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   ሓጺር ታሪኽ ህይወት ነብሲሄር ተጋዳላይ ናይዝጊ ክፍሉ 
 
    ታሪኽ ህይወት ነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ ኣብ ሓጺር ሰዓታት ጸሚቕካ ከተቕርቦ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። 

ይኹን'ምበር ካብ ቤተሰቡን መተዓብይቱን መማህርቱን መቓልስቱን ዝተዋጽአ፡ ካብ ውቅያኖስ ብጭልፋ 

እነሆ።  
 
    ተጋዳላይ ነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ ካብ ኣቡኡ ኣቶ ክፍሉ ባህታን ኣዲኡ ወይዘሮ እሙና ወልደኣብዝግን 

ኣብ የካቲት 21, 1941 ኣብ ኩዶብዑር ኣውራጃ ሰራየ ተወሊዱ። ናይ መባእታን ማእከላይ ደረጃን ትምህርቱ: 

ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ(San Giorgio) መንደፈራ ኣብ 1956 ጨሪሹ። ብድሕሪ'ዚ ናብ  ኣዲስ 

ኣበባ ብምኻድ: ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ነርባዕተ ዓመታት ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ 

ድሕሪ ምስልሳል፡ ኣብ መምሃራን መሰልጠኒ ደብረብረሃን ናይ ሓደ ዓመት ትምህርቲ ብምክትታል፡ 
ብምምህርና ኣብ 1961 ብኽብሪ ተመሪቑ። ንቕሩብ አዋናት ኣብ ኢትዮጲያ ከም መምህር ሰሪሑ።  
 
    ኣብ 1963 ነጻ ዕድል ትምህርቲ ስለዝረኸበን ካብ'ቲ ብጸጥታ ናይ ኢትዮጲያ ብተደጋጋሚ ዘጋጥሞ ዝነበረ 

ማእሰርትን ምክትታልን ንምኽዋል፡ ናብ ሶቬት ሕብረት ብምኻድ ድሕሪ ሽዱሽተ ዓመታት ብማስተርስ 

ዲግሪ ተመሪቑ። ቀጺሉ ኣብ 1970 ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ ኣብ ቦስቶን ኮለጅ ንዝለዓለ ናይ 

ዶክተርነት ዲግሪ ንምክትታል ተቐቢሎ'ሞ ትምህርቱ ጀሚሩዄ እንተነበረ፡ ብምኽንያት ኣብቲ እዋን'ቲ 

ብፍላይ ከኣ ምስ ምፍላይ ህዝባዊ ሓይልታት፡ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ኤርትራ ተወዓዊዑ ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ፡ 

ትምህርቱ ብምቁራጽ፡ ምሉእ ግዜኡን ህይወቱን ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ተጸምደ። እዚ ከም መብዛሕትኦም ናይ 

ትምህርቲ ዕድል ዘጋጠሞም ኤርትራውያን ህጻናትን መንእሰያትን ዝሓልፍዎ መሳልል ናይ ህይወት 

ክኸውን ከሎ፡ ናይዝጊ ግን ብዙሕ ፍሉይነት ነይሩዎ።  
 

- ብህጻኑ፡ ገና ወዲ 14 ዓመት ከይበጽሐ ከሎ፡ ክቱር ሃገራዊ ፍቕርን ክቱር ድሌት ንነጻነት ኤርትራን 

ዘሕደረ፡ ምስ ዕድሜኡን ተመኩሮኡን ዘይመጣጠን ንጡፍን ንቑሕን ደፋርን ኤሪትራዊ ዜጋ ምንባሩ፡ 

ብኹሎም መተዓብይቱ ይምስከረሉ።  
 

- ኣብ እዋን ፈደረሽን፡ ንነጻነት ኤርትራ ዝጠልብ፡ ንህዝቢ ዘነቓቕሕን ንቓልሲ ዝዕድምን ጽሑፋት 

እናዳለወ፡ ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ጨርቂ እናረከመ፡ ኣብ ጎደናታት ከተማ  መንደፈራን ቤት ትምህርቲ 

