
‘’ቀዳማይ ስሕታን ካለኣይ Eብዳን’’ 
ኮሚሽን ጌጋ ቁ.1 
Iያሱ ነርEዮ 

 
Eቲ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ደንበ ተቓውሞ መዛረብን መሰሓሓብን ኮይኑ ዝጸንሐ ኤርትራዊ ዋEላ 
ንደሞክራሲያዊ ለውጢ Eነሆ ተወዲU። ኩሉ Eቲ ኣብ ድሩU ዝነበረ ወደኽደኽን ላEልን 
ታሕትን ድማ ዘፍ Iሉ። ድሕሪU Eዚ ዋEላ’ዚ Eንታይ ሰሪሑ? ኣበይ ተዓዊቱ ኣበይከ 
ከሲሩ? መን ተመሪጹ መንከ ተነጺጉ?...ወዘተ ዝብሉ  ጉዳያት ክለዓሉ ድማ ባህርያዊ Eዩ። 
Eነሆ ድማ ዝተፈላለዩ ወገናት ኣብ ውጽIት Eቲ ዋEላ ነናቶም ርIቶታትን ሚዛናትን ኣብ 
ዝህብሉ በጺሕና። ከምቲ ኤርትራውያን ኣብ ድሮ ምድላዉ ዝተፈላለየ ደጋፍን ተቓዋምን 
ርIቶ ዝነብሮም፡ Eዚ ፍልልይ Eዚ ኣብቲ ናይ ተዓዊቱዶ ኣይተዓወተን ግዜ’ውን ክቕጽል 
ባህርያዊ Eዩ። Eዚ ዋEላዚ ካብ ቀደሙ ንጹር ክብጻሕ ዝተኣመተ ሽቶ ስለ ዘይነበሮ ዋላ 
ከይተዓወትካ ተዓዊተ ንምባል ምቹE Eዩ። ከምU ስለ ዝኾነ Eዩ ድማ ሕጂ ኩሉ ኣብ ቃሊቲ 
ዝቐነ ከም ኣርሓ ብEራይ ኣብ ፈቐዶ ጐዱፍ ‘’ተዓዊትና’’ Eናበለ ክንቁን ክጽሕትርን ንEዘቦ 
ዘለና። Eቲ ከም ዓወት ዝግለጽ ዘሎ ክትEከብ ምኽኣልን ኣብ መወዳEታ ድማ ናበይ ገጻ ከም 
Eትኸይድ ጌና ዘይተፈልጠት ሓንቲ ኮሚሽን ምቛምን Eዮም። Eቲ ጽቡቕ ነገር ግና ከምቲ 
‘’ ኣደስ ትሓብE Eሞ ሓበላ ዓይንስ ኣይተሓብEን’’ ዝበሃል ምስላ ወለዲ መብዛሕትOም 
ተሳተፍቲ ዋEላ፡ ብዘይካታ ብበሽር Iሳቕ Eትምራሕ ዝንነበረት ካቢነ፡ Eቲ ዋEላ ሰነድን 
ኣጀንዳን ዘይነበሮን ተሳተፍቱ ብዘይመEቀኒ ብሃሳሰ ለባምን ብናይ ውሑዳት  ኣባላት 
ኣሳናዳIት ሽማግለ ነበር ጽቡቕ ድሌትን ዘተኣከቡ ምንባሮም ኩሉ ዝተሰማማዓሉ ጉዳይ 
ምዃኑ Eዩ።  

