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ህግደፍ ዝፈብረኾ ፖለቲካዊ ሓሶታት ከም ዘለዎ ምድጋም፡ 

 መግለጺ መሊኡ ዘይተበትከ ፖለቲካዊ ዕትብቲ’ዩ። 

                                                       ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል 

 ኣብ ቀዳማይ ክፋል፡- ምስ ወዓለ ምስ ሓደረ፡ እቲ ናይ ዳግም ተጎበጥና ረስኒ ምስ ዝሓለ ነገራት ከተመዛዝን 
ዘይምኽኣል፡ ነቲ ሓንሳብ ዝሰማዕካዮ ከም ሓቂ ወሲድካ ኣብ ፍጹም ቅርሕንቲ ኣቲኻ “ወራር ወያነ፣ ቀዳማይ 
ወራር፣ ካልኣይ ወራር፣ ሳልሳይ ወራር፣ ስርዓት ወያነ ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ስለ ዘይበለኒ ኢሉ ኣባሪሩና፣ 
ቀኒኡልና፣ ሓሲዱና ….ወዘተ ንዝብሉ ህግደፋዊ ፈጠራዊ ጸለመን ክስን ቅቡል ጌርካ ደጋጊምካ ምኩምሳዕ 
ፖለቲካዊ ኣንፈትን ፖለቲካዊ መርገጽን ተመዛቢሉ ከም ዘሎ’ዩ ዘመልክት ምስ በለ’ዩ ተቛሪጹ ነይሩ። 

ኣብ 1998 ብዶብ ተመኽኒዩ ዝተወለዐ ኲናት፡ ንለባማት ንሓላፍነታውያን ዘይምኽንያታዊ ዘይቅቡል፡ ብዘይካ 
ክሳራ መኽሰብ ዘይብሉ ኣብራሲ ኲናት’ዩ። ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ህይወቶም ክቕዘፍ፡ 
ኣካሎም ክጎድል፡ ኣእምሮኦም ክመዛበል ዝገበረ፡ ህጻናት ኣልቦ ሓብሓቢ፣ ወለዲ ኣልቦ ጠዋሪ፣ በዓልቲ ቃል 
ኪዳን ኣልቦ በዓል ኪዳን ክተርፉ፡ ተፈጥሮ ብርሃን ከየነፈገ መሬት ብብርሃኑ ክጽልምቶም፡ ብድኽነት ክማስኑ 
ብቐጻሊ ናይ ምፍልላይን ሞትን ኣብ እህህታ ክነብሩ ዝገበረ ኲናት’ዩ።  

ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነትን መንነትን ሓርበኛዊ ሃገራዊ 
ውድብ’ዩ ነይሩ። ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ባህሪ ዝወነነ፡ ንህዝቢ ዘኽብር  ብግሉጽነትን ተሓታትነትን ዝፍለጥ 
ውድብ ግን ኣይነበረን። ንህዝቢ ዘርዕድ ገፊፉ ዘዕጥቕ ቀዲሙ ሃሪሙ ቀዲሙ ዝኸስስ፡ ንዘጋጥም ይዕበ ይንኣስ 
ፍልልያት ወይ ግርጭታት ብፖለቲካዊ ብቕዓት፡ ብሓቀኛ ሰላማዊ ዘተ ብሓይሊ ሓሳብ ክስዕርን ክሰዓርን 
ድልውነት ዘይነበሮ፡ ድሌቱ ብሸፈጥን ብዓመጽን ንምርካብ ብዝጽዕት መሪሕነት ዝምራሕ ዝነበረ ሃገራዊ 
ውድብ’ዩ። 

 እዚ ዓማጽን በሓትን ፖለቲካዊ ተፈጥሮ ካብ ውድብ ናብ ደረጃ መንግስቲ ተሰጋጊሩ፡ ናይ ዓፈናን ጭፍጨፋን 
ትካላት ኣጣይሱ፡ ሃገራዊ ቁጠባዊ ምንጭታት ተቖጻጺሩ፡ ልጓም ኮይኑ ደረት ከይሓልፍ ዝኽልክሎ ህዝባዊ 
ሃገራዊ ቅዋምን ህዝባዊ ሃገራዊ ባይቶን ኣብዘይብሉ፡ ኩሉ ኣብ ኢዱ ሒዙ ፍጹም ገባሪ ሓዳጊ ኣብ ዝኾነሉ 
ኩነታት፡ እቲ ቅድም ዝነበረ ዘይደሞክራስያዊ ባህሪ ናብ ወራሪ ባህሪ ክምዕብል ግድን’ዩ። ብተግባር ዝረኣናዮን  
ሓቂ ድማ ንሱ’ዩ።  

ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ደማዊ ኲናት ኣብ ዝተፈጥረት ዕሸል ሃገር፡ ህዝቢ ቁስሉ ከየሕወየ፡ ዝተበተነ ህዝቢ 
ከይተኣከበ፡ ዝወደቐ ቁጠባ ከይተበራበረ፡ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋምን ህዝባዊ መንግስትን ከይተመስረተ፡ 
ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ሕጋዊ፣ ደሞክራስያዊ ትካላት ከይተጣየሰ፡ ህዝቢ ዘይደገፎን ሃገራዊ ቁጠባዊ ዓቅሚ 
ዘይስከሞን ኣብ ነብስ ወከፍ ሽዱሽተ ወርሒ 20 ሽሕ ወተሃደራት ክስልጥኑ ዘገድድ ሃገራዊ ኣገልግሎት 
ምእዋጁ፡ ንድሕነትን ዕቤትን ኤርትራ ዘይኮነ፡ ንወራሪ ባህሪኡን ናይ ጥፋኣት መደባቱን ዝምስክር’ዩ። 

 ምስ መንግስቲ ሱዳን ኤርትራዊ ረብሓ ዝማእከሉ ዘባእስ ምኽንያት ኣይነበሮን። ግን ክሳብ ኣብ ውሽጢ 
ሰለስተ ወርሒ ህልዊ መንግስቲ ሱዳን ጸሪግና ሓድሽ መንግስቲ ክንተክል ኢና ኢሉ ብወግዒ ዝተጃህረሉ ኣብ 
ረጽሚ ኣትዩ። ብዙሕ ኤርትራዊ ህይወት ንከንቱ ጠፊኡ። ኣካል ጎዲሉ። ሃብቲ ተሃሚኹ። ምስ  ሃገረ የመን፡ 
ኢትዮጵያ፡ ጅቡቲ፡ ኣብ ተመሳሳሊ ረጽሚ ኣትዩ። ኩሉ ብኣፍልጦ ህዝብን ውሳኔ ሃገራዊ ባይቶ ዝኣተዎ 
ኣይነበረን። ንኹሉ ዝሃቦ ምኽኒያት ከኣ  ንኽብረት ልኡላውነት ሃገር ክብል ተገዲዱ ከም ዝኣተዎ’ዩ። ምስዘን  
ዝተጠቕሳ ሃገራት  ኣብ ደማዊ ረጽሚ ክኣቱ ዘገደዶ ግን፡ ወራሪ ፖለቲካዊ ተፈጥሮኡ ‘ምበር፡ ናይ’ተን ሃገራት 
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መንግስታት ከም ዝኾኑ ካብ  ፈጠራዊ ክስን ብጸቢብ ሃገራዊ ስምዒት ዝተቐናጀወ ፕሮፖጋንዳን ወጻኢ፡ 
ዝተጨበጠ ዘእምን መረዳእታ ዛጊት የለን። 

