምግሃስ መሰረታዊ መሰሊት
ዛጋታት ክጠሓስ ከል ህዜቢ ብዜተጠርነፈ መሌክዐ ዒገብ ክብሌ
ኣይከኣሇን። ንኣመንቲ ጀሆቫ መብዚሕትኡ ህዜቢ ኣሽንኳይድ
ክኸሊኸሇልም በንጻሩ ጽቡቕ ገበሮም እዩ ኢለ። ብውሌቂ ዒገብ
ዜብለ ዛጋታት ኣይነበሩን ክበሃሌ ኣይክኣሌን። ግና ተስማዕነት
ኣይነበሮምን። ሃገር ናብዙ ሕጂ በጺሓቶ ሊ ዯሌሃመት
ክትሽመም ዜገበረ ምኽንያት
እንታይ እዩ ኢሌና ክንሓትት
ኣገዲሲ እዩ።

ዱሞክራሲያዊ
ይምህሊው

ባህሉ

ህዜቢ ኤርትራ ብዒዴን ከባብን
ዯረጃ ዜገዜኦ ናቱ ሕግን
ስርዒትን ነይርዎ እዩ። ባይቶ
ዒዱ ሓዯ ጽቡቅ ኣብነት እዩ።
እዙ ዴማ መባእታዊ ዴሞራሲያዊ ኣገባብ ምምሕዲር ከምዜነበሮ
ክንግንብ ንኽእሌ። እዙ ባህሉ እዙ ናብ ሃገር ዯረጃ ከይምዕብሌ
ምምጻእ መግዚታዊ ምምሕዲራት ዒንቂጽዎ ክከውን ይክእሌ።
መግዚእቲ ጥሌያን፡ ሃይሇስሊሰ፡ ዯርጊ ገሇ ኣብነታት ንምጥቃስ።
ህዜቢ ኤርትራ ብሃገር ዯረጃ ዱሞክራሲያዊ ባህሉ ዜረኣየለ
ሓጺር እዋናት እንተሌዩ፡ ብግዛ ምምሕዲር እንግሉዜን፡ ግዛ
ፈዯረሽንን ክበሃሌ ይከኣሌ። እዙውን ዴሩት እዩ ነይሩ። ስሇዙ
እዙ ኩለ ኩነታት ህዜቢ ኤርትራ ዱሞክራሲያዊ ባህሉ
ከየማዕብሌ ዯሪትዎ ክበሃሌ ይከኣሌ።
እቲ ናጽነት ምጽአን ክሳብ ሕጂ ዜገዜእ ል ህዜባዊ ግንባር
ካብ መጀመርያ ኣትሒዘ ንዜኾነ ዱሞክራሲያዊ ባህሉ የተባብዕ
እዩ ነይሩ። ዜተፈሌየ ሓሳብ ሌዕሌን ዜሓትትን ሰብ ብዒይኒ
ጥርጣረ ይርአ። ዜኸፍአ ዴማ ነቶም ኣብ ውሽጢ ህዜባዊ ግንባር
ዜተኸስቱ ናይ ዱሞክራሲያዊ ምንቅስቃሳት ብሓይሉ ብረት ኣብ
ትሕቲ ቁጽጽር ከምዜኣትዉ ተገይሩ። ካብ ሽዐ ጀሚሩ ዴማ
ሓሳብካ ብነጻ ብይ ዜኾነ ስክፍታ ምግሊጽ ሳዕቤን ከምሇዎ፡
ንህይወትካውን ኣስጋኢ ስሇዜኾነ ርእስኻ ኣዴኒንንካ ተመሳሲሌካ
ብሊዕሉ ዜተባህሇካ ጥራሕ ምግባር ዜብሌ ባህሉ ክጥጥዕ ዕዴሌ
ረኺቡ ማሇት እዩ።
ስሇዙ ኤርትራ ሕማቅ ዕዴሌ ኮይኑ፡ ህዜቢ ይኹን እቲ ናጽነት
ምጽአ ኣባሌ ህዜባዊ ግንባር ምዕቡሌ ዱሞክራዊ ባህሉ ጥረየ
ኣይኮነን። ኣብ ከምዙ ዒይነት ሕብረተሰብ እዮም ዴማ
ዱክታቶራዊ ስርዒታት ዜዕምምቡ።
ዱሞክራሲያዊ ባህሉ ካብ ውሌቀ ሰብ እዩ ዜጅምር። እዙ ማሇት
ምስ ናትካ ይሰማማዕን ምናሌባትውን ዜጻረር ሓሳብ ተጻዊርካ
ምኻዴ የስምዕ። እቲ ካሌእ ሰብ ሓሳቡ ብነጻን ብይ ዜኾነ
ፍርህን ክገሌጽ መሰለ ምዃኑ ምእማንን ምቕባሌን ማሇት እዩ።

