
                

                         ረድዩ   ደለይቲ ፍቲሒ  ስቱትጋርድን ከባቢኣን!! 

                                  ሚካኤል ኣጎስቲኖ ቱቢንገን 

                                   ዕለት 14.01.2022 

ረድዮ ስቱትጋርድን ከባቢኣን ብ ዕለት 30.08. 2003 እያ ተመስሪታ፣ ምኽንያቱ ኣብ 

ስቱትጋርድ ከባቢኣን ብህግደፍ ትውነን ሰንበት ሰንበት ሰለ ዝነበረትን ዘላን፣ እቲ ትፍንዎ 

ወረታት፣ ካብ ሓቒ ዝራሓቀ ኣብ ባይታ ኤርትራ ዘየሎ፣ ሓሶትን ፕሮፓጋንዳ ዝመልኦ ስለ 

ዝኾነ፣እታ እንኮ  ኣብ ኤርትራ ትሕተም ሓዳስ ኤርትራ ፣ ሓንቲ ቓል ከይገደፉ ብሙልኣ 

ኣብ ረድዮ ሰንበት ህግደፍ ይዝርግሕዎ ፣ ን ጋዘጣ ኤርትራ ሎሚ፣ እንታይ ከመይ ከም 

ምዃና፣ ዘይፈልጥ ኤርትራዊ ዘሎ ኣይመስለንን። በዚ መንጽር እዚ ፣ መብዛሕቲኡ 

ኤርትራዊ ኣብ ናይ ደላይቲ ፍቲሒ መድያታት ክቛመት ዝርከብ። ሰለዚ ስቱትጋርድን 

ከባቢኣን ደለይቲ ፍትሒ ንረድዮ ሰንበት ተመልኪቶም፣   እቲ ሓቒ ኣብ ባይታ ኤርትራ 

ዘሎ፣ ክግለጽ ኣለዎ ብዝብል ፣ ብዕቱቡ ክሰርሓሉ ድሕሪ ምጂማር፣ ከምቲ ኣብ ላዕሊ 

ዝገለጽኽዎ፣ ብዕለት 30.08.2003 ናይ ህዝቢ ረድዮ፣ ብደለይትቲ ፍትሒ ክትጂምር 

ዝኻኣለት፣ ንሙሉእ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ምሉእ ዓለምና ዝርከብ ብወብሳይታትን 

