ይዋእ ኢኺ፡ መንግስቲ ኣሌቦ ሃገረይ!
ረዴኢ መሓሪ /ኣሇና/ 29 ሓምሇ 2015
ማይ ካብ ዒይኑ ኣይዘረግ! ዛራ ማይ ኣብ ዒይኑ ኮይኑ ዝዘርጎ ርጉም ጉሒሊ እንተሃሌዩ፡
ብትሕቲኡ ጽሩይ ዝስተ ማይ ኣይህለን ኢዩ። እዞም ኣብ ስእሉ እንርእዮም ዘሇና ናይ ኢሳይያስ
ሹምባሻት፡ ‚ካቢነ-ሚኒስተራት‛ ኢዮም። ግን ከኣ ኩሊቶም ሚኒስተራት፡ ኣማሓዯርቲን ጀነራሊትን’ኮ
ነፍሰ-ሄራት ኢዮም። ኣብ ዝኾነ እዋን፡ ክዴስኩለ፡ ክእሰሩን ክቕተለን
ዝኽእለ ጥሪት ኢዮም። ምሌስ ኢሌና እስከ ጉዲይ ሰበስሌጣን ኢሳይያስ
ካብ 2001 ክሳብ ልሚ ንጠምት። ግዜ እንተዝረክብ፡ ብዛዕባ እዚኦምን
ከምኣቶም ዝኣመሰለ ብለቕባሻትን ብዙሕ መዘንተኹ ነይረ። እስከ
ንልሚ ብዛዕባ መንግስቲ ኣሌቦ ሃገረይ ገሇ ክብሌ፣
ኣብ ስርዒተ በጋሚንድታት ህግዯፍ ከኣ፡ ካብ ሊዕሉ ካብቲ ኣንጊሁ
ዘርኢ ክርዲዴ ዝተሇመ ቀራን ሰይጣን ኢሳይያስ ክሳብ ታሕቲ ዝተዘርገን
ዝተበሊሸወን ምሕዯራታት ኢዩ ዘል። ምኽንያቱ እቲ ብዒዋለን
እኽብካብን ዝዘቕበበ ስርዒት ካብ ርእሱ ስሇዝተበሊሸወ። እቶም ምስ
ተኹሊ ዘሻረዉ ዒያሹ ሚኒስተራትን ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ ህግዯፍን፡ ንገበነኛ
ኢሳይያስ ክኾሓሕለ እንከሇዉ፣
‚…እዚ መስኪናይ ሰብኣይ፡ መሳርሕቲ ኣይረኸበን። ሚኒስተራትን
እቶም ታሕተዎትን ኢዮም ንመንግስቲ ዝጽይቑ ዘሇዉ’ምበር፡ ንሱ ከም ጲሊጦስ ሕጹብ ኢዴ ኢዩ‛
ኢዮም ዝብለ። ብሊሽ ታሕሪር! ይዋእ ኢኺ መንግስቲ ኣሌቦ ሃገረይ!
ንኣብነት፡ ኣብ 2002 የማነ ማንከይ ኣብ ማዛጋጃ ቤት ኣስመራ ንዒበይቲ ዒዱን ሰብ ትካሊትን ኣኪቡ
ጎስጓስ ኣንጻር ጉጅሇ 15 ይገብረለ ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ ሓዯ ካብቶም ዒያሹ ኣቦታት ብዛዕባ ኢሳይያስ ከምዚ
ኢለ ርእይቶ ሂቡ ነበረ፣ ‚ክቡር መራሒና ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ በሊዕ ናቱ ኢዩ። ከምዛ ሒዝካያ ዘሇኻ
ፒሮ’ውን ካብ ዯሞዙ ገዚኡ ኢዩ ዝሰርሓሊ’ምበር ካብ ንብረት መንግስቲ ዘሌዕሌ ሰብኣይ ኣይኮነን‛ በሇ።
እህህህምምም!!