ሰባት ስሇዜኾነና ዜተፈሊሇየ ሓሳብ ክህሌወና ባህርያዊ ኢዩ። እዙ
ዜተፈሊሇየ ሓሳባት ይፈስስ እሞ እቶም ዜበዜሑ ዛጋታት
ዜተሰማምዐለን ዜዯሇይዎን ይስዕር ማሇት እዩ። ዱሞክራሲ
ማሇት በቶም ዜበዜሑ ተግዙኢካ ምኻዴ ማሇት እዩ።
ዱሞክራሲያዊ ባህሉ ምጽውዋር፡ ምክብባር፡ ንመሰሌካን መሰሌ
ካሌኦትን ዯው ክትብሌ ምኽኣሌ፡ ንዒመጽ ምቕዋም፡ ብሕጊ
ምግዚእ፡ ኩለ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማዕረ ከምዜኾነ ምእማንን
ካሌኦት ነዙ ዜመስለ ክብርታትን ዜሓሇ ኣምር እዩ።
ዱሞክራሲያዊ ባህሉ ኣብ እንታይ ገዯስኒ፡ ተዚሪብካ ኣይተዚሪብካ
ተምጽኦ ሇውጢ የሇን፡ ኣነ ሂወተይ ጥራሕ ምምራሕ እምበር
ኣብ ፖሇቲካ ምእታው
ኣየዴሌየንን እዩ፡ ኣብ ዜብሌ
ኣተሓሳስባ
ሇዎ
ሕብረተሰብ
ክጥጥዕ
ኣይክእሌን እዩ።
መሓውራት ዱሞክራሲ
ዱሞክራሲ ብኣርባዕተ
ዒበይቲ
መሓውራት
ይቐውም፡፡ ንሶም ዴማ
ፈጻሚ ኣካሌ፡ ሓጋጊ ኣካሌ፡
ፍርዲዊ ኣካሌን መራኸቢ
ብዘሃን ተባሂልም ይስመዩ። እቲ ፈጻሚ ኣካሌ ዜበሃሌ እቲ
መሓዴር ል መንግስቲ የስምዕ። እዙ ዴማ መራሒ
መንግስቲን ሚኒስትራቱን የጠቃሌሌ ማሇት እዩ። እቲ ሓጋጊ
ኣካሌ ዜበሃሌ ዴማ ፓርሊማ ወይ ሃገራዊን ዝባውን ባይቶታት
እዩ። ፍርዲዊ ኣካሌ ከኣ ቅዋማዊ / ሊዕሇዋይ ቤት ፍርዱ ምስ
ኩለም ጨናፍራት ቤት ፍርዱ ዜሓቆፈ እዩ። መራኸቢ ብዘሃን
ዴማ ኩልም ንህዜቢ ሓበሬታ ስንቁ ከም ቲቪ፡ ራዴዮ፡ ጋዛጣ፡
ኢንተርነት ወተረፈ... የጠቓሌሌ። እዝም ዒርባዕተ መሓውራት
ይብለ ሃገር ዱሞክራሲ ኣሇዎ ክበሃሌ ኣይክእሌን።
ምስዙ ተተሓሒዝም ዜኸደ ሲቪካዊ ማሕበራት እዮም። እዙኦም
ማሕበራት እዙኦም ይመንግስታዊ ትካሊት ኮይኖም፡ ብይ
ምትእትታው መንግስቲ ዜንቀሳቀሱ እዮም። ከም ኣብነት ናይ
ሃይማኖት ትካሊት፡ ማሕበር ሰራሕተኛታት፡ ማሕበር
መንእሰያት፡ ማሕበር ዯቀንስትዮ፡ ማሕበር ስንኩሊን፡ ዜተፈሊሇዩ
ሞያውያን ማሕበራት፡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊን ካሌኦት መሰሊትን፡
ናይ ስፖርትንን ማሕበራዊ ክሇባትን... ወተረፈ ይርከብዎም።
እዙኦም ሲቪካዊ ማሕበራት፡ ዴላታትን ስምዑታትን ባህግታትን
ናይቲ ሕብረተሰብ የንጸባርቑ።
እዝም ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቅሱ ኣርባዕተ መሓውራት ዱሞክራስን፡
ሲቪካዊ ማሕበራትን፡ ዱሞክራዊያዊ ባህሉ ብምምዕባሌ ኣብ
ሓዯ ሃገር ውሕሱን ጥዕና ሇዎ ስርዒት ምምሕዲር ክህለ
ኣዜዮም ወሳኒ ተራ ይጻወቱ ማሇት እዩ።
ኢሰያስን ጉጅሌኡን ግና ነዝም ኣርባዕተ መሓውራት ዱሞክራሲ
ኣዯስኪለ ነቲ ናይዝም መሓውራት ስሌጣን ኩለ ገቢቱ ሃገር
ኣይንሊዕሉ ኣይንታሕቲ ገይሩ ቁሌቁሌ ኣፋ ዯፊእዋ ይርከብ።

