
ሓጺር ታሪኽ ብጸይትና ዓይሻ ቓዲ እድሪስ ሑሴን 

 

ዓይሻ ቓዲ አድሪስ ብ 4 ሕዳር 1959 (04-11-1959) ኣብ ከተማ ኣስመራ ተወልደት። ወላዲታ  

ወይዘሮ ፋጥማ ኢብራሂም እየን። ኣቦኣ ቓዲ አድሪስ ይበሃሉ። ቓዲ እድሪስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ቓዲ 

ኮይኖም ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገሉ ፍሉጥ ቓዲ አዮም። ቓዲ ኢድሪስ ኣቦ 6 ኣዋልድን 2 ኣወዳትን 

ክኾኑ አንከለዉ፣ በቲ እዋን እቲ ደቕኻ ብሕልፊ ደቀ-ኣንስትዩ ናይ ምምሃረን ተበግሶን ግዳሰን እብ 

ሕብረተ-ሰብና እምብዛ ደራኺ ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ፣ ቓዲ አድሪስ ግን ንኩሎም ደቆም ናይ ትምህርቲ 

ምቕሳምንን ምቕጻልን ዓቢ ኣድህቦ ብምሃብ ንደቆም በቲ አዋን ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ደረጃን ዕድልን 

ከምዝቀስሙ ኣብ ምግባረ ሓላፍነቶም ብዝከኣል ፈጺሞም ክበሃል ይከኣል። ብጸይትና ዓይሻ እውን 

ትምህርታ ኣብ ኣስመራ ምስ ወደአት ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር 

ክፍሊ ከም ሰክረታሪያ ናይቲ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ብምዃን ኣገልጊላ።  

 



ዓይሻ ቓዲ አድሪስ ከምቲ ኩሉ ሃገራዊ መንእሰይ ኣብ ከተማ ብምስጢር ኣብ ጉጅለታት ተሓኤ 

ብምጽንባር ሃገራዊ ግቡኣ ትፍጽም ነይራ። ኣብ ዝነበረቶ ምስጢራዊ ምንቅስቓስ እዚ ሕጂ ኣብ ሰልጣን 

ዘሎ ዘምሕረት በቲ አዋን እቲ ኣባል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ስለዝነብረ ኣብታ ንሱ ዝመርሓ ዝነበረ 

ምስጢራዊት ጉጅለ ነይራ። እታ ጉጅለ ደርጊ ብ 1979 ህልውናኣ ምስፈለጠ ፣ ፊዳኤይን ናይ ተጋድሎ 

ሓርነት ኤርትራ ኣባላቶም ከይተሓዙ ብቅልጡፍ  ካብ ከተማ ምውጻእ ዕማም ተግባራዊ ብምግባር፣ 

ዓይሻ እውን ብብጾታ ካብቲ ክሳብ 1979 ትሰርሓሉ ዝነበረት ሰራሕ ገዲፋ ንሜዳ ኣተወት። ናይ 

ሰክረታሪ ሞያዊ ስራሕ ተሞክሮ ስለ ዝነበረ ተሓኤ ኣብ ከተማ ከሰላ በቲ ሞያኣ ክተገልግል ተወሰን። 

ድሕሪ ገለ እዋን ናብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ናይ ተሓኤ ኣብ ካርቱም ብምዝውዋር ክሳብ ተጋድሎ ሓርነት 

ኤርትራ ብህዝባዊ ግንባርን ወያነን ተድፊኣ ንኮሮኮንን ታህዳይን ትኣው፣ ኣብ ዝተመደበቱሉ ተገልግል 

ነይራ። ድሕሪ ተሓኤ ተደፊኣ ንሱዳን ምእታዋ ግን ብጸይቲ ዓይሻ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ትንሳኤ 

ተሓኤ ብምስታፍ ግቡኣ ክትፍጽም ድሕሪ ምጽናሕ  ንስድት ኣድሃበት። ኣብ ሆላንድ ኣብ ዝነብረተልን 

ነዊሕ ዓመታት ምስ በዓልቤታን ብጻያን እስማዒል ዓሊ ካሳብ ካብዛ ዓለም እትሰናበት ሃገራዊ ቃልሲ 

ብዝምልከት ዝኸኣላ ካብ ምግባር ኣይተቖጠበትን።  

 

ናይ ቀብራ ስነ-ሰርዓት ኣብ ከተማ ብረዳ ሎሚ ዕለት 10 መስከረም 2022 ክካየድ እዩ። 

ብጸይትና ዓይሻ ፈጣሪ ኣብ ጀና ክቕበላ እናተመናን፣ ንኹሎም ፈተውታን ብጾታን ጽንዓት ንምነ።  

 

መርበብ ሓበሬታ ቶጎሩባ 


