
ካብ በረኻ ተሃዲኖም እንስሳ ዘቤት ዝኾኑ 3ተ ገባላት አብ መርመራ ተቐጥቂጦም ዝሞቱ 

ሬሳ ኤርትራውያን ከምዝምገቡ ዝተገብረ መሰምበዳይ ዜና! ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ 

Ethiopian Semay) 
ተኣሪሙ እንደገና  ዝተለጠፈ 

 

እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ካብ ዝሓለፈ ጽሑፈይ “ኣድጊስያ ተማህሊላ በላዒዓ ኣምጸአት” 
ኣብዝብል ዝቐጸለት ኮይና ክትርእዩዋ እደሊ። ብሰነድ ትዕዝብቲ እዚ ዝስዕብ ገበን 

“ብረት ቃልሲ ኤርትሪ ንቑልቁል አፉ ዶ ተደፊኡ ወይስ ኣይተደፍአን? ትዕዝብትን 
መልስን ንዓኹም እገድፎ። 

 ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ትግርኛ ንዘየንብቡ ተኸታተልቲ መደበይ ብኣምሓርኛ 

“ሓሽፈራይ በተባለ ሞቃታ ኤርትራ እስርቤት ተደብድበው የሚሞቱ እስረኞች 

የሦስት ዘንዶዎች ምግብ እንደሚሆኑ ሚስጥሩ ይፋ ሆነ (ጌታቸው ረዳ Ethiopian 

Semay) ብዝብል “ነጋሲ” ብዝተብሃለ ኤርትራዊ መንእሰይ ዝዳሎ (Zara Media) 

ብዝብል ዝፍለጥ “ዩቱብ ቴ/ቪዥን” ዝፈነዎ ዜና ናብ አምሓርኛ ተረጚመ 

ንመንበብቲ ኣምሓርኛ ኣቕሪበሎም ዝተዓዘቡ ሰባት ‘እዛ ብኣምሓርኛ ዝለጠፍካያ ዜና 

ንትግርኛ ተዛረብቲ’ውን እንተትቐርብ ጽቡቕ ነይሩ’ ዝብል ርዕይቶ ስለዝሃቡኒ፤ ነጋሲ 

ዘቕረቦ መደብ ኣብ “ሓደ መስርዕ ጠርኒፈ” ናብ ትግርኛ ክትርጉማ ክፍትን እየ። 

 እቲ መሰምበዳይ ዛንታ ተፈጺሙ ኣብ ዝባሃል ዘሎ ቦታ ኣበይ እዩ? እንመንስ እዮም 

እዚ ግብሪ እዚ ንክፍጸም ትዕዛዝ ዝህቡ? ንዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ እቲ ዛንታ 

እነሆ ከምዝስዕብ ንርኣይ፡ እዚ ጻሓፊ እዚ ማለት ኣነ ‘ኤርትራ ብዙሕ ስለዘይፈልጦ” 
እቲ ዝግለጽ ቦታ ኣበይ ከባቢ ሙኻኑ ኣይፈልጦን፡ ግን እቲ ቦታ ኣብ ኤርትራ 

ኮይኑ“ቤት ማእሰርቲ ሓሽፈራይ” ይባሃል። ቅድሚ ናብቲ መሰምበዲ ዜና ምርኣይና፤ 
ቤት ማእሰርቲ ሓሽፈራይ እንታይ ከምዝመስል ካብ እቲ ኣሳናዳኣይ መደብን ካብቶም 



ነቲ ቤት ማእሰርቲ ብጉቡእ ዝፈልጡዎ መሳኻኽር ዝሃቡዎ ምስክርነት “ቤት 

ማእሰርቲ ሓሽፈራይ” እንታይ ከምዝመስል ብሓጸሩ ከምዚ ይመስል፡ 

 ቅድሚ ናብኡ ምእታወይ ግና ሓደ ነገር ክብል። ኣብ’ቲ ዝግለጽ መደብ ብምስጢር 
ዝተትሓዘ ገበን ኢሳያስ ትንክፍ ትንክፍ ኣቢሉ ዘቕረቦ ገበን ኢሳያስ ከምዚይብል። 