ግርም
ዝኾነ ዒሻ ህዝቢን፡ ምስ ተስታይ
ዝጽመደ ሆነታት ጀነራሊትን
ስሇዝረኸበ
ኢዩ
እምበኣር፡
ሕርሕራይ ገይሩ ንህዝቢን ሃገርን
ዘጽንት ዘል ቀራን ሰይጣን።
ብግፋ
እንተተሓቲቱ፡
‚…ኣይነበርኩን!‛
ብኲናት
እንተተሓቲቱ’ውን ‚…ቀም ኣቢሇ
ነይረስ፡ ሳባ ኢያ ኣተንሲኣትኒ!
ኣይወዒሌኩዎን!‛ ንጉዲይ ግብረ
ሽበራ
ብጋዜጠኛታት
እንተተሓቲቱ፡ ‚ውጹእ ሓሶት፡
ጭብጢ ኣል ዴዩ … What is the evidence?‛ ዝብሌ ምስምሳት ንክህብ ዴማ፡ ዕሽነት’ዞም ሰባት
ክሳብ ዝኣኽል ኣገማጢለዎ ኢዩ።
እዚ ካብ ምምሕዲር ሸፋቱ ዘይሓይሽ፡ መንግስቲ ምዃኑ በታ ንግሆ ሰዒት 6 ትስቀሌን፣ ምሸት
ሰዒት 6 ትወርዴን ባንዳራ ጥራይ ዝሌሇ፡ ኩለ ካሌእ ተግባራቱ ግን ካብቶም ቀዯም ኣብ ሩባታት ተከዘን
ዋሌቃይትን ዝነበሩ ከተርቲን ቀተሌቲን ኣይፍሇን ኢዩ። ‚ዒሻ ጽቡቕ ኣል፡ ዘመዴ ዒሻ ከፊኡዎ ኣል‛
ከም ዝበሃሌ ከኣ፡ እቶም ንኢሳይያስ ኣፈወርቂ ወዱ ሓማሴን! እወ፡ ወዱ ኣውራጃና ኢዩ፡ ክርስትያናይ!
ወዱ ሃይማኖትና ኢዩ፡ በዒሌ ጸልት፡ በዒሌ ዐናን ቃዴራን ኢዩ! ንዯቁ’ውን ናብ ሳዋ ዘፋኑ ውፉይ
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መራሒና … ወ.ዘ.ተ… እናበለ ኣብ ሌዕሉ ሬሳታት ኮይኖም ዝሇሃዩ ዘሇዉ ዒያሹ፡ የዯንግጹ ኢዮም።
ኢሳይያስ ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ንሓዋሩ ንከጥፍእ ዝተራቐቐ ካሪክሇም ሓንጺጹ ዝሰርሕ ዘል ሌኡኽ
ባዕዱ ኢዩ። እዋሓስ፡ አግብእ! ምትእኽኻብ ግንቦት ሸውዒተን፡ ኩምራ ሰራዊት ዯምህትን ምስክራት
ኢዮም። ይዋእ፡ መንግስቲ ኣሌቦ ሃገረይ!
‘ቶም ዒያሹ፡ ንስርዒት በጋሚንድ ምዴጋፍ፡ ከም ህሌኽ ንዯቂ ኣከሇ ጉዛይ ተወሲደስ ያኢ!
ኢሳይያስ ንዝበልን ንዝገበሮን፡ ወሊ ትብፈር ጤሌ’ያ ዝዒይነቱ ዯረቐኛ ሓሶት ከኾምስዐ ኣይስከፎምን
ኢዩ። ነቶም ኣዝማዴ ዒያሹ ግን ከፊኡና ኣል። ‚ወሊ’ኳ ጌጋታት ይሃለ፡ ንመራሒና ኣሕሉፍና
ኣይንህቦን ኢና‛ ዝብሌ ፍሌስፍና ከኣ እነሆ ንሃገርና ኤርትራ ናብ ሸሇው ዝበሇ ጸዴፊ ኣገምጊሙዋ
ይርከብ ኣል። ‘ዴሕሪ ሰሇፋ፡ እንታይ ተረፋ’ ከም ዝበሃሌ፡ ዯጊም እንታይ ተሪፉ ኣል ልሚ?