3

ኤርትራ ምሇጣ ዕዴሌ

ዜኽሪ ሓዯጋ ሊምፔደሳ ኣብ ዒመቱ፡ ተማሂርናለ ድ?

ኣብ 2001 ኤርትራ ናብ ዱሞክራሲያዊ ስርዒት ክትሰጋገር ዒቢ
ዕዴሌ ሓሉፍዋ። እዙ ዴማ ካብ 1996 ክሳብ መስከረም 2001
ኤርትራውያን ንበናት ሓሪምዎም ዜነበረ ኣብ ጉዲይ ሃገሮም
ክመያየጡን ንጉዴሇት መንግስቲ ክነቅፉን ርእይቶኦም ክገሌጹን
ብመባእታ ዯረጃ ጀሚሮም ነይሮም። እተን ዜነበራ ውሌድ
ብሕታውያን ጋዛጣታት ዴማ ዒቢን ኣወንታውን ተራ ተጻዊተን
እየን።
የግዲስ ከምቲ ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቅሰ፡ ህዜብን ተጋዯሌትን
ብሰንኪ ጉዴሇት ፖሇቲካዊ ንቅሓትን፡ ዱሞክራሲያዊ ባህሌን፡
ነቲ ተኸፊቱ ዜነበረ ዕዴሌ ክጥቀሙለ ኣይተረክቡን። ነቲ ጂ15
ሌዒሌዎ ኣገዯስቲ ሕቶታት ህዜብን ተጋዯሌትን ኣብ ክንዱ
ዜዒስሌዎ፡ ኣብ ጉዲይ ሃገሮም ከምይምሌከቶም ወሰን ሒዝም
ክዕቡ መሪጾም። ህዜቢ መንግስቲ ጽቡቅ ገይሩ እንተመሓዱሩ
ክንእድ፡ እንተጕዱለን እንተኣጠፋፊኡን ዴማ ክሓቶ ግቡእ እዩ።
ህዜቢ ኤርትራ ግና ነዙ ናቱ መዜነት ብሰንኪ ጉዴሇት ንቕሓት
ክትግብሮ ኣይከኣሇን። ስሇዙ ዴማ ኣብ 2001 ሓንቲ ወርቃዊት
ዕዴሌ ኣጥፊኡ ማሇት እዩ።