  ሓቀኛ መበገሲኡ ህዝቢ ኤርትራ  ዘይፈልጦ ኲናት ምውላዕ  ቅቡል ኣይኮነን። ፍትሓዊ ድማ ኣይኮነን። 
ብዘይ ኣፍልጦ ህዝቢ፡ ብዘይምኽንያታውን ዘይፍትሓውን ኲናት ዝውልዕ ውልቀ መራሒ ይኹን ፖለቲካዊ 
ሓይሊ ከኣ ብዘየማትእ ባህሪኡ ወራሪ’ዩ። ህዝቢ መበገሲ ጽልኢ ከይፈለጠ፡ ብሕጋዊ ወኪሉ ሃገራዊ ጻውዒት 
ከይቀረበሉ፡ ( ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ቅዋም ሕጋዊ ሃገራዊ ባይቶን የለን) ንገለ ኣደናጊርካ ንገለ ገፊፍካ 
ኣብዘይፍትሓዊ ኲናት ኣትዩ ክጥጠቕን ምስ ፈተውቱ ክበኣስን ንዝገብር ኣካል ጽቡቕ ኣለኻ ቀጽል ኢልካ 
ምትብባዕ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ፖለቲካዊ ርዝነት ዝህብ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን።  ኩሎም ናይ ጽልእን ኲናትን 
ምሕዞታቱ ከም ሓቂ ወሲድካ፡ ዘይመሓየሽ ዘይ ድምሰስ መምርሒኻ ምግባር ህዝቢ ምውራድ’ዩ። ስለዚ 
ንወራሪ ባህሪ ወራሪ ዘይምባል፡ ንመደናገሪ ቃላትን ሓረጋትን ፎእ ዘይምባል፡ እንታይ ትብልን ትገብርን ኣለኻ 
ልክዕካ ዘይምፍላጥ፡ ፖለቲካዊ ኣንፈትካ ምጥፋእ ስለ ዝኾነ፡ ካብ ዝሓለፈ ምምሃር ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ።   

ብተፈጥሮኡ ወራሪ ባህሪ ዘለዎ ፖለቲካዊ ውድብ ድዩ መንግስቲ ከኣ፡ መን? ኣበይ? መዓስ? ብዘየገድስ ህዝቢ 
ኣይውክልን። ንክብረትን ረብሓን ህዝቢ ኢሉ ዝገብሮ ኣወንታዊ ተግባር የለን። ካብ 1998 ክሳብ ሎሚ ከም 
ህዝቢ፡ ከም ሃገር ካብ ዝኾነ ናይ ዕቤት ስትራተጂካዊ ውጥን ወጻኢ ክንከውን ዝገበረሉ ምኽንያት ኣድኪዩ 
ኣዳቒቑ ናይ ምብታና መደብ ስለ ዘለዎ’ዩ። ነዚ ኣብ ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብዘይ ምውልዋል 
ብግልጺ ዘቤታዊ ጸላኢ ምዃኑ ተቐቢልካ ንምውጋድ ብተግባር ኣብ ክንዲ ምንጣፍ፡ ኮነ ኢሉ ገበናቱ ንካልእ 
ንምስካም ንዝጥቀመሉ ቃላት ምጥቃም፡  “ቀዳማይ ወራር ወያነ”፣ “ካልኣይ ወራር ወያነ”፣ ሳልሳይ ወራር 
ወያነ” እናበልካ ምምዳር ፈውስኻ ምርሓቕ’ዩ።  

ብዶብ ዝተመኽነየ ኣብራሲ ኲናት 1998 ከመይ ተጀሚሩ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ፡ ላዕለዎት 
ኣመራርሓ ናይ’ቲ ገዛኢ ውድብ ከም ውድብ፣ ስማዊ ሃገራዊ ባይቶ ህግደፍ’ውን ከም ባይቶ፣ እቲ ዝጸበበ ወሳኒ 
ፖለቲካዊ መሪሕነት ( ፈጻሚ ኣካል) ወይ ካቢነ ሚኒስተራት ዝበሃል ትካል ከም ትካል ዝፈልጦ ኣይኮነን። ካብ 
መፋርቕ 2000 ዓ.ም ኣብ ዝለዓሉ ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ማይ ቤት ህግደፍ ዝተራእየ ምክፍፋል 
ምኽንያት ካብ ዝኾኑ ሓደ ድማ፡ እዚ ኩሉ ዋጋ ዘኽፈለና ኲናት 1998 ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ተጀሚሩ፡ 
መስርሑ’ኸ ከመይ ነይሩ ንገምግም፡ ሓላፍነት ዝወስደሉ ኣካል ነነጽር፡ ንህዝቢ ድማ ንሓብር ዝብልን ኣይፋል 
ኣይንእከብን ኣይንግምግምን ኣይንሕብርን ዝብሉ ተጻረርቲ ርእይቶታት’ዩ ነይሩ። 

ምሉእ መበገሲ መታን ክኾነና፡  ኣቶ ሳምሶም ሰለሙን “ርስቲ ጉጅለ 15”  ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘሕተማ 
መጽሓፍ፡ ገዲም ተጋዳላይ፣ ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ/ህግደፍ ወሰንቲ መሪሕነታዊ 
ኣካላት ዝነበረ፣ኣባል ናይ’ቲ ፖለቲካዊ ጽገና ዝጠለበ (ብተለምዶ ጉጅለ 15) ዝኾነን ኣቶ መስፍን ሓጎስ፡ 
ብዕለት 02-11-2018 ኣብ ፍራንክ ፈርት ሃገረ ጀርመን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣቶ ሳምሶም ሰለሙን ንዘቐረበሉ 
ሕቶ ካብ ዝሃቦ ሰፊሕ መብርሂ፡ ውሱን ምስቲ ኣርእስትና ዝተዛመደ ግሉጽ መረዳእታ  ንመልከት፡-  

ሕቶ፡- ውድባዊ ጉባኤ ኣብ ክልተ ዓመት ክግበር ተወሲኑ ክነሱ ስለንታይ ዘይተገብረ?  

መልሲ ኣቶ መስፍን ሓጎስ፡  ኣብ’ቲ ቅዋም ግንባር ሰፊሩ ከም ዘሎ፡ ጉባኤ ካብ ክልተ ዓመት ክሳብ ክልተ 
ዓመትን ፈረቓን ክጋባእ’ዩ ዝብል። ግን ኣይተገብረን። ኣዕጋቢ ምኽንያት ነይሩ ክበሃል’ኳ ዘይከኣል እንተኾነ፡ 
ኣብ መንጎ ግን ብዂናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን  ተኾሊፉ’ዩ። ኣብ ምንዳፍ ልዕሊ 2 ዓመት 
ዝወሰደ ቅዋም ኣብ 05/97 ብቅዋማዊ ባይቶ ጸዲቑ። ቅዋም ምስ ጸደቐ ማእከላይ ባይቶ ህዝባዊ ግንባር 
ንደሞክራስን ፍትሕን ተኣኪቡ ራብዓይ ጉባኤ ተሰናድእ ሽማግለ ኣቚሙን ግዜ ጉባኤ ወሲኑን። ኣብ ዓመት 
ናይቲ ብማእከላይ ባይቶ ግንባር ጉባኤ ክገብር ዝወሰነሉ ኲናት ስለ ዝነቶገ መደብ ተኾሊፉ። ነቲ ድሕሪኡ 
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ዝተኸተሎ ፖሊሲ ርኢኻ ምፍራድ እንተኾይኑ፡ ምንታጒ ኲናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኢሳያስ 
ብመርገም ዝተሸፈነ ምርቓ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። 

 ይኹን ደኣምበር ኣብ’ቲ ቅድሚ ምንታጒ ኲናት ዝነበረ ናይ ሓደ ዓመት ግዜ ክግበር ዝነበሮ ጉባኤ ናይ 
ምግባር ምቅርራብ እኹል ተገይሩ ነይሩ’ዶ ዝብል ሕቶ’ውን ኣሎ። ብሓፈሽኡ ንምግላጹ፡ ዝፍለጥ እኹል 
ምቅርራብ ኣይነበረን። ኣብ መወዳእታ ርብዒ ናይ 2000 ዓ.ም ዝተሰላሰለ ኣኼባ ባይቶታት ሃገራዊ ምርጫ 
ናይ ምግባር ይኹን ጉባኤ ግንባር ንምግባእ ዝተገብረ ምቅርራብ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክግበር 
ዝከኣል ኣይኮነን ነይሩ ተባሂሉ ክድምደም ዝከኣል ኣይኮነን። ኲናት ምስተጀመረ ዝጠፍአ ናይ ክልተ ዓመት 
ግዜ ጉባኤ ግንባር ይኹን ሃገራዊ ምርጫ ንምግባር ዝተጀመረ መስርሕ ክቋረጽ/ክውንዘፍ ምኽኑይ ነይሩ።  

ሕቶ፡- ምስ ፕረሲደንት ኢሳያስ ብድሕሪ 3ይ ውድባዊ ጉባኤ ብዙሕ ስምምዕ ከም ዘይነበረካ’ዩ ዝንገር? 