ሳን ጂዮርጆን ክዝርግሕ ይሓድር ነይሩ። 
 

- ኣብ ኣስመራ ዝኾነ ኣንጻር ስርዓት ሃይለ ስላሴን ጎበጣ ኤርትራን ዝቐንዐ፡ ብተመሃሮ ዝካየድ 

ተቓውሞታት  ወይ ሰላማዊ ሰልፍታት ምስ ዝህሉ፡ ኣብ መንደፈራ ተመሳሳሊ ተቓውሞ ወይ ሰላማዊ 

ሰልፍታት መታን ክጅመርን ክካየድን፡ ብስቱርን ብጋህድን ንተመሃሮ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ 

መንደፈራ ክጉስጉስን ክውድብን ከለዓዕልን ብልዑል ኒሕ ይሳተፍ ነይሩ። 
 

- ኣብ ኣስመራ ምስ ከደው'ን ኣብቲ አዋን'ቲ ብማሕበር ሸውዓተ ዝፍለጥ ዝነበረ፡ ንነጻነት ኤርትራ 

ዝጠልብ ምስጢራዊ ውድብ ኣባል ብምኾን፡ ኣብ ደምበ ቓልሲ ተጸምቢሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባውን 

ተመሳሳሊ ጉጅለታት ብምፍጣር ይንቀሳቐስ ነይሩ። 
 
- ኣብ 1961 መራሕቲ ውድብ ሓርነት ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መስራቲ ጉባኤ ንምክያድ ምስ ተኣከቡ፡ 

ነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ ምስ ካልኦት ሃገራውያን ኤርትራውያን ነዚ ኣጋጣሚ'ዚ ብምጥቃም፡ ናጽነት 

ህዝቢ ኤርትራን ጭቆና ስርዓት ኢትዮጲያን ትገልጽ ደብዳቤ ኣዳልዮም ኣብ'ቲ መራሕቲ ኣትዮሙሉ 

ዝነበሩ ሆቴላት በቲኖም። 
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- ኣብ ስልጣን ኮይኖም ንመንግስቲ ኢትዮጲያ ዘገልግሉ ዝነብሩ ኤርትራውያን ሹመኛታት፡ ከም በዓል 

ደጃዝማች ኣስፋሃ ወልደሚካኤል፡ መልኣከሰላም ዲመጥሮስ ዝኣመሰሉ ኣገልገልቲ ባዕዳዊ ገዛኢ፡ 
ካብቲ ዘካይድዎ ዝነበሩ ጸረ ኤርትራ ሽርሕታት ክቑጠቡን ተንኮላቶም ንምፍሻልን ንምርዓድን፡ 
ናይዝጊ ምስ ክልተ ካልኦት ተቓለስቲ ብጾቱ ጽሑፋት ኣዳልዮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሶም ኣስመራ 

ኣተዉ።ድሕሪ ምእታዎም ዘዳለዉዎ ጽሑፋት፡ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ማለት ኣስመራ፡ ደቀምሓረን 

መንደፈራን  ክብትኑ ፋሕ ምስ በሉ፡ ኣብ ደቀምሓረ ክብትን ዝተመደበ ኤርትራዊ ብጸጥታ ፖሊስ 

ተታሒዙ።  ድሕሪ ዘስካሕክሕ መግረፍትን ስቓይን ስለ ዝተለፋለፈ፡ ነፍሲሄር ናይዝጊ ከምታ 

ዝተመደባ ስእሊ መራሕ መንግስቲ ከም በጊዕ፡ ቀሺ ዲመጥሮስ ከም ወጠጦ ዘለዎ ጽሑፋት ኣብ 

መንደፈራ እናበተነ ከሎ ኣብ ኢድ ፖሊስ መንደፈራ ወደቐ፡ ምስኡ'ውን ሓንቲ ኮልት 45 ሽጉጥ ኣብ 

ኢዱ ተረኽበት። ነፍሲሄር ናይዝጊ ወንጀላዊ ምርመራ ተገይሩሉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተበገሰ ምስ 

ተረጋገጸ፡ ካብ መደበር ፖሊስ መንደፈራ ናብ ኣጅፕ መደበር ፖሊስ ኣስመራ ኣመሓላለፉዎ።  
 
- ንፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ ብመቑሕ ተኣሲሩ ኣብ ቅድሚ ጀነራል ተድላ ዑቕቢት ቀረበ። “ወዲ መን 