ዒሚ ብዕሇት 03/10/2013፣ ንማሕበረ-ሰብ ዒሇም ብሓፈሻ ንኤርትራዊያን
ግን ብዜያዲ ሰመበዯ ህሌቂት ኣማኢት ነፍስታት ኣብ ገማግም ባሕሪ
ሊምፔደሳ (ሃገረ-ጥሌያን) ኣጋጢሙ። ዕምቆት ‘ቲ ሓን ካባና ኤርትራዊያን
ሓሉፉ ካብ ጻት-ንጻት ዒሇም’ዉን ኣዯንጺዩ። ብዚዕባ እዙ ሕማቕ ኣጋጣሚ
እዙ ብዘሕ ተጻሒፉን ተባሂለን ስሇዜኾነ ኣብዙ ምዴጋሙ ኣገዲኢ ኣይኮነን።
ሓዯ ዒመት ዴሕሪ እዙ መስዯመም ዜኾነ ህሌቂት ግን ኣብ ሕሌና ብዘሓት
ዜመሊሇሱ ኣዜዮም ኣገዯስቲን መሰረታዊያን ሕቶታት ኣሇዉ። ንሳቶም ዴማ፡
ኣብዙ ግዛ’ዙ ኤርትራዊያን መንእሰያት ሰሇምንታይ እዮም ብክንዴዙ ዋሕዙ
ዜስዯደ ሇዉ? ስጋብ መዒስ ከ እዩ ከምዙ ኢለ ክቅጽሌ? ዴሕሪ እዙ
ህሌቂት ናይ 500 ዜኣኽለ መንእሰያትና ከ ተማሂርና ድ? ዜኣመሳሰለ
ሕቶታት እዮም።

ከምቲ ህቡብ ዯራሳይን ሙዙቀኛን ነፍስሄር ኣቶ የማነ ገብረሚካኤሌ ብዛማ
ኣሰኒዩ ‚ልሚ ኣይኮነን ሓዴሽ ተጀሚሩ ስዯት፣ ዜነበረዩ ካብ ቀዯም ዒሇም
ምስ ተፈጥረት‛ ዜበል፣ ስዯት ካብ ቀዯም ነበረ ምዃኑ ርደእ’ዩ። እንተኾነ
ግን ከምዙ ናይ ልሚ ስዯት ሲ የሌቦን። እዙ ናይ ልሚ ስዯት ፉለይ

ሕጂኸ?
እቲ ጉጅሇ 15 ቕረብዎ ጠሇባትን እተን ብሕታዊ ጋዛጣታት
ቃሌሕኦ ሕቶታትን ሕጂውን ኣብ ቦቱኡ ኣል። ብዘሕ ሊዕሉ
ታሕቲ ይብሊ ንጽርቲ ጠሇብ እያ ነይራ፤ ኤርትራ ብሕግን

