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                        ኣይረሳዕናኩምን! ታሪኽኩም ነባሪ እዩ። 
 

ኣብ 18/ መስከረም/ 2001 ብልሙድ ኣጸዋውዓ ምስ ጉጅለ 15- ዝተኣሳሰር ኣማኢት ዜጋታት 
ብዘይፍርዲ ተኣሲሮም፡ ድሮ 17- ዓመት ሃለዋቶም ብንጹር ኣብ ዘይፍለጠሉ ደረጃ ይርከቡ። 
ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰልን ብምኹናን ነታ ጸላም 
ዕለት ምዝካር ሕልናዊ ግዴታ ኣለና። 
 
ኣብዛ ጸላም ዕለት ላዕለዎት ሚኒስተራትን ጀነራላትን፡ ደቒ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ማእከሎትን 
ታሕተወትን ጽፍሕታት ኣማኢት ዜጋታት ተኣሲሮም። በቲ ብዝወጸ ሕጊ ፕረስ ተፈቒዱሎም 
ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዘዳልዉ ዝነበሩ ኣብ ዝኾነ ጽፍሒ ዘይነበሩ፡ ናይ ፖለቲካ ጉዳያት 
ዘይምልከቶም 10- ምሁራት መንእሰያትን ክልተ ገዳይም ተጋደልቲ  ጋዜጠኛታት ይርከቡዎም። 
( ስዩም ጸሃየን ፍስሃየ ጆሽዋን) ስለዚ ክልተ ሓራምዝ ምስዝበኣሱ ኣብ ሞንጎ “ሳዕሪ ይጉዳእ” 
ከምዝበሃል፡ በቲ ኣብ ሞንጎ ላዕለዎት ኣካላት መንግስቲ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ፍልልይ ንኩሎም 
ጋዜጠኛታት ብሓባር “ግዳይ” ኮይኖም። ካብቶም ፖለቲካ እሱራት ድርብ ስለዝኾኑ ገሊኦም ሰብ 
ሓዳርን ኣሕዋትን እዮም። ንኣብነት ሚኒስተር ጴጥሮስ ሰለሙን ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ 
ኣስቴር የውሃንስ። ማሕሙድ ሸሪፎ ምስ ኣደ ወዱ ኣስቴር ፍስሓጽዮን። ክልተ ኣሕዋት ማለት፡ 
ብሪጋዴር ጀነራል እስቲፋኖስ ስዩምን ኮሎነል ተስፋልደት ስዩምን ይርከቡዎም። 
 
 

                   
 
ጉጅለ 15- እንታይ እዮም በዲሎም ? እስከ ነቲ ሓቕታት ብክልቲኡ ገጻት ኣዛሚዶ ንምዘኖ። 
ዝበዝሕ ሰብ ከምዝኣምኖ ጉጅለ 15- ብሰላማዊ ኣገባብ ገይሮም ደሞክራስያውን ሕጋውን 
ሕቶታት ኣቕሪቦም ናይ ፖለቲካን ምምሕዳራዊ ኣገባብን ለውጢ ክግበር ሓቲቶም ዝብል እምነት 
ኣለዎ። ከም መረጋገጺ ኩሉ ገዲፍና በተን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዝተገብሩ ቓለ መጠይቓት 
ጥራይ እኹል መርትዖ እዩ። ንሳቶም ልዕልና ሕጊ ክነግስ ቕዋም ክእወጅ፡ ናብ ህዝባዊ ምርጫ 
ክንሰጋገር። ሰለስተ ኣካላት መንግስቲ ማለት፡ ሓጋጊ ኣካል (ሃገራዊ ባይቶ) ፈጻሚ ኣካላት ካቢነ 
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ሚኒስተራት፡ ናጻ ፍርዳዊ ኣካል ጣልቓ ምእታው ዘይብሉ ናጽነተን ሓልየን ክሰርሓ ተሓታትነት 
እዉን ከረጋግጻ ይግብኤን ዝብሉ ገለ ካብ ቐንዲ ጠለባቶም ነይሩ። ብፍሉይ ኣተኩሮ ዝግበረሉ 
ድማ ምስ ምጅማር ኩናት ኢትዮ ኤርትራ፡ ኢሰያስን መሪሕነት ህግደፍን ምስ ካቢነ ሚኒስተራት 
ሃገራዊ ባይቶን ኣይተማኸሩን ብሓባር ኣይወሰኑን። ንውልቓዊ ውሳኔ ኢሰያስ መሪሕነት ህግደፍ 
ተቐቢሉዎ፡ ምስ መጀር ጀነራላት ጥራይ ተዘራሪቦም ብትእዛዝ ናብ ኩናት ኣምሪሖምም። እዚ 
ውልቓዊ ውሳኔ ሕጋውነቱ ስለዝጠሓሰ ናብ ዲክታተርነት ከምዘምርሕ ብንጹር ተዛሪቦሙሉ።  
በቲ ካልኣይ ገጹ፡ ኢሰያስን ህግደፍን ከምዝብሉዎ ጉጅለ 15- ናይ ወያነን ናይ ሲኣይኤ CIA 
መሳርሒ ኮይኖም ሃገራዊ ክድዓት ስለዝፈጸሙ ንሃገራዊ ጸጥታ ስግኣት ነይሮም። ኣብ ግዜ 
ውግእ ኢትዮ- ኤርትራ ናይ ተሳዓርነት መንፈስ ነይሩዎም ይብሉዎም። ስለዚ ንጉጅለ 15 ከም 
ገበነኛታት ንምምሳል ህግደፍ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ሃገራት እናተዘዋወሩ ብሰሚናራት ሰፊሕ 
ፖለቲካዊ ጸለመ ኣካይዶም ኣንጻር ጉጅለ 15።   
 
