ሚ/ር ልኡል ገብረኣብ

“ደቀንስትዮ - ዓንዲ-ሕቖ ህዝብን መንግስትን ኢና!”
ቀዳመይቲ ኣደ-መንበር ሃማደኤ

ብዮሴፍ ሃይለማርያም
ኣግእዞ

ኣግእዞ ደቀንስትዮ ንምርግጋጽ ኣብዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ፡ ኣብ ቅድመ- ግንባር
ተሰሊፋ፡ ኣብ ምንቃሕን ምውዳብን ደቀንስትዮ፡ ዕድመኣ ዝወፈየት እያ። ቅድምን
ድሕርን ናጽነት፡ ደቀንስትዮ ኤርትራ ኣብ ውሻጠ ወጺአን ንናጽነትን መሰለንን ተቢዐን
ክቃለሳ እጃም ኣበርኪታ። ዝበዝሕ ናይ ስራሕ ግዜኣ፡ ነቲ ኣብ 1979 ዝቖመ ሃገራዊ
ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ ብተወፋይነት ኣብ ምምራሕ ስለዘሕለፈቶ ድማ፡ ኣብ ኣእምሮ
ደቀንስትዮ ሃገርና ፍሉይ ቦታን ዝኽርን ኣለዋ። ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ፡ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ
ድሕነትን ብምዃን ንህዝባን ሃገርን ተገልግል ኣላ - ወ/ሮ ልኡል ገብርኣብ። መጽሔት
ኣግእዞ፡ መበል 40 ዓመት ምምስራት ሃማደኤ ኣጋጣሚ ብምግባር፡ ነዛ ኣደን ሓፍትን፡
ተጋዳሊትን መራሒትን ዝዀነት ገዲምን ውፍይትን ጓለንስተይቲ፡ ክብርቲ ጋሻኣ ጌራታ ኣላ
- ሰናይ ንባብ፦
* ኣተዓባብያኽን ኣሰላልፋኽ ናብ ቃልስንክትገልጽልና?
- ዝሃብኩምኒ ዕድል አመስግን። ካብ ማእከላይ መነባብሮ ዝነበሮም ስድራ ኣብ ኣስመራ
ተወሊደ ዓብየ። መባእታን ማእከላይን ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኮምቦኒ

ተማሂረ። ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ቀጺለ ክሳብ 11
ክፍሊ ምስተማሃርኩ፡ ብሰንኪ’ቲ ኣብ 1975 ዝነበረ ኵነታት፡ ትምህርተይ ኣቋሪጸ ኣብ
ህዝባዊ ግንባር ተወዲበ፡ ኣብ 1976 ድማ ተሰሊፈ። ድሕሪ ናጽነት፡ ናይ 12 ክፍሊ
ትምህርተይ ዛዚመ። ቀጺለ፡ ምስ ኦፐን ዩኒቨርስቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብናይ ርሕቀት
ትምህርቲ ክልተ ዓመት ኤም.ቢ.ኤ ተማሂረ፡ ግና እቲ ትምህርቲ ስለዘቋረጸ፡ ዳግማይ ምስ
ኣታባስካ - ካናዳዊት ዩኒቨርሲቲ፡ ብዓውዲ ‘መጽናዕቲ ማዕርነት’ (Equity Studies)
ብማሕበራዊ ስነፍልጠት ብደረጃ ማስተርስ ወዲአ። ኣብ ማሕበራዊ ሂወተይ፡ ኣብ ሜዳ
ተመርዕየ፡ ስለስተ ኣወዳት ወሊደ፡ ናጽነት ርእየስ ድሮ’ውን እኖ-ሓጎ ኰይነ ኣለኹ።
* ምስ ተሰለፍኪ፡ ገድሊከመይ ጸኒሑኪ?
- እታ ቅድሚ ምስላፈይ ዝነበረትኒ ናይ ሓደ ዓመት ውዳበ፡ ኣዝያ ሓጊዛትኒ’ያ። ዓለምትናን
ኣብታ ዝተመደብኩላ ጋንታ ዝነበራ ደቀንስትዮ ተጋደልትን’ውን፡ ጽቡቕ ተቐቢሎም
ስለዝሓብሓቡኒ፡ ናብራ በረኻብዙሕ ኣይከበደንን።
* ኣመጻጽኣኺን ናብ ሃገራዊ ማሕበርደቀንስትዮ ኤርትራ ከመይ እዩ ነይሩ?