መልሲ፡ ፍልልይ ምስ ፕረሲደንት ኢሳያስ ድሕሪ 3ይ ውድባዊ ጉባኤ ዝተጀመረ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ 
ክልቴና ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ ፍልልይ ነይሩና። ይኹን ‘ምበር እቲ ፍልልይ ነዓይ ኣብ ስራሕ ንኸይሳተፍ 
ወሲነ ጸግዐይ ዝሕዘሉ ዓይነት ኣይነበረን። ዋላ ፍልልይ ይሃሉ ‘ምበር ክሰርሕ ዝኽልክለኒ ኣይኮነን ኢለ 
ስራሐይ ይቕጽል ነይረ። ምስ’ቲ ኩሉ ዝነበረ ጸቕጥታትን ካልእ ኣሉታዊ ምዕባሌታትን ኣነ ካብ ምስራሕ 
ኣይተቖጠብኩን። ንሱ’ውን እንተኾነ ሓሓሊፉ ዝገብሮ ዝነበረ ጸቕጥታትን ምንጻልን ተዘይኮይኑ ካብ ስራሕ 
ደው ኣየበለንን። ከምኡ ስለ ዝነበረ ናይ’ቲ ናይ ምክልኻል ሚኒስተርነት’ውን ንሱ’ዩ ሸይሙኒ።  ስለዚ 
ብሰንኪ’ዚ ዝነበረኒ ናይ ስራሕ ሽወሃተይ ፈጺሙ ተዓጽዩ ነይሩ ኣይብልን። ንሱ ኸኣ ስለ ዝጸላኣኒ ንሓዋሩ 
ኣግሊሉኒ ኣይብልን’የ። እቲ ስራሕ ከኣ ብኸም’ዚ ቀጻሊ ነይሩ። 

ድሕሪ ካብ ሚኒስተር ምክልኻል ናብ ዞባ ደቡብ ከም ኣመሓዳሪ ክሰደኒ እንከሎ፡ ካብ ጥቃኡ መታን ክርሕቕ 
ኢሉ ዝገበሮ’ዩ ዝብል ግምት ብወገነይ የብለይን። ኣብ ጥቓኡ ምዃን ማለት ጂኦግራፊካዊ ወይ ናይ ቦታ 
ቅርበት ሓደ’ዩ፡ ብስራሕ  ከኣ ካልእ’ዩ።  ብቦታ ምባል ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስመዓኒን። ብስራሕ 
ማለት እንተኾይኑ ግን፡ ካብኡ ንላዕሊ ምርሓቕ ዝደሊ ኣነየ ነይረ። ምኽንያቱ ኣብ ብቐጥታ ኢሳያስ ዝቖጻጸሮ 
ወይ ተሓታትነቱ ንኢሳያስ ዝኾነ ናይ ስራሕ ቦታ ኮይነ ክሰርሕ ድሌት ኣይነበረንን። ክሰርሕ ከምዘይክእል ስለ 
ዝተሞኮርኩ። ናብ ዞባ ደቡብ ምስተቐየርኩ ብዙሓት ተደናገጽቲ ሕጉሳት ከምዘይነበሩ ዝገልጹለይ ነይሮም። 
ምኽንያቱ ናይ ደረጃ ሓላፍነት ምንቁልቋል ጌሮም ስለ ዝተረድእዎ። ብዛዕባ ምትሓት ደረጃ ሓቂ’ዩ፡ 
ምትሓት’ዩ። ንዓይ ግን ምትሓት ኣይተራእየንን። ኣይተሓሳሰበንን። 

 ምኽንያቱ ኣነየ ካብ ተሓታትነቱ ንፕረሲደንት ዝኾነ ቦታ ስራሕ ክርሕቕ ዝደሊ ዝነበርኩ። ኣብ ዞባ ደቡብ 
ምምዳበይ ከኣ ድሌተይ ተማሊኡለይ ኢለ ተሓጒሰ። ኣማሓዳሪ ዞባ ኮይነ ምስ ኢሳያስ ዘራኽበኒ ናይ ስራሕ 
መደብ ወይ መስመር ኣይነበረንን። ዞባ ቀጥታ ርክቡ ምስ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳር’ዩ። ተሓታትነቱ’ውን 
ንዕኡ’ዩ። ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ናይ ስራሕ መደባተይ ቀሲነ ዝሰራሕኩሉ መደብ ስራሕ ከኣ ንሱ’ዩ ነይሩ።፡  

ብዛዕባ ፍልልይ ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ግን፡ ምስ ኢሳያስ ኣነ ጥራሕ ኣይኮንኩን ፍልልይ ዝነበረኒ። ብዙሓት 
ሰባት ፍልልይ ነይርዎም። ፍልልይ ናይ’ቲ ፍልልይ ግን፡ ገሊኣ ዓው ኢላ ትዛረበሉ፡ ገሊኣ ከኣ ውሒጣቶ ስቕ 
ትብል ነይራ። ልክዕ’ዩ ኢሳያስ ንናቱ ዕላማን ድሌትን  ከርዊ፡ ንዕኡን ንስልጣኑን ሓደጋ ኮይኖም 
ንዝተራእይዎ ብዝተኻእሎ መጠን፡ ብኹሉ መንገዲ ይዋገኦም’ዩ።  ክሳብ ኣላሽ ኢሎም ናቱ ምእዙዛት 
ምዃኖም ዘረጋግጹ ኣይገድፎምን’ዩ።  ናይ ኢሳያስ ተግባር ኣብ’ቲ ውድብ ብደረጃታት ፈላሊኻ ክረአ 
ይከኣል። ሓደ ሓደ እዋን ኣብ ውሱናት ሰባት ጥራሕ ዘትኮረ ክኸውን ይኽእል። ሓደ ሓደ እዋን ከኣ ንብዙሓት 
ዘጠቃለለ ይኸውን። ምስኡ ዝፈላለዩ ሰባት ክህልው እንከለው፡ ምስኡ ዝሰማምዑ ሰባት ከኣ ይፈጥር’ዩ።  