ኢሳያስ አፈወርቂ ‘ባህ ንዝበላኦ ቆናጁ ሰብ ሓዳር’ በምስጢር ናብ ዝመደቦ ቦታ 

ከምዝመጻ ብምግባር ብመስተ ስኽራን “ጢን” ኢሉ ይደፍረን፡ ከምኡ’ውን ኣናእሽቶ 

ጎርዞታት ኣዋልድ ከይቀረያ ከምዝደፍር ኣብ’ቲ መደብ ተገሊጹ እዩ። ካብ’ቲ 

ምስጢር ተባሂሉ ተሓቢኡ ዝነበረ ገበን ኢሳያስ አፈወርቂ ‘ናብ ዓዲ እንግሊዝ’ 

መጺኡ ናይ ሓደ ዝተጻበኦ ሃፍታም ኤርትራዊ ነጋዳይ “አታሊሉ” ዝደፈራ ባዓልቲ 
ሓዳር ዛንታ ይርከቦ።  

ሕዚ ቤት ማእሰርቲ “ሓሽፈራይ” እንታይ ይመስል? ናብ ዝብል ክወስደኩም። እቲ 
ቤት ማዕሰርቲ ዝተሃንጸሉ ኣግባብ ክትሃድም ከምዘይትኽእል ዝተሃንጸ ቤት 

ማእሰርቲ “ውስተ መሬት” (ኣንደር ግራውንድ) እዩ። ኣብ “ርዕሲ መሬት” ኮይንካ 

ክትርእዮ ፤ ኣብ ትሕቲ መሬት “ዝተሃንጸ ቤት ማእሰርቲ” ከምዘሎ ኣይትፈልጦን። 
ግና እቲ መሬት ብሚስጢራዊ ህንጸት ስነ ጥበብ ዝተሓንጸ ስለዝኾነ ንምፍላጡ 
ዘጸግም እዩ።  

 እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ስለ ዝተኹዓተ ቀልጢፍካ ክትለልዮ 
ዘይካኣል መእተውን መውጽኢን ዘለዎ መኽደን (ማዕጾ) ኣለዎ። 

ቤት ማእሰርቲ ሓሽፈራይ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ዝሓዘ፤ ብጭቃ ተላዕቒጡ 

ብፍርቃፍርቂ “ተገዲፉ” ዝተለሰነ “ብሓርፋፍ” ግድግዳ (ውሽጣዊ መንደቕ) 

ተኳዒቶም ዝተሃንጹ “ጎዳጉዲ ክፍልታት” ዝሓዘ እዩ። 11 መሳልላት ኣለውዎ። 
ኡሱር ከምልጥ ዝኽእለሉ ዕድል ፍጹም ዑጹው እዩ።  

ሕድሕድ ተኳዒተን ዝተሃንጻ ክፍልታት ክሕዝኦ ዝግባእ መሚኢቲ (100) ኡስር 

ከምዝሕዛ ዝተሃንጻ  እየን። ኮይኑ ግና ን100 ኡስር ክሕዛ ዝተሃንጻ እተን ጎዳጉዲ 

ክፍልታት ዕጽፊ ከምዝሕዛ ተገይሩ ከክልተ ምኢቲ (200) ኡሱራት ክምዝሕዛ 

ብምግባር ኡሱራት ከም ኣጣል ተዳጒኖም ብድውሎም ብረስኒ (ብዋዒ) ተጻቓቒጦም 
ሲኦላዊ ድቃስ ከሕሉፉ ይግበር።  



ካብ እተን 11 ክፍላትት ካልኦት ዝተፈልያ ነብሲወከፍ አረርባዕተ (4 ተ 4 ተ ) 

ኡሱር ዝሕዛ 9 ክፍልታት ኣለዋ። እዚአን ምናልባሽ ንዝተፍልዩ ተጠርጠርቲ 
ኡሱራት ስቅያት ከሕልፉሉ ዝተመደባ ክፍልታት ይመስላ። ቤት ማእሰርቲ 