              ኣየናይ እዩ እቲ ሓቒ ብከመይ ሕጋዊ መርትዖ’ኸ ይረጋገጽ?  
 
ኢሰያስን መሪሕነት ህግደፍ ኣንጻር ጉጅለ 15- ሃገራዊ ክድዓት ከምዝፈጸሙ ዘካየዱዎ ጽዑቕ 
ፖለቲካዊ ጎስጓስ ገዲፍና፡ ንኹሉ ሰብ ከእምን ዝኽእል “ሓንቲ ሕጋዊ ኣገባብ ጥራይ” ከረጋግጹ 
ይግብኦም። ንሱ ድማ ህግደፍ ከም ገበነኛታት ስለዝገልጹዎም፡ ንጉጅለ 15- ንጋዜጠኛታትን 
ካልኦትን ምስኦም ዝተኣስሩ ንጹሃት ዜጋታት ንመባእታዊ ሰብኣዊ መሰሎም ሓልዮም፡ ክሳብ 
ሕጂ 17- ዓመታት ብኣኽባር ሕጊ ተኸሲሶም ኣብ ቕሉዕ ናጻ ቤት ፍርዲ ኣየቐረቦምን። ናይ 
ፖለቲካ እሱራት ንዝቐረበሎም ገበነናዊ ክሲ ክኣምንሉ ወይ ክነጽጉዎ’ሞ ናይ ምክልኻል መሰል 
ይኹን ጠበቓ መዚዞም ንጉዳዮም ክከራኸሩ መሰል ኣይተዋህቦምን። ናጻ ቤት ፍርዲ ብወገኑ 
ብኣኽባር ሕጊ ዝቐረበ ገበናዊ ክስን መርትዖን፡ ብተኸሰስቲ ዝቐረበ መርትዖን ኣመዛዚኑ፡ 
ክሱሳት ገበነኛታት ዲዮም ንጹሃት ክውስን ፍትሓዊ ፍርዲ ኣይተራእየን። ስለዚ ማእሰርቶም 
ፖለቲካዊ እምበር ሕጋዊ መርትዖ ከምዘይብሉ ማንም ሰብ ብቐሊሉ ክርድኦ ዝኽእል እዩ።  
 
ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ን- 18 - መስከረም ጸላም መዓልቲ ኣጋጣሚ ገይሩ፡ 
ንኹሎም ናይ ፖለቲካን ናይ ሃይማኖትን እሱራት እዉን ኣሕቢርካ ምዝካሮም ሓላፍነታዊ 
ይገብሮ። ምኽንያቱ ዘይፍትሓዊ ማእሰርቲ ብግዜን ኣገባቡን ይፈላለ’ምበር ብትሕዝትኡ’ሲ ሓደ 
ዝገበሮ ሕጋዊ ምኽንያታት ኣለዎ። ንሳቶም ድማ እሱራት መባእታዊ ሰብኣዊ መሰሎም ተጋሂሱ 
ብዘይፍርዲ ንዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ስለዝዳጎኑ እዩ። ተኸሲሶም እዉን ኣብ ፍርዲ ስለዘይቐርቡ 
ንጉዳዮም ናይ ምክልካል መሰሎል ይኽልከሉ። እሱራት ንጉዳዮም ብጠበቓ ክከራኸሩ ይኹን ምስ 
ስድራ ቤቶም ናይ ምርኻብ መሰል ኣይፍቐደሎምን። ናይ ናብራን ናይ ሕክምናን ግቡእ ክንክንክ 
ኣይረኽቡን። ብኣጠቓላሊ ኣብ ኣትሓሕዛ እሱራት ዝፍጸም ዘስካሕክሕ ግፍዒ ብሰብኣዊ ሕልናን 
ብሕጋዊ ኣገባቡን ቕቡል ስለዘይኮነ፡ “ግፍዕን ገበንን ብባህርያቱ” ሓደን ተመሳሳልን እዩ።   
 
ስለዝኾነ፡ እቲ ናይ ፖለቲካ ማእሰርቲ ጽባሕ ናጽነት ብሓርበኛ ቢትወደድ ኣብራሃ  ተጀሚሩ 
ድሮ እዉን 26 ዓመት ተሓይሩ ዝኾነ ገበን የብሉን። ቢትወደድ ብኢሰያስ ዝተዋህቦ ዘይቕኑዕ 
ትእዛዝ ጥራይ ነጺጉ ተቛዉሞ ገይሩ። ምኽንያቱ ድማ ኣብ ዕለት 25/ 05/ 1991 ኣብ ወደብ 
ዓሰብ ዝተታሕዘ ንብረት ብደም ስዉኣት ዝተረኽበ ስለዝኾነ ንወያነ ኣየረክቦን እየ። ንብረት 
ህዝቢ ዝኾነ ወደብ ዓሰብ ኢትዮጵያ ግቡእ ቐረጽ ከፊሎም ክጥቐሙሉ ኣለዎ ኢሉ ስለዝሞገተ 
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ኣብ ማእሰርቲ በልዩ። ሓርበኛ ቢትወደድ ድሕሪ 5- ማእሰርቲ ሓንሳብ ወጺኡ ነይሩ። ኣብ 
ዝተወልደሉ ዓዱ ከይዱ እዉን ምስ ህዝቡ ዝገበሮ ኣኼባ ብቪድዮ ተሰኒዱ ተዘርጊሑ ስለዘሎ 
ካብ’ዚ ንላዕሊ ሓቕን መርትዖን የለን።  
 
ኣብ’ዚ 27- ዓመታት ስልጣን ኢሰያስን ህግደፍን ንምንዋሕ፡ ኣብ በበይኑ ግዜን ኣጋጣምን 
እዉን ብፍሉይ ናይ ፖለቲካ ርእይቶን ጽኑዕ ሃይማኖታዊ እምነቶም ዝተኣስሩ፡ ኣብ ግዜ 
ስርሒት ፎርቶ ጥሪ/ 2013 ይኹን ካልእ ግዜን ደሚርካ፡ ብውልቐን ብጃምላን ብኣሽሓት 
ዝቑጸሩ ዜጋታት ናይ ሕልና እሱራትና ኣለዉና። ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቶምን 
ደቖምን ዝገድፎ በሰላን ስነ- ኣእምሮኣዊ ማህሰይትን ከቢድ እዩ። ስለዚ ስደግኤ በዚ ኣጋጣም’ዚ 
ንኹሎም ናይ ፖለቲካን ሃይማኖትን ናይ ሕልና እሱራትና ኣይረሳዕናኩምን! ታሪኽኩም ነባሪ 
እዩ ኢልና ብግቡእ ክንዝክሮም ንመሰላቶም እዉን ክንጣበቕ ድምጽና ከነስምዕ። ብህግደፍ 
ንዝፍጸም ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ኣጥቢቕና ክንኩንን ሕልናውን ታሪኻውን ግዴታ ከምዘለና 
ንኣምን። ጀጋኑና ኣይረሳዕናኩምን! ታሪኽኩም ነባሪ እዩ። 
 
 
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና !!! 
 
 ክፍሊ ዜናን ሓበሬታን ስደግኤ  17-09-2018 
 uedf2012@gmail.com 
 
 

 
 
ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ: 

بهة  ج ية ال قراط م دي ة ال ري تحدة اإلرت م  ال
United Eritrean Democratic Front 
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