
ናይዝጊ ክፍሉ መን’ዩ ?  ጸዋE ሞት ሓርባኛታትና’ዶ ኽንብሎ ?  

 
ናይዝጊ ክፍሉ ኣብ መንደፈራ Eዩ ተወሊዱ ዓብዩ። ኣዲU ሽግር ስለዝነበረን Eሱን ሓፍቱን Eንዳ ጐረቤት ኣብ 
Eንዳ ኣቶ ሓጂ ጀሃር ኣማን ዝተባህሉ ሓብታማት ገዛ Eዩ ዓብዩ። Eርከነቱ ምስ Iሳያስ ዝጀመረ ህዝባዊ 
ሓይልታት ካብ ጀብሃ ክትፍለ Eንከላ Eዩ። ናይዝጊ Iሳያስ ካብ ጀብሃ ከምዝተፈለየ ዘበስር መልEኽቲ ናይ 
Iሳያስ ሒዙ ለይትን መዓልትን ተጓIዙ ከሰላ ኣትዩ ንሓያሎይ ብጾትና ዝብልዎም ስለዝነገረን ስለዝሓበረን’ዩ 
ይበሃል። በዚ ክኣ’ዩ ክሳብ ሕጂ Eሙን Eየ Iሉ ዝጀሃር።  ኣብ ኤርትራ በብEዋኑ ዝነበሮ ሓላፍነትን ቦታታትን፡ 
• ኣብ ጊዜ ህዝባዊ ሓይልታትን ህዝባዊ ግንባርን ካብ ሜዳ ንኣልጀርያ ወኪል ኮይኑ ንክሰርሕ ተላIኹ። • 
ቅድሚ ናጽነት፡ ኣብ መወዳEታ 80ታት ንሜዳ ተመሊሱ ኣብ ሓለዋ ሰውራ ምኽትል ዓሊ ሰይድ ኮይኑ ሰሪሑ። 
• ድሕሪ ናጽነት’ ውን ምክትል ዓሊ ሰይድ ኮይኑ ኣብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኮይኑ ሰሪሑ። ዓሊ ሰIድ 
ሚኒስተር ነይሩ። ውሽጣዊ ጉዳያት። ጸጥታን Iሚግሬሽንን ዘጠቓልል ዝነበረ’ዩ። ኣውራ ስርሑ ግን ነቲ 
ሃይማኖትዊ ጉዳያት ባEሉ ይከታተሉ ኔሩ። • ድሕሪ’ዚ ኣምባሳደር ኣብ ሩስያ ኮይኑ።• ኣብ 2001 ኣብ ቦታ 
በራኺ ገብረስላሰ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ከም ሚኒስተር ኮይኑ። • ሓላፊ ሃይማኖታዊ ጉዳያት (ኣብ ትሕቲ 
ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር) ኮይኑ ሰሪሑ። • ኣብዚ ዳሕረዋይ ዓመታት ካብ ኩሉ ተሪፍ ኮለል ክብል ድሕሪ 
ምጽንሑ፡ ኣብ ቦታ ሸሪፎ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣብ ጉዳያት ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ተባሂሉ ንመጠበሪ 
ስራሕ ዘይብሉ ቦታ ተዋሂብዋ፡ ስጋE ሕጂ ድማ ከይሰርሐ ምሃይU ይወስድ ኣሎ። ናይዝጊ ኣነ’የ Eሙን፡ 
ንIሳያስ ኣነ’የ ዝሕልዎ Eናበለ ደድሕሪU ብመኪና ዝኸደሉ ግዜ ነይሩ’ዩ። Iሳያስ  ክኣ በቲ ናይዝጊ ዝገብሮ 
ባህ ይብሎ’ኳ Eንተኾነ ዝርኣን ልቢ ዘረስርስን ቦታ ግን ከይሃቦ ክሳብ ሕጂ Eነሆ። ናይዝጊ ሓደ ካብቶም ኣለው 
ዝበሃል ዓበይቲ ሰበስልጣን ኤርትራ ሓደ Eዩ። “ወዲ ሸርሙጣ” Eትብል ቃል ግን ካብ ኣፍ ተፈልያ 
ኣይትፈልጥን። Eቶም ብቐረባ ንናይዝጊ ዝፈልጥዎ ክገልጽዎ ከለው፡ ንልEሊU ዘሎ ባርያ፡ ምስ መሰትU 