ኢኻ፡ እንታይ ኢዩ'ኽ ስራሕካ” ኢሎም ሓተትዎ። ናይዝጊ ኸኣ ብድፍረት መለሰሎም። “ሰሪሕካ 

ስድራኻ ከይትናብስ ኣብ ሓምቢስካ ዘይትወጾ ውቅያኖስ ትሕምብስ ኣለኻ፡ ንምኾኑ መን'ዩ ልኢኹካ” 
ክብሉ ሓተትዎ። ናይዝጊ ከኣ ድፍረት ብዝመልኦ ኣዘራርባ፡ “ለኣኽተይ ማሕበር ሸውዓተ እዮም። ኣነ 

ከም ዝተሓበረኒ ኸኣ ጎይታይ፡ ንስኹም'ውን ወዲ ማሕበርና ኢኹም ” ምስ በሎም፡ ካብ መንበሮም 

ሓፍ ኢሎም ብበትሪ ክሃርሙዎ ወስ ምስ ኣበሉ፡ ናይዝጊ ግን ቅጭጭ ኣይበሎን። ብድፍረት ናይዝጊ 

ዝተገረሙ ጀነራል ተድላ ዑቕቢት፡ ሓንቲ ቃል ከይወሰኹ ናብ ሸልኡ ክውሰድ ኣዘዙ።  
 
- ብፍላይ ኣብቲ ግዜ'ቲ ከም ሕሱም ተቓለስቲ ዝሃድኑን ዘከላብቱን ዝነበሩ ጀነራል ተድላ ዑቕቢት፡ 

ንናይዝግን ቤተ ሰቡን ብዙሕ ኣሳራጥዮሞም እዮም። ኣዲኡ ንናይዝጊ ወይዘሮ እሙና፡ ደሃይ ወደን 

ንምፍላጥ ብዙሕ ገልታዕታዕ ኢለን፡ ተንከራቲተን። ሓደ ግዜ ነፍሲሄር ናይዝጊ ኣብ ቤት ማእሰርቲ 

ተዳጕኑ ከሎ፡ ድሕሪ ክንደይ ምምልላስ ምስ ጀነራል ተላ ዑቕቢት ተራኺበን፡ ወደን ክፈትሓለን ምስ 

ለመንኦም፡ “ወድኺ ግብሩን መልሓሱን ዕረ እዩ” ምስ በልወን፡ “ጎይታይ ንዓኹም'ዩ ዕረ፡ ንዓይስ 

መዓር'ዩ” ብማለት ከምዝመለሻሎም ይንገር'ዩ። ኤርትራ ነጻነታ ምስ ተጎናጸፈት፡ ነፍሲሄር ናይዝጊ 

ንኣዲኡ ወይዘሮ እሙና፡ ናብታ ናይ ጀነራል ተድላ ዑቕቢት ቤት ጽሕፈት ዝነበረት ወሲዱ፡ ኣብታ 

መንበሩ ኮፍ ኣቢሉ “ኣብዚኣ ኮይኑ ድዩ ዘሳቕየኪ ነይሩ፡ በሊ ሳላ ሰውራን ሳላ ደቅኽን ባዕልኺ ኮፍ 

ኢልክያ” ብማለት ከምዝተዋዘየን፡ “ኣገናዕ ዞምደቀይ” ብማለት ንብዓት ኣሰንየን ከምዝመለሳሉን 
ይንገር። 

 
- ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ፡ ኣብ ኤርትራ ኣብ ህዝቢ ብዙሕ ጽልዋ ከሕድር'ዩ 

ተባሂሉ ስለዝተሰግአ፡ ብስቱር ቤተሰቡ ከይፈለጡ ናብ ኢትዮጲያ ተወሲዱ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለም 

በቃኝ ንልዕሊ ሸውዓተ ኣዋርሕ ተዳጉኑ፡ ብዙሕ ስቅያት ኣሕሊፉ። መስኪነይቲ ወላዲቱ ወይዘሮ 

እሙና፡ ሽዑ'ውን ደሃይ ወደን ንምንዳይ ናብ ዘይፈልጥኦ ሽዋ ብምኻድ ብዙሕ ተኸላቢተን።  
 
- ነፍሲሄር ናይዝጊ ወላ'ዄ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጕኖም ዘይተኣደነ መግረፍትን ስቅያትን 

እንተኣውረድሉ ናይ ቃልሲ መንፈሱን ንነጻነት ዘለዎ ባህግን ክብርዝዎ ወይ ከበርዕንዎ ኣይከኣሉን። 

ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወጸው'ን፡ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን ኤርትራውያን ኣብ ምውዳብን 

