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ጀነራል ስብሓት ኤፍረም 

ኣብ ኣዚዩ ጽኑዕ ኩነታት ይርከብ ። 
 

ሚንስተር ዕደናን ጸዓትን ስርዓት ህግደፍ፣ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም፣ መንነቱ ብዘይተገልጸ ባእታ፣ ኣብ መንበሪ 

ቤቱ ኣድብዩ ድሕሪ ምጽናሕ፣ ብኸቢድ ተሃሪሙ ኣብ ሆስፒታል ኦሮታ ክፍሊ ጽኑዑ ክንክን ተዓቒቡ ምህላዉ 

ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።  

ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ንናይ ምቕንጻል ፈተነ ዘሳጠሖ ቀንዲ ምኽንያት፣ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ብጾቱ ብዝፈጸሞ 

ጥልመት ምዃኑ ምንጭታትና ኣረጋጊጾም። እቲ ጉዳይ ብሓጺሩንምብራህ፣ ውልቀ 

መላኺ ኢሳይያስ ኣፍወርቂ፡ ንሶማልን ክንያብ ኣብ ዝገሸሉ እዋን፣ ካብ’ቶም 

ብሂወቶም ጌና ዘለዉ፣ ኣብ “ዒራ-ዒሮ” ንኣስታት 18 ዓመት ብዘይ ፍርዲ 

ተዳጒኖም ዝርከቡ፣ ብጉጅለ 15 (G-15)  ዝፈለጡ ዓበይቲ መራሕቲ ህዝባዊ 

ግንባር ንምውጻእ፣ ነብሶም መዲቦም ክንቀሳቐሱ ዝጀመሩ ዓበይቲ ሰበ-ስልጣን 

ስርዓት ህግደፍ፣ ኣብታ ስርሒት መዋጥንቶም ዝነብረ፣ ስብሓት ኤፍረም፣ ናይቲ 

ተወጢኑ ዝነበረ ስርሒት ምስጢር ንኢሳይያስ ብምሕባርን፣ ነቶም ተባዓት 

ተቓለስቲ ኣሕሊፉ ስለ ዝሃቦምን፣ እታ ስርሒት ክትትግበር ደቓይቅ ምስ ተረፋ ብምፍሻል፣ ነዓኣ ክፍጽሙ ኣብ 

ምዳላው ዝንበሩ ብኣባላት ጸጥታ ትኣሲሮም። ኢሳይያስ ድማ ነቶም ተሪፎም ዘለው ኡሱራት ዒራ-ዒሮ ንጥቡቕ 

ሓለዋ ኣብ ትሕቲ ናቱ  ቀጥታዊ ምክትታል ንክኾኑ፣ ናብ ቤት ማእሰርቲ (ማርያም-ግቢ) ኣግዒዝዎም ኣሎ። በዚ 

ምኽንያት እዚ፣ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ብዝፈጸሞ ጥልመት፣ ጀንራል ስብሓት ኤፍሬም ብድምጺ ኣልቦ ሽጉጥ 

ኣብ ገጹ ከም ዝተሃርመን፣ ኣብ ኣዚዩ ጽኑዕ ኩነታት ከም ዘሎን፣ ብኡ ንብኡ ናብ ሆስፒታል “ኦሮታ” ድሕሪ 

ምብጻሑ፣ እቲ ሆስፒታል ኣብ ትሕቲ ምሉእ ዕጥቂ ዝዓጠቑ ወተሃደራት ሓለዋ ከም ዝርከብ እቲ ዝበጽሓንና 

ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ሃለዋት ስብሓት ኤፍረም ኣብ ኣዚዩ ኣስጋኢ ኩነታት ስለ ዝበጽሐ፣ ንህጹጽ ሕክምና ናብ ደገ 

ተወሲዱ ምህላዉ ዘረጋግጽ ወረታት ከም ዘሎ’ውን ምንጭታትና ብተወሳኺ ኣፍሊጦም።:  