ቆልዓ፡ ብትሕትU ንዘሎ ከኣ ጨቛኒ ዲክታተር ምዃኑ Eዮም ዝገልጹ። ናይዝጊ ስሩE ቃላት ተጠቒሙ፡ ሓደ 
ሙሉE ኣረፍተነገር ክዛረብ ዝኽEል ሰብ ኣይኮነን። ምስዚኹሉ ጉድለታቱ ግን፡ ኣንባሳደርን ሚኒስተርን 
ክኸውን በቒU። Eታ ሃገር ከመይ ዝበለ Eዳ ተሰኪማ ከምዘላ ድማ Eዚ ሓደ ኣብነት Eዩ። ብዝኾነ ብዛEባ Eቲ 
ኣንባሳደር ኮይኑ ዝሰርሓሉ ጊዜ’ኳ ዝፍለጥ ነገር Eንተዘየሎ፡ ናይዝጊ ካብ’ቶም ብታሪኽ ብብEልግና ስልጣን 
ዝሕተቱ ቀንዲ ባEታ’ዩ። ብጭካኒUን በቲ ዝወስዶ Iሰብኣዊ ስጉምታት ዝልለ ሰብ’ዩ። ዘይሓፍረሉን 
ዘይሓንከሉን’ዩ። Eሰሮ ቅተሎ ንምባል ዘይስክፍ’ዩ። ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጨካን ባህርያቱ ንኸተግብረሉ ድማ 
ብዙሕ ምቹE ኣጋጣሚታት ተዋሂብዎ Eዩ። ኣብ ሓለዋ ሰውራ ምክትል ናይ ዓሊ ሰIድ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ 
Eዋን ክንደይ ንጹሃት ተጋደልቲ ከምዘሳቐየን ከምዘጥፈEን ንምግማቱ ኣየሸግርን Eዩ። ድሒሩ ‘ውን ኣብተን 
ኩለን ብስልጣን ዝጸንሓለን ቦታታት ብዓቕሙ ካብ ንዜጋታት ብዘይ ሕጊ ምEሳርን ምስቓይን ድሕር Iሉ 



ኣይፈልጥን። ናይዝጊ ንኽንደይ ንጹሃት ዜጋታት ሕድሪ ኣቐምጡለይ Iሉ ንፎቆዶ Eንዳ ፖሊስ ሰዲድዎም 
ኣብU ተረሲOም ንዓመታት ዝተዳጎኑ ብዙሓት’ ዮም። ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት Eንከሎ ዝለዓለ ሓይልን 
ስልጣንን ናይ ምEሳር ስለዝረኸበ ሓያለይ ነጋዶ፡ ካብ ደገ ዓዶም ክሪU ዝመላለሱ ዝነበሩ ብናቱ ትEዛዝ 
ተኣሲሮም። Eቲ ዘሕፍር ዓሊ ሰይድ ሚኒስተር ኣንከሎ ንሱ ዘይፈልጦ ስጉምትታት ምEሳር ይወስድ 
ምንባሩ’ዩ። ብናይዝጊ ዝተፈጸሙ ገበናት ወይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዮም ብዙሓት Eዮም። ካብ ብዙሑ 
ውሑዱ ንምጥቓስ ዝኣክል ግን፡ Eዚ ዝስEብ ክጥቀስ ይከኣል፡- 
ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት Eንከሎ ብኣማEታት ዝቑጸሩ Eሱራት ኣብ ቤት ማEሰርቲ ዓዲ ዃላ ኣብ ፍርዲ ከይቀረቡ 
ንሕልፈት፣ ን15 ዓመትን ካብ 8-10 ዓመትን ብናይዝጊ ኣስማቶም EንዳተጸውU ኣብቲ ቅጽሪ ቤት ማEሰርቲ 
ተፈሪዶም። ኣብ 2001 Eሱ ሚኒስተር ዚና ኣብዝነበረሉ ጊዜ፡ ብሓላፍነት ብሕታውያን ጋዜጣታት ኣEጽዩ። 
Eቶም ጋዜጠኛታት Eውን ከምዝEሰሩ ጌሩ። Eቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ብምባል ዝፍለጥ መንግስታዊ ትካል’ 
