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ኣብ ሰለስተ ወርሒ ዝሕተም 
መጽሔት 

 
ውድብ ሓድነት ንዲ,ሞክራሲያዊ ለውጢ 

ሳልሳይ ሕታም  ሚያዝያ 2020 

ዜናን ሓበሬታን ውሓዲለ                                ሳልሳይ ሕታም  ሚያዝያ 2020 

                ትሕዝቶ 

             ርእሰ ዓንቐጽ  

ራእይ ርሑቅን ቀረባን፡ ህዝባውን ሃገርውን 
ዕላማ፡ ክዕወት እንታይ ንግበር! 

1. መልእኽቲ ኣቦ መንበር ፈ/ሽ ውድብ 
ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ ኣቶ 
ተስፋሚኪኤል ዮሃንስ 

2. ብወርሒ ሕዳር 2003 ኣብ ኤርትራ 
ዘጋጠመ ዘሕፍር ሓደጋ፡ ሎሚ ኸ ከመይ 
ይኸውን? 

3. ብምኽንያት ተመሓላላፊ ሕማም ኮሮና 
ቫይረስ፡ ህዝብና ኣቃልቦ ክገብረሉ ዝግባእ 
ኣገዳሲ ሓበሬታ፡ 

4. ወፍሪ ድሕነት ኤርትራውያን ዋሽንግቶን 
ዲሲ ዶ ወይስ፡ ሓደገኛ ወፍሪ ርእሰማል 
ህግዲፍ ኣብ ሽወደን 

5. ኮሮና ቫይረስ ንቃልሲ ደላይ ፍትሒ ህዝቢ፡ 
ኣንጻር መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ይገትኦ ዶ ? 

6. ኣሰናዳኢት ሽማግለ ንጉባኤ ዞባ ሰ.ኣ 
ውሓዲለ ምድላዋቱ ወዲኡ 

7. ካብ ውግእሰላም ክትመርጽተስፋ ይገብር! 

8. ኣንታ ዓገብ ዘይትብሉ፡ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ? 
ሰነድ ሓቀኛ ታሪኽ 

 

                  

መልእኽቲ ኣቦ መንበር ፈ/ሽ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ 
ለውጢ ኣቶ ተስፋሚኪኤል ዮሃንስ 

ኣቦ መንበር ፈ/ሽ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብኣባልት 
ውሓዲለ ኣቢሉ ብዕለት 17 መጋቢት 2020 ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ 
ዘመሓላለፎ መልእክቲ ቃል ብቃሉ ከም’ዚ ዝስዕብ ነበረ። 

ዝኸበርኩም ኣሓትን፡ ኣሕዋትን ኣባላት ውሓዲለ፡ 

ብሰንኪ ኣዝዩ ንዓለምና ኣብ ሻቅሎትን ዘሸግርን ኣእቲዋ ዝርክበ ብከላ 
ተመሓላልፊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ ኩላትና ኣብ ኣዝዩ ዘፍርሕ ኩነታት ከም 

ዘሎና’ዩ። ስለዚ ነዛ ሓጽር መልእኽቲ ክሰድድ ዘበገሰኒ፡ ዋላ ካልእ ክንገብሮ 
ዝካኣል እንተዘይ ሃልዩ፡ ድሃይ ሓድሕድ፡ሓልዮት ሓድሕድ ክንገብር ኣሎና 

ብሃላይ’የ። ኩሉ ብክኢላታት ዓለም ዝዋሃብ ዘሎ መምርሒ ከኣ፡ ንምክልኻል 
ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ ክንትክተል ናይ ግድን ይኸውን። ሂወትናን፡ ሂወት 
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ራእይ ርሑቅን ቀረባን፡ 
ህዝባውን ሃገርውን ዕላማ፡ 
ክዕወት እንታይ ንግበር! 

ራእይ ርሑቅን ቀረባን፡ ህዝባውን 
ሃገራውን ዕላማ ክዕወት እንታይ 
ንግበር ዝብል ኣገዳስን እዋናውን፡ 
ዕቱብ ሃገራዊ ሕቶ’ዩ። እወ፡ ነዚ ሕቶ 
ንምምላስ ካብ’ቲ እዋናዊ ህዝባውን 
ሃገራውን ሕቶታት ተነጻጺሉ ዝምለስ 
ኣይኮነን። ኣብ ሕቶ መጻኢ ራእይ 
ሃገራውያን ኤርትራውያን፡ ንሕቶ 
ህሉው ኩነታት’ውን ዝምልስ ኣብ 
ሓድነት ኣተሓሳስባ፡ፍትሓዊ ፡ ንሕሉፍ 
ተመክሮ ከም መፈላልዩ ነጥቢ 
ጸብጺቡ ዘይኮነ፡ ሕድገት ዝገብር 
ንዕርቅን ስኒት ሓይሉን ዓቕሙን 
ኣወሃሂዱ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት 
ምምካት ኣማራጺ ዘይብሉ ኣገባብ 
ቃልሲ ንምሕያል ምጽዓር’ዩ። 

ኣብ ደምበ ተቃውሞ ሓይልታት 
ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ 
ኣንጻር ህግዲፍ ዝተፈተነ’ኳ እንተኾነ 
ክሳብ ሕጂ ግን ንቅድም ከሰጕሞ 
ዘየኽኣሎ ብተሞክሮ ብዙሕ ክዝረብ 
ይኽእል። ሎሚ ደምበ ተቃውሞ 
ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝሓለፈ 
ተሞክሮታቱ ከም ዘይስርሖ ርእዩ፡ 
ንሓድሽ ትስፉው መድረኽ 
ንኽሰጋገር፡ ራእይ ቀረባን ርሕቅን፡ 
ህዝባዊ ሃገራዊ ዕላማ ንምዕዋት 
መደባት ተሊሙ፡ ኣብ ምዝርራብን 
ምዝታይን ይቀራረብ ኣሎ። ደምበ 
ተቃውሞ ፖለቲካዊ ሓይልታት 
ኤርትራ ተራኺብካ ምዝታይ ጥራሕ 
ዘይኮነ፡ ነቶም ከዕውቶም መዲቡ ዘሎ 
ዕላማታት፡ ኣብ’ቲ ክኸዶ ዝግብኦ 
ኣንፈት ኣገባብ ቃልሲ ትልምታቱ 

ሓንጺጹ ግብረ መልሲ ክህበሉ ኣብ 
ስርሓት ተጸሚዱ ይርከብ። 

ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ዝካየድ 
ቃልሲ ክህሉ ዝኽእል ዕድልን ባይታን 
ካብ ግዜ ንግዜ እንዳጸበብ እምበር 
እንዳሰፍሐ ኣይመጸን። ኣብ ገገለ 
እዋን’ውን ኣማራጺታት ዘይርከበሉ 
ዝሓለፈን ዝሓልፍን ዘሎ ጽንኩር 
መድረኽ ብምግንዛብ ደምበ 
ተቃውሞ ፖለቲካዊ ሓይልታት ነዚ 
ተርእዮ ንምፍዋስ፡ ነታ ንመጨረሻ 
ግዜ ግን ከኣ ነባሪት ሽግ ሓርነት 
ንክትበርህ ተበጊስሉ ዘሎ ዕላማ 
ህዝቢ ክድግፎን ክስዕቦን ክዓስሎን 
ይግባእ። 

ብውሳኔ ደረጃ ንበጽሖ ራእይ 
ህዝባውን ሃገራዊ ዕላማታት 
ከይትከፍን፡ ከይጎደል ኣብ 
ዝተፈላልየ መዳይ ንዝርኣዩ 
ጉድለታት ንራእይ ህዝባውን 
ሃገራውን ዕላማታት ዘይመጣጠኑ፡ 
ብደረጅኦም ክፍትሑ ምጽዓር’ምበር፡ 
ልዕሊ ህዝባውን ሃገራውን ዕላማታት 
ሰሪዕኻን፡ ወይ ማዕሪኡ ክረኣዩ ከም 
ዝኽእሉ ኣምሲልካ፡ ብፍላይ ኣብ’ዚ 
ግዜ’ዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ 
ብዙሓት ዝኸይድ ዘሎ ሃሳይን 
ኣሉታዊ ጽልዋታት ክህልዎ 
ይኽእል’ዩ። 

ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ኣብ ደምበ 
ተቃውሞ ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ 
ህዝባዊ ምልዕዓላትን ዝኽየድ ዘሎ 
ዓብይ ሃገራዊ ስርሓት ክንዲ 
ቀዳምነት ምሃብን ምሕያሉን ፡ 
ተደላይነት ኣብ ዘይብሉ ኣቃልቦ 
ህዝብና ካብ ዕላማታቱ ዘግልል 
ዘጠራጥርን ምግባር፡ ክፈጥሮ 
ዝኽእል ሻቅሎት ውሑድ ኣይኮነን። 
ኣብ ዝተፈላልየ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን 

ኣሜሪካ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት 
ዝካየድ ቃልሲ ምስ’ቲ ቦታዊ ኩነታት 
ዝገዝኦ ኮይኑ፡ ነቶም ዝቀርቡ 
ሕቶታት” ርእይቶታት ብደረጅኦም፡ 
ብኣገባቦም፡ ብህድኣትን ዓቕልን፡ ነቲ 
ዓብይ ራእይ ህዝባውን ሃገራውን 
ዕላማታት፡ ኣብ ስግኣትን ሻቅሎትን 
ሓደጋን ብዘየወርድ ንምፍትሑ 
ምቅላስ ምጽዓር ይግባእ። 

ው.ሓ.ዲ.ለ ኣብ’ዚ እዋን ገገለ ጀሚሩ፡ 
ገገለን ከኣ ነዊሕ ኸይዱ ኣብ መንጎ 
ፖለቲካዊ ሓይልታትን፡ ኣብ መንጎ 
ህዝብታት ከኣ በቲ ካልእ ተፈጢሩ 
ዘሎ ዝምድናታት፡ዝዋፈር ስርሓት 
ሽትኡ በጺሑ ንክዕወት ክሕገዝ፡
ክድገፍ ዝግባእ’ምበር፡ንብልሒ ናህሪ 
ቃልሲ ዘጉድም ዘባኵር ኮይኑ 
ክቀርብ ኣይግባእን።ዘንቀልናዮ 
ህዝባዊ ቃልሲ ክዕወት ኣብ ደምበ 
ተቃውሞ ብምክብባር፡ብሓይልዮት፡ 
ብምትሕግጋዝ ምቅርራብ’ምበር፡ኣብ 
መስርሕ ክዕረዩን ክስተኻኸሉን 
ዝኽእል ሕቶታት ከም ኣውራ 
ቀለስትን ወሰንትን ሕቶ ጌርካ 
ብምቅራብ ከምጽኦ ዝኽእል ሳዕበናት 
ብምርዳእ ህዝብና ክነቅሓሎም 
ከስተውዕለሎም ይግባእ። 

ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ንደምበ 
ደላይ ፍትሒ ህዝብና ብቀሊሉ 
ክጸሉን ካብ መስመሩ ክወጽእ 
ብተደጋጋሚ ዝካየድ ክልተ ዓይነት 
ፈተነታት ኣለዉ። ብፍላይ ከኣ 
መራሒቲ ጎረባብቲ ሃገራት ብዛዕባ 
ኤርትራ ንዝብልዎ መርገጽ 
ንክውሰደሉ ዘይተኣደነ ግዜ ዘህልኽ 
ክትዓት ክካየድ ዝግበር ጻዕሪ’ዩ። እዚ 
ዓይነት ኣካይዳ ከኣ ንዝህብና ካብ’ቲ 
ቀንዲ ዕላምኡ ክስሕቦም ኣቃልቦኡ 
ከጉድሎን ይኽእል። 
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ብርእይቶ ውሓዲለ ሓያል መርገጽ 
ክውሰደሉ ክግበር ዝግብኦ ጻዕርታት 
ኣብ’ቲ ህዝባዊ ሃገራዊ ዕላማታት’ዩ፡ 
እዚ መርገጽ ህዝቢ እንተሓይሉን 
ዓዅኹን ከኣ ካብ ኤርትራ ወጻኢ 
ዝበሃልን ዝግበር ወስታት ትርጉም 
ዘይብሉ ኮይኑ ከም ዝተርፍ 
ርዱእ’ዩ። ምእንቲ’ዚ ህዝብና ሓያል 
ጎኑ ኣለልዩ ብዝመጸ ይምጻእ 
ክንውንዎ ኣብ ዘይክእል ፖለቲካዊ 
ዕላማ ክጸንዕ ይግባእ። እዚ ዝኸይድ 
ዘሎ ዘተታት፡ ምትእኽኻብ ንድሌት 
ረብሓ ህዝብን ሃገርን ከኣ ገጹ 
ክመርሓና ነፍሲ ወከፍ ሓላፍነት 
ክወስደሉ ይግባእ። 

ሕቶታት ኣይተሓተቱ፡ ርእይቶ 
ሓሳባት ኣይቅረቡ ማለት ግን 
ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቶም 
ዝቀርቡ ዘለዉ ሕቶታት፡ ርእይቶታት፡ 
ሓሳባት ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ 
ክሕግዙ ይኽእሉ ድዮም፡ እዚ ቦታዊ 
ሕቶታት ወይ ሓሳባት ኣበይን 
ብኸመይን’ዩ ክፍታሕ ዘለዎን 
ምርኣይን ምሕሳብ ኣገዳስነት ኣለዎ። 

ክንዐወት’ና 
ዜናን ሓበሬታን ውሓዲለ 

14 መጋቢት 2020 
 

መልእኽቲ ኣቦ መንበር ፈ/ሽ 
ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ 
ለውጢ ኣቶ ተስፋሚኪኤል 

ዮሃንስ 

ኣቦ መንበር ፈ/ሽ ውድብ ሓድነት 
ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብኣባልት 
ውሓዲለ ኣቢሉ ብዕለት 17 መጋቢት 
2020 ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ 
ዘመሓላለፎ መልእክቲ ቃል ብቃሉ 
ከም’ዚ ዝስዕብ ነበረ። 

ዝኸበርኩም ኣሓትን፡ ኣሕዋትን 
ኣባላት ውሓዲለ፡ 

ብሰንኪ ኣዝዩ ንዓለምና ኣብ 
ሻቅሎትን ዘሸግርን ኣእቲዋ 
ዝርክበ ብከላ ተመሓላልፊ ሕማም 
ኮሮና ቫይረስ፡ ኩላትና ኣብ ኣዝዩ 
ዘፍርሕ ኩነታት ከም ዘሎና’ዩ። ስለዚ 
ነዛ ሓጽር መልእኽቲ ክሰድድ 
ዘበገሰኒ፡ ዋላ ካልእ ክንገብሮ ዝካኣል 
እንተዘይ ሃልዩ፡ ድሃይ ሓድሕድ፡
ሓልዮት ሓድሕድ ክንገብር ኣሎና 
ብሃላይ’የ። ኩሉ ብክኢላታት ዓለም 
ዝዋሃብ ዘሎ መምርሒ ከኣ፡ 
ንምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ 
ክንትክተል ናይ ግድን ይኸውን። 
ሂወትናን፡ ሂወት ስ/ቤትናን፡ 
ንሓድሕድና ኩሉ ዝካኣል 
ምትሕግጋዝ ክንገብር ይግባእ ኣሎና 
እብል። ካልእ ምርጫ’ውን 
የብልናን።  
ኩልኻትኩም ብሰላም ክትህልዉ፡ከኣ 
ተስፋ እገብር። 
ሓውኹም፡ 
ተስፋሚካኤል የሃንስ 
እዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ ሓጻር መልእክቲ 
ግን ከኣ ዓብይ ቁም ነገር ዘለዋ፡ 
ስሓቢትን ሓላፍነትውን መልእክቲ፡ 
ንዙሓት ኣባላት ውድብ፡ ካብኡ 
ሓሊፉ ንስድራ ቤት፡ ንፈተውትን 
መሓዙንትን ከባቢ ኣባላት ውድብ፡ 
ቀጺሉ ከኣ ገደብ ኣልቦ ንመላእ 
ሕብረተ ሰብ፡ ስድራ ቤት 
ኤርትራውያን ዝልሕም ብሓቂ 
እዋናዊ ሰብኣውን ሕልና ዘለዋ 
ልቦናዊ መልእኽቲ ምንባሩ ዘመክት 
ንኣባላት ዝተላእከት’ያ። 
ይኹን’ምበር ንሰናይ ሓሳብ ምስ 
ህዝብና ንምክፋል፡ ብኡ መሰረት ከኣ 
ኤርትራውያን ኣብ ዝሃልው ይሃልዉ 
ብዝተፈላልየ ማሕበራዊ መራኸቢ 
ብዙሓት ምስ ኣሕዋቶም ስድራ 
ቤቶም፡ ፈተወቶም መሓዙቶም 

መቃልስቶም ክራኸቡ ዝገበረ ምንጪ 
ሓሳብ’ዩ። 
ምእንቲ’ዚ ከኣ ኣብ መላእ ዓለም 
ንዘሎ ህዝብና፡ ተኻፋሊ ናይ’ዚ ሰናይ 
ሓሳብ ክኸውን፡ ብግደኡ’ውን፡ ነቲ 
ድሮ ብዓብዩ ብኤርትራዊ ሓልዮት 
ኣብ መላእ ዓለም ተታሒዝዎ ተበግሶ 
ወሲዱ ዝዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታታት፡ 
እዚ’ውን ኣካሉ ንምዃን፡ ህዝብና 
ደሃይ ሓድሕዱ ክገብርን ምኽሪን 
ክረከብ፡ ምኽሪ ክህብን ክተባባዕን፡
ዘክእል ምኳኑ ብምሕሳብ ንህዝብና 
ከነካፍሎ መሪጽና። 
በዚ ኣጋጣሚ ከኣ ከም’ቲ ሎሚ 
እቶም ሞያውያን፡ መራሕቲ ሃገራት 
ዝብልዎን ዝሕብርዎን ዝመኽርዎን 
ዘለዉ፡ ኩሉ ካብ ገዝኡ ጀሚሩ ኣብ 
መዓልታዊ ስርሑ፡ ርክቡ ማሕበራዊ 
ዝምድናታቱ ንዝገብሮ ጥንቃቐ 
ረብሓ ኩሉን፡ ካብ’ዚ ኩነታት 
ወጺኡን ድሒኑን ጥዑይ ሕብረተ ሰብ 
ቀጻልነት ክህልዎ ንምርግጋጽ ዝግበር 
ጻዕሪ ብምዃኑ፡ ኩልና ኣብ ዓዘቕቲ 
ኮሮና ቫይሩስ ጥሒልና ኣብ ጭንቀት 
ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ኣቦ መንበር 
ፈ/ሽ ዘምጽኦ ሓሳብን ንዘርኣዮ 
ሓልዮት ንዝገበረልና ምኽርን 
ምትብባዕ ምኽሪ ሓድሕድ ሓልዮት 
ክምስገን ክምጎስን ከኣ ዘይግባእ 
ኣይኮነን። 
ዜናን ሓበሬታን ውሓዲል 
22 መጋቢት 2020     
 

ብወርሒ ሕዳር 2003 ኣብ 
ኤርትራ ዘጋጠመ ዘሕፍር 
ሓደጋ፡ ሎሚ ኸ ከመይ 

ይኸውን? 

ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመት ብፍላይ 
ድሕሪ ናዕቢ ተጋደልቲ መጋቢት 
1993፡ ውጉኣት ሓርነት 11 ሓምለ 
1994፡ተደማሚሩ ዶባዊ ኵናት 
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ቀዳማይ፡ድሕሪ 18 መስከረም 2001 
ከኣ ካልኣይ መድረኽ መላኺ ስርዓት 
ህጊድፍ ኣብ ህዝቡ ዝነበሮ ሓላፍነት፡ 
እንታይነት ልዕልነት ምልኪ ኣብ 
ኤርትራ ከም ዝነገሰ ንህዝቢ 
ኤርትራን ኣህጉራዊ ሕብረተ ሰብ 
ዓለም ዝተነጸረ ታሪኻዊ ምዕራፍ 
ነበረ። 

