ክሌተ-ወርሓዊ ዕሊዊ ሌሳን
ኤርትራዊ ዯሞክራስያዊ ግንባር /ኤዯግ/

‚ብዴሆ‛ ዜብሌ ቃሌ፡ ኣብ መስርሕ ታሪኻ ሰውራ ህዜቢ ኤርትራ ፍለይ ስፍራ ሇዎ ስያመ
ምዃኑ ይፍሇጥ። ሰንሰሇታዊ ወሇድታት ኤርትራ ንሓራን ሌዕሊውን ፖልቲካዊ ውሳኔኦም
ንምዕቋብን ንምውሓስን፡ ንኩለ መሌክዒት ባዕዲዊ መግዚእቲ ብምንጻግ፡ ኣብ ፍትሓውን
ዯሞክራስያውን መስርዕ ቃሌሲ ተሰሉፎም ብከቢዴ መስዋእትን ስንክሌናን ዜተነዯቐ መግሇጺ
ኤርትራዊ መተ ትእምርትን ጽንዒትን’ዩ፡፡ ሞሳ ሰማእታትና፡ ህያው ታሪኹዊ ቅርሲ
ሰውራና፣ ሚስጢር ህሊዌና፣ ሌዕሌን ቅዴምን ኩለ ዜስራዕ ረዙን ዕሊማ ዜሓቖፈ፣ ትርጉም
ሃገራውነትና ዜግሇጸለ ንሰፊሕን ዒሚቕን ኣምር ዜውክሌ ውርሻ ቃሌስና ዜገሌጽ ቃሌ’ዩ
‚ብዴሆ‛ ማሇት፡፡
ሕጂ’ውን ነዙ ረዙን ትርጉሙ’ዙ ኣብ’ዙ ህሌዊ መዴረኻ’ዙ፡ ኩለ ዒቕምታትና ንዴሕነት
ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ይኻተት!! ኣብ ትሕቲ ዜብሌ መሪሕ ጭርሖ፡ ክሳብ ቶታሉታሪያዊ
(ገባቲ) ስርዒት ህግዯፍ ተወጊደ መተካእትኡ ብህዜበ-ውሳኔ ዜምእዜ ዯሞክራስያውን
ፍትሓውን ስርዒት ዜህነጽ በቲ ዜቐዯመ ብዴሆ ዜሕሊገቱ ይጸዒዴ ኤርትራዊ መንፈስ
ቃሌስን ጽንዒትን፡ ኤርትራዊ ዯሞክራስያዊ ግንባር ክቕጽሌ ግዴን ምዃኑ ይገሌጽ፡፡
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 ቅኑዕ መርገጺ፡ ንሊቕን ተኣማምንን ዒወት!!

 ኣተኩሮ
 ዒቕሉ ጽበታዊ መግሇጺ ኢሳይያስ፡
ወጮ እንተገሌበጥካዮ ወጮ!
 ህግዯፍ ዜኣመነን ማይ ዜሓቆነን…… ሓዯ’ዩ!!

 ዒምዱ መንእሰያት
 ምስ ተጋዲሊይ ሃብቶም ወሌዯንጉስ ዜተገብረ
ቃሇ-መሕትት 1ይ ክፋሌ



ኩርናዕ ገጠምቲ
 ክሌተ ጌጋ የሇን

E-mail:- edf4eritrea@yahoo.com
ሚያዜያ 2012

ሕታም ቁ. 3

1

ዕላዊ ልሳን ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር

ቅኑዕ መርገጺ፡ ንሊቕን ተኣማምንን ዒወት!!
ገባቲ ስርዒት ኢሳይያስ፡ ኣብ ዕዴመ ስሌጣኑ፡ ካብ ፖልቲካዊ መንነቱን ውሽጣዊ ባህርያቱን እናተበገሰ፡ ኣብ ሌዕሉ ህዜብና ዜፈጸሞም
ገበናት ማእሇያ የብልምን። እዝም ብዜተፈሇሇየ መሌክዕ ዜግሇጹ ገበናት’ዙኣቶም፡ መንግስቲ ህግዯፍ ክሳብ ግብኣተ-መሬቱ ዜፍጸም
ይሓዴጎም ሕሊገቱ’ዮም። ምኻንያቱ፡ ብወሳንነት ህዜቢ ይኣምን፡ ፖልቲካዊ ስሌጣን ብሰሊማውን ዯሞክራስያውን ኣገባብ ክሰጋገር
ይቅበሌ ሓይሉ፡ ካብ ሓሶት፣ ምትሊሌ፣ ኣጉሌ መብጽዒታት፣ ኩናትን ወራርን ወጻኢ ዕዴመ ስሌጣኑ ክቕጽሌ ኣይኻእሌን’ዩ።
መንግስቲ ህግዯፍ፡ ከም ኩልም እቶም ጨቆንቲ ስርዒታት፡ ዕዴመ ፖልቲካዊ ስሌጣኑ ንምንዋሕ ካብቶም ብቀዲምነት ዜጥቐመልም
መርሆታቱ ሓዯ ንህዜቢ ፈሊሉኹ ምግዚእ’ዩ፡፡ ብካሌእ መዲይ’ውን ውሽጣዊ ተቓወሞታትን ቃሌስታትን ህዜቢ ንምብርዒን፡ በብእዋኑ
ግዲማዊ ኣጀንዲ ብምምሃዜ ንህዜቢ ጅሆ ምሓዜ ከም ቀንዱ ስሌቲ ክወስዴ ጸኒሑን ኣልን።
ገባቲ ስርዒት ኢሳይያስ፡ ዕዴመ ፖልቲካዊ ስሌጣኑ ንምንዋሕ ክጥቐመለ ዜጸንሐ ሓዯገኛ ስሌቲ እንተሃሌዩ፡ ንህዜብና ብግዲማዊ
ኣጀንዲ ጅሆ ክሕዜ ምብቅዐ ጥራሕ ኣይኮነን። በብእዋኑ ብጉሌባብ ሌዕሊውነትን ነጻነትን ሃገር፡ ምስ ጎረባብትን ዒሇማዊ መንግስታትን
ዜፈጥሮም ግርጭታት፡ ንመሊእ ህዜብን ዯሇይቲ ዯሞክራስያዊ ሇውጥን፡ ኣብ ክሉ ኣጀንዲኡ ዜተፈሊሇዩ ኣረኣእያ ክሕዘን ዕንክሉሌ
ክብለን ኣብ ሕዴሕድም ክካሰሱን እናገበረ፡ ኣብ ቀዲማይን ሓባራውን ዕሊምኦም (ጸረ-ስርዒት ህግዯፍ ቃሌሲ) ተኣማምን ሓዴነት
ኣብኵሮም ንባዕልም ናብ ግርጭት ክኣትዉ እናገበረ መጺኡ’ዩ።
እዙ ስርዒት’ዙ ኣብ ዕዴመ ፖልቲካዊ ስሌጣኑ፡ ካብ ትምክሕተኛን ዒንዲሪ ባህርያቱን ብምብጋስ፡ ሌዕሊውነት ጎረባብቲ ሃገራት
ብምጥሓስ፡ ንሌዕሊውነት ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ሓዯጋ ውዴቕ ተግባራት እናፈጸመ ምምጽኡ ይከሓዴ’ዩ። እቲ ሓቂ እዙ
እናሃሇወ፡ ሓይሌታት ተቓውሞ ሃገርና፡ ኣብቲ ህግዯፍ ዜሰርሖ ግዲማዊ ኣጀንዲ ተሓጺሮም፡ ኣብ ሕቶ ሌኣሊውነት ሃገር ሕዴሕድም
ክካሰሱ ዕዴሚኦም ከባኻኑ ምጽንሖምን ምህሊዎምን ካብ'ቲ ኣዜዩ ተሓሳስብ’ዩ። ኩለ ምንጪ ጸገማት ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ይን
ንሌዕውነትና ብተዯጋጋሚ ኣብ ከቢዴ ሓዯጋ ክወዴቕ ዜገብር ቀንዱ ተሓታቲ ገባቲ ስርዒት ኢሳይያስ እናሃሇወ፡ መሊእ ህዜብን
ዯሇይቲ ዯሞክራስያዊ ሇውጥን ኣብ ሕዴሕደ ምክሳስ፡ ኣበይ ከብጽሕ’ዩ ዜብሌ ሕቶ ምስ ዜሌዒሌ፡ መሌሱ ይትረፍ ንምርግጋጽ
ዯሞክራስያዊ ሇውጢ፡ ንዴሕነት ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ጣቋ ዜርከቦ ኣይኮነን።
እቲ ኣዜዩ ሓዯገኛን ዜፍአን ስሌቲ ገባቲ ስርዒት ኢሳይያስ፡ ኣብ ኣተሓሕዚ መንእሰያት ኤርትራ ክተል ዜጸንሐ መርሆን
ፖሉስን’ዩ። መሪሕነት ህ.ግንባር ናብ ፖልቲካዊ ስሌጣን ካብ ዜዴይብ ኣትሒዘ፡ ብስም ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገሌግልት፡ ዕዴሚኡ 18
ዒመት ንዜኣሇ መንእሰይ፡ ኣብ ትሕቲ ጨካን ህግዯፋዊ ወተሃዯራዊ ሕጊ ንግደዴ ውትህዴርና ብምውፋር፡ ጉሌበቱ ብነጻ ክምዜምዜ
ምጽንሑ’ዩ። ንመንእሰያት ኤርትራ፡ ካብ ዕሽሌ ዕዴሚኦም ጀሚሩ፡ ''ካብ ህግዯፍ ወጻኢ ንሃገራዊ ሌዕሊውነት ዜሓሉ ይምህሊዉ፡ ህ.ግ.
ንገዙፍ ወተሃዯራዊ ሓይሉ ባዕዲዊ መግዚእትን ዒንገሌቱን ዜሓምሸሸ ተኣምራታዊ ሓይሉ ብምዃኑ፡ ኣንጻሩ ዯው ዜብሌ ምስ ከውሒ
ተራጺሙ ከም ብርጭቖ ዜሕምሸሽ ጌሩ ክሰብኻ ምጽንሑን ኣብ ስነ-ኣእምሮኡ ንምስራጽ ከይተሓሇሇ ምስርሑን’ዩ። ኣተሃሊሌዋ ዯሇይቲ
ዯሞክራስያዊ ሇውጢ ዴማ ንባዕለ፡ ነቲ ህግዯፍ ዜሃነጾ ስነ-ኣእምሮ ፍርስ ኮይኑ ብይ ምጽንሑ፡ መንእሰያት ኤርትራ ካብቲ ስርዒት
ተስፋ ቆሪጾም ኣብ ክንዱ ንቃሌሲ ዜጥምቱ፡ ስዯት ከም መፍትሒ ጸገም ክርእዩ ተገዱድም ምጽናሖም ዜሓዴ ኣይኮነን። እዙ ግን
ምስ ጊዛ እናተሰግረ ምምጽኡ ግብራዊ ተቓውሞን ንጥፈታትን መንእሰያት ኤርትራ ዒቢ ምስክር’ዩ።
መሊእ ህዜብን ዯሇይቲ ዯሞክራስያዊ ሇውጥን ኤርትራ፡- እዙ ስርዒት’ዙ ኣብ ፖልቲካዊ ስሌጣን ክሳብ ዜሃሇወ፡ ቅኑዕ ስርዒተ-ምሕዯራ
ይን ሰሊማዊ ምስግጋር ፖልቲካዊ ስሌጣን ክህለ ከምይኻእሌ ብይምምታእ ክንኣምን ይግባእ። ኣብ ህሌውንኡ ህዜብና ኣብ ጎዯና
ሰሊም፣ ዯሞክራስን ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባሇን ክምርሽ'ዩ ማሇት ሕሌሚ ምዃኑ ክንግንብ የዴሉ። ህግዯፍ ኣብ ስሌጣን ክሳብ ዜቐጸሇ፡
ዕዴመ ፖልቲካዊ ስሌጣኑ ንምንዋሕ ዜሕባኣለ ዕርዱ፡ ምውሓስ ሌዕሊውነትን ነጻነትን ዜብለ ጭርሖታት ምዃኖም፡ ግን ዴማ ቀንዱ
ሓዯጋ ናይዙ ባዕለ ምዃኑ ከነስተውዕሌ ምስ ይንኻእሌ ዯዴሕሪ ንሱ ዜፈጥሮ ዕሇታዊ ኣጀንዲታት እናተሰሓግና ብሌሒ ቃሌስና
ምጉዲሙ ኣይተርፍን። ንሃገር ብይቅዋም ብዊንታን ዴሌየትን ውሱን ጉጅሇ እናገዜአ ኩለ ፖልቲካውን ሰብኣውን ዯሞክራስያውን
መሰሊት ህዜቢ ዜገሃሰ፡ ቁጠባ ሃገር ብሓዯ ጉጅሇ ገቢቱ፡ ንህዜቢ ናብ ዜፍአ ዒቕቲ ዴኻነትን ማሕበራዊ ቅሌውሊውን ዜሸመመ፡
ስርዒት ህግዯፍ ክሳብ ል፡ ነጻነትና ይን ሌዐሊውነትና፡ ወትሩ ኣብ ከቢዴ ሓዯጋ ዜተንጠሌጠሇ ጉዲይ ምዃኑ ምዜንጋዕ ኣየዴሌን፡፡
ምንጪ ኩልም ሽግራት ህዜብን ሃገርን ኤርትራ፡ እቲ ፖልቲካዊ ስሌጣን ብይ-ተወዲዲሪ ንበይኑ ብሒቱ ዜሓ፡ ምስ ጎረባብትናን
ዒሇምን ናብ ጎንጽን ተነጽልን ዜመርሓና ስርዒት ህግዯፍ ክሳብ ዜኼነ፡ ዕዴሚኡ ንምንዋሕ ክብሌ ኣብ ዜምህዝም ግዲማዊ ኣጀንዲታት
ዕንክሉሌ ንብሇለ እዋን ፍጹም ከብቅዕ ኣሇዎ። ኣብ'ዙ እዋን'ዙ መንእሰይ ሃገርና፡ ካብ ተግባራዊ ተመኩሮኡ፡ ገባቲ ስርዒት ኢሳይያስ
ምንጪ ኩልም ጸገማቱን ብሕታዊ ተሓታቲ ምዃኑን ብግቡእ ተገንዙቡ፡ ናብ ውዐይ ቃሌስን ጥምጥምን ኣብ ዜሰጋገረለ ል ወቕቲ፡
ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ኣንጸሊሌይዎም ል ሓዯጋ ብርሰትን ምብትታንን ብሊቕነት ብምዴሓን፡ ሌዕሊውነትና ይን ነጻነትና
ብተኣማምን መንገዱ ንምውሓስ፡ ንውዐይ ምሌዕዒሌን ቃሌስን መንእሰያት ኤርትራ ብምዴጋፍ፡ ብቕኑዕ ኣንፈት ንመሰረታዊ
ዯሞክራስያዊ ሇውጢ ክጉዒዘ፡ ኩለ-መዲያዊ ጻዕርታትና ከነበርክት ይግባእ። ንህሌዊ ፖልቲካዊ ኩነታት ህዜብን ሃገርን ኤርትራ
ንምዕጻፍ፡ ኣብ እዋናዊ ጉዲያት የማትእ ቅኑዕ መርገጺታት ብምውሳዴ፡ ንሊቕን ተኣማምንን ዒወት ንምርግጋጽ ኩለ-መዲያዊ
ዒቕምታትና ንጥመር፡፡
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ዕላዊ ልሳን ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር

እዙ ዒምዱ’ዙ፡ ርሱን ፖሇቲካዊ ኣጀንዲታት እንዴህስሰለ፡ ካብ ሃገራዊ ራእይ ግንባርና ብምብጋስ ዒሚቕ ተንታን ብምቕራብ፡
ኣብ ህሌዊ ዯሞክራሲያዊ ቃሌስና ንዜሇዒለ ተባራዕቲ ሕቶታት ዜህሌወና ንባብ ንምቅርራብን ሓባራዊ ተረዴኦ ንምጥራይን፡
ካብኡ ተበጊሱ ከኣ ዜተወሃሃዯ ዒቕምታትና መዴረኹዊ ሽቶና ንምዕዋት ብኻእሌ ኣገባብ ንቕሓትን ፖሇቲካዊ ዕጥቅን
ኣባሊትናን፡ ንቑሕ ተሳትፎ መሊእ ሕብረተሰብና ንምውሓስ ዜዒሇመ መዯብ’ዩ፡፡ እዙ ዒምዱ’ዙ ንእዋናዊ መርገጻት ግንባርና
ዜውክሌ ጹሑፋት ዜተኣናገዯለ ዒምዱ’ዩ፡፡