ኣውራጃዊ ምፍጣጥን ሃይማኖታዊ ምትፍናንን፡ ባዕለ ኢሳይያስ ካብ ናይ ቀዯም ምምሕዲር
ዒባይ ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ዝተማህሮን ብዘመናዊ ሇቢቶ ገይሩ ዝሇወሶን ዝሰንከቶን ተንኮሌ ኢዩ።
ንሱ ኣብ ሊዕሉ ኮይኑ ይዕዘብ፡ ዒያሹ ከኣ ከምታ ብዒረማ እትሕሇብ ሓምራ ሊም፡ ብጥንታዊ ቅያን ዝናን
ዘመነ ገዴሉ ክቆጻጸዩ ይውዕለን ይሓዴሩን ኣሇዉ።
ይዋእ፡ መንግስቲ ኣሌቦ ሃገረይ! ካብ ኤርትራ ቅዴሚ ምውጽአይ ኣብ ዒመተ 2005-2006 ኣብቲ
ዝሰርሓለ ዝነበርኩ ኣውራጃ ጋሽ-ሰቲት፡ ትዝታ ካሕሳይን ውጩን ብዒይነይ ንዝረኣኹዎ ጉዲያት
ንክጽሕፍ ልሚ ብገሇ ምኽንያት ትዝታ ኣብ ርእሰይ ዒሲለኒ። ካብ ተሰነይ ንሊዕሉ ብሑቕ
ንክሓሌፍ’ውን ተኸሌኪለለ ኣብ ዝነበረ ዘመነ ግፋን ምህጋር ንብረትን፡ ኣብ ሌዕሉ ኣንስቲ ስዉኣት
ንክትኣምኖ ዘጸግም ተግባራት ይትግበር ነበረ። እቲ መንግስቲ ዘይብለ ህዝቢ፡ ገሇ ንብረት ካብ ተሰነይ
ሸማሚቱ ናብ ገዝኡ ክምሇስ እንከል፣ ኣብ ብልኮታት ተሰነይ፡ ሃይኮታ፡ ባረንቱ፡ ኣቑርዯት፡ ከረን፡
ኣስመራ ብዘይ ንሕስያ ይግፈፍ ነበረ። እቶም ዝገፉ፡ ፋይናንስ ፖሉስን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኢዮም።
ንኣብነት፡ ሓንቲ ኣሃደ ኣብ ከባቢ ጎኘ ንሓሇዋ እንተዒስኪራ፡ ናይ ገዛእ ርእሳ ገመዴ /ብልኮ/ ዘርጊሓ
ንብረት መሳኪን ትህግርን ትራሲን ነበረት። እቲ ዝተዘምተ ንብረት ከኣ ሓሇፍቲ ምክሌኻሌ ብጋህዱ
ይማቐለዎ ነበሩ። እቲ ተግባራት ብመዯብ ቤት ጽሕፈት ኢሳይያስ ቀጠሌያ መብራህቲ ዝተዋቦ ኢዩ
ዝነበረ።
ሓዯ ረፋዴ ኣብ ብልኮ ተሰነይ ንብረተን ዝተዘምተ ኣንስቲ ስዉኣት፡ ባረንቱ ምስ ኣተዋ ተኣኪበን
ናብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዲር ዞባ ኣምርሓ። ካንቸል ክኣትዋ ዝረኣየን ኣማሓዲሪ ዞባ ጋሽ-ባርካ ዝነበረ
ካሕሳይ ገብረ ሂወት ተቐቢለ ኣዘራረበን። ንሕቶታተን ክምሌስ ዴላትን ብቕዒትን ስሇዘይነበሮ፡ ካብቲ
ዘጋጠሞ ብዴሆን ጫውጫውታን ንክገሊገሌ ኢለ፡ ‚…እቲ ዝትግበር ዘል ግፋን ምህጋር ንብረትን፡ ንሕና
ምምሕዲር ዞባ ኣይንፈሌጦን ኢና። ብሓይሌታት ምክሌኻሌ ይትግበር ስሇዘል፡ … እታ ጎቦ እቲኣ’ድ
ትርእየኣ ኣሇኽን? ፎርቶ ኢያ ትበሃሌ። ኣዛዚ ናይዚ ግንባር ሜ/ጀነራሌ ውጩ ኣብኡ ኣል። ከምዛ
ተሰሪዕክንኣ ዘሇኽን፡ ትኽ ኢሌክን ናብኡ ኬዴክን ጥርዒንክን ንገራ‛ ኢለ ኣፋነወን። ይዋእ፡ መንግስቲ
ኣሌቦ ሃገረይ!