ብረድዮን፣ ክትሕብር ዝኻኣለት ፣ ካብ ሙሉእ ዓለምና ደለይቲ ፍትሒ፣ ናይ ደገፍን 

ሞራል ሰኒቓና፣ ረደዮ ኤርትራ ስትቱጋርድን ከባቢኣን ስርሓ ክትጅምር ኪኢላ ። 

ድሕሪዚ ሙዑታት ደቂ ሕዝቢ ስጋዕ እዛ ዕለት እዚኣ ደኺምና ከይበሉ ን19 ዓመት 

ብጽንዓት ከይተሓለሉ ጺዒሮምን ይጽዕሩ ኣለው፣ እዚኦም ብወገነይ ጀጋኑ ኢለ እየ 

ዝሰምዮም፣ ጂግንነት ኣብ ዓውደ ውግእ ዝወደቀ ጥራይ ይኮነን ጂግና ዝባሃል፣ ጂግና 

ማለት ምእንቲ ህዝቡ፣ ኣብ ዕላሙኡ ከይታሓለለ ነቲ ዝሓስቦን ክበጽሖን ዝደሊ 

ብጽንዓት ክትግብር ከሎ እዩ፣ ስለዚ እዞም ጀጋኑ ብጾተይ ካብቶም ብረት ኣልዒሎም 

ዝቓለሱ ብም ንታይ ይፍለዩ፣ ምኽንያቱ እቲ ዕላማ ንሓደ ሕብረተሰብ ንምድሓን ስለ 

ዝኾነ ።  ስለዚ  ህዝቢ ስቱትጋርድ ከባቢኣን ፣ካብቲ ሃለውሎው ትሕዝቶ ሓዳስ ኤርትራ 

ወጺኡ፣ ረድዮ ሰንበት ብምንጻግ፣ ሎሚ 85% ረድዮ ቀዳም ደለይቲ ፍትሒ ከም ዝሰምዕ 

ብተፈላለይ  መንገዲ ኣራጋጊጽና ኢና። በዚ ምኽንያት ህዝቢ ስቱትጋር ናብ ውጹዕ ህዝቡ 

ብምጽጋዕ፣ ኣብ ዝኸድናዮ ገዛ ይህግደፍ ይኹን ካልኦት ክነራጋግጽ ኪኢልና ኢና። ሓደ 

ሓደ ጥረ ኣይሳኣኑን እዮም፣ ናይ ህዝቦም ኣብ ግምት ዘይእትው፣ እንታይ ድኣ ሕልና 

ኣልቦ፣ ነታ ዘይቁመጥሉ መረባዕ ዘስርሕዎ፣ ንኽሕልው ዓይኖምን እዝኖምን ዝተደፈኑ፣ 

ባዕሉ እቲ ጎይቶኦም ዝሰርሕዎ መረባዕ ፣መቐበሊ ሬሰኦም እዩ ዝበሎም፣  ኣንጻር 

ሕልኖም ዝነብሩ ውሕዳት ከም ዘለው ንፈልጥ፣  ካብ ዝገርመኩም ረድዮ ደለይቲ 

ፍትሒ፣ኣብ ሰዓታ  ኣብ ትህበሉ ዜና ፣ መፍትሕ ጎዞኦም ክልተ ግዝየ ቆሊፎም፣ ኣብ 



ገዘኦም ከለው የለናን ኣቢሎም፣ ዜና ረድዮ ኤርትራ ከም ዝሰምዑ ፣ ሓበረታ ኣሎና። ኣብ 

ብረታዊ ቓልስና፣ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ደርጊ ኣብ ዝነበረሉ፣ ካብ ሳሕል ድምጺ ሓፋሽ እያ 

ትፍኖ ዝነበረ፣ ንድምጺ ሓፋሽ ክሰምዕ ዝተረኽበ ኣብ ግዜ ደርጊ ብዘይገለ ምኽንያት ኣብ 

ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝዳጎን ዝነበረ። እቲ ዘገርም ግን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽክዎ ኣብ 

ሃገር ደሞክራስያዊ ፍትሕንን እናነበሩ  ሪኢቶም ስሚዒቶም ክገልጹ ዘይክእሉ ኣንጻር 

ሕልነኦም ዝቓለሱ ድምጺ ኤርትራ ስቱትጋርድ ማዕጾው ዓጽዮም ይሰምዑ ክትሰምዕ 

ከለኻ ስጋዕ ክንደይ እቲ ኣብ ሃገር ኤርትራ ዝርከብ ስርዓት ከም ዘርዓዶም ክትግምት 

ኣይጽግመካን። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣብ ዓለምና ዝሓለፉን ብዙሓት ኮይኖም፣ እዚኦም 