ዒቕሉ ጽበታዊ መግሇጺ ኢሳይያስ፡ ወጮ እንተገሌበጥካዮ ወጮ!
ብ15 መጋቢት 2012 መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሌዕሊውነት ኤርትራ ክሳብ 18 ኪል ሜትር ብምእታው፡
ዕሊምኡ ኣብ ሌዕሉ ሰሇስተ መዯበራት መሰሌጠንን መዋፈርን ተቓወምቲ ኢትዮጵያ ነጻጸረ፡ ተመጣጣኒ ዜበል
ሃንዯበታዊ መጥቃዕቲ ምውሳደ፡ ብዕሊዊ ኣፈኛኡን ብዜተፈሊሇዩ ዛናዊ ትካሊቱን ብእውጅ ምግሊጹ ዜዜንጋዕ
ኣይኮነን። ከምኡ’ውን ብብርክት ዜበለ መርበብ ሓበሬታታት ኤርትራን ኣህጉራዊ ማዕከናት ዛናን ብሰፊሑ
ተቓሉሑ’ዩ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ’ውን ነዙ መጥቃዕቲ’ዙ ኣመሌኪቱ ፖልቲካዊ መርገጹ
ንምንጻር መግሇጺ ምውጽኡን ምዜርግሑን ዜዜከር’ዩ። እቲ መግሇጺ ኣብ እዋኑ ምውጽኡ ኣገዲስነቱ ዕዘዜ ምንባሩ
ጥራይ ይኮነስ፡ ውጽኢት ጸረ ሰሊምን ጻሕታሪ ኲናትን ባህርያት ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ምዃኑ ብምንጻር፡ ኣንፈትን
ዕማምን መሊእ ህዜብን ዯሇይቲ ዯሞክራስያዊ ሇውጥን ወትሩ ናብ’ቲ ነዙ ውርዯትን ሕስረትን’ዙ ክንስከም ዜዒዯመና
ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ምእሊይ ንዜሓዘዎ ኣተኩሮ ከየስፈለ፡ ንዕሊምኦም ክተግሁ ዜእምት ቅኑዕ ፖልቲካዊ መርገጽ
ብምዃኑ፡ ግንባርና ኤርትራዊ ዯሞክራስያዊ ግንባር(ኤዯግ) ምለእ ብምለእ ዯገፉ የረጋግጽ።
ውሌቀ መሊኸ ኢሳይያስን ስርዒቱን ኣብቲ መጥቃዕቲ ዜተፈጸመለ ቀዲማይ ሰሙን፡ ብጀካ እቲ ትሕዜቶኡ ንህዜቢ
ብሩህ ይኮነ፡ ብሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዲያት ኤርትራ ዜተዋህበ መግሇጺ፡ ካብኡ ንሊዕሉ ዕሊዊ ዜኼነ ንጹር ስእሉ
ብዚዕባ’ቲ ኩነታት ክህብ ኣይከኣሇን። ዴሒሩ’ውን ዱክታቶር ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብ25/03/2012 ናብ’ቲ ብስርዒቱ
ጥራይ ዜተገበተ መስኮት ቴሇቪዥን ኤርትራ ክቐርብ ከል፡ ኣሽንኳይ’ድ ንህዜቢ ኤርትራ ንዒሇም ከሻቕሌ ዜኻእሌ
ሓዴሽ ኩነታት ተፈጢሩ ምህሊዉ ብምርዲእ፡ ህዜቢ ኤርትራ ኣብ ጉዲዪ እዋናዊ ሓበሬታ ክረክብ ሇዎ ይስገር
መሰሌ ብምኻባር ይኮነስ፡ ሚንስትሪ ዛና ብተዯጋጋሚ ኣቕሪቡዎ ብዜተባሃሇ ሕቶን ጠሊባትን ፍቓዯኛ ኮይኑ
ብምርካቡ ዜተገበረ ቃሇ-መሕትት ምዃኑ ባዕልም ንባዕልም ኣረጋጊጾሙሌና እዮም። እዙ ንባዕለ ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ
ኤርትራ ሇዎም ንዕቀትን ብዴዏን ብንጹር ረዴእ’ዩ፡፡ ይን ዯኣ’ምበር፡ ኢሳይያስ ከመይ ኢለ ኣብ መስኮት
ቴሇቪዥን ቀሪቡ ብየገዴስ፡ ንህሌዊ ኩነታት ኣመሌኪቱ መግሇጺ ክህብ’ዩ ብዜብሌ ብዘሕ እንተተዋጠየለ ካብ’ቲ
ሌሙዴ ኣብ ባይታ የል ንህዜቢ ንምትሊሌ ዜግበር ዕንክሉሌ ዜመሌኦ ሓሶትን ይእደብ ሇፋን ወጻኢ ሓዴሽ
ገምጋምን ፖልቲካዊ ትንታነን ሒዘ ክመጽእ ኣይከኣሇን። ብርግጽ’ውን ኣብ’ዙ እዋን’ዙ ካብ’ዙ መሰረቱ
ዜመሽመሸን ካብ ጎረባብቱ ይን መሊእ ማ/ሰብ ዒሇም ዜተነጸሇን ገባቲ ውሌቀ መሊኸ ኢሳይያስን ስርዒቱን ሓዴሽ
ሓሳብን ትሕዜቶን ዜጽበዩ ምስ ዜህሌዉ ዕሽነት ወይ የዋህነት ጥቅዖም ክኼኑ ኣሇዎም።
ኢሳይያስ ከም ኣመለ በቲ ቀዯም ፋሽኑ ዜኣረገ ስሌቲ፡ ንህዜቢ ከታሌሌ ብምሕሳብ፡ ‚ንኤርትራ ተዯጋጋሚ ማዕቀብ

ዜተበየነሊ ምኻንያት፡ ኣሜሪካ ኣብዙ ከባቢ’ዙ ምስ ዜርከቡ ገሇ መሻርኻቱ ሃገራት ብምዃን ንሌዕሉ ክሌተ ዒመት
ዜኣክሌ ከካይድ ዜጸንሐ ውዱታት ውጽኢት’ዩ፡ ቀንዱ ዕሊምኡ ዴማ ንኤርትራ ብፖልቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡
ዱፕልማስያውን ወተሃዯራውን መዲይ ንምዴኹምን ካብ መሊእ ማ/ሰብ ዒሇም ንምንጻሌን’ዩ’’ ኢለ። ‚ኩለ’ቲ

ንኤርትራ ንምዴኹም ዜተፋሕሰ ሕሌምታት ፈሺለ፡ ወርቂ ክነውጽእ ምስ በቓዕና፡ ከደ ኣምሇጡሌና….ንዒንቅፎም
ብዜብሌ ናይቲ ክእሇም ዜጸንሐ ውዱት መቐጸሌታ፡ ኣብ ውሽጢ ሌዕሊውነትና መጥቃዕቲ ተካይደ። እዙ ናይቲ
ብኣሜሪካ ክእሇም ዜጸንሐ ውዱታት መቀጸሌታ ኮይኑ፡ ቅንእን ጭንቀትን ዜወሇድ’ዩ’’ ብምባሌ ከረዴእ ፈቲኑ።
መዯርኡ ብምቕጻሌ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሌዕሊውነት ኢትዮጵያ ኣብ ሌዕሉ ወጻእተኛታት ዜተፈጸመ መጥቃዕቲ፡ ከም
ጽቡቕ ኣጋጣሚ ከም ዜተጠቕምለ ዴማ ገሉጹ።
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ዕላዊ ልሳን ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር

እቲ ካብኡ ዜፍአ ግን፡ ኢሳይያስን ስርዒቱን ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ ኤርትራ ሇዎም ንዕቀት ርኢ፡ ብ28/03/2012
ብመሌክዕ ዛና ዜተፈነወ መስዯመም ዜኼነ መግሇጺ’ዩ። ስርዒት ኢሳይያስ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሌዕሊውነት ኤርትራ
ዜተወስዯ መጥቃዕቲ፡ ኣሜሪካ ከም ዜፈጸመቶ ብምግሊጽ፡ ብነጻን ሻራ ይብለን ኣካሌ ክጻረ ምሕታቱ’ዩ፡፡ መዒስ’ዙ
ጥራይ ነቲ ሕቶ፡ ነቲ ወትሩ ሌሙስን መሳርሒ ኣሜሪካን ብምባሌ ዜሶ፡ ካብኡ ቅንጣብ ኣወንታዊ ነገር ክትረክብ
ትጽቢት ምግባር ዜከኣሌ ኣይኮነን ብምባሌ ናሽዎ ዜነበረ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ምቅራቡ እዩ።
እዙ ክሲ’ዙ፡ ንህዜቢ ኤርትራ በሪ እዜኑ ይኮነስ ንሌዕሉ ክሌተ ዒመት ክሰምዖ ዜጸንሐ፡ ዕሊምኡ’ውን ‚ብቐንደ
ኣሜሪካ’ዩ ዜዋግኣና ል‛ ብምባሌ ንምትሊሌን ዕዴመ ፖልቲካዊ ስሌጣን ገባቲ ኢሳይያስ ንምንዋሕን ዜግበር
ቀዯም ፋሽኑ ዜሓሇፎ ኣጉሌ ስሌቲ ምዃኑ ካብ ማንም ዜተሰወረ ኣይኮነን። እዙ ካብ ተራ ዒጀውጀውን ዕብዲንን
ሓሉፉ፡ ትርጉም ሇዎ ፖልቲካዊ ሚዚን ዜወሃቦ ጉዲይ ኣይኮነን፡፡ ኣብ’ዙ እዋን’ዙ ብከምዙ ዜኣመሰሇ ሓሶትን ሕሱር
መዯረን፡ ኣብ ውሽጢ እታ ዜጠፈሸት ማይቤቱ’ውን እንተኼነ ኣብ መንጎ’ቶም ውሑዲት ሰዒብቱን መጋበርያታቱን
ከይተረፈ ባይታ ከም ይብለ እናተነገረ ኣብ ሇወለ እዋን፡ ነቲ ብተሞኩሩኡ ዜተሳሕሇ ህዜቢ ኤርትራ ክታሇሇል
ምሕሳቡ ንዕሙቐት ፖሇቲካዊ ንዳት ናይቲ ስርዒት ዜገሌጽ ካብ ምዃን ዜሓሌፍ ኣይኮነን። ብዜኼነ ግን ኤርትራ
ካብ ጎረባባታ ሃገራት ጥራይ ይኮነስ፡ ካብ መሊእ ማ/ሰብ ዒሇም ክትንጸሌ፡ ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት
ተዯጋጋሚ ማዕቀብ ክብየነሊን ናብ ዜፍአ ዒቕቲ ክትወዴቕ ዜዯፍአ ል ቀንዱ ሓይሉ መን ምዃኑ ብንጹር
ክበርህ ኣዜዩ ኣገዲሲ’ዩ።
ህግዯፍ ፖልቲካዊ ስሌጣን ካብ ዜጨበጠለ ዕሇት፡ ንሌዐሊዊ ስሌጣንን ወሳንነትን ህዜብና ረጊጹ፡ ጨቋኒ ስርዒት
ብዴሕሪ ምህናጹ፡ ኣብ ታሪኻ ህዜቢ ኤርትራ ተራእዩ ይፈሌጥ ካብ ተበራረይቲ ባዕዲውያን ገዚእቲ ዜፍአ
ፖልቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ወጽዒታት ምብጽሑ ዜፍሇጥ’ዩ። ኣብ’ዙ ጥራሕ ከይተዯረተ ‘’ሓይሉ ምስ
ዜህለ ጥራይ’ዩ ዒቢ ፖልቲካዊ ተሰማዕነትን ደሌደሌ ቁጠባዊ ረብሓታትን ክረጋገጽ ዜኻእሌ’’ ካብ ዜብሌ ስሱዕን
ኣጉሌን ሕሌምታቱ እናተበገሰ፡ ኣንጻር ኩልም ጎረባብቲ ሃገራት በብእብረ ኣዕናዊ ኲናት ኣካየዯ። ካብዙ
ሓሉፉ’ውን ንኣህጉራዊ ቻርተራትን ውዕሊትን ስምምዒትን እናጣሓሰ፡ ብቅለዕ ነጻነትን ሌዕሊውነትን ዜተፈሊሇዩ
ጎረባብቲ ሃገራት ክዯፍር፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዲያቶም ኢዴ-ምትእትታው ብምግባር ንዛጋታትና ብሓፈሻ፡ ንሊዕሇዎት
መራሕትን ዒበይቲ ካዴራትን ተቓወምቲ ፖልቲካዊ ውዴባት፡ ክጨውን ክቕንጽሌን ጸኒሑ’ዩ። ካብኡ ዜፍአ’ውን
ብተዋዋሪ መንገዱ ስግረ-ድብ ኲናት ከካይዴን ብግብረ ሽበራን ሽፍትነት ባሕርን ዜፍሇጡ ዕለሊት ጉጅሇታት፡
ጉባኤታቶም ከተኣናግዴ፣ ከሰሌጥን፣ ከዕጥቕን ብፋይናንስ ክዴግፍን ምጽንሑ ዜዜንጋዕ ኣይኮነን። ከም ውጽኢቱ፡
ብኢጋዴ፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ጠንቂ ይምርግጋእን ጸጥታን ዝባ-ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃኑ ተቓሉዐ
ክሌተ ግዛ ማዕቀብ ከም ዜተበየነለ’ውን ይከሓዴ’ዩ።
ገባቲ ስርዒት ኢሳይያስ፡ ኣብ ሌዕሉኡ ተዯጋጋሚ ማዕቀብ ተበይኑለ’ውን፡ ህዜብና ብሓፈሻ መንእሰያት ከኣ ብፍሊይ
ዜፈትውዎም ስዴራ ቤቶምን ሃገሮምን ራሕሪሖም ናብ ስዯት ብቐጻሉ ክውሕዘ ይግዯደ ኣሇዉ? ምስ ጎረባብቲ
ሃገራትን ማ/ሰብ ዒሇምን መወዲእታ ይብለ ጽሌእን ቅርሕንትን ቅንጣብ ዋጋ ስሇይብለ፡ ጸገማትና ንምንታይ
ብሰሊማውን ሕጋውን መንገዱ ክንፈትሕ ይንኻእሌ? ኣብ ግብረ-ሽበራዊ ተግባራትን ሽፍትነት ባሕርን ንዜተዋፈሩ
ጉጅሇታት ምዴግጋፍ፣ ምምዋሌን ምስሌጣንን ነየናይ ዕሊማታት? በዙ ሒዜናዮ ሇና መንገዱ ምስ ንቅጽሌ መጻኢ
ዕዴሌ ኤርትራ እንታይ ክውን’ዩ?..........ወተ ብምባሌ ዯው ኢለ ክሓስብን ነብሱ ክፍትሽን ኣይበቕዏን። ነዙ
ባህሪ’ዙ ብይምዕዲለን ካብ ሕለፍ ጌጋታቱ ክመሃር ፍጹም ዴሌውነት ስሇይብለን ነቲ ኣብ ሌዕሉ ስርዒቱ ጥራይ
ዜቐንዏ ማዕቀብ፡ ዕሊምኡን ትርጉሙን ብምሌኹዕ፡ ኣብ ሌዕሉ ነጻነትን ሌዕሊውነትን ህዜቢ ኤርትራ ነጻጸረ ‘’ዯግሲ
መግዚእታዊ ሕሌምታት ኣሜሪካን ኢትዮጵያን’’ ዜወሇድ ይሕጋውን ይፍትሓውን ውሳኔ ምዃኑ ከረዴእ ኣብ
ባይታ የል ጽውጽዋይ ናብ ምዜንታው’ዩ ዜኣተወ። ከም’ቲ ዜሓሰቦ ኣይሰሇጦን ዯኣምበር፡ ነፍሲ ወከፍ ኣብ
ዜተፈሊሇየ ኩርናዕ ዒሇም ዜርከብ ኤርትራዊ፡ ኣንጻር’ዙ ውሳኔ-ማዕቀብ፡ ሰሊማዊ ሰሌፊ ከካይዴ ጥራይ ይኮነስ፡ ሓኒኑ
ብዯሆታቱን መትኡን ከሐይሌ’ውን ብርቱዕ ጻዕርታት ከካይዴ ጸኒሑ።
ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሌዕሉ ገባቲ ስርዒት ኢሳይያስ፡ ንካሌኣይ ጊዛ ማዕቀብ ዴሕሪ ምውሳኑ ክሌተ
ወርሓት ኣብ ይመሌአ እዋን፡ ኣብ ውሽጢ ግዜኣት ኢትዮጵያ (ክሌሌ ዒፋር) ብ17 ሇካቲት 2012 ሓዯ ንማ/ሰብ
ዒሇም ኣዜዩ ሰንበዯን ሕነን ክስተት ተቓሌሐ። ኣብ ሌዕሉ በጻሕቲ-ሃገር (ቱሪስታት) ዜተፈሊሇዩ ወጻእተኛታትን
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ሲቪሌ ኢትዮጵያውያን ሃንዯበታዊ መጥቃዕቲ ተፈጸመ፡፡ ካብዙኣቶም ብርክት ዜበለ ክሞቱን ክቆስለን ከሇዉ
ገሉኦም’ውን ተጨውዮም ተሰወሩ። እቲ መጥቃዕቲ ካብ ኤርትራ ብዜተበገሰ ሓይሉ ምፍጻሙ ፍጹም ጠራጥር
ኣይነበረን። ብተግባር ዴማ፡ እቶም ተጨውዮም ዜተሰወሩ ዛጋታት ጀርመን፡ ብሽምግሌና ካብ ግዜኣት ኤርትራ
ተፈቲሖም ምምጽኦም ተወሳኸ ጭቡጥ መርትዖ ምዃኑ ኣረጋገጸ።
ኣብ ውሽጢ ሌዕሊዊ ግዜኣት ኤርትራ፡ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ዴሕሪ ምፍጻሙ፡ ኢሳይያስ ኣብ ካየድ
ቃሇ-መሕትት፡ ‘’ኣሜሪካን ኢትዮጵያን፡ ነዙ ኩነታት’ዙ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቒመናለ’የን’’ ካብ ምባሌ ሓሉፉ፡
ኣብ ሌዕሉ ወጻእተኛታት-ቱሪስታትን ሲቪሌ ኢትዮጵያውያንን ዜተፈጸመ ሃንዯበታዊ መጥቃዕቲ፡ ህግዯፍ ዜኼነ
ይን ኢዴ ከም ይብለ ከረጋግጽ ኣይከኣሇን። ብዜወሓዯ’ውን በቲ ተረኻቦ ሓኑ ኣይገሇጸን።
ኣብዙ ጉዲይ’ዙ ክስገር ይብለ ሓቂ፡ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ኤርትራ መዋፈሪኦም ብዜገበሩ ተቓወምቲ ዝባና
ኣቢለ፡ ንሌዕሊዊ ግዜኣት ጎረባብቲ ሃገራት ብምዴፋር ግብረ-ሽበራዊ ተግባራት ዜፈጸመ፡ እዙ ተረኻቦ’ዙ ናይ
መጀመርትኡ ይምዃኑ ክስመረለ ሇዎ’ዩ፡፡ ካብ ኤርትራ ብተዯጋጋሚ ዜወፈሩ ሌኡኹት ኢሳይያስ ዜኼኑ
ተቓወምቲ ኢና በሃሌቲ፡ ዕሊምኦም፡ ኣብ ሌዕሉ ወተሃዯራዊ ትካሊት ይኮነስ፡ ሰሊማውያን ሰባትን ሲቪሊዊ
ኣገሌግልታትን ታርጌት ብምግባር፡ ፈንጅታት እናጻወደ ጉዴኣት ውረደ ምህሊዎም፡ ተሌእኼኦም ከይፈጸሙ
ዜተሓዘ ምንባሮም’ውን ዒሇም-ብዒሇሙ ዜፈሌጦ ሓቂ’ዩ። ኣካሌ’ዙ ፍጻመ ዜኼነ ኣብ’ዙ መዚረቢ ኮይኑ ል ክሌሌ
ዒፋር-ኢትዮጵያ ቅዴሚ ልሚ፡ ብተመሳሳሉ ኣገባብ ኣብ ሌዕሉ ብርክት ዜበለ ወጻእተኛታት መጭወይቲ ተፈጺሙ
ምንባሩን ሽምግሌና ብዜብሌ ኣጉሌ ሽጣራ እቶም ጅሆ ተታሒዝም ዜነበሩ ቱሪስታት ነጻ ተባሂልም፡ ብኤር-ፖርት
ኣስመራ ምውጽኦም ዜዜከር’ዩ።
እዝም እከይን ኣዕነውትን ተግባራት’ዙኦም ንኣህጉራዊ ቻርተርን ውዕሊትን ስምምዒትን ዜጻረሩ ጥራይ ይኮኑስ
ግብረ-ሽበራዊ ተግባራትን ተራ ሽፍትነት ብምዃኖም ኣብ ዜተፈሊሇየ መዴረኹት ኢጋዴ፡ ኣብ መበሌ 18 ስሩዕ
ኣኺባ ሕብረት ኣፍሪቃ ተዯጋጋሚ ተሊዑልም ኣብ ማ/ሰብ ዒሇም ኣዚረብቲ ጉዲያት ክኼኑ ግዴን’ዩ። ብርግጽ ዴማ
ገባቲ ስርዒት ኢሳይያስ፡ ንፖልቲካዊ ፍሌሌያትን ካሌኣዊ ግርጭታትን ብሰሊማውን ሕጋውን መንገዱ ክፈትሕ
ባህርያቱ ይፈቕዯለ፡ ብዜወሓዯ ዴማ ካብቲ ብተታታሉ ዜተበየነለ ማዕቀብ፡ ክመሃር ይክእሌ ትምክሕተኛን
ጸረ ሰሊምን ስርዒት ምዃኑ ብተዯጋጋሚ ኣመስኪሩ’ዩ። እዙ ወግሐ ጸብሐ ብግለጽን ብስዉርን ሌዕሊውነት ካሌኦት
ሃገራት እናጠሓሰ፡ ንንጹሃት ዛጋታትናን መራሕቲ ፖልቲካዊ ሓይሌታት ኤርትራ እናጨወየ እናቐንጸሇን ዜመጸ፡
ኣብ ውሽጣዊ ጉዲያት ሃገራት ኢዴ እናእተወ ንግብረ-ሽበራዊ ተግባራትን ሽፍትነት ባሕርን ብምዴጋፍ ኣብ
ግብረ-ሽበራዊ መሳርዕ ከም ዜተሰሇፈ ብተግባር ረጋገጸ፡ ካብኡ ሓሉፉ’ውን ንጹሃት ወጻእተኛታት እናጨወየን
እናቐተሇን ሌዕሉ ሕግን ተሓታትነት ዜኼነ ስርዒት፡ ብሽም ሌዕሊውነት ከእዊ ዜኼነ ይን ሞራሊዊ፡ ፖልቲካዊ፡
ሕጋውን ታሪኹውን ብቕዒት የብለን።
ሕጂ’ውን ናይ’ዙ ኣብ ውሽጢ ሌዐሊዊ ግዜኣት ኤርትራ ዜተፈጸመ ወተሃዯራዊ መጥቃዕትን ዜወረዯ ሕዜን
ጉዴኣትን ጠንቁ ባዕለ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ’ዩ፡፡ ብሳዕቤናቱ ቀንዱ ተሓታቲ ዴማ ንሱን-ንሱን ጥራይ’ዩ። ህዜቢ
ኤርትራ ኣብ’ዙ እዋን’ዙ ካብ ስርዒት ህግዯፍ ንሊዕሉ ክብሩ ዋረዯ፡ ሌዕሊውነቱ ወይ ወሳንነቱ ዜገሃሰን ዜዯፈረን
ዯመኛ ጸሊኢ የብለን፡፡ ህዜቢ ኤርትራ ከም ሌዐሊዊ ህዜብን ሃገርን ምስ ጎረባብቱ ይን ማ/ሰብ ዒሇም ኣብ
ዜህሌውዎ ክሌተኣዊ ዜምዴናታት፡ ብፍትሓውን ሕውነታውን መንገዱ ክብርታቱ ብምዕቓብ፣ ምዕሩይ ዜኼነ
ሓባራዊ ረብሓታቱ ረጋግጽ፡ ሰሊምን ቅሳነትን ዝባና ብምውሓስ እሙን መሻርኻቲ ክውን ዜኻእሌ፡ ጎይታ
ሌዕሊውነቱን መሰሊቱን ክውን ምስ ዜበቅዕ ጥራይ’ዩ፡፡ እዙ ከኣ ኣብ ሌዕሉ መቓብር ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ
ጥራሕ’ዩ ዜረጋገጽ፡፡ ምእንቲ’ዙ፡ ኩለ ዒቕምታቱን ጸዒታቱን ጠሚሩ ንምዕዋት’ዙ ክቡር ዕሊማታት’ዙ ዜወፈረ
ብምዃኑ፡ ነዙ መሪሕ መዴረኹዊ ዕዮ ካብ ምቅሌጣፍ ወጻኢ ዜቦኩር ዒቕምን ግዛን ክህሌው ኣይግባእን፡፡ ስሇዜኼነ
ከኣ ዯዴሕሪ’ቲ ስርዒት ህግዯፍ ዜፈጥሮ መዒሌታዊ ኣጀንዲታት፡ ዕንክሉሌ ክብሌ ዴላት ይን ቅሩብነት የብለን፡፡
ህዜቢ ኤርትራ፡ ክብሪ ሌዕሊዊ ስሌጣኑን ነጻነት ሃገሩን ብተኣማምን ውሕስ፡ ኣንጻር ዯማዊ ጸሊኢኡ ገባቲ ስርዒት
ህግዯፍ ተቓሉሱ፡ ሕብረ ሰሌፋዊ ዯሞክራስያዊ ስርዒት ንምህናጽ ምስ ዜበቕዕ ጥራሕ’ዩ፡፡ ካሌእ ምርጫ ብፍጹም
የሌቦን፡፡ ብርግጽ’ውን ኣይህለን’ዩ።
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ህግዯፍ ዜኣመነን ማይ ዜሓቆነን…… ሓዯ’ዩ!!
ባዕዲዊ መግዚእቲ ተባሪሩ ሃገራዊ ነጻነት ዴሕሪ ምርግጋጽ፡ እቲ ሓዴሽ ወሇድን ኣፍራዪ ሓይሉ መንእሰይን፡ ነታ
ብክንዯይ መሪር ቃሌስን ከቢዴ ዋጋ መስዋእትነትን ዜተረኻበት ኤርትራን ዜፈትዎም ስዴራ ቤቱን እናራሕረሐ፡
ብጅምሊ ጉዕዝ ዲግማይ ስዯት ክተሓሓዝ ካብ ዜጅምር ብውሑደ ሌዕሉ ዒሰርተ ዒመት ኣቁጺሩ ኣል። ኣብ ዜተፈሊሇዩ
ዜተሰዯዯልም ሃገራት ንብርክት ዜበለ ጸገማትን ስቓይን ይቓሊዕ፤ መጻኢ ዕዴለ ንምቕያርን ሕሱም መነባብሮ ስዴራ
ቤቱ ንምሌዋጥን ናብ ሳሌሳይ ሃገር ንምስግጋር ኣብ ካይድ ዜተሓሊሇ ጉዕዝ፡ ኣብ ምዴረ-በዲታትን ባሕርታትን ንኣዜዩ
ኣስካሕካሒ ዜኼነ ሞትን ህሌቂትን ይጋሇጽ ምህሊዉ ካብ ማንም ዜተሰወረ ጉዲይ ኣይኮነን። ካብኡ ዜፍአ ከኣ ኣብዙ
እዋን’ዙ ብዜተፈሊሇዩ ዯሊሊታት ብጆሆ ተታሒዘ ውሽጣዊ ኣካሊቱ እናተበዜበ ናብ ዜሽየጠለ ኩነታት ምውዲቑ
ኣሽንካይ’ድ ንጥዐይ ኣእምሮ ሇዎ ዛጋ ንማንም ተራ ሰማዑኡ ወዱ-ሰብ’ውን ብጣዕሚ ሰንብዴ፡ ሻቕሌን ሕዜንን
ተርእዮ እናኼነ መጺኡ’ዩ። ካብ’ዙ መሪር ክውንነት’ዙ ብምብጋስ እምበኣር፡ እቲ ሓዴሽ ወሇድን ኣፍራዪ ሓይሉ
መንእሰይን ኩለ መዲያዊ ጸጋታቱን ዒቕምታቱን እናተጸንቐቐ ኣብ ስዯት ጓንፎ ል ጸገማትን ስቓይን ኣዜዩ
ኣተሓሳስቢ እናኼነ ብምምጽኡ፡ ንጠንቅታት ሰዯትን ሳዕቤናቱን ብግቡእ ብምምርማር፡ ህጹጽን ብቑዕን ፍታሕ ዴሌዮ
ኮይኑ ኣል።
ብይምርጫን ውሳኔን ህዜብና ኣብ ኮረሻ ፖልቲካዊ ስሌጣን ዜዯየበን ዜቕጽሌ ልን ገባቲ ስርዒት ኢሳይያስ ኣብ
መንእሰይ ኤርትራ፡ ቅንጣብ ፍቕርን ሓሌዮትን ስሇይብለ፡ ንጠንቅታት ስዯትን ሳዕቤናቱን ብቑዕ ገምጋም ከካይዴን
ንኣዕናዊ ፖሉስታቱን ተግባራቱን ከመዒራሪ ፖልቲካዊ መንነቱ ፍቅዯለ ኣይኮነን። ስሇዜኼነ ከኣ ኣብ ዜተፈሊሇየ
ኣጋጣሚታት ብዚዕባ’ዙ ጉዲይ’ዙ ተሓቲቱ ክምሌስ ከል፡ ብይገሇ ስክፍታ ኣፉ መሉኡ ብጣዕሚ ኣሕፋርን ኣነዋርን
መሌስታት ክህብ ምጽንሑ ዜዜንጋዕ ኣይኮነን። ገሇ ካብ’ቲ መሌስታቱ ንምዜካር ዜኣክሌ፡ ንመንእሰያት ኤርትራ ሓንሳብ
ብሃገራዊ ክዴዒት እናሰሰ ከፈራርሕ ከል፡ ካሌእ ግዛ ከኣ እዙኣቶም ኣብ ክሌተ ጻሕሉ ምብሊዕ ዜሇመደ’ዮም ብምባሌ
ክዜሌፍን ክወራን ምጽንሑ፡ ንሓንሳብ’ውን እዙኣቶም ሓተሊ ታሪኻ’ዮም ብምባሌ ከም ዜገሇጾም ማንም ይስሕቶ
ሓቂ’ዩ። ካብኡ ዜፍአ’ውን እዙ ሓዴሽ ወሇድ’ዙ ኣዙሩ ክሓስብ ዜኻእሌ ሓንጎሌ ከም ይብለ ብምቁጻር ከይሓፈረ፡
ንኤርትራ ጽቡቕ ብይሓስቡ ቀናኣት ጎረባብትን ምዕራባውያን ሃገራትን ተታሉለ ንስዯት ይውሕዜ ምህሊዉ ክገሌጽ’ዩ
ጸኒሑ።
ይን'ምበር፡ እዙ ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቐሰ ብዯዏን ንዕቀትን ዜመሌኦ ብሂሊት ዴሮ ተረሲዐስ፡ ‚ትኻስያ ዴሙስ መዜንግዕ
ኣንጭዋ'' ከምዜበሃሌ ኣብ ሓዲስ ኤርትራ ብ11 ጥሪ 2012 ዜተርግሐ ካብ ቃሇ-መሕትት ኢሳይያስ ተቐንጪቡ
ዜተወስዯ፡ ነንሕዴሕደ ዜጋራጮ መግሇጽታትን ኣጉሌ መብጽዒታቱን ምዴህሳስ ኣገዲሲ ጉዲይ ክውን’ዩ።
ሓታታይ (ወዱ ዒበ)፡- ክቡር ፕረዙዯንት ካብ ቃሌካ ክሰምዕዎ ምእንቲ፡ ነቲ ናይ ምጥርጣር ሕቶኦም ዜሓክኻ ጭቡጥ
መሌሲ እንተትህበና? ነዝም ኣብ ዯገ ሇዉ መንእስያት፡ እቶም ኣብኡ ሇዉ ሌኡኹት መንግስቲ’
እንታይ
ክገብሩልም ክኻእለ ኣሇዎም? እቲ መንግስቲ ሕጂ ተመሇሱ፡ እተዉ ይብሌ ኣል፤ ምስ ተመሌሱ ኣብ ታሕተዎት
ሓሇፍቲ ዜርአ ጉዴሇታት ወይ ጌጋታት ክህለ ይኻእሌ ይውን’ዩ። ክቐጽዐና’ዮም፤ ክሕዘና’ዮም ዜብሌ ስክፍታ
ኣል’ሞ፤ ነዙ ኩለ’ዙ ኣጠቓሌሌ ኣቢሌካ እንታይ ትምሌስ?
ፕረዙዯንት ኢሳይያስ፡- መብጽዒ ጥራይ ትርጉም ስሇይብለ፡ ብእውጅ ክምሇስ’የ ዜበሇ ወረቐቱ ኣመዜጊቡ ናብ’ዙ
ይመጽእ። ኣብ’ዙ ዜኼነ ሰብ ብናቱ ውሌቃዊ ተበግሶ ወይ ብዜተፈሊሇየ ካሌእ ምኻንያታት፡ ኣብ ሌዕሉ ከምዙ'ኦም
ዜኣመሰለ ሰባት መን ስሌጣን ሂብዎ ይቐጽዕ? መን ስሌጣን ሂብዎ ስጉምቲ ይወስዴ? እንታይ ዒይነት መቕጻዕቲ’ዩ ?
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትዲጉኖ? ስነ-ኣእምራውን ኣካሊውን ሃስያ ንናይ መን ረብሓ? መግናሕቲ መቕጻዕቲ ኣይኮነን፤
ተጋጊኹ ከምኡ ክትገብር ኣይነበረን ትብሌ፤ ምናሌባት ኣብ ገሇ ገሇ’ውን ናቱ ናይ ምስትንዒቕ ኣረኣእያ ወይ ምንሻው
ዒይነት ነገር ክህለ ይኻእሌ ይውን፤ እቲ ዜበዜሐ ህዜቢ ግን ስሌጡን ኢዩ፤ ኣብ ከምዙኦም ነገራት ኣይኣቱን’ዩ።
ፍለያት ሰባት ምናሌባት ነቲ መንእሰይ ኣብ ምግጋይ ቀንዱ መጋበርያ ኮይኖም፡ ዜኼነን ይኼነን ስብከት ጌሮም ጋግዩ
ኣሇዉ፤ ንለ ግን ብሓዯ ዒይኒ ኣይትርእዮን ኢኹ። ክንዯይ ዜኣኻለ ኢዮም’ከ እቶም ከምኡ ዜገብሩ ሰባት? ኣብ
ትሕቲ ዜኼነ ይን ኩነታት፡ ኣብ ወጻኢ ል መንእሰይ ንዒዯይ ክምሇስ’የ ዜበሇ ኣብዙ ምስ መጸ ጽንጽያ ዒይኑ ንፍረለ
ሰብ የሇን።
ንዒይ ሰክፈንስ ምስ መጹ ኣብ ምንታይ’ዮም ክሰርሑ? ዜብሌ’ዩ። ኣነ ኣብ’ዙ ስራሕ’ዙ ከም’ዙ ክሰርሕ እኻእሌ’የ
ክብሇካ’ውን ኣይክእሌን’ዩ እኮ! ንገዚእ ርእሱ’ እንታይ ሞያ ኣሇዎ? እንታይ ብቕዒት ኣሇዎ? እንታይ ስራሕ ክሰርሕ
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ይኻእሌ? እቲ ዜዒበየ ብዴሆ ንሱ ክውን ኣሇዎ እምበር፡ ኣብ’ዙ መጺኡ ምቕጽዐን ይምቕጽዐን ኣነ ከም ስክፍታ
ኣይረኣየንን’ዩ። እዝም ትማሉ ዜመሇስዎም፡ ካብ ግብጺ ዴዩ ካብ ካሌእ ቦታታት ምጽእዎም፡ .... ‚ኦረንተሽን‛ ክወሃቦም
ክኻእሌ ኣሇዎ። ታሪኼም ክትፈሌጥ ኣሇካ። ከመይ ኢሌኩም መጺእኩም? ካበይ መጺእም ተባሂለ መምስ መጹ ነናብ
ኣሃደም ኪደ ዜተባህለ ነይሮም፤ ከምኡ ዜበሃሌ ነገር የሇን። ቅዴም ኩሊቶም ከመይ ኢልም ከይድም? ናይ ነፍሲ
ወከፍ መዜገብ ተታሒዘ ስሇ ምንታይ’ዮም ከይድም? መን’ዩ ኣብ ከምዙ ኣብጺሕዎም? ጽባሕ ንግሆ ክሰርሑ እንተዯኣ
ኮይኖም’ውን ናብ'ቲ ዜምዯብለ ቦታ ቅዴሚ ምስዲዴካ ክትፈሌጦም ክትክእሌ ኣሇካ። ኣብ ዜነበርካዮ ቦታ ኪዴ ተመሇስ
ኢሌካ ትመሌሶ’ሞ ናብ'ቲ ዜነበሮ ምስ ከዯ፡ በነንበይኑ መሌክዒት ኣብ'ዚ ኣሃደ እዙኣ ኣብታ ኣሃደ እቲ'ኣ ኣብ'ዙ ክፍሉ’ዙ
ኣብ'ቲ ምምሕዲር’ቲ ነንበይኑ ዒይነት ኣተሓሕዚ ከጋጥም ስሇ ዜኻእሌ፡ ቀዲማይ ነገር እንቋዕ ናብ ሃገርኩም ተመሇስኩም
ትብልም። ‚ዴሕሪ ሕጂ ሂወትኩም ክትሰርዐ እንተዯኣ ኴንኩም ከምዜን ከምዜን’ዩ። ዜገበርክሞ ጌጋ ብጣዕሳ ኣሪምኩሞ
ኣሇም። እዙኣን እዙኣን ከኣ ክትገብሩ ኢም‛ ኢሌካ ክትነግሮም ክትኻእሌ ኣሇካ'ምበር፡ ዜኼነ ስጉምቲ ክትወስዴ
ኣይትኻእሌን። እቲ ናብ ሃገር ናይ ዜምሇሱ ቁጽሪ፡ ምስ ግዛ እናዒበየ ከም ዜይዴ ኣየጠራጥርን’ዩ። ኣነ መብጽዒታት
ሂበ፤ ተስፋ ሂበ፤ ዜኼነ ካሌእ ተስፋ ሂቡ ስክፍታት ኣይሰኣንን ይውን። ግን ‚ትስከፍ እንተዯኣ ኣሇኹ፡ ትጠራጠር
እንተዯኣ ኣሇኹ፣ ዯሓን ግዛ ውሰዴ፡ ሓንሳብ ክሳብ ዜረጋግኣሌካ’ቲ ሓሳብካ‛ ጥራይ ምባሌ’ዩ።
ሓታታይ(ወዱ ዒበ)፡- ንዜያዲ ውሕሰነት ግን ክቡር ፕረዙዯንት እቲ ናይ ምምሊሶም ጉዲይ ብኣዋጅ ዯረጃ እንተዜተሓዜ
ከመይ ትርእዮ?
ፕረሲዯንት ኢሳይያስ፡- ….ብዘሕ ናይ ኣዋጃት ባህሉ ስሇ ይጸንሓና፡ ኣዋጅ ኣውጺእካ ክትመሌሶም? እንታይ ኢኹ
ክትብሌ ትዯሉ ሇኹ? ሕጋዊ መሌክዕ ከተሌብሶ ዱኹ? ውሕስነት ክኼኖም ንዒኣቶም ምእንቲ ዴዩ?
ሓታታይ(ወዱ ዒበ)፡- ሕጋዊ ውሕስነት፡
ፕረሲዯንት ኢሳይያስ፡-….ብዘሕ ጸገም ሇዎ ኣይመስሇንን። ኣዋጅ’ውን ክወጽእ ይኻእሌ’ዩ።
ብርግጽ ኣብ ትምክሕታውን ፍጹም ጸረ ዱሞክራስን ስርዒት ኢሳይያስ እናተሸቑረረ ብራዕዴን ሽበራን ዜነብር ጋዛጠኛ፡
ንሓቀኛ ፖልቲካዊ ምስሉ ኤርትራ ንጸባርቕ፡ ጠንቂ ስዯት ብዒሰርተታት ኣሽሓት ዜቑጸሩ መንእስያትን ሳዕቤናቱን
ዜምሌከት ሕቶታት ከሌዕሌ ከም ይኻእሌ ካትዕ ኣይኮነን። ኢሳይያስ’ውን ካብ'ቲ ብጸረ ህዜቢ ዜፍሇጥ ፖልቲካዊ
መንነቱን ባህርያቱን ወጻኢ ቅኑዕ መሌስታት ክህብ ፈጺሙ ኣይኻእሌን፡፡ ስሇዜኼነ ዴማ ኣብ'ዙ ቃሇ-መሕትት’ዙ ውሌቀ
መሊኸ ኢሳይያስ፡ ነቲ ጠንቂ የቋርጽ ዋሕዙ ስዯት ዜኼነ ኣብ ሌዕሉ መንእሰያት ዜወርዴ ል ይተኣዯነ ፖልቲካዊ፡
ማሕበረ-ቁጠባውን ምምሕዲራውን ሰቕቕ በዯሊት ክእመን ትጽቢት ኣይግበረለን። ናይ'ቶም ይተኣዯኑ በዯሊት ቀንዱ
ተሓታቲ ባዕለ ክነሱ፡ ብውሑዲት ታሕተዎት ሓሇፍቲ ዜፍጸሙ ጌጋታት ከምዜህሌዉ ኣምሲለ ኣነኣኢሱ ክሓሌፎም ዴማ
ፍጹም ስኻፍ ኣይበልን። ገባቲ ኢሳይያስ፡ ውሌቀ ኣባሊት ሃገራዊ ዴሕነት፡ ንዛጋታት፡ ብይ ዜኼነምጽራይ ኣሲሮም፡ ከም
ኣቕሓ ብስም ኣጽንሑሌና፡ ኣብ መዯበር ፖሉስ፡ ንዒመታት ኣብ ማሕቡስ ብሌዩለን ዯሃይ ጥፍኡለን ስርዒት ሃኒጹ
ምህሊዉ እናፈሇጠ፡ ተገሌቢጡ፡- ‚ኣብ'ዙ ዜኼነ ሰብ ብናቱ ውሌቃዊ ተበግሶ ይን ብዜተፈሊሇየ ካሌእ ምኻንያት ኣብ
ሌዕሉ ከምዙኦም ዜኣመሰለ ሰባት መን ስሌጣን ሂብዎ ይቐጽዕ? መን ስሌጣን ሂብዎ ስጉምቲ ይወስዴ? እንታይ ዒይነት
መቕጻዕቲ’ዩ ? ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትዲጉኖ? ስነ-ኣእምራውን ኣካሊውን ሃስያ ንናይ መን ረብሓ?‛ ክብሌ ምሕታቱ፡
ጊዛኡ ዜሓሇፈ ኣሽካዕሊሌ’ዩ። ኣብ መወዲእታ ከኣ፡ ከም'ቲ ሌሙዴ ብግብሪ ኣብ ባይታ ይሰርሕ ኣጉሌ መብጽዒታት
ክህብ ‚ኣብ ትሕቲ ዜኼነ ይን ኩነታት ኣብ ወጻኢ ል መንእሰይ ንዒዯይ ክምሇስ’የ ዜበሇ ኣብ'ዙ ምስ መጸ ጽንጽያ
ዒይኑ ንፍረለ ሰብ የሇን‛ ብምባሌ ንግሩሃት ኣብ መጻወዴያኡ ከእቱ ካብ ምሕሊም ዒዱ ከምይወዒሇ ረጋግጽ’ዩ።
ውሌቀ መሊኸ ኢሳይያስ፡ ብገባትን ጸረ ህዜብን ስርዒቱ ምኻንያት፡ ካብ ሃገሮም ሃጽ ኢልም ዜተሰዯደ መንእሰያት፡ ናብ
ሃገሮም ክምሇሱ ኣጉሌ መብጽዒታት ኣብ ዜዯርዯረለ ጽባሕ፡ ኣብ ወርሒ ሇካቲት 2012 ዜፈጸሞም ሰሇስተ ጨካንን
ኣስካሕካሕትን ፍጻሜታት ምጥቃስ ንሓቀኛ መንነቱን ስርዒቱን እሌ ኣብነት’ዩ።
ብ04 ሇካቲት 2012 ራሄሌ ቀሺ በራኸ ዜተባህሇት 21 ዜዕዴሚኣ ኣብ ንኡስ ዝባ ሰንዒፈ (ጉቦ) ተወሉዲ ዜዒበየት ዛጋ
ድብ ክትሰግር፡ ብስርዒት ህግዯፍ ኣዴራጋ ሸውዒተ ጥይት ተሃሪማ መዚረቢ ዜተፈሊሇዩ መራቢ ብዘሓን ክትውን ከሊ፡
መራሕቲ ህግዯፍ ይቕሬታ ዜሓተትለ ኩነታት’ውን ኣይተሰምዏን። ብ06 ሇካቲት 2012 ናይዜጊ ክፍለ ካብ'ዙ ዒሇም
ብሞት ምፍሊዩ ዜፍሇጥ ኮይኑ፡ ኣብ ነጻነታዊ ቃሌሲ ህዜቢ ኤርትራን ዴሕሪኡን ዜነበሮ ኣወንታዊ ወይ ኣለታዊ ታሪኻ
ብየገዴስ፡ ኣብ'ታ ዜተወሇዯሊን ዜተቓሇሰሊን ሃገሩ፡ ክሌተ ሜትሮ መቕበሪ ጉዴጓዴ ተነፊጉ ክሳብ’ዙ ዕሇት'ዙ ስርዒተቀብሩ፡ ይምፍጻሙ ንብዘሓት ኣዚሪቡ’ዩ። ብርግጽ እዙ ተግባር'ዙ ካብ ባህሊውን ሃይማኖታውን እምነታት ህዜብና ወጻኢ
ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ኢሳይይስ ኣሽንኳይ’ድ ምስ ህሌዋት ምስ ምውታት ከይተረፈ ጽሌእን ቅርሕንትን ይገዴፍ ምዃኑ
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ብተግባር ረጋግጽ'ዩ። ብ14 ሇካቲት 2012 ንሌዕሊዊ ግዜኣት ሃገረ ሱዲን ብምጥሓስ ንተጋ/መሓመዴ ዒሉ ኣብራሂም
ምጭዋዩን ምስዋሩን ብተወሳኸ ረጋግጾ ነገር እንተሃሇወ፡ ስርዒት ኢሳያይስ ክሳብ ዜዯሌዎ ጥራሕ እንተይኮይኑ፡
ብመብጽዒታት ጸኒዐ፡ ካብ ጸረ ህዜብን ጸረ ዱሞክራስን ባህርያቱ ብፍጹም ክንዱ ቅንጣብ ርሕራሐ ከም ይብለ
ረጋግጽ’ዩ። እዙ ተግባር’ዙ ‚ሊም ፍርቂ ጎዴና ኣይትሰብሕን እያ'' ንዜብሌ ምስሊ ኣቦታትና ኹኻር’ዩ። ውሌቀ መሊኸ
ኢሳይያስ ካብ ባህሪኡ ወጻኢ ክሓስብን ክሰርሕን ፍጹም ኣይኻእሌን’ዩ።
መንእሰይ ኤርትራ ፍጹም ኣብ ትጽቢቱ ይነበረ ሞሳን ፍረን መሪር ቃሌሲ ህዜብን ከቢዴ መስዋእትነት ኣቦታቱ፣
ኣዳታቱ፣ ኣያታቱን ኣሓቱን ተጠሉሙ፡ ኤርትራ ብይ-ዜኼነ ይን ቅዋምን ግዜኣተ ሕግን ትመሓዯር ምህሊዋ ኣዏርዩ
ይፈሌጥ’ዩ። ከም ውጽኢቱ’ውን ኩለ ሰብኣዊ ክብሩን ዯሞክራስያዊ መሰለን ተጋሂሱ መጻኢ ተስፍኡ ጸሌሚቱ፡ ወግሐ
ጸብሐ ኣብ ሌዕሉ ጎረባብቲ ሃገራት ዜጽሕተር ኲናት፡ መጋበርያ ክውን ብምግዲደ ንሞትን ህሌቂትን ስንክሌናን
ምቅሌዐ ካብ ተመክሮኡ ኣጸቢቑ ተማሂሩ’ዩ። እቲ ስርዒት ብዜሃቦም ዯረት ይብለ ስሌጣን ብዜተፈሊሇዩ ጀነራሊትን
ኮረኔሊትን፡ ብይ-ሕጋዊ መንገዱ ምርሻኑ፣ ኣብ ፍቖድ ጎዲጉዴን ኮንተይነራትን ተኣሲሩ ምስቓዩ፡ ብቁጽሪ ሸሞንተ ወይ
ሄሉኮፕተር ተባሂለ ብዜፍሇጥ ግፍዒዊ ማእሰርቲ ኣብ ሻንብቆታት ከቢዴ ብረት ቁሌቁሌ ኣፉ ምንጥሌጣለ ክርስዖ
ምሕሳብ ዜከኣሌ ኣይኮነን።
ብስም መወዲእታ ይብለ ሃገራዊ ኣገሌግልት እናተገፈፈ ናብ ርኡይ ባርነት ተዋፊሩ ጉሌበቱ ብነጻ ብስርዒት ህግዯፍ
ምምዜማዘ፣ ካብኡ ዜፍአ’ውን ገዚውቲ ጀነራሊት ይን ኮረኔሊት ክሰርሕን ኣብ ሕርሻታቶም ክወፍርን ምቕሳቡ
ሕርሕራይ ጌይሩ ይግንብ’ዩ። እቲ ብኣሽሓት ዜቑጸር መንእሰይ፡ ካብ መርዕኡን ሕጸኡን ብሓይሉ ተገፊፉ ተወሲደ
ንቡር ሂወት ተሓሪሙ ከም ወኹርያ ንዒመታት ኣብ ጎዲጉዱ ክሰፍር ስሇዜተገዯዯ ዜወረድ ሕሰም ኣይርሰዖን’ዩ። ካብ
ሃገራት ግብጽን ሱዲንን ምስ ገሇ ሰበ-ስሌጣናት ብምምስጣርን ጉቦ ብምብሊዕን ዜተቐንጸሇ፣ ዜተጨውየን ዜተሰወረን
መንእሰይ ኤርትራ መወዲእታ የብለን። ይን ዯኣ'ምበር እቲ ምንም ሕፍረት ይስምዖ ገባቲ ኢሳይያስ ነዙ ኩለ ኣብ
ሊዕሉ ዜተገሌጸ ብጨቋኒ ስርዒቱን ኣዕናዊ ፖሉስታቱን ዜተፈጸመ ማእሇያ ይብለ ግፍዕታትን ሰብኣውን ዱሞክራስያውን
ግህሰታትን ብምኻሓዴ፡ ብሓዯ-ሓዯ ሓሇፍትን ምምሕዲርን ዜፍጸሙ ጌጋታት ክህለ ይኻእሌ’ዩ ብምባሌ ኣነኣኢሱ
ምቕራቡን ምብጫውን ገርም ኣይኮነን። ባህርያትን ተግባራትን ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ፡ ንመንእሰይ ኤርትራ ኣብ
ሌዕሉ’ቲ ሇዎ ቁጠዏ ክቱር ናህሪ ዜወስለ ዯኣ'ምበር፡ ብመብጽዒታት ተዲህሉለ ናብ ባርነትን ኣርዐት ጭቆናን ክምሇስ
ምሕሳብ ንዕቀትን ሊግጽን ካብ ምዃን ሓሉፉ ካሌእ ትርጉም የብለን።
መንእሰይ ኤርትራ ካብታ ዜፈትዋ ሃገሩን ምዉቕ ሑቕፊ ስዴራ ቤቱን ብክንዴ’ዙ ዜኣክሌ ቁጽሪ፡ ንስዯት ክውሕዜ
ገዯድ ምኻንያትን ከም ውጽኢቱ ዜበጽሖ ል ዜተፈሊሇየ ስቓይ ቀንዱ ተሓታቲኡ፡ ገባቲ ውሌቀ-መሊኸ ኢሳይያስን
ስርዒቱን ምዃኖም ካብ መሪር ተመክሮኡ ተማሂሩን ዒቢ ፖልቲካዊ ንቕሓት ኣጥርዩን’ዩ። ኣብ'ዙ እዋን’ዙ መንእሰይ
ኤርትራ በቲ ቀዯም ፋሽኑ ዜኣረገ ኣጉሌ መብጽዒታትን ሽሕጣንን ስርዒት ህግዯፍ ክታሇሌን ክዕሾን ማሇት ይሕሰብ
እዩ። በቲ ኩለ ኣብ ሌዕሉኡ ክበጽሕ ዜጸንሐን ልን ኩለ መዲያዊ ፖልቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራውን ግፍዕታትን
ስነ-ኣእምራዊ ማህሰይትን ዜፈጠረለ ሕራነ፡ ናብ ውዐይ ቃሌስን ረዙን ዴላት ዯሞክራስያዊ ሇውጥን ክሰጋገር ይዴርኼ
ምህሊዉ ብጋህዱ ይረአ ኣል’ዩ። መዋእለ ሙለእ ብይዜኼነ ቅዋምን ግዜኣተ-ሕግን ክመሓዯር ወይ ብኣጉሌ
መብጽዒታትን ሓሶትን ኢሳይያስ ተዲህሉለ ብመጻኢ ዕዴለ ዜቋመር ስሇየሌቦ፡ ህዜብና ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ዴማ
ብፍሊይ፡ ኣብ መሊእ ዒሇም ኣበጋጊሶሞ ሇዉ ዯሞክራስያዊ ቃሌሲ ብዒወት ንምዜዚም፡ ንቕዴሚት ክምርሹ ምዃኖም
ኣየጠራጥርን፡፡ ምኻንያቱ ''ህግዯፍ ዜኣመነን ማይ ዜሓቖነን'' ሓዯ ብምዃኑ፡ ካብ ሕጂ ንዯሓር ናብ ኣጉሌ መብጽዒታት
ኢሳይያስ ግሌጽ-ምሌጽ ዜብሌ መንእሰይ ከቶ ክህለ ኣይግባእን’ዩ።
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ዕላዊ ልሳን ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር

እዙ ዒምዱ’ዙ፡ ወሳኒ ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ ዯሞክራሲያዊ ቃሌሲ ንምዕዚዜ ዜሕግዘ፡
ንቅሓት ኣብ ምኩስኳስ ሌለይ ግዯ ዜጻወቱ፡ ህሌው ወጽዒታት ብምርኣይ ናብ
መሰረታዊ ፍታሕ ማዕዴዉ፡ መንእሰይ ኤርትራ ትማሉ፡ ልምን ጽባሕን ኣብ መስርሕ
ሇውጢ ሇዎ ባህርያዊ ቦታ ብዕግበት ብምቅባሌ፡ ንኣወንታታቱ ንምኩሊዕ ንኻመታቱ
ብሃናጺ ኣቀረርባ ንምእራም ዜጽዕቱ፡ ሃገራውያን ብርዕታት ሕሌፍዎ መሌእኻቲ
ዜቀርቡለ ዒምዱ’ዩ፡፡ እዙ ዒምዱ’ዙ ብቀንደ ካብ መንእሰይ ንመንእሰያት ዜሓሌፍ
መሌእኻቲ ቅዴምያ ዜህብን፡ ንመንእሰያት ናይ ቃሌሲ መዴረኻ ኮይኑ ከገሌግሌ
ዜተሓኣ ዒምዱ’ዩ፡፡

ዜከበርኩም ኣምበብቲ፡ ኣብ ናይ ልሚ ሕታም ብዴሆ መጽሄት ዒምዱ መንእሰያት ሓዯ ዕደም ጋሻ ሒዜናሌኩም ቀሪብና ኣልና፡፡
ጋሻና ተቀዱሑ ይጽንቀቕ፡ ብመረዲእታታት ዜተሰነየ ተሞኩሮ፡ ንመንነት ስርዒት ህግዯፍ ካብ ምግሊጽ ሓሉፉ ህዜቢ ኤርትራ
ዜሓሌፎ ል መሪር ህይወት ብመስትያት ዜኻርታቱ ኣጉሉሑ ከርእይ ዜክእሌ፡ ንመብዚሕትና ሓዴሽ ዜኼነና ዕሊሊት ኣሇዎ፡፡ ብዜኼነ
ካብ ንሕና ክነግረኩም፡ ባዕለ እንተንተዎ ይሓይሽ ብምባሌ ብከምዙ ዜስዕብ መሌክዕ ቀሪብናዮ ኣልና፡፡ ንሙለእ ትሕዜትኡ
ከተንብብዎ ክንዕዴመኩም፡፡ ሰናይ ንባብ!