ውን ካብ ጊዜ ነጻነት ጀሚሩ ዝመርሖ ናይዝጊ ክፍሉ ስለዝኾነ፡ ኣብ ልEሊ ኣመንቲ ክርስትያንን ቤተ 
ክርስትያኖምን ዝተፈጸመን ገና’ውን ዝፍጸም ዘሎ ግፍEን ስቕያትን ብትEዛዝን መምርሕን ናይዝጊ Eዩ። Eቲ 
ዘሰንብድ ክኣ ንዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖት ብጉልባብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ምድፋሩን ምEሳሩን’ዩ። • ንኣቡነ 
ፍሊጶስ ቀዳማይ ፓትሪያርክ ኤርትራ ይዘልፎም የዋርዶም ይህድዶም Eኳ Eንተነበረ፡ Eሶም ግን ተባE ኣቦ 
ስለዝነበሩ፡ ድላይካ ስጉምቲ ውሰድ “ፍሊጶስ ኣብ ሕጂ በጺሐ ኣይንብርከኽን’ የ” ዝበልዎ ግዜ ነይሩ። • 
ድሕሪOም ንዝመጹ’ ውን ከምU የዋርድን ይዘልፍን ነይሩ። • ንኣቡነ ኣንጦንዮስ ክኣ’ሞ ዝገደደ። ንኣብነት 
ኣብ 2004፡ ንፓትርያርክ ኣንጦንዮስ ነቲ ኣብ መካነ ህይወት መድሃኒ ኣለም ዝነበረ ትምህርቲ ሰንበት ክዓጽውዎ 
ኣዚዙ። ኣቡነ ኣንጦንዮስ ግን ትEዛዙ ክፍጽሙ ከምዘይክEሉ ገሊጾምሉ። ኣብቲ Eዋን’ ቲ ናይዝጊ “ንሕና Iና 
መሪጽናኩም ዝኣዘዝናኩም ድማ ትገብሩ” ብምባል ኣፋጢጥሎም። Eቶም ፓትሪያርክ ግን ሓሳቦም 
ኣይልውጥን’ የ ብምባል ጸኒOም ደው Iሎም። ብድሕሪ’ ዚ Eቶም ፓትሪያርክ ንትEዛዙን መምርሒUን 
ዘየተግብሩ ምዃኖም ቁርጹ ምስፈለጠ፡ ነቶም ጳጳሳት ኣንጻር Eቶም ፓትርያርክ ከምዝለዓሉ ገበረ። ኣቡነ 
ኣንጦንዮስ ግን ተባE ስለዝኾኑ፡ ደብዳቤ ንፕሬዚደንት Iሳያስ ጽሒፎም “ውርደትን ጸቕጥን ናይዝጊ ምኽኣል 
ስIናዮ በጃኻ ገላግለና፡ ክንሰርሕ ግደፈና፡ በዓል ዶክተር ፍጹም ዶክተር ተኽልኣብ፡ ቀሺ ገብረመድህን 
ፍትሓልና፡ ትምህርቲ ሰንበት ክንቅጽሎ ግደፈና ዝብል ጽሒፎም፡ Eንተኾነ Iሳያስ “ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዓይነት 
ደብዳቤ ከይትጽሕፍለይ፡ ኣብዘየEትወኩም ኣይትEተው” Iሉ መልሲ ከምዝመለሰሎም ይንገር። Eዚ ኩሉ 
ድም ብሰንኪ ናይዝጊ Eዩ። ኣቡነ ኣንጦንዮስ ካብ ስልጣኖም ከምዝወርዱን ኣብ መወዳEትU ድማ ኣብ ትሕቲ 
ቀይዲ ከምዝኣትውን ዝገበረ ገበነኛ ሰብ Eዩ። ክሳብ ሕጂ’ ኽኣ Eቶም ፓትርያርክ ተኣሲሮም ይርከቡ ኣለው። 
ናይዝጊ ፎቖዶ ባራት Eንዳኸደ ሽጉጥ ኣውጺU ሰባት ዝህድድ፡ ባራት ዘEጹን፡ ባራት ዘኸፍትን’ ዩ ኔሩ። ኣብ 
1994 ኣብ ሓደ ባር ሰኺሩ ጸጉ ፍስሃየን ወዲ ሮማን ዝተባህሉ ክልተ ኮረኔላት ክህድዶም ምስ ጀመረ፡ ነቲ ግEዙይ 
ጠባዩ ክጻወሩዎ ስለዘይክኣሉ፡ ኣይምውት ኣይስሩር ጌሮም ከምዝቐጥቐጡዎ ናይ ዓይኒ ምስክራት ይዛረቡ። 