እውን ምስዚ ስርዓት ደጊፎም ን ዲክታቶራ ኢሳያስ ዝሕለቁ ምስቲ ስርዓት ከም ዝጠፉኡ 

ኣይንጣረጥርን፣ ግዚኡ እውን ሓጺር እዩ።  

 ስለዚ ናይዞም ጀጋኑ እስከ በብሓድ ኣስማቶም እናገለጹኩ ከብርህ ፣ ከም ዝፍለጥ ኣብ 

ስደት ምስ  ማዕለታዊ ናብራና፣ ጉዳይ ሃገር ክተማልእ ማዕረ ክንድይ ከቢድ ምኻኑ 

ንማንም ኣብ ስደት ዝነብር ዝስሕቶ ዘሎ ኣይመስለንን፣ ስለዚ ረድዮ ኤርትራ ክትጂመር 

ከላ እውን ጉቦኦም ገይሮም  ነዊሕ ከይተዋሱኡ ዘቋርጽዎ ነይሮም እዮም። ግን መስረትን 

ንረድዮ ኤርትራ ዘቆሙ ስለ ዝኾኑ ክዝከሩ ናይ ግድን እዩ፣ ካብዚኦም ሓደ ጂግና ተሪር 

መርገጺ ዝነበሮ ንረድዮ ኤርትራ ጺዒሩ ኣረኪቡ ካብዛ ዓለም ዝተፈልየና ነብስሄር ታፊ 

ዑቁበ እዩ። ነብስሄር ንታፊ ዑቑበ  በዚ ኣጋጣሚ እዚ መንግስተሰማይ የዋርሶ ክብሎ 

ይደሊ፣ ካላኣይ ከም ጓል ኣንስተይቲ ሓጺር ግዜ ይኹን እንበር ዘገልገለት -ፈቨን ሞኮነን 

እውን በዚ ኣጋጣሚ ክንዝኽራ ይደሊ፣ ከምእውን ሃይለሚካኤል ድራር፣ ታሓባባራይ ካኣ  

ተስፋዝጊ ባርነባስን፣ ወልደማርያም ኣብርሃን ፣ነብሰሄር ግርማይ ገብራይ፣ በዚ ኣቃጣሚ 

እውን ንነብስሄር ግርማይ ገብራይ መንግስተሰማይ የዋርሶ ።ከምእውን ኣባላት ረድዮ 

ኤርትራ ዝነበሩ ኣብ ምትካል ዓቢ ኣስተዋጽኦ ዝገበሩ መንእሰያትና፣ ኣኽበረት 

ወልደማርያም፣  ከምእውን  ኣለክሳንደር ነጋ እዮም። ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓበዩ 

መንእሰያት ንሓቂ ክንጣበቅ ኢና ኢሎም፣ ግዚኦምን ትምህርቶምን ወጊኖም ፣ምስ 

ኣቦታቶም ዝተቓልሱ ሓያላት መንእሰያት ነሮም። ድምጺ ረድዮ ደለይቲ ፍትሒ እቲ 

ስራሕ ብመንእሰያት ተዓብሊሉ ምስ ኣቦታቶም ተሞክሮ እናቀሰሙ ከገልግሉ እዩ እቲ 

