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ገቢለት ብሊናዅ ለመለም (ሰውረት) መደትሊ 
 
ትውሲሰና 
  
እና ወክት ንኪ ህምብናዅ ወክት ተባዅዲ ሓምረጕሳዅዲ ኣኸት ከስቲጋዅ ግን። እና ፍቶሉ ድንጋ ኣኾና ህምባዅሲ 
እን ሰበብ ውረንኒ ይሮ መመይነዲ ኣትዋይንድነዲ፡ ደኮ መደትልድ ንኪ ኣኽራስክ መርኪስና ትክያዅ ኣኽጊ ህምበላ። 
መደት በዳንሲ ኣዳሚንድዅራ ኒላውድር መሀድሮሉ ገረሰኵ፤ ኮዶ መደት በዳን እን ህምባ ወክትድር መሀድስሮ 
ገረሰኵ። እማ እን ይን ሰፈፍኖኽር ሰየድኖኽር ገረስናዅ፣ እን ይናላውድ አርእኑመኒ እማ አርእግኒ መሀድናዅ 
መደት ግን። ውረድ ዕድርሲ ናዕስናኽር ይናላውድ ኣኽኖ ደምቢ ኒትላኽር ድድረና ተከላ። 
  
እና ንኪ ህምብና ወክት፡ ወክት ዕምጩዅ፡ ጎለልኒዅ፡ ወቀጭኒዅ ግን ኒመገለይ። ኵቱ ወሪ እቚቱ ኣክረን ገሪዅ 
ጨገምትረኵ፡ ወሪ ይነዲ ወሪ ቋልስትግና፣ ወሪ ይነዲ ወሪ ይና ኣባይዲ ዮ ኣትፋርህዶ ሰቀቃዅ መደት ግን። እን 
ሓያም ወሪ እን ላዅ ይከውልድማ ፍያ ዮ ንሸንህስተጋዅ ሽንክረስ ምዅርዶ ጀበርሰኵ። እገአድ ኣዅዅማ ኵዳስልኻ 
ሰሰዕነሊ ኩክሪላ ስርነሊ ይስቶ ፈንፈንስስተሰና  ኣከኵ። እና ዋሻ ነወያዅድ ወሪ ግናይድ ወሪ በሀርድ ተመድስጋዅ 
ይና ብሪዅራ (ኤርትሪዅራ) ዋኒራ የሊ። እና ነወያ አደብ ናው እንተራዅ፣ ኣን ሓይስ ግን፣ እንተስጝ ይን ወሪ ኣን 
ኪደኩን የው አደብያት ለመለም ባንደረቱዅድ ዳለትሊ ተርሰ መሀድሶ ለገዱ እንተው ግን። ኒጛ ዕያልድ ፈራዕሊ፣ 
ድገትልድ ገቢለትሊ ኣኽራስክ ወነነዲ፣ ላት መቅሪሕነዲ የመመነዲት ነጨጎ፣ ይት ዋሲ፡ ይት ተለዪ ድራትቶኽር 
ክቶኽር ጀረብረን ያዅ ዕድር ግን። እና ዕድር ኒን ማሓብር ስያሰቱልድ ተርሰ ሻና መቃርሕሊ ኣኽራስክ ስር ፈደ፣ ናት 
ተካዅ ኣኽጋዅስክ ወቀጭነዲ ጎለልነዲሲ ከደምሱ እርገውዲ፣ ንኪ ኣኽራስክ ከደምሰውዲ ጃብራ ፈሰገው ኣፍካርዲ 
ውጣንዲትል ሸከትኖ፡ ፍና ቂልስኖ ህምብነኩን። እኺሪር ተክሊብ ድዶ እኺሪርሲ ባርዶ ፈርና ክንትስተ፡ ውራ ፈሮለ 
ተለያዃ ተለይኒ ለሀጋዃ ኒት ቋላዅ ግን ያዅ፣  ጭጉም ጨራ ኣኽጋዅ መደት ግን። እና ይና ዕሊሲ ቋላጋዅዲ፡ ይና 
እንቊወድ  ዋሰጋዅዲ፡ ይና ፍክርሰና  እንጋዅዲ ይነት ተከላ ዮ ወነናዅዲ ሓረማዅዲ መደት ግን። እና ፍክር 
ነወያዅሲ ድግድግል ማልኖሉ ኣክነን ይን ሰልፍ ዓመጭኒልድ ይና ናን ጒድኖ ህምበኵና። ዓመጫዅሲ  እግስኖሉ 
ኣክነን ኣን ከቲዅን ያዅሲ ብሕል ኣኽንኩት  ኩኣደራኻ ፍትሕ  ግን ይኖ ከለብርኖሉ ህምበኩና። ኮዶ ኒዳግ  እን 
እምንዲ ፍትሕ  እን ዓመጨውዲ ዓመጭሰውዲሲ  እኵላ ኣኸት አርእና ጀረብደኵ። ኢገአት ኣዅዅማ እን ፍትሕ 
ታምም ኣከላ። እማ አመሪ ንድ መታንማ ኣን ለመለም ዩ እርጋዅ ይኖ አከይንየት  እሰግኒን ንኪ አምበታዅ እዳንድኖ 
መርኪስኖ ህምበኵና። ለመለም ዳለት ይና ኤርትሪቊር ኣክነስ ተብድሎ ናውክ በረኸሩዲ ከበሺውዲ እስላምዲ 
ክስታንዲ ላ ናን ኣኽኖ ይና ባንደረት ናዕስኖ ካቢዅና። ደኣም ንድ እንደረት ኮዶ እን ኣጭጉም አረርሱ እርገውሲ 
ኮድጘድ ኣኽጊ መንዱቅድ መቅሪሕሱ ናእርግነድ ለከን ገሪው ሻና ነበክል ከብሱ እንቱዅ። እና ለከን ነን ናደምደመድ 
ሰፈፍስና ናብና፣ እማ ኮዶ ጋብስተጊሎም ጎሰይሰክ ናደኵስትና ንኪር ወክትሊ እን ለከን 40 ኣመሪ ጃቡ ሓደሶ እንተረክ 
ገንጃ ገቦና አረርሰኵ።   
  
በጋ እና ፍክር ሀደግሱ ግጃዅልድ ተርዮ እን ወንቀራ ወሪ ጂጛ ኣን ጒድያ ጀረባዅ፡ መደት ይና ጃብል እንትሮ 
ፈራዅድ መዓፈይ፣ እን ደምቢራ ባርኖ ወሪ እን ደኵስናዅ መደት ኒኣክነድ፣ ደምቢራ መርኪስና ጀረብዲሮና ግን። 
አመሪ እንታራዅድ ድብላ ጣፍሕ ክምነ ከለብርኖሉ ኣክነን እን ደኵስናዅሲ ወንተርኖ መርኪስነን ካየ ግን። ደምቢራ 
ግልጭ ይኖ መርኪሰግነን ይና ገሽ ጃብራ ቅብሊስኖ ጨገምድሮና ግን። እንዳሃበግነጛ እን ደኵስነው ኣጭጉም ሓደሶ 
አሪ ገሽሽ ሰሮ እንተረክ ዓንቀፍሮና ገረሰኵ። እማ እንጀጚዲ ንኪዲ አመሪዲ እኺሪራ መዓፈይ ናኣክነድ ላት ቀረንሶ 
ፈረው ኣዳሚንድዅራ ኒመናብረትሊ ይማም ጣፍሕ ክሚሮ ካበውሉ መሱን ግን ይኖ ገረስነኩን። 
  

እማ ኒልድ ብርፍ ዮኻ እና ንኪ ደኵስናዅ ወክትሲ ክሺርኒል ካቢሮና ገረሰራ ያዅ ቋለድ፡ ገሪ አመታት ደምቢራ 
ወንተሮ ጂጚል ቱስየኩም ይኣክነድ፡ ናትክየውስኻ እንታ እንድቢል፣ ናበዳንንስኻ ኵራ ዓንሰበሩዅሊ ማልትኖ 
ተፋነየኵንኩም። 
  