ጽሑፋት ኣብ ምዝርጋሕን ብዝለዓለ ደረጃ ቀጸሎ። ነፍሲሄር ናይዝጊ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ሃይለሰላሴ 

ዝነበሮ ዘይተዓረቕ ጽልእን፡ ንናጽነት ኤርትራ ዘለዎ ባህግን ክምህ ዘይብል ናይ ቃልሲ መንፈስን፡ ካብ 

ጸጥታ ኢትዮጲያ ክሕባእ ስለዘይተኻእለ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ምንባር ኣስጋእነቱ እናዓበየ ስለዝመጸ፡ ኣብ 

1963 ብሓገዝ ዝተፈላለዩ ሰባት ናይ ነጻ ትምህርቲ ስኮላርሺፕ ተዳልዩሉ ናብ ሶቭየት ራሽያ ክኸይድ 

ተገዲዱ።  
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- ኣብ ሶቭየት ራሽያ ኣብ ዝነበረለን ኣስታት ሸውዓተ ዓመታት ብዘይካ'ቲ ብቁጠባዊ ምሕደራን 

ውጥንን( National Economic Planning )ናይ ማስተርስ ዲግሪ ትምህርቱ ብዝለዓለ ደረጃ 

ክፍጽም ምኽኣሉ፡ ኣብ ራድዮ ሞስኮው ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራም ከም ኣስተርጔምን ኣዳላዊ መደብን 

ኮይኑ ብምስርሕ፡ ናይ'ቲ እዋን'ቲ ዝነበረ ዓለማዊ ማሕበርነታዊ ሰውራ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ሃገራት 

ሳልሳይ ዓለም ዝጔሃሃር ዝነበረ ቃልሲ ኣንጻር መግዛእትን ጎበጣን፡ ልዑል ተመኩሮን ፍልጠትን 

ክድልብ ኣኽኢሉዎ። 
 

- ኣብ 1970 ወላ'ዄ ንዝለዓለ ናይ ዶክቶርነት ( PHD ) ደረጃ ትምህርቲ ክቕጽል ኣብ ሕቡራት ሃገራት 

ኣመሪካ ዕድል ረኺቡ፡ ኣብ ቦስቶን ኮለጅ ትምህርቲ ጀሚሩ እንተነበረ፡ ነዚ ዕድል'ዚ ኣቌሪጹ ምሉእ 

ግዜኡን ጉልበቱን ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከኣ ምስ ምውላድ 

ሕዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ፡ ብኹለንትንኡ ከወፊ መረጸ። 
 

- ኣብ ዝቐጸለ ክልተ ዓመታት ማለት 1970-1971 ነፍሲሄር ናይዝጊ ኣብ ኤውሮጳ፡ ሕቡራት ሃገራት 

ኣመሪካ፡ ናብ ውሽጢ ሜዳን ማእከላይ ምብራቕን እናተመላለሰ ናይ ተመሃሮን ሰራሕተኛታትን 

ውድባት ክበዝሓን ክሕይላን፡ ምስ ሜዳ ዘለወን ርክባት ክተርርን፡ ገንዘባውን ንዋታውን ኣበርክቶአን 

ክዓዝዝን ዝተጻወቶ ተራን ኣበርክቶን መዘና የብሉን። ነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ ሓደ ካብቶም ቀንዲ 

መስረቲ ማሕበር  ኤርትራውያን ንነፃነት ኣብ ሰሜን ኣመሪካ፡(ኤናሰኣ) እዩ። ምምስራት ማሕበር 

ኤርትራውያን ንነጻነት ኣብ ኤውሮጳ፡ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ጥሒሻ ምንቅስቓስ ምስ 

ተራን ኣበርክቶን ነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ ዘተኣሳስር ጽኑዕ ሓረግ ኣለዎም።  
 
- ኣብቲ እዋን'ቲ ዝነበረ ሕጽረት ፓስፖርትን ቪዛን ከየጸገሞ፡ ብልዑል ሜላን ብልሓትን ምስ 

ዝተፈላለያ መንግስታት ሃገራት ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ርክባት እናካየደ፡ ብረታዊ 

ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተፈላጥነት ክረክብ፡ ኣብ ፖለቲካዊ መድረኻት ህላዌኡን በደሉን ዘቃልሕሉ 