ስለዚ በቶም ምስኡ ዝሰማምዑ ገይሩ’ዩ ነቶም ምስኡ ዝፈላለዩ  ዘጥቅዕ። ነቲ መጥቃዕቲ ከኣ ጸረ መጥቃዕቲ 
ክኽተሎ’ዩ። ምኽንያቱ ዝጥቃዕ ሰብ ብዝከኣሎን ዝመረጾን ኣገባብ ርእሱ ክከላኸል’ዩ። ከምኡ ኣብ ዝኾነሉ 
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እዋን ብውሕዱ ኣብ’ቲ መሪሕነት’ውን የንጸባርቕ’ሞ ኢሳያስ ከኣ ከም ኣቦ-መንበር መጠን ናብ’ቲ ጉዳይ ኣትዩ 
ዓራቒ ወይ  ናይ ዝተላዕለ ሽግር ፈታሒ መሲሉ ክቐርብ ይፍትን። እታ ነገር ባዕሉ ጀሚርዋ ክንሱ ዓራቒ 
ክኸውን ይደሊ። ስለዚ ብኸምኡ ኣገባብ’ዩ ነቲ ዝደልዮ ጉዳይ ዝሕዞ ነይሩ። ነቲ ናቱ ውሳኔ ወይ ርእይቶ 
ዘይተቐበለ እናደቖሰ፡ ነቲ ዝሰምዖ ድማ እናሐየለ’ዩ ዝቕጽል ነይሩ።  

ግና እዚ ኣገባብ’ዚ ዝብርኸሉን ዝወርደሉን ግዜ ኸኣ ምስ’ቲ ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ኩነታት ነይሩ’ዩ። ስራሕና ኩሉ 
ግዜ ብቐዳምነት (Priority) ኢና ንሕዞ ነይርና። ብእኩብ ይኹን ብተናጸል ስራሕትካ ቀዳምነት ትህቦ ኢኻ። 
ኩሉ ግዜ ቀዳምነትና ከአ ህላወን ቀጻልነትን ናይ’ቲ ቃልስን ናይ’ቲ ግንባርን’ዩ ነይሩ። እቲ ካልእ ምስሕሓባት 
ኮነ ምቅሕሓራት ዋላ ዝኸፍአ ነገራት ኣብ ልዕሌኻ ይፈጸም ካልኣዊ ጌርና ኢና ንሕዞ ነይርና። ምኽንያቱ ናይ 
ኩልኻን ናይ ቃልሲ ህይወትን ህላወን ቀጻልነት’ዩ እቲ ቀዳማይ። ስለዚ ኢሳያስ ቀደም ዝጀመሮ ደሓር ኣብ 
መንጎ ዘቋረጾ ኣይኮነን። ካብ ቀደሙ ዝነበረ’ዩ።እቲ ፍልልይ ናይ ክብ ለጠቕ ጥራሕ’ዩ።  ብደረጃታት ይፈላለ 
ወይ እቶም ኣብኡ ዝሳተፉ ይበዝሑን ይጎድሉን። ከም’ዚ እናዳልና ነጸነት መጺኡ። 

ካብ 1991 ዝጀመረ ኣሰረርሓ ከኣ፡ ብዙሓት ካባና ሕማቕ እናረኣዩ ዕሽሽ ኢሎም ዝሓልፍዎ ብዙሕ ነይሩ። 
ምኽንያቱ፡ ዋላ’ኳ ናይ ግዜ ዕጥቃዊ ቃልሲ ቀዳምነት ሸቶኡ ኣብ 1991 እንተ ወቕዐ፡ ሓድሽ ቀዳምነት 
ተቐልቂሉ።ሃንደበት ኣይነበረን። ካብ ግዜ ቃልሲ ብመደብ ተታሒዙ ዝነበረ ስለ ዝኾነ። ኣብ 1991ን 
ድሕሪኡን ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታትና ምርግጋጽ ልኡላውነት ኤርትራ ከም ሃገር’ዩ ነይሩ። እዚ 
እንተተዘይተግቢሩ ናይ’ቲ ቅድሚኡ ዝተኻየደ ቃልስታት ህዝቢ ኤርትራ መዛዘሚ ኣይተገብረሉን ማለት’ዩ።  

ብ1991 ዝተረጋገጸ ዓወት፡ ገና ኤርትራ ከም ሃገር ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ክትረክብ ኣየኽኣለን። ኣህጉራዊ 
ማሕበረ-ሰብ ከም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ’ዩ ዝፈልጣ ነይሩ። ስለዚ እዚ ኹሉ ዓመታት ዝተሰርሓሉን ዋጋ 
ዝተኸፍለሉን ቀዳማይ ናይ ዓወቱ መረጋገጺ፡ ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ኣባል ኮይና 
ተቐባልነት  ክትረክብ እንከላ ጥራሕ’ዩ። ነዚ ንምርካብ ኣብ 80ታት ህ.ግ. ዝኣወጆ እማመ ነይሩ። ናይ 
ረፈረንዶም እማመ ማለት’ዩ። እቲ እማመ ‘ምበኣር ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ንነጻነትን ልኡላውነትን ኤርትራ 
መታን ክድግፍ ዝተመደበ’ዩ። ምስኡ ግን፡ ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ክድግፎ እንተኾይኑ፡ ቅድም ኢትዮጵያ 
ክትድግፎ ነይርዋ። ምኽንያቱ ብደረጃ ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ፡ ኤርትራ ከም ኣካል ኢትዮጵያ ትፍለጥ ስለ 
ዝነበረት። ኢትዮጵያ ከኣ ኣባል ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ’ያ። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ወያነ ካብ ግዜ ቃልሲ 
ኣትሒዙ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራን ብዛዕባ ቃልስናን ዝነበሮ መርገጺ፡ ከም’ቲ ንሕና ኤርትራውያን ንኣምነሉን 
ንደልዮን ነይሩ። 

ድሕሪ ስዕረት ስርዓት ደርግ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመስረተ ናይ ኢህወደግ መንግስቲ፡ ንማሕበረ-ሰብ ዓለም ኣብ 
ኤርትራ ረፈረንዶም ክግበርን ውጽኢቱ ክቕበሎን ከኽብሮን ምዃኑ ንሕቡራት ሃገራት ከፍልጥ ነይርዎ። እዚ 
ድማ ኣተግቢርዎ። ስለዚ ኣብ’ቲ መድረኽ’ቲ ናይ ኢትዮጵያ ምትሕብባር ኣገዳስነት ነይርዎ። ረፈረዱም፡ 
ብምእዋጅ ልኡላዊትን ነጻን ኤርትራ ተዛዚሙ። እዚ ካብ ቀዳምነታትና ቀዳማይ ነይሩ። ኣሕዋትን ኣሓትን 
እስከ ስምዒትና ተቖጻጺርና፡ ንመብርሂ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ብሓላፍነት ነስተማቕሮ። ብፍላይ ’ቶም ነጻነትና 
ብሓይልና ኣምጺእናያ ስለ ዘለና፡ ንማሕበረ-ሰብ ዓለም ረፈረንዱም ከየካየድና ነጻን ልኡላዊትን ሃገር  ከም 
ዝኾና ንሓብሮ ዝብል ዝንቡዕ ተረድኦ ዝነበረኩም ወገናት፡ እስከ ኣብ ሕጋዊ ቦታ ኮይንኩም ምስ ነብስኹም 
ተላዘቡ። ፍትሓውን ሕጋውን ሕቶና ንኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ኣብ ምርዳእ ህወሓት/ኢህወደግ ዝተጸወቶ 
ኣወንታዊ ተራ፡ ብኣንጻሩ ከም’ቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንነጻነትን ልኡላውነት ኤርትራ 
ኣፍልጦ ኣይህብን እንተዝብል እንታይ ክስዕብ ይኽእል ከም ዝነበረ ንረዳእ። 