እማ ገቢለት ይናዅር ለመለም ዳለትልድ ተርሰ እና ሀደግሱ ግጀው ዓዱርድ ጨለውሱ እንተትር፣ ንኪ ኣኽራስክ ኮዶ 
ፈረት ትብታዅ ኣኽላ። እማ ነትልድ ጐኻ እን ጀብሀትዲ  ገቢለት ይናዅዲር ኵሽራ ውራ ተካዅ እርግዅን፡ ኮዶ 
ኒጎተዲ ኒትክዲ የውሊ በንንጘ ስኵስያ ግን፡፡  
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ገቢለት ብሊናዅዲ፡ ጀብሀትዲ፡ 1981 ኣኽራስክ 

 
ገቢለት ብሊናዅ ኤርትራ ብሪ እትብል ኒአረርስነድ ናድክድክ የግነጝር፣ ናብጅኻነድግ ገባይል ኤርትርውዲ ጎሪተኩር 
ወንዲተኩር። እና እትብ ኤርትሪዅል ናዋንትና ላገፍዳ ጎትዅሎም፣ ላገፍዳ ኮዶ ኮድዅሎም ይስትሮ ገረስተኵ። እን 
ጎስናዅ ጀሀትሲ ቋልኖ ኣክነን ጋብዲ ዓዳትዲት ቋላዅድ እን አዋ ጀሀትድ ጎሪተውድ ደቅብ፡ ኣካን ገእዮና ዋነት ናውክ 
ከተግናዅ ግን። ብሊና ብራ ግን ይራዅ ደኣም ብሊን ግን ሲሳዅ ኒጋብድር ኒዓዳትድር እንጋዅ ኣከን ሺሾ አሸሾ ብራ 
ገብራዲ ከው ገፍርዲ ኒኣክና ከብተለሉ። እን አሪ ጀሀትድ ኣከንጝር፣ ዲንድ እንሸውሳዅ ጎሪትነድ ሞላድ ናሹዅ 
በጃኹ ኒፈርድ ይና ኣካናት ሽልይቱ ፈረት ቋልስታዅ ግን። እን ሊጘና ገፍድክ ገቢለት ይናዅሲ ኒዋንትኒል 
ሓረመውሉ ስዳዋዅድ ግንዲ እሲቶሎም ሒለቱዅ ግን። ውረድ ገቢለት ይናዅ ጃር ደርብሲ ተለይነስ ቋላዅድ ለጛ 
ገንዲል ህምበው ግን። እና ለጛ ደርፍፍ ነጛ ደሽክልየዲ ዓረቢረዲር ጋብሲ ጃቢሶ ቋለው ግን። እማ እን እስላማኻ 
እስላማ ኣኽሮ ጋብ ዓረቢረስ ፍሪራዅ ወክት ዋኒሮሉ ግን። እን ክስታና ብሊነኻ ገሪው ክስታን ጋበነው (ደሽክሊ) ጋብሲ 
ፍሪርኒ ፍክርድ ጨለውሱ ፈረት ከስተዅ ተከለለ። ነት በጋ እን ድዳ ይና ጋቡዅዲ ዓዳትዲሩዅሲ እን ኣግዋርሊ ካያ 
ዓቀጭኒስጝ ይጝር ይና ገርዳ ዋዓብነት ደለይድና ጀረብደኵ። አሪ ገባይልዲ ሞላድ እስና ኮደኩካ ግን ግራ በነለካ። 
ደኣም ኒውክ ኵጋብዲ ኵዓዳትዲት ተከውሩ ግን። 
  
እን ኮስትነውሲ ሀደግኖ ኣክነን ብሊና ብራ ኒመዲነት ከረንድክ መዓፈይ ኤርትሪሪ ግን ይነን ብን ኣኽላ። እን ጋብዲ 
ኣደብያትዲ ኣግዋረውሲ አሸሽሮ መለክሮ ናት ተኪቶ ገረስና ውህበት በሀር ግን። እና ውህበት ኒጛ እን ይና ኣግዋርድ 
ከበርኖ መንደርዲሰውልድ ላዅ ግን የንታ ግን ኣን። ይና በልጝድ ቋልስተጋዅና ኣኽሮ ገረሰኵ ግን ግራ፣ ገቢለት 
ብሊናዅ ሽሊዲ ደሽክሊዲት፡ ከበሸዲ በረኻዲት ቦንታ ኣኾ ላት ክሶ ህምባዅ ግን ይስተን ለመለም ወክትሊ ጋብተውዲ 
እስተውዲ መስከራዅ ግን። 
 
ደኣም ላዶንትክ እን ይን ነፈዕስትናዅስጝ ናው ነፈዕስትነውና ጋራት ገሪው ህምበኵ። ኒድክስጛ ለመለም ዳለትሊ። 
ጀብሀት ዳለትሊ በላይን አሸሽኖ ሒል እሲድኖ ገረስኑዅ። መናጥግ ወክትሊ እን መንጠገት ርዝቅዲ ግርውናርዲ 
ሓጠርዲሲ ትክሰ ቋልስትሩኽር ጕኢትስሩኽር እርግረሪ ይና መንጠገቲ ግን፡፡ ንርኻ መንጠገት 2ሪ ወሪ ደሽክልሲ 
ካልኣይቲ ክፍሊ ይስትሮ ዑመር እዛዝሲ መርሕስትሩ እርግረሪ ግን። ንካያ ኣኽጊ እን መንጠገቲ ይነሪ እን አዋ በለዱሲ 
ወነነቲ ይስትሮ ልኽስቲቶ ተርይራዅር ነትልድ ግን። ኒልድ ጐኻ በላይን ኣካን ፋይሕ ጀብሀትሊ እሱኑ እንትኑዅ። 
ንካያ ኣኽጊ ኮዶ እን ናዲ ለመለም የውዲ፣ ክሱሰጛ ሽሊዲ ሒለቱዅ ኵሽራ እሲነ ፈርኒል ገእይኑዅ። ሽሊ በረኸሩ 
በላይንሲ እን አሪው ሽልያታ አወይሲ ቋልድኖልም ተርሲኒዅ። ናት እንገት ሽብር ፈረግነትር ቋልስቱ እርጉዅ። 
ወክት ቀየርሱ ፈሮ ከበሺቊር ጀብሀትሊ ብጅኽድ ሓበርሱኑ ፈርኖሰና እን ሽልየቁር ካምቢትድኖ ተርይኑዅ። ደኣም 
ሽልየቁር እን ጀብሀትሊ ላኣካን ኒኻ ትክሰ ኣካን ሒለቱዅ ሻኽኖ እርግኑዅ። ኒኻ ዓስከር ሒልሲ መርሕና ግን። ደሽ 
ታሓሪር ወሪ ይኸ ሰራዊት ሓርነት እንከልንን እንጠርንን ንር አደራ ተርልድ ለብተሪስክ መርሑም ዓብደላ እድሪስ 
ግን። እና ግርዋ ኒጛ ሚናዓምራ ግን። ደኣም ነስ ዩ እንጉሲ ብሊነቊርኽር እን ዓስከርሊ ኣካናት በሀሊንዲ 
ቋልስተውዲት ሻኽኖ እርግነት አርእስታዅ ግን። ሽልያ እኵላ እን ዓስከርሊ ኣካን እርግዅሎም ይስተጝር ብን ኣኽላ።  
 