- ድሕሪ ተዓሊም፡ ኣብ ኣሃዱ ህዝባዊ ምምሕዳር’የ ተመዲበ። ኣብ ሳሕልን ኣፍዓበትን
ኰይነ፡ ነቲ ናይ ምውዳብ ስርሓት ክነጥፈሉን ክመሃረሉን ዕድል ረኺበ። ሽዑ፡ ደቀንስትዮ
ካብ ገዛአን ወጺአን ክእከባን ክመሃራን ከቢድ’ዩ ነይሩ። ብድሕሪ ሰብኡተን፡ ናብኣተን
እናኸድናን ገዛአን እናወዓልናን ግን፡ ክንውድበን ክኢልና። ብናይ ሓባር ጻዕሪ፡ ካብ ውሻጠ
ከምዝወጽኣ ስለዝተገብረ፡ ብብቕሩብ ጉዳይ መሰላተን ክለዓልን ክስርሓሉን ጀሚሩ።
ውዳበ ደቀንስትዮ፡ ንሃገራዊ ናጽነት ንምቅላስ ጥራይ ዘይኰነ፡ ማሕበራዊ ፍትሕን ቁጠባዊ
መሰላትን ብፍላይ ማዕርነት ደቀንስትዮ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ምዃኑ እናተነጸረ መጺኡ።
እቲ ናይ ውዳበ መስርሕ ጽቡቕ ኣብ ዝኸደሉ፡ ካብ ህዝባዊ ምምሕዳር ወጺአ ካድር
ክመሃር ኣብ መበል ታሽዓይ ዙርያ ናብ ባቖስ ከይደ። ንሓጺር ግዜ ኣብ ሓይልታት ብርጌድ 31 - ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ተመዲበ። ኣብ ሓይልታት ፈለማ ተራ ተጋዳሊት፡
ዳሕራይ ኮሚሳር ጋንታ ኰይነ ሰሪሐ። ኣብ 1978፡ መስራቲ ጉባኤ ሃገራዊ ማሕበር
ደቀንስትዮ ኣብ ከረን ክካየድ ምድላዋት ተጻፊፉ ነይሩ። ብሰንኪ’ቲ ዝሰዓበ ወተሃደራዊ
ኩነታት ስትራተጂያዊ ምዝላቕ ግን ክካየድ ኣይከኣለን። ናይ ኲናት ሃዋህው እኳ እንተነበረ፡
እቲ ጉባኤ ግድን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ክካየድ ስለዝተወሰነ፡ እተን ኣብ ህዝባዊ ምምሕዳራት
ንሳተፍ ዝነበርና ተጋደልቲ፡ ካብ ሓይልታት ተሳሒብና ናብ ህዝባዊ ምምሕዳር
ከምእንምለስ ተገይሩ። ኣብ 1979 ከኣ፡ ቀዳማይ ጉባኤ ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ
ኤርትራ ኣብ ዓራግ ተኻዪዱ። እቲ ጉባኤ፡ ካብ ሜዳ፡ ካብ ሓራ ቦታታት፡ ካብ ድሕሪ
መስመር ጸላኢ፡ ካብ ሃገራት ወጻኢ ዝመጽኣ ተወከልቲ ዘሳተፈ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ጉባኤ
ቀዲሙ ንድፊ ቅዋም ናይቲ ማሕበር ሰፊሕ ዘተ ተኻዪድሉ። ብድሕሪ’ዚ፡ ኣባላት ማእከላይ
ባይቶን ፈጻሚት ሽማግለን ከምኡ’ውን ናይ ኣርባዕተ ከባቢታት - ሰሜን ኣመሪካ፡
ኤውሮጳ፡ ማእከላይ ምብራቕን ኤርትራን - ወከልቲ ማሕበር ተመሪጸን። ሃማደኤ ብወግዒ
ቆይሙ፡ ኣነ ኣደ መንበር ኰይነ ንሓሙሽተ ዓመት ከገልግል ተመሪጸ። ናይ ፈለማ ቤት
ጽሕፈት ሃማደኤ ኣብ ሱዳን እዩ ነይሩ። ቀጺሉ ናብ በይሩት ተቐይሩ። ኣባላት ፈጻሚት
ሽማግለ፡ ናብ ኵሉ እናተንቀሳቐሳ፡ ኣብ ምሕያል’ቲ ማሕበርን ምድንፋዕ ሰውራን ኣበርቲዐን

ተቓሊሰን’የን። ማእከላይ ባይቶ ሃማደኤ ከኣ፡ ካብ 1978 ክሳብ 1983፡ ኣብ ዓመት ወይ
ኣብ ክልተ ዓመት እናተኣከበ፡ ናይ ኩለን ወከልቲ ጸብጻባት ሰሚዑን ገምጊሙን ይሰርሕ
ነይሩ። ብድሕሪ’ዚ፡ ኣብ 1983፡ ካልኣይ ጉባኤ ሃማደኤ ኣብ ዓራግ ተኻዪዱ። ሽዑ’ውን፡
ዳግማይ ኣደ መንበር ኰይነ ንሓሙሽተ ዓመት ተመሪጸ። ሓደስቲ ኣባላት ፈጻሚት