ዕላማ ዝነበረ፣ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልኩኹም ግን ናይ ስደት ኩነታት ናይ ትምህርቲ 

ምቅይያራትን ውልቃዊ ናብራ ክትስዕሮ ብዘይምኻል ከምቲ ዝተደልየ መንእሰያት 

ክዕብልልዎ ኣይካኣለን፣ ሕጂ እውን ነዚ ከምቶም ኣያታቶም ኮይኖም ብቆራጽነት 

ክቃለሱ ዝደልዩ መንገዲ ክፉት ምኻኑ በዚ ኣጋጣሚ ክገልጸሎም ይደሊ፣ ኣነ እዃ ኣብኡ  

ዝዋሳእ እንተደይኮንኩ ዕላማ ረድዮ ደለይቲ ፍቲሒ ሰለ ዝፈልጦ እየ። 



                                   

                                     ተኽስተ ተስፋማርያም (ሓረስታይ) 

ከምእውን  ዘይሕለል ጂግና ተኸስተ ተስፋማርያም  ( ሓረስታይ)*ተኸስተ ተስፋማርያም 

ሓረስታይ ሓያል ተቓላሳይ፣ ድምብርጽ ዘይብሎ ካብ ዕላሙኡ ንሰከንድ እንተኾነት 

እውን ፈልከት ዘይብል ሓርበኛ ተቓላሳይ እዩ፣ን ብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ረድዮ 

ኤርትራ እናዓደመ ናይ ቓላት ሕቶ ኣዳልዩ ንህዝቢ ስቱትጋርድ ዘቅርብ ዝነበረ ሃብታም 

ተሞክሮ ዘቕሰመ ምዑት ኤርትራዊ ከም ዝኾነ ከራጋግጸሉ ይደሊ። ልዕሊ ሓምሳ 

ኢንተርቪው ዝግበረ ኮይኑ። ንዓመታት ንረድዮ ኤርትራ ንኽትዓቢ ዝጻዓረ ምዑት ወዲ 

ሕዝቢ ምኻኑ ብኣካል ምስኡ ስለ ዝተቓለስኩ ክምስክረሉ ይደለ፣ተኸስተ ሓረስታይ ኣባል 

ውድብን፣ ኣባል ሲቪክ ማሕበር እዩ ፣ ማለት ስቪክ ዕላሙኡ፣ ውድብን ዕላሙኡን 

እናኣጋናዘበ ዝቃለስን፣ ዘቓልስን፣ ጂግና ሰብ እዩ፣ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ካብ ረድዮ ኤርትራ 