ገለ ናልድ ሀደግኒ መታን፥ - 
 

ዑስማን ሕሻል 
ተስፋይ ተኽለ 
ዓብደልቃድር ሮመዳን  
እድሪስ ሮመዳን  

ደብሮም ጥሉቍ 
እድሪስ ሃንገላ 
ዑስማን ሳልሕ                                                      

 
ኮዶ ገሪው ናን ናስጝጝ እንትሮለ ገረስገው ኣብጣል እርግኑዅ። ብርገዳት አሰስቱ እንጉሲ ዓብደልቃድርዲ፡ እድሪስዲ፡ 
ደብሮምዲ፡ እርገው ኣከነን እን ስልጠት በራጊዱዅ ኒገፍክ በላይነቁሊ ፈርድድ፤ ኒን እምን ግን። ሲንዲ ወክትሊ ናዲ 
ግርስድ ናዲ እኵሊታዅ እርግላ። ናዋ እን ለጛኻ እንሽኽሊ ናዴሽ ነበክል ለብኑዅ፤ እን ሲኾራ ኒጨር ጠለምንዅሉ። 
ዓስከር ጀሀት ንሰና ኣኩ፡ እን ፖለቲኪ ጀሀትድር ገሪ ከዋድረዲ መርሐትዲ በላይን እርግኑዅ። ናልድ ገለ  እቊቱ  
ሀደግኖ  ኣክነን፥  ዓብደላ ሱሌማን፡  ሓይለኣብ ዓንዱ፡  ሳልሕ እያይ፡  ኮዶ ገሪው  ከዋድራ  በሀሊንዲ  ግናቲዲ መዳንዲ  
በራዲትል እርግነት ከስተዅ ኣኽላ።    ደምቢረድክ እን ብሊነቁር ካበና ሽሊሲ ኣክና ኣኽገትክ እን ናሹር ደሀይ ቂልሱ 
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ፈሩዅ። አዊ አርእዅን እን ብሊነቁር ጭገዕ ሽልያዅ አድግኒ፣ ናደሀይሲ ነበካ ኣኽኖ ዋሲሰው ኣከነን እን ጀብሀት 
ዕድር አሸሾ ትላ አርድድ፤ ወሪ እን ጀብሀት አከይ ለባ ለብግሪድ። 
 
 ነስ ዩ ደኣም ኣን “ሽልያ ንሽቃ ካያ ኣከሊ ይና ኣካጝር ኣርእስትሮና ህምበኵ” ዮ ክብሰ ጋቡ እርገውልድ ላዅ መርሑም 
ይናኽር ዑስማን ሳልሕዅረደው እርግነት አርእና ጀረብደኵ። እን ከበሸዲ በረኻዲ ይሮ ወተተርስና እዳኑ እንቱዅ። 
ደኣም እን ከደንደድ ቋልስቱ እርጋዅ መክተብ ዓስከርዲ መክተብ ስያሲዲር ነበክል ህምባዅ ተፋሀምስጝና ብና ግን። 
መክተብ ዓስከሪር ጀሀትድ እን ሽንክረስ ሻኾ እርጋዅ ዓብደላ እድሪስ ኣኩ፡ እንደድ ጀሀትድ ኮዶ እን ቀንዲ ቶቲልዲ 
መልኣከዲ ኣሕመድ ናስርዲ ኮዶ እን ከብተውዲ እርግኑዅ። እን ተስፍየት ወሪ እን እንሽኽ ጀብሀትዲ ሕ.ግንባርዲል 
ነበክሊ ፈሩ እርጋዅሊ መርሐት ጀብሀቱ ለጛ ሲረው ቋላ ወሪ ረአይ እርግዅሎም።  
 
እና ቋላ ወሪ ረአይ ኒን ንሓወጫዃ አርባ 9 ገፍሊ 1980 እን መርሐት ጀብሀቱ እሲና ዲባ እን እንሽኽሲ ቋላዅድ 
እስተዅሊ ግን። እን ሰልፋ ረአይ ሕ.ግ. ንሪ ጣዓምብራዅና ንር ድሕረግንባርሲ ፈይሕድቶ ይሮ ግን ግራ ጀብሀትሲ 
ድሂስቶ የመምሮ ኣኽላ የኵ። እን ረአይ ሊጘርኻ ሕ.ግ. ጀብሀትሲ ጨነትድቶ ተርስረ ህምብራዅ ሓርብ ግን እማ እና 
ደርብ ንድ መርኪስኖ ለመለም ይኖሉ ህምበኩና ያዅ ግን። እና ለጛ ረአይ የውዲ ጎድጒዲርሰና እኺሪርሊ 
መርኪስሮኽር ገበልዶኽር ገረሰገው ተከውሲ ሊኵርኖ መርሐት ጀብሀቱ እንሽኽሊ ሰገርኑዅ። አሪ ጋብድ እን እንሽኽ 
እንሲን ግን ሕ.ግንባርዲ ዓውተሲ ኒድⶔስትና ንፈረግሳዅ። ንካያ ኣኽጊ ኮዶ እና ዲባ ኒል ግን እን ፈጻሚት ይስትረሪ 
መክተብ ዓስከሪት ንር መርሓይ ዓብደለዲክ ኣደስከልድሮ እን ዓስከር 3 ሽማግለሲ መርሕስቲሮ ንየመምሳዅ። ናዋ 
መልኣከዲ ቶቲልዲ ኣብራሂም መ.ዓሊዲ ይስተነኵ። ነጝር ላሪ እሲድኖ ገረስኒ እን ጋር እማና ኒጐራብድክ ሀየፎ 
እርጋዅ ኒኣክነድ፡ 18 000 ዓስከር ድብሊውዲ ና 9 በራጊዲ 25 000 ዓደድ ኣከው መልሻዲ ምምሕዳራትሊ እርገውዲት 
መርሒነ አርባ 8 1981 ከረኮንዲ ታህዳይድትል ሓደርኑዅ። በጋ ነት ላዝም ግን እን ብሊነቁር ቅዋዳ ዓስከሪትል እርገው 
በዳንድ ተመድስድኖ።  
 
ንድሰበትድ መርሐት ዓስከሩ ብሊነቊር በረኸሩሲ ተለይኑዅ። እን እምንሊ እንተርነን ኮዶ ናዲ ግን ለመለም 
ተርየንትልድ ዳሓክኖ ናው ለገድናዅ፤ አሪ ፍሪር እርግለሎም። ደኣም ትክሰ ኣካን ገእይዅና፤ ውሪዅ ይነን እንደስ 
ሺሽድሮ እንደስ ታኽቲስና እን ይና እትብሊ ዋንትነድ ከሰርና ኣኽገትክ ኒት ከሰብናዅ ላሪ እለና። እን ከሰበው እን 
ይነት ከሰበው ካያ ግን። እን ጭግዕ ሽልያዅ ይና አድና ትክሰ ኒ ሰረና ቀንጠጣዅ ራሳይ ይስታዅ ኣካንል ግን። ራሳይ 
ይስታዅ ኣካን እን ብጅኻነክ ዓስከር ጀብሀቱ ና ስላሕሲ መሪ ሱዳንዅድ ከረኮንዲ ታህዳይዲትል ገምድኖሰና፡ እን 
እማና የመሞ እርገው ተከናዅ (ዓብደላታት) ደርብድ እን ስላሕሲ ገምድጊ አተይና ኣካንዲ እን ኩደታ ወሪ ዕልዋ 
እስተዅ ኣካን ግን።  
 