ሽማግለትን ማእከላይ ባይቶን ተመሪጸን ከኣ፡ እቲ ስራሕ ቀጺሉ። ኣብ 1988’ውን ሳልሳይ
ጉባኤ ሃማደኤ ኣብ ዓራግ ተቓኒዑ። ብጸይቲ ኣስካሉ መንቀርዮስ ኣደ መንበርነት
ተረኪባቶ። ኣነ ከኣ፡ ክሳብ ናጽነት ኣብ ህዝባዊ ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ጸሓፊት ኰይነ
ሰሪሐ። ዓቕምን ብቕዓትን ዘለወን ደቀንስትዮ፡ ካብ ኵሉ ክፍልታት ናይ’ቲ ውድብ ኣብ’ቲ
ማሕበር ከምዝመጽኣ ስለዝተገብረ፡ሃማደኤ ክሳብ ናጽነት ብዝሓየለ ውዳበን ንጥፈትን
ውጽኢታዊ ስራሕ’ዩ ሰሪሑ።
• ሃማደኤ ንኽምስረት ዝደረኸ ምኽንያትእንታይ’ዩ?
ኣብ 1975፡ “ጠቕላሊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ” ዝተሰምየ ውዳበ ነይሩ እዩ። እዚ ግን
ብላዕለዋይ ኣካል ዝቘመ እዩ። ነቲ ማሕበር ዘቑማ ሰባት ተመዚዘን፡ ብድሕሪኡ እቲ ናይ
ውዳበ መስርሕ ጀሚሩ። ኣብቲ ዝሰዓበ ምዕባለታት ግን ህዝባዊ ግንባር ካብቲ ናጽነት
ምርግጋጽን ማሕበራዊ ፍትሕ ምንጋስን ዝብሉ መትከሉ ተበጊሱ፡ መስርሕ ኣቋውማ
ማሕበር ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ክኸውን እዩ ወሲኑ። ሓያል ውዳበን ሱታፌን ደቀንስትዮ፡
ናጽነት ካብ ዘረጋግጹ ኣዕኑድ ሓደ ምዃኑ ስለዝኣመነሉ፡ ኣብ ኣወዳድባኡ፡ ካብ ታሕቲ
ጀሚሩ፡ ደፋእታዊ ምዕባለ ሒዙ ከም ዝመጽእ ጌሩ። በዚ መሰረት፡ ኣብ 1977
ከምኡ’ውን ኣብ 1978 ኣብ ሰሜን ኣመሪካን ኣብ ኤውሮጳን ማሕበር ናይ ደቀንስትዮ
ከምዝቐውም ተገብረ። ደረጃ ብደረጃ ድማ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ተመሳሳሊ ውዳበታት
ተፈጥረ። ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ክምስረት ክኢሉ። ሃማደኤ፡
ተሪር ውዳበን ሓያል ንቕሓትን ሒዙ፡ ኣብ ሕቶ ናጽነት ደራኺ ተራ ተጻዊቱ እዩ። ‘ሰላም
ንደሊ ኢና፡ ግን ሰላም ምስ ፍትሒ’ ዝብል ጭርሖ ሒዙ፡ ኣብ ኣህጉራዊ ዋዕላታት
ደቀንስትዮ - ኮፐንሃገን ኣብ 1980፡ ናይሮቢ ኣብ 1985 ክሳተፍን ብቕዓቱ ከመስከረን
ክኢሉ። ሃማደኤ ከም ዕላማ ሒዙ ዝተበገሰሉ፡ ደቀንስትዮ ብኸመይ ንቕሓተንን ውዳበአንን
ክብ የብላ፡ ኣብ ትምህርቲ ብኸመይ ይሳተፋ፡ ጥዕናአን ብኸመይ ይረጋገጽ፡ ካብ ጎዳኢ
ልምዲታትን ድሑር ባህልን ብኸመይ ነብሰን ይሕይባ፡ ሕብረተሰብ ጎዳእቲ ልምድታት
ንምውጋዱ ብኸመይ ብቐጻሊ ይዋሳእን ይጕስጐስን ዝብል ምስ ሓያል ብድሆታቱ
ተሰሪሑሉ። ምስ ኣህጉራዊ ውዳበታት ዝምድናታት ምፍጣርን ተመኩሮታት ምልውዋጥን
ከኣ ብዕቱብ ተሰሪሑሉ። በብዓቕምኻ፡ ተመላሊእካ ምስራሕ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር
ዝተመሃርናዮ ኣሰራርሓ ስለዝነበረ ከኣ፡ ምስ’ተን ኣሓት ሃገራውያን ማሕበራት፡ ብመንገዲ
ህዝባዊ ምምሕዳር እናተወሃሃድና ንሰርሕ ነይርና።
• ማሕበር ምስ ቆመ፡ ተራን ኣበርክቶን ደቀንስትዮ ከመይ ቀጺሉ?