ቀጺሉ ብተሞክሮ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 
ቅድሚ ዓለም ዝተራእየ ሓድሽ 
ሰናሪዮ ለበዳ ሕማም፡ ኣብ ሕዳር 
2003 ካብ ኣውስትራልያ ንንግዲ 
ማለት ንዕዳጋ ንማእከላይ ምብራቅ 
ብፍላይ ከኣ ንሃገር ስዑድያ ንመሸጣ 
ዝተላእኻ ኣባጊዕ፡ ብዘይተፈልጠ 
ምኽንይታ ብሕማም ዝተለኸፋ 
ብምንባረን ስዑድ ዓረብያ ነተን 
ብዝሒ ዝነበረን ኣባጊዕ ከም 
ዘይትቅበለን ኣፍርሊጣ ከም ዝነበረት 
ዓለም ዝሰምዖ ኣብ ግዜኡ እዋናዊ 
ዜና ምንባሩ’ዩ። ድሕሪ ነቲ ውዕል 
መሸጣን ዕድግን ኣባጊዕ ምስ ተሰረዘ፡ 
እታ ሕሙማት ኣባጊዕ ጺዕና ዝነበረ 
መርከብ ንኣስታት 3 ወርሒ (70 
መዓልቲ) ኣብ ወሽመጥ ባሕሪ ዓረብ 
ከም ዝጸንሐት ምስ’ቲ ዝነበረ ኩነታት 
ኣየር ከኣ ኣብ መርከብ ተጻዒነን 
ዝነበራ እንስሳ ንክንዱኡ ዝኣክል 
ክጻወራ ብዘይምኽኣለን፡ ስርዓት 
ህግዲፍ ከም ሓላይ መሲሉ ኣብ 
ወደብ ባጽዕ ከም ዝቅበለን ንዓለም 
ኣፍሊጡ። ይኹን’ምበር ኣብ ውሽጢ 
ሃገር ይኹኑ ኣብ ወጻኢ ዝነበሩ 
ኤርትራውያን ንዝነበሮ ሳዕቤናት 
ብምስትውዓል ብዝነበሮም ሻቅሎትን፡ 
ሞት ዘብጽሕ ለበዳ እንስሳ ኣብ 
ህዝብና ከውርዶ ዝክእል መጽነቲ ደቂ 
ሰባት ሓደጋ ብቀሊሉ ብምግማት 
ተቃውሞታቱ ኣርእዩ። ከም 
ዝተሻቀሎ ከኣ ብዙሓት ዜጋታት 
ግዳያት እዘን እንስሳ ኮይኖም 
ሓሊፎም እዮም። 

ኣብ’ዚ ሕጂ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ 
እንዳዛየድ ዝመጽእ ዘሎ ሻቕሎትን 
ስግእታትን ምዕቡላት ሃገራት ኣብ 
መላእ ዓለም ከይተረፈ ዝረኣየሉ ዘሎ 
ጠንቂ ተመሓላልፊ ቫረስ ኮሮና 
ንህዝቢ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ንህዝቢ 
ኤርትራ ብፍላይ ከጋጥሞ ዝኽእል 
ዘይተኣደነ ጸገማት ምስ’ቲ ሰንኮፍ 
ምሕደራ መላኺ ስርዓት ንምክልኻሉ 
ዝግበር ምድላዋት ተስፋ ዘይብሉ፡ 
ቀረብ መድሃኒትን ሕጽረት ጥራሕ 
ዘይኮነ ሸለልትነት ከም ዘሎ 
ንምግማት ዘሸግር ኣይኮነን። ኣብ 
መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 2019 
መጀመሪያ ዓመት 2020 ኣብ ሃገር 
ቻይና ዝተጋህደ ሓደገኛ ተመሓላልፊ 
ሕማም ኮሮና ዝተባህለ ቫይረስ 
ንዝምልከት’ዩ። ሎሚ ሎሚስ ሰብ 
ሞያ ክሳብ 7 ዓይነት ዝበጽሑ 
ዝተፈላልዩ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘለዉ 
ይሕበሩ። እሞ ስርዓት ህግዲፍ 
ንህዝብና ማይ ኣጽሚኡ ከይኣኽሎ” 
ሰብ ማይ ናብ ዘለዎ’ምበር ማይ ሰብ 
ናብ ዘለዎ ኣይመጽእን’ዩ” ዝበሎ፡ 
ሕጂ ኸ መድሃኒት ናብ ዘለዎ ኪዱ 
ድዩ ክብልስ ወይ ሓላፍነቱ ክወስድ ? 
ምእንቲ’ዚ ኣብ’ዚ ፍሉይ ኩነታት 
ሓልዮት ህዝብና ክንዛረበሉ ግድነት 
ኮይኑ ንርእዮ። 

ኣብ ሃገር ቻይና ዝተረኽበ 
ሓደጋታት፡ ሙሉእ ዓለም ንድሕነት 
ዜጋታቱ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ 
ምክልኻልን፡ ብደረጃ መንግስትታት 
ተታሒዙ ዘሎ ጉዳይ ጥዕና፡ ንህዝቢ 
ኤርትራ ኸ መን እዩ ሒዝሉ ዘሎ 
ዝብል ዓብይ ተወሳኺ እዋናዊ 
ሻቅሎትን ሕቶን’ዩ። ከም’ቲ ጠቅላሊ 
ሓላፊ ጥዕና ውድብ ሕቡራት 
መንግስታት ዶ/ር ቴድሮስ ኣድሓኖም 
ዝበሎ ” እዚ ዓይነት ሕማም ኣዝዩ 
ሓደገኛ ዝኾነ ጸላኢ ደቂ ሰባት ” 
ዘኸትሎ ከቢድ ዕንወታት ፍሉይ 

ጠመተ ክግበረሉ ዘለዎ ሕማም 
ምዃኑ ገሊጽዎ ኣሎ። 

ደጊም ንዝነቐጸት ጎረሮ መተርከሲ 
ማይ ዘይህብ፡ ንጸልማት ብርሃን 
ዝኽልክል፡ ሽማግለ ኣረጋውያን፡ 
ህጻናት ኣደታት ዘይናቢ ዘይጠውር 
ሓላፍነት ዘይወስድ፡ ህዝብና 
ብሕማም ተሳቕዩ ብስእነት መድሃኒት 
ተሳቕዩ፡ ነታ ብግዜ መግዛእቲ 
ብውሑዱ ኣብ ዝኾነ ዱኳን ትግዛእ 
ዝነበረት ከኒና ሕማም ርእሲ ኣስፕሪን 
ወይ ቫይናክ ገጹ ልምጽማጹ ጠፊኡ፡ 
ጓኖትን ኣህዛብ ጎረባብቲ ሃገራት 
ዘዕንጋላ ዝነበራ ዕሙራት ቤት መሸጣ 
መድሃኒት ወይ ፋርማሲታት ኤርትራ 
ሎሚ ከብሕታተን ጥርሑ ተሪፉ፡ 
ብዘሕፍር ኩነታት መድሃኒት 
የብልናን እንዳበላ ንሕሙማትን 
ኣማዊለንን ካብ ኣፍደገአ ከፋንዋ ካብ 
ዝጅምራ ዓመታት ዘቁጸረ ተበጺሑ 
ዘሎ ኩሉ ዝምስክሮ ሓደገኛ ግዜ’ዩ። 

ነዚ ብዝምልከት ደላይ ፍትሒ ዝኾነ 
ህዝብናን ደምበ ተቃውሞ ፖለቲካዊ 
ሓይልታት ኤርትራ ብዝከኣሎ 
መንገዲ፡ ንፈተውትን መሓዙትን 
ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ ሕብረተ ሰብ 
ዓለም ካብ ሕጂ ጀሚሩ ህዝብና 
ንምድሓን ሓገዝ ክርክበ ጥራሕ 
ዘይኮነ፡ ኣብ ህዝብና ክወርድ 
ዝጸንሐን ዘሎን ጭቆናን ግፍዕን 
ኣመልኪቱ ውሕስነት ምቁጽጻር ለበዳ 
ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክግበረሉ፡ 
ብሰብ ሞያን ክኢላታትን ተጣበቕቲ 
ሰብኣዊ መሰላት ምስ ኩነታት 
ኣተሓሕዛ ክንክን ጥዕና ኣብ ኤርትራ 
መዘኻኸሪ ምሕጽንታ ክበጽሕ ህጹጽ 
ጉዳይ ዓብይ ኣቓልቦ ዘድሊዮ 
ምዃኑ ው.ሓ.ዲ.ለ መልእክቱ 
የመሓላልፍ። 

ዜናን ሓበሬታን ው.ሓ.ዲ.ለ 
2 መጋቢት 2020 
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ብምኽንያት ተመሓላላፊ 
ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ ህዝብና 

ኣቃልቦ ክገብረሉ ዝግባእ 
ኣገዳሲ ሓበሬታ፡ 

 
ዓለምና ብምኽንያት ተመሓላላፊ 
ሕማም ኮሮና ቫይረስ በጺሕዎ ዘሎ 
ኩነታት፡ ንኩሉ ምንቅስቓሳት ማለት 
ማሕበራዊ ርክባት፡ ፋቢርካታት፡ 
ንኣሽቱ ቤት ዕዮ፡ ሆቴላት፡ ቤት 
መግቢ፡ቤት ትምህርቲ፡ ትራስንስፖርት 
ወዘተ ኣብ ደውታ ኣብጺሕዎ ይርከብ 
ዳርጋ ክበሃል ይከኣል። ዓለምና 
ብዓብዩ ነዚ ሓደገኛ ሕማም 
ንምክልኻል፡ በቲ ቫይረስ ንዝተለኽፉ 
ሕሙማት ንምእላይ፡ንህዝቢ 
መዓልታዊ መምርሒ ንምሃብ ሓበሬታ 
ንምስናቕ፡ መራሕቲ ሃገራት፡ 
ሕክምናዊ ሞያውያንን ክኢላታትን 
ን24 ሰዓታት፡ ሰብኣውን ገንዘባውን 
ዓቕሚ ንምድላው ኩሉ ዝከኣሎም 
ይገብሩ ኣለዉ። ኩለን ሃገራት ከኣ 
ብዓቕመንን ክእለተንን ንዜጋታተን 
ብዝውሓደ ክሳራ፡ ብዝሓሸ ዓድማዕን 
ውጺእታውን ዝኾነ ስርሓት ነዚ 
ጽንኩር ኩነታት ንምስግጋር፡ ኣንጻር 
ተመሓላልፊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ 
እዚ ዘይብሃል መደብ ስርሓት ሰሪዐን 
ኣብ ግብሪ ንምውዓል ተታሒዘንኦስ 
ይዛረባሉን ይሰርሓሉን ምህላወን፡ 
በብዘለናዮ ሃገር ብመንግስታዊ 
መራኺብ ብዙሓት ብቲቪ፡ ይኹን 
ሬድዮ፡ ብተወሳኺ ኣብ ማሕበራዊ 
መራኸቢ ከኣ ብዝተመሳሳሊ 
ሓበሬታት ይዝርጋሕ ንርእዮን 
ንሰምዖን ነንብቦን ኣለና። 
ይኹን’ምበር ኣብ’ዚ ብማሕበራዊ 
መራኸቢ ብዙሓት ኣብ Face 
book, Youtube, 
Twitter,Linkdel,Instagram 