ኣንስቲ ከም ዝተባህሇን መምርሒ ተሰሪዏን ናብ ሜ/ጀነራሌ ውጩ ዯየባ። ዋርዴያ ኣብቲ ቀጽሪ
ፎርቶ ዯው ኣበሇን። ውጩ ኩነታተን ተነጊሩዎስ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ወጺኡ ኣዘራረበን። ከምዚ ኢለ ከኣ
በቲ ሓጺር ወተሃዯራዊ ኣዘራርብኡ መግሇጺ ገበረሇን፣ ‚… ኣነ ኣዛዚ ግንባር እየ። ኣንስቲ ክህግር
ኣይኮነን’ድ ብጋህዱስ ሓሉመዮ’ኳ ኣይፈሌጥን። ነዚ ጉዲይክን ዝምሌከት መሌሲ ኣብ ሊዕሉ ኢዩ ዘል።
ስሇዚ ከምዛ ተሰሪዕክንኣ ዘሇኽን ትኽ ኢሌክን፡ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚዯንት ኬዴክን ጉዲይክን
ዘርዝራ። ወይሇየከይ! ኣነ ሓሊው ድብ እየ’ምበር ሃጋራይ ቀንጠ-መንጢ ኣይኮንኩን‛ ውጩ፡ ነተን ኣንስቲ
ካሕሳይ ገብረሂወት ናብኡ ከም ዝሇኣኸን ምስ ፈሇጠ ከኣ፣ ኣብ ሌዕሉኡ ብዙሕ ጸርፊን ዘሇፋን ኣዝነበ።
ይዋእ፡ መንግስቲ ኣሌቦ ሃገረይ! ንጉዲይ ምህጋር ንብረትን ምዝራፍ እኽሉን ብዝምሌከት ገበነኛ
ኢሳይያስ ኣብ ተሇቪዥን ተሓቲቱ ክምሌስ እንከል፣ ‚…ኣብዚ ሃገር እዚ ካብ ከተማ ናብ ከተማ እኽሉ
ምሻጥ’ውን ክሌኩሌ ኢዩ። … ንፈሌጥ ኢና’ኳ ብመሌክዕ ብሑቕ’ውን ኮንትሮባንዴ ከም ዘል‛ በሇ። እቲ
ካብ ዒይኑ ዝተዘርገ ምምሕዲር ህግዯፍ፡ ብኣዛዚ ዞባ፡ ብኣዛዚ ግንባር፡ ብሚኒስተር፡ ወይ ብገሇ ክፋሌ ሃገር
ክዕረ ኣይከኣሌን ኢዩ። እንታይ ዯኣ፡ ነቲ ዒይኒ ማይ ዝዘርግ ዘል ኪነሚን፣ ኣነጻጺርካ ብቀጭ-ሕርሙ
ምምንጣለ ጥራይ ኢዩ ዘዴሉ።
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ቅዴሚ ኣሌማማ ምህጋር ንብረት ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ ንሓጺር እዋን ከም እኽሉ: ዘይቲን፡ ንህዝቢ
ዝጠቅም ንብረትን ካብ ተሰነይ ናብ ኩሊተን ከተማታት ኤርትራ ንክሓሌፍ ብፍለይ ትእዛዝ ብ/ጀነራሌ
ተኽሇ ክፍሊይ ተፈቒደ ነበረ። እቲ ኣዛዚ ምክትታሌ ድባት ዝነበረ ተኽሇ ማንጁስ፡ ንዝህገር ዝነበረ
ንብረትን ብመን ይእዘዝ ከም ዝነበረን በታ ሓንቲ ዒይኑ ጥራይ ጠመቶ። ካሌኣይቲ ዒይኒ ነይራቶ
