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 ንጡፍ ኣባል ናይ ኤሪሳት ነበር፡ ክቡር  

 ተቓላሳይ መምህር ተመስገን ካሕሳይ። 
ንጡፍ ኣባል ናይ ኤሪሳት ነበር፡ ክቡር 

ተቓላሳይ መምህር ተመስገን ካሕሳይ። 
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ዓይኖመ፡ ካብ ሰብ ዝደሊ 

ከም ሳእኒ ይበሊ   

 

 

ሃይለ መንገሻ ዑቕበ 

ማርች 18፡ 2020 

 

 

እቲ ሎም ቅነ ኣብ ልዕሊ ንጡፍ ኣባል ናይ 

ኤሪሳት ነበር ክቡር ተቓላሳይ መምህር ተመስገን 

ካሕሳይ ክወርድ ዝቐነየን ዘሎን ስዉርን ግሁድን 

ዓመጻት፡ ኣጥቢቐ ይኹንን። 

 

ሓርበኛ መምህር ተመስገን፡ እምብለይ! መሰለይ 

ተገፊፈ ኣያስቅጥን'የ፡ ኖእ! ኣነ በዓል ክብረት'የ፡ 

ብምባሉ፡ እምባጋሮኛታት ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ 

ኣብ ልዕሊ መምህር፡ መጥቃዕትታትን ጸለመን 

ከካይዱ ጸኒሖም። 

 

መምህር፡ መሰሉ ተጨፍሊቑ ርእሱ ኣድኒኑ 

ዝኸይድ ናይ ሚድያ ሰብ ዘይምዃኑ፡ ኣብዝሓና 

ንምስክረሉ ተባዕ ኤርትራዊ ኢዩ።  ከምዚ ዓይነት 

ሰብ ከኣኒ ኣብ ውሽጢ ኤሪሳት ቦታ የብሉን። 
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ዓይኖመ፡  

ኣብ ፈጽሚ 

ሃገራዊ ጉቡእ። 
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ሎሚ መዓልቲ ኣነ፡ ኣብ ጎድኒቲ ተባዕ ናይ 

ሚድያ ዓይኖመ መምህር ተመስገን ደው ክብል 

ዝወሰንኩ ናይ ሚድያ ሞዅሲ ኢየ። 

 

ኮይኑ ግን መመህር፡ ብደረጃ ስለያን ጸረ ስለያን 

መዐቀኒታት፡ ንኡሳን ሕጽረታት ዘለውዎ ሓድሽ 

ተቓላሳይ ምዃኑ ኣይስሕቶን። ምስ ግዜን እኹል 

ተመኩሮታትን ግን መምህር ከርክብ ምዃኑ፡ 

ኣጸቢቐ ይተኣማመነሉ ኢየ። 

 

 

ሕጽረታት መመህር 

1ይ፡  ኤሪሳት ናይ ስድራ ቤት ኢያ። 

መመህር፡ "ኤሪሳት ናይ ህዝቢ ዘይኮነትስ ናይ 

ስድራ ቤት ኢያ" ኢሉ ይኣምን።  እዚ 

ኣመለኻኽታ፡ ብዓይኒ ስለያን ጸረ ስለያን ቱኽረት፡ 

ጎደሎ ኣጠማምታ ኢዩ። 

 

ከመይ'ሲ ኣብ ጉዳያት ኣውዲዮ ቪድዮ፡ ኣብ 

ውሽጢ ኤርትራ ሓደ ኢሳያስ፡ ኣብ 

ዳያስፖራ'ውን ብኣጠቓላሊ ሓደ ኢሳያስ 

ምህላዉ፡ ብጸጥታዊ መዐቀኒታት ከነስተብህለሉ 

ይግባእ።  መምህር'ውን ከምኡ።  ኤሪሳት፡ ናይ 

ስድራ ቤት ኢያ፡ ኢልካ ምእማን የዋህነት ብቻ 

ምዃኑ፡ ከነስተውዕል ይግባእ። 
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2ይ፡  ፊልሞንን ሳባን ወነንቲ ኤሪሳት'ዮም። 