ቅዋምን ክትመሓዯር፡ ሰሌፈ ብዘሓዊ ዱሞክራሲያዊ ስርዒት
ከነተኣታቱ ኣልና ትብሌ እያ። ሕጂውን እታ ጠሇብ
ኣይተመሇሰትን። እዚ ሕቶ እዙኣ ከይተመሇሰት ኤርትራ ሰሊም
ክትረክብ፡ ህዜባ ቀሲኑ ክሓዴር ማሇት በት እዩ። ተመሃራይ
ክመሃር፡ ሸቃሊይ ክሰርሕ፡ ነጋዲይ ክነግዴ፡ ሓረስታይ ክሓርስ፡
ጓሳያይ ክጓሲ፡ ወሇዱ ዯቆም ብሰሊም ከዕብዩ፡ ምብትታን
ስዴራቤት ከብቅዕብ፡ ከርተትን ሞትን መቅፍትን መንእሰያት
ዯው ክብሌ፡ እዚ መሰረታዊት ሕቶ ክትምሇስ ኣሇዋ። ሕጂ'ውን
ኩለ ህዜቢ ክሓታ ሇዋ እንኮ ኣገዲሲት ሕቶ እያ።
ንህዜቢ ኤርትራ ቅጫ ጥራሕ እዩ ዴሌዮ፡ ዴሞክራሲ
ኣየዴሌዮን እዩ ዜብሌ ጠዋይ ረባ ኩለ ህዜቢ ክነቅሓለ ኣሇዎ።
ዱሞክራሲ መሰረት ኩለ እያ። ዱሞክራሲ ማሇት ብህዜቢ
ዜግዚእ ምምሕዲር ማሇት እዩ። ኩለ ህዜቢ ካብዙ ሒዜዎ ል
''ሕማም እንታይ ገዯሰኒ'' ተገሊጊለ ''ተርሚኻ ሞት: ኣሳፊሕካ
ሞት" ብምባሌ ንመሰለ ዯው ክብሌ ዛግንነታዊ ሓሊፍነት
ኣሇዎ፡፡
መስከረም 18 እምበኣር በዙ መንፈስ እዙ ክንዜክራ ይግባእ።
ኩለ ሰብ ''ኣነኸ ነዚ ሕቶ ክትምሇስ እንታይ ይገብር ኣሇኹ?''
ብምባሌ ሕሌንኡ ክሓትት ሓዯራ።
ብቓሊት ማርቲን ለተር ኪንግን ኤዴመንዴ በርክን ክንዚዜም።
''ኣብ መወዲእታ ግና፡ ረባ ጸሊእትና ይኮነ ስቅታ ናይ
ፈተውትና ኢና ክንዜክር'' ማርቲን ለተር ኪንግ
''ክፍኣት ዜዕወት፡ ጥዐያት ሰባት ገሇ ብይምግባሮም እዩ''
ኤዴመንዴ በርክ
ኢያሱ ዒንዯማርያም

ዜገብርዎ ነገራት ኣሇዉ። ንሳቶም ዴማ ዴሕሪ እቲ ን30 ዒመታት
እተቃሇስናለ ‚ናጽነት‛ ዜስሙ ባርነት ምርካቡ ምዃኑ እዩ። ብዚዕባ ስዯት
ኤርትራዊያን ክሌዒሌ ከል ሓዯ ብዘሓት ይሻራዊያን ተንተነቲ ፖሇቲካ
ዜሰማምዕለ ጉዲይ ኣል። እዙ ዴማ ጠንቂ ዋሕዙ መንእሰያት ኤርትራ
ቁጠባዊ ይኮነ ፖሇቲካዊ ምዃኑ እዩ። መንእሰያት እቲ ኣብ ዒድም
ዜተነፍጎም ሰብኣዊ መሰሌን ናጽነትን ኣብ ካሌኦት ሃገራት እንተረኸቡዎ
ኢልም እዮም ዯም እንዲጥዒሞም ዜፈትዉዋ ሃገሮም፤ ህዜቦምን ቤተ-ሰቦምን
ራሕሪሖም ዜስዯደ ሇዉ። እንተይትንዉንወኒ መን መጽዯፈኒ
ከምዜብሃሌ፤ ጠንቂ ናይ’ዙ ኩለ መከራ እምብኣር እቲ ኣብ ሃገርና ስሌጣን
ጨቢጡ፤ ንመሰረታዊያን ሰብኣዊ መሰሊት ረጊጹ ዜገዜእ ል ይሕጋዊን
መሊኺን ስርዒት ኢሳያስ እዩ። እዙ ጨፍሊቂ ስርዒት ክሳብ ዜሃሇወ ግዛ ዴማ
ስዯት ኤርትራዊያን መንእሰያት ክቅጽሌ ምዃኑ ርደእ ክኸዉን ይግባእ።
መርኣያ ናይ’ዙ ዴማ ኣብዙ ሒዜናዮ ልና ዒመት 2014 ጥራይ እዃ ሓያል
ጃሊቡ ጥሒሇን፣ ጸይረንኦም ዜነበራ ኣስታት 3000 ዜኣኽለ ሰባት ካብኣቶም
ዜበዜሑ ኤርትራ’ዉን ተቀዙፎም ወይ ዴሃይ ይብልም ተሪፎም ኣሇዉ።
እቲ ስዯምም፡ ልሚ ዴሕሪ 1 ዒመት ሓዯጋ ሊምፔደሳ’ዉን ነቲ ጉዲይ
ብፍጹም ይተመሃርናለ ምዃንና እዩ ርኢ። ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን
መንእሰያት ኤርትራ ሕጂ’ዉን ግዛ ኣል’ሞ ካብ ሕለፍ ክንመሃር እዩ እቲ
ዜግባእ። ኣብ ዒዴኻ ል ሰይጣን ምጥፋእ ድ ይሓይሽ’ሲ ወይሲ ቀሇብ
ሰይጣን ማእከሊይ ባሕሪ ምዃን?። ሽም ሇዎ! ኣብ ዒዴኻ ል ሰይጣን
ኣጥፊእካ ሰሊምን ራህዋን ሇዋ ኤርትራ ምንጋስ እዩ እቲ መሰረታዊ ፍታሕ
ምጽእ!!! ስሇዙ እቲ ቅኑዕ ምርጫ ንዉሰዴ!!!