ንጽብሒቱ ነቶም ክልተ ተጋደልቲ ንሰለስተ ወርሒ ከምዝEሰሩ ጌሩ። ናይዝጊ ብዘለዎ ጊዜያዊ ስልጣን 
ተመኪሑ፡ Eሱ ዘይጸርፎን ዘይዘልፎን ሰብ የለን። ብትEዛዙ ዝተኣስሩን ዝተሳቐዩን’ ከኣ ኣዲOም ትቑጸሮም። 
ጠባዩ ቀበጥበጥ በሃሊ ስለዝኾነ፡ ክብደት ሃላፍነት ዘይዓጦ፡ የEትውዎ Eሰሩዎ ምባል ዘየሕፍሮ ሰብ Eዩ። 
ናይዝጊ ኣብ ለካቲት 2005፡ ኣንባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያን ኣየርላንድን ንክኸውን ፕረዚደንት 
Iሳያስ ሸይሙ Eኳ Eንተሰደዶ፡ መንግስቲ ዓባይ ብርጣንያን ኣየርላንድን ግን ነቲ ሽመቱ ኣይተቀበሉዎን። 
ድሕሪ ክልተ ወርሒ Eንክሊል ምባል ድማ ንኤርትራ ተመልሰ። Eቲ ቀንዲ ንዓዲ Eንግሊዝ ክመጽE ዝደለየሉ 
ምኽንያት ከም ኣምባሳደር ኮይኑ ከገልግል ዘይኮነ፡ ንሕክምና ንክጥEሞ Iሉ ዝገበሮ Eዩ ኔሩ። ንኣስመራ 
ምስተመለሰ ድማ ነቲ ናይ ዲፕሎማት ፓስፓርቱ ገዲፍ፡ ተራ ፓስፓርት ኣውጺU ኣብ ዝሓጸረ Eዋን ናይ ዓዲ 
Eንግሊዝ መንበሪ ፍቓድ ረኺቡ ምስ ብዓልቲ ቤቱን ክልተ ደቁን ንኽነብር ኣብ ወርሒ ግንቦት 2005 ንዓዲ 
Eንግሊዝ ተመልሰ። መንበሪ ፍቓድ ንክትረክብ ቀሊል Eኳ Eንተዘይኮነ፡ መንግስቲ ዓዲ Eንግሊዝ ግን Eንተ 
ብግርህና ወይ ብዓይኒ ፖለቲካ ርEዮም፡ ናይዝጊ መን ምዃኑ Eንዳፈለጡ Eዮም ኣፍቒዶምሉ። ሓንሳብ ምስኮነ 
ግን ክመልሱዎ ስለዘይክEሉ Eዩ’ምበር፡ ድሒሩስ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብዙሕ ከምዘሻቐሎም Eሙናት ምንጪ 
ይሕብሩ። ኣብ ዓዲ Eንግሊዝ ምስ መጸ ኣዝዩ ከቢድ ናይ ኩሊት ሕማም ስለዝነበሮን ከምU’ውን ብናይ ሽኮር 
ሕማም ስለዝሳቐይ፡ ዳርጋ መዓልታዊ ኣብ ሕክምና Eዩ ዘሕልፎ ኔሩ። ናይዝጊ ኣብ ዓዲ Eንግሊዝ መጺU Eዚ 
ኹሉ ሕክምና ክገብር ከሎ፡ ግን Eቶም Eሱ ኣብ ቤት ማEሰርቲ ዝዳጎኖም ብኣማIታት ዝቁጸሩ ናይ ህልና 
Eሱራት ስጋE ሕጂ ብዘይ ክስን ፍርድን ኣብ ዘስካኽክኽ ኩነታት ኣብ ቤት ማEሰርትታት ይሳቐዩ ኣለው። 
ቅድሚ ዓመትን ፈረቓን ኣቢሉ ንፓኪስታን ከይዱ ናይ ካልE ሰብ ኩሊት ተኪU EድሚU ከናውሕ ላሕ ይብል 
ኣሎ። ናይዝጊ ኣብዚ Eዋን ገለ በቲ ዝገበሮ ናይ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዓዲ Eንግሊዝ ክሲ ተመስሪትዎ 
ኣሎ። Eኹል ጭብጥታት ምስተማልE ድማ ኣብ ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ ንኣምን። 

ምምላስ ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ ካብ ለንዶን ናብ ኤርትራ !! 



ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ ብትEዛዝ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ከምዝምለስ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቕ፡ ሓልዮት 
ሰብኣዊ መሰላት- ኤርትራ ዝባሃል ማሕበር ገሊጹ። ምንጭታት ከምዝሓበርዎ ኣቶ ናይዝጊ ብምክንያት ኩነታት 
ጥEንU ናብ ኤርትራ ክምለስ መደብ ከምዘይነበሮን፡ Eዚ ናይ ሕጂ ናይ ምምላስ ትEዛዝ ድማ ሃንደበት ሙዃኑ 
Eቶም ምንጭታት ሓቢሮም። ኤልሳቤት ጭሩም፡ ሓላፊት ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት - ኤርትራ፡ ንምግሃስ 
ሰብAዊ መሰላት ኣብ ኤርትረ ዝምልከት መጽናEቲ ኣብ ተካይደሉ ዝነበረት Eዋን ብኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ 
ዝተፈጸሙ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ክትፈልጥ ኪIላ። ምስ ሓደ ካብቶም ግዳያትን ነቲ ብኣቶ ናይዝጊ 
ዝተፈጸሙ ግፍEታት ዝፈልጡ መሰኻኽርን ድሕሪ ምምይያጥ፡ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ብሪድረስ ዝፍለጥ 
ንግዳያት መግረፍትን ስቕያትን ዝተሓጋገዝ ትካል ኣብ ሕዳር 2005 Eንታይ ክግበር ከምዝካኣል ተመያየጠት።  
Eቲ ሪድረስ ዝተባህል Iንግሊዛዊ ትካል ነቲ ጉዳይ ድሕሪ ምምርማር ንኤልሳቤት ጭሩም ናብ ሜትሮፓሊታን 
ፖሊስ ብምኻድ ብመሰረት ዓንቀጽ 134 ገበናዊ ሕጊ ናይ 1988 መሰረት ክሲ ንክትምስርት ዘክEል መርትO ከም 
ዘሎን ዘየለን ንምምርማር ተሓባበርዋ። ብመሰረት Eቲ ዝቐረበ ጥርዓን ሜትሮፖሊታን ፖሊስ ዓዲ Eንግሊዝ 
ነቲ ብኣቶ ናይዝጊ ተፈጺሙ ዝብሃል ገበን ከጻሪዮ ጀመረ። ነቶም ሰለስተ መሰኻክር ድሕሪ ምዝርራብ ኣብ 2007 
Eቲ ጉዳይ ናብ ኣኽባር ሕጊ ተመሪሑ። Eቶም ነቲ ጉዳይ ዘጻርዩ ዝነበሩ፡ Eኹል መርትO ክረኽቡ 
ብዘይምኽኣሎም ንኣቶ ናይዝጊ ክኸስዎ ከምዘይካኣሉን Eቲ ጉዳይ ግን ክፉት ከምዘሎን ንኤልሳቤትን ሪድረስን 
ብቓሎም ከምዝነገርዎም ይፍለጥ። ወይዘሮ ኤልሳቤት፡ ንኣብ ወጻI ዝርከቡ ግዳያት ኣቶ ናይዝጊ ዝኾኑ 
ዜጋታት ክትረክብ ከምዝኻኣለት Eንተኾነ ግን Eቶም መሰካክር ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብቲ ጉዳይ ከም 
መሰኻኽር ንኽቐርቡ ፍቓደኛታት ክኾኑ ኣይካኣሉን። Eቲ ጉዳይ በዚ ምኽንያት ጠልጠል ከምዝብል ኮይኑ 
ክስጉም ኣይክኣለን። ኤልሳቤትን ሪድረስን፡ Eቲ ጉዳይ ኣብ ከመይ ከምዘሎ ዝሕብር ጽሑፍ ካብ ፖሊስ 
ንክዋሃቦም ሓቲቶም ክሳብ ሎሚ ዝረከብዎ ናይ ጽሑፍ መልሲ ከምዘየለ ይፍለጥ። ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት - 
ኤርትራ፡ ዋላ ሓደ ካብ ግዳያት ናይ ኣቶ ናይዝጊ ዝኾነ ውልቐ-ሰብን መሰካኽርን ጥራይ’ውን ንኣቶ ናይዝጊ 
ብናይ ግፍI ገበን ከኽስሶ ይክEል Eዩ ዝብል Eምነት ኣለዎም። ዋላ’ኳ ፍትሒ ክረኽቡ ንነዊሕ ዝተጸበዩ ግዳያት 
Eንተኾኑ፡ ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ ከም ነጻ ሰብ ብዘይገለ ጸገም ክንቀሳቐስ ክርEይዎ ግን ኣዝዮም ሕዙናት ምዃኖም 
ይገልጹ። ጠንቂ ናይዚ ሃንደበታዊ ምምላስ ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ ናብ ኤርትራ፤ Eቲ ብሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት-
ኤርትራን ጋዜጠኛታት ብዘይዶብን ነቶም ግዳያት ብምውካል ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ ፈጺምዎም ዝብሃሉ ገበናት 