ጠጠው ኢሉ ኣሎ፣ ከምቲ ኹሉ ኤርትራዊ  ናይ ግዝየ ጉዳይ ከም ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ 

እዚ ክገልጽ ይፈቱ.። ተውሰኺ ተኸስተ ሓረስታይ ንዓመታት ኣብ ዝተፈለየ ሰላማዊ ሰልፊ 

ዝገበርናዮ ኣብ ጀርመን፣ ኣንጻር ህግደፍ፣ መጉልሒ ድምጺ ዓትዒቱ በቲ ብእዝጋብሄር 

ዝተዓደሎ ድምጺ ክጭደር ክሰምዑ ከለው፣ ህግደፍ ካብ ጨጉሮም ርእሶም ስጋዕ ከብዲ 

እግሮም ደዝደዝ እዩ ዝብሎም፣ ሽዑ ህግደፋውያን ኣብ ሓንጎሎም ዝማላለሶም   እዚ 

ወዲ ኣብ ኤርትራ ተዝነብር፣ መጥፋእናዮ ነርና እዮም ዝብሉ ።  ጉጂለ ህግደፍ ንምጥፋእ 

ጥራይ እንበር ንልምዓት ሓሲቦም ዘይፈልጡን  ። 

                                 

                                           ሃይለ ማሪቆስ 

 ሃይለ ማሪቆስ እቲ ካብ መጀመርያ ስጋዕ ሕጂ ዝቓለስ ምዑት ወዲ ህዝቢ ፣  ኣብ ሞንጎ 

ብገለ ገለ ምኽንያት ኣቋሪጹ እዃ እንተነበረ፣ ብድሕሪኡ ቀጺሉ ስጋዕ እዛ ሳዓት እዚኣ ኩሉ 



ውልቓዊ ጉዳዩ ኣጸጊዑ ፣ ንህዝቢ ስቱትጋርድን ከባቢኣን ዘገልግል ዘሎ ኮይኑ፣ ሃይለ 

ማሪቆስ እቲ ዓቢ ዘበርከቶ ናይ ልብያ ኩነታት ድምጾም ኣብ ዘጥፋኡሉ ግዜ፣ ብገለ ሰባት 

ረኺቡ ሽግር ልብያ ብኣካል ምስ ረድዮ ኤርትራ ተራኺቦም ድምጾም ከስምዑ ከም 

ዝኻኣለን ። ከምእውን  ገንዘብ ተዋጺኡ ንሓገዝ ዝኸውን ናብ ዝምልከቶ ኣካላት ከም 

ዝተሰደ ክሕብር ይፈቱ። እቲ ካብቲ ዘገርም ኣብ ረድዮ ደለይቲ  ፍትሒ ስቱትጋርድ 

መንእሰያት ካብ ልብያ  ቓል ምሕተት ምስ ገበሩ፣ ኣባላት ህግደፍ ይሕዋቶም ዝጠፍኡ 

ገሊኦም ኣስማቶም ቀይሮም ገሊኦም እውን እቲ ሓቂ ኣስማቶም ሂቦም፣ ጉዳይ 

ይሕዋቶም ኣብ ልብያ ኣበይ ከም ዝነጠቡ ክንሓተሎም ይድውልልና ነይሮም እዮም፣ 

ብሕልፊ እቶም ብውልቂ ምሳይ ዝተራኸቡ ባሓቂ ሕልና ዘለዎም እንተኾይኖም፣ ንረድዮ 

ስቱትጋርድ ምስክርነት ክህቡ ይምሕጽኖም፣ ዝኾነ ኾይኑ ይሃቡ ኣይሃቡ ብዘይገድስ 

ረድዮ ኤርትራ ስቱትጋርድ ንኹሉ ብዘየፋላሊ ንኤርትራውያን ከም ተገልግል ከም 

ዝነበረትን  ከም ዘላ ንምሕባር እዩ፣ሃይለ ማሪቆስ እውን ሰባት እናቅረበ ደለይቲ ፍትሒ 

ንህዝቢ ስቱትጋርድ ሓቂ ኣብ ባይታ ኤርትራ ዘሎ፣ ብኣካል  መንእሰያት እናመጹ ኣብ 

ስትድዮ ረድዮ ኤርትራ ብብዝሒ የቅርብ ነይሩ እዩ፣ 

                    

                                     ተስፋይ ተኽለ 

ቀጻሊ ሓርበኛ ተስፋይ ተኽለ፣ ተስፋይ ተኽለ እቲ ንነነዊሕ ዓመታት ኣባል ህዝባዊ ግንባር 

ኮይኑ ዘገልገለ ብምንባሩ፣  ከምዚ ሎሚ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ኮይኑ ንጡፍ  ተቓላሳይ 