ንብህይወት ተሪፎም ዘለው ናይ G-15 ኡሱራት ዒራ-ዒሮ ንምውጻእ ተባዕ ፈተነ ካብ ዘካይዱ መራሕቲ፣ ኮሎነል 

ብርሃነ ሃይለ “ወዲ ውነሽ” ላዕላዋይ ኣዛዚ ሰራዊት፣ ኮሎነል ደረስ ገብረ ኣምላኽ ሓላፊ ስታፍ ፋይናንስ፡ ኮሎነል 

ባንተ፣ ሓላፊ መራኸቢታትን ጠለፋን፣ ከም ዝርከብዎም ምንጭታትና ዝለኣኽዎ ሓበሬታ የመልክት፣ እዚኦምን 

ካልኦት ተሓባበርቶምን፣ ብሰንበት ዕለት 16 ታሕሳስ ከም ዝተኣሰሩ ተፈሊጡ። ከም ዝፍለጥ ቤት-ማእስርቲ ዒራ-

ዒሮ ምስ ቤት-ጽሕፈት ፕረሲደንት ቀጥታዊ ማዓልታዊ ራድዩ ርክብ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ፣ ነቲ ምስ ኢሳይያስ 

ዝግብር መዓልታዊ ጸብጻብ  ርክብ ራድዮ ብመንገዲ ኮሎነል ባንተ ስለ ዝሓልፍ፣ ህላወን ኩነታትን ኡሱራት ዒራ-

ዒሮ ኣዳቒቖም ካብ ዝፈልጡ በጻብዕቲ ዝቁጸሩ ሓለፍቲ ሓደ ምዃኑ ይፍለጥ። በዚ ድማ ነቲ ስርሒት ምስ’ቶም 

ዝተጠቕሱ ብጾቱ ኮይኑ ክውጥንዎን ክመርሕዎን ከም ዝካኣል ተኣማሚኖም ተበገሱ። ኣብዚ ስርሒት እዚ ግን ነቲ 

ብናይ ተደጋጋሚ ጥልመትን ክድዓትን ዝፍለጥ ስብሓት ኤፍረም፣ ኢሳይያስ ልዑላውነት ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ 
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ኣእቲይዎ ስለ ዘሎ፣ ስብሓት ኣብ ጎንና እዩ ብምባል ኣሚኖም ኣብ ስራሕ ክሳተፍ ገበርዎ። ስብሓት ግን ከም ኣመሉ 

ጠሊምዎም፣ እቲ ተወጢኑ ዘሎ መደብ ብቀጥታ ናብ ኢሳይያስ ከም ዝበጽሕ ገበረ። በዚ ድማ ካብቶም ኣብታ 

ውዳበ ዝነበረ ሓደ መንነቱ ዛጌት ዘይተገልጸ ባእታ፣ ሕነ ክፍዲ ብምሕላን ብዕለት 20 ታሕሳስ ልክዕ ሰዓት 11 ናይ 

ንግሆ ናብ ቤቱ ብምምራሕ ብድምጺ ኣልቦ ሽጉጥ ናብ ርእሱ ተኲሱ ሃሪምዎ። እዚ ከጋጥም ኮሎ ኣሌክስ ዝተባህለ 

ወዱ ንስብሓት ኤፍሬም ኣብቲ ገዛ ምስ ኣብኡ ነይሩ። ስብሓት ተሃሪሙ ምስ ወደቐ ኣብ ከባቢ ኣውያት ተሰምዕ፣ 

ኣብ ከባቢ ዝተረኽቡ ተጓይዮም ናብ  ሆስፒታል ኦሮታ ከም ዘብጽሕዎን ተሓቢሩ። እቲ ንስብሓት ክክቐትል 

ዝፈተነ’ውን ተታሒዙ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣሎ ክብል ምንጭታትና ሓቢሩ። 