መሓዙት ክጥሪ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝካየድ ዝነበረ ኣርሜናዊ ግፍዕታት 

ንዓለም  ከጋልጽ ዘሕለፈን ክልተ ዓመታት እየን። 
 
    ብድሕርዚ'ዩ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 1971 ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተሰሊፉ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ክሳብ'ቲ ኣብ 

2005 ብሕማም ተደኒሱ ኣብ ለንዶን ምስ በዓልቲ ቤቱን ክልተ ደቁን ክእለ ዝጅምር፡ ንልዕሊ 35 ዓመታት 

ኣባል ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብምዄን ዝተቓለሰ፡ ኤርትራ ኣኽሊል ነጻነት ክትጎናጸፍ ብልዑል 

ደረጃ ዝተዋስአ ገዲም ተጋዳላይ እዩ።  
 
ነፍሲሄር ናይዝጊ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ካብ ተራ ኣባል ኣብ ተዋጋኣይ ሰራዊት ክሳብ ኣብ 1987 ኣባል 

ማእከላይ ሽማግለ ብምዄን፡ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታትን ጽላታትን ኣገልጊሉ። ብድሕሪ ነጻነት'ውን ኣብ 

ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ፖለቲካውን ጸጥታውን ጽላታት መንግስቲ ኤርትራ ብዝለዓለ ናይ ሓላፍነት 

ጽፍሕታት፡ ብደረጃ ኣምባሳደርን ምክትል ሚንስተርን ሰሪሑን ንሃገሩ ኣገልጊሉን።  
 

- ብዙሓት መተዓብይቱን መቓልስቱን ኤሪትራውያን፡ ንነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ ሕያዋይን ደንጋጽን፡ 
ሰባት ብዘይ ኣግባብ ክዕመጹን ክብደሉን ዘይደሊ፡ ግን ከኣ ተጻራፋይ፡ ኣፉ ኣይመባልዕቱን'ያ 

ብማለት ይዝክርዎ። ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልስን ድሕሪ ናጽነትን፡ ተጋዳላይ ናይዝጊ ክፍሉ፡ ኣብ 

ዝተፈላለየ ትካላት ግንባርን መንግስትን እናሰርሐ ኸሎ፡ ብሓላፍነት ዝሕተተሉ ብኣሉታ ዝግለጽ ግን 

ገና ዘይተጻረየን ጭብጢ ዝጎድሎን፡ ኣብ ቅድሚ ሕግን ፍትሕን ዘይተዳነየ፡ ብኣፈታሪክን 

ብቤላበለውን ዝንዛሕ ክስታትን ወቐሳን ርእይቶን ኣብ ጎደናታት ክዝረበሉን ብጽሑፍ ክዝርጋሕን 

ንነዊሕ ግዜ ከም ዝጸንሐ ርዱእ'ዩ። 
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- ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ። ነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ፡ ካብ 1971 ጀሚሩ ብደረጃ ማእከላይ ሽማግለን ኣብ 

ላዕለዋይ ጽፍሒ ሓላፍነትን፡ በቲ ውድብን መንግስትን ዝወሃብ መምርሕን ትእዛዛትን ተቐይዱ 

ንልዕሊ 35 ዓመታት ዝተዋስአ ስለ ዝኾነ፡ ጉዳይ እንተ'ልዩ፡ ዘኽስስ ነገር እንተ'ልዩ፡ ገበን'ውን 

አንተ'ልዩ፡ ብቐዳምነት እቲ ውድብን መንግስትን ክሕተቱ ይግባእ። ንነፍሲሄር ናይዝጊ ናይ ካልኦት 

ንምኽዋል፡ ተሰካም ናይ ኩሉ ዕዳ ምግባሩ ዘይኮነስ፡  ነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ፡ ከም ዝኾነ ፍጡር ወዲ 