ሃማደኤ ምምስራቱ፡ ነቲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን በብተናጸል ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ
ደቀንስትዮ፡ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ጥርናፈ ተወሃሂዱ ከምዝካየድ ብምግባር ተሳትፎን
ኣድማዕነትን ደቀንስትዮ ኣብ ምምጻእ ናጽነትን ምርግጋጽ ማሕበራዊ ፍትሕን ኣጸቢቑ
ከምዝዓርግ ገይሩ እዩ። ጨናፍር ሃማደኤ ኤውሮጳ፡ ኣመሪካን ማእከላይ ምብራቕን፡

ምስ’ቲ ድሩት ዓቕመን ገንዘብ ኣዋጺአን ብዝሓየለ ንውድበን ክሕግዛ ኣኽኢሉወን። ኣብ
ሱዳን ዝነበራ፡ ጨርቅን ካልእን ተጠቒመን ሞዴስ ሰሪሐን ክሰዳ ዕድል ፈጢሩለን። ኣብ
ኩወት ዝነበረ ጨንፈር ሃማደኤ ምስ ጕዳያት ደቀንስትዮ ኩወታውያን ብምትሕባር፡
መንዲል ንጽህና እትሰርሕ ናይ ሞዴስ ማሽን ዓዲገን ንሜዳ ልኢኸን። ሰናይት ባህታ፡
ወርቁ ዘርኣይን ካልኦት ኣባላት ጀማሂርን ተወሃሂደን ንኵነታት ደቀንስትዮ ኤርትራ
ዝድህስስ ሰፊሕ መጽናዕቲ ክገብራ ክኢለን። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ፡ ወከልቲ ተጋደልቲ
ደቀንስትዮን ኣባላት ሃማደኤን ዝተሳተፍኦ ሰፊሕ ዋዕላ ተኻዪዱ። እዚ፡ ስጥመት ናይ
ኣተሓሳስባ ንምሕያል ዝተገብረ ነይሩ። ነተን ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዝነበራ ተጋደልቲ
ዓዲምካ’ውን፡ ኣብ ኤውሮጳ ናይ መጓሳጓሲ ዓውደ ዘተ ተኻዩዱ’ዩ። ነዚ ተኸቲሉ፡ እቲ ናይ
ጎስጓስ ስርሓት ብደረጃ ጀርመን፡ ዓዲ ጥልያን፡ ኣመሪካን ካልኦትን ተኻዪዱ። እዚ
ምትእስሳር’ዚ፡ ነቲ ማሕበር ሓይሊ ኰይኑዎ።
• ከም ማሕበር፡ ፈለማ ዝገጠመክን ብድሆእንታይ ነይሩ?