Eቲ ናብቲ ዋEላ ዝቐረበን ብተሳተፍቲ ዝተጓሕፈን ብትሕዝቶU ኮነ ብቋንቃU ጣቋ 
ዘይነበሮን ዋላ ብኣባላት ኣሰናዳIት ሽማግለ Eውን ኣቐዲሙ ዘይተነበ ሰነድ Eምበኣር Eቲ 
ምስንዳE ብግዜ የብልናን ተጐልቢካ ዝተኻየደ ጥረ ምንባሩ ተቓሊU Eዩ። ምስ’ዚ ኩሉ ግና 
ብዙሓት ኣብቲ ዋEላ ዝቐነዩ ከም ዝመስከርዎ ተሳተፍቲ ዋEላ ሓላፍነታውያን ነይሮም። Eዚ 
ግና ነቲ ‘’ዓብይ ነብዪ’’ ዝበሃል ባህልና ግሂሱ ብ’’ናይ ሎሚ ገደደ ሰያብ ዝዓበደ’’ ዝብል 
ምስላ ዝተቓነየ ጠቃኒ መደረ ዘስመA ካብ ዓዲ Eንግሊዝ ዝተሳተፈ ረሲE ሃብተማርያም 
ኣብረሃ ከይረሳEካ Eዩ። ሃብተርማርያም ኣብርሃ፡ ኣብ ቃሊቲ ምቕናይ ከም ናይ መወዳEታ 
ናይ ምቅዋም መለክI ወሲዱን ትማሊ ኣንጻር መን Eንታይ ይብል ከም ዝነበረ ረሲUን 
ንሰባት ክውንጅል Eንከሎ፡ ዋላ ሓደ ሰብ ንማEተቡ ክብል ወጊድ ዘይምባሉ ድማ የሕዝን። 
‘’መራሒተን ሓንካስስ ሓቢረን የንደልህጻ’’ 

ሰባት ንከመይነት ናይቲ ዋEላ ዝገልጽሉ መንገዲ ብዙሕ ኮይኑ ገሊOም፡ በቲ ሓደ ወገን ኪዳን 
በቲ ካልE ወገን ድማ ካብ ኪዳን ወጻI ዘለዉ ፖለቲካዊ ጉጅለታትን ሲቪካዊ ማሕበራትን 
ሓያል ውግE  ዝተኻየደሉን ኪዳን ባEሉ ኣብ ዝጸወO ውራይ ዝተሳEረሉን ኣጋጣሚ ከም 
ዝነበረ ገይሮም ይገልጹዎ። መተካEታOም Eንታይ Eዩ ብዘየገድስ ንኪዳን ስIርናዮ Iሎም 
ዝዘለሉ’ውን ብዙሓት Eዮም። ብርIቶይ ቅድሚ ዝላ ‘’ኣንቲ መርዓት ጽባሕ ትኾኒ ሓማት’’ 
ዝብል ምስላ EንተዘይረስU ጽቡቕ Eዩ። ኣብቲ ውግE ኪዳን Eታ ዝቖመት ኮሚሽን ኣብ 



ትሕቲU ክትከውን ዝገበሮ ጻEሪ ኣይተዓወተን Eዚ Eዩ ድማ Eቲ ተሳIርሉ ዝበሃል ዘሎ 
ግንባር ውግE። 

Eንተኾነ ኪዳን ሰናፍ ምትEኽኻብ ኣይኮነን ዝሓሸ ስልቲ ውግE ሓንጺጹ፡ ዘድሊ ዳግመ-ውደባ  
ገይሩ ዳግመ መጥቃEቲ ምስ ኣካየደ፡ ኣብታ 7 ዝኣባላታ ወሳኒ ግደ ክህልዋ ትጽቢት ዝግበረላ 
ፈጻሚት ኣካል ኮሚሽን 5ን2 ስIርዎም ኣሎ። ስለዚ ንኪዳን ስIርናዮ በሃልቲ ወገናት ብዙሕ 
ተዘይቀሰኑን ናይ Eልዋ ነጋሪት ተዘይ ደሰቑን ዝሓሸ Eዩ። ኮታ ‘’ጸርፊ’ሞ ዝገደፍና የብልናን 
Eንተ ኣሓ ግና ተወሲደን’’ ዝዓይነቱ ጉዳይ Eዩ ዝመስል። ብተመኩሮ EንተረAና’ውን 
ካብቶም 7 ኣባላት ፈጻሚት ኮሚሽን Eቶም ወሰንቲ ዝበሃሉ ኣቦመምበር፡ ምክትል 
ኣቦመንበርን ጸሓፍን ቀንዲ ኣባላት ናይታ  ተሳIራ ዝተባህለት ብበሽር ትምራሕ ዝነበረት 
ካቢነ ስለ ዝነበሩስ Eቶም ሓድሽ ነገር ፈጢርና በሃልቲ ከስተብህልሉ ዝገበOም Eዩ። ኣብቲ 
ዋEላ ቀንዲ Iላማ ኮይኖም ዝነበሩ ኣባላት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ 
ኪዳን Eዮም። ኣብታ ኮሚሽን ከይህልዉ ዝተደልዩ’ውን ንሳቶም Eዮም። Eንተኾነ፡ ኣለም 
ገብረሚካኤል ናይ ተወልደ ገብረስላሴ፡ ሃብተ ተስፋማርያም ናይ ኣሕመድ መሓመድ ናስር፡ 
ዓብደልቃድር ሓምድ ናይ ሓሰን ሳልማን፡ Aሕመድ ሳልሕ ኣቡበክር ናይ ሑሴን ከሊፋ 
ከምU ድማ ዓሊ መሓመድ ስIድ ናይ ኣቡሻክር ካለኣይ ገጽ ምዃኖም ክዝንጋE የብሉን። 