ኤሪሳት፡ ብስድራ ቤት ከምትውነን፡ ክልተ 

ካብቶም ስድራ ቤት ፊልሞንን ሳባን ዝተባህሉ 

የሕዋቶ ኢዮም፡ ዝብሉ ሞጎተታት ናይ መምህር፡ 

ካብ ወድዒ ዝረሓቑ ኢዮም። 

 

 

ከም ኤሪሳት ዝኣመሰለ ብባህሪኡ ማእለያ ዘይብሉ 

ባጤራታት ዝሓትት ትካል፡ ብሓደ ስድራ ቤት 

ወይም ብፊልሞንን ሳባን ይውነን፡ ምባል ግርህነት 

ብቻ ኢዩ። 

 

 

ኣመሰራርታ ኤሪሳት 

ንመምህርን ንኹልና ነባቦን፡ ዝስዕብ ኢንተል 

ከቕርብ ይፈቱ። 

 

ኤሪሳት፡ ኣብ 2017፡ ከም ጥንሰ-ሓሳብ ኣብ 

ፓልቶክ ሩም ስመርዋ (Eritrean Smerrr for 

Change Room1)  ጀመረ። 

 

ኣብ ስመርዋ፡ "ናይ ተቓወምቲ ቲቪ ምምስራት" 

ዝብል ሓሳብ ክበጋገስ ከሎ፡ ፓይሎትን ፎሮን 

ኣብ መድረኽ፡ ኣማሓዳሪ ኣምቼ (ረዘነ ደርማስ) 
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ድማኒ ብስቱር ኣብ ድሕረ ባይታ ብምዃን፡ 

ብስርዓት እቲ ጎስጓስ ተጀመረ። 

 

ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጽዑቕ ዘመተታት እናጉላዕልዐ 

ከደ።  ድሕሪ ክልተ ዓመት ኣቢሉ፡ ኤሪሳት 

ተመስረተ። 

 

ኤሪሳት፡ ካብ ፈለምትኡ ስዉራን ሓንጸጽቱን 

ኣስፈጸምቱን ዝነበርዎ ሕጂ'ውን ኣብ ድሕረ 

ባይታኡ ዋናታት ዘለውዎ ደርማስ ፕሮጀክት 

ኢዩ።  "ስድራ ቤት"  ወይም "ፊልሞንን ሳባን" 

ዝብሉ፡ ኩሎም ድራማታት ምዃኖም፡ ሰተት 

ከነብሎም የብልናን። 

 

ዝጠቐስክዎም ምኽርታት ቁ. 1ን 2ን፡ ንመምህር 

ኣብ ርእሲ ብዓንቶብኡ ብዓይነት ዘይወጾ ሰብ፡ 

ዝያዳ በሊሕ ኣባል ናይ ኤሪ ሚድያ ኮሚዩኒቲ 

ከምዝገብርዎ፡ ምሉእ ምትእምማን ኣሎኒ። 

 

 

መዕጸዊ ንመምህር ለበዋ፡ ዓይኖመ ደጊም ይኣክል 

ኣበሳታት ቻርሎት።  ካብ ሰብ ዝደሊ ከም ሳእኒ 

ይበሊ፡ ስለዝኾነ እንተኽኢልካ ባዕልኻ ትውንና 

ንእሽቶ ትካል ንስኻን ስድራኻን ዘይህሰዩላ 

ከምዘዋጽእ፡ ምእማት ኢዩ። 
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MEMHER TEMESGEN KAHSAY VERSUS ERISAT. 

ATO HAILE MENEGESHA OKBE ADMINISTRATOR OF 

GENBARTORONT IN SOLIDARITY WITH MEMHER TEMESGHEN 

KAHSAY. 
 

Please submit inputs, comments or questions. 

 
Haile Menegesha Okbe 
Toronto, Canda 
 
ADMINISTRATOR COM LINKS 
Cellphone:  416-858 9305 
Email:  haileokbe@yahoo.com 
FB:  Haile Menegesha Okbe 
WhatsApp:  Haile Menegesha Okbe 
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