ሕብረተሰብና፡ ከም ዝበዝሑ ሕብረተሰባት መስፍናዊን ኣባታዊን ስርዓት ዝኽተል
ብምንባሩ፡ ሱር በተኽ ማሕበራዊ ለውጢ ምምጻእ ቀሊል ኣይኮነን። ደቀንስትዮ ካብ ገዛአን
ክወጻ የብለንን ዝብል እምነትን ኣተሓሳስባን፡ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ
ዝዝውተሩ ዝነበሩ ጎዳእቲ ልምድታትን ባህልታትን፡ ደቀንስትዮ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ
ክሳተፋ የብለንን ዝብል ዕንቅፋታት፡ ገለ ካብቶም ንሃማደኤ ዝገጠምዎ ብድሆታት እዮም
ነይሮም። ንኣብነት፡ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ናይ’ቲ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ዝነበረ ህዝብና
ንምእላይ፡ በተን ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላኢ ዝነበራ ኣባላት ሃማደኤ ዝተኸፍለ መስዋእትን
ዘጋጠመን ማእሰርትን ዝወረደን ስቓይን ቀሊል ኣይነበረን። ኣብ ሓራ ቦታታት፡ ክሽቦ
ንምውጋድ ዝተኻየደ ጐስጓስ፡ ደቀንስትዮ ከመይ ጌረን መሬት ይወስዳ ዝብል መረዳእታ
ንምቕያርን፡ ርእሱ ዝኸኣለ ቃልሲ ሓቲቱ እዩ። “ክሽቦ ይወገድ” ዝብል፡ ኣብ ኣስማጥ
ዝሓለፈ ውሳኔ ናቱ ውጽኢት’ዩ። ብመንገዲ ደርፍታት፡ ስነ-ጽሑፍ፡ ግጥምታትን ካልእን
ዝግበር ዝነበረ ጐስጓሳት፡ ዝዳሎ ዝነበረ ስእላዊ መግለጺታት፡ ኣብ ደቀንስትዮ ንቕሓት
ክሰርጽን ድሑር ኣተሓሳስባ ክሰዓርን ልዑል ተራ ተጻዊቱ’ዩ። ስለዚ፡ ሃማደኤ፡ ነዞም
ዝገጠምዎ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ኣብ ምቕያርን ማዕርነት ደቀንስትዮ ኣብ ኵሉ
መዳይ ብግብራኣዊ ተሳትፎ ኣብ ምርግጋጽን፡ ምስ ውድብ ብምዃን ከቢድ ዋጋን ሓያል
ጻዕሪን ከፊሉ ተዓዊቱሉ’ዩ።
• ኣብ ሃገራት ወጻኢ ዝነበረ ውዳበታትደቀንስትዮን ተራኡ ኣብቲ ቃልሲን ከመይ
ምገለጽክዮ?
ኣብ ደገ ዝነበረ ሓያል ውዳበ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ፡ ቆፎ ናጽነት ንምስሳን ምሉእ ወይ
ፍርቂ ደሞዝ ናይ ምሃብ ወፈያታት መግለጺ ኣይርከቦን። ኣብ ግዜ ክረምቲ ክቱር ዛሕሊ
ተጻዊረን ኣብ ጽርግያታት እናወጽኣ፡ ኣብ ሮሞዳን ሃሩር እናተጻወራ ብምስራሕ ዓንዲ ሕቖ
ሰውራአን ኰየነን’የን። ኣብ ልዕሊ’ቲ ዕለታዊ ናብራአንን ስራሐንን፡ ንነብሰን ሰዊአን፡
ዓንገልቲ ሰውራአንን ስድራቤተንን ኰይነን። ናጽነት ኤርትራ ንምድጋፍ ጥርዓን
(petition) መሊአን ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣእትየን። ንናጽነት ኤርትራ ኣብ
ዝድግፉ ሰላማዊ ሰፍልታት ተሳቲፈን። ኣምባሳደራት ሃገረን ብምዃን፡ ኣብ ምምጻእ ናጽነት
ዘይሃስስ ታሪኽ ወሪቐን። ኣብ ዓለም፡ ብዛዕባ ኤርትራን ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን

ኣፍልጦ ንኽዓቢ እጃመን ኣበርኪተን። ስለዚ፡ ካብ ሱዳን ጀሚርካ፡ ማእከላይ ምብራቕ
(ስዑድያ፡ ኩወት፡ በይሩት፡ ባሕሬን ኢማራት፡ ግብጺ፡ ኬንያ ወዘተ)፡ ኤውሮጳ (ዓዲ
ጥልያን፡ ጀርመን፡ ዓዲ እንግሊዝ፡ ሽወደን፡ ነዘርላንድን ስካንደነቭያን…)፡ ኣመሪካን
ካናዳን ዝነበራ ደቀንስትዮ፡ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ልሉይ ግደ ከምዘለወን ብግብሪ
ኣረጋጊጸን’የን። እዚ ከኣ፡ እቲ ውዳበ ካብ ውሻጠ ናብ ቅርዓት ንኽወጽእ ህዝባዊ ግንባር
ብዘጣጥሖ ባይታን ዝተፈጥረ ንቕሓትን ዝተረኽበ’ዩ።
• ድሕሪ ናጽነት መዓስ ናብ ሃማደኤተመሊስኪ? ንተሳትፎ ደቀንስትዮ ኣብ ግዜ
ናጽነት’ከ ከመይ ትገልጽዮ?