ብዴሆ፡- ብቐዲምነት ነዙ ቃሇ-መሕትት’ዙ ክትገብር ፍቓዯኛ ኮይንካ ብምርካብካ ብስም
ኤርትራዊ ዯሞክራሲያዊ ግንባር /ኤዯግ/ን ክቡራት ኣንበብቲ መጽሔት ብዴሆን ዜሇዒሇ
ምስጋናና ከነቕርብ ንፈቱ፡፡
ሃብቶም፡- ብወገነይ’ውን ኣብ መጽሔት ብዴሆ ዕደም ጋሻ ኮይነ ነዙ ቃሇ መሕትት’ዙ
ክገብር ዕዴሌ ስሇ ዜሃብኩምኒ ከመስግን ይፈቱ፡፡
ብዴሆ፡- ቃሇ-መሕትትና ቅሌሌ ምእንቲ ክብሌ ብመሌክዕ ዕሊሌ ክንገበሮ፡፡ ከም መበገሲ
ዕሊሌና ዴማ ስምካን ሓጺር ታሪኻ ህይወትካን ንኣንበብቲ ብምምሌሊይ ክንጅምሮ፡፡
ሃብቶም፡- ምለእ ስመይ ሃብቶም ወሌዯንጉስ ተስፋማርያም ይበሃሌ፡፡ ብ1969 ኣብ ባጽዕ ተወሉዯ፡፡ ኣብ ዯቀምሓረ
ዜርከብ ፈዜሚሽን እንዲምሴን ዜተባህሇ ቤት ትምህርቲ ክሳብ 6ይ ክፍሉ፣ 2ይ ዯረጃ ትምህርተይ ከኣ፡ ኣብ ሰከንዯሪ
እስኩሌ ዯቀምሓረ ተማሂረ፡፡ ዕዴመይ ምስ ኣከሇ ከኣ ከም ኩለ ኤርትራዊ መንእሰይ ነጻነታዊ ቃሌሲ ህዜቢ ኤርትራ
ክጸሌወኒ ግዴን ብምንባሩ፡ ሃገራዊ ነጻነት ንምርግጋጽ ኣብ ዜካየዴ ዜነበረ ሰውራዊ ቃሌሲ እጃመይ ንምብርካት፡ ብ1989
ዒ.ም ካብ ከተማ ዯቀምሓረ ኣከሇጉዚይ ኣብ መስርዕ ህዜባዊ ግንባር ተጸንቢረ፡፡ ዴሕሪ ወተሃዯራዊ ታዒሉም ምውሳዯይ
ዴማ ምስ ዜነበረኒ ላሊ ትምህርቲ ሓጺር ኮርሳት ተዋሂቡኒ ኣብ ክፍሌታት ክፍሇ ሰራዊት 52 ከም ኦፕሬተር /ሬዴዮ
ርክብ/ ኮይነ ተመዱበ ሰሪሐ፡፡ ክሳብ ግብኣተ-መቓብር ባዕዲዊ መግዚእቲ ብቕዕን ኤርትራ ሓራ ትወጽእን ከም ኩለ
ተጋዲሊይ ንመስዋእትን ስንክሌናን ንነብሰይ ሓጽየ፡ ኣብቲ ህይወት እሌፊ ኣእሊፍ ጀጋኑ ዜተፍል መሪር ዒውዯ ኲናት፡
ንስሇ ነጻነት ግቡአይ እናፈጸምኩ ተጋዱሇ፡፡ ካብቲ ንፍጥረታት ዒሇም ዯንጹን ዜፈታተንን መስተንክራዊ ፍጻሜታት
ሰውራና፡ ንኣወንታዊ ጸጋታቱን ኣለታዊ ግዴሊቱን
ሰጊረ ከኣ ኣብ ዴርኲኸት ነጻነት ብዕዴሌ በጺሐ፡፡
ንዜተጋዯሌኩለ ጸሓይ ሓርነት ኣብሪቐ ክርእዮ ከኣ
ተዒዱሇ፡፡
ዴሕሪ ነጻነት፡ ጢዖ ካብ ዜነበረት ክፍሇ ሰራዊት
52 ናብ ዒሰብ ዜነበረት ኮር 381 ብምዜዋር፡ ኣብ
ልጂስቲክ /ክፍሉ ኣጽዋር/ እስታፍ ኦፕሬተር
መራሕ ጋንታ ኮይነ ብምምዲብ ኣገሌጊሇ፡፡
ዴሕሪ’ዙ 1994 ኣሃደና ናብ ዝባ ጋሽ ባርካ ከባቢ
ኬሩ ምስ ተቐየረት፡ ኣብቲ ሽዐ እዋን ብዯረጃ
ሚኒስትሪ ምክሌኹሌ ንዜተዋህበ ዕዴሌ ምጥያስ
ክጥቐመለ ከም ዜኻእሌ ብምእማን ሕቶይ ኣቕሪበ፡
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ዕላዊ ልሳን ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር

ብርግጽ ከኣ ካብ ገዚና ሓሙሽተ ርእሰይ ኣብ ቃሌሲ ዜተሰሇፍና ምስ ምዃንና፡ ካብ መንጎኦም ከኣ ብጀካይ ካሌኦት
ምእንቲ ነጻነታዊ ሕቶ ኣብ ዜተካየዯ መሪር ተጋዴል ዜተሰዉኡን ዜሰንከለን ብምንባሮም፡ ምስዙ ርኡይ ማሕበራዊ
ጸገማት ስዴራ-ቤት ብሓፈሻ እርጋን ወሊዱተይ ከኣ ብፍሊይ፡ ከምቲ ዜጸናሕኩዎ ኣብ ሰራዊት ክቅጽሌ ይኻእሌ
ኣይነበርኩን፡፡ ነዙ ተዯራራቢ ማሕበራዊ ጸገማት’ዙ ንምፍታሕ ሓሊፍነት ንምስካም ሕቶ ምጥያስ ኣቕሪበ፡፡ ኣጋጣሚ ኮይኑ
ዴማ ሊዕሇዎት ሓሇፍተይ ብባዕሊዊ ምኻንያታቶም ክጣየስ ህርፋን ስሇ ዜነበሮም ቕረብክዎ ጠሇብ ብቅሌጡፍ ተቐባሌነት
ረኸቡ ተጣይሰ። በዙ መሰረት፡ ብ18 ነሓሰ 1995 ካብ ሰራዊት ብክብሪ ተፋንየ፡ ኣብ ወዯብ ባጽዕ ከም ኣባሌ ሚኒስትሪ
መጓዒዜያ ውሽጣዊ ትራንስፖርት ተቆጺረ ክሳብ ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብ1998 ዜባራዕ ሰሪሐ፡፡
ብዴሆ፡- ብከመይ ዯኣ ናብ ሰራዊት ተመሉስካ? ምስ ተመሇስካ ከ ኣብ ሰራዊት ዜነበረካ ተራ እንታይ ይመስሌ ኔይሩ?
ሃብቶም፡- ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኩሊትና ሃንዯበት’ዩ ኔይሩ ክበሃሌ ይኣሌ፡፡ ምኻንያቱ ቅዴሚ’ቲ ኲናት
ኢሳይያስ ንዜምዴና ክሌቲኡ ሃገራት ኣመሌኪቱ ኣብ ዜሃቦ ቃሇ-መሕትት ‚ድባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ትርጉም ናብ
ይብለ ዯረጃ ይምዕብሌ ኣል‛ ምባለ ዜዜር’ዩ። ኣብ ጽባሕ ክንዱ’ዙ ዜኣኻሌ መግሇጺ ዜተዋህበለ ህሞት፡ ከምዙ
ዒይነት ሓዯጋ ክመጽእ ይኻእሌ’ዩ ዜብሌ ግምት ኣብ ሓንጎሌ ኩለ ኤርትራዊ ዛጋ ክመጽእ ኣይኻእሌን። ስሇዙ ዴማ
እቲ ኣዋጅ ደቦሊ ዜወዯቐና መርዴእ’ዩ ኔይሩ እንተበሌኩ ጋነንኩ ኣይመስሇንን፡፡
ብዜኼነ ግን ካብ ትጽቢትና ወጻኢ እቲ ኲናት ምስ ተባረዏ፡ ከካብ ዜነበርናዮ ቦታታት ናብ ሓይሌታት ምክሌኹሌ
ክንትት ጻውዑት ተጌሩሌና፡፡ ብሸነኻ’ቲ ኣነ ዜነበርኩለ ቦታ ባጽዕ፡ ‚ኢትዮጵያ ብቃሌሲ ንምጻናዮ ነጻነትና ዲግማይ
ንምጎባጥ ኣብ ሌዕሉ ለዕሊዊ ግዜኣትና ብባዴመ ወራር ስሇ ዜከፈተትሌና፡ ነዙ ወራር’ዙ ንምምካት ከኣ ኩለ ኣብ ጎኒ
ሓይሌታት ምክሌኹሌ ተሰሉፉ እጃሙ ንምብርካት ክትት ኣሇዎ‛ ዜብሌ መግሇጺ ተወሃበና፡፡ እቲ መግሇጺ ኣዜዩ
ተሪርን ናይ ምህዲዴ ባህርን ጥራይ ይኮነስ፡ ነዙ ጻውዑት’ዙ ይተቐበሇ ብህዜብን ሃገርን ተሓታቲ’ዩ ክሳብ ምባሌ’ውን
ተበጺሑ’ዩ፡፡ ስሇዜኼነ ከኣ ኩለ ሰብ ከማሓዴሮ ንዜጸንሐ ስዴራታት ንዴሕሪት ገዱፉ ንብረቱን ጥሪቱን ዜውግነለ ዕዴሌ
ከይረበ፡ ብተበተብ ብሓይሉ ክብገስ ከል፡ ኣነ’ውን ካብዙ ወጻኢ ካሌእ ምርጫ ስሇ ይነበረኒ፡ ብቀጥታ ናብ ሚኒስትሪ
ምክሌኹሌ ከይዯ፡፡ ሚኒስትሪ ምክሌኹሌ ናብቲ ቅዴሚ ሕጂ ዜነበርክዎ ኣሃደታት ክይዴ ሓቢሩኒ፡፡ ኣብኡ ምስ ከዴኩ፡
ናብቲ ቅዴሚ ምጥያሰይ ዜነበርክዎ ቦታን መዯብን ክምዴቡኒ ዯሇዩ፡፡ ብውሌቀይ ኣብዙ ዜተመዯብኩዎ ቦታ ክይዴ
ዴላት ኣይነበረንን፡፡ ምኻንያቱ እዙ መዯብ’ዙ ኣቐዱመ ዜነበርኩለ ምስ ምዃኑ፡ ብቀረባ መንነት ናይቶም ሊዕሇዎት
ወተሃዯራዊ ሓሇፍቲ ኣጸቢቐ ስሇ ዜፈሌጦን ኣብኦም ዜረአ ዜነበረ መስፍናዊ ባህርያትን ብሌሽው ስነ-ምግባርን
ምጥፍፋእን ፍጹም ክጻወሮ ስሇይኻእሌ፡ ንነብሰይ ናብ ይተዯሇየ ሓዯጋ ካብ ምቅሊዕ ካብኦም ክእሇን ኣብ ካሌእ መዯብ
ክምዯብን መረጽኩ፡፡
ብዴሆ፡- እዙ መስፍናዊ ባህርያት ሊዕሇዎት ወተሃዯራዊ ሓሇፍቲ ዜበሌካዮ ብምንታይ ይግሇጽ? ምስ ተመኩሮኹ
ብምዜማዴ ብሌሽው ስነ-ምግባር ይን ምጥፍፋእን ስርቕን ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ’ዩ ኢሌካ ትገሌጾ ብኣብነት ዜተሰነየ
መረዲእታ ምሃብካና’ድ?
ሃብቶም፡- እወ! ብብዘሕ ኣብነታት ከሰንዮ ይኻእሌ’የ፡፡ ቅዴሚኡ ግን ኣብ ግዛ ነጻነታዊ ቃሌሲ ኣብ ህዜባዊ ግንባር
ንዜነበረ ኣወንታዊ ባህሉ እቲ ተራ ተጋዲሊይ ዜተሃንጸለ ዱስፒሉን ክገሌጽ ይፈቱ፡፡ ኣብ መስርሕ ብረታዊ ቃሌሲ፡ ኣብ
ኩልም ዜተኹየደ ዒውዯ-ውግኣት ካብ ጸሊኢ ዜምንዜዐ ዜነበሩ ንብረታት ወተሃዯራዊ ይን ሲቪሊዊ ናብ ካዜና ውዴብ
ይኣቱ፡ ብኡ ኣቢለ ከኣ ናብ ማዒሊ ቃሌሲ ይውዕሌ ኔይሩ፡፡ እዙ ጹኑዕ መምርሒ’ዙ ኩልም ተራ ኣባሊትን ተጋዯሌትን
ናይቲ ውዴብ ዜምእዘለ ዜነበሩ መርሆን ቅጥዕን’ዩ፡፡ ኣብቲ ግዛ’ቲ ዋሊ’ውን መርፍእ ትን ንውሌቕኹ ክትጥቐመሊ
ኣይሕሰብን ኔይሩ፡፡ ክሳብ ዜተወሰነ እዋን ብተመክሮ ዜሕገዜ ህ/ግንባር ከም ብጹእ ውዴብ፡ መራሕቱ ከኣ በጃ ህዜቢ
ዜሓሌፉ ኣብነታውያን መመሃራን ሰውራ ጌይረ ይርእዮም ነበርኩ፡፡ ኣብ ከባቢ መራሕቲ ስሇ ዜነበርኩ ግን ብመስርሕ
ብዘሕ ክዕብ ብምኻኣሇይ ንመንነቶም ብኣግኡ ከሇሉ ከኣ ሓጊዘኒ’ዩ፡፡ ነዙ ናተይ ተመኩሮ’ዙ ብመረዲእታ ንምግሊጹ ሓዯ
ፍጻመ ንዴሕሪት ተመሉሰ ከንትወሌኩም’የ፡፡
ብ1994 ኣነ ዜነበርኩለ ኣሃደ ኮር 381 ካብ ዒሰብ ናብ ኬሩ ክንቅየር ከሇና፡ ዜተፈጸመ ፍጻመ’ዩ፡፡ እዙ ኮር’ዙ ኣብ
ዜተፈሊሇየ በበይኑ እዋናት ብመስፍን ሓጎስን ፊሉጶስ ወሌዯየውሃንስን ይምራሕ ምንባሩ ዜፍሇጥ’ዩ። ንሶም ምስ ተቐየሩ
ከኣ እግሪ እግሮም ብርጌዯር ጀረናሌ ወዱ ምነይ ከም ኣዚዙ ተተኪኡ መጺኡ፡፡ ካብ ዒሰብ ናብ ኬሩ ክንቅይር ትእዚዜ
ምስ ተዋህበና ኣዚዙ ኮር 381 ወዱ ምነይ ብመሰረት እቲ ትእዚዜ፡ ሓይሌታት ኣቐዱሞም ናብ ዜተመዯበልም ቦታ ጋሽ
ባርካ ከባቢ ኬሩ ክግዕዘ ክፍሌታት ግን ንግዙኡ ክሳብ ኣብያተ ጽሕፈት ዜዲል ኣብ ዯቀምሓረ ክንጸንሕ ምዃና
ተሓበረና፡፡ ኣብዙ እዋን’ዙ፡ ኣብ ትሕቲ ኮር 381 ዜመሓዯር ዜነበረ ብርክት ዜበሇ ካብ ጸሊኢ ዜተሰሌበ ንብረት ኔይሩ፡፡
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ዕላዊ ልሳን ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር

እዙ ንብረት’ዙ ብዒበይቲ ኮንቴኔራት ተዒሽጉ ኣብ ከተማ ዒሰብ ብወገን 30ኛ ፍለይ መጸዊዑ ቦትኡ መኩዴ ኣብ ዜበሃሌ
ቦታ ዜተነ ክውን ከል፡ ሓሇዋን ምምሕዲርን እዙ ንብረት’ዙ ብኣባሊት ኣሃደታትና ይግበረለ ኔይሩ፡፡ እቲ ንብረት
ዒይነቱ ተንዱኖታት፡ ትቦታት ማይ፡ ሞራሇ፡ ሰራሚክን……ወተ ዜኣምሰሇ ኣቕሑት ህንጻ ብብዜሒ ሇዎ ኮይኑ፡
ኤላትሮኒክስ ኣቕሑት ከም ቴላቪዥንን ቴፕን ጠቓሇሇ’ዩ ኔይሩ፡፡ ብዋጋ ኣንጻር ክግመት ከል ኣብቲ እዋን’ቲ ብዜነበረ
ዕዲጋ ሌዕሉ 500 ሺሕ ብር ዜግመት ንብረት’ዩ፡፡ እቲ ቁም-ነገር እምበኣር እዙ ንብረት’ዙ ካብ ጸሊኢ ብዋጋ መስዋእትን
ስንክሌናን ጀጋኑ ተጋዯሌቲ ዜተሰሌበ ምስ ምዃኑ፡ ኣብ መዒሊ ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ክውዕሌ ግሌጽነትን ተሓታትነትን
ብሇዎ ክውገን ይግባእ ኔይሩ፡፡ ኮይኑ ግን ከምኡ ኣይተገበረን፡፡
ኣሃደና ካብ ዒሰብ ናብ ኬሩ ትጓዒለ ዜነበረት ኣጋጣሚ ከም ምቹእ ዕዴሌ ብምጥቓም ንብረት ህዜብን ሃገርን ኤርትራ
ብግህድ ተራስዩ። ምእንቲ’ዙ ሓይሌታትና ኣቐዱሙ ንኬሩ ክብገስ ክፍሌታት ዴማ ናብ ዯቀምሓረ ክግዕዘ ምስ ተገበረ፡
ብትእዚዜ ወዱ ምነይ ‚ካብ’ዙ ንብረት’ዙ ዜጠቅም’ዩ ትብል ጺዑንካ ብቅሌጠፍ ንወዯብ ዒሰብ ስዯዯሇይ፡፡ ኣነ መርከብ
ሰሊም ትመጽእ ስሇሊ ቀዱመኩም ብምሕሊፍ፡ ንሳሌሕ ኣብራሂም መራሕ መኪና ማርቸዱስ ክሌእከሌካ’የ ነቲ ዒበይቲ
ንብረት ብማርቸዴስ ነቲ ንኣሽቱ ንብረት ከኣ በታ ፒክ-ኣፕ መኪና ጌርካ ኣብ ውሽጢ 5 መዒሌታት ኣገዒዑዜካ
ክትውዴእ፡ ክተሓጋገዘኹ ዜኻእለ ሰባት ኣትርፍ፡፡ ኩለ ጉዕዝም ዴማ ብሇይቲ ይን፡ ኣነ ኣብ ኣፍ-ዯገ ወዯብ-ዒሰብ
ክጽበዮም’የ…‛ብምባሌ ኣብቲ ግዛ’ቲ ንሓሊፊ ክፍሉ ልጆስቲክ ኣጽዋር ኮርና ንዜነበረ ሉተናሌ ኮረኔሌ ኣዯናይ ኣበበ
ካሳሁን ቀጢን መምርሒ ኣመሓሊሇፈ፡፡
ኣድናይ ኣበበ ብመሰረት ዜተዋህቦ መምርሒ፡ ኣነ ንዜርከቦም ዜተወሰኑ ሰባት ጥብቒ መምርሒ ሂቡ ስራሕ ክንጅምር
ሓበረና፡፡ ብኣጋጣሚ ናተይ መዯብ በታ ንእሽቶይ ፒክ-ኣፕ መኪና ንዜተጻዕነ ንብረታት ዒጂብካ ናብ ወዱ ምነይ
ምብጻሕ’ዩ ኔይሩ፡፡ ኣብ መንገዱ ንዜኼነ ሰብ ከይማሊእ፡ ርክበይ ምስ ወዱ ምነይ ጥራሕ ምዃኑ ጽኑዕ መምርሒ ተዋህበኒ፡፡
ኣነ በታ ፒክ-ኣብ እቶም ካሌኦት ዴማ በታ ማርቸዴስ ጸሊም ከውሉ ጌርና ነቲ ንብረታት ንምጉዕዒዜ ዜተዋህበና መዯብ
ኣብ ውሽጢ 5ተ መዒሌታት ሇይትን ቀትርን ብይዕረፍቲ ብምጉራት ወዱእና፡፡ እቲ ንብረት ብተመሳሳሉ መንገዱ ካብ
ባጽዕ ንዯቀምሓረ ካብኡ ዴማ ንኣስመራ ግዑዘ፡፡ ዴሕሪኡ ዜተዋህበና ዕማም ስሇ ዜወዲእና ኣብ ዯቀምሓረ ምስ
ዜጸንሓትና ኣሃደና ተሓወስና፡፡ ንዜተወሰነ ግዛ ኣብ ዯቀምሓረ ምስ ኣዕረፍና ዴማ ናብቲ ዜተመዯበሌና ቦታ ጋሽ ባርካ
ኬሩ ተጓዒዜና፡፡ ኣብ ኬሩ ይተጸበናዮ ኣብያተ ጽሕፈት ኣብ ምስራሕ ኣተና፡፡ እቲ ዜስራሕ ኣብያተ ጽሕፈት ብጉሌበት
ኣባሊት ሰራዊት ዜስራሕ ምዃኑ ኣየገረመናን፡፡ እቲ ዜገረመናስ መናዴቕ ምስ ወዲእና፡ መኻዯኒ ዜውን ዒጋፋታት
ዒርኮ-ብኮባይን ኣብ ምቁራጽ ምእታውና’ዩ፡፡ እቲ ምኻንያት ዴማ ካብ ዒሰብ ግዒዜናዮ ንብረታት ነዙ ገዚውቲ ንምስራሕ
እኩሌ ትሩፍ ብምንባሩ፡ ንምንታይ ክንጥቐመለ ይተገብረ ክበርሃሌና ስሇ ይኣሇ’ዩ፡፡ ብውሌቀይ ዴማ ዒይነት’ቲ
ንብረታትን ብዜሑን ይፈሌጥ ብምንባረይ፡ ኮርና ንዜሃንጾ ኣብያተ ጽሕፈት ኣብ ምስራሕ ክውዕሌ’ዩ ዜብሌ ግምታት’ውን
ስሇዜነበረኒ፡ እዙ ትጽቢተይ ብይገመትኩዎ ኣገባብ ተቐይሩ ብምጽንሑ፡ ንውሽጠይ ሕቶታት ክፈጥረሇይ ጀሚሩ፡፡ እቲ
ኩለ ንብረታት ኣበይን? ንምንታይን? ማዒሊ ከም ዜወዒሇ ክፈሌጥ ዯሇ፡፡ ንዜምሌከቶም መቅርበይ’ዮም ንዜበሌኩዎምን
ከኣ ምሕታት ጀመርኩ፡፡ መሌሲ ግን ክረኻብ ኣይከኣሌኩን፡፡
ዴሕሪ ምስራሕ ኣብያተ ጽሕፈት ኮር ምውዲእና ዜሓሇፈ መዯባት ኣፈጻጽምኡ ንምግምጋም ኣኺባ ተጸወዏ፡፡ እዙ
ኣጋጣሚ’ዙ ክሰግሮ ይኻእሌ ኣብ ውሽጠይ ዜተጀሇ መሌሲ ይረብኩለ ሕቶታት ወይ ጉዲያት ንምዴርጉሑ ጽቡቕ
ኣጋጣሚ ፈጠረሇይ፡፡ ስሇዙ ክሓሌፎ ኣይዯሇኩን፡፡ ዕዴሌ ምስ ተዋህበኒ ከኣ ‚ካብ ዒሰብ ናብ ኬሩ ክንግዕዜ ከሇና፡ ካብ
ጸሊኢ ዜተሰሌቡ ብርክት ዜበለ ንብረታት ሒዜና ኢና ወጺእና፡፡ እዙ ንብረታት’ዙ ኣበይ ኣትዩ? ሰራዊትና ኣብያተ
ጽሕፈታት ንክሰርሕ ዒገፋ ዒርኮብ-ኮባይ ክቆርጽን ክጓርትን ንምንታይ ተገዱደ? በቲ ዜተማሊእናዮ መሳርሒታት ህንጻ
ጣውሊ፡ ሞራሇን ዙንጎን ጌሩ ይተካረጀ? ኣብዙ ዜጠፈአ ጉሌበት ሰራዊት ንምንታይ ናብ ካሌእ ዕማም
ይወዒሇ?...….‛ዜብሌ ሕቶ ምስ ኣቕረብኩ ዜተዋህበኒ መሌሲ ኣዜዩ ዯንጹ’ዩ፡፡ ‚እዙ ንዒይን ንዒኹን ዜምሌከት ስሇይኮነ
ኣፍካ ትሕዜ!!‛ ዜብሌ ከቢዴ መግናሕቲ’ዩ በጺሑኒ፡፡ በዙ ፍጹም ኣይዒገብኩን፡፡ ብቀጥታ ዴማ ኣብ ታርጌት ሊዕሇዎት
ሓሇፍቲ ኣትየ፡፡ ዴሕሪ ቁሩብ እዋናት ኣዴብዮም ጸኒሖም ኣብ መጻወዴያ ኣእተዉኒ፡፡
ሓዯ እዋን ክናጋዕ ናብ ክሇብ ምስ ከዴኩ፡ ኣድናይ ኣበበ ኣብኡ ጸንሓኒ፡፡ ‚ሃብቶም ንዒ ክጋብካ‛ ክብሌ ዴማ ከም
በዒሌ ጽቡቐይ ዒዯመኒ፡፡ ኣነ’ውን ብይ ቀሌዒሇም ዕዴሚኡ ተቐቢሇ፡ ኮፍ በሌኩ፡፡ ኣብ መንጎ ‚ሃብቶም ንምንታይ ኢኹ
ይምሌከተካ ሕቶታት እናሌዒሌካ ኣብ ሽግር ትኣቱ?‛ ክብሌ ሓተተኒ፡፡ እንታይ ማሇት’ዩ ይምሌከተካ ሕቶታት ማሇት?
እዙ ሕቶታት’ዙ ዯኣ ንመን’ዩ ዜምሌከቶ? ኣነ ዜኣምነለ ክሳብ ዜኼነን መንፈሰይ ዜዒግበለ መሌሲ ክሳብ ዜረኻብን
ምሕታተይ ኣይተርፍን’ዩ፡፡ ዜሓተትኩዎ ከኣ ሓቅን ዜወዒሌኩለ ጉዲይን’ዩ፡፡ ስሇዙ እቲ ሓቂ ንምፍሊጥ ክሳብ ዜዯሇኩ
ክሓትት መሰሇይ’ዩ በሌኩዎ፡፡ ዴሕሪ’ዙ ክሌቴና ተነሃሂርና ክንዯማመጽ’ውን ኣይኣሌናን፡፡ ወዮ ፈታዊ ተመሲለ
ዜዒዯመኒስ፡ ምስማር ዳሺ ወቒዐሇይ’ዩ፡፡ ነዙ መበገሲ ብምግባር ዴማ ናብ ወዱ ምነይ ጸብጻቡ ብዴሕሪ ምጽሓፉ፡ በዙ
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ምኻንያት ‚ምስ ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ ተባኢስኹ‛ ብዜብሌ ጉሌባብ ናብ ተሃዴሶ /ቤት ማእሰርቲ/ ክወርዴ ኮይነ፡፡ ንሰሇስተ
ወርሒ ዴሕሪ ምእሳረይ፡ ካብቲ ኣሃደ ክርሕቐልም ብምሕሳብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናሃሇኩ ኣቐዱመ ዜሓተትኩዎን
ተወንዙፉ ዜነበረን ሕቶ ምጥያስ ብምሌዒሌ ክጣየስ ወሰኑሇይ፡፡ በዙ ዴማ ካብ ሰራዊትን ካብ ከባቢ መስፍናውያን
ሓሇፍትን ተኣሌየ፡፡ እዙ ናይ ገዚእ-ርእሰይ ተመኩሮ’ዩ፡፡
ካብ’ዙ ወጻኢ ከኣ መግሇጺ መስፍናዊ ባህርያትን ብሌሽውናን ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ ሰራዊት ህግዯፍ መወዲእታ የብለን፡፡
ንኣብነት ንኣባሊት ሃገራዊ ኣገሌግልት ከም ውሌቀ ንብረቶምን ጊሊታቶምን እዮም ዜቆጽርዎም እንተበሌኩ ምግናን
ኣይኮነን። ብስም ሃገራዊ ኣገሌግልት ዜመጸ ሓዯ መንእሰይ ማሓዮ ወይ ኣገሌጋሉ ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ ኮይኑ’ዩ ዜምዯብ፡፡
ሌዕሉ ኩለ ዴማ ብስም ሕርሻታት ኮርን ክፍሇ-ሰራዊትን ኣባሊት ሃገራዊ ኣገሌግልት ንረብሓታት ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ
ህግዯፍ ክጽህዩ፡ ክጉሌጉለን ክዒጽደን’ዮም ዜውዕለ፡፡ ናይዙ ኣታዊታት’ዙ ከኣ ፍጹም ግሌጽነትን ተሓታትነትን ይብለ
ንቆፎን ጁባን ሊዕሇዎት መራሕቲ መንግስትን ወተሃዯራዊ ሓሇፍትን ስብሕ ዯኣንበር፡ ብፍጹም ንረብሓታት ህዜብን
ሃገርን ኤርትራ ዜውዒሌ ኣይኮነን፡፡ ንኩለ ሕዴርታት ስማእታት ብምኻሓዴ፡ ኣብ ኤርትራ ጸረ ዯሞክራስን ፍትሕን ዜኼነ
ስርዒት ብምህናጽ፡ ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ ይተኣዯነ ግፍዕታት ካብ ምብጻሕ ዜፍአ ፖልቲካዊ ብሌሽውና የሇ ክንሱ፡
ኢሳያይስ ግን ነዙ ሓቂ’ዙ ብምጉሳይ፡ ብመጫፍርቱ ዜፍጸሙ ርኡያት ቅጥፈታት ግዕይ ኣመራርሓን ኣስራርሓን
ብምኻሓዴ ኤርትራ ካብ ሃገራት ኣፍሪቓ ዜሓሸት ካብ ብሌሽውና ነጻ ጥራይ ይኮነስ፡ ብዯረጃ ገነት ትስራዕ ሃገር ጌሩ
ክገሌጻ ከል ምስማዕ ብጣዕሚ ዯንጹ’ዩ።
ተወሳኸ ብሌሽውና መራሕቲ ህግዯፍ ንምርግጋጽ፡ ኣብ ጋሽ ባርካ ዒዱ ዐመርን ዒዱ-ጓዕዲዴን ካብ ህዜቢ ተመንጢለ
ዜተወሰዯ ሰፊሕን ስቡሕን መሬት ብክፍሇ ሰራዊት 18 ዜውነን ዒቢ ሕርሻ ኣል። እዙ ክፍሇ ሰራዊት’ዙ ሓዯ እዋን
ብኮረኔሌ ሓረጎት ፍርዘን ይምራሕ ምንባሩ’ውን ዜዜር’ዩ። ኣብዙ ሕርሻ’ዙ ብስም ስራዊት ዜዋጠየለ ሌዕሉ 200 ከብቲ
ስታሊ፡ 1000 ኣጣሌ፡ 4000 ዯርሁ፡ ነዙ ኣገሌግልት ዜህባ ክሌተ ዒበይቲ መካይንን ሓንቲ ዱያና ሄልክስ ኔረን። እዙ ኩለ
ንብረትን ጥሪትን’ዙ ብቀንደ ኣብ ትሕቲ ኮረኔሌ ሓረጎት ፍርዘን ዜእዜ ኮይኑ፡ ብፍይናንስ ክፍሇ ሰራዊት ሬገንን
ፐርስናሌ ወዱ የማነን ይመሓዯር ነበረ። እዙ ማእቶት’ዙ ገዙፍ ምስ ምዃኑ ዜጠሌቦ ዒቕሚ ሰብ ከም ል ርደእ’ዩ፡፡
ስሇዜኼነ ከኣ ብይ ወሊ-ሓዯ ተወሳኸ ክፍሉት ብጉሌበት ኣባሊት ሃገራዊ ኣገሌግልት ዜሽፈን ማእቶት’ዩ፡፡