ሓሽፈራይ ብተለምዶ “ኣንደር” ተባሂሉ ይጽዋዕ። ከምቲ ዝተገልጸ ‘ህንጸቱ’ ኣብ 

‘ውስተ መሬት’ ኣብ (ትሕቲ መሬት) ስለዝኾነ ከም “ፓላሶታት” (ደብርን ህድሞን) 

ላዕልን ታሕቲን ኣለዎ። እተን ጉድጓዲ ክፍልታት ብዝተሓራረጋ (ብዝተጣላላፋ) 
መሳልላት ኢኻ እትኣትወን።እቲ ዘስደምም ድማ ንነብሲወከፍ ክፍልታት ኣብ 

ኤርትራ ብዝርከባ ናይ ከተማታት ኣስማት እየን ዝጽዋዓ። ኣብ ታሕቲ (ኣብ ስር) 

ዘለዋ ጎዳጉዲ ክፍልታት “አቑርደት፤ተሰነይ፤አስመራ፤ታይታኒክ..ወዘተ” ብዝብል 
አስማት ይስመያ።  

ብዘይካ እተን ዝተጠቕሳ ካላኦት ሰሰለስተ ሚኢቲ 300 ኡሱር ዝሕዛ ኣብ ትሕቲ 

መሬት ዝተሃንጻ ጸልማትን ሓሩርን ቁርን ዝባረያሉ “ገሃነማዊ” ቤት ማእሰርቲ 
ተወሲኹዎ ኣሎ ይበሉ መሳኻኽር። እዚአን ከምተን ካልኦት ዕጽፊ ኡሱር ከምዝሕዛ 

ተገይረን ነብሲ ወከፍ ክፍሊ 600 ኡሱር ዝሕዛ “ጎዳጉዲ ክፍልታት” እየን። 

እዚአን’ውን ከምተን ካልኦት ጎዳጉዲ ክፍልታት ብፍርቃ ፍርቂ ጭቃ ዝተምርጋ 

ስለዝኾና ማይ ክወቅዕ እንከሎ ሓመድ ኣብ ልዕሊኦም “ፈሸሽ” እንዳበለ ኡሱራት 

ዝሳቐይሉ ሲኦላዊ ምድሪ እንትኾን፤ ምስኡ ድማ “ኣብቲ ምድሪን ኣብ እቲ ጉድጓድ 
ብዝፍልሑ ናይ ትሕቲ መሬት ሓሳዅን ትኳንን እንዳተበልዑ ዝባኖም ቆሲሉ 
ሕድሕድ እሱር እንዳተፋጋፈገ ናይ ሓደ ቁስሊ ናብ ሓደ ቆሳል ቆርበት እንዳተላገበ 

ብሙቖትን ብቁንቁነን ከምዝሳቐዩ ይግበር ከምዘሎ “መንእሰይ ነጋሲ” (ኣዳላዊ ዛራ 

ሚዲያ) ብጓሂን ብሕርቃንን ብብርቱዕ (ኩቱር) ሓዘንን ይገልጾ። 

 “ትሕተ መሬት” “ሓሽፈራይ” እንታይ ከምዝመስል ካብ ራኣና ኣብቲ ትሕቲ ጉድጓድ 
ተኣሲሮም ገሃነማዊ ህይወት ዘሕልፉ ኤርትራዊያን ኡሱራት እንታይ ግፍዒ 