ካብ ናጽነት ክሳብ 1998፡ ኣመሓዳሪት ዓዲ-ቐይሕን ሓላፊት ቴለኮሙኒኬሽንን ኰይነ
ሰሪሐ። ኣብ ሓምሻይ ጉባኤ ኣብ 1998 ከኣ እንደገና ናብ ሃማደኤ ተመሊሰ፡ ክሳብ 2014
ኣደ መንበር ኰይነ ሰሪሐ። ሃማደኤ፡ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኵሉ ዓቕሙ ኣብ ምምጻእ
ናጽነትን ሂወት ገድሊን ኣቕኒዑ እዩ ዝሰርሕ ዝነበረ። ድሕሪ ናጽነት ከኣ ብሓድሽ መንፈስ
ዘድሊ ዳግመ ምውዳብ ተገይሩሉ፡ ናብ’ቲ ምርግጋጽ ማሕበራዊ ፍትሒን መሰልን
ደቀንስትዮ ጠመተ ገይሩ ተበጊሱ። ደቀንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ክሳተፋ፡ ጥዕናአን ክረጋገጽ፡
ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን እጃመን ከበርክታ ተሰሪሑሉ። ነዚ ብጸይቲ ኣስካሉ ብዝግባእ
ክትገልጾ ትኽእል’ያ። ከምቲ ዝገለጽክዎ፡ ቅድሚ ናጽነት፡ ኵሉ ዓቕሚ ናጽነት ናብ ምምጻእ
እዩ ቀኒዑ ነይሩ። ድሕሪ’ቲ ኣብ 1998 ዝተኻየደ ሓምሻይ ጉባኤ ከኣ፡ “ክንቅጽል ኣለና”
ዝብል በተን ኣብ ደገ ዝነበራ ደቀንስትዮ ጠለብ ስለዝቐረበ፡ ንኡ ዝድርኽ ወራር ወያነ
እውን ስለዝመጽአ፡ እቲ ውዳበ ኣብ ውሽጥን ደገን ዳግም ተበራቢሩ። ‘ሃገረይ ስልማተይ’
ዝብል ጭርሖ ተላዒሉ፡ በቲ ዝነበረ ኒሕ ቀጺሉ። ደቀንስትዮ ኤርትራ፡ ዓበይተን
ንእሽቶአን፡ ሂወተን፡ ገንዘበንን ወርቀንን ንምክልኻል ሃገር ወፍየን። ኣብ እዋን መኸተን
ልምዓትን፡ ውዳበአን ኣሓይለን ተዋሲአን። ዘይፍትሓዊ እገዳን ውዲታትን ኣብ ምፍሻል
ብስጥመት ሰሪሐን። እቲ ሓያል ወዳባይ ዘይውድቦ ዓቕሚ ደቀንስትዮ ኤርትራ ከኣ ብግብሪ
ተራእዩ። ብፍላይ መንእሰያት ደቅና፡ ኣሰር ኣደታተን ስዒበን፡ ኣብ ምውሓስ ሃገር፡ መዘና
ኣልቦ ግደ ብምጽዋትን መስዋእቲ ብምኽፋልን ንታሪኽ ደቀንስትዮ ዳግማይ ኮሊዐንኦ።
ታሪ ኤርትራ ከኣ ወትሩ ክዝክረን ክነብር’ዩ።
• ኣበርክቶ ሃማደኤ ኣብ ማሕበረ- ቊጠባዊ ህይወት ደቀንስትዮኸ?