እን ወራት ራሳይትል እስተዅ ዕልዋ ራሳይ 1982፡ 25 መጋብትስኽር አርእስተኵ። እና ጋር ኒጛ መርሐት ጀብሀቱ 
ከረኮን አተይኖ ደምቢ ሰሚናር መርሐቱ እሲድኖ እክብስኖሰና ዓብደላ እድሪስ እን 1980 ኣርባ 10 ኒዳግሊ እሲነሉ 
ጋርድ ኒመርባት ገንጂሶ ናበልጝስኻ ክዎ፣ ከብተውስኻ እንሸዎ ፈደስታ ዮሎም ሓዲሲ ጀብሀት ተሓሪር መስረተሪኽር 
ግን። ደሽክልየቊር 25 መጋቢትቲ ዕልዋ ራሳይ ይኖ ስⶖ በሀር እወነትላ እረእስታዅግን። እን እምን ላኪን እን ሰልፋ 
ዕልዋ እማና መዲል 1980 ኣርባ 10ትል ግን ንእስተዅ። ጀብሀት ናኽረ መንደርትሩ እርግሮ እን 61 ተርዮ ፈሩኽር 
ለሀክሱኽር እርጋዅ ሽንክራ ንሩዅ አከይ ለባ ለቦ ሰፈፍስሮ ገረስታጋዅሊ ገእዮ፡ ላዅክ ኒደርብ ጨረምኒል ኣኽራስክ 
ኣዅዅ። ኒልድ ጐኻ ዓብደላ መርሓዅኻ ጀብሀት ታሓሪር ያዅ ስጝሲ አዶ ከብቲዅ፣ እን ናልድ ከብተዋ ትያርዲ 
ወሪ ሰውራዊ ባይቶዲ ኮዶ ሳግምዲ ይስተው ገንዳትሊ በንሲኒዅ። እና በንስስጝና ኒን እን በላይን 60 ታተልድ ተርሲነ 
መሀድሶ እርጋዅ ሒልዲ ላሕመዲ ኮዶ እን ቋላ ትክያዅ አሪውልድ እርጋዅሎም ኣቅስሮ ተርዩዅ። ናበልጛ 
ዓብደለት ናበልጛ ትያርቲ ከብተዋ ነብነበክል ኣክኒ ኣዋይን ለህኩ ፈሩዅ። በላይን ናሚዛን ጀብሀትዲ ለቡዅ። በላይን 
እንሻቁኽር መርሑኽር እርገው ንሽቅ ሽልየውዲ ደሽክልየውዲ ኣኽኖ ደውይኑዅ፤ ክሱሰጛ እን ሰውራዊት ባይቶ 
የናዅድ ወንሺበዲ ሊኮዲ ኣኸውልድ ላው ብሊን ግን  ይስተን ብን ኣኽላ። ኩደታ ራሳይሩዅድ ደምቢ ላዅክ ኒጭግዕ 
ጀረብኒል ጉራቡዅ፤ እን ተናዚም ኮዶ ናአርደት አውረው ኣኽነት ፈረግሱ እንትሮ ተርዩዅ። እን ዓብደለር ጀሀታ 
ሽልያዅ ወሪ በራኻቁርዱዅ፣ እን ትያርዲ ጀሀታ ከበሲቁርዱዅ፣ ክሱሰጛ ሰራየዲ ኣከለጉዛይዲሲ ከለብሶ ህምባዅ 
እርጉዅ። ብሊነቁር ይልድ ተርስነ እን ለመለም ግህፈዲ ዳግማይ ትንሳኤ ጀብሀቱዅዲት ተምነትነዲ ሸንህስትናዲር 
ንኻ እና ዓዱር ነን ቋልስቱና እርግላ ይስተን ብን ኣኽላ።  
 
ደኣም ኮዶ  እን  ኣትዋየንድና  ብና ገሪዅ  ጎቶና ላመደትሲ  ትክሲነ ሊኵርኖ ወንሺብኑዅና። በላይን መርሕኒ ኣካንሲ  
ከሰርኖ  እንሻቅስኒ  ኣካንሲ  ለውና  መደት  ግን  ይነን  ብን  ኣኽላ።    እን  ጀብሀት  ለብና  ብሊናቊርሲ  ትክሰ  ኣካን  
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ገእይዅሎም።  ውረድ ጀብሀት ተር ይረንትልድ ከረኮን አተይተሪስክ ብሊና ኒርሕድ ኒማልድ ኒትክ ክመዅስክ ናድ 
እንጅቢቱ፣ ኣማነትዲ ተክሊብዲ ህምባዅስክ ናል እሰ ኮል አተይሮ ጨበርሱ እርገው ዲማ ኮል ጀብሀት ኣኽኖ 
ወንተረግናዅል ናገእይና፡ ኣካን ገእዮሎም ነብነበክል ከብቲነ ላኸን እቢረጋዅ ኣኾ ገሪ ወክት ገንጃ በ እርገውልድ ላው 
ብሊነቊር እርግኑዅ። ንካያ ኣኽጊ ክሮ ህምባዅሲ ሪሕ ኡኖ ኣካንልድ ኣካን ረሳ አድኖ ኮለል ይኑ ገሪ ወክት 
አድዅና። ወክት ኮዶ ባሮና ፈርዶ ተርይዅ፤ እን ጂባዅ ኮዶ ከደን ህምብናኽርዲ ኮል ህምብናኽርዲ ፖለቲካ 
ኤርትሪዅድ እኺሪር ባርኖኽር ይነት ነቱ ጋቢኖኽር ተርይንዅን። ኒድ ዮኻ ይና ገቢለት መናብረትሊ ላት ከደምኒል 
ሓንኮልዶና ተርይዅ።  

 

1981-1991 ኣኽራስክ፡ በላይን ለመለም ባንደረቱዅሊ 

 
 
 

ሰከር አመትል ጀብሀት ህምበቲ ይኑ፣ አመት አለባ ሱዳን ዓስከር ናንተል ገምኖ፣ ናላውድ ዓስከር ሰጘው ውሪካ 
አመታትድ ከደምሳዅ ድግም ላዅ ለጛ ኳረድ ሰጘኵትል ኒለወትስና ከለብርቶሉ መረራዅ ግጁዅ። በላይን ንስካ 
ሓበንድኽር ምርወትድኽር ጀብሀትሊ አርእስቱኑሉ ግጅናዅ፣ እን ጀብሀት ለብነዲ በዳንድ ተመድስነዲን ጭግዕ 
እንገት ሸኪል ከብተውልድ እርግኑዅ። እን ራሳይር ጋር ደምቢ ዓብደለዲ ሰውራዊት ባይቶዲር ነበክል እን እኺሪር 
እንጠሪ ሕ.ግንባርዲር ነበክል እርጋኹሎምስጝ አወይሲ ኣዅዅ።  ዓብደላ ራሳይትል መልኣከ ተኽለት ኩዎሰና 
ደሽክልየቊር ንርድ ንርድ ትምሳሕ ይስታዅ ዓብደለር ላው ናን መርሓይ ብርገዱዅ እርጋዅሲ ጋሽሊ ኩኑዅ። 
ኒደምቢ እን ኩነዲ ክርነዲ እኺሪር ካያ ተለለይዱዅ፤ ከሰላዲ ንር ባካትዲትል። ይነኸር ዑስማን ሳልሕ እና ጋራት 
ሀደግሱ ግጀውድ ደምቢ ከሰሊ አብሊ ክራ ጎፍይዅሉ። ተስፋይ ተኽለ እን ደውዮ ደቢሰውልድ እርጉዅ። ንካያ ኣኽጊ 
ኮዶ እን ሰከር ግርጊል ይናቀትላይ አርእስትንና ይኖ በላይን ገሰጥኖ ጉኖሰና ሃፋእያ ኒቀትላይ ድደላና ዩ ዳን ቅዳዅሰና 
ኣኾ ኒደሀይ ዋሲሳዅ ኒ እርጉዅ። ተስፋይር ኣካን አውድ ዓደድ ፋይሕዲ ራትዕዲ እርገት አለብድኒ መታን ግን። እን 
እኺሪር እንጠሪ ትያርዲ ዓብደለዲሩዅሲ ደለይደው ሕ.ግናባር፡ መርሐት ዓስከሩዲ ከዋድረዲ ጀብሀቱሲ ሸዋሪዕ 
ከሰሊዅል ላዅ ላዅድ ቃይቶሎም ተርሲቲ። በላይነልድ ዑስማን ሳልሕዲ እድሪስ ሀንገለድኽር እና ዓመልያት ነስ 
ተከውድ ግን ናው ክርናዅ። ደኣም ክሱሰጛ ሰውራዊት ባይቶር ጀሀትድ እና ጋራት ነስ እሳዅ ዓብደለ ግን ይስቶ 
ገሪው ጋቡኑሉ እርግኑዅ። እን ጋር “ካብ ተመን ዝሰምበደ ካብ ልሕጺ ክብህርር ይነብር” ኣኾ እርጉዅ። ውረድ 
ዓብደላ ራሳይትል ባኻኽዶሎም እርግነዲን፡ እን በኻኻ ፈሎም እርግላ። አሪ ጋብድ ሕ.ግ እን እንሽኽሲ ሱዳን ብሪ 
ነበክል ከብተጊ ተለለይድሮሉ እርግቲ። ሕ.ግንባርዲ ውሽጣዊ ስሪሒት ገዳርፍልድ ከሰላ ኒ ፖርትሱዳን ኣኽራስክ ሱዳን 
መሪር ውሽጣዊ ስሪሕት አወይሲ መለክኖሉ እርግኑዅ ይስተን ብን ኣኽላ። 
 