ናብ ህዝቢ ዓባይ ብርጣንያን ማሕበረሰብ ዓለምን ንምቕልሑ ኣብ ዝቃራረብሉ ዘለው Eዋን Eዩ። ንክልቲOም 
መንግስታት ካብቲ ዝስEብ ሕንከት ንምድሓን ተባሂሉ ወጻI ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ 
ካብታ ሃገር ብቁልጡፍ ምውጽU ከምዝሓይሽ ንመንግስቲ ኤርትራን ኣቶ ናይዝጊን ብዝሃቦም ሓበሬታ 
መሰረት Eዩ ዝብል ግምታት ኣሎ። Eቲ ጉዳይ ብሰፊሑ ብጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ምስ ምሉE ጸብጻብ ክወጽE 
ሙኳኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣቶ ክፍሉ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ:ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ ብየካቲት 2005 ኣምባሳደር 
ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ንምዃን ናብ ዓዲ Iንግሊዝ Eኳ መጺU Eንተነበረ፡ Eቲ ዘቕረቦ 
ናይ ስራሕ ደብዳቤ ስለዝተነጽገ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ናብ ኤርትራ ተመልሰ። ዳግማይ ምስ ቤተሰብካ 
ንምትሕቁቛፍ ብዝብል ጉዳይ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዘEቱ ቪዛ ንምርካብ ነቲ ዝነበሮ ናይ ዲፕሎማት ፓስፖርት 
ናብ ንቡር ፓስፖርት ብምቕያር ቪዛ ንክወሃቦ ንኤምባሲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ኣመልከተ። ኣብ ሓጺር 
ግዜ ንዘይተወሰን ግዜ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ከንብር ዘኽEል ቪዛ ብምርካብ ኣብ ግንቦት 2005 ምስቶም ቅድሚ 
15 ዓመት ናብ ሎንደን ዝመጹ በዓልቲ ቤቱን 2 ደቁን ተጸምበረ። Eቲ ዘገርም ግን ኣቶ ናይዝጊ ናብ ሎንደን 
ካብ ዝመጸሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ Eቲ ቅድሚ ምምጽU ዝነበሮ ስልጣን ማለት ኣማኻሪ ፕረሲደንት Aብ 
ጉዳያት ዞባዊ ምምሕዳር ከምዘለዎ ምህላዉ Eዩ። Eቲ ሓቂ ከምዚ ዝተገልጸ ኮይኑ ከብቅE ህላወ ናይዝጊ ክፍሉ 
ኣብ ሎነዶን ግን ‘ብሕክምና፡ ኩሊት ንምቅያር’ ተባሂሉ Eዩ ዝግለጽ። ተወሳኺ ሓበሬታ ንኽትረኽቡ ኣብዚኣ 
ጠውቑ፡ http://en.wikipedia.org/wiki/Naizghi_Kiflu ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ ብሓላፍነት ዝተዋሳኣሎም ጽፍሕታት 
መንግስቲ Eዞም ዝስEቡ Eዮም፡  
• ኣብ ስብዓታት ወኪል ህግሓኤ ኣብ ኣልጀርያ ንምዃን ካብ ሜዳ ናብ ኣልጀርያ ተላEኸ። • ኣብ መወዳEታ 
ሰማንያታት ናብ ሜዳ ድሕሪ ምምላሱ፡ ምክትል ኣማሓዳሪ ናይቲ ብሓለዋ ሰውራ ዝፍለጥ ዝነበረ ቤት ማሕቡስ 
ኮነ። ሓለዋ ሰውራ ሓደ ኣካል ናይ ህግሓኤ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን መድረኽን ዝተኸፍለ ይከፈል 
ብዘየገድስ ነቲ ምንቅስቓስ ንምሕላው ዝተፈጥረ ኣካል Eዩ። ከምዝፍለጥ ብሰንኪ Eቲ ኣካል (ሓለዋ ሰውራ) ኣብ 
ውሽጢ ተጋደልቲ ዘዋፍሮም ዝነበረ ቡዙሓት ናይ ስለያ መሓውራቱ ማEለያ ዘይብሎም ተጋደልቲ ተሓይሮም፡ 
ተቀጥቒጦም፡ ሃለዋቶም ጠፊOምን ተቐንጺሎምን Eዮም። • ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ ኣብ 
ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት፡ ምኽትል ሓላፊ ውሽጣዊ ጉዳያት፤ ጉዳያት ጸጥታ፡ Iሚግሬሽንን ሃይማኖትን 