ወራር ወያነ ምስ ተሳዕረ፡ ደቀንስትዮ ዝተፈላለየ ሞያ ዓጢቐን ንሂወተንን ንሃገርን
ብዘርብሕ መንገዲ ኣብ ልምዓትን ህንጸትን ሃገር እጃመን ከበርክታ ብዝወጽአ መምርሒ
መሰረት፡ ኣብ ኵሉ ሞያታት - ህንጻ፡ ማሽነሪ፡ ትራክተር፡ ምህድስና ወዘተ. ተመዲበን
ብልዑል ወኒ ክሰርሓ ክኢለን’የን። ኣብቲ መንግስቲ ዘውጽኦ መደብ፡ ኣበርክቶ ሃማደኤ፡
ኣብ ምጉስጓስን ምሕያልን ደቀንስትዮ ከኣ ልዑል እዩ ነይሩ። ኣብ ደቀንስትዮ ዝዝውተር
ዝነበረ ጸቓጢ ባህልን ጎዳእቲ ልምድታትን’ውን ብዕቱብ ስላ ዝተሰርሓሉ፡ ኣብ ምውጋድ
ደረጃ ተበጺሑ ኣሎ ክንብል ንኽእል። እቶም ብዘይ ወዓል ሕደር ክውገዱ ኣለዎም
ዝተባህሉ’ውን፡ ብኣዋጅ መንግስቲ ከምዝጸንዑ ተገይሩ። ክሽቦ፡ መርዓ ትሕቲ- ዕድመን
ፍልልይ ኣብ ውርሻን ብኣዋጅ መንግስቲ ከምዝተርፉ ስለዝገብረ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ምዕባለ
ተበጺሑ። እቲ መሰረታዊ ግን፡ ኣብ ሕብረተሰብ ንቕሓትን ኣፍልጦን ምሕዳር ስለዝዀነ፡

ቀጻሊ ጐስጓስን ምቁጽጻርን ክግበረሉ ይግባእ። ነዚ ሃማደኤ ጥራይ ዘይኰነ፡ ኵለን ኣካላት
መንግስትን ማሕበራትን ጸቒጠን ክሰርሓሉ ዘለወን እዩ። ብመገዲ ማዕከናት ዜና
ንደቀንስትዮ ዘቋሽሽን ዝደቁስን ድራማታት፡ ፊልምታትን ካልእ ባህላዊ ነጸብራቓትን
ክንቃለሶ ዘለና’ዩ። ኣብ ምድልዳል መሬት’ውን ሓያል ስራሕ ተዓሚሙ’ዩ። ደቀንስትዮ
ልዕሊ 30% መሬት ናይ ምውናን መሰል ረኺበን ኣለዋ። እዚ ምስ ካልኦት ሃገራት ክነጻጸር
ከሎ ቀሊል ኣይኰነን። “ደቀንስትዮ ጤሳ ክወስዳ የብለንን” ዝብል ኣብ ገለ ዓድታትን
ከተማታትን ዝነበረ ኣተሓሳስባ’ውን ሳላ ደገፍ መንግስቲ ተመኪቱ። ኣብ ቊጠባዊ መዳይ፡
ብሰንኪ ኣብ ልዕለና ዝተስገደደ ዘይፍትሓዊ እገዳ፡ ብሃገር ጥራይ ዘይኰነ ብውልቅን
ብስድራቤትን ደረጃ’ውን ሳዕቤኑ ቀሊል ኣይነበረን። እንተዀነ፡ ደቀንስትዮ ኣብ ቊጠባዊ
መዳይ ኣብ ፋብሪካታትን ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ብማዕረ ክሰርሓ ንቕሓት
ክሓድር ክኢሉ’ዩ። ምስ ኣስራሕቲ ብምርድዳእ’ውን ኣብ ትካላት ስራሕ፡ መውዓሊ ህጻናት
ክኽፈት ብሃማደኤ ተጻዒሩሉ፡ ጽቡቕ ይግስግስ ኣሎ። ነፍሲ- ወከፍ ትካል ከኣ፡ ነዚ
ብዝሓየለ ክትደፍኣሉ ኣለዋ። ካልእ፡ ኣብ ደገ ብዘለዋ ኣባላት ሃማደኤ፡ ኣብ ኵለን
ከተማታት ኤርትራ ኣብ ምስልጣን ደቀንስትዮ ዝውዕል ማእከላት ይህነጽ ኣሎ። እዚ ኣብ
ቊጠባዊ ሂወት ጽጕማት ደቀንስትዮ ተራኡ ክጻወት ዓቢ ትጽቢት ይግበረሉ።
• ደገፍ መንግስቲ ኣብ ምርግጋጽ መሰላት ደቀንስትዮ?
