
ቁዋም ሞይቱ ብዘይ መዓልቱስ: ኣይትቋየቑ፡ ኣይትሕተቱ? 

 ዕልዋ ኣብ ልዕሊ ቁዋምና? 

 “ብሕማም ድዩ ብሓደጋ ሞይቱ” ኣይበሃልን ድዩ? 
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 ሰበ-ስልጣን ህግደፍ፡ ከም’ዛ ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣንጭዋ እንክኾኑ፡ ፍሩያት ካድራት ህግደፍ አብ 
ዲያስፖራ እንክሕጭጬ። 

 ኢድና ንድሕሪት ጠዊና ፡ ቁዋመይ!  ቁዋመይ! ኢልና ኣብ መልቀስ ንሸኸልዶ ወይስ እጅገና ንሰብስብ? 
 

ዕልዋ ኣብ ልዕሊ ቁዋምና። 

 

ፕረዚደንት ኢሰያስ፡ “ቁዋም ምንዳፍ ክጅመር ምዃኑ" አብ’ቲ ብምኽንያት ጽንብል ናጽነት 25 ግንቦት 2014 ዝሃቦ መግለጺ እዩ ንፈለማ 

ግዜ ኣፍሊጡ። እብቲ ዕለት፡ እዚ ዝስዕብ መግለጺ ኣቕረቡ።  

 

“ኣብ መቓን ናይ ሃገራዊ ህንጸት ዕማማትና፡ ፖለቲካዊ ህንጸት ከም መብጽሒ (ወሲላ) ኣገዳሲ እጃም ስለዘለዎ፡ ምስናይ’ቲ 
ጉዕዞና ንምስንኻል ኪካየድ ዝጸንሐን ዘሎን ተጻባኢ ግዳማዊ ሓንካሪ ህቀናታት፣ ብዙሕ 
ተማሂርናን ተመኲርናን ስለዘለና፣ ንመጻኢ መንግስታዊ ስርዓት መርሓ ፖለቲካዊ ጐደና 

ዝቕይስ ቅዋም ምንዳፍ ክጅምር ምዃኑ፣ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ከፍልጥ እፈቱ።”  

 
 ኣብ ናይ 12/30/2014 ቃለ-መጠይቑ፡  ብዛዕባ ናይ ‘97 ሃገራዊ ቁዋም ክኣ ከም’ዚ በለ። “ቅዋም 

ከም ዘየለ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጦ፡ ናይ ቀደም ቅዋም ነይሩ፡ ሞይቱ፡ ተንሲኡ. . . ክብለካ ኣይደልን 

እየ። ....እቲ ናይ ቀደም መዓልቱ በሊዑ እዩ።..ብግብሪ እንተ ርኢናዮ እቲ ሰነድ ከይተኣወጀ ዝሞተ 

እዩ። ምእዋጅ የድልየና ነይሩ ድዩ ወይስ ኣየድልየናን? ሕጂ ጎናዊ ናይ ቈይቊ መኣዲ ምፍቸጣር 

ትርጉም የብሉን።”  

 

ብሕጽር ዝበለ፡ ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ፡ ብዘይ መንግስታዊ ኣዋጅ፡ (እንተሃልዩ 

ንርእዮ)አገባብ ብዘይብሉ፡ ብኢቁዋማዊ፡ ብዘይሕጋዊ መንግዲ፡ ንቡር ብዘይተኸተለ አጋበብ 

ቀዋምና ምፍራሱ ነጊሩና። ቁዋምና ዕልዋ ኣጋጢሙዎ? ዕልዋ ኣብ ልዕሊ ቁዋምና ተፈጺሙ 

ማለት ድዩ?  መንከ ዓለወ?  

 

“ብሕማም ድዩ ብሓደጋ ሞይቱ” ኣይግለጽን ድዩ? 

 
ፕረዚደንት ኢሰያስ፡ ንቁዋም ‘97፡ ብቓሉ፡ ከም ዝሞተ ኣርዲኡስ ሓመድ ኣልቢስዎ እዩ። “ከምይ” ኢልኩም  ኣይትሕተቱ፡ “ጎናዊ ናይ 

ቈይቊ መኣዲ” ከይንፈጠር እውን ወሲኹሉ። ትም በሉ ኰይኑ ነገሩ። ናብ “ዘመን ገበል ዝበሉኻ ተቐበል” ዘመን ዲና ንኣቱ ዘለና?  