ይፍጸሞም ከምዘሎ ብሓጸሩ ንርኣይ። ምስ’ዚ ኣብ ካልእ ማዓልቲ “መደብ ዛራ 

ሚዲያ” (መደብ ነጋሲ) ተፈንዩ ዝሰማዕኩዎ መሰክሒ ግፍዒ ክገልጽ እሞ ናብ እቲ 

ኣብ’ዚ ሰሙን እዚ ንህዝቢ ዝተግሃደ ምስጢራዊ ስቅያት ቤት ማእሰርቲ ሓሽፈራይ 
ክወስደኩም እየ።  

መጀመርታ እዚ እነሆ፦  



ንሞት ዝተፈረዶም (ብፍረዲ ሕጋዊ አግባብ ቤት ፍርዲ ማለት ኣይኮነን -

ብሰብስልጣን ቤት ማእሰርቲን ጀኔራላትን ትዕዛዝ ማለት እዩ!) ኡሱራት በቲ 
ዝፀምለወ ጉልበቶም መቓብሮም ክኩዕቱ ምስተገብረ፤ እቲ ከባቢ ሓሩር ስለዝኾነ 
ብሓያል ጽምዒ ስለዝሳቐዩ ፤ እዚ ንክገብሩ ዝተመደቡ ሰባት ናብ’ቲ ጥቓ ጉድጓድ 

ቀሪቦም እንኩም ማይ  ስተዩ ኢሎም  ‘ማይ ዝሐዘ ዝመስል መጥለቕ’ 

ምስአርኣዩዎም፤ እቶም መቓብሮም ዝኹዕቱ ኡሱራት ካብ’ቲ ጉድጓድ ከይወጹ ነታ 

መጥለቕ ክቕበሉዎም ተቋዳዲሞም ቅርብ ምስበሉ  “መጥለቕ ሙሉእ” ዝሓዘት 

ሳዮናይድ (ስሚ) ናብገጸም ይደፍኡሎም (ይኹዑዉሎም)።ብድሕሪኡ ነዲዶም-
ይርፍረፉ።  

ብከምዚ ዓይነት ብዝተፈላለዩ ጨካን ኣቃታትላታት ዝሞቱ ብዙሓት እንትኾኑ ሕዚ 

ድማ መንእሰይ ነጋሲ (ራዛ ሚዲያ) ዘዳለዎ “ናፅነት ኤርትራ”-“ናብ ባርነት ተለዊጡ” 

ብዝብል ንኣካባብራ ናፅነት በዓል ኤርትራ (ግንቦት) ዝባሓተሉ ዕለት ብዘምልከት ን4 
መዓልቲ ዝጸንሕ ምከልኻል ሓይሊታት ኤርትራን ጀኔራላትን ኮለኔላትን 

(ወታሃደራዊ መኳንንቲ ኤርትራ) ምስ መራሒኦም ኢሳያስ አፈወርቂ ኮይኖም ኣብ 

ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፍጽሙዎ ዘለው ገበን ኣብዘቃለዓሉ ናይ 4 መዓልቲ መደብ ፤

ኣብ ቤት ማእሰርቲ “ሓሽፈራይ” ዝተፈጸመ ዘፍርሕ፤ ዘሰንብድ ፤ ንክትሰምዖ 

“ዘባህርር” አቃታትላ ኡሱራት ከመይ ከምዝፍጸምን እንመን ከምዝፍጽሙን እነሆ፦ 

 ኡሱራት ኣሲርካ ብዘይ ቤት ፍርዲ ትዕዛዝ ምቕጥቃጥ፤ ኣዋልድ ምግሳስ፤ ኣንስቲ 
ሰብ ሓዳር አገዲድካ ምግሳስ፤ ኡሱራት ቀጥቂጥካ ምቕታል፤ ጉቦ፤ ንብረት 

ምጥፍፋእ፤ ምስ “ራሻይዳ” ተሿሪኾም ካብ ሱዳን ዝኣትዉ ሰብ ፀሊም ዕዳጋ 

(ኮንትሮባንድ ኣቑሑት) ምምቓል፤ ከምኡ’ውን ምስ ራሻይዳ እንዳተማሳጠሩ 

ኤርትራውያን ከም ግዑዝ ኣቕሓ ብገንዘብ ኣብ “ዝውውር ዕዳጋ” እንዳተሸጡ 

ተጨውዮም ናብ “ዕዳጋ ባርያ” ንክሽየጡ ምግባር “ብትእዛዝ ሜ/ጀ/ተኽላይ 

ማንጁስ፤ ሌ/ኮ ስምኦን ገብረድንግል፤ሌ/ኮ ወልደዝጊ ባህታ ወዘተ… ”ዝፍጸም ገበን 

ብዙሕ እዩ ምስበለ….  