መንግስቲ፡ ነቲ ድሮ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ምውጋድ ኵሉ ኣድልዎ፡ ኣብ 1995 ኣብ መሰላት
ደቀንስትዮ ብኣህጉር ደረጃ ክታሙ ኣንቢሩን እምንቶኡ ዳግም ኣረጋጊጹን’ዩ። ንማሕበራዊ
ፍትሕን መሰልን ደቀንስትዮ ደጊፎም ዝወጽኡ ኣዋጃት ኣብ ምክትታልን ምትግባርን’ውን
ዕዉት ስራሕ ዓሚሙ። ደቀንስትዮ፡ ሚኒስተራት ኰይነን ኣብ’ቲ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን
መጺአን፡ ኣብ ባይቶ 30% መናብር ክሕዝኣለን ተወሲኑ። ኣብ ትምህርቲ፡ እወታዊ
ኣድልዎ ኣብ ማትሪክ ተኣታትዩ። በዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ-ትምህርቲ ኣትየን
ክስልጥና ዕድል ረኺበን። ኣብ’ቲ ንደቂ-ተባዕትዮ ጥራይ ተሓዚኡ ዝጸንሐ ሞያ ብምእታው
ድማ ብሉጻት ሞያውያን ክዀናን ብዝለዓለ ነጥቢ ክምረቓን በቒዐን። ኣብ ትምህርቲ
ዝነበረ ንዓቕሚ ደቀንስትዮ ዝድርት ኣተሓሳስባ ተሳዒሩ። ኣብ እዋን ሕርሲ ዝነበረ መጠነ
ሞት ኣደን ዕሸልን ክጎድል ሚኒስትሪ ጥዕና ዝከኣሎ ጽዒሩ። ብመንጽር ከባቢና ዘለዋ
ሃገራት - ኬንያ፡ ኡጋንዳ ወዘተ. ክርአ ከሎ፡ ኤርትራዊያን ደቀንስትዮ ናይ ብሓቂ
ዕድለኛታት ኢና። እዚ ውጽኢት ናይ ዝሓለፈ ቃልሲ’ዩ። መሰል ናይ ምንቅስቓስ’ውን ሓደ
ካብ’ቲ መንግስቲ ዝፈጠሮ ዕድል’ዩ።ስለዚ፡ መንግስቲ ንደቀስትዮ ኣብ ሕብረተሰብ ግቡእ
ቦታአን ክሕዛ ልዑል ጠመተ ሂቡ ሰሪሕሉን ይሰርሓሉን ኣሎ።
• ዝበዝሕ ግዜኺ ኣብ ንጥፈታት ማሕበር ኢኺ ኣሕሊፍክዮ’ሞ፡ ኣብዚ መበል 40 ዓመት
ምምስራት ሃማደኤ እንታይይስምዓኪ?
ኣነ፡ እንቋዕ ኤርትራዊት ኰንኩ፡ እንቋዕ ከኣ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ክስለፍ በቓዕኩ’የ ዝብል።
ኣብኡ ተሃኒጸን ተመልሚለን ዝዓበኹ’የ። ተመላሊእካ ምስራሕ ዝብል መትከል ህዝባዊ
ግንባር ስለዝሰነቕኩ፡ ምስ ብጾተይ ክሰርሕን ዓቕመይ ከበርክትን ክኢለ። እዚከኣ፡ ውጽኢት
ናይ’ቲ ኣርሒቑ ዝጥምትን ክንዮ ናጽነት ምዕብልትን ስልጥንትን ኤርትራ ትህነጸሉ ባይታ

ዘጣጥሐን መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር’ዩ። ኣካል ናይ’ዚ ኰይነ ምዕባየይን ምቅላሰይን ከኣ
ሓበን እስምዓኒ።
• ኣብ መወዳእታ ተመሓላልፍዮመልእኽቲ እንተሎ?
ጕዕዞ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ በቲ ንርሑቕ ዝጥመት መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር እናተቐለሰ፡
ናጽነት ኣምጺኡን ልኡላውነት ኣኽቢሩን’ዩ። ነታ ምዕብልትን ስልጥትን ኤርትራ ክውንቲ
ንምግባራ ከኣ፡ ሕጂ’ውን እምነትና፡ ጽንዓትናን ጻዕርናን ክንቅጽሎ አዘኻኽር። ካልእ፡
ልዕሊ 60% ኣባላት ሃማደኤ መንእሰያት ደቀንስትዮ’የን፡ ጽባሕ ንግሆ’ውን ፍልጠትን
ዓቕምን ዝደርዓ ውፉያት መራሕትን ኣገልገልትን ደቀንስትዮ ከምዘድልያና ርዱእ’ዩ፡ ስለዚ፡
ተካእቲ ደቀንስትዮ ኣብ ምፍራይ ኣበርቲዕና ንስራሕ፡ መንእሰያት ደቀንስትዮ’ውን፡ ነብስን
ኣብ ምዕባይ ብተገዳስነት ክጽዕታ እላቦ - ርሑስ ዝኽሪ መበል ኣርብዓዓመት ምምስራት
ሃማደኤ ይግበረልና።