ጀብሃት እርገውልድ ነስ ሸከክሮኽር ደለይድሮኽር ገረሱ እርገው ዓብደለረው ተስፋይ ተኽለረውሰና የው ካያ ግን 
እንሲንዲ ወክትሊ ኣኽራስክ። ሰውራዊት ባይቶ 5 አመሪ ዓደድ አድዅላ እን ሕ.ግንባርዲ ናን ከሰሊልኽር ለሀኮሎም 
ዋነት ደለይድድኖ። ደኣም እን እንጠሪ ዓብደለር ዳግሊ ራሳይትልድ ተርሰ መሀድሱ እንታዅ ግንዲ እርግለሉ። 
ከበሲቊር ናውክ ናክስታንዲ ናእስላምዲ ዓብደላ ሰልፋ ኣባይሰና እሲነ ቋልንዅሉ። አሪ ጋብድ ዓብደላ ይናኻ ኮዶ 
በረኻ ኒትክ ዋሲሰኵ። እን ዓስከር ስልጠት በሀሊን ጀብሀቱልድ ተስፋይ ተኽለ ካያ ግን እን ወራት በዳን ዓብደላ 
ራሳይትል እሰዅሲ ኒኣዋጅድ ኮነኖ ኣን ኵዲ እልሊ ያዅሉ። ዓስከር ስልጠት በሀሊን ጀብሀቱ እርገው ሰልፋ ዓብደላ 
ግን 2. ተስፋይ ተኽለ 3. ሑሰን ከሊፋ 4. ማሑመድ ሓሰብ 5. እድሪስ ሮመዳን እርግኑዅ። እን ሰዃ ፍልቅ ጀብሀቱ፡ 
ጀብሀት ታሕሪር ዓብደላ መርሐሪዲ፡ ሰውራዊት ባይቶ ዶር ሃብተ ተስፋማርያም መርሐሪዲ፡ ሳግም ዶር ገርጊስ 
ተ.ምካኤል መርሐሪዲ እርግኑዅ። እና ደምበራ ተንዚምሊ በላይን ሺብ እርግለሎም፡ ደኣም እን ከዋድር በሀሊንልድ 
ላዅ ብሊና እርጉዅ። ኒኻ ተወልደ ገረስላሰዅራ ግን። እን ኒዲ እርገው መርሐት ሕ.ግንባርትል ካርኖሰና እን ተንዚም 
ሳግም ይስታዅሲ ሰከትልድ ንኪ ኣኽራስክ መርሓዅሉ ኒ ግን። 

 
 

ጀብሀት ታሓሪርትል (ዓብደላሩሊ) እን 3ይ ሃገራዊ ጉባኤ ይኖ አርባ 12 1982 እሲነዅሊ ሳልሕ እያይዲ፡ ዓብደላ 
ሱለማንዲ ዘርኡ ብእዱዲ እድሪስ ሃንገላዲ መርሐትሊ ቱኖ እርግኑዅ። በላይን ብጅኽድ ተለይናዅ እን ሰውራዊት 
ባይቶ ይስታዅ ግን፤ ኒድክስጛ ሻዓብ ገፍድ። በላይን ብጅኻነክ ሱዳንዲ ዓረብ ብረዲ ኤውሮጳዲትል እርገው ሰውራዊ 
ባይቶት ተለይኑዅ። ተስፋይኽር መርሓይዲ ግርዋ ግርስ ሻዅ ዓስከሪራ ኒኣክነድ እን ዓስከር ጀሀት 
ሰውራዊባይቶሩዅሲ መርሕኒል የመምሱዅ። ደኣም እን ከው አወይሲ ኒት መርሒሮ ከፍዮ እርገው ዶር ሃብተታት 
እን  ዓስከር  ኣዋኸ  የመምሰትር  ሰገረትር  አተየትር   ኮዶ  ውራ  ጀረብደትሎም  ናዲ  ተፋሃምስጚሮ    ጨገምድሮሉ  
ተርይዅ። ተስፋይ ተኽለ እስላማ ወሪ ክስታና ከበሺዅራ እርጋዅ ኣከን ዶር ሃብተ ኒጨርድክ ተስፋይቲ ሰቲ ነስነስኖ  
ከለብርድንድሉ። ውረድ ተስፋይ ተኽለ ይና፡ ደሽ ታሕሪር ወሪ ደሽክሊሲ ሰራዊት ሓርነት ዋሲስሮ ገረሳዅ ኒኣክነድ። 
ደኣም ናው እን  እማና ዓብደለት  እሲነ  ቋሉኑ  እርግና ደርብድ መርኪስድኖሉ ተርይኑዅ።  ሃብተ ኒሽለትዲ ይን ግን  
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ሃብናኽርዲ ባርናኽርዲ ደሽ ክደምሲ፣ እማ ይና ይማምሲ ካያ ሸኑርኽር መለእድኽር ይድኖሉ ተርይኑዅ። ደሽ 
ታሓሪርሲ እንሽኽ ግናይዲ በሀርዲ ዓመልያት ፍዳኢኑዲ ዓረምረሙዲሲ መርሓይ ኣኾ 15 አመሪ ዓደድ ለመለም ያዅ 
ግርወስ፣ ሃብተ ኒሽለትድክ ደሽ ታሓሪር ክደምሲ ወረቀትዲ ደሀይ ረድዮሪዅዲሲ ተለዩ እርገው እንደዋ ናይና 
ተኽለዅረስ ውሪስኮት ለተቅሲነ ናቋላ ሽዅሻዅ እርጉዅ። ነዲ ናት ተከውዲስኻ እን ፍሪር ንአዳዅ ነድ ገሸልድ 
ዓጨጭሽና ግን ያዅ ግን። 
 
እን ወክት እንዲል ግን እን በላይን ናዓቅል ሽብውኒልድ ጉኖ ብሊና ማሕበር ጀብሀት ዓንቀይል ያዅ ናው ተርሲድኖ 
ወጠናዅ። ኣን ይሰልፍ ከሰሊል ዋስዅንሉኽር፣ እን ሽማግለትልድር ናበልጝዲ ቋልስትጚዅን። ኒጛ 1981 ኣኽሩሊ 
ግን። ኒስⶖኻ ደሽክሊሲ “ማሕበር ደቂ ብለን ኣብ ትሕቲ ዲምክራስያዊት ተሓኤ” ያዅ ግን። ደኣም ሓበረ ረአይ 
ሓዲስ እንቶ “ማሕበር ከረን” ይስትን ያዅ እንተትር ገለ አርፍፍ ደምቢ ደለይድያ ገረስኹን። ኒደምቢ ላኪን እን 
ማሕበር ኒገሽ አዊል ዩዅን ደለይድያ ቀደርሊኽር ሓሰርስሊኽር። ደኣም እን ይማም ላትሩዅ ዓንቀፍሰትኻ 
ቋልስታዅ ግን። እን ጀብሀት ካያ ኣኽግሪ ለጛ ሰዃትል በንስረሪ ይና ገቢለትስኽር ዋሹና ግጁዅ እን ሰከር ወክት ይኒ 
መታን ግን። ደኣም ጋብነሉ አርኒ፡ እማ ውሪዅ ስርዕ ኣካዅን ጋብኒን ገለ መሀርስኖ ኒልድ። ። ደኣም እን በላይን እን 
ሰውራዊት ባይቶሲ ሊኮዲ ወንሺበዲ ኣክነስ ገብለሎም። ደኣም እን ናሹር ጋራተል ብሊና ጋራተል ትክሲነ እኺሪር 
ላኸንዳዅ ወክት ደኵሱኑ እርግኑዅ። ጨገም ቅረናቱዅ እንክኖ ሰውራዊት ባይቶር ዓንቀይል ኣኽኖ ለመለም ይኑ እን 
ኣጭጉም ይና ወረቢው ቋልስቱና፣ ቋልስተጋዅና ተክነ ደኩኑሎም እርግኑዅን። 
 