Eታ ድሮ ናይ ቀደም ኮይና ዘላ ኣሰናዳIት ሽማግለ ዋEላ ንገዛE ርEሳ ነብሰ-ምትEምማን 
ስለ ዘይነበራን ካብ ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት ኣካላዊ ሃይማኖታዊ ናይ ቁጽሪ ምምEርራይ 
የገድሳ ስለ ዝነበረ ቁጽሪ ተሳተፍቲ ዋEላ ኣስላምን ክርስትያንን ከተመዓራሪ ብዙሕ ከም 
ዝሃለኸትን ምEንቲ Eዚ ምምEርራይ Eዚ ንሓንሳብ ክርስቲያን ንሓንሳብ ድማ ኣስላም 
ክትድምርን ከተጉድልን ብዙሕ ድኻም ከም ዘካየደት ዝዝከር Eዩ። ኣብ መወዳEታ 
ሰሚሩላዶ ኣይሰመረላን ተሳፍቲ ባEላቶም ዝመዝንዎ Eዮ። 

ሕጂ Eውን ወያ ንኪዳን ጨፍሊቐ ተኣምር ክሰርሕ Eየ Iላ ክትጭድር ጀሚራ ዘላ ፈጻሚት 
ሽማግለ ናይ ኮሚሽን 2 ክርስትያን ብ5 ኣስላም ኮይናስ ብከመይ ቀምቂምካ ከም Eትመዓራረ 
ቀጥI ስIና ማይ ሕነ ውሒጥዋ ትሕቆን ኣላ። Eታ ብዓባያ ኮሚሽን ድማ 21 ክስታን ብ30 
ኣስላም ምዃና ርIና ኣለና። ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ናይ ቃለዓለም ጸዋIት 
Eንተተቐቢለምዎ ኣየናይ Eምነት ሰዓብቲ ከም ዘቕርቡ ደሓር ዝርA Eዩ።  

ንሓደ ብዛEባ’ዚ ጉዳይ ዝፈልጥ ወዲ ውሻጠ Eዩ Iለ ዝገመትኩዎ ተሳታፊ ዋEላ ቃሊቲ 
ብዛEባ’ዚ ጉዳያት ሓቲተዮ፡ ዝሃበኒ ምላሽ ‘’Eቶም Eስላማዊ ውድባት ማለት ተዳሙን ኣብቲ 
ክልተሰለስተ ግዜ ንሓንሳብ ብስርቂ ንሓንሳብ ድማ ብወግI ዝወጸ ኣዋጃት ዋEላ ጉዳዮም 
ማEረ ናይ ብሄራት ኣጀንዳ ቆላሕታ ስለ ዘይረኸበ፡ Eሞ ብኣU ስለ ዝኾረዩ ንምድባሶም 
ተባሂሉ ብጥበብ ዝተገብረ Eዩ Iሉኒ። ብርግሪ’ውን ድሕሪ ምምራጽ Eዛ ናይ ኮሚሽን 
ፈጻሚትን ናይ ፖለቲካዊት ኮሚተ ልጓም ምስ ጨበጡን፡ Eስላማዊ ውድባት ክሳዶም ከልEሉ 
ከም ዝተዓዘበ Eቲ ወዲ ምሻጠ ኮሚሽን ይሕብር። ብሄራት ኣብታ ፈጻሚት ኣካል ናይ 
ኮሚሽን Eሞ ኣብ ተክኒካዊ ገንዘባዊ ጉዳይ ጥራይ ተሸጒጦም ክተርፉ ዝተገብረሉ 
ምኽንያት’ውን ካልE ናይ ጨነቀው መፍትሒ Eዩ። ኣብዚ ሓደ ከይጠቐስኩዎ ክሓልፍ 