4

ዋዚ ምስ ቑም-ነገር

ዛናዊ ጸብጻብ

.........ሓዯ ኣብ ዯገ ዜነብር ሰብ ነስመራ ዴዊለ ከመይ ኣሇኹም ኢለ ምስ
ሓተቶ፤ ሓዯ ተዚራባይ ንሕና ዴኣሞ በ ቡ ቢ ባ ቤ ብ ቦ ኣሇና ኢለ መሉሱለ።
እንታይ ማሇትካ እዩ ምስ በሇ ሓታቲ.....



ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ንዱሞክራስን ሰብኣዊ መሰሊትን
(ኤምዱስመ) ብቀዲም 21 መስከረም 2014 ኣብ ከተማ
ጆሃንስበርግ ብምኽንያት መበሌ 13 ዒመት ''ጸሊም ሰለስ'' ሰሚናር
ኣካይደ። ከምዜፍሇጥ 18 መስከረም 2001 ኣብ ኤርትራ ፍሌይቲ
ዕሇት እያ። እዚ ዕሇት እዙኣ እቲ ኤርትራውያን ንበናት
ዜተቃሇሱለ መስሌን ክብርን ሓርነትን ዛጋታት ብግህድ ክርገጽ
ዜጀመረለ እያ።



ካብ 29 ነሓሰ ስጋብ 1 መስከረም 2014 ኣብ ከተማ ቦልኛ ዒዱ
ጥሌያን "ኤርትራዊ ሽግር፡ ብኤርትራዊ ፍታሕ’’ ኣብ ትሕቲ ዜብሌ
ቴማ ሰፊሕ ዋዕሊ ተኻይደ። ኣብ'ዙ ዋዕሊ'ዙ 10 ኤርትራዊያን
ፓሇቲካዊያንን በርጌሳዊያንያን ማሕበራትን ውሌቀሰባትን
ከምዜተሳተፉ ተፈሉጡ። ዴሕሪ ሰሇስተ መዒሌታት ዜወሰዯ
ምርዴዲእ ዜመሌኦ ሌዜብ ከኣ 7 ኣገዯስቲ ዉሳኔታት ብምሕሊፍ