እና አመታት ነል እና ተንዚም ንድ ብሊነቊር ኒትክ ኣኽንዅሉ ይስቶ ደኵስተን ኪደኵ። ውረድ ሺብሮ ድⶔስተገው 
ናኣክነድ። በላይን ነስ ኣኩኑ እን ተንዚምሲ መለኮ እርገው ደሽክልየቊርዲ ዓሳውርተዲ ናሲመር ካያ ግን ናው 
ጠፍሕዱኑ እርግናዅ። ንካያ ኣኽጊ እና አመታት ነል ግን ሳሆቊር ሕ.ግንባርትል እርገውዲ፡ ሰውራዊት ባይቶትል 
እርገውዲ ናገቢለት ጨገምሲ እንክድኖ ናው ጂጛ ተርሲነዅ። በላይን ነስ ኣኩኑ እና ኣመታት ነል ግን ደሽክልየቊር 
ሰውራዊት ባይቶዲ ህምበው እን ደሽክልያ ጋብሲ ቋላዅድ ናሻን ሕ. ግንባርዲ ህምበው እሰናዅሲ ናው ሸኑርድኖኽር 
ሓሰርስድኖኽር ናው ቋልስትናዅ። በላይን ነስ ኣኩኑ ግን ሺሊዲ ደሽክሊዲ ጀበርዲ ዓረብ ብሪልድ ኮል ፈሪነክ ብርቲ 
ከረኑሲ ቢሪ ኣራኸድ ናው ጅቡኑ እርግናዅ። ንካያ ኣኽጊ ኤውሮጲል ሰውራዊ ባይቶሲ እንድበዲ ሻመዲ ኣኾ 
እርገውልድ ላው ብሊን ግን ይስተን ብን ተከላ።    እንደ እና ተለያዅሲ ቋልንን፥- 

                                      

                                                                                                                                                                                                                  1. ኖርወይ፡ 98% ስ. ባይቶር ማሕበርቊር ብሊን እርግኑዅ 
                                     2. ስዊድን፡ 70% ኒሰና 
                                     3. ጥልያን ብራ፡ 100% ኒሰና 
                                     4. ጀርመን ብራ፡ 50% ኒሰና 
                                     5. ስዊዘርላንዲትል ሺብሲ ትክሰ ደለይደሊ ደኣም እን ተንዚምዲ ለቡኽር ጉዅር እርገው  
                                        በላይን ኣኽነትኻ  ትክሰ አርእዅን። 

 
 

 
 

ጃቢትዮ ሀደግሰሰና እን ሰውራዊ ባይቶትል ለጛ ሒል እርጉዅ፤ እን ላዃ ኣከለጉዛይ ናዓሳውርተዲ ግን። እን ሊጘርኻ 
ሰራየቊር ግን። ዓሳውርታ ላሪ ናው ተከውኑ እርግነሪ እን ሃብተ አዶ ሂምበሪ ቂጦራ ንር ኣካንሊ ወንተርቶ ግን። እና 
ቂጦራ ኒኒ ንር አርደት ይን ግን ያዅ ቀስድ እስነድ እን ለመለምሲ ኒድ ቋልኖ ተለዩሉ እርገው ገሪው እርግነት 
ትብታዅ ኣኽላ። ደኣም ነት ናዋ ናሽዅደድ እን ከብተዋ ናገርህድ እን ቂጦራ ተንዚሙዅ ንር አደሪል ወንተርቶ 
ተምነሱ እርጉዅ። ኣሪ ገፍድ ኮዶ ናን እና ተንዚም ሓደስትሮ ህምበኵሉ ያዅ ዓቅምዳ ሒለቱዅ ደኣም ገሪው 
ኣኽጋዅ ሒል ስዩም ዑቊባምካኤልሲ ነበኪትሳዅ እርጉዅ። ስዩም እን ሰውራዊ ባይቶትል እንሲንዲ ወክትሊ ጅወዲ 
በራዲ እርገው ከዋድርድ ናብጅኻነድክ እንጠርሳዅ እርጉዅ። እማ ንድ ሰበትድኻ ገሪው ደሽክልየቁር እን ቂጦራ 
ስዩም አደውስጝላ ንርኣካንሊ ወንተርቶ ፍሪሩኑ እርግኑዅ። እን ጀሀት ስዩምሩዅ እን ሽዅዳት እን ተንዚምሊ እርገው 
ቀባይለውዲ፡ ኣውራጃቱዱ፡ ዲኑዲት፡ ደለይዶ እርጋዅ ተኩ እርጉዅ። ደኣም ናውር እን ሽዅዳትልድ በየንሰው ግን 
የኩን እንኩሊ፤ ላኪን እን ይማም ናዅ ሺራዅ ቅብሊሶ መርኪሳዅ ተኩ እርጉዅ ይኒ መታን ግን። ኒልድ ጐኻ 
ተንዚምሲ ሓደስኒል ጉራብሮ ተርሲዅ። ደኣም ሰውራዊት ባይቶ 3ይ ሃገራዊ ጉባኤ ይሮ እስረዅሊ 89 ትል ኣራኻ 
በሀር ከፈሉዅ ስዩም። እን ጉባኤትል እን ጀረብሱ እርገሰና እን ቂጦራ ንር ኣካንሊ ወንተርቲ። እን ስዩም ሓደስና 
ተምነቱ እርጋዃ  ፍሪርስና ብነድ ኒ ንስካ ዓቅምዲ ሽማግለትል እንትሮ ገረስላ። ስዩም ፍሪርስጋዅ ኣኾ ሽንክራ ኒዅሲ 
ገምድላ። ኮዶ እምንድክ ጠበጦ ለመለም ይሮ ሰገሩዅ። እን ተምነሱ እርጋዅ ሓደስነስኻ ውሪካ አመሪ ደምቢ ግብርሊ 
እርገት እሲዅሉ። እና ንኪ ህምብረሪ ኢፕዲፒ እን ስዩምሪ ሓደስነድ ሸረብስሮ ፍረሪ ኣኽረትል አርእና ጀረብደኵ።  
እን ብሊና ላዅ እን ስልጠትሊ እርጋዅ እን ኣን ታኸትድ ቋላዅድ እን ሓደስና ተምነተውድ ጭገዕሊ እርግዅ። 
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ነት እን ይና ኣካን ሰውራዊት ባይቶትል አውስኮት በጠልሶ እርገት ጎፍየውሲለ ጂጝስትየ ግን። ኒጃብ ደኣም ደምቢራ 
ወንተሮ ጀብሀት ሱዳን አተይሮ ደምቢ ገሪው ከዋድራ ሰውራዊት ባይቶሩ መሪ ሱዳንዅድ ናብረስ ባርድኖ ናዳግሊ 
ቅራር ደኮ እርጉዅ። ነልድ ላዃ ወልደሱስ ዓማርድዅራ እርጉዅ። 
 
በጋ 1989 እን ጉባኤ እስቲሮ የመምሶሰና እን ከዋድራ 5 ኣመሪ ጃብ ሱዳንልድ ፍድኖ ቀረርሰውሎም እማ ፈው፣ እን 
ቅራር ጉሮሎም እማ ላዅክ ኒግርስሰና ጉባኤትል እንትድኖ ከደምሱሉ እርጉዅ። ናብጅኻንድግ ጒኹሎም 
ወልደሱስሩዅ ደኣም ጉጋዅ ኒኣክነድ ካይሮሲ ወንተረት ድሊት እርግዅለ። ውሪዅ ኒሰና ኣኽሮ ገረስዅን ፋይልሲ 
ሻኾ እርጋዅ ሃብተ ኣኽነዲን ተባዅ ግን፤ ኒን ግን ይስትሮ። ደኣም ወልደሱስ እን ጉባኤትል ፍሪርሱዅ። በጋ እን 
ጉባኤትል እንሲንዲ ወክትሊ ቋልስቱ እርጋዅ ብሊና ሓይለኣብ ዓንዱዅራ ግን። ሃይለኣብ ኮዶ እን ሓደስንን የውልድ 
ኣኸት ጋብስቱሉ እርጉዅ። እንዲስክ ልኳ ኣን ግን ሓደስንን የው የኵንሎም ግን ግራ፣ እን ናቅብሊውታ አሪዅ ግን 
ናው ዩኑሎም እርግናዅ። በሪልድ እንትናኽር ኣጛ ስካድነቭይልድ፡ ጅምዕዲ፡ መርሑም ተኽላብ ዑቊባተድሮስድኻ 
ጥልያን ብሪልድ እርግኑዅን። እን ጉባኤት ተልድክ ድⶔስትራስክ መለኮሉ እርገው እን ስዩምር ቅብሊው 
እርግኑዅ። ጉባኤ ኡናር አድዅና፤ እና ኡናር ዓንቀይልኻ ናሒል እወሰነሎም ከደምኑዅ። እን ጉባኤ ናው ጀረበና 
ደርብድ ፈርዶሎም፡ ናተምነትሰና ኮዶ ኣዅኹሎም። ውረድ እን ጣዓብስትሮ ጀረብሱ እርጋዅ ግርዋስ ልሶ እሲነ 
ለሀክኖሉ ፍሪርሰጋሰና ኣዅዅ። እን ሊስታ ናዅ ፍሪርስሮ ዋኒገውሎምሲ ሓቆፎ ስቆይሲ ዓደልሱ እርጋዅሊ 
ሓይለኣብር ስⶖር እርግዅ። ነስ ደለይዳዅ ዳን ተኽላኣብኻ፡ ኒኽር ኒገፍድ ኒግርስሰና እን ማዓሳክር ሱዳኑልድ 
እንተው ሓፋሽሪ ነበክል ትዎ ኒምራድሲ ፈይሕድሮ ገረሱዅ፤ ኮዶ ንበንቲ ብላ። 
 