ዘሎ፣ ኣብ ህዝባዊ ግንባር እውን ንጡፍ ከም ዝነበረ ይንገረሉ እዩ። ህግደፍ ኣብ 2001 

ዓም ኣብ ልዕሊ ጂ15 ምስ ኣሰረ፣ ብዓውታ ዝተወስደ ስጉምቲ ሕጋውነት ዝጎደሎ እዩ፣ 

ብምባል፣ኣይቅበሎን እየ ኢሉ ተቓውምኡ ብምቕራብ፣ ብድሕሪኡ ንህግደፍ ብጹሑፍ 

ገይሩ ተቓውምኡ ፣ ኣቅረበ፣ ህግደፍ ዝበልዎ ሕራይ ዝብል እንበር፣ ኣይፋል ዝብል ቦቱኡ 

ሰለ ዘይኮነ፣ ኣብ ሞንጎኦም ከስርሕዎ ስለ ዛይካኣለ፣ናብ  ደለይቲ ፍትሒ ስቱትጋርድ 

ተጸንበረ። ምስ ተጸንበረ ንዓመታት ንህግደፍ ብትሪ ተቃሊሱን ይቃለስ ኣሎ፣ተስፋይ 

ኣብቲ ዝኣመነሉ ተሪርን ንጹሩን መርገጺ እዩ ዘለዎ። ተስፋይ ተኽለ ኣብቲ ስቱትጋርድን 

ከባቢኣን ሙዑታት ደቂ ህዝቢ ዝመስረትዋ ረድዮ ኤርትራ ስቱትጋርድን ከባቢኣን 

ብምጽንባር ንዓመታት ኣገልጊሉ የገልግል ኣሎ። ተስፋይ ተኽለ ቀዳም ቀዳም ካብ ከተማ 



ጎፒንገን ናብ ስቱድዮ ረድዮ ኤርትራ ንስቱትጋርድ ፣ ክኸይደን ክምለስን 90 ኪለመተር 

ይወስደሉ፣ እዚ ማለት ካኣ ኩሎም ብጸቱ ፣ንቀዳም ምዓልቲ ምሉእ ማዓልቲ ኣብ ጉዳይ 

ሃገር ከወፍይዋ ኸለው፣ ምሉእ ሰሙን እውን ኣብ ምዱላው ተጸሚዶም እዮም 

ዝሕልፍዎ። ስለዚ ባሓቂ ዝምስገኑን  ኣብ ዕላሞኦም ፈልከት ዘይብሉ ክንሶም፣ ልዕሊኦም 

ዝምስገና እውን ኣለዋ፣ እተን ኣብ ጎኖም ኮይነን ንዓመታት ኒሕ፣ ሞራል፣ሓቦ፣ ኣስኒቀን 

መሪቀን ኪድ ንዕላማኻ ተቓለስ ኢለን ስለ ዘፋነዋ፣  የማን ጸጋም ከይበሉ ንዓመታት 

ክቓለሱ ዝገበራ እዘን ዋዕሮታት  ሰብ ቃልኪ ኪዳኖም እየን፣ በዚ ኣጋጣሚ 

ከየመስገንክወን ክሓልፍ ኣይደልን። ቃልሲ ብዘይ ሰበይቲ ከምዘይ ዕወት ኣብ ብረታዊ 

ቃልስና ኣመስኪርና ኢና። ሓደ ኣብ መዳ ዝተገብረ ጥበብ ከጻውተኩም፣ ንሓንቲ መስርዕ 

መራሒ መስርዖም ካብ ጋንታና ሎሚ ንጉሆ ክንሃጂም ትእዛዝ ተዋሂቡና ኣሎ እሞ፣ 

ብረትኩምን ሳንጣኹምን ተቛጻጸሩ ኢሉ ሓበሮም።  ካብ እዞም ኩሎም ተጋደለቲ ሓደ 

ፈሪሑ ፍርሓቱ ንደገ ኣርኣዮ እሞ እቶም ብጹቱ ኣንታ እዝስ ክንደይ ይፈርሕ ኢሎም 

ደሃልዎ። ነዚ ዝተመልከተ መራሒ መስርዕ ከይዳሃሎ፣ ኣብቲ መስርዕ ሓንቲ ጓል 

ኣንስተይቲ ነበረቶም ፣ ንሳ ኻኣ ሓያል ተዋጋኢት ሰለ ዝነበረት፣ ነቲ ዝፈርሄ ተጋዳላይ ናዓ 

በል ኣብዛ ጥቓ ዋዕሮ ድፋዕ ሓዝ ኢሉ ኣትሓዞ፣ ውግእ ምስ ተጀመረ ወያ ዋዕሮ 

ክትታባተብ ምስ ረኤያ፣ ኣንታ ኣነስ እንታይ  ኮይነ ካብዛ ጓል ኣንስተይቲ ክሓምቅ ኢሉ፣ 

ኣብ ነብሪ ተቀይሩ፣ ሓይል ተዋጋኢ ኮይኑ ኣብታ ምልእቲ ሓይሊ ኣዛራቢ ኮነ። ስለዚ ደቂ 

ኣንስትዮና ኣብ ኩሉ ኣይጽግመንን እዩ፣ ሓዳር ገይረን ቆልዑት ወሊደን ኣደታተን መሲለን 

ሓዳረን ካኣልያ ክለዋ  እውን ትሕበን ኢኻ፣ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ደቅንስትዮና ኣብ ስደት 