ካብ’ቶ  ዝተፈጸሙ መስካሕክሕ ወንጀላት እነሆ ከምዚ ይብል። ንክትሰምዖ ዘባህርር 

ግብሪ ንምፍጻም ተባሂሎም ብፍልጠትን ትዕዛዝን መራሕቲ ኤርትራን “ወታሃደራዊ 

መኳንንቲ ዝኾኑ አዘዝቲ “ሓሽፈራይ” ቤት ማእሰርቲ” ካብ በረኻ ተሓዲኖም ዝመጹ 



3 (ሰለስተ) ዕባያት በረኻ ዝኾኑ ዓበይቲ “ገበላት”፤ ኣብ’ቲ ጥቓ ቤት ማእሰርቲ 

“እንስሳ ዘቤት” (ፔት) ንክኾኑ ዘላማማዱዎም እዞም 3 ገባላት ምግቦም “ብብዝሒ 
ምቕጥቃጥ ኣብ ምርመራ ህይወቶም ዝሓልፍ ኤርትራውያን ኡሱራት ንከይቕበሩ 

ወይ ሰብ ከይርእዮም ምእንታን መግቢ እዞም 3ተ ገበላት ንክኾኑ ትኩስ (በድኒ) 
ሬሳኦም ናብቶም ገበላት ዘለውዎ ክፍሊ ተጎቲቶም ምስተደርበዩ እቶም ገበላት 

ክብልዑዎም ይግበር። እቶም ሰብ ክበልዑ ዝተመደቡ 3 ተ ገበላት ዝሞተ ኡሱር 

ክሳብዝረኽቡ ድማ ኣብ’ቲ ከባቢ ማእሰርቲ ክፋረያ ዝተገብራ ብዙሓት ኣኽልብቲ 

ዝወልደኦም “ኮራኹር” ክቕለቡ ይግበር። 

መዛዘሚ 

ኣነ ኣብዚ ወዲአ ኣለኹ። በዚ ኣጋጣሚ ሓደ ኤርትራዊ ብኣምሓርኛ ዝተርጎምኩዎ 

ጽሑፍ ምስኣንበበ “ኣንታ ወያነ፤ ንስኻ ወያነ ኢኻ” ብምባል ጸርፊ ምስደርበየለይ ፤
ኣነ ካብኡ ንላዕሉ ወያኔ ዝቃወም ሙኻነይ ኣብ ሚዲያ ዘለኹ ፤ ቡዙሕ ሰብ 

ዝፍልጠኒ ሙኻነይ ብዘይምፍላጡ እንተተገረምኩ’ኳ፤ ካብቶም እንስሳዊ ሕልና 
ዘለዎም ፍጡራት ሓደ ምኻኑ ስለዝፈልጥ እቲ ዘገረመለይ ግና እዚ ሰሚዑ 

“ዘይባህረረ” ሰብ እንተሃልዩ “ሰብ ዘይኮነስ ኣራዊት ጥራሕ እዩ ክኸውን” ዝኽእል 
እብል።  

ሰላም ቅነ~! እቲ ቪደዮ ንምስማዕ እነሆ፤- ቀንዲ ገበርቲን ሓደግቲን ሓለፍቲን 

ጀነራላትን ኣብ ኤርትራ ሌ/ኮ ስምኦን ገብረድንግል &amp; ሌ/ኮ ወልደዝጊ ባህታ 

ካልኦትን መን እዮም https://youtu.be/V80GSO3t40Y 

 ኣመስግን ጌታቸው ረዳ (ኢትዮጵያን ሰማይ Editor Ethiopian Semay) 

https://youtu.be/V80GSO3t40Y