እና ጉባኤ ኒል ፍሪርሰው በላይን ወልደሱስዲ፡ ጅምዕዲ፡ ሓይለኣብዲ እርግኑዅ። ደኣም እን በላይና ኤውሮጲል ዓረብ 
ብሪል እን ሰውራዊት ባይቶዲ ናለብነዲ ጉነዲ፣ እን አወይሲ ኣኾ ሃበውዲ ባረውዲሲ ናዕልሲ እንሳኻጋኹሎም እርገት 
ደፋእዮ አረእስትሮለ ገረሱዅ። ድርጛዅድ እን ይነዲ ህምበዋ ላት ጋቡኑ እርግኑዅ፤ ይጛ እኺሪር ድሊት እርግለና። 
እን በላይን ኣባላት ከደንዲ ሱዳንዲትል እርገው ደኣም ላሪ ድሊት እርግለሎም። ውረድ እን ኣዋዅድ ሀምበውዲ 
አረርስጙኑ እርግና ገመር ጀብሀት ዳለትሊ እርጋዅ እማና ኒኮል ገእዮ፣ እን ኣከውሲ ትክሲነ ደለይዱኑ እርግኒ። እን 
ቂጦሪ ጀሀት እን ተንዚምሲ ዓብለሎ እርገው ናኣክነድ እን ናልድ እንተረውሲ ናበዳናንዲ ናትክየውዲት ካያ ግን ይን 
ዋስኖ ገረስኑ እርግናዅ። 
 
ኣሪ ጀሀትድ ኮዶ ይን እን ከደን ህምብናኽር ቋለግናዅ ዳበርና ወሪ ምዕባለ ፈሩ እርጉዅ። ሕ.ግ. መዳንሲ ባሓትሮሰና 
እን ጀብሀት ታሓሪር ይስቱ እርጋዅ ኣቅሶ፣ ሕ.ግ ሰንሒትልድ ኩልኩላ ጀብሀት ያዅ ስⶖሲ ንርአድነድ እን ጀብሀት 
እማኒሪ ሰጘቲ ኣኽሮ ከብቲቲ። እና ኣውካት ነል ግን ሻዓብ ኤርትሪው ቅሮረትልድ ሻኽሮ ራስ ዱመራ ኣኽራስክ 
ሕ.ግንባርዲ ተንዚም ፈለኺል ገሰጦ ናው ጐዅ። እና አመ ነል በላይን ፖርትሱዳንልድ ካርቱም ጅዲልድ ሪያድ 
እርገው ተንዚም ሕ.ግንባርዱዅሲ ናው ለህክድኖ ተር ይናዅ። ከዋድራ ሕ.ግንባርዱ ብሊነቊር ገርጊስ ግርማይዲ 
(ሸኽ ዛይድ) ኣብራሃለ ጋርዛዲ፣ እና አመ ኒል ሱዳን መንደርተው በላይንሲ ረደይድድኖ፣ እማ ናዲ ደውይድኖ ናው 
ቂርዲ ገርክዲ ናው ለመለም ይናዅ፤ ወኮዶ ዓውቲትናዅ። እና ኣዋይን ነወየው ፈሩ እርገው እን ኤውሮጳ 
ህምብናኽርድ ሐገይሶና እርጉዅ ይስተን ብን ኣኽላ። ኒ እንዳ ኣክኒልድ ጐኻ እን ይነት ነቱ ጋብና ኩጙ ፈርነድ እን 
ከደሚሰውሊ ላት ከደምቶ ጨገምትኖ ተር ይንዅን። 

 

እና አመታት ነል እን ኤርትሪ ለመለምሲ ዲመሲ ጓጋዅ እሲድኖሉ ህምባ ሒልስክ ናሹሩዅዲ ገፍሩዅዲት አድኖ 
በረኻዲ ናቅፋዲ፡ ሰሐዲሲ ኢትዮጵያ 6ይ ወራር ይስታዅሲ አድኖ ብርፍ ይናዅ እማ ናኮል ወንተርግኒ ኒል ከብቲነዅ 
ወክት እርጉዅ። እና አመ ኒል ግን ባንደረቲ ይነሪ ኮል ዐርቶ ልጝን ጎጭሊ ዋንትረት ንፈረግስሮ ተርያዅ። እማ እን 
ኵዞኒል ውራ ፈረት ደለይድና ውሪኮት ካበትካ ሀደግኒ መታን ግን፡፡ በጋ እን በላይን እና ኣመታት ነል ሰዃ ገንዲል 
በንሲነ እርግንዅ ይቶሎም ገረስረኵ፡ ናውኻ፥       

1. እን ሰውራዊት ባይቶት ተለየው 
                                                        2. እን ሕ.ግንባርቲ ተለየው 

   3. እን ኮል ኣባይ ዓንቀይሊ እርገው። 
 

እን ለጛ ሰልፉውድ ገሪው ጋበኽር ይኣክነድ፣ እን ጀሀት ሲኾረድ ተርስያ ግን። ለመለም ዳለትሊ እን ኣባይ ዓንቀይሊ 
እርገው ይነከው እሽባ ጨገም ግን ናው ደኵሱኑ እርግናዅ። ሰገርኖ አተይድናስክ ናርሕዲ ግን ናው ኣልኮተቱኑ 
እርግናዅ። ኣባይ ከደንልድ ቀጠቦ እንቶ ቃሓርሲ ናዳግሊ ፍዱ እርገድ ትክስነ ደለይድናዅ ግን። ደኣም ኒስክ ኣኩኑ፡  
ላ ኳራ ደኵሮ ግን እማ ላዅክ ኒባንደረት ሻኽሮ ግን ያዅ ንየትዲ ምራድዲሲ ናእርኵኵ ነከትኖ ለመለምዲ ደውይኖ 
ክርኑዅ። እን ኣካን ናዅሲ ደለይድናዲ ፈረግናዲ ብናድ፡ እን ጊሪልድ ባንደረትዲ አተይናኽርሲ ጨገምድሮና ገረሱዅ  



7 
 

እማ እና ንኪር መደት ጭልግልግ ያዅ መሀድስኒል ካበውልድ ላዅ ኣኽጊ ህምበላ ይነን ብን ኣኽላ። በላይጝር 
ናከውሰነክ እና ሀደግሱ ግጃዅልድ ሺረው ኣኽኒ። ጋብ ብሊነውሲ ናዋንትነዲ ናዳበርድነዲትል ደበልቶ ሰገሮ እርገው 
ሻን ኮል እርገው ግን። እና ንኪ ከደምሰውዲ ከተብሰውዲ ጋብ ብሊነውሲ ቋላዅድኻ እን ሰካ ናው ፈዲነው ፍራ ግን 
እና ንኪ ይን ጀቀፍነው ይስተን ብን ኣኽላ። እማ ሓመድስድኖ ህምበኩሎም። ደኣም ናውር እን ለመለም ከደን 
እርጋዅ ደኵሱ እርጋ ኣጭጉም ጨለውሎም እርግላ ይኖ ቀደርነሊ። ጨለውስና ካያ ኣኽግኻ ኮዶ ላት ከደሙኑ እርግኖ 
እን ደርብል ናዓንቀፍስና ገቢለትሲ ትክሰ ጎትዅሉ፡፡ 
 