ኮይኑ ሰሪሑ። • ኣብ ግዜ ኩናት ኤርትራን Iትዮጵያን (1998-2000) ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሩስያ ኮይኑ 
ተመዘዘ። • ኣብ 2001 ሚኒስተር Eንዳ ዜና ኮይኑ ሰሪሑ። • ብምቅጻል ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር 
ሓላፊ ጉዳያት ሃይማኖት ብምዃን ሰሪሑ። • ኣብ መወዳEታ ኣማኻሪ ፕረስደንት ኣብ ጉዳያት ዞባዊ ምምሕዳር 



ብምዃን ይርኸብ። ኩነታት ጥEና ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ፡ ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ፡ ናይ ሕማም ሽኮርን ኩሊትን ጥቁE 
Eዩ። ብመገዲ ሃገራዊ ኣገልግሎታት ጥEና ኣቢሉ ኣብ ሃገረ Eንግሊዝ ኣብ ለንደን-ሃምስቴድ ኣብ ዝርከብ ሮያል 
ፍሪ ዝበሃል ሆስፒታል ክሕከም ጸኒሑ። ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ለንደን መጽንሒU’ውን ከፋሎ ግብሪ ኣብ 
ዝገበርዎ ወጻIታት ተደሪኹ ነጻ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ንምርካብ ዝዓለመ’ዩ። ቅድሚ 18 ኣዋርሕ ኣቢሉ፡ 
ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ ናብ ፓኪስታን ብምኻድ፡ ብምትሕብባር ኣብታ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ፡ ናይ ሓደ 
ወዲ 30 ዓመት ኩሊት ከምዝትካኣሉ ተገብረ። ኣብ ፓኪስታን ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ነዚ ሕክምናዊ ምትካE 
ኩሊት ናይ 18.000.00 ፓውንድ ወጻIታት ከምዝገበረ ክፍለጥ ተኻIሉ’ሎ። Eዚ’ውን ብወጻIታት ከፈልቲ 
ግብሪ ኤርትራውያን ዜጋታት Eዩ ተሸፊኑ። ሕጂውን Eንተኾነ ኣቶ ናይዝጊ ልUል ናይ ሕክምና ክንክን 
ከምዘድልዩ’ዩ ዝንገር። ኣቶ ናይዝጊ ፈጺምዎም ዝበሃሉ ገበናት  ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ፡ ንብዙሓት የዋሃት 
ዜጋታት ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ኣብ ቤትማEሰርቲ ዝዳጎነን መሪር ስቓይን መግረፍትን ዘስዓበ Eሉል 
ገበነኛ Eዩ። ኣብ ደገ ኮንካ ገበናቱ ንምርግጋጽ ክብድ Eኳ Eንተበለ፡ ንጭካንUን፡ ካብU ንዝወረዶም 
ማህሰይትን ኣመልኪቶም፡ ብዉሑዱ 3 ሰባት ዝኾኑ ንሜትሮፓሊታን ፓሊስ፡ ካልOት ብርክት ዝበሉ’ውን 
ንኤልሳ ጭሩም፡ ጭብጥታቶም ኣቕሪቦም Eዮም። ገለ ካብ ገበናቱ ንምጥቃስ 1፡ ን 2 Eሱራት ነበር ምርኩሰ 
ብምግባር ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1996፡ ኣቶ ናይዝጊ ናብ ቤት ማEሰርቲ ዓዲ-ዃላ ብምኻድ 148 
Eሱራት ካብ ካሜራታቶም ኣውጺU ኣብቲ ቀጽሪ Eስርቤት ብከቢድ ሓለዋ ኣከቦም። ኣስIቡ’ውን ነቶም 148 
Eሱራት ናይ Eድመ-ልክE ዝተበየነሎም ፍርዲ፡ ድምጹ ዓው ኣቢሉ ንዝርዝር ኣስማቶም ረቑሖ። ሽU መዓልቲ 
ኣቶ ናይዝጊ ናይ 85 Eሱራት ስም ብምዝርዛር’ውን፡ ኣቀዲሞም ተኣሲሮም ዋላ’ኳ Eንተነበሩ፡ ካብ ወርሒ 
ሚያዝያ 1995 ዝሕሰብ ካብ 10 ክሳብ 15 ዓመታት ዝተዋህቦም ብይን ኣንቢቡሎም። ቀጺሉ’ውን፡ ካብ 
ዝተዳጎንሉ Eለት ኣትሒዙ ዝጽብጸብ፡ ንናይ 135 Eሱራት ካብ 8 ክሳብ 10 ዓመታት ዝተዋህቦም ብይን 
ኣስማቶም ብምጥቃስ ኣንበበ። ገለ ካበቶም Eሱራት፡ ብሰሪ ኣሰቃቂ ኩነታት ናይ’ቲ ቤት ማEሰርቲ ሂወቶም 
ሓሊፋ Eያ።  
2፡ ኣብ 2001፡ ኩለን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ክEጸዋን 12 ወይ’ውን ልEሊU ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ክEሰሩ ከለው 