በ = በንዙን የሌቦን
ቡ = ቡምባ፣ ማይ የሌቦን
ቢ = ቢራ የሌቦን
ባ = ባኒ የሌቦን
ቤ = ቤት የሌቦን (ከቢሩ)
ብ = ብርሃን (ኤሇክትሪክ) የልን
ቦ = ቦታኻ ኺዴ መሉኡ
አለዎ ይበሃሌ።

ሓዯ አንበሳጅር ዜስሙ መንእሰይ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብቲ
ዜረኽቦ ዜነበረ ይረብሕ ዯሞዜ ንስዴራ ክሕግዜ ስሇይከኣሇ ካብ ስዴርኡ
ይሕባእ ነበረ። ሓዯ መዒሌቲ ኣዱኡ ናብቲ ሓሇቓ ጋንታ ብምኺያዴ ኣንታ ወዯይ
እዙ አንበሳጅር ወዯይ’ሲ ዋሊ ዋሊ ዴሃይ ምግባር ኣብዩና። እምበር’ድ ዯሞዜ
ትህብዎ ኣሇኹም ኢኹም? ኢሇን ኣምሪረን ሓተትኦ። ሽዐ ሓሇቓ ጋንታ እዋእ!
ዯሞዜሲ እወ ይወስዴ ኣል፣ ኣይሕግኹምን ዴዩ በሇን? ንሰን ብወገነን
ኣይሕግናን እዩ መሇሳ። ሽዐ እቲ ሓሇቓ ጋንታ እሞ ዕሇት 30 ምጻኣኒ’ሞ ሽዐ
ንርእዮ እለ ኣፋነወን። መዒሌቲን ከሌብን ከይጻዋዕካዮም እዩ፣ እታ ዕሇት 30 ምስ
መጸት ናብቲ ሓሇቃ ጋንታ ከዲ’ሞ፣ ወዮ ሓሇቃ ጋንታ ፍርቂ ዯሞዜ ናይ ወዯን
ሰሉዐ ሃበን። ሰበይቲ ተሓጉሸን ንገዜኣን ተመርቀፋ። ኣንበሳጅር ዯሞዘ ክወስዴ
እንተመጸ ፍርቂ ጥራይ ተዋህቦ፣ ስሇምንታይ ኢለ እንተሓተተ፣ ባዕሌካ ሓሲብካ
ስዴራካ ስሇይትሕግዜ ኣዳኻ መጺኤን ፍርቂ ዯሞዜካ ወሲዯንኦ እየን ተባህሇ።
ሽዐ ኣንበስጅር፣ እሞ 45 ዯቂቅ ኣጻዉትዋ እምበር ኢለዎም ይበሃሌ።

ቦልኛ
ቃሌ ኣምሊኽ ክብሇና “ተፈጢርኹም ብተምሳሇይ”፤
ሳይንስ ይብሇና “መበቖሌኹም ህበይ”፤
ክሌሰ-ሓሳባዊ ትንተና፤
ንመንፈሳዊ ሂወትና እንኪፈታተና፤
ቦልኛ ዲንያትና::
እዚ በዒሌቲ ዉዕሇትና፤
ኣብ ስዯት መጽሇሉት ዲዕሮና፤
ሓንና ረሲዕና ምስሇሌና፤
እቲ ምስጢር ኣዉያትና።
ናህሪ ንብዒት ሓዉካ-ሓፍትካ ከይዜሓሇ፤