 ኣቶ መስፍን ሓጎስ መግለጺኡ ብምቕጻል፡ ኣብ 1993 ረፈረዱም ተኻይዱን ልኡላውነትን ነጻነትን ኤርትራ 
ተረጋጊጹ’ኳ እንተኾነ፡ ካልእ ቀዳምነታት’ዩ ስዒብዎ። ሕቶ ምስረታ ቅዋማዊ ደሞክራስያዊን ብዝሐ-
ሰልፋውን ስርዓት። ኣብኡ ንብጻሕ ክትግበሩ ካብ ዝነበሮም ሓደን ቀንድን ቅዋም ብህዝባዊ ተሳትፎ ምንዳፍ 
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ነይሩ። ነዚ ክቕድም ዘለዎ ካልእ ጉዳይ ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ኣይተራእየናን። ምስረታ ቅዋማዊን ብዝሐ-ሰልፋዊን 
መንግስቲ ክሳብ ዝረጋገጽ እቲ ካልእ ጉዳያት ካልኣዊ ነይሩ። እዚ ግዝኣተ ሕጊ፡ ህዝባዊ ተሳትፎ፡ ነጻነት 
ፖለቲካዊ ርእይቶን ክረጋገጽ ዝኽእል ድሕሪኡ ስለ ዝኾነ። ማዕረ ማዕሪኡ ዝኸይድ ካልእ መደባት’ኳ 
እንተነበረ፡ ሕጂ’ውን እዛ ሕቶ እዚኣ ቀዳመይቲ ካብ ቀዳምነታት ተወሲዳ። ኮሚሽን ቅዋም ተመስሪቱ ስርሑ 
ጀሚሩ። ቅዋም ነዲፉ ንምጽዳቑ ድልዊ ክሳብ ዝኸውን ግን ልዕሊ ክልተ ዓመት ወሲዱ። ቀዳምነት ድሕሪ 
ካልእ ቀዳምነት እናመጽአ ንሕቶ ጉባኤ ግንባርን ምስረታ ቅዋማዊ ስርዓትን ኣደንጒይዎ።  ስለዚ፡ ክሳብ 97 
ዝነበረ ግዜ፡ ብዛዕባ ጉባኤ ምሕሳብ ኣገዳስነት ኣይነበሮን ተባሂሉ። ብዛዕባ ምጽዳቅ ቅዋምን ድሕሪኡ ዝሰዓበ 
መዘዝን ኣቐዲመ ጠቂሰዮ ነይረ። 

ሕቶ፡- ስለዚ እዚ ኩነታት ነቲ “ኢሳያስ መን ምዃኑ እናፈለጡ ክሳብ ሕጂ (2001) እንታይ ይጽበዩ ነይሮም?” 
ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ድዩ እዚ ክትብሎ ዝጸናሕካ? 

መልሲ፡ እወ። 

ሕቶ፡- እቶም ብጉጅለ 15 ትፍለጡ ኣባላት እንተኾይንኩም’ውን ብዙሕ ነንሕድሕድኩም ስምምዕ 
ከምዘይነበረኩም፡ ወይ እንተወሓደ ኣብ ኣሰራርሓ ፍልልይ ከም ዝነበረኩም ይጥቀስ። ኣብ ክንድ’ዚ ዝኣክል 
ሓባራዊ ስነ-ሓሳብን ዘይጎነጻዊ ቃልስን ንኽትበጽሑ ብኸመይ ተኻኢሉ? እቲ ጉዳይ ብኸመይ ተጀሚሩ? 
ቅድሚ ቅሉዕ ደብዳቤ ምጽሓፍኩም’ከ እንታይ ውሽጣዊ ጻዕሪታት ተገይሩ? 

መልሲ፡- ካብ 2000 ዓ.ም እንድዩ እቲ ነገር ዝያዳ ተራእዩ፡ ቅድሚኡ’ውን ንኽጅምር ዘርኢ ክነታት ነይሩ፡ ግን 
ኣይገበርናዮን።  ንሱ ድማ ናቱ ምኽንያት ኣለዎ። ኣብ 2000 ነቲ ጉዳይ ክንዛረበሉ ምስ ጀመርና ግን፡  ነቲ 
ክሳብ’ቲ እዋን ቀዳምነታት እናሃብና ዝሰገርናዮ ምዕራፋትን መድረኻትን ብመሰረት ዝተኸተልናዮ ኣገባብ፡ 
ዝረኸብናዮ መኽሰባት፡ ኩሉ ዝብረዘሉ ኩነታት ተፈጢሩ። ኩሉ ዝተተኽለ ዝንቀለሉ፡ ዝረግአ ዝሓቀሉ፡ ሃገር 
ኣብ ሓደጋ ዝወድቀሉ ኩነታት መጺኡ። ሃገር ተወሪራ፡ ኩሉ ዓመታት ዝተኸፍለ ዋጋ፡ ዝተኸተልናዮ ኣገባብ፡ 
ዝወሰድናዮ ናይ ምጽማም ስጉምታት ከኣ ብላሽ ኮይኑ፡ ትጉም ስኢኑ። 

 ስለዚ፡ ነታ ብማዕረ ዝሰራሕናላ፡ ዝደኸምናላ፡ ንሓልየላ ሃገርን ህዝብን ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ገምገም ጸድፊ 
ምእታዋ ንኹልና ብማዕረ ተሰሚዑና። ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ዝተሰመዐና፡ ዋላ’ውን ንሕና ነዊሕ ግዜ ብሓንሳብ 
ዝሰራሕናን ኣብ ዝምድናታትና ሓርፋፍን ዓቐብን ቁልቁልን እንተሕለፍና፡ ሕጂ ግን ካብ ኩሉ ዝዓብን ንኹሉ 
ዝድምስስን ነገር መጺኡ። እዚ ማለት ከኣ፡ ህላወ ልኡላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ስለ ዝወደቐ፡ ከምቲ ናይ 
ቅድሚኡ፡ ብቐዳምነት ክንሕዞ ፈቲና። ስለዚ ቀዳምነት ዝሃብናዮ ምክልኻል ሃገር’ዩ። ሕጂ ግን ካብ ኢሳያስን 
ኣሰራርሓኡን’ዩ ነይሩ። ልክዕ’ዩ ናይ ቀደም ኣብ መንጎና ኣሉታዊ ተሞክሮ’ኳ እንተነበረና ብዛዕባኡ ክንዛረብን 
ክንሓስብን ግዜ’ውን ኣይነበረናን። ኣይተገደስናሉን። እንተ ክልተ ናይ ውግእ ዓመታት ዳርጋ ንኹሉ’ቲ 
ዝተኸስበ ናይ 30 ዓመት ተሞክሮና ጻዕርታትና ከም ህዝብን ለኪምዎን ኣብ ሓደጋ ኣእቲይዎን’ዩ። 

ኲናት ከይተወደአ እንከሎ ኢና ንዘራረብ ኔርና። ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ፡ ብኸምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣበይ 
ክንበጽሕ ኢና ተበሃሂልና። ምኽንያቱ ነፍስ ወከፍና ሓላፍነት ተሰሚዑና። ከም ህዝብን ሰውራን ጥራሕ 
ዘይኮነ፡ ዋላ’ውን ከም ውልቀ ሰባት፡ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸዕርናሉን ዝደኸምናሉን እናረኣናዮ ይሃፍፍን 
ንፋስ ይወስዶን ነይሩ። ዝተሰከምናዮ ናይ ሃገርን ህዝብን ሓላፍነት ቃልስና ናብ ሸቶኡ ንምብጻሕ ግዴታ 
ተሰሚዑና። ብኸም’ዚ ከኣ ኣብ ናይ ምርድዳእ መንፈስ በጺሕና። እዞም ነዚ ዝርርብ ዝጀመርና ውሑዳት 
ሰባት፡ ካብ’ቶም ብሰንኪ ኢሳያስ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ዕድመና ኣብ ሕድሕዳዊ ምትህልላኽ ዝነበርና ሰባት ኢና።  
ነዚ’ውን ነልዕሎ ኔርና። 