እንተትኸውን ግን፡ ብመን ከም ዝእዘዝ ዝነበረ ምፈሇጠ ነይሩ። ተኽሇ ማንጁስ ንስሌጣኑ ተጠቒሙ፡ ናብ
ሓሊፊ ፋይናንስ ፖሉስ ዞባ ጋሽ-ባርካ ዝነበረ ላ/ኮ ድምባይ ፍለይ ዯብዲበ፡ ቅዲሕ ከኣ ናብ ኣዛዚ ፋይናንስ
ፖሉስ ኣስመራ ብ/ር ጀነራሌ ብርሃነ ጸሃየ ብምጽሓፍ ንብረት ንክሓሌፍ ኣፍቀዯ። ኩለ ሽዐ ኣብታ
መንግስቲ ኣሌቦ ሃገረይ ዝነበረ ከም ዚዝክሮ፡ ብዙሕ ንብረት ተጓረተን ዋጋታት ጎዯሇን።
እቲ ፍስሃን ጸጋን ህዝቢ ዘይፈቱ፡ ሓሳዴን ቀናእን ኢሳይያስ ግን ምውራዴ ዋጋታት
ኣይተዋሕጠለን። ብዴሕሪ ሒዯት ኣዋርሕ ዴማ ሓንቲ ብሚኒስተር ንግዱን ኢንደስትሪን ዝነበረ ድ/ር
ገርግሽ ተኽሇሚካኤሌ ዝተጻሕፈት ዯብዲበ ናብ ሓሊፊ ፋይናንስ ፖሉስን ተኽሇ ማንጁስን ተሊእካ። ‚እታ
ክሳዴ ሰብ ትዯሉ ኣሊ’ሞ፡ የሇኹሊን በሊ‛ ከም ዝበሃሌ፡ ተኽሇ ማንጁስ ከኣ፡ ምንጪ ናይታ ዯብዲበ
ስሇዝተገንዘበ፡ ብዘይካ ምቕባሊ ካሌእ ምርጫ ኣይነበሮን።
ምስ መጋዴሌተይ ዝነበረ ላ/ኮ ድምባይ ግሩም ዕርክነት ስሇዝነበረና፡ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ምስ
ከዴኩ ዝን ኢለ ጸንሓኒ። ‚እሂ ዯኣ ዯሓን ዱኻ?‛ በሌኩዎ። ‚…እዋእ!‛ በሇ። ዘረባ ንከስዕበሇይ ዝግ
በሌኩሞ፡ ክሌተ ዯብዲበታት ኣውጺኡ ንከንብበን ሃበኒ። እታ ሓንቲ ‚እኽሉን ኣገዲሲ ንብረትን ይሕሇፍ‛
ትብሌ ትእዛዝ ተኽሇ ማንጁስ፡ እታ ካሌኣይቲ ዴማ፣ ‚ካብ ልሚ ንዯሓር፡ ዝኾነ ንብረት ካብ ብልኮ
ተሰነይ ከይሓሌፍ‛ ትብሌ ስምን ፌርማን ድ/ር ገርግሽ ዝነበራ ዯብዲቤ ነበራ።
ድ/ር ገርግሽ ኣብ ኣዲራሽ ቤት ምኽሪ ነጋድ ኣስመራ /Chamber of Commerce/ ንኩሊቶም
ናይ ምምጻእን ምሌኣኽን ፍቓዴ ንዝነበሮም ነጋድ ኣኪቡ፡ ‚…ብፍሊይ ከኣ ኣንቱም እንዲ ዒንሰባ ትበሃለ
ነጋድ፡ ንሸርፊ ድሊር ብዝምሌከት ኣብዚ ሃገር ኣእቲኹሞ ዘሇኹም ቅሌውሊው ካባና ዝተኸወሇ
ከይመስሇኩም! ኣብዚ ከተማ ብሸበጥ ከም ትኸደ ክትኮኑ ኢኹም‛ በሇ። ይዋእ! መንግስቲ ኣሌቦ
ሃገረይ። ‘ኣነን ሓጺሩኒ እብሌ፡ ንሱን ተዯቢሩ ይስዕስዕ’ ከም ዝበሃሌ፡ ብዴሕሪ’ቲ ምጉብዕባዕ ድ/ር