እዚ ከምዚ ኢሉ ኾሎ፣ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ነዚ ዘጋጠመ ስርሒት ንምሽፋን ዘይመልክዑ ንምሃብን፣ ምስ 
ላዕለዎት ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኮይኑ፣ ካልእ ውሽጣዊ ጎስጓስ ከካይድ ይርከብ። ኣዚ ፈጠራዊ ጎስጓስ 
ኢሳይያስን ጃንድኡን፣ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደ የውሃንስ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት፣ ስልጣን ካብ ዝሕዝ 
ንደሓር፣ ኣብ ትሕቲ “ምጥፋእ ብልሽውና” ዝብል ናይ ሓሶት ጭርሖ፣ ሓያሎ ሓለፍቲ ኣደስኪሉን ኣእሲሩን 
ኣበሳቢሱን እዩ። እቲ ናይ ሕጂ ጎስጓስ፣ እዚኦም እሱራት ንኸውጽኡ ተባዕ ፈተነ ዘካየዱ መራሕቲ ሰራዊት፣ 
ስብሓት ኤፍረም፣ ሚንስተር ምክልኻል ኣብ ዝነበረሉ እዋን፣ ብዙሕ ገንዘብን ንብረትን ሰሪቖም ኢዮም ዝብል 
መናፍሕ ክካየድ ይርከብ። ጀነራል ፍሊጶስ ከኣ ምስ’ታ ኣብርሃም ኢሳይያስ ዝምርሓ ጉዳይ ብልሽውና እትከታተል 
ኮሚተ ዝብልዋ ኮይኑ፡ እዞም ወትሃደራውያን ሓለፍቲ፣ ንስብሓት ክቀትልዎ ምፍታኖም፣ ንዝፈጸምዎ ብልሽውና 
ዘቃልዕ ሰነዳት ምስኡ ኣሎ ኢሎም ስለ ዝጠርጠሩ ኢዮም ዝብል ፕሮፓጋንዳ ከካየዱ ጀሚሮም ምህላዎም 
ምንጭታትና ሓቢሮም።  

ብሪጋደር ጀነራል እዮብ ፍስሃየ ሓሊባይ፣ ስታፍ ምምሕዳር ምክልኻል ምስ ኮሎነል ብርሃነ ሃይለ “ወዲ ውነሽ” 
ብዘለዎ ጥቡቅ ዝምድና ምኽንያት፣ ኣብ ደቂቕ ምክትታል ስለያ ህግደፍ ኣትዩ ምህላዉን፣ ኣሰር እዞም ተዳጒኖም 
ዘለዉ ኮለኔላት ክስዕብ ኢዩ ዝብል፣ ዓቢ ጥርጣሬ ከም ዘሎን፣ ምንጭታት ግሃድኤ ኣፍሊጡም። 
 
ናይ ቅትለት ፈተነ ዘጋጠሞ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም፣ ብጥልመትን ክድዓትን ብጾቱ ዝልለ ባእታ ኢዩ። ኣብ 

መጀመርታ ሰብዓታት፣ ምሳኹም ኣለኹ ክብሎም ድሕሪ ምጽናሕ፣ ምስጢራት ኣራሚ ምንቅስቓስ “መንካዕ” ናብ 

ኢሳይያስ ብምሕላፍ፣ ህይወቶም ኣብ ምጥፋእ ሓደ ካብ’ቶም ዓቢ ሓላፍነት ዝስከም ባእታ ኢዩ። ብተመሳሳሊ፣ 

ብ2001  ኣብ ውሽጢ ላዕላዋይ ጽፍሒ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ንለውጢ ዝጽውዑ ባእታታት ኣብ ዝተቐላቐልሉ፣ 

ስብሓት ኤፍረም ንዐኦም ተመሲሉ ክቐርቦም ድሕሪ ምጽናሕ፣ ምስጢራቶም ብምሉኡ ናብ ኢሳይያስ ዘረከበ ባእታ 

ኢዩ። ብ21 ጥሪ 2013 ብጅግና ስዉእ ስዒድ ዓሊ ሓጃይ (ወድ ዓሊ) ዝተመርሐ ስርሒት ፎርቶ፣ ጥልመትን 

ክድዓትን ስብሓት ኤፍረም ሓደ ካብቲ ነቲ ስርሒት ዘፍሸለ ረቋሒ ኢዩ ነይሩ። ሕጂ ከኣ ንራብዓይ ግዜ ብሰንኪ 

ክድዓት ስብሓት፣ ተባዓት ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ኣቲዮም ህይወቶም ኣብ ትሕቲ ጨካን መላኺ ይርከብ። 

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን 

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
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