 እዚ ቀደም ጌርናዮ ኔርና እንተንኸውን ክንደይ ኣወንታዊ ውጽኢት ምህላዎ ኔይሩ እናበልና ኣቐልቅል ነብሎ 
ኔርና። ግን ንሕጂ ነጽነሓዮ እዚ ኣርእስቲ ነቲ ቀደም ኣንጻር ሕድሕድና ዝነበረ ስምዒታት  ከላዓዕል 
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ስለዝኽእል  ንግደፎ ኢልና ናብ’ቲ ንኹሉና ዘገድስ ናብ ናይ ሓባር ቀዳምነት ኣትኲርና። ንሱ ከኣ ኣብ ህላወ 
ልኡላውነት ህዝብን ሃገርን’ዩ ኔይሩ። እዚ ድማ ብሓባር ንስራሕ ካብ ዝብል ጽቡቕ መንፈስን ድሌትን ኢና 
ጀሚርናዮ። ሕሉፍ ኣሉታዊ ተሞክሮታትና ኣጽኒሕና ሓቢርና ክንሰርሕ ዝጀመርናሉ ምኽንያት እዚ’ዩ 
ኔይሩ። ካልእ ኣይነበረናን። ናይ ሓባር ድሌታትናን ባህጊታትናን ናይ ሓባር ቀዳምነታት ክህልወና፡ ናይ ሓባር 
ቀዳምነታትና ከኣ ናይ ሓባር ተበግሶ ክንወስድ ሓጊዙና። 

ሕቶ፡ ፈጻሚ ሽማግለ ከምቲ ዝለዓለ ስልጣን ምህላዋ፡ ኣዝዩ ሳሕቲ ኣኼባ ምግባራ ትዓሞ ስራሕ ብዙሕ 
ኣይነበራን ድዩ? 

መልሲ፡ መጀመርታ ብናታ መደብ ኣይነበረን። ክፍለጥ ዘለዎ ከም ኣካል መጠን እቲ ፈጻሚ (Executive) 
እቲ ዝለዓለ ኣካል ናይ’ቲ ሃገር’ዩ። ዋላ ካብ’ቲ ካቢነን ካብ ኩሉን ንላዕሊ’ዩ ኔይሩ። ምኽንያቱ ናይ’ቲ ኣብ 
ስልጣን ዘሎ ግንባር ላዕለዋይ ኣካል ስለ ዝኾነ። ይኹን ደኣምበር እቲ ስልጣን ስማዊ’ዩ ኔይሩ።  ከም ብሓቂ 
ስልጣን ዝነበሮ ኣይኮነን።  ብእኩብ ዝውስኖ ጉዳይ የለን።  ኩሉ በኦቦ-መንበር ( ኢሳያስ) ጥራሕ’ዩ ዝውሰን 
ኔይሩ። ስለዚ እቲ ዝበልካዮ ስራሕ፡ ወይ ትገብሮ ኣይነበራን ድዩ ዝበልካዮ ስራሕ ደኣ ኔይርዋ ‘ምበር። ግን 
ከምዘይህልዋ ጌርዋ ኢሳያስ። ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ኣብ ኣካይዳ ናይ’ቲ ሃገር ይኹን ኣካይዳ ናይ’ቲ ግንባር 
ድምጺ ክህልዎም ኣይደለየን። ልክዕ ከም’ቲ ኣብ መንግስቲ ዝገብሮ ዝነበረ፡ ኣብ ግንባር’ውን ከምኡ ኔይሩ።  
ምናልባት ተደጋጋሚ ኣኼባ ይገብር ኔይሩ ዝበሃል (ከም’ቲ ምዱብ’ኳ እንተዘይኮነ) እቲ ካቢነ ሚኒስተራት’ዩ።  
ንሱ’ውን ኣንተኾነ ናይ ኢሳያስ መደረ (lecture) ሰሚዑ ዝፋነወሉ ዝነበረ እዋናት ይበዝሕ። ናይ ብሓቂ 
ንሓደ ጉዳይ ብዕምቆት ዘትዩ ውሳኔ ዘሕለፈሉ እንተሎ ውሑድ’ዩ ዝኸውን። ኣብ መወዳእታ ናይ ፈጻሚ ቤት 
ጽሕፈት ይኹን ማእከላይ ባይቶ ዘይምእካብ ድማ ግዜ ኣይነበረን ኢሉ ኢሳያስ’ውን ዓው ኢሉ ተዛሪብሉ’ዩ። 
ኣይንእከብን ኢና ምኽንያቱ ግዜ የብልናን ኢሉ። 

ንሕና እቶም 3 ካብ’ቶም 15 ኣባላት ኣብ’ታ ፈጻሚት ኔርና፡ ብተዛማዲ እቶም ክልተ ኣብ’ቲ ዝሓለፈ ተሞክሮ 
ኣብ ፈጻሚ ኣካል ናይ’ቲ ግንባር ኣይነበሩን።ሓምድ ሕምድ ኣብ ማሕበር ተማሃሮ ኔሩ። ጀርማኖ ናቲ ከኣ ኣብ 
ሜዳ ኮይኑ ኣብ ታሕተዋይ ጽፍሕታት ናይ’ቲ ግንባር ይነጥፍ ኔይሩ። ስለዚ ከም’ቲ ንሕና ዘሕለፍናዮ ተሞክሮ 
ምስ ኢሳያስ ኣየሕለፉን። ኣነ ግን ምስቲ ዘሕለፍክዎ ተመክሮ ብዙሕ ይረኣየኒ ኔይሩ። ግን ብፍላይ ኣብ ግዜ 
ኲናት ናይ ዶብ ክግበር ዝኽእል ኣይነበረን። ኣብ’ቲ እዋን ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኮይነ ዝቐመጠሉ ቦታ 
መንደፈራ ኔይሩ። ኣብ መንደፈራ ኮይንካ ብዙሕ ትሰምዖ ነገር ኣይነበረን። ምኽንያቱ ኩሉ’ቲ ዝግበር ኣብ 
ኣስመራ’ዩ። ግዜ ምስ ሓለፎ ከኣ ብወረ ከም ሰበይ ይሰምዖ ኔይረ። ስለዚ ንዓይ ኣጸቢቑ ርሑቅ’ዩ ኔይሩ።  