ንህዝቢ ዝዝርጋሕ ዘሎ ኩሉ ውልቃዊ 
ሓበሬታታት ሓቕነት ዘለዎ ስለ ዘይኮነ 
ህዝብና ፍሉይ ኣቃልቦ ክገብረሉ 
ዝግባእ’ዩ ንብል። ኣብ ማሕበራዊ 
መራኸቢ ብዙሓት ንሻቅሎት ህዝቢ 
ብሓፈሻ፡ ንስድራ ቤታት ዘለዉዎ 
ሃለዋት ብፍሉይ ብምምዝማዝ፡ 
ብሞያውያን፡ ሕክምናዊ ኪኢላታት 
ተፈላጥነት ዘይብሉ፡ኮሮና ቫይረስ 
ንምፍዋስ ዝመሓላለፍ ዘሎ ምኽሪ 
ይኹን ማዕዳ ወይ ንመሸጣን ንግድን 
ዝዓለመ ዝግበር ዘሎ ዘይሰብኣዊ 
ተግባራት ብዝምልከት’ዩ 
ከነስተውዕለሉ ንዝግበር ስርሓት፡ ገገለ 
ብግርህነት፡ ገገለ ከኣ ንቁጠባዊ ረብሓ 
ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ህዝብና 
ክፈልጦ ይግባእ። ህዝብና ንዝኾነ 
ምኽሪ ይኹን ማዕዳ ምስ ዘድልዮ 
ምስ’ቶም ኣብ ቀረብኡ ዘለዉ 
ሞያውያን፡ ሕክምናዊ ትካላት 
ብምምኽኻር ንዝረኸቦ ሓበሬታታት 
ኣዛሚዱ ክጥቀመሉን ይግባእ። 
ካብኡ ብዝተረፈ ግን ካብ ዓቕሊ 
ዝጽበትን ረበሻን ንዝኾነ ዝረኽቦ 
ሓበሬታ ብዘይ ኣገባብ ክጥቀመሉ 
ካብ ጥቅሙ ጉድኣቱ ከይበዝሕ 
ጥራሕ ዘይኮነስ ሳዕቤናቱ ብምፍላጥ፡ 
ብህድኣት፡ ብዓቕሊ፡ ብፍላይ ከኣ 
ካብ’ቲ መንግስታዊ ትካላት፡ 
ሞያውያን ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ 
ተቀቢልካ ምኻድ ከም ምርጫ 
ዝሓሸን ዝበለጸን’ዩ። ካልእ ዓብይ 
ጸጋ ከኣ ኣብ ከባቢና ንዘለዉ 
ኤርትራዋያን ብሕክምናዊ ሞያ 
ዝሰርሑ ምውካስን ምሕታትን፡ ኣብ 
ውሽጥና ንዘሎ ሻቅሎትን ፍርሕን 
ንምውጋድ ምኽሪ ክንረኽበሉ 
ንኽእል። 

ድሮ’ውን ክነኣድ ዝግብኣኦ ኣብ ገገለ 
ከባቢታት ነዚ ንምምካት ብሓልዮትን 
ውልቃዊ ተበግሶ ሓካይምን፡ ኣብ 
ሕክምና ዝሰርሑ ኤርትራውያን 
ንህዝብና ንምሕጋዝ ሓበሬታን ምኽርን 

ክህቡ ጀሚሮም ስለ ዘለዉ ከም 
ቀዳማይ ምርጫ ነዚ እንተወሰድና 
ዝሓሸ’ዩ። ብተወሳኺ ነዚ ብስነ 
ፍልጠት ዝተሰነየ መንግስታውን 
ትካላውን፡ ብሬድዮ ይኹን ቲቪ 
ተሰንዩን ብሓላፍነት ዝመሓላለፍ ዘሎ 
ሓበሬታታት፡ ብዝተፈላልየ ምኽንያት 
ነቲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ሓበሬታ 
ዘይከታተሉ ወገና፡ ሕጸረት ቋንቋ 
ዘለውም ሕብረተ ሰብና ክንተሓጋ 
ገዞም ይግባእ። 
ዜናን ሓበሬታን ውሓዲለ 
25 መጋቢት 2020 
 
 

ወፍሪ ድሕነት ኤርትራውያን 
ዋሽንግቶን ዲሲ ዶ 

ወይስ፡ ሓደገኛ ወፍሪ ርእሰማል 
ህግዲፍ ኣብ ሽወደን 

 
ዘሕዝን ዘስደመም ተርኽቦስርሓት 
ተልእኾ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ 
ሰሚናራት ኣብ ውሽጥን ወጻእን፡ 
ወፍሪ ርእሰ ማል ኤርትራውያን ኣብ 
ማዕበል ኮሮና ቫይረስ ። 
ንርከበሉ ዘለና እዋን ብሰንኪ 
ዘስካሕክሕ ደቂ ሰባት ዘጽንት ዘሎ 
ተመሓላላፊ ለበዳ ሕማም ካብ 
ምብራቕ ንምዕራብ፡ ሰሜን ንደቡብ፡ 
ንመላእ ኣህጉራዊ ሕብረት ዓለም 
ንምንባር ኣብ ስግኣት ኣብጺሕዎ 
ዝረአ ዘተሓሳስብ ዘጨንቅ ኮሮና 
ቫይረስ፡ ምዕቡላት ይኹና፡ድኻታት 
ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ዘጋጠመ 
ሓደገኛ ኩነታትን ንምድሓኑ ዝካየድ 
ዘሎ መወዳድርቲ ዘይብሉ ጻዕሪ፡ ኣብ 
ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓት 
ዝዝርጋሕ ዘሎ ዝተፈላለየ 
ሓበሬታታት ብቀሊሉ ክረአን 
ክስማዕን ክንበብን ዝኽእል፡ ኣብ 
ህዝባዊ ክንክን ጥዕናን መከላኸልን፡ 
ማሕበራዊ ዝድምናታት፡ ማሕበራዊ 
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ጸጥታውን ውሕስነት ዘትከለ፡ 
ንድሕነት ኣህዛብን ዝካየድ ዘሎ 
ዘይተኣደነ ጻዕሪ መንግስታት፡ 
መራሕቲ ሃገራት፡ ሽማግለታት ዓዲ፡ 
ሞያውያን ጥዕናን ስነ ኣእምሮን፡ 
መራሕቲ ሃይማኖት ለይትን 
መዓልትን ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ። 
ኮሮና ቫይረስ ኣብ ህዝቢ ዘኸትሎ 
ዘሎ ጉድኣት ብስክፍታትን ሻቕሎትን 
ጥራሕ ዝሕለፍ ዘይኮነ ዘይኮነስ 
ገዲፍዎ ዝሓልፍ ዘሎ ሓደገኛ 
ሳዕቤናት ንምስክሮ ዘለና’ዩ። ኣብ’ዚ 
ህሉው ተርኽቦ ኣህዛብ ዝናወጸሉ 
ዘሎ ጽንኩር ኩነታት ኣብ ኣእምሮ 
ደቂ ሰባት ዝመጽእ ሓሳብ ከመይ 
ገቢሩ ንድሕነት ነፍሱን ስድራ ቤቱን 
ወገኑን ከባቢኡን ይዋሳእ ዝብል’ዩ። 
በዚ ካብ ነፍስኻን ስድራ ቤትካን 
ከባቢኻን ዝጅምር ኣትኵሮን 
ምሕሳብን ከኣ ቀዳማይን ቀንድን 
ተገዳስነት ድሕነት’ዩ። 
ህዝቢ ኤርትራ ከም ኣካል ሕብረተ 
ሰብ ዓለም፡ ብፍላይ ደቁ፡ ዉልዱ 
ኣብ’ዘን ሎሚ በዚ ለበዳ ሕማም 
ሓደጋ ወሪድወን ኣብ ዓብይ ሓደጋ 
ዝርከባ ሃገራት ነባሪ ብምዃኑ፡ 
በብዝነብረሉ ዘሎ ሃገራት፡ 
ይጠቕም’ዩ ንዝበሎ ንዝሰምዖ 
ሓበሬታታት ንህዝቡ ከካፍልን ንጡፍ 
ግደታት ይጻወት ኣሎ። እዚ ከኣ 
ሰብኣዊ፡ ሓልዮት፡ ሓላፍነት ዘለዎ 
ኣተሓሳስባን ተግባራትን’ዩ። 
ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ 
ለውጢ ካብ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ 
ኣረኣያን ሓሳብን ብዘይፍለ ኣገባብ፡ 
ንድሕነት ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ 
ኣህዛብ ብፍላይ ከኣ ኤርትራውያን 
ምኽሪ ክቅበልን ከመሓላልፍን 
ግድነት’ዩ። በቲ ብግዱሳት 
ኤርትራውያን ዝመሓላለፍ ዘሎ 
ኣገዳሲ ሓበሬታት ከኣ ብቀጻልነት 
ክስርሓሉን ክጉስጎሰሉን ክተባባዕ 
ዘለዎ’ዩ። ሎሚ ውድባዊ ፖለቲካዊ 

ረብሓ ዘይኮነስ መባእታዊ ንድሕነት 
ህዝቢ፡ ክዝረበሉ ዘለዎ ኮይኑ፡ ኣብ 
ከባቢና ንዘለዉ ንበይኖም ዝነብሩ 
ሽማግለታት ይኹን መንእሰያት፡ 
ሕሙማት ይኹኑ ጽጉማት፡ ብስልኪ 
ደዊልና ከንዘራርቦምን ዝከኣለና 
ደገፋት ክንገብርን ኣብ’ዚ ጽንኩር 
እዋን ሓድሕድና ክንበረታታዕ 
ክንጸናናዕ ተስፋ ክንሰኵዕ ዘኽእለና 
ሓይሊ ክንውንን፡ እቲ ዝሓየለ 
ንዝደኸመ፡ ዝጠዓየ ንዝሓመመ፡ 
ተላፊና ነዛ ጽንክርቲ እዋን ክንሓልፋ፡ 
ኣብ ንቡር ሂወት ክንምለስ ብተስፋ 
ከነማዕዱ ዘይሕሰብ ኣይኮነን። ሎሚ 
ብደረጃ ሞያውያንን ክኢላታትን 
ዝግበር ገምጋማት፡ ሓደገኛ ሕማም 
ኮሮና ቫይረስ ገና ኣብ’ቲ ብዝሒ 
ለበዳ ዝረኣየሉ ዘሎ ኩነታት ከም 
ዝርከብን፡ ካብ’ዚ ንምድሓን ከኣ 
ኩሉ ብዝወሃቦ መምርሒ ኣኽቢሩ፡ 
ነፍሱን ንካልኦትን ካብ ሓደጋ ከድሕን 
ክጽዕር ጸዋዒት ይግበረሉ 
ምህላዉ’ዩ። 
ኣብ’ዚ ጽንኩር ኩነታት መስደመም 
ስርሓት መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ 
ስደት ንዝርከቡ ደገፍቱ 
ኤርትራውያን http://www.shab
ait.com/news/local-
news/30326-seminar-to-
eritrean-nationals-
abroad  ብገገለ ፈላጣት ኢና 
ዝብሉ ልኡኻት ስርዓት ህግዲፍ 
ዝካየድ ዘሎ ርእሰ ማላዊ ቁጠባዊ 
ወፍሪ ሰሚናራት ኣዝዩ ዘሕዝን’ዩ። 
እዚ ኣብ ዘይግዜኡ ብዕለት 19 
መጋቢት 2020 ኣብ ከተማ 
ጉተንበርግ ሃገር ሽወደን ዝተኻየደ 
ሰሚናር ህግዲፍ ቅድሚ’ዚ ኩነታት 
ይኹን ድሕሪኡ ብዘየገድስ፡ 
ዘይሰብኣውን፡ ሰባት ዘይቅበልዎ 
ሕልና ኣልቦ ተግባራት ምዃኑ 
ምግንዛብ ዘጸግም ኣይኮነን። እዚ 
ጥራሕ መዓስ ኮይኑ፡ ሚኒተር ጥዕና 

