
ዝሓሇፈ ተመክሮ መንእሰይ ቢንያም ሚካኤል “ኣብ ኮንፈረንስ ኣዲስ 2010” - ምስ’ዚ 

ናይ ዳኒኤል ተወልዯ ኣባል ኮሚሺን ዝስማዕ ዘሎ ወረ ይመሳሰል፡- 

 

ንቢንያም ሚካኤል ዝቐረበ ሕቶን ዝሃቦ መልስን እስከ ንተዓዘብ፣ 

1. መንቀሉ ተበግሶኻን ህርኩት ተሳትፎኻን ኣብ “ሃገራዊ ኮንፈረንስ” ኣዲስ ኣብርህ? 

መልሲ - ቀንዲ መበገስየይ ብዝፈልጦም ሰባት ኣቢሇ ዝተሓበርኩዎ እዩ። ብዝተገብረሇይ 

ምትብባዕ ከኣ ብዛዕባ ናይ ሃገርና ዝምልከት እንተኾይኑስ ዓቕመይ ዘፍቅዶ ከበርክት 

ብማሇት ነቲ ምንቅስቃስ ተሳተፍኩዎ። ንምንታይ ከምቲ ኩለ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ 

ዝኸይድ ዘሎ ምዕብልናታት ኣዝዩ ንስሇ ዘሰክፈኒ። ኮንፈረንስ ከኣ ከም መስርሕ ናይ 

ሃገራዊ ሕዉየት ገይረ ስሇ ዝርድኦ እየ። 

2. ተራኻን ቦታኻን ኣብቲ ናይ ኮንፈረንስ ምድሊዉ ንጥፈታት ከመይ ነይሩ? 

መልሲ - ምስ ኣዳሊዊት ኮሚቴ ሃገረ እንግሉዝ ከም ሰክረተር ኮይነ ሰሪሔ። ምስቲ ኩለ 

ዝነበረኒ ስክፍታታት ናይ ኣሰታትፋ ወከልቲ ኸኣ ይዕረ ዯኾን ብማሇት ነቲ ዝዓበየ ስእሉ 

ዕድል ንኽህብ ሰጊረ ክሳብ ናብ ኮንፈረንስ ኣዲስ ከይዯ ተሳተፍኩ። 

4. ንዕግበት ተሳትፎኻን ናይ ጽቡቕ ዉጽኢት ተስፋኻን ዕንቅፋት ዝኾኑ ተርእዮታት  

እንታይ ነይሮም?  

5. መልሲ - ብምለኡ እቲ መስርሕ ናይ ምድሊዉ ኮንፈረንስ ኣዕጋቢ ኣይነበረን። እዚ ኸኣ 

ነቲ ተሓታትነትን ግሁድነትን ናይ ኣሰራርሓ ጽፈት ዘማልእ ኣይነበረን ክብል ይዯፍር። 

ብተወሳኺ ቅድሚ ናብ ኮንፈረንስ ምእታዉና፡ ገሇ ካብ ሊዕሇዎት ኣባሊት፡ መሪሕ ተራ 

ዝነበሮም ናብታ እትምረጽ ኮሚሽን ኣባል ክኸዉን ተሓጽየ ከም ዘሇኹን፡ ኣብቲ መስርሕ 

ክንገር እንከሇኹ ሓዲሽ ነገር ከይኮነኒ ብማሇት’ዩ። ብምቕጻል ፕሮፈሰር ጆሰፕህ ማግነት 

ብዛዕባ ኤርትራ ብሓፈሻ ድሕሪ ምብራሁ ንብፍሊይ ከኣ ናይ ዓፋርን ኩናማን ጉዳይ 

ብመልክ ናይ ከበሳ መግዛእትን መጽቀትን ገሇጻኡ ምስ ቀጸሇ፣ ስመይ ክታም ብዘሊታ 

ወረቐት “እዚ ሃንዯበታዊ ዝመጸ ፈሊሊዩ ገሇጻ፡ ናይ’ዚ ኮንፈረንስ ጠባይ ዘየንጸባርቕ፡ 

ጠጠዉ እንተዘይ ኣቢልኩሞ ኣብዚ ኮንፈረንስ ተሳታፍነተይ ከቛርጽ እየ’ ኢሇ ናብ 

ዯመኒኮ ብመንገዲ ኣሳሰይቲ መድረኽ ኣቢሇ ኣመሓሊሉፈለ። እቲ ገሇጻ ናይ ፕሮፈሰር 

ማግነት ከየቛረጸ’ዩ ተዯምዲሙ። በዚ መሰረት ኣብ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ዝቐጸሇ ኣኼባ 