 

ቁዋም ሃገረ ኤርትራ ዝኣክል ኣፍሪስካን፡ ቐቲልካንሲ ኣይትሕተቱ? ናብ “ጎናዊ ቈይቂ ከይንኣቱ” ኣይትዛረቡሉ ኢልካኸ ዘረባ ኣሎ?  

ንዝሞተ ኣማዋታኡ ኣይሕተትን ድዩ። “ብሕማም ድዩ ብሓደጋ ሞይቱ?” ኣይበሃልን ድዩ? ሓኪምከ ተራእ ነይሩዶ ዝብል ሕቶ’ውን ይለ 

ዓል እንድዩ። 
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ቁዋም 1997፡ ንምምሕያሸን ንምቕያርን ዝፍቅድ ዓንቀጽ አለዎ፡፡ምዕራፍ  ሸውዓተ፡ ዓንቀጽ 57። ብስም ምምሕያሽ ቁዋም፡ 

እቲ ኣብዚ ሓዲሽ ንድፊ ክውሰኽ ወይ ክእለ ዝደለ ዘሎ ምዕራፋትን 
ዓንቀጻትን፡ አብቲ ናይ 97 ዘይውሰኽ ወይ ዘይንከ ዝብሉ ብዙሓት 
ዜጋታት ኣለዉ።  
 
ንምንታይከ እዚ ኩሉ ሸንኰለል። ንምንታይ ክሳብ ክንድ’ዚ ግዜን 
ወጻኢን ክወስድ ይድለ ኣሎ? ንምንታይ እዚ ኩሉ ውርደት ኣብ ልዕሊ 
መራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ? ናይ ወጻኢ ጉዳይ ኣይተረፈ፡ ኣማኸሪ 
ፕረዚደንት ኣይተረፈ፡ ወዲ ገራህቱ ኣይተረፈ….።  
 

ንምንታይ “ጎናዊ ናይ ቈይቊ መኣዲ ምፍጣር” ተደልየ?. 
 
 

 ሰበ-ስልጣን ህግደፍ፡ ከም’ዛ ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣንጭዋ እንክኾኑ፡ ፍሩያት ካድራት 
ህግደፍ አብ ዲያስፖራ እንክሕጭጬ። 
 
 “ቁዋም ኣሎና፡ ንትግብሮ ኣለና፡ ፕረዚደንታዊ ምርጫ እንተዘይኰይኑ እቲ ዝበዝሔ አብ ተግባር ይውዕል ኣሎ” ዝብሉ 
ዝነበሩ ፍሻለታት ህግደፍ፡ ከም’ዛ ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣንጭዋ ጥራይ ዘይኮነ፡ ቅል-ቅል ቅል-ቅል ኣብ ሚድያ አውን 
ኣቋሪጾም ይርከቡ። ብዙሓት ኣባልት ህግደፍ፡ ደገፍትን ተደናገጽትን መንግሰቲ ኤርትራ፡ “እንታይ እሞ ፈሊጥና፡” 
“ንርእሰና’ውን ኣስደሚሙና” ክብሉ ይስምዑ። ብርዕታት ደገፍቲ ህግደፍ፡ ቀለም ዘወድኣ ይመስላ ኣለዋ። እንታይ ኢለን እሞ 
ክሕንጥጣ። 
 
ንሓደ ኣብ ኤውርፓ ዝርከብ ፍሩይ ተዋሳኣይ ህግደፍ፡ ንምንታይ ከምዚ ተመሪጹ ዝብል ሕቶ ኣብ ዝቕረበሉ፡ እታ ክንገብራ 
እንደሊ፡ ብመገዲ ምምሓያሽ ቁዋም’ውን ክንገብራ ንኽእል ኔርና ኢና ግን ንምንታይከ ዕንክሊል ዘይነበለኩም ኢሉ ሰሓቕ 
ወሲኹ ሓጪጩ። ኣብ ቀጻሊ ክትዕ ግን ንምንታይ እዚ መንገዲ ከም ዝተመርጸ ንርእሱ’ውን ከም ዘይተረድኦ ክግንዘብ 
ተኻኢሉ። 
 

ኣእዳውና ንድሕሪት ጠዊና ፡ ቁዋመይ!  ቁዋመይ! ኢልና ኣብ መልቀስ ንሸኸልዶ ወይስ 
እጅገና ንሰብስብ? 
 