ብዕለት 16 መጋቢት ዘውጽኦ መግለጺ 
ማዕረ ማዕርኡ ብዕለት 17ን 18ን 
መጋቢት 2020 ኣማኢት ሰባት ኣብ 
ዝተረኸብሉ ኣኼባታት ኣብ ሰምሃር 
ማለት፡ ሰ/ቀ/ባ፡ ዞ/ማ ማለት 
ምምሕዳር ኣስመራ ዝተኻየደ 
ዘይሓላፍነታዊ ተግባራት ብቀጻሊ 
ዝዝውተር ምህላው’ዩ። ሎሚ 
ብደረጃ ዓለም ዝመሓላለፍ ዘሎ 
ሓበሬታ ኣብ መራኸቢ ዘይብለን 
ርሁቓት ቁሸት ዘለዉ ዝሰምዕዎ፡ ኣብ 
ኤርትራ ዘሎ ኣለኹ ዝብል መላኺ 
ስርዓት ጸማም እዝኒ ምሃቡ 
ዝገርም’ዩ። 
ንምዃኑ ኣብ’ቲ ብዕለት 16 መጋቢት 
2020 ንኮሮና ቫይረስ ኣመልኪቱ 
ሚኒትሪ ጥዕና ህግዲፍ ዘውጽኦ 
ኣዋጅ፡ ካብ’ቲ ቅድሚ ሕጂ፡ 
ቅድሚ’ዚ ተርኽቦ ክጥቀመሉ 
ዝጸንሐ ኣገባብ ወጻኢ ዝፈልዮ 
የብሉን። ህዝቢ ኣብ ግዜ ሰላም ካብ 
ቦታ ንቦታ ከይኸይድ ተኣጊዱን 
ተኸልኪሉን፡ ኣብ መዘናግዒ ቦታታት 
ብጉጅለ ወይ ተኣኪብካ ምዕላል 
ተኸልኪሉ ዝጸንሐ ብምኳኑ ሓድሽ 
ኣይኮነን። 
ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ከኣ ጉዳይ 
ህዝቢ ዘይዓጦ ብምኳኑ ነዚ ኣብ 
ላዕሊ ዘሎ ጥብቆ ጠውቕኹም፡ 
ዓለምን ደላይ ፍትሒ ህዝብናን 
እንታይ ይሓስብ ህግዲፍ እንታይ 
ይገብር ክትርድእዎ ትኽእሉ። 
መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ድሕሪ 30 
ዓመት ኣብ ህዝብና ዝገደፎ 
ስምብራት ኣካል ዝኾነ ይኹን ፍታሕ 
ክኸውን ኣይክእልን’ዩ። እዚ ዶ 
ዘይ’ዚ፡ ህዝቢ መላእ ዓለም ድምር 
ህዝቢ ኤርትራ ብሓደገኛ ተመሓላለፊ 
ሕማም ኮሮና ቫይረድስ ካብ ሎሚ ዶ 
ጽባሕ ይሓይሽ እንዳበለ ተሸቍሪሩ 
ዝሓልፎ ዘሎ ግዜ፡ መላኺ ስርዓት 
ህግዲፍ ተራእይዎ ሰናቲም ክምእርር 
ፕሮፌሰራት እንዳለኣኸ ንደገፍቱ 

http://www.shabait.com/news/local-news/30326-seminar-to-eritrean-nationals-abroad
http://www.shabait.com/news/local-news/30326-seminar-to-eritrean-nationals-abroad
http://www.shabait.com/news/local-news/30326-seminar-to-eritrean-nationals-abroad
http://www.shabait.com/news/local-news/30326-seminar-to-eritrean-nationals-abroad
http://www.shabait.com/news/local-news/30326-seminar-to-eritrean-nationals-abroad
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“ ሎሚ እቲ ኣዝዩ ምእቹእ ዝኾነ 
ግዜ ቁጠባዊ ወፍሪ’ዩ “ ዶ ምበለ ? 
ሎሚ ወፍሪ ኣንጻር ተመሓላልፊ 
ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ’ምበር፡ 
ወፍሪ ርእሰማል ወይ ገንዘብ 
ኣይኮነን። እዚ ከኣ ሓቅ’ዩ። ከም’ቲ 
ልዕል ክብል ዝተጠቕሰ፡ ኣብ መላእ 
ዓለም ዝርከቡ ሞያውያን ሓኻይም 
ንመንግስታት ንዓመታት ዝዓቆርዎ 
ገንዘብ ንሕክምና ከዋፍርዎን፡ ኣደራዕ 
ህዝቢ ከቃልሉ ዝተፈላልየ ሞዴል 
መፍትሒ ሽግር ኣብ ምቅራብ 
ዝጓየይሉ ዘለው፡ ህግዲፍ ከኣ ካብ 
ህዝቢ ገንዘብ ክምንጥል ክጓየይ ኣብ 
ምንጎ ማሕበራዊ ፍትሕን ምልክን 
ዘይውዳእ ግበታ ስልጣን ዘሎ 
ፍልልይ’ዩ። 
ደላይ ፍትሒ ዝኾነ ህዝብና’ኳ ምኽሪ 
ዘይደልየሉ፡ ነፍሱን ነፍሲ ወገኑን 
ንምድሓን፡ ኣካል ድሕነት ኣህዛብ 
ዓለም ኮይኑ ክሰርሕን ክዋሳእን፡ ድሮ 
ከም’ቲ ኣብ ከባቢ ዋሽንግቶን ዲ 
ተጀሚሩን ተወሲዱን ዘሎ ተበግሶታት፡ 
ዘርእዮ ዘሎ ሃገራዊ ሓልዮት ዝመልኦ 
ቅዱስ ዕላማ ደኣ’ምበር ካልእስ 
ንህዝብና ይኹን ነቶም ኣዕቍቦምና 
ዘለዉ ህዝቢ ዝሕግዝ ሓገዝ 
ኣይኮነን።         

ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ 
ለውጢ 

22 መጋቢት 2020 
 
 

ኮሮና ቫይረስ ንቃልሲ ደላይ 
ፍትሒ ህዝቢ፡ ኣንጻር መላኺ 
ስርዓት ህግዲፍ ይገትኦ ዶ ? 

ኮሮና ቫይረስ ኣብ’ዚ ንነብረሉ ዘለና 
መዋእል ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ 
ተመሓላልፊ ሕማም፡ ኣብ መላእ 
ዓለምና ኣለዉ ዝበሃሉ ሕክምናዊ 
ትካላትን ሞያውያን ዝዛረብሉ 

ዘለዉን፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ 
ብዙሓት ከኣ ኤርትራውያን 
ንሓድሕድ ብኸመይ ንከላኸሎ 
ሓልዮት ዝመልኦ ምኽሪ ክዝርጋሕ 
ንርእዮ ዘለና ተወሳኺ ምስክር 
ዘድልዮ ኣይኮነን። ምስ’ዚ ኩሉ 
ዘጋጥም ዘሎ ኣህጉራዊ ጸገማት፡ 
ንዝጭፍለቕን ዝጭቆንን ዘሎ ህዛቢ 
ንምድሓን ዝግበር ዘሎ ዝተመደበ 
ዋዕላታት ኣኼባታት ክስረዝ ይግባእ 
ዶ? ክውንዘብፍ ይግባእ ዶ? ዝብል 
ሕቶታት ብክልተ መልክዕ ክምለስ 
ይከኣል። 

ቀዳማይ ን29 ዓመታት ንህዝቢ 
ዝድሃኸ መልኣከ ሞት ስርዓት ህግደፍ 
እንዳረኣካ፡ እንዳሰማዕካ ካብ ካልኣይ 
ሞት ምህዳም ንረብሓ መን’ዩ 
ዝድምደም ከም ዝኽእል ምፍላጥ 
ዘገድስ’ዩ። ካልኣይ ኣብ ኣዳራሽ 
ተኣኪብካ ዝካየድ ዝነበረ መኽተ 
ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ካልእ 
መልክዕ፡ ኣገባብ ርክብ ክሕዝን፡ 
ዝድምናታት ዘተን ምርድዳእን 
ክቅጽል ዘኽእል ሜላ ብምፍጣር፡ 
ልክዕ ከም’ቲ ኣብ ዝሓለፈ 10-15 
ዓመታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ 
ብዙሓት Paltalk ክካየድ ዝጸንሐ 
ውዕውዕ ክትዓት፡ ሕጂ’ውን ከም 
መተካእታ ንኣካላዊ ርክባት ዋዕላን 
ኮንፈረንስ ደለይቲ ፍትሒ 
ብመተካእታ ንኽካይድ ዝኽልክል 
ተክኒካዊ ጸገማት ስለ ዘየልቦ 
ንምልካዊ ስርዓት ትንፋስ ዝህብ 
ክፍተት ግዜ ክንፈጥር ኣይግባእን። 

ኣብዝ’ኢ ጉዳይ ከም ዓብይ ኣብነታዊ 
ተሞክሮ ተበግሶ ኣማኒኤል ዳዋ፡ ኣብ 
ዓለም ምሉእ ዝተባርዐ ህዝባዊ ናዕቢ 
ክጥቀስ ዝኽእል፡ ኣብ ድሌት 
ዝተመርኮሰ፡ ህዝባዊ ንቅሎ ዓጋቲ 
ዘይብሉ ምኳኑ ዘርድእ’ዩ። ሕጂ’ውን 
ነዚ ኣገባብ ተኸቲልካ ኣብ’ዚ ጽንኩር 