ኮረኔሌ ሓረጎት ፍርዘን ናብ ክፍሇ ሰራዊት 22 እናሃሇወ ብ2007 ኣብ ዜቐረቦ ጸብጻብ፡ ብንጹር ካብዙ ጥሪት’ዙ ዜተረኻበ
ኣታዊ ሽዴሽተ ሚሌዮን ናቕፋ ምንባሩ ብዯረጃ ናይ ክፍሇ-ሰራዊት ኣኺባ ሓቢሩና። ኮይኑ ግን ዴሕሪ ዒመት ክቅየር
ምዃኑ ምስ ተፈሌጠ፡ ኣብ ዜተገበረ ተመሳሳሉ ኣኺባ ዜቀረበ ጸብጻብ ንክትኣምኖ ጸግም’ዩ ኔሩ፡፡ ብጀካ ክሌተ ዒበይቲ
መካይንን 350 ሽሕ ናቕፋን ንኮረኔሌ ወዱ ወሌደ ረቦ፡ እቲ ኩለ ጥሪትን ገንብን ናበይ ምእታዉ ኣይተፈሌጠን።
ብዚዕባ’ዙ ኮረኔሌ ሓረጎት ፍርዘን ተሓቲቱ ክምሇስ ከል፡ መብዚሕተን እተን ጥሪት ሞይተን እቲ ገንብ ከኣ መቓያየሪ
ኣቁሑት መካይን ምወዒለ ብዴሕሪ ምግሊጹ፡ ‚እዙ ጉዲይ’ዙ ንባዕሇይ’ውን ገሪሙኒ ኣል‛ ክብሌ ብሊግጺ ክምሇስ’ዩ
ተራእዩ። ኣብዙ ጉዲይ’ዙ ቀንዱ ተዋሳእቲ ንዜነበሩ ንፋይናንስን ፐርስናሌን ክፍሇ ሰራዊት ሒዜዎም ከዯ። ምኻንያቱ ከኣ
ብዴሕሪኡ ገሇ ካብቲ ምስጢራቱ ከየምለቑለ ብምስጋእ ከም ዜኼነ ፍለጥ’ዩ፡፡ እዙን ካሇእን ተመሳሳሉ ተግባራት ኣብ
ነፍሲ ወከፍ ክፍሇ ስራዊት ማእሇያ የብለን።
ኣብታ ብዴሕሪ ክንዯይ መሪር ቃሌስን ረዙን መስዋእትነትን ዜተረጋገጸት ኤርትራ ሌዕሌነት ቅዋም፡ ግዜኣተ-ሕግን
ፍትሕን ክወሓስ ክሳብ ይኣሇ፡ ሊዕሇዎት ሰበ-ስሌጣንን ሓሇፍትን ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ዊንትኦም ክገብሩ ዯረት
ይብለ መሰሌ ተዋሂብዎም’ዩ። ኣብ ቃሕ ዜበልም ግዛን ቦታን ክኣስሩ፡ ክጨውዩ፡ ክስውሩን ክርሽኑን ዜኻእለ
ምዃኖም ብተግባር ተረጋጊጹ’ዩ። ብሇዎም ስሌጣንን ዜተዋህቦም ዯረት ይብለ ሓሇፋ-መሰሌን እናተጠቀሙ፡ ብነጻ
ጉሌበት መንእሰይ ውሌቓዊ ገዚውቶም ዜሃንጹ ሓሇፍቲ ማእሇያ የብልምን። ዯቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ክቡር ዛግነታዊ
መስሇን ይን ጅግንነታዊ ቃሌሰን ተካሒደ ካብ ግፍዕታት ባዕዲዊ መግዚእቲ ዜፍአ ኩለ-እንተንአን ንሊዕሇዎት
ሓሇፍቲ ሰራዊት ከገሌግሊን መርወዪ ግዜያዊ ስምዑታቶምን ክኼና ዜተበየነሇን ፍጡራት’የን፡፡ ካብዙ ዜፍእ መስፍንነት
ካብዙ ዜፍእ ብሌሽውና ከኣ የልን፡፡ እዙ መሪር ሓቂ’ዙ ከኣ ጽዐቕ መግሇጺ ህሌው ኩነታት ኤርትራን ህዜባን’ዩ። ነዙ
እናረኣ ከኣ ኣብ ከባቢ’ቶም ብብሌሽውና ዜተጨማሇቑ መራሕቲ ክሰርሕ ስሇ ይዯሇን፡ ንነብሰይ’ውን ካብ

ሚያዜያ 2012

ሕታም ቁ. 3

12

ዕላዊ ልሳን ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር

ንጸሊሌወኒ ሓዯጋ ንምዴሓንን ክብሌ’የ ካብቲ ናብ ክፍሌታት ዜተመዯብኩለ ቦታ መምርሒ ብምንጻግ ናብ ሓይሌታት
ኣትየ፡፡
ብዴሆ፡- ሕራይ ሃብቶም በዙ ክትገሌጾ ዜጸናሕካ ምኻንያት ነቲ ዜተወሃበካ መዯብ ብምንጻግ፡ ናብ ሓይሌታት
ተመዱብካ፤ ኣብ ሓይሌታት’ከ እንታይ መዯብ ተወሂቡካ? ዴሒሩ ጋጠመካ ነገር እንታይ ይመስሌ?
ሃብቶም፡- ኣብ ኮር 381 2ይ ብርጌዴ 2ይ ቦጦልኒ ከም ተሓጋጋዙ ስታፍ ኦፕሬተር ኮይነ ተመዱበ፡፡ ዴሕሪ ቁሩብ እዋን
ዴማ ኪኢሊዊ ዒቕሚ ሰብ ዋሕዱ ብምንባሩ፡
ን3ተ ሓይሌታት ናይቲ ቦጦልኒ እናወሃሃዴኩ፡
ከም ኦፕሬተር ክሰርሕ መዯብ ተዋህበኒ፡፡ ኣብዙ
ቦታ’ዙ እናሃሇኩ’ዩ፡ እቲ ብሌምዱ ቀዲማይ ወራር
እናተባህሇ ዜጽዋዕ ብህግዯፍ ዜተወሇዏ ኲናት፡
ብሸነኻ ሸራሮ ዕርዱ ማትዮስ ኣብ ዜተባህሇ ቦታ
ውግእ ዜካዯና፡፡ እዙ ኲናት’ዙ ከምቲ ዜተሓሰበ
ኣይተዒወተን፡፡ ብዴሕሪ’ዙ ናብ ግንባር ባዴመ
ተሳሒብና ንከባቢ 9ተ ወርሒ ዜኣኻሌ ኣብ
ዴፍዒት
ዒረዴና፡፡
ኣብ’ዙ
ግዛ’ዙ
ብሌክዕ
ብ23/02/1999 ሰዒት 4.00 ወጋሕታ ብሰራዊት
ኢትዮጵያ ኲናት ተጀመረ፡፡ እቲ ኲናት ኣዜዩ
ኣስካሕካሒ’ዩ ነይሩ፡፡ ኣይኮነን’ድ ሰብ ህይወት
ይብለ ኣኹውሕ ባዴመ ከይተረፈ ዜተቓጸሇለ
ሕሱም ኲናት’ዩ፡፡ ሙለእ መዒሌቲ ኣብቲ ኲናት
ክንዋጋእ ብዴሕሪ ምውዒሌ ከኣ፡ ከባቢ ሰዒት 3፡30 ዴሕሪ ቀትሪ የማነይ ኢዯይን እግረይን ተወጊአ ኣብ ኢዴ ሰራዊት
ኢትዮጵያ ወዱቐ፡፡
ኣብ ኢዴ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዴሕሪ ምእታውና፡ ከምቲ ዜገሇጽኩሌካ፡ ኣነ ውጉእ’የ ኔረ፡፡ ብተመሳሳሉ ካሌኦት
ኤርትራውያን’ውን ኣብቲ ዒውዯ-ኲናት እናተዋግኡ ቆሲልም ዜተማረ ኔሮም፡፡ ገሉኦም ከኣ ተርዱኖም ዜተማረ፡፡
ብዜኼነ ነቶም ቀዲማይ ረዴኤት ዴሌየና ምሩኹት ኣዴሊዪ ሕክምና ዴሕሪ ምግባር፡ ናብቲ ውሑስ ዜኼነ ቦታ
ወሲድምና፡፡ እቲ ኲናት ዴሕሪ ምዜሓለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዒሇም ሇኹዊ ቀይሕ መስቀሌን ግብረ-ሰናይ ማሕበራትን
ክበጽሑና ፈቐዯ፡፡ ብከምዙ ንክሌተ ዒመት ኣብ ትሕቲ ዕቑባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዒሇም-ሇኹዊ ቀይሕ መስቀሌ
ኩነታትና እናተታተሇ ክሳብ ኣጠቓሊሉ ስምምዕ ኣሌጀርስ ጸኒሕና፡፡ ክሳብ ሽዐ ‚መንግስቲ ኤርትራ ብወግዑ ምሩኹት
የብሇይን፡ ወያነ ሓዯ ሰብ’ውን ኣይማረትን‛ ብምባሌ ህሊዌና ጠቕሉለ’ዩ ኪሒዴዎ ኔይሩ፡፡ ንስሇ ሓቂ ግን ኣብ ጠቕሊሊ
ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሌዕሉ 2200 ንውን ምሩኹት ኔይርና፡፡ ኣብ መወዲእታ ከኣ ብመሰረት’ቲ ሞንጎኛነትን
ኣፍሌጦን ዒሇም-ሇኹዊ ትካሌ ቀይሕ መስቀሌ ንምሌውዋጥ ምሩኹት ዜተገብረ ስምምዕ፡ ብነጻ ዴላታትና ማሇት
ንኤርትራ ምምሊስ ወይ ንሳሌሳይ ሃገር ምስግጋር ዜብሌ ክሌተ ምርጫታት ቀሪቡሌና፡፡ ብወገነይ ምስቶም ብብዜሒ
ንኤርትራ ንምምሊስ ዜወሰኑ ምሩኹት ብዴላተይን ምርጫይን መሰረት ብ14/11/2002 ናብ ሃገረይ ተመሉሰ፡፡
ብዴሆ፡- ንኤርትራ ምስ ተመሇስኩም፡ ብስርዒት ህግዯፍ እንታይ ዒይነት ኣቐባብሊ ተጌርሌኩም? ተመሉስኩም ናብ
ሰራዊት ከም ዜተመዯብኩም’ዩ ዜግሇጽ፡፡ እዙ ሓቂ ዱዩ?
ሃብቶም፡- ኣብ ኤርትራ ምስ ሰገርና ብሓቂ ንህዜቢ ኤርትራ፡ ማ/ሰብ ዒሇም፡ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራትን ቀይሕ መስቀሌን
ንምዴህሊሌ፡ ተሓሲቡ ነዊሕ ብዜተወጠነ ኣዜዩ ዯንጹን ንምእማኑ ጸግምን ኣቐባብሊ’ዩ ተጌሩሌና፡፡ ሌክዕ ድብ ሰጊርና
መሬት ኤርትራ ርግጽ ከነብሌ ከሇና፡ ብገርም ኣቐባብሊ ጅጋኑ ተዒጂብና ናብ ከተማ መንዯፈራ ኣቲና፡፡ ኣብ መንዯፈራ
ንኣርባዕተ ሰዒታት ዜኣኻሌ ሊዕሇዎት ሰበ-ስሌጣን መንግስትን ሰራዊትን ኣብ ዜተረኻብለ፡ እንቛዕ ብዯሓን መጻኩም
ዜብሌ ግብጃ ተጌሩሌና። ብዴሕሪ’ዙ ብኣባሊት ሃገራዊ ዴሕነትን ጸጥታን እናተዒጀብና ናብ ግሊስ ወተሃዯራዊ መዯበር
የእትዮምና፡፡ ኣብ ግሊስ ጀነራሌ ስብሓት ኤፍሬም ዜርከቦም ብሊዕሇዎት ሓሇፍቲ ኣኺባ ጌሮምሌና፡፡ እቲ ኣኺባ ብቀንደ
ንመንነት ናይቶም ምሩኹትን ዜምባላታቶምን ንምዴህሳስ’ዩ ኔሩ፡፡ ካብዙ ዜፈአ ግን ኣብ ሓንጎሌ ህግዯፋውያን ብክቱር
ጭንቀት ክመሊሇስ ንዜጸንሐ ሓዯ እከይን መርዚምን ኣተሓሳስባ ምንባሩ ብጀነራሌ ስብሓት ኤፍሬም ተጋሀዯ። ኣብቲ
ኣዕሪፍናለ ዜነበርና ወተሃዯራዊ መዯበር መርመራ ዯም ተጌሩሌና ውጽኢቱ ብጣዕሚ ኣውንታዊ ኮይኑ ምስ ተረበ፡
#ወያኔ ብመርፍእ ስትሪንጋ ኤች ኣይቪ ኤዱስ ሇቢድም ክሰዴኩም ኢዮም ዜብሌ ስግኣትን ጭንቀትን ነይሩና፤ ወያኔ
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ዕላዊ ልሳን ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር

ብሓቂ ከምኡ ይምግባሮም ከኣ ክምስገኑ ይግባእ; ክብሌ ገሉጹ። ነዙ መግሇጺ’ዙ ካብ ኣፍ ጀነራሌ ስብሓት ኤፍሬም ምስ

ሰማዕና፡ ብወገና ከምዙ ዜኣመሰሇ ስግኣትን ጭንቀትን እንታይ ኣምጽኦ ብምባሌ ሰንቢዴና። እቲ ኣተሓሳስባ፡ ብርግጽ
ሓዯገኛ እዩ ኔሩ፡፡ ብዜኼነ ብዴሕሪ’ዙ ነፍሲ ወከፍ ምሩኻ ሕጂስ ናብ ገዚና የፋንውና ይኼኑ ዜብሌ ሃንቀውታ እንተነበሮ፡
እቲ ሓቂ ግን ኣቦይን ኣዯይን ነንበይኑ ጸልቶም ከም ዜበሃሌ ኮይኑ ረኸብናዮ፡፡
ብመሰረት ኣህጉራዊ ውዕሊት ኲናትን ስምምዒት ጄነቫን፡ ኣብ ዜኼነ ዒውዯ-ኲናት ዜተማረ ወተሃዯር ዲግማይ ናብ
ወተሃዯራዊ መሳርዕ ክስሇፍ ኣይፍቐዴን’ዩ፡፡ እንታይ ዯኣ ካብ ወተሃዯራዊ ኣገሌግልት ተሰናቢቱ፡ ናብ ሲቪሊዊ ህይወት
ክጣየስ’ዩ ዜእዜዜ፡፡ ስርዒት ህግዯፍ ግን ኣይኮነን ድ ከጣይሰና፡ ምስ ስዴራ-ቤትና ክንራብ’ውን ዕዴሌ ኣይሃበናን፡፡ ዴሃይ
ስዴራ-ቤትና ከይፈሇጥና ናብ ማሕበረ-ሰብ ከይተሓወስና ንሓዯ ወርሒ ዜኣኻሌ ኣብ ወተሃዯራዊ ካምፖ ግሊስ ጅሆ
ብምሓዜ፤ ሓሇይቲ ክመስለ ሓዯ ሓዯ ሽሕ ናቕፋ ንነፍሲ ወከፍና ብምሽራፍ ኣብ ውሽጢ’ቲ ወተሃዯራዊ ቀጽሪ ኣብ
ዜነበረ ክሇባት ክንዚነንን ክንናጋዕን ተፈቒደሌና። ወዮ ዕሊማ ናይቲ ምዜንጋዕን ምዜናይን ንመጽናዕትን ግዛ
ንምሽማትን ዜተገብረ ሜሊ’ዩ ኔይሩ፡፡
እቲ ምስለይ ግዛ ሕጽኖትና ምስ ወዲእና፡ ኩሊቶም ምሩኹት ነናብ ኣሃደታቶም ክውዜዐ ተገብረ፡፡ ካብቶም ኣብ ታርጌት
ዜኣተና ኣስታት 160 ንውን ምሩኹት ከኣ ሓታቲ ይብሌና፡ ናብ ሕቡእ ቤት ማእሰርትታት ተወሰዴና፡፡ ዴሕሪ’ዙ
ክነግረካ ኣይኻእሌን፡፡ ባዕዲዊ መግዚእታዊ ኢትዮጵያ ፋሽስታዊ ስርዒት ዯርጊ ኣብ ሌዕሉ ንጹሃት ዛጋታትና ቅዴሚ
ነጻነት ይፍጽሞ ነይሩ እናተባህሇ ዜዜንተወሌና ዜነበረ ታሪኻ፡ ንሕና ብኣካሌን ኣብ ሌዕላናን ብኤርትራዊ ስርዒት ህግዯፍ
ክፍጸም ርኢናዮ፡፡ ኣዜዩ ኣስካሕካሒ ባርባራዊ ተግባራት ኣብ ሌዕላና ተፈጺሙ፡፡