እቲ ዋዕሊ ብጽቡቕ ከምዜዚመ ኣብቲ ዋዕሊ ዜተሳተፉ ኣባሊት
ኤምዱሰመ ሓቢሮም።



ብዕሇት 27 መስከረም 2014፤ ነታ ውዴብ ሕቡራት ሃገራት ቖማ
ንህለዊን ሕለፍን ምግሃሰ-ሰብኣዊ መሰሊት ኣብ ኤርትራ
እትምርምር ኮሚሽን ብሇሊዕሇዋይ ዯረጃ ዜመርሑዋ ኣባሇሊት
ተረቚሖም። እዙኦም ዴማ ነታ ፍሌይቲ ሌኡክ ወዴብ ሕቡራት
ሃገራት-ኣብ ጉዲይ ሰብኣዊ-መሰሊት ኤርትራ፣ ወ/ሮ ሸይሊ ሓዊስካ
3 ኪኢሊታት ምዃኖም ተፈሉጡ። እዚ መርማሪት ኮምሺን እዙ'ኣ
ብዕሇት 27 ሰነ 2014 ውዴብ ሕቡራት ሃገረት ብሕሇፎ ዉሳኔ
ኣብ ኤርትራ ንዜፍጸም ል ሓፈሻዉ ግህሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ
መሰሊት ንክትምርምርን ክትስንዴን ዜቖመት ኮምሽን ምዃና
ይፍሇጥ።



ኣብዙ ቀረባ እዋን ኢብራሂም ኢንዳክስ ኦፍ ጋቨርናንስ (IIAG)
ዜተባህሇ ኣብ ኩነታት ስርዏተ-ምሕዯራ ሃገራት ኣፍሪቃ ዜግዯስ
ትካሌ ብዜገበሮ መጽናዕቲ፤ ኤርትራ ካብ 52 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ
መበሌ 50 ተርታ ተሰሪዒ። ነዙ መጽናዕቲ ካየዯ ትካሌ (IIAG)
ብተወሳኺ ከምዜገሇጾ ናብዙ መዯምዯምታ እዙ ንምብጻሕ ሌዕሉ
100 ዜኾኑ ዜተፈሊሇዩ ረቛሒታት ኣብ ግምት ብምውሳዴ
ከምዜኾነ ሓቢሩ። እተን ኤርትራ እትቅዴመን ሃገራት ኣፍሪቃ፤
እታ ብኹናት ሕዴሕዴ ንሌዕሉ 20 ዒመታት እትሕመስ ሊ
ሶማሌን ከምኡ’ዉን ተመሳሳሉ ዕዴሌ ሶማሌ ኣጋጢምዋ ል
ሪፖብሉክ ማእከሊይ ኣፍሪቃን ጥራይ ምዃነን ተፈሉጡ።

ክንዴዙ’ድ በሃሌ’ዩ ተሓምበሇ?
ዯም ዉለዴኻ ኣብ ሊምፐተደዚ ከይነቀጸ፤
ክንዴ’ዙ ድ ትቖጻጸ?
ህበይ’ዃ ወገና እንተሞተ ተርእይ ዴንጋጸ፤
ሕዉስዉስ ኢለኒ ዉሽጠይ ተረቢጸ፤
ትሩፍ ዴሕሪ ዯጊም’ ሲ ቀቢጸ፤
ኣጣራጢሩኒ ኣዲም ካበይ ከምዜመጸ?
ምስግና (2014) ዯርባን
ዴርኺት ግጥሚ፡ ሓን ህሌቂት ሊምፔደሳ ገና ብሓዴሹ እንከል፤ ሬሳታትና ንቡር ቀብሪ ከይረኸበ፤
እቲ ነዉራም ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ቦልኛ ጓይሊን ሳዕሲዑትን ኣብ ዜተኸሇለ ቅንያት፣ ገጣማይ ንዜሓዯሮ
ዉሽጣዊ ኹነተ-ኣንክሮ ብከምዙ ገሉጹዎ።

ንብስራት፡ ብኣምባሳዯር ዒንዯብርሃን ወሌዯግዮርጊስ እተዯርሰት "ኤርትራ ኣብ ቃራና መንገዱ" ርእስታ መጽሓፍ ኣብ ዕዲጋ ዉዑሊ ኣሊ። ክትገዜኡዋ እትዯሌዩ ሰባት ብመንገዱ ቤት
-ጽሕፈት ኤምዱሰመ ተመዜጊብኩም ክትዕዴጉዋ ከምእትኽእለ ብትሕትና ንሕብር። በዙ ዜስዕብ ስሌኪ. ቑጽሪ +2782 227 9191 ዱዊሌኩም ተወከሱና።