ኣዳም ብውልቁ ኾነ ከም ኣባል ናይ'ቲ ውድብን መንግስትን ዝምጎሰሉን ዝንቀፈሉን ወይው'ን 

ዝሕተተሉን ዓበይትን ናእሽቱን ጉዳያት ክህልዎ ግን ባህርያዊ'ዩ። ይኹንምበር፡ ሕጂ ኣብዛ ንፍሲሄር 

ናይዝጊ ሓመድ ኣዳም ከነልብሶን ክንፋነዎን ተዳሊናሉ ዘሎና ህሞት፡ ብዛዕባ'ዚ ኣልዒልና ክንዛረብ 

ዘይኮነስ፡ ንናይ  ታሪኽ ፍርድን፡ ንመጻኢ ርጉጽነት ናይ ሕሉፍ ፍጻሜታት ዝገሃደሉ፡ ንነጻን 

ፍትሓውን ግዜን መድረኽን ንሓድጎ። 
 
 
    ተጋዳላይ ናይዝጊ ክፍሉ ሰኑይ ዕለት 6 የካቲት 2012 ኣብ ለንዶን ዓሪፉ። ከምቲ ንቡር ሓሙስ ዕለት 09 

የካቲት ቤተ ሰብን ብዙሓት ፈተውትን ዝተኻፈልዎ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሚካኤል ለንዶን ጸሎት 

ፍትሓት ተፈጺሙ። ኣብዚ ንኹሉ ተሳታፊ ዘስደመመ ሓደ ኣማትን ዘተዓዛዝብን ፍጻሜ ተጋሂዱ። ካብ 

ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሎንዶን፡ ኣምባሳዶር ይኹን ካልኦት ኣባላት፡ ጠንቁ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት 

ኣብቲ ፍትሓት ኣይተሳተፉን። ከምቲ ንቡር፡ ድሕሪ ፍትሓት፡ ሬሳ ብቐጥታ ናብ ኤርትራ ንምጉዕዓዙ 

ምድላዋት እናተገብረ ከሎ፡ ኣብ ለንዶን ዘሎ ኤምባሲ ኤርትራ መሰነይታ ፍቓድ ስለ ዝኸልከለ ሬሳ 

ክንቀሳቐስ ከምዘይክእል ዘይተሓስበ ድቦላ መርድእ ንቤተ ሰብ ነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ ተነጊሩዎም። 
ቤተሰብ ነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ሎንዶን ብምኻድ፡ ሬሳ ናብ 

ኤርትራ ንኸይኣቱ ወይ ንኸይቅበር ቀንዲ መኸልከሊኡ ጠንቂ እንታይ ምዄኑ ብግቡእ ይነገረና ብማለት 

ብኣካልን ብጽሑፍን ዘቕረቡዎ ተደጋጋሚ ሕቶታት ኣዕጋቢ መልሲ ኣይረኸበን። ንቤት ጽሕፈት ሚንስትሪ 

ወጻኢ ጉዳያትን ቤት ጸሕፈት ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራን ደብዳቤታት ተላኢኹ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ፡  

ተጋዳላይ ነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ፡ ከም ተጋዳላይን ከም ሓርበኛን ኣብ መቓብር ሓርበኛታት'ስ ይትረፍ፡ 

ከም ማንም ኤርትራዊ ዜጋ፡ ኤርትራዊ ሬሳኡ ኣብታ መዳሕንቱ ዝተቐብረላ መሬት ዓደቡኡ ክቕበር፡ ብቤተ 

ሰብ ዝቐረበ ምሕጽንታን ለበዋን'ውን ጸማም እዝኒ ተዋሂቡዎ። 
 
    ንነፍሲሀር ናይዝጊ ዓባይ ጔሉ ማርታ፡ ሬሳ ናይ'ቲ ኣዝያ ትፈትዎን ተኽብሮን ከም ተቓላሳይን ሓርበኛን 

ትሕበነሉ ኣቦኣ፡ ከምታ ለበውኡ ኣብ መሬት ዓደቡኡ ክቕበር ምኽልካሉ ክትቅበሎን ክትጻወሮን 

ስለዘይከኣለት፡ ንማንም ሰብ ከየማኸረት በተግ ኢላ ናብ ኣስመራ ከይዳ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣብ 

ኮለልን ከርተትን ኣሕሊፋቶ፡ ብዘይ ገለ ፋይዳ ተመሊሳ።  
 
    ነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ ኣብ ምሉእ ህይወቱ፡ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ንድሕነትን ንነጻነትን ኤርትራ 