ዘይደሊ ብዙሓት ተሳተፍቲ ዋEላ ኩሉ Eቲ ዝወጸ ኣዋጃት ንሕና ዘየንበብናዮን ዘይንፈልጦን 
Eዩ ዝብሉ ምዃኖም Eዩ። Eዚ ድማ Eቲ ዋEላ ኣብ መወዳEታ ዋናU ጠፊEዎ ኣብ Iድ 
ንኣዋጅ ከም ድላይካ ናይ ምጽብባቕ ላEለዋይ Iድ ዝነበሮም ውልቀ ሰባት ወዲቑ ከም 
ዝነበረ ዘረድE Eዩ። 

ምኽንያቶም ቅቡል ድዩ ኣይቅቡልን ብዘየገድስ ናይ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ 
ዋEላ ዘይምስታፍ ናይ ገዛE ርEሱ ኣሉታዊ ጽላሎት ከም ዝነበሮ ኩሉ ተሳታፊ Eቲ ዋEላ ኮነ 
ካብቲ ዋEላ ወጻI ዝነበረ ኤርትራዊ ዝስማማዓሉ’ዩ። ካብቲ ከም መትረፊ ዘቕረብዎ 
ምኽንያታት ናይ’ቲ ገሊU ሓቅነት ኣብቲ ዋEላ ከም ዝተንጸባረቐ’ውን ካልE ዘይስገር ሓቂ 
Eዩ። Eንተኾነ ኣነ EንኳE ኣይተሳተፉ ወይ ብኻ መተሳተፉ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ 
ስለምንታይ ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ኣጀንዳይ ስለ ዘይኮነን ዋናታቱ ዘለዉዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነን።  

Eቲ ዋEላ ኮሚሽ ከቕውም Eንከሎ ኣብ ግምት ካብ ዘEተዎም ነጥብታት ሓደ ጉዳይ ውክልና 
ሰልፊ ደሞክራሲ ህዚቢ ኤርትራ ኣብ’ቲ ኮሚሽን ምንባሩ ኣብU ዝወዓሉ ይሕብሩ። ብርግጽ 
ድማ ክለዓል ዝግበO Eዩ ነይሩ። ኣብ መወዳEታ ድማ ከም ዝኾነ ኣባል ኪዳን ውድብ 
ንሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክልተ ወንበር ንክተሓዘሉ ወሲኑ። ብርግጽ  Eዚ ውሳነ’ዚ 
ነቲ ናይ ‘’ኣቦና’’ ሃብተማርያም ኣብርሃ ሃለውለው ዝጉሕፍን Eቲ ዋEላ ሓላፍነታውን ናይ 
ምክኣልን ምጽውዋርን ባህሊ መሰረት ዘንበረ ምንባሩ ዘመልክትን Eዩ። ኣብ መወዳEታ ከም 
ዝተዓዘብኩዎ ግና Eቲ ተግባር ‘’ንግበሮ’ሞ ኣይነጸብቆ’’ ኮይኑ። ኣብ’ቲ ብቅርሕንቲ ዝኸሓነ 
ሕልና ዝተወሰነን ናብ ምፍዳይ ሕነ ዝዓለመን ምንባሩ ድማ ተዓዚበ። Eዚ ኮሚሽን ጌና 
ካብቲ ኪዳን ኣትይዎ ዝጸንሐ ድሑር ሰልሚ ከም ዘይወጸ ዘረድE ምልክት ድማ ይመስል። 
ስለምንታይ፡  ወዮም ንሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ወኪሎም ናብታ ኮሚሽን ክጽንበሩ 
ዝግበOም ከይመጹ Eንከለዉ፡ ኮሚሽን ድሮ ተመራሪጻን ሓላፍነት ተማቒላን ጉEዞኣ ቀጺላ። 
ተወከልቲ Eቲ ሰልፊ ንዘለዎም ከም ዝኾነ ኣባል ናይ ምምራጽን ናይ ምውድዳርን መሰሎም 
ግሂሱ። ናይ ዝበልናኩም ትገብሩን ኣብ ዘቐመጥናኩም ትቕመጡን በሓቲ መልEኽቲ 
ኣመሓላሊፉ። ኮሚሽን’ውን ከምቲ ናይ ቅድም ‘’Eሞ ሓንሳብ ስረሓ ሒዛ ዝወፈረት 
ኣሰናዳIት ደኣ ሕጂ ከመይ ጌርና ኣፍሪስና ከነEርያ ዝብል ናይ ሸፈጥ መከላኸሊ Eርዲ 
ትሰርሕ ዘላ ድማ ትመስል። Eዚ Eዩ Eምበኣር ቅድም’ውን ነገራት ከበላሹ ዝጸንሐ ናይ 
‘ኪድን ‘’ኪድን ኣይትበሎ ከም ዝኸይድን ግበሮ’’ ተንኮል። ምዃን ኣማሃጽዮን ደመኒኮ ካብ 
ቀደሙ’ውን ሓደ ካብ ናይዚ ተንኮል ሃንዳሲ ስለ ዝነብረስ ካልE ኣይትጽበን። 