ኩነታት ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት 
ህግዲፍ ምቅላስ ይከኣል’ዩ። 

ብልክዕ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ 
ህዝብና ብዝለዓለ ዓቕሙ ብዝፍቅዶ 
ብዛዕባ ጥዕንኡ ክግደስን ዝረኽቦ 
ምኽሪ ብግብሪ ከሰንዮ ንህላውነቱ 
ክከላኸልን፡ ብድሕሪ ድሕነቱ ከኣ 
ድሕነት ህዝቡ፡ ድሕነት’ቲ ሓበሬታን፡ 
ድሕነት ክንክን ጥዕና ዘይብሉ ውጹዕ 
ህዝቢ፡ በቲ ዘለዎ ዓቕም ተኽእሎን 
ዕድልን፡ ኣብ ቤቱ ኮይኑ ክምጕት፡ 
ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምስ ጸሓየ ከኣ 
ኣብ ቅርዓት ወጺኡ ንቡር ተቃውሞ 
ክቅጽለሉ ዘክእል ዕድል ክፈጥር 
ይግባእ። 

ሎሚ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ክንእከብ 
ኣይንኽእልን፡ ሓቂ’ዩ፡ ግን ከኣ 
ብኣካል ደኣ ኣይንራኸብ’ምበር 
ብዝተፈላልየ ቴክኖሎጂ ዝፈጠሮ 
ዕድል ምብጥቃም ህዝብና፡ ነቲ 
ኣካላዊ ርክባት መተካእታ ኣማራጺ 
ክረኽበሉ ክባላሓት ይግባእ። እዚ 
መተካእታ ርክባት ኣሎ ድዩ ኸ? እወ 
ኣሎ። ኩሎም ቅሩብነት ዘለዎም 
ንዝተመደበ ኣኼባታትን ዋዕላን ኣብ 
ግዜኡ ንኽትግበር ዘኽእሎ መዳያት 
ኩሉ ፈተነ ክፍትሽ ይግባእ። 

እዚ ብኮሮና ቫይረስ ዝተላዕለ 
ኣርእስቲ ኣብ ሕልና ወይ ፖለቲካዊ 
መደብ ሰሪዕኻ ክትዛረበሉ 
ዘይሞራላዊ፡ ወይ ዘይሰብኣዊ ኮይኑ 
ክረአ ከም ዝኽእል ርዱእ’ዩ። 
ይኹን’ምበር እቲ ንነብረሉ ዘለና 
ዓለም ኣብ ፖለቲካዊ፡ ኤኮኖምያዊ፡ 
ድምር ካልእ ዲፕሎማስያውን 
ማሕበራውን ጉዳያት ዘዛርብ ዘሎ 
ብምዃኑ ካብ መስመር ዝወጸ 
ኣርእቲ’ውን ኣይኮነን፡ ይኹን’ምበር 
ኣንጻር መላኺ ስርዓት ህግዲፍ 
ንነካይዶ ቃልሲ፡ ካብ ሞት ዘይሓልፍ 
ሞት፡ ካብ ኣህጉራዊ ጠመተ ፍታሕ 
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ወጻኢ ዘይኮነ ፍታሕ ንህዝብና 
ክንረክበሉ መንገዲ ወይ ኣማራጺ 
ምንዳይ፡ ክንዕገትን፡ ክንዕቀፍን፡ 
ጠጠው ክንብልን ዝግባእ ኣይኮነን። 

በቲ ብሞያውያን፡ ናይ ሕክምና 
ኪኢላታት ዝወሃብ ዘሎ ምኽሪ 
ተቀቢልና፡ ኣብ ቤትና ኮይና፡ ኣብ 
ማሕበራዊ መራኸቢ ርክባትና 
ክንቅጽል ግን ዝኽልክል ኣይመስልን። 
ሎሚ ሎሚስ ዋላ እቶም ሞያውያን 
ናይ ሕልምን ክኢላታትው’ን እንተኾነ 
ዝሕልፍዎ ዘለዉ መልእክትስ ካብ 
እዋናዊ ሓደጋ ዝረሓቐ ኣብ በይቶም 
ወይ ቤት ጽሕፈቶም ኮይኖም’ዮም። 
ምእንቲ’ዚ ከኣ ሕማም ኮሮና ቫይረስ 
ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ 
ክንቃለስ ዝእግደናን ዝኽልክለናን 
ኣይኮነን። 

ኣብ’ዚ ጽንኩር ኩነታት ኣብ ህዝብና 
ክረአ ዝኽእል ዘሎ ሻቕሎት 
ንምህዳእ፡ ምኽሪ ንዘድልዮም 
ኣሕዋትን ኣሓትን ሽማግለታትን 
ህጻናትን ብዓቕምና ዘፍቅዶ ክንሕግዝ 
ይግባእ። ብዓብዩ ከኣ ነቲ ኣብ 
ኤርትራ ኣብ ጸላም ምሕደራ መላኺ 
ስርዓት ህግዲፍ ዝነብር ህዝብና ተስፋ 
ንምሃብ ኣዘውቲርና መልእክትና 
ብምኽሪ ከነመሓላልፍ ክንበቕዕ 
ተክእሎ ሕልና ከነዕቢ ይግባእ። 

ዝቃለስ ይዕወት 
ዜናን ሓበሬታን ው.ሓ.ዲ.ለ 

14 መጋቢት 2020 

 

ኣሰናዳኢት ሽማግለ ንጉባኤ ዞባ 
ሰ.ኣ ውሓዲለ ምድላዋቱ ወዲኡ 

ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ 
ለውጢ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ፡ ኣብ’ዚ 
ዝሓለፈ ሓጺር እዋን ብዘካየዶ 
ንጥፈታት ሓያል ስራሕን ተበግሶን 

ጉባኤ ዞባ ሰ.ኣ ው.ሓ.ዲ.ለ ንምክያድ 
ምድላዋቱ ወዲኡ። ኩሎም ኣባላት 
ው.ሓ.ዲ.ለ ተሳተፍቲ ጉባኤ ሰ.ኣ ከኣ 
መደባቶም ክሰርዑን ክቀራረቡን፡ 
ኣሰናዳኢ ሽማግለ ኣብ ዝሕለፎ 
መልእክቲ ኣፍሊጡ። 

ድሕሪ ዕዉት ጉባኤ ው.ሓ.ዲ.ለ ነሓሰ 
2019፡ ዞባታትን ጨንፈራትን 
ብጉኤታተን ኣቢለን መሪሕነተን 
መሪጸን፡ ስሩዕ ውድባዊ ዕማማት 
ንምክያድ ዝተፈጸመ ስሉጥ ስርሓት፡ 
ብምትሕግጋዝ ኣባላትን እንሆ ኣብ 
ኣፈደገ ጉባኤ በጺሑ ይርከብ። 
ንዝምጽእ ዘሎ ወርሒ መጋቢት ጉባኤ 
ክኣቱ ዝበቅዐ ኣሰናዳኢት ሽማግለ፡ 
ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ 
ዝካየድ ቃልሲ ህዝብና ክዕወት 
ብሓያል ውዳበ ዝተሃነጸ ምንቅስቓስ 
ክህሉ ግድነት ስለ ዝኾነ እንሆ ዞባ 
ሰ.ኣ ው.ሓ.ዲ.ለ ንድሕነት ህዝብን 
ሃገርን ንቅሓቱ ክብ ኣቢሉ፡ ሓድነቱ 
ኣትሪሩ ኣብ መስመር ቃልሲ 
ይርከብ። 

ክንዕወት’ና 
ዜና ሓበሬታ ው.ሓ.ዲ.ለ 

27 ለካቲት 2020 

 

ካብ 
ውግእሰላም ክትመርጽተስፋ ይገ

ብር! 

     ሃገረ-ኤርትራ ካብ ውልቀ-
ሰብ ስድራ-ቤት እንዳ ቀቢላ ብሄር 
(ብጉጅላዊ ቋንቋታት ዝልለዩ 
ማሕበረሰብ) ውሱን ጂኦግራፊካዊ 
ክልን ምጣነ-ሃብታዊ ክውንነትን 
ሓባራዊ ስነ-ኣእምራዊ ኣተሓሳስባ 
ዝውንን ህዝቢ ሰፈር ኢያ። ድሕሪ 
ካልኣይ ኲናት ዓለም ከም ኩለን ኣብ
 ትሕቲ ምዕራባውያን መንግስታት 

ክግዘኣ ዝጸነሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ነጻነታ 
ክእወጅ ዝነበሮ ኢዩ 
። ይኹን እምበር ንእስትራተጂካዊ 
ጠቅምታት ልዕሊ ሓያላን ሃገራት 
ንኢደ ኣዙራዊ ግዝኣት ካልኦት ኣብ 
ትሕቲ ኢትዮጽያ ክትቁረን ተገይሩ። 
ውዲት ናይ ደገ ክልታት እንተዘይከ
ውን ኢትዮጽያ ንኤርትራ ክትገዝኣ ኣ
ይትኽእልን ነራ።  

