
                        ወ/ሮ ሳባ ሃይሉ ፍትሕ ጠሊባ 

     እታ ቅድሚ ናጽነት ካብ 1985 ዓ.ም. ኣትሒዛ፤ ብድሕሪ ናጽነት ድማ ን21 ዓመታት 
ብሰንኪ  ስኽራኑን ፋሉላዊ ኣከያይድኡን ንነዊሕ ዓመታት ትሳቐ ዝነበረት በዓልቲ ቤት 
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ሕጋዊ ፍትሕ ንክትረክብ ሕቶ ኣቕሪባ ኣላ። ገዲም ተጋዳሊት 
ሳባ ካብ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኣትሒዛ ኣብ ሓዳራ ዕግበት ከም ዘይነበራ ሓሓሊፉ ዘረባታት 
ክስማዕ ጸኒሑ ኢዩ።  

     ስድራ ቤት ፕረዚደንት ኢሰያስ መዓልታዊ ይኹን ኣብ እዋን በዓላት ንቡር ሂወት ከም 
ዘይነበሮም ብዙሓት ዝፈልጥዎ ሓቂ ኢዩ። “ኣቦይ ምስ ኣደይ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክድቅሱ 
ኣይረኣኹዎምን። ኣቦይ ኣይኮነን’ዶ ኣብ መዓልታዊ መኣድና፤ ኣብ ፋሲካ’ውን ምሳና 
ተመሲሑ ኣይፈልጥን ኢዩ” ቃል ወዱ ኣብርሃም ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ። 

     ፕረዚደንት ኢሰያስ’ውን ብዘይካ ምስታ “ባባ ኣብ ገርሰት ሽኮር ክዘርኣልና ኢዩ። ደሓር 
ንኩሉ ህዝቢ ክዕድሎ ኢዩ” ትብል ዝነበረት ሓንቲ ንእሽቶ ጓሉ፤ ምስ ደቁ ብፍላይ ድማ ምስ 
ኣብርሃም ወዱ ጸርፊ’ምበር ምርድዳእ ኣይነበሮን። እቲ ናይ ኮሎኔል ማዕርግ ዝተዋህቦ፤ ኣብ 
ሓይሊ ኣየር እቲ ስርዓት ከም ምክትል ኣዛዚ ተባሂሉ ዝተሸየመ  ኣብርሃም ኢሰያስ፤ ካብ 
ንእስነቱ ኣትሒዙ ኣብ መስተን ሽጋራን ኣትዩ ኢዩ። ካብቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ናይ 
ስድራ ቤት ስነምግባር ዝጎዶሎ ሓዳር ንምልቓቕ ኢያ ከኣ ወ/ሮ ሳባ ሃይሉ  ኣብ እዋን 
ከቢድ ሕማም በዓል ቤታ ንፍትሕ ዝጠለበት።  

     ነቲ ዘቕረበቶ ፍትሕ ብዝምልከት በዓል ቤታ ፕረዚደንት ኢሰያስ፤ ብውልቁ ንነዊሕ 
እዋን ክልምናን ክሽሕጣን ጸኒሑ ኢዩ። ግቡእ ኣፈታትሓ  እንተዘይረኺባ ንጉዳዮም ናብ ደገ 
ከተውጽኦ ምዃናን ንውልቃዊ ዕርቂ እምቢ ምስ በለቶን ከኣ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም 
ዝርከቦም እሙናት ሽማግለ ገይሩ ንምፍትሑ ፈቲኑ። እንተኾነ ግን እታ ንነዊሕ ዓመታት  
መነባብሮ ሂወት ኣዝዩ ዝመረራ ወ/ሮ ሳባ፤ ነቲ ሽማግለታት ዘቕረብዎ ልመና ክሳብ ሎሚ 
ኣይተቐበለቶን። ብድሕሪ’ቲ ዘይተዓወተ ሽምግልና ጀነራል ስብሓት’ውን፤  እታ ምስ በዓል 
ቤታ ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ሃብተስላሰ ኣሉታዊ ተመኩሮ ዘሕለፈት ኣደ መንበር ሃማደኤ 
ትበሃል ወ/ሮ ልኡል ገብረኣብ እትርከበን እሙናት ደቀንስትዮ ብምድፍፋእ ፕረዚደንት 
ሽምግልና ቀጺለን ከም ዝነበራን ናይ ዕርቂ ተስፋ ከም ዘይረኸባን ተፈሊጡ ኣሎ።  

     ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፍወርቂ ብሰንኪ ባዕሉ ዝፈጠሮ ንክጸሓፍ’ውን ዘነውር ግዕዘይ 
ማሕበራዊ ኣነባብራ፤ ካብ ስድራ ቤቱ ምንጻሉ ተወሳኺ ሕማም ኣሕዲሩሉ ኢዩ። ከም ዝፍለጥ 
ገለ ጀነራላት ብሰንኪ ፋሉላዊ ኣከያይድኦም፤ ብወሰን ምውላዶምን ስኽራንን ምስ ኣንስቶም 
ከም ዝተፋትሑን። ገሊኦም ከኣ ሓርፋፍ ዝምድና ከም ዘለዎምን ኩሉ ነባሪ ከተማ ኣስመራ 
ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ።   

                                 

                            ኣለና ብውሽጢ 