ኣባላት ኮሚሽን ስልጣኖም ከም ዝተኸፋፈሉ ብኣዋጅ ምስ ተገለጸ፡ Eንደገና ንክልተ ብዛEባ 
ጉEዞ Eታ ኮሚሽን ይፈልጡ’ዩም Iለ ዝገመትኩዎም ሰባት በበይኖም ሓቲተዮም። Eቲ 
ጉዳይ ጌጋ ምዃኑ ንክኣምኑለይ ዓይኑ ኣይሓሰዩን። ምኽንያት ከቕርቡ Eንከለዉ ድማ፡ Eቲ 
ሓደ ብዘይምስትውዓል ዝተፈጸመ Eዩ Iሉኒ። ኣነ ግና ኣብቲ ኮሚሽን ከም በዓል ሕሩይ 
ተድላ ባይሩን ሃብተ ተስፋማርያም ጐመራን ዝኣመሰሉ ንምንቅስቓስ ኤርትራውያን ተመሃሮ 
ኣብ ውጻI ካብ 60ታት ጀሚሮም ይመርሕዎ ከም ዝነብሩ ብምግላጽ ወርትግ ዝንየቱን፡ ከም 
በዓል ብርሃነ የማነ ዝኣመሰሉ ብዝተፈላለየ መዝነት ንነዊሕ ግዜ ኣብ ህዝባዊ ውደባ ዝሰርሑን 
ውድባት ዝመርሑን ዝርከብዎ ኮሚሽን፡ ነዚ ዘንጊEዎ ምባል ኣይተቐበልኩዎን። Eቲ ሓደ 



ድማ ግዜ ስለ ዘየለ ነቲ ስራሕ ቀልጢካ ንምEማም ስለ ዝተደልየ ከይኮነ ኣይተርፍን Iሉኒ። 
Eታ ግዜ ስለ ዘይብልና Eትብል ቃል፡ ነቲ መዓልቲ ዋEላ ካብ ታሕሳስ 2010 ናብ ሓምለ 
2010 ንምስሓብ ትቐርብ ዝነበረት ምኽንያት ኣዘኻኺራትኒ። ዝኾነ ኮይኑ ብርIቶይ Eዚ 
ተግባርዚ ኣብ ታሪኽ Eዛ ኮሚሽን ብንግሆU ቁጽሪ 1 ጌጋ ኮይኑ ዝምዝገብን ንዝሓለፈ ግጉይ 
ተመኩሮ ዝደግምን ኮይኑ ክምዝገብ Eዩ። ንብዙሕ ቀጻሊ ጉዳያት ዘበላሹን ኣግላሊ ተግባር 
ከይከውን ድማ EሰግE። ‘’ቀዳማይ ስሕታን ካለኣይ ግና Eብዳን’’ ዝበሃል ድማ Eዚ Eዩ። 
ዘረባን መዓንጣን ቂሪጽካ’ምበር ስሒብካ ስለ ዘይውዳE ድማ ንሎሚ ኣብዚ ይኣኽለኒ። 

18 ነሓሰ 2010 

 

 