98 ውግእ ክጅመር እንከሎ እቲ ፈጻሚ ኣካል ኮነ እቲ ሓጋጊ ኣካል ናይ ግንባር ኣይፈልጥን’ዩ። ኣይተዛረበሉ 
ከኣ። ሓደ ዝተዛረበሉ ኣካል እንተሎ እቲ ሃገራዊ ባይቶ’ዩ።  ንሱ’ውን እንተኾነ ኣይተዛረበሉን። መግለጺ 
ኢሳያስ ጥራሕ’ዩ ሰሚዑ። ከም’ዚ’ሎም ወያነ ወሪሮምና ስለ ዘለው ሃገር ኣብ ምክልኻል ትኽተት ኢሉ። ብኡ 
መሰረት ኩሉ ንክልተ ዓመት ከይተኣከበ ሃገር ኣብ ምክልኻል ወፊሩ። “መን ይንገር ዝነበረ፡ መን’ከ የርድእ 
ዝቐበረ” ከም ዝተባህለ ፈጻሚ ኣካል ኮነ ማእከላይ ባይቶ ናይ ግንባር፡ ከምኡ’ውን ሃገራዊ ባይቶ ኲናት 
ብኸመይን ብመንን ተጀሚሩ ዘይፈልጥዎ እንተኾይኖም፡ ወራር ወያነ እናበልካ ምዝራብ፡ ቀዳማይ ወራር፣ 
ካልኣይ ወራር፣ ሳልሳይ ወራር እናበልካ ምትራኽ ደኣ ቅኑዕ ድዩ? ኣቶ መስፍን ሓጎስ ክፈልጡ ዝነበሮም 
ሓላፍነትን ትካላትን ኲናት ከመይ ተጀሚሩ ኣፍልጦ ከምዘይነበሮም ሓቢሩ። ኮሚሽን ካሕሳ ድማ ጀማሪ 
ናይ’ቲ ኣዕናዊ ደማዊ ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራ’ዩ ክብል ኣረጋጊጹ። ህግደፍ ድማ 
ተቐቢልዎ። እቲ ሓቂ ከም’ዚ ኮይኑ እናሃለወ ወራር ወያነ ምባል ደኣ ሚዛናውነት ዝጎደሎ ኣይኮነን። ነቲ 
ጠንቂ ኸ ክሻድን ኣይገብሮን’ዶ? ከም ፓፓ ጋሎ ወይ ደጋሚት ዑፍ ኢሳያስን ህግደፍ ዘዝበልዎ ከየመመኻ 
ምድጋም’ከ ምስ ምንታይ ይቑጸር? ብፍላይ ከኣ ኣንጻር ህግደፍ ንቃለስ ኣለና ካብ ዝብሉ ወገናት ክስማዕ 
እንከሎ፡ ዘደንጹ’ዩ። ፖለቲካዊ ድኽነትና ዝሕብር ድማ’ዩ።   
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እቲ ማእከላይ ባይቶ ናይ’ቲ ግንባር ጥሪ ናይ 2000 ዓ.ም (ቅድሚ 3ይ ወራር ንብሎ) ተኣኪቡ ኔይሩ። ብዙሕ 
ትርጉም ኣይነበሮን። ግን እቲ ኣካይዳ ናይ’ቲ ኲናት ከም ውጽኢቱ’ውን  ሕማቕ ስለ ዝነበረ ዝስመዖ ሕቶታት 
የቕርብ ኔይሩ። ብዙሕ ግን ኣይተዘርበሉን። ምኽንያቱ ገና ኣብ ኲናት ኢና ኔርና።  

ኣብ’ቲ ኣኼባ’ቲ ባይቶ ወያነ ነቲ ዝቕጽል ኲናት ይዳለውሉ ኣለው ዝብል ሓበሬታ ስለ ዝነበሮ ከመይ ጌርካ 
ትምክቶ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ’ዩ ኣድሂቡ። ስለዚ ኣብ’ቲ ካልእ ኣርእስቲ ብዕምቆት ክትዛረብ ኣይትደልን ወይ 
ኣይትመርጽን ኢኻ። ኣይግባእን ኔይሩ ማለተይ ግን ኣይኮንኩን። ሕጂ’ውን ፈሪህና። ምኽንያቱ ኣብ ማእከል 
ኲናት ኮይንካ ከም’ዚ ዓይነት ብኢሳያስ ከም ተኣፋፊ ዝውሰድ ኣርእስቲ ምልዓል ሓደጋታቱ ስለ ዘሰከፈና። 
ዋላ’ኳ እቲ ጉዳይ እንተተተናኸፈ ብሓይሊ ግን ኣይተጸቕጠሉን። ኣኼባታት ዘይምግባር ‘ምበኣር ስራሕ ስለ 
ዘይነበረ ዘይኮነስ፡ ኢሳያስ እዞም ኣካላት’ዚኦም ክሰርሑ ስለ ዘይደልዮም ኣኼባታት ኣይዓደመን። 

ኲናት ምስተወደአ፡ ኣብ ወርሒ 8 ናይ 2000 ዓ.ም ዝተገብረ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ግን ከም ሕቶ ሽዑ 
ብዕቱብ ተላዒሉ።እታ ሕቶ ቀላልያ’ኔይራ። እዚ ሃገር ክልተ ዓመት ኣብ ኲናት ኔይሩ፡ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት 
ግን ክልተ ዓመት እንታይ ይግበር ከም ዝነበረ ኣይፈልጥን’ዩ። ሓደ ኣብ’ዛ ሃገር ካብ ዝርከቡ ዝለዓሉ ፈጸምቲ 
ኣካላት ተበሂሉ እናተፈልጠ፡ ብዛዕባ ኲናትን ውጽኢቱን ኣብ ጎደናታት ከም ሰቡ ዝሰምዖ ስለምንታይ? 
ሕጽረት ግዜ ከም ምኽንያት ክወሃብ ቅኑዕ ኣይኮነን። ካብ’ቲ ብቐዳምነት ግዜ ክወሃቦ ዝነበሮ መደብ ኮይኑ 
ክተሓዝ ኔይርዎ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣብ ግዜ ኲናት ኣብ ቀጻሊ ኣኼባ’ዩ ክኸውን 
ኔይርዎ። ካብ ኲናት ዝሃጽጽ የለን። ዝወሃብ ዘሎ መልሲ ምኽኑይ ኣይኮነን። ምዱብ ሓበሬታ ብዛዕባቲ 
መስርሕ ኲናት’ውን ኣይነበረን። ከምኡ ስለ ዝኾነ’ዩ ኩሉ ምዕባሌታት ኣብ ጎደና ዝስማዕ ዝነበረ። ካብ 
ፕረዚደንት ዝወሃብ ዝነበረ መልስታት ንዘተን ምይይጥን ዘይሕግዝ ኔይሩ። ኣኼባታት ከይግበር ግዜ 
ኣይነበረን። ሓበሬታ ግን ይስደድ ኔይሩ’ዩ ዝብል ዕጹው ኔይሩ።  

ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ምምኽኻር ናይ ጉጅለ 15 ቅድሚኡ’ዩ ጀሚሩ። እቲ ኲናት ቅድሚ ምውድኡ’ዩ 
ተጀሚሩ። ኣብ ወግዓዊ ኣኼባታት እቲ ሕቶታት ዝተላዕለ ግን ምናልባት ናይ መጀመርታ እዛ ዝበልኩኻ ናይ 
ወርሒ 8 ኣኼባ ናይ ፈጻሚ’ያ ኔይራ። ብድሕሪኡ’ውን ድሕሪ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ እቲ 75 ኣባላት ዘለውዎ 
ማእከላይ ባይቶ ኣኼባ ምስ ገበረ እቲ ጉዳይ ከም እንደገና ተላዕሊ። ብዙሕ ናህሪ ዝተሓወሶ ዘረባታት ነይሩ። 
ብዙሕ ርእይቶታትን ጠለባትን ናይ’ቲ ባይቶ ከኣ ኢሳያስ ክቕበሎ ተገዲዱ’ዩ፡ (ብውሑዱ ከም ዝቕበሎ ኣብ’ቲ 
ኣኼባ ገሊጹ) እዚ ኣብ ማእከላይ ባይቶ ምስተዘርበ፡ ኣብ መጀመርታ ወርሒ 10 ወይ መወዳእታ ወርሒ 9 
መስለኒ ከኣ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ተገይሩ። ኣብ’ዚ ከኣ እቲ ኣብ ፈጻሚ ቤ/ጽ  ዝተጀመረ ጉዳያት ንሳልሳይ ግዜ 
ተዘትይሉ። ሰለስተ ኮሚቴታት ከም ዝቖማ ተገይረን። እታ ሓንቲ ነቲ ኣገባብ ኣመራርሓ ናይ’ቲ ኲናት 
ዝነበረ ተጻሪ ( ምኽንያቱ ኣብ’ዚ ጉዳይ ብዙሕ ስለዝተዘርበ)  እታ ካልኣይቲ ከኣ ናይ ሰልፍታት ምቛም 
ሕግታት ትነድፍ።  ሳልሰይቲ ከኣ ናይ ሃገራዊ ምርጫ ሕጊ እትነድፍ ኮሚቴታት ቆይመን። እዚ ኢሳያስ 
ዝተቐበሎ’ዩ። ምኽንያቱ ሽዑ ኣባል ኩሉ ባይቶታት ብዕቱብነት ዝተዛረበሉ ጉዳይ ስለ ዝነበረ። ስለዚ፡ 
ዋላ’ኳእቲ ዓብላሊ ናይ ፈጻሚ ኣካል ኣባል ናይ ኢሳያስ መደረን መግለጽን ሰሚዑ ጥራሕ ዝኸይድ እንተነበረ፡ 
እቲ ሕቶታት ግን ኣብኡ’ዩ ጀሚሩ። 