ብዴሆ፡- ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ዜወሇዖ ኲናት እናተዋጋእኹ እናዋጋእኹ ኢኹ ተማሪካ መስሇኒ? ንምንታይ ዯኣ ካብቶም
ካሌኦት ምሩኹት ተፈሉኹ ክትእሰር ኮንኹ?
ሃብቶም፡- እወ!!!....ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ዜወሇዖ ኲናት፡ ግን ከኣ ‚ተዋሪርና‛ ኢለ ኣብ እተወና ውግእ፡ ኩለ ውሌቃዊ
ትዕዜብተይ ኣብ ሌዕሉ’ቲ ስርዒት ብሓፈሻ ኣብ ሌዕሉ ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ ዴማ ብፍሊይ ዋህሇሌኩዎ ተመኩሮን ጽሌእን
ንጎኒ ገዱፈ፡ ምእንቲ ለኡሊውነት ሃገር ክብሌ ከቲተ፡፡ እናዋጋእኩን እናተዋጋእኩን ዴማ ቆሲሇ ተማሪ፡፡ ግን ከኣ ከምቲ
ንወሃብ ጸባስ ማይ ጨባ ዜብሌዎ ምስሊ፡ ስርዒት ህግዯፍ ንሕና ንዕዴመ-ፖሇቲካዊ ስሌጣኑ ዜፈሌናዮ ዋጋ ሞትን
ስንክሌናን ይኼነ ዜዒጅቦ፡ በቲ ንሱ ዜርእየና #ዜተፈሊሇየ ኣተሓሳስባን ንቕሓትን ኣማዕቢልም እዮም…. ካብ ዜሓሇፈ
ተመክሮኦም ብምብጋስ ኣብ ሕብረተ-ሰብን ሰራዊትን እንተተሓዊሶም ዜርእዎ ቡቕሉ ክህለ’ዩ; ኢለ ስሇዜራአየ፡ ሕጣምና
ንምጥፋእ ቆሪጹ ተሊዕሇ፡፡ ብመሰረቱ’ውን እኼ ኲናት ባዴመ፡ ንዜነበረ ሕብረተ-ሰብኣዊ ምዕባላታትን ዴላታት ሇውጥን
ንምጉታም ዜተማህ’ዩ ኔይሩ፡፡ ስሇዙ ካብቲ ዜቐዯመ ህሌቂት ምዴሓንና ንገዚእ ርእሱ ከቢዴ ሕማም መርን’ዩ ንስርዒት
ኢሳይያስ፡፡
ብዜኼነ ግን ሓቂ’ድ ምዜራብ ይሓይሽ፡ ንኤርትራ ክምሇስ ክሓስብ ከሇ ብወገነይ ዜፈሌጦ ዜተፈሊሇየ ኣጀንዲ ወይ
ተሌእኼ ኣይነበረንን፡፡ ኣብ ካሌኦት’ውን ከምኡ ዜኣመሰሇ ሓሳብን ትሕዜቶን ቅንጣብ ኣይረኣኩን። ናፍቆት ስዴራይ
ብዴሕሪ ምርዋይ ከም ቀዯመይ ሰሪሐ ክነብረሊ ዜኻእሌ ዒዱ ኣሊትኒ ብዜብሌ የዋህ ትጽቢት’ዩ ኔይሩ፡፡ ንሚዚነይ ልሚ
ኮይነ ክርእዮ ከሇ ግን ግጉይ ጥራሕ ይኮነስ ኣዜዩ ሓዯገኛ ውሳኔ’ውን ምንባሩ ይኣምን። ብሰንኪ’ዙ ግጉይ ውሳኔ’ዙ
ከኣ ኣብ መጻወዴያ ስርዒት ህግዯፍ ኣትየ ከቢዴ ዋጋ ኣክፊለኒ’ዩ፡፡
ሓቂ ንምዜራብ ኲናት ባዴመ ካብ መበገሲኡ ብስርዒት ህግዯፍ ዜተባርዏ፡ ግጉይን ይፍትሓውን ምንባሩ ከምቶም
ብርክት ዜበለ ኤርትራውያን ዴሒረ ዜበጻሕኩዎ መዯምዯምታ’ዩ ኔይሩ፡፡ ኮይኑ ግን ተማሪ ከሇ ግቡእ ምዴሊውን
ኣመራርሓን ብይምርካቡ ፍጻሜኡ ዜፈአን ከቢዴ ዋጋ ዕዯየናን ክውን ከም ዜኣሇ፡ ብይዜኼነ ስክፍታ ዒው ኢሇ
ይዚረበለ ኔይረ፡፡ እዙ ንዒይ ኣብ ኩርምቲ ስርዒት ህግዯፍን ሊዕሇዎት ወተሃዯራዊ ሓሇፍትን ከም እተወኒ ይግምት’የ፡፡ ነዙ
ዜምሌከት ከኣ ሙለእ ጸብጻብ በጺሕዎም’ዩ፡፡ እዙ’ዩ እምበኣር ክሳብ ቤት ማእሰርቲ ክበጽሕ ጌይሩኒ፡፡ ብርግጽ ኣብዙ
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ዕላዊ ልሳን ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር

እንተዜማጎቱኒ ክስዕሩኒ ኻእልም መርትዖታት ብፍጹም ኣይነበሮምን። ምክንያቱ ከኣ ዜፈሌጦ ታሪኻ ብምዃኑ፡
ሌዕሉ’ቶም ኣብ ውሑስ ቦታ ጥይት ኣብ ይረኻቦ ታባታት ኮይኖም ውግእ ዜመርሑ ዜነበሩ ወተሃዯራዊ ሓሇፍቲ፡
ብዚዕባ’ቲ ኲናት እቶም ኣብ ቅዴመ ግንባር ዜነበርና ጽቡቕ ስእሉ ስሇዜነበረና። ካብዙ ብምብጋስ ዴማ ገምጋምና ኣብ
ቦትኡ ምኑይን ወዴዒውን ምንባሩ ጠራጥር ኣይነበረንን፡፡ እዙ ስሇዜኼነ’ዩ እምበኣር፡ ኣብ ሌዕሇይ ዜተዋዯዯ ክስታት
ኣምጺኦም፡ እመን እናበለ ክሳብ ውነይ ኣጥፊአ ዜወዴቕ ዜቅጥቅጡኒ ዜነበሩ። ዜገርመካ ካብቶም ዜቐርቡሇይ ዜነበሩ
ሕቶታት ገሉኦም ክገሌጸሌካ፡-

‚ከም ተሓጋጋዙ ስታፍ ኦፕሬተር ንምንታይ ብህይወትካ ተማሪኻካ? ከም ገዱም ተጋዲሊይ ንምንታይ መስዋእቲ
ይመረጽካ? ብዜነበረካ ሓሊፍነትን ስራሕን ምስጢር ንጸሊኢ ሂብካ ኢኹ? ንስኹን ወዱ ከማኹን ስሇዜተማረኻኩም፡ ጸሊኢ
ኩለ ሚስጢራትናን ምንቅስቓሳትናን ክፈሌጥ ጌርኩም፡፡ ንስኹ ከኣ ናይ ኩለ ግንባራት፣ ክፍሇ-ሰራዊት፣ ኮርን መራቢ
ኮዲት ሒዜካ ስሇዜተማረኻካ፡ የሕሉፍካ ሂብካዮም? ብተወሳኸ ከም ተጋዲሊይ ብዚዕባ’ዙ ውዴብ እትፈሌጦ ሚስጢራት
የሕሉፍካ ሂብካ ኢኹ፡፡ ስሇዜኼነ ከኣ ግንባር ባዴመ ፈሪሱ፡፡ ናይዙ ኩለ ተሓታቲ ንስካ ኢኹ?‛ ዜብሌ ኔይሩ፡፡ ካብዙ
ዜተፈሇየ ከኣ፡ ንስኹ ናብ ኤርትራ ዜመጻኹ ፍለይ መዯብ ወያነን ተቓወምቲ ውዴባት ኤርትራን ኢና ዜብለ ሒዜካ
ኢኹ ተመሉስኹ፡ ሓቂ ምስ ትዚረብ ጥራይ ኢኹ ብሂወት ትወጽእ……..ወተ ዜብለ ሕቶታት ነበሩ፡፡

ዒጀብ’ዩ፡፡ ከይገርመኩም፡ ብወያኔ ተወጊአ ምስ ተማረኻኩ፡ ኣይኮነን’ድ ተሓጋጋዙ እስታፍ ኦፕሬተር ቦጦልኒ ምዃነይ
ክፈሌጡስ፡ ከም ተጋዲሊይ’ውን ኣይፈሌጡንን’ዮም፡፡ ኩልም ምሳይ ዜነበሩ ድኩመንታት ኣቐዱመ ኣብ ከበባ ምእታወይ
ምስ ፈሇጥኩ ሰዊረዮም’የ፡፡ ብቀጥታ ተወጊአ ኣብ ዜተማረኻለ ህሞት ዴማ ኣባሌ ሃገራዊ ኣገሌግልት ምዃነይ’የ
ገሉጸልም፡፡ ካብ’ቲ ኣዜዩ ገርም ግን ቅዴሚ ምምራይ ግንባር ባዴመ ሙለእ-ብሙለእ ፈሪሱስ፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ
ትሕጃታቶም ንጎዴኒ የስፍሑ’ዮም ነይሮም፡፡ እቲ ሓቂ’ዙ ክንሱ ግን ‚ሕነ ቀራናት ንጓዕማማት‛ ከም ዜበሃሌ ንዒይ
ተሰሌበጡኒ። ብዒይኒ ሓቂ ካብ’ቲ ብስርዒት ህግዯፍ ዜቐረበሇይ ሕቶታት ብገሇ መዲዩ ከሕትተኒ ዜኻእሌ፡ ተቓወምቲ
ውዴባት ኤርትራ ኣብ’ቲ ዜነበርናለ መዯበር ምሩኹት ይመጹ ብምንባሮም ይራብ ብምንባረይ’ዩ። ምኻንያቱ ዴማ
ኩነታት ሃገርና ብምግምጋም ኣብ ኤርትራ ሇውጢ ምርግጋጽ ከም ዴሉ ብሌቢ ይኣምን ስሇዜነበርኩ፡ ተቓወምቲ
ውዴባት ኤርትራ ሇዎም መማራጺ ራእይን ዕሊማታትን ክፍትሽ ይብህግ ነይረ፡፡ እዙ ክናሳሓለ ዜግብኣኒ ነውሪ ተግባር
ኣይነበረን። ብዚዕባ ጉዲይ ሃገረይ ምስ ኤርትራውያን ክዜቲ ሓሳብ ንሓሳብ ክሇዋወጥ ካብ ማንም ፍቓዴ ዜሓተለ
ስሇይኮነ፡፡ ካብ’ዙ ወጻኢ ግን መዯብ ዜኼነ ይን ኣካሌ ሒ ንኤርትራ ኣይኣተን። ኣብ ትሕቲ ስርዒት ህግዯፍ ግን
ዋጋ ህይወት ኻፍሌ ዒቢ ገበን’ዩ፡፡
ስሇዜኼነ ከኣ፡ ካብ 2002 ክሳብ 2007 5ተ ዒመት ሙለእ ሇይትን ቀትርን ‚ሓቂ ኣውጽኣያ‛ እናተባሃሌኩ ተቐጥቂጠ፡፡
ኩለ ዒይነት ባርባራዊ ስቅያትን ግፍዕታትን ስርዒት ህግዯፍ ኣስተማቒረዮ። ኩለ-መዲያዊ ግፍዒዊ ማህረምቲ፡ ካብ ናብ
ጸሌማት ኣብያተ ማእሰርቲ ኣንዯር ግራውንዴን ኮንተይነራትን፡ ኣብ ፊስቶ ማይ፡ ኣብ ጨናዊ ማይ-በሊ፡ ብኤላትሪክ
ፌሮ፡ ጉጥየት ቁጽሪ 8ተ ወይ ሄሉኮፕተር ተባሂለ ዜፍሇጥ ካብ ባዕዲዊ መግዚእቲ ዜፍአ ምርመራታት ……..ከይፈተ
ከም ዕሇታዊ ቀሇበይ ክወስድ ተገዱዯ። ተጋዱሇ ሃገራዊ ነጻነት ጋህዱ’ኳ እንተገበርኩ ከም’ዙ ዒይነት ጨቋኒ ስርዒት
ምትካለ መመሉሱ ኣተሓሳስበኒ። ምሳይ 160 ምሩኹት ዜተኣስሩ ነበሩ። ካብዙኣ’ቶም፡ እቶም ገሉኦም ብዕዴመ ንኣሽቱ
ብተመክሮ’ውን ገና ይበሰለ፡ ንዜተሰሱለ ጉዲይ ኣሽንኳይ’ድ ክምሌስዎ ክርዴእዎ’ውን ይኻእለ ማናጁስ ቆለዐ
ኔይሮም፡፡ ብሰንኪ ዜወርድም ዜነበረ ኢ-ሰብኣውን ባርባራውን ተግባራት ከኣ ከቢዴ ስንክሌናን ስነ ኣእምራዊ ጭንቀትን
ዜበጽሖም ኣሇዉ። ኩለ እንተናዊ ግፍዕታት ስርዒት ህግዯፍ መግሇጺ ዜርቦ ኣይኮነን። ኤርትራ ብዴሕሪ’ቲ መሪር
ቃሌስን ከቢዴ መስዋእትንትን ናብ ምዴራዊት ሲኦሌ ተቐይራ እቲ ጭዋ ህዜብና ናብ ከምዙ ዜኣመሰሇ ዒቕቲ ምወዲቑ
ብጣዕሚ ዴማ የጉሂ።
ብዴሆ፡- ሃብቶም 5 ዒመት ሙለእ ብከምዙ ክትገሌጾ ዜጸናሕካ ኣገባብ፡ ኣበየናይ ቤት ማእሰርቲ ኢኹ ኔርካ?
ዜበርኩም ኣንበብቲ መጽሔት ብዴሆ፡ ሃብቶም ነዙ ቕረብናለ ሕቶታትን ካሌኦትን ኣመሌኪቱ ዜሃበና ምሊሽ ኣብ ዜቅጽሌ ሕታምና
ሒዜናሌኩም ክንቐርብ ኢና፡፡ ኣብቲ ትቅጽሌ ሕታም መጽሔት ብዴሆ፡ ሃብቶም ኣገባብ ምርመራታት ኣብያተ-ማእሰርቲ ስርዒት
ህግዯፍ፡ ኣብ ሌዕሉኡ ዜበጸሐ ስካሕክሕ ግፍዕታትን ኣካሊዊ ጉዴኣትን፣ ኩነታት ጉጅሇ 15ን ናይ ፖሇቲካ እሱራትን ኣብ ትሕቲ
ስርዒት ህግዯፍ ሕሌፍዎ ሇዉ መሪር ህይወት፡..…..ካሌእን ብዜርዜር ከውግዒና’ዩ፡፡ ኣብ መወዲእታ ዴማ ሃብቶም ብከመይ ካብ ቤት
ማእሰርቲ ከም ዜወጸ፡ በየን መዒስን ብከመይን ኣቢለ ካብ መንጋጋ ስርዒት ህግዯፍ ኣምሉጡ ናብ ስዯት ከም ዜመጸን ሰፊሕ
መግሇጺታቱ ክህበና’ዩ፡፡ ቆጸራም ምስ 4ይ ሕታም መጽሄት ብዴሆ ኣይተንግዐ፡፡
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ትማሉ-ትማሉ ስሇ ፍትሒ
ስሇ መሰሌ
ስሇ ዯሞክራሲ ተሚሩ
ገርም ግን ግዛ ከይወሰዯ ተቐይሩ
ትርጉሙ ተካሒደ ተረሲዐ
ከም ተራ መዜሙር ተሓሲቡ
ፍትሒ መሰሌ ዯሞክራሲ ተጋሂሱ
ብባርነት ፈለሌነት ተዯቒሱ
ንስሇ ፍትሒ ክነብር ከይበለ ሂወቶም ዜከፈለ
ንስሇ መሰሌ ኣካልም ከይበቐቁ ዜተቐብሩ
ንስሇ ዯሞክራሲ ን30 ዒመታት ከርተት ዜብለ
መብጽዕኦም ተጠሉሙ
ስርዒት ኢሳይያስ ራእኦም ኣብኒኑ
ግን ስሇ ምንታይ?
ግን ስሇ ምንታይ?
ስርዒት ህግዯፍ ዜበሊዕክምለ ጻሕሉ ትሰብሩ
ኣይምሰሌኩም ንሇኣሇም ኣብ ኮረሻ ትነብሩ
ስሇ ምንንታይ ህዜቢ ካብ ሃገሩ ተስዴደ
ኣይምሰሌኩም ብኡ ጌሩ ዜጠፍእ ይምሇስ ንዒደ
ስሇ ምንታይ እቶም ትማሉ ዜጎየዩ
ይኢድም ዜተፈዴዩ?
ስሇ ምንታይ ኣብ ክንዱ ፍትሒ መሰሌ ዯሞክራሲ ጋውሑ
ኣብ ማሕዩር ዜተመቁሑ
መሌሱ ኣንቱም ጠሊማት
ኣብ ክንዱ ብርሃን ዜዯንኩሞ ጸሌማት
ዜሓብሓብኩም ንጥፍኣት
ዜመሌኣኩም ክፍኣት
እ…………መሌሱ
ኣበይ ዯኣ’ል እቲ ብቃሌ’ምበር ይትፈሌጥዎ ብተግባር
ፍትሒ ዯሞክራሲ መሰሌ
ጽጉማት ንብደሊት ዜከሊሌ
ኣበይ ዯኣ’ል?
ኣገሪምኩምና ሰሚዕናዮ ረባኩም
ጥዐም ነይሩ መን’ሞ ይሰምዒኩም
‚መን’ዩ ጽንጽያ ዒይኖም ንፍረልም‛
ወሓሇ ረባ የጋጊ ኣብ ጸዴፊ ንል ኣብ ቀረባ
እቲ መንጣሉ ንመንእሰይ ክሓሉ
እቲ ኣስዲዱ ክመስሌ ኣካቢ
ክሌተ ጌጋ የሇን ንመን’ሞ ከተጋጊ
ክሌተ ጌጋ የሇን ኣስተውዕሌ መንእሰይ
ንሱ እቲ ናይ ትማሉ
ስዴራ ቤት ዜፈሊሉ
ዜከሌእ መጽሇሉ
እቲ ቆርበት በጊዕ ዜተዴነ ተሊ
ሓጺር ዜዕዴሚኡ ዜጎሓፍ ሓተሊ
ንነብሱ ታሇሇ ንሂወቱ ዜቀተሊ
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እንታይ ዯኣ ልሚ ሌሳኑ ቀይሩ?
ኣብ ጸዴፊ እንከል ኣብ ሞትን ሂወትን ተቀርቂሩ
ንጥፍኣትና መሓውሩ ንውሐ
ኣብ ሱዲን ግብጺ ሲና ሳህራ ባሕሪ ስፋሕፈሐ
ስጋ ኣሕዋትና ሳቀየ
ዯም ዕሸሊት ዜሰተየ
ኣዕጽምቲ ውጹዒት ዜቋሰየ
ሽፍታ ምዴሪ ሽፍታ ባሕሪ
ይፈርሕ ፈጣሪ
ይሓስብ ይውን ይፍትን’ውን ይውን
ከዕኑ ራእይና ክዕፍን ዴምጽና
ከጸሌምት መጻኢና ክንነብር ዯንቒርና
ዲግማይ ኣብ ኣርዐት ክጸምዯና
ኣፍራዪ ዕዴሚና ክብዜብዜ ክሰርቀና
ዒሻ ፈተነ
ዜተሓስበ ምሰ በነነ
እሞ ኣይትዴከም
ኣይፋሌናን’ዩ መሌስና ንዲግማይ ባርነት
ስሇ ዜፈሇጥና ጣዕሚ ናይ ነጻነት
ክሌተ ጌጋ ፍጹም የሇን
ክሌተ ግዛ ብእምኒ ዜዕንቀፍ እምኒ ኣብ መንጎና የሇን
ኣሇና ንበሌ መንእሰይ ነዴምጽ ብሓባር
ፍትሒ መሰሌ ዯሞክራሲ ንምኻባር
ንምር ብሓባር
ክሌተ ጌጋ የሇን
ክሌተ ግዛ ብእምኒ ዜዕንቀፍ እምኒ ኣብ መንጎና ኣይተፈጥረን

ብመንእሰይ ዮሴፍ
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