ንዘጋጠሞ ብድሆን መሰናኽልን ብዓወት ክገጥሞን ክሰግሮን ከሸንፎን ኣይጸገሞን። ጉድ ክንብል!! ሬሳ 

ኽቡርዩ፡ መሰረት ናይቲ ክቡር ባህልናን መንነትናን እዩ። ኣሽምባይዶ ንድሕነት ሃገሩ ንልዕሊ ፍርቂ ዘበን 

ዝተዋደቐ ሓርበኛ፡ ንማንም ኤርትራዊ ብማንም ዘይሕከኽ መሰል'ዩ።  እነሀልኩም! ሬሳ ናይ'ዚ ኣብ ላዕሊ 

ዝተዘርዘረ ዝሕብን ናይ ቃልሲ ታሪኽ ዘመዝገበ ሓርበኛ፡ ንኣስታት ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣብ መዕቆብ ሬሳታት 

ተኸዚኑ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ቅንጣብ ናይ'ታ ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝተበጀወላ መሬት ሃገሩ ተሓሪሙዎ፡ ሬሳ 

ሓውናን ብጻይናን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክቕበር ተገዲዱ። ንሕና ኸኣ ናይ'ዚ “ኩነኔ ቀብሪ ዓደቦ” መስኻኽር 

ክንከውን ተፈሪዱና።  
 
    ነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ ካብታ ኣብ ንኡስ ዕድሜኡ ገና 14 ዓመት ከይመልአ ከሎ ንነጻነት ኤርትራ 

ዝጠልብ ጽሑፋት ኣዳልዩ ኣብ ማእከል ከተማ መንደፈራ ብለይቲ ክዝርግሕ ዝጀመረላ ናይ 1956 ለይቲ፡ 
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ክሳብ'ዛ ዕለተ ሞቱ ንልዕሊ 50 ዓመታት ምእንት'ዛ ኤርትራና ዝተበጀወ ተጋዳላይ ሓርበኛ እዩ። ኣብ 

ንእስነቱ ወላዲቱ ወይዘሮ እሙና ሃለዋት ወደን ንምርካብ ኣብ ፈቐዶ ቤት ማእሰርትን መሕብእን 

መሽጎራጉርን፡ ኣብ ኮለልን ሸቐልቀልን አሕሊፈንኦ። ዓቕመ ኣዳም በጺሑ፡ ተመርዕዩ ምስ በዓልቲቤቱን 

ደቁን ንቡር ሓዳር፡ ንቡር ናብራ ከይገበረ፡ ብደገ ደጊኡ፡ ንሳተን ከይጸገብኦ ንሱ ከይጸገበን ብማዕዶ ማዕዶ፡ 

ናይ ማዕዶ ሓዳር ዓመታት ተቖጺሩ። እዚ ኹሉ ምእንቲ ኤርትራ ዝተኸፍለ ዕዳ እዩ፡ ቅቡል ከኣ‘ዩ። ብርቱዕ 

ሓሚሙን ተደኒሱን ዓዲ ምስ ወዓለ ግን፡ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ከምዘይሓልፍ ተኸናኺነንን ሓብሒበንን ክሳብ 

ዕለተሞቱ ኣሳልየንኦ። ኣዝዩ ልዑል ምስጋናን ኣኽብሮትን ይግብአን። እቲ መስተንኮር! እቲ ዝኸፍአ ግን ፡ 

ዕጫ ኩላትና ዝኾነት ሞት ምስ ኣርከበቶ'ውን ሬሳ ነፍሲሄር ናይዝጊ፡ ንበዓልቲ ቤቱን ንደቁን፡ ንመላእ 

ቤተሰቡን ንፈተውቱን መቓልስቱን፡ ብሓፈሻ ኸኣ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ድቃስ ዝኸልእ: ሕልና ዘዕርብ 

ናይ ጉድ ጉድ ኮይኑዎ፡ መዳርግቲ ዘይብሉ ስቅያት ፈጢሩ”ሉ ኣሎ። እዝስ ኣብ ምንትምንታይ! እዚ ደግሲ'ዚ 

ንሓርበኛ ዘይትጽበዮ ደግሲ'ዩ። ግን ከኣ! ኣስከሬን ነፍሲሄር ናይዝጊ ክፍሉ፡ ከም'ታ ለበውኡን ከምታ ባህጉን 

ብኽብሪ ኣብ ሃገሩ ዝዓርፈሉ ግዜ ክመጽእ ብልዑል ተስፋ ክንጽበ ኢና። 
 
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንኹሎም ስዉኣትና 
 
ሎንዶን 01 ሰነ 2012 
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