ገርግሽን ቄናን ትእዛዝን፣ ዋጋታት መመሉሱ ንሰማይ ዯየበ። ኩሊቶም ኣገዯስቲ ዝነበሩ ኤርትራውያን
ነጋድ ከኣ፡ በብዝመስልም ካብ ሃገር ወጹ፡ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃን ደባይን ተበታተኑ። እቲ ንሃገር
ከንቀሳቕስ ዝኽእሌ ዝነበረ ርእሰ ማሌ ዯቂ ሃገር ከኣ፡ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ (ዯቡብ ሱዲን፡ ኡጋንዲ፡
ሞዛምቢክ፡ ዛምቢያ፡ ኣንጎሊ ወ.ዘ.ተ…) ይሰርሕ ኣል።
ኣብ ሹቕ ዚዝረብ ኣኻኺቦም ናብ ኢሳይያስ ዘበጻጽሑ ብለቕባሻት ኣሇዉ። ሓዯ መዒሌቲ ሓዯ
መዘና ሚኒስተር ንግዱን ኢንደስትሪን ዝነበረ ሰብ፡ ንድ/ር ገርግሽ፡ ‚ኣንታ ገርግሽ፡ እዚ ናይ ሰባት
መርገምሲ ኣማስይኡ ክቐትሇካ ኢዩ‛ በል። ገርግሽ ዒዋን ተቐብሌ ኣቢለ፡ ‚ወሪደኒ ገርግሽ! ኣነ’ኮ ካብ
ቤት ጽሕፈት ፕረዚዯንት ዝተዋህበኒ ትእዛዝ እየ ዝፍጽም ዘሇኹ’ምበር ባዕሇይ ዝእዝዞ ጉዲይ የብሇይን‛
በል። ኢሳይያስ ዴማ ነታ ድ/ር ገርግሽ ዝተዛረባ፡ ሰምዒ። ‚እምበኣር ከምኡ ኢለ? ዯሓን ከምዛ ቶቲሌ
ዯስኪለዋ ዘል ከዯስክል እየ‛ በሇ። ይዋእ፡ መንግስቲ ኣሌቦ ሃገረይ!
ኣንቱም ዒያሹ! ኣብ ክንዱ ነቲ ሕሱም መራሒኹም ‘ውረዴ ዘይበቕሌኻ፡ ሌቐቕ ዘይርስትኻ’
ትብሌዎስ፡ ካን መንገዱ ክሕዯት መሪጽኩም? እቲ ብመዒር ዝተሸፈነ መርዚ፡ ከምዞም ዝጠፍኡ ዘሇዉ፣
በብሓዯ ከጥፍኣኩም ምዃኑ ነጊርናን ንነግር ኣልናን።
ፋኖታት ዯቀባትኩም ኣጥፊእኩምሲ፡ ሰማይ ዝሃገርኩም ብዒዋለ፡ ብየማነ ማንከይን ብክሻን
ንክትምርሑ ርዑምኩም ማሇት ዴዩ? ሆእ! ኣሊ ተካሌ መርገም’ዩ! እንቋዕ በዒሌ ወዱ ሃይሇ፡ እኒ
ኢብራሂም ዒፋ፡ በዒሌ በርሀ ጻዕዲ፡ ሳሌሕ ጠጠው ወ.ዘ.ተ. … ኩሊቶም ስዉኣት ጀጋኑ ኣይትንስኡ!
እንታይ’ኮን ምበለ ከምዚ ልሚ ኤርትራዊ፡ ቀዯም ዝተጠምጠሞ ፋረ ዯርብዩ ቆርበት ወኻርያ ተኸዱኑ
ኣብ ዙርያ ኢሳይያስ ከኹዴዴ ክጸንሖም እንከል? ይዋእ፡ መንግስቲ ኣሌቦ ሃገረይ!
ሞት ክናና ንኢሳይያስ!
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