ኣቶ ናይዝጊ ሚኒስተር ዜና Eዩ ነይሩ። Eተን ጋዜጣታት ተዓጽየን፡ Eቶም ጋዜጠኛታት ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ 
ማሕዩር ይርከቡ። ናይ’ዚ ጉዳይ ማEሰርቶምን ምEጻው ጋዜጣታትን ኣቶ ናይዝጊ ተሓታቲ ከምዝኾነ’ዩ 
ዝንገር። 3፡ 15 ግንቦት 2002 ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ ሚኒስተር ዜና ኣብ ዝነበረሉ Eዋን፡ ንኹሎም ሓለፍቲ 
ወንጌላውያን ቤተ-ክርስቲያን ብምጽዋE፡ ኣብያተ ክርስትያናቶም ንክዓጽዉ ኣዚዙዎም። ኣብቲ ርክብ፡ ነቲ 
ትEዛዝ ክፍጽምዎን ተቛውOም ክምላE ምዃኑን ኣብ ዝዀነ Eዋን ኣንጻሮም ከም መርትO ክጥቀመሉ ሙዃኑ 
ነጊርዎም። ፓስተር ሃይለ ናይዝጊ፡ ዶክተር ክፍሉ ገብረመስቀልን ፓስተር ተስፋጽዮን ሓጎስን ተሪሮም 
ተቛውሞOም ከምዘስምUን ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ Eዞም ሰባት ኣብ ቀይዲ ንክኣትዉ ከምዝኣዘዘ ጸብጻባት ኣሎ። 
4. ብተወሳኺ ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ ሰለስተ መራሕቲ Oርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብ ሕዳር 2004 
ንክEሰሩ ኣዚዙ። ንሳቶም ድማ፡ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረንጉስ (Eንኮ ኤርትራዊ ናይ ስነ-ኣEምሮ ዶክተር)፡ 
ቀሺ ዶክተር ተኽለኣብ መንግስተኣብ (ሓኪም ጥEና)፡ ቀሺ ገብረመድህን ገብረገርግሽ (ናይ ስነ-ሃይማኖት 
ምሁር) Eዮም። 5. ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ ሓደ ካብ ሓለፍቲ ቤተ ክርስትያን Oርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ኣብ 
2004 ከምዝEሰርውን ገይሩ Eዩ። Eዞም ኣብ ላEሊ ዝተጠቕሱ ግዳያት ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ፡ ኣብ ትሕቲ ባህግን 
ዊንታን ኣቶ ናይዝጊ ዝውሰን ንውሓት ግዜ ኣብ ቤት ማሕቡስ ብኣሰቃቒ ኩነታት Eንዳ በለዩ ከለዉ፤ ደቖም 
ዘኽቲሞምን ኪዳኖም ዝጥውረንን ዝሕግዘንን ስIነን ኣብ Eህህታን ሕልናኻ ዝትንክፍ መነባብሮ Eንዳተሳቀዩ 
ከለው፡ ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ ካኣ ምስ ደቁን ምስ በዓልቲ ቤቱን ኣብቲ 300,000 ፓውንድ ዝግመት መንበሪ ገዝU 
Eንዳተቐመጠ ናብራ ምቾት የስተማቕር ኣሎ። ብኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ ዝተፈጸሙ ዘስካሕክሑ ግፍEታት 
ዘርዚርካ ዝውድU ኣይኮኑን። Eቶም ብሰሪ ክወርዶም ዝኽEል ሳEቤን ብምስጋE ዋላ Eኳ ንግዚU ብቅሉE 
ክዛረቡ Eንተዘይክኣሉ፡ ምስ ግዜ ግን Eቲ ብሰንኪ Eዚ ጨካንን፡ ኣረሜን ዝኾነ ኣቶ ናይዝጊ ኣብ ልEሊOም 
ዝተፈጸመ ግፍI ብግልጺ ወጺOም ክትርኽዎ Eዮም። ኣቶ ናይዝጊ ከምቲ ዝሕሰብ ዘሎ ናብ ኤርትራ Eንተ 
ተመሊሱ Eቲ ግፍI ብዘይተሓታትነት ክቕጽሎ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ብመሰረት ሕጊ ዓባይ ብሪጣንያ 
ብሰኣን Eኹል ጭብጥታት ናይዝጊ ኣብ ሕጊ ክቐርብ ዘይምኽኣሉ ኣግሁይና Eዩ። ብዝያዳ ግን ናይቶም ገበናቱ 
ዝራኣዩን ግዳያት ናይ’ ዚ ኣረሜነ ሰብ ዝኾኑን ግና ኣብ ወጻI ኮይኖም ንኽዛረቡ ዘይመረጹ፡ ንኣቶ ናይዝጊ ናብ 
ፍርዲ ንኸይቐርብ ስቕትOም ዓቢ ግደ ተጻዊቱ Eዩ። 
 
ብሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት- ኤርትራ 
2 ግንቦት 2008 ሎንዶን፡ ዓባይ ብሪጣንያ 