እን ተርቀዲ ተውቀዲ ነገድዲ ይሮ ወተተርስና ኮልድ ዓረብ ብራ ኣኽራስክ ላሓሞ ኒሓማረጒስጚሮ ተርያዅ እንሲን 
ግን። እና ወራታት ነን እን ጋብዲ ዓዳትዲ ገቢለቱሲ ይስቶ ከደምስሮ የመምሱ እርገውሲ የውልድ ከረዅ ወክት 
እርጉዅ። ገሪውሲ በኻኽዳዅ ወክት ይና ወረበስ በለሎ ንኪር ወክትሊ ኣኽራስክ ለከን ባረክ ህምባዅ ኣኸት ከስተዅ 
ኣኽላ። እማ ገቢለት ይናዅ እንድድኻ እን ንአሰሰሪ ጀብሀት ንርድድነድ፡ እንድድኻ ኒዓንቀዩ ኣጭጉምድ አጃ ኒክና 
ብነድ ገሪው ኣካን ገእይዅሉ። ይኽርስከው ኩኽርስከው ይሮ ወተተርስና ነበረው ግን፤ ደኣም ኒል ተከንዶ ሽⶔትሮ 
ኣሪ ደርብ መህድቶ ወጠንግሪ አተሊ መንደርትና ዓወድናር ግን። እንቲ አውኒ፡ ኣን አውኒ ያዅ መደት እንጀጚሩዅ፡ 
ንኪ ናሽዲ ሞላዲሲ ዓቍዲ ሸብዲ ኣኾ ህምበውሲ ሓምረጒሮ ጀረባዅሲ ጃር ማሓርኒት ይስቶ ካያ ደኵስተን ኣቅታዅ 
ግን። መሀርሰው ወሪ ኣምራን ላት ከደምኒል ገሪ ደርፍፍ መሀድኒ ዓቅም ህምበኩሎም። መሀርሰው ላወንቀረስ ወሪ 
ረአይሲ ገሪ ደርብድ መርኪስኖ ፈሀምድኖሉ ገረሰነኵ። መሀርሰው እኺሪርድ ደኵስድኖኽር ሙዅርድኖኽር ግርስ 
ሻኽኑዅ። መሀርሰው እንጀጚ እስተዅ ከተስ ንኪ ድምድኖሉ ስማሰኩሎም። መሀርሰው እንጀጚት እንጀጚርሰና 
ከለብርኖ ንኪ እንጀጚርስጝ ኪድረሪ መሀድኖ ግርስ ህምበኩሎም። በጋ ነትር እን መሀርሰው ሰካ ላት ከደሙ እርገው 
እኺሪር ጨበርግኒ፣ እኺሪርሲ ባርዶ ፈርሲ ፍሪርና እን ክድመት ላቱዅሲ ትክሰ ጎቱዅሉ። እማ ኒልድ እንተራዅድ 
ውራ መሀርስኖ ገረስናዅን ይኖ ደምቢራ መርኪስነን ገሪ ካበና አርኖ ገረስነኵን።  

 
 

ለመለም ኤርትሪዅ ኣጓቊሊ ኣኽሮ ተኮድኒልድ ፈ ሕዳርሊ ፍኒል ገእይዅ። ለመለም ኤርትሪዅ እግርና ከብተ 
እግስና ካያ ኣኩ እንቱዅ። መደት ኣን ኤርትራይ ግን ይሮ ሓበንስራዅ ሓወጭሮ ተርዩዅ። ደኣም እና ወክት ኒን 
ናድክድ እኵላ ቋልስቱና እርግላ። ናልድ ላዋ ይን በላይን በራ እርግናኽር ግን። እማ ትክያዅዲ በዳንዲት ኵሸላይሊ 
እስታዅሲ መርኪስና ጃብራ ካቢሮ ገረሰት ሓበርኒ መታን ግን፣ “ኣንገት ለምን ተፈጠረ፡ ኣዙሮ ለማየት” የና 
መሰልሰና። ይና ኤርትራ ንር አርባ ትብቲ፤ 30 አመሪ ምሕጮ አርባ 5፡ 1991 ኤርትራ ሓዲሲ መሀድስሮ ይና ባንደረቲ 
ይና መዲነትሊ በልበልቲ። 1991 ይና ባንደረቲ ኮል ዐርዶሰና ብሊነቊር እን ሰካ 61 ተርሲነ ለመለምሊ እርገው እን 
ባሕሮዲ ፈርሓትዲ ባንደረቱዅል ሓበርሲድኖ ገረስኒ። እና ላገፍዳ ሰውረትሲ አሰሰው፣ አሪ ገፍዳ ሰውረት አሰስረው 
ብሊነቊር መርሒሮኽር መርሕስቲሮኽር፡ መሀርድሮኽር መሀርስሮኽር፡ ሰገስሮኽር ዐስሮኽር፡ የመምሮኽር 
ሽንክሪትሮኽር ቂሾትልድ ተርሰ ቅረናት እኵለድ ጋሺትሮኽር ካፕተንልድ ጀነራል ኣኽራስክ መርሕና ዓቅም ክመው 
ኡሰውዲ ነሳኸውዲ በላይን ሱዳንዲ ዓረብ ብረዲ ኤውሮጳዲትል ኣኽኖ ቅብሊስሮ መርኪስና ኣኽኖ ከብቲኒዅ። ገሪ 
ኣራኻ ኡስቶላ አርስረሪ ባንደረቲ ዲማ መንደርትርንሪ፤ ደኣም ገቢለት ይናዅ ላገፍዳ ፈርሓት አሪ ገፍዳ በኻኻ 
እርገትሉ ከስቲጋዅ ግን። 
 

እና ሰርጎ ኤርትርየሲ ኣኾ ገቢለት ይናዅድ ክብርዲ ዕርዲረዲ ሻማዲ የውዲ ኣኽርድ ሻኸው እን ኤርትራ ሓዲሲትል 
ገቢለት ይናዅድ ኣካንሲ ተመማዅ ኒዋንትና ብነድ ገሪ ጎታ ተለይድዅና። እማ ነትር ውራ ከትኒኹን አወያ ፍሪር 
አድኑ እርግንዅን ይሮ መመይና ጀረብዲሮና ግን። እና ንኪ ህምብረሪ ኤርትሪ አዋይንድ ዋድ ከብተትና ይናኽር 
ቢስተላ። ደኣም እና ግርስዲ ተጅሪበትዲ አወት ጨብጨብሱ ግጀው ናው ዋዓቢርድ ሻኸው ግደራ ናት ተከውዲ ላት 
ኣክነድ በሀር ኣኽጊ ህምብጊድ የንታ ግን። 

 
 
 

እን ወንቀራ ናን እና 30 ኣመራኻ ባንደረት መታን 20 ኣመረኻ ባንደረትሲ ሻኽኖ ደኵስና አመታትል አዊላ 
ፍርስንዅን፡ አዊላ ፍሪስኒ ፡ አዊላ ከትኒዅን ኣዊላ ዓውቲትንዅን ይና ገቢለትሲ ቋላዅድ ይኖ መመይነን እና ወክት 
ንኪ ህምባዅሲ እና ደርብ ንኪ ይና ኤርትራ ፈርዳዅሲ ደለይድኖሉኽር ደለምኖሉዅር ካበጊና ህምብሮ ኣኽላ። ደኣም  
ኒን ኣኩ ዲመክ ፍሪር ጣፍሕ ፍሪርና ካያ ጀረብዲሮና ግን። ይና ኣግዋር ኣኽግኒ ይነድ ፍሪረው፡ ይን ግን ሰልፍ 
ናድክድ፡ ደምብጛ ኮዶ ይና ገቢለትድ ይነድ ኪዳዅስክ ፍሪርናኽር። ይነድ ኪዳዅሲ ይነንኻ አሪዅ ላዅ አርእሮሉ 
ገረሰላ።  
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