ኣይግድን፣ ሎሚ መብዛሕተኤን ነዚ ስርዓት ክእለየለን ይደልያ እኳ እንተኮና፣ ግን  ኣብ 

ቓልሲ ኣይግድን፣ናተን ይትረፍ ፣ነቶም ሰብ ቓልኪዳነን ክዋሳኡ ኣብ ሓርነት ቓልሲ 

እናደለዩ ከለው፣ ዝኽልክለኦም እውን ብዙሓት ኣለዋ፣ ኣብ ስደት ካብ ሓንቲ ገዛ ኩሉኻ 

ተቃለስ ኣይብሃልን እዩ፣ ስደት ኣጸቢቅና ስለ ንፈልጦ፣ ግን ሃገርና  ኣበይ ኩነታት ከም ዘላ 

ንማንም ኤርትራዊ ዝተኸወለ ኣይኮነን፣ ስለዚ ሓደ ካብ ገዛ  ድምጹ ከስምዕ ናይ ግድን 

ይኸውን።  እዚ ምስ ንገብር እዩ ነዚ ሰርዓት ንኣልዮ፣ ምእንቲ ሓጥያትካ ክትሽፍን 

ንደለይቲ ፍትሒ ምምራር ኣይምተገበኤን፣ ደለይቲ ፍትሒ እዃ፣ ብዕድሎም 

ኣይተረትዑን፣ ሎሚ ጉዳይ ደገፍትን ተቋወምቲ ዘብል ግዜ ኣይኮነንን።ጽባሕ 

ከይንጣዓስ፣ ኣቦታትና ገጋ ዝገበርዎ፣ ንሕና ሲሒናያ፣ ሕጂ ኻኣ ናትና ገጋ ድቅና ይስሕንዋ 

ኣለው፣ ወረ እንታይ እዩ ጉድና ካብ ሑሉፍ ተሞክሮና ዘይንማሃር።   

ዝኾነ ኸይኑ ነዞም ምዑታት ቡጾተይ፣ ኣስማቶ ጠቂሰ  ከልዕሎም ከለኹ፣  ንኽንዲዚ 

ዓመታት ንህዝቦም ከገልግሉ ከለው  ፣ ብሞዮኦም ጋዘጠኛታት ኮይኖም ኣይኮኑን ፣ 

እንታይ ድኣ ኒሒን፣ ሓቦን ተዓጢቆም ድምብርጽ ከይበሎም ኣገልጊሎም የገልግሉ 

ኣለው።ሰለዚ ንዝተፈላለዩ ሰባት ብዉልቆም ዝገበርዎ ኢንተርቪው፣ እኳ ኢለ 

እንተገለጽኩ፣ ናይ ሓባር ስራሕ ተሓባቢሮም ይፍጽምዎ ከም ዝነበሩ እውን ከስምረሉ 



ይደሊ፣ ብርክት ዝበሉ ዓበይትን መንእሰያትን ተሞክሮ ዘለዎም ንህዝቢ ስቱትጋርድ  ካብ 

ቶሞክሮኦም ከካፍሉ ተባሂሉ እዮ ዝቀርቡ ዝነበሩ ፣ ሓያል ተሞክሮ ከም ዘቅሰሙ እውን 

ኢየ ዝርዳእ። ነዚ ህግደፍ ተረዲኡ ከም ድምጺ ህዝቢ ኤርትራ ስቱትጋርድን ፣ካልኦት ኣብ 

ዓለም ዝርከባ ድምጺ ህዝቢ ደለይቲ ፍትሒ፣ ስርዓት ህግደፍ  ንኽድፈን በሻሓት ገንዘብ 

እናውጸኤን እቲ ሓሶት ምጽላም ኣመሉ እና ኣዋፈረ፣ ንምፍሻሉ ተሰሪሑሉ እዩ። ንህዝቢ 

ዝዓግት ሓይሊ ስለ ዘየለ ግን ክዕወት ኣይካኣለን፣ በዚ መንጸር እዚ ኻኣ ንቕሓት ህዝብና  

ሓፍ ብምባል፣ ተግባር ህግደፍ እናተፈለጠ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ኢና ዘሎና። 

ኩቡር ህዝቢ ኤርትራ ስቱትጋርድን ከባቢኣን፣ 20 ዓመት ረድዮ ስቱትጋርድን ከባቢኣን 

ኣብ ዝመጽ ዓመት ከተትምም እያ፣ ዝተረፈ ሓፈሻዊ ናይ ደላይ ፍትሕን ረድዮ ኤርትራን 

ንጥፈታት፣ ብሰፊሑ ኣብ መበል 20 ዓመት ንገብሮ ገፊሕ ባዓል ረድዮ ኤርትራ በብወገና 

ተሓባቢረና ታሪኽና ንምስናድ ክንክእል በብወገንና ነቅርብ፣ እዚ ሎሚ ናይ ደቂ ህዝቢ 

ጀጋኑ ናይ 19 ዓመት ዘቅረብክዎ ገለ ክፋሉ ስለ ዝኾነ፣ ብሙሉኡ ኣብዚ ክቀርብ ሰለ 

ዘይክእል ከምቲ ዝበለክዎ፣ ንዝመጽ ዓመት ብሑቡራትና ጸኒሕና፣ ትምኒትና ክሰምረልና 

ባዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። በዚ ኣጋጣሚ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ ሓዲሽ ዓመት 

ክገብረሉ ይምነ። 

ሰላም ምሳኹም፣ 

ሚኪኤል ኣጎስቲኖ፣ ቱቢንገን 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  