ብዘይካ ውሑዳት ሃገራውያን ተቓወምቲ፡ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሮም ተቓወምቲ ካልኦት፡ ነቲ ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝብን 
ብውሳኔ ባይቶን ዝጸደቐ ቁዋም ‘97፡ ክቃውምዎን ክነጽግዎን ጸኒሖም እዮም። ሕሉፍ ሓሊፍዎም፡ እቲ ብ”ባይቶ” ዝፍለጥ፡ 
ብኢትዮጵያ ዝምወልን ዝካየድን ምትእኽኻብ፡ ንኤርትራ ዘመሓድር ቁዋም ክጽሕፍ ፈተነ ከም ዘካየደ ኣይዝንጋዕን።  
 
ቀንዲ መንጸጊኦምን መቃወሚኦምን፡ ቁዋም ‘97 እሰላማዊ መንግሰቲ ክትከል ስለ ዘየፍቀደ፡ መሰል ርእሰ-ውሳኔ ክሳብ 
ምንጻል ሰለ ዘይሓወሰ፡ ፈደራላዊ ዝተነጻጸለ ምሕደራ ስለ ዘየጠቓለለ እዪ። 
 
“ናይ ኢሰያስ ቁዋም” ኢሎም’ውን ሃይማኖታውን ኤትኒካውን መልክዕ ከልብስዎ ዝፈተኑ’ውን ነይሮም እዮም፡፡   
 
እዞም ሸነኻት፡ እቲ ናይ ‘97 ቁዋም “ከይተኣወጅ ዝሞተ” ስለ ዝተባህለ፡ ኣይበልናኩምንዶ። ኢሰያስ ከይተረፈ ምሳና 
ተሰማሚዑ ክብሉ ይስምዑ እዮም ዘለዉ። ሓለይትን ተሓለቕትን ክመስሉ። ነዞም ሸነኻት፡ ካብ አዲስ ዝምነጩ እምበር ካብ 
ኣስመራ ዝምነጩ ቁዋም ኣይናቶምን እዩ። ካብ ኣዲስ አበባ ክሳብ ዘይመንጨወ፡ ይጽበቕ ይሕመቕ፡ ኣይቀበልዎን። 
 
ኤርትራዊት ቁዋም ግን፡ ትጸብቕ ትሕመቕ፡ ካብ ኣሰመራ እትምንጩ ጥራይ እያ። 
 
እንተ እቶም ናይ ‘97 ቁዋም ከም ፈለማ ቁዋም፡ ንዕሸል ሃገረና ከሰጋግራ ይኽእል እዩ ብምባል፡ ቁዋም ክትግበር ዝጸዋዕና፡ 
ተዘራርዮም’ባ ቁዋም ህዝቢ ቀቲሎማ ኢልና ክንጉህን ከነማርርን ንስማዕ።  



 
እሞ ሕጂኸ፡ ኣብ ልዕሊ መቓበር እታ “ዝሞተት” ቁዋም ኣእዳውና ንድሕሪት ጠዊና ፡ ቁዋማይ! ቁዋመይ! ኢልና ኣብ 
መልቀስዶ ንሸኸል? ወይስ ኣብ ክንዲ ኣእዳውና ንድሕሪት ጠዊና ምቑዛም፡ እጅገና ሰበሲብና፡ ነቲ ክንደፍ ዝበሃል ዘሎ 
ቁዋም፡ ካባኻ ዘይሐልፍ ጋሻ ንበሎ? ጉዳይ ቁዋም ክንብል በለ እምበር ኣይተኻዕወን ኢለና ኣብ እሂን-ምሂን ንጽመድ? 
 
ፕረዚደንት ኢሰያስ፡ ዘቐረቦ ናይ እሂን-ምሂን መጸዋዕታኸ ሌላን ጉለላን ዘይብሉ ድዩ ክኸውን?   
 
“ ሕጂ ግን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ወይ መሰጋገሪ መደብ ንኣቱ ስለ ዘለና፡ ሃዲእና፡ እሂን-ምሂን ኢልና ንኹሉ ህዝቢ ዝውክል 
መሰጋገሪ ስርዓት ምስኣል ወይ ምንዳፍ ዝኣተናሉ ስለ ዝዀነ  በዚ ኣጋጣሚ እየ ተዛሪበ።..” ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ፡ 
 

መስከረም 1/22/2015 