ምኽንያቱ መስፍናዊሕብረተ-
ሰብ ንሓደ መስፍነ-ርእሰ ማላዊ 
ሕብረተ - ሰብ ክገዝእስ ይትረፍ እታ 
ናይ ዓለምና ርእሰ-ማላዊት ሃገር እኳ 
ካብ ቨትናም ተሳዒራ ወጺኣ ምእንቲ 
ጠቅሚ ርእሰሓያላን ዝተኣልመ 
ጨፋሊቅካ ባሕሪ ዘለዋ ዓባይ 
ኢትዮጽያ ናይ ምቋም ውዲት 
እምበኣር ምስ ክውንነት ምዕባለ 
ኤርትራዊ ሃገራውነትን ፍትሓዊ 
ጉዳዩን ተራጺሙ ክተርፍ ግድነት 
ኮነ። 
ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ሽገይ ሃቡኒ 
ኢሉውን ሰማዒ ስለ ዘይረኸበ 
ቅልጽሙ ኣልዒሉ። ናይ ዝምታን 
(ዘመቻን) ስልጣኔ ዝሕላገቶም 
መሳፍንቲ ኢትዮጽያን ደገፍቶም ሰብ 
እኩይ መደባት ወቻእተኛታትን ግን 
ሓይልውን ናቶም ጥራይ ገሮም 
ወሲዶሞ ልዕሊ ፍትሓዊ ጉዳይ ዘለዎ 
ሓያል ህዝቢ ክህሉ ከም ዘይኽእል 
ዋላ ክርድኡ ኣይከኣሉን ከም 
ውጽኢቱ ኣምበኣር ህዝቢ ኤርትራ 
ብክላስተር ቡምባ ናፓልን ተደብዲቡ 
ብካታተር እናሸነውን ፈጺሙ 
ኣይተንበርከኸን። ነቲ ተኣምር 
ብሃገራዊ ስምዒት ዝተቃጸለ ሓይሊ 
ኤርትራውነት ዝረኣዩ ገዛእቲ ፍረ-
ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምስራቅ ከም 
ሃገራውያን ተቃለስቲ ኣምሲሎም 
ሰቦም ኣብ ሰልፊ ሰውራ ክጸፍዩ 
ተራኢዮም።ብዙሓት ካብኦም ኣብ 
መስርሕ ፍርዶም ወሲዶም ወዲቆም። 
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ኤርትራውያን ተቃለስቲ መሲሎም 
ጉዕዞ ምዕባሌ መንነት ኤርትራ 
ክሕንክሩ ብደገን ብውሽጥን ሓያል 
ፕሮፓጋንዳዊ ወፍሪ ዝተኻየደሎም 
ትርፍራፍ ከም ዘይተሳእኑግን ንህዝቢ 
ኤርትራ ሕጂ ሸቲቶሞ ፎ ክብሎም 
ጀሚሩኣሎ።ኣብ ኢትዮጽያውን ተረፍ 
መረፍ ገዛእቲቀስ ብቀስኣብ ስልጣን 
ከም ዝሓዀሩ ደጊምስ ተነጺሩ ኢዩ። 
     ንምዕባለ ኢትዮጽያ ለኪሙ ንድ
ሕሪት ዝጎተተ ንኤርትራ ብምግዛእ ባ
ሕሪ ዘለዋ ዓባይ ኢትዮጽያ ዝብል ሕ
ልሚ ኢዩ።ኣብ ግዜ ሃጸይ ሃይለ 
ስላሴን ኮለነል መንግስቱን ዝነበረት 
ኢትዮጽያ ብውግእ ድሕረት ማህይ
ምነት ሕማምድርቂ ሞት ዝተገንዘት 
ኢያ ነራ። 
   ክቡር ህዝቢ ኢትዮጽያ ንክብርኻን
 ክብሪ ሃገርካን ንምግሃስ ዘይኮነ ሓቅ
ታት ንምግላጽ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዝስዕ
ብ ከስፍር ኣፍቅደለይ። 

 
  ሃጸይ ሃይለስላሴን ኮለነል መንግስቱ 
ሃይለማርያምን ዳር ድንበራችን ቀይ-
ባህራችን ኣረቦች ጥቂቶች ወንበዴዎች 
እናበሉ ንኤርትራ ዝለኣኽዎም ሓንቲ 
ዘይፈልጡ መሳኪን ደቅኻ ተመሊሶ 
ምኻዶ? ምስቲ ኣብ ኣፍሪቃ ልሉይ 
ዝኾነ ባህርያዊ ጸጋታትካ ፍርቂ 
ሰብካ ሳእኒ ተኸዲኑ ይፈልጥ ድዩ? 
ካብ ሓንቲ ቅያር ንላዕሊ ክዳን ነርኳ 
ዶ? ከይተመስሑን ከይተደሩን ዝሞቱ 
ኣካላትካ ትዝክሮም ዶ(ወገኖቸ ወሃ 
ሲሉ የረሃቡን ጉንፋን ሲታገሉ) ዝብል 
ደርፍኻ ሎሚ ረሲዕካዮ  ዲኻ? 

 ወይስ ትዝክሮ ኢኻ?ከም እምነተይ 
ረሲዕካዪ ኣይብልን።ይኹን እምበር 
ህዝቢ ኤርትራ ተዳኺሙ ንስደት 
ጥራሕ ኣምሪሒ ጠፊኡ ኢዩ ዝኽልክ 
ለካ የለን  ኢሎም ናብ ውግእ 
ከይነቁቱኻ ግን ተጠንቀቅ ይብል። 
   ክትፈልጦ ዘለካ  እምበኣር  በቲ 

ንዝያዳደሞክራስያዊ  ለውጥን  ምዕባ
ለን ዝጠልብ ህዝባዊ ማዕበልካ 
ተሓቢኡ  ኣብ ስልጣን ዝደየበ ኣብይ 
ኣሕመድ  ንኢሰያስ  ኣሚኑ  ናይ  
ሙዚቃ  ባንድታት  ልኢኹ ንህዝቢኤ
ርትራ  ንስኻ  ድሕሪ  ሕጂ  ኢትዮጽ
ያዊ ኢኻ  ኢልዎ  ኣሎ።ንቀይሕባሕሪ 
ኸኣ ባህርያዊ ጸጋና ኢዩ ኢሉ።
ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብዜናውን 
ዲፕሎማስያውን መዳይውግእ ኣዊጁ 
ኢዩ።ተሪፉ ዘሎወተሃደራት 
ብምስዳድ ናይ ዘመቻ ውግእ ጥራይ 
ኢዩ።ኮለነል መንግስቱ ሃይለማርያም 
ንሚኤሶን ጫድ ኢማለዲ ኢፒኣርፒ 
ወዘተ ዝበሃላ ኢትዮጽያውያን 
ፖሊቲካውያን ሰልፍታት ቀንጺሉ 
ብጀካ እታ ሓንቲ ኢሰፓ እትበሃል 
ሰልፊ ካልእ የለን ኢሉ ብሰላማዊ 
ኣገባብ ንስልጣን እንተ ዝወዳደራ 
ንስኻ እቲ ሰላም ዝብል ሓይሊ 
ምመረጽካ እቲ ኩሉ ብርሰትውን 
ኣይምሰዓበን ደሞክራሲ ከኣ ኣንጊሁ 
ምጀመረ። 

ኮለነል ኣብይ ኣሕመድውን ንፖሊቲካ
ዊ ብዙሕነትካ ረጊጹ ንኲናት ክልእኸ
ካ ተደመር ኢብለካ ኣሎ። ኣብ መዳ
እታ ክትርዶኦ ዘለካ ኣምበኣርብዘይካ
 ኢሰያስን ቁንጣሮ ሰዓብቱን ዋላ እቶ
ም ንኢሰያስ ዝመስሎኻ ኣብ 
መንግስቲ ኤርትራዝኣገመ ኣጊምዎም 
እምበርበቲ ኣብይ ኣሕመድን ኢሰያስ
ን ዝገብርዎ ዘለዉ ውዲት ተቆጢዖም 
ብፍቅሪ ኤርትራ ሃገሮም ይቃጸሉ 
ምህላዎ ምፈሊጥካ ካብ ውግእ 
ሰላም ክትመርጽ ተስፋ ይገብር 

                ኣቡ ያረድ 

 

ኣንታ ዓገብ ዘይትብሉ፡ እንታይ 
ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ? 

ሰነድ ሓቀኛ ታሪኽ 

እዋኑ ስውእ ጅግና ዝዝከረሉን 
ዝኽበረሉን፡ ውሉድን ስድራ ቤታት 
ስውኣት፡ ውጉኣት ሓርነት (ማለት 
ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣካሎም 
ዝጎደሉ) ዝጥወርሉ ፡ ዝተሰደዱ 
ንሃገሮም ዓዶም ዝምለስሉ፡ ትጽቢታት 
ህዝብና ከይጎደለ ጥራሕ ዘይኮነስ 
ተወሳሲኽዎ ክስስን፡ ረብሓ ህዝብን 
ሃገርን ዝቅድመሉ፡ ቅሳነትን ሰላም፡ 
ራህዋን ሰናይ ምሕደራ፡ ጀማሪ 
መዋእል ሙሉእ ተስፋ ሃረርታን 
ህዝቢ ኤርትራ ዝረጋገጸሉ’ዩ ዝነበረ። 
እቶም ውጻእ መዓት ኵናት 30 ዓመት 
ካብ በረኻታት፡ ህዝብና ካብ ስደት 
ዝኣተዉሉ፡ ወላድን ውልዱን 
ዝራኸብሉ ከኣ ነበረ። 

ህዝብና ዝተሰውኡ ደቁ ንከንቱ ከም 
ዘይነበረ ሓዘኑ ጓህኡ ብነጻነት 
ተደቢሱ፡ ንብዓቱ ጸሪጉ፡ ተስፋታቱ 
ትጽቢታቱ ግሁድ ክኸውን ደጊም 
ሞት፡ ማእሰርቲ፡ ስደት ኣብቒዑስ፡ 
ኤርትራዊ ስድራ ቤት ክትእከብ 
መንግስቱ ክሃንጽ፡ ክሓርስ ክነግድ 
ክመሃር፡ ክስልጥን ክምዕብል፡ 
ሕልምታቱ ክጋሃድ ይጓየይ ነበረ። 
ብድሕሪ’ዚ ሓጎስ ተስፋን ትጽቢትን 
ግን ሕቡእ ኣጀንዳ ነበረ’ሞ፡ ጸጸኒሑ 
ብመራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ኢሰያስ 
ኣፈወርቂ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ 
ዘረባታትን ሓሳባትን ኣብ ጋዜጣታት 
ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ከም ኣዲስ 
ዘመን፡ጦብያ፡ርፖርተር፡እፎይታ፡
ሕድሪ፡ ዝኣመሰላ በጨቕ ክብልን 
ክዝርጋሕን ጀመረ። ህዝብና ከኣ ገና 
ኣየስተብሃለሉን ዝነበረ። 

ኣቃልቦ ህዝብና ገና ነታ ነ-ጻ-ነ-ት 
ትብል ቃል’ኳ ሕልሚ ድዩ ጋህዲ 
ኮይንዎ ብምልኣት ክዛረበላ ተተ ኣብ 
ዘብላ ዝነበረ፡ ብድሕሪ መጋረጃ 
መሰል ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ኣብ ዋጋ 
ዕዳጋ ዝኣትወሉ ዓምም ተጀሚሩ 
ምንባሩስ፡ ሚኒተር ምክልኻል ሃገር 
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ነበረ፡ ሓርበኛ ነባር ተጋዳላይ መስፍን 
ሓጎስ ዝሃቦ ምክስርነት ቲቪ ሰነድ 
ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018 (Dec 
2018) ዝገበሮ ቃል መሕተት፡ ከምኡ 
ሚኒተር ፋይናንስ ነበር ነባር ሓርበኛ 
ተጋዳላይ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ 
ተሞክሮታት ዝገልጽ ዝወጸ መጽሓፍ 
ዘስፈሮ፡ ተወሳኺ ጭብጥን 
መረጋገጽን’ዩ። 

ነዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ብቃል 
መሕተትን፡ ሓተታታትን ኣንጻር ህዝቢ 
ኤርትራ ዝዋደድ ዝነበር እኵይ 
መልእኽቲ መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ 
ብኣዋኑ ዘተብሃሉን ዝተረድኦም 
ውሑዳት ኣይነበሩን። እንተኾነ እዞም 
ባእታት ህዝብና ክፈልጦ ክነቕሓሉን 
ኣለዎ ኢሎምብ ንዝህብዎ ርእይቶን 
ሓሳባትን፡ ከይዱ ከይዱ ብሕቶ 
መልክዕ ንዘቅረብዎ ሃገራዊ ጉዳይ፡ 
ብኽድዓት ዘኽስስ ነበረ። 

እቲ ታሪኽ ነዊሕ’ዩ ግን ኣብ’ቲ 
መንቀሊ ዘረባ ክንምለስ፡ ኣብ 1993 
ዓ.ም ነባር ተጋዳላይ ግን ከኣ ተሰዲዱ 
ኣብ ወጻኢ ምዕራብ ሃገራት 
ዝምቕማጡ፡ ምስ’ቲ ዝነበሮ ኩሉ 
ሻቕሎት ከም ኩሉ ህዝቢ ንዝሸምገሉ 
ወለዱን ቤተ ሰብን ክበጽሕ ንኣስመራ 
ይጓዓዝ። ጉዕዙኡ ብዙሕ ስግኣታት 
ነይርዎ፡ ይኹን’ምበር  ምፍፍላይ 
ስድራ ቤት ዘምጽአ መግዛእቲ ግዳይ 
ንዝኾኑ ክቡራት ወለዱ በታ ተሪኺባ 
ዝነበረት ዕድል፡ ኣብ ክንዲ ስውኣት 
ኣሕዋቱ ንሰቡ ከጸናንዖም ኣብ 
ዝኸደሉ፡ ንኤርትራ ዝጽበያ ዝነበረ 
ሕሰም ኣብ ውሽጢ ልቡ ቀቢሩ ዓዲ 
ኣተወ። ወለዱ ክሕጎሱ ከኣ ከም 
ሕጉስ ኮይኑ ክቀርቦም ግድነት 
ነበረ’ሞ፡ ኣብ ርእሲ ሓዘን ክልተ 
ስውኣት ውልዶም ክጸናንዑ፡ ንበረኻ 
ወፊሮም ኣብ መወዳእታ ከኣ ንስደት 
ዘምርሑ ደቆም ክራኸቡ፡ ምስ’ቲ 

ዝነበሮ ክቱር ጓሂ ንምእትኦም ክብል 
ብተጸዋርነት ሓለፎ። 

በቲ ንዕረፍቲ ኢሉ ዝኸደሉ ግን ከኣ 
ለባማት ዕረፍቲ ዘይረኽብሉ ዝነበረ 
እዋን፡ ኣብኡ ካብ በጽሐ’ንከኣ ንቤተ 
ሰብ፡ መተዓብይቲ፡ መማህርቲ፡ 
መቃልስትን መሓዙቱን ክረክብ 
ዘይተርፍ ነበረ። ሰብ እንዳሓተተ 
ነቶም ብሂወቶም ዝነበሩ ሓደ ብሓደ 
ረኸቦም። ብፍላይ ከኣ ነቶም 
ዘቅረቦምን ነቲ ሕቶ ክጻወሩ ይኽእሉ 
እዮም’ሉ ዝገመቶም፡ብዛዕባ ጸረ 
ህዝብን ሃገርን ብድሕሪ መጋረጃ 
ዝካየድ ዝነበረ እከይ ወፈራታት ኣብ 
ጋዜጣታት ኢትዮጵያን ኤርትራ 
ዘንበቦ የዕልሎም ነበረ። ይኹን’ምበር 
መብዛሕትኦም ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ 
ብቀረባ ዘይከታተሉን ኣፍልጦ 
ዘይነበሮም፡ ኮይኑ ተሰሚዑ 
እንተተባሃለ ከኣ፡ እዚ ወረ ጸላእቲ 
ዝብልዎ ምንባሩ ወሲኾም መልሲ 
ይህብዎ ነበሩ። እወ፡ ኩሉ ሓደ 
ኣይኮነን፡ ኩሉ ብጋዜጣን ሬድዮን ወረ 
ዝከታተል ኣይነበረን፡ ምስ’ቲ ልዕል 
ክብል ዝተገልጸ ከኣ ህዝቢ ኤርትራ 
ነቲ ሂወት ነጻነት ኣስተማቒሩ 
ከይወደአ ከም’ዚ ክሰምዕ ሓንጎሉ 
ቅሩብ ስለ ዘይነበረ፡ እዋእ ከምኡ ከኣ 
ኣሎ ድዩ ከብሎ ዝኽእል ኣይነበረን። 
እቶም ልምዲ ምንባብ፡ ልምዲ 
ምክትታል ሬድዮ ዝነበሮም፡ ንባዕሉ 
ዝርገሐ ዜናታት ኣብ ዘይማዕበለሉ 
ዝነበረ ሕጽረት ተወሲኽዎ ኩሉ 
ኣንጻር ኤርትራን ህዝባን ዝዝረብ 
ሓሶት፡ ወረ ጸላእቲ፡ ክድዓት’ምበር 
ምስ ካልእ ዝቆጸር ኣይነበረን። እዚ 
ከኣ ልቢ ዝሰብር፡ ሕድሪ ስውኣት 
ዘይኽብር ምንባሩ ግን ዝስሓት 
ኣይነበረን። 

ስድራ ቤቱ ክበጽሕን ከጸናንዕን 
ዝኸደ ነባር ተጋዳላይ ስድራ ቤቱ 
ከይፈልጥዎ ስምዒታቱ ሓቢኡ፡ 

ዝተሰባበረ ዝተበታተኸ ተስፋታቱን 
ሕልሙን ኣተዓራርዩ፡ ሕጉስ መሲሉ 
ግዜ ዕረፍቱ ከሕልፎ ኣብ’ቲ ምስ 
ነፍሱ ዝገበሮ ቃልሲ ውሽጣዊ 
ተጋድሎ ዝተሰምዖ ምረት ውሒጡ፡ 
ዕረፍቱ ወዲኡ፡ ተሰዲዱ ንዝነብረሉን 
ዝቅመጠሉን ሃገር ንኽምለስ ኣብ 
ዝሻባሸበሉ ዝነበረ ግዜ፡ ምስ ሓደ 
ድሕሪ ነጻነት ኣባል ባይቶ ህግዲፍ፡ 
ላዕለዋይ ሓላፍነት ዝነበሮ 
መተዓብይቱን፡ መቃልስቱን ተራኸበ። 
ከይተሓታተካ ክሕለፍ ዘይግባእ ዕላል 
ናፎቅቶም፡ ዕላል ስድራ ቤት፡ ዕላል 
ስውኣትን ህልዋትን መሓዙቶም 
ፈተወቶምን ምስ ወድኡ ቀስ እንዳበሉ 
ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ኣብ’ቲ ሃገራዊ 
ቁምነገር ኣተዉ፡ እሞ እቲ ገያሻይ 
ብዛዕባ’ቲ ዝጸሓፍን ዝዝረብን ዝነበረ፡ 
ኣልዒሉ ”ኣንታ ዓገብ ኣይትብልን 
ዲኹም እንታይ’ኹም ትገብሩ 
ዘለኹም” ክብል ነቲ መራሒ መላኺ 
ጃንዳ ህግዲፍ ኣመልኪቱ ዝሃቦ 
ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለጺታትን ቃል 
መሕተትን ንምስክረነትን ጭብጥን፡ 
ቀረበሉ። 

ኣባል ባይቶ ህግዲፍ ዝኾነ ሰብ፡ 
ተሰናቢዱ፡ ክሓብኦ ዝደለየ ነገር ስለ 
ዝነበሮ ከኣ ሕርቃን ብዝተሓወሶ 
ኣዘራርባ ነቲ ገያሻይ ክስልበጦ 
ጀመረ። ብመጀመሪያ መን’ዩ እዚ 
ኢሉካ፡ ዘየለ ዘረባ ንምንታይ ትዛረብ 
ኣለኻ ዝብል ተደራራቢ ሕቶታት 
ደርበየሉ፡ ቀጺሉ ብድሕሪ ሕጂ’ውን 
ከም’ዚ ኢልካ ክትዛረብ የብልካን 
እንዳበለ ከም ሓደ ህጻን ገሰጾ። ዳርጋ 
ኣብ ርሕቓንን መጠንቀቕታን ገጹ ከኣ 
ኸደ። ወዮ ገያሻይ ኣይሓመቐን 
ከም’ዚ ከኣ በለ ” ስማዕ እስከ፡ እዚ 
ጋዜጣ ኮ ኣነ ዝበልክዎን 
ዝሓተምክዎን ኣይኮነን። ባዕሉ 
መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ዝበሎን 
ዝብሎን ዘሎ’የ ዝዛረበካ ዘለኹ፡ እዚ 
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ከኣ ብታሪኽ ብቀዳምነት ንዓኻ፡ 
ንዓይ’ውን ከይተረፈ ዘሕትት ስለ 
ዝኾነ’ምበር። ብዝተረፈ’ዚ ጉዳይ 
ሰሚዕኻ ዘድቅስ ኣይኮነን ተበሃሃሉ። 
ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ነዊሕ 
ዓመታት ዘቁጸረ ሕውነት ፍቅሪ 
ናፍቆት ከኣ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን 
ዘልዓሎ ዘረባ ተፈታተኖም። ብኡ 
ንብኡ ከኣ ተፈላልዩ። 

ዘበን ተቐይሩ እቲ ወረ ጸላእቲ፡ወረ 
ከድዓት፡ ወረ ኣብ ፖለቲካ ዝኸሰሩ 

ዝጽሕፍዎን ዝዝርግሕዎን’ዩ ዝበሃል 
ዝነበረ፡ ሎሚ ሕጋዊ ዶባት ኤርትራ 
ንምንጻር፡ መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ 
ቀዳምነት ከም ዘይህበሉን፡ ከም 
ዘይህውኽን፡ ኣገዳስነት ምምልካትን 
ምምሕንጻጽ ዶባት ከኣ ድሕሪ መደብ 
ልማዕት ኢትዮ ኤርትራ ተሰሪዑ 
ይዝረበሉ ምህላው ግሉጽን ምስጢር 
ዕዳጋ ኮይኑ ኣሎ። ህዝቢ ኸ እንታይ 
ይብል። 

ልዕላውነት ህዝብን መሬትን ኤርትራ 
ይከበር፡ 

ዜናን ሓበሬታ ውሓዲለ 
17 ለካቲት 2020 
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