ሕቶ፡- ኣብ’ዚ ቅሉዕ ደብዳቤ ዝፈረሙ ኣብ መወዳእታ 15 ኣባላት ኢኹም ኔርኩም። ኣብ ማእከላይን ሃገራውን 
ባይቶ ከኣ ብጠቕላላ 75 ተጋደልቲ ኢኹም ኔርኩም። ስለዚ እዚ ኣሃዝ ዋላ’ኳ ሓደ ሓደ ሰባት ፌርማኦም 
ብምስሓብ ናብ 15 እንተወረደ ምስቲ ዝበዝሕ (Majority) ብምንጽጻር ውሑድ ኮይኑ ይረኣየካ። ገለ ካብ’ቶም 
ምሳኹም ዝሳተፉ ዝነበሩ እንተኾኑ’ውንድሕሪ ምእሳር ጉጅለ 15 ዝተገብረ ናይ መወዳእታ ሃገራዊ ባይቶ 
ኣኼባ ኣብ ቲቪ ቀሪቦም ነቲ ጠለባትኩም ነጺገሞን ጠቂኖምን’ዮም። ስለዚ እቶም ካልኦት ዝበዝሑ ኣባላት 
እንታይ ርእይቶ  ነይርዎም ኣብ’ዚ ጉዳይ?  ነቲ ኣሰራርሓ ናይ ኢሳያስ ይድግፉ ነይሮም ማለት ድዩ? 
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መልሲ፡- እቲ ኣጀማምራ ናይ ጉጅለ 15 ብውሑዳት ሰባት’ዩ ጀሚሩ። ከምኡ ኢሉ ከኣ ነዊሕ ቀጺሉ። እቶም 
ነቲ ጉዳይ ዝጀመሩ 5 ሰባት ጥራሕ’ዮም ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ካብ’ዞም 5 ዝጎደሉ ነይሮም። እቶም 5 ሽዑ 
ክዘራረቡ ዝጀመሩ፡ ኣርባዕተ ካብኦም ኣብ’ቲ ግዜ ኲናት ብሓንሳብ ይንቀሳቐሱ ነይሮም። ብዘይካ ምስ ኲናት 
ዝተኣሳሰረ ስራሓት ካልእ ዳርጋ ደስኪሉ’ዩ ነይሩ።  ምስ ኲናት ዝተኣሳሰረ ስራሕ ከኣ ኣይተዋህቦምን። ስለዚ 
ብዘይ ስራሕ ሰንፈላል ካብ ምዃን ኢሎም’ዮም ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ዝዞሩ ዝነበሩ። ከም ሰባት’ውን ኣብ 
ብዙሕ ኩነታት ዝፋለጡን ዝሰርሑን ስለ ዝኾኑ፡ ብሓደ ይንቀሳቀሱ ነይሮም። 

 እዚኦም፡ ስብሓት ኤፍሬም ዝመርሖም’ዮም ነይሮም። ስብሓት ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ሚኒስተር ምክልኻል’ዩ 
ነይሩ። ንሱ ኣብ ግንባራት ክንቀሳቐስ እንከሎ፡ ብዛዕባ’ቲ ኩነታት ሓበሬታ እንተረኸብና ኢሎም’ዮም ምስኡ 
ዝንቀሳቐሱ ነይሮም። ዝገብርዎ ነገር ስለ ዝነበሮም ኣይኮነን።ግን ብውሕዱ ይቐስኑ። ነቲ ኩነታት ከኣ ብኣካል 
ይርእይዎ ወይ ካብ ስብሓት ይሰምዕዎ። ኣነ ኸኣ ኣብ መንደፈራ ነይረ። ኣብኡ እንከለኹ እዛ ዝጠቕስክዋ 
ጉጅለ ካብ ሰንዓፈ ንባረንቱን በንጻሩን ክትንቀሳቐስ ከላ ኩሉ ግዜ ብመንደፈራ ስለ ትሓልፍ ኣነ ድማ ኣብ 
መንደፈራ ስለ ዝነበርኩ የላግሱ ነይሮም። ኩሉና ንፋለጥን ናይ ቀደም መሳርሕትን ስለ ዝነበርና፡ ምሳይ 
የዕሪፎም ወይ ሓዲሮም ይኸዱ። ከም መሳርሕቲ መጠን ከተዕልልን ክትገልጽን ንቡር ስለ ዝኾነ ከኣ፡ ኣብ 
ከም’ዚ ኩነታት’ዩ እቲ ምይይጥ ተጀሚሩ።  

እቶም ብሓንሳብ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ፡ ስብሓት ኤፍሬም፣ ጴጥሮስ ሰለሙን፣  ብርሃነ ገ/ሄር፣ ዑቑበ ኣብራሃ፣ 
ኣነ ዝሓምሻዮም ማለት’ዩ። ኩላህና ማዕረ ስምዒትን ጓህን ነይሩና። ኩላህና ከኣ ማዕረ ዝኾነ ፍልጠት ናይ 
ኢሳያስ ተግባራት ነይሩና። ስለዚ እታ ሃገር ትጸድፍ ከም ዘላ ኩልና ተራእዩና ንኹልና’ውን ማዕረ 
ተሰሚዑና። ንኹልና ኸኣ ሓንቲ ሕቶ መጺኣትና። እንታይ ንግበር? ትብል’ያ። ዋላ ወዲ ኤፍሬም ከምኡ’ዩ 
ዝብል ነይሩ። ብኸምዚ ከኣ ነዊሕ ተዘራሪብና። ኣብ መወዳእታ ከኣ ክንቅጽሎ ተሰማሚዕና። ክሳብ ኣብ’ዚ 
መድረኽ ግና ሓሙሽተና ጥራሕ ኢና ንመያየጥ ነይርና። ድሕሪኡ ግን ወዲ ኤፍሬም ካባና እናረሓቐ ከይዱ። 
ንምንታይ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ኣይተረዳእክዎን።ኣብ መወዳእታ ነቲ ጉዳይ መልክዕ ከነትሕዞ ወዲ ኤፍሬም 
ይተሓወሰና ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበረ፡ ሓደ ካባና ከይዱ ዝተዛረቦ ነይሩ። ኣይሕወሰኩምን’የ ዝብል መልሲ 
ሂቡና። እዚ ኣብ’ቲ መጀመርያ ወግዓዊ ከይኮነ እንከሎ’የ ዝዛረብ ዘለኹ። እንተዘይደልዩ ናቱ ምርጫ’ዩ 
ብምባል ንሕና’ውን ብዙሕ ኣይደፋእናሉን ይብል ኣቶ መስፍን ሓጎስ። ሳምሶም ሰለሙን ዘቅረቦ ሕቶን ኣቶ 
መስፍን ሓጎስ ዝሃቦ መልስን ኣዝዩ ሰፊሕ ብምዃኑ ኩሉ ከነቕርቦ ኣይከኣልናን። ኣድራሻ ደራሲ ብምርካብ 
ኩሉ ሰብ ብምሉኡ እንተዘንብቦ ግን ኣብ’ቲ ኩነታት ቅኑዕ ኣገንዝቦ ክትሕዝ ዝገብር መሳጢ ሓበሬታ ከም 
ዘለዎ በዚ ኣጋጣሚ ንሕብር። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 12-07-2019 

  

 

 