ምስታፍ ኣበኹ። ዯመኒኮ ብዛዕባ’ታ ዝሇኣኽኩለ ጽሕፍቲ ንኣብ ምድሊዉ ዋዕሊ 

መሳርሕተይ ዝነበሩ ሰባት ሓበሮም። 

6. ንዘይ ምስታፍካ ዉሳኔ፡ ሰብ-ዋዕሊ ብኸመይ ተቐቢሎሞ?፡  

መልሲ - ዯመኒኮ ብእንጽርጽሮት ናይ ዘይምቕባለ መንፈስ ኣርኣየኒ። ዝተፈሊሇዩ ካሇኦት 

ሰባት እዉን ተሳትፎይ ክቕጽል ኣተባብዑኒ። ናይ ካብቲ ቦታ መዉጽኢ ፍቓድ ምስ 

ሓተትኩ በሺር ኢሽሓቕ “ወሊ ባንኪ ሙን ናይ ሕቡራት መንግስታት ሓሊፊ ካብዚ 

ከዉጽኣካ ኣይክእልን’ዩ” በሇኒ። ዯመኒኮን ቀርነሎስን ከኣ ናይ ወረቐት ፍቓድ ካብ 



ሓልፍነቶም ወጻኢ ስሇ ዝኾነ ክህቡኒ ከም ዘይክእለ ኣረጋገጹ። ክፍሉ ጸጥታ ናይ 

መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዉስኖ ሓሊፍነት ጥራሕ’ዩ ከኣ በለ።  

7. ንመን ክትሓትት ከም ዘሎካ ኸ ሓቢሮሙኻ ዶ?    

ኣይተሓበርኩን፣ ሓዲረ ምስ ወዓልኩ ንኣቶ በሽርን ኣቶ ዶመኒኮን ብዘይ ፍቓዯይ ንክልተ 

መዓልታት ተኣሲረ ከም ዘሎኹን፡ ንብሪቲሽ ኤምባሲ ከፍልጥ ምዃነይን ሓበርኩዎም። 

ድሕሪ’ዚ ናብ ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመሓሊሇፍኩ። ኣቶ ካሕሳይ ዝተባህለ ናይ 

ጸጥታ በዓል-መዚ ከኣ ኣብ ሓንቲ ፍልይቲ ቤት-ጽሕፈት ወሲዶም ምርመራ ገበሩሇይ። 

8. እቲ ዝተገብረልካ ምርመራ እንታይ ይመስል ገሇ ካብኡ ኣሕጺርካ ግሇጽ? 

መልሲ - እቶም ሕቶታት ብኸፊል ከምዚ ዝስዕቡ ነይሮም፡-  

- ክልተ ሚእታዊት (2%) ንመንግስቲ ኤርትራ ትኸፍል ዲኻ? 

- ኣብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ ኲናት ተኻፊልካ ዶ? 

- ናይ መንግስቲ ኤርትራ ስሩዕ ዲኻ? 

- ኣብ ሃገር እንግሉዝ እንታይ ትገብር ኣሎኻ? 

- መዓስ ትምህርትኻ ወዲእካ? 

- ተመርዒኻ ዶ ኣይተመርዓኻን? 

     ሕቶታቱ ድሕሪ ምጭራስ፡ ነዚ መዯበር ጸሉእካዮ ከይትኸዉን ናብ ዯገ ከነዉጽኣካ ወይ         

      ዉን ከኣ ከተማ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ዝብለ ኣማራጺታት ክህበኒ ፈተነ። 

ንኹለ ከም ዘይቅበልን ናይ ምኻድ ዉሳኔ ጥራሕ ከም ዘሎንን ሓበርኩ።  ድሕሪ’ዚ 

ነቶም ሓሇፍቲ ዋዕሊ ክጽበ ከም ዘሎኒ ሓቢሩ ኣፋነወኒ።  

9. መጨረስታኡ ነገራትካ ብኸመይ ተዯምዯመ? 

መልሲ - ኣቶ ዯመኒኮ ኣብ ከባቢ ሰዓት 9፡30 ምሸት መጺኡ “ካብዚ መዯበር ሕጂ 

ትወጽእ” ዝብል ትእዛዝ ሃበ። ዝነበራኒ ክልተ መጠርነፊ ክዳዉንተይ ተሸኪመ ካብቲ 

ዉሽጢ መዯበር ንከተማ እትኸይድ ዝነበረት መኪና፡ ነብሰይን ኣቑሕተይን ተጻዒነ 

እንከሇኹ፡ ኣቶ ዯመኒኮ እናንጸርጸረ “ወረድ እዛ መኪና ናይ ዋዕሊ ኣገልግሎት ጥራሕ 

እትህብ እያ” በሇኒ። ክሳብ ካብ ዉሽጢ መኪና ዝወርድ ከኣ፡ ኣቑሕተይ በብሓንቲ 

ዯርበዮ። ካብቲ መዯበር (ኣብ ኣቃቂ ዝተባህሇ ቦታ) ወጺኤ ኣብ መካይን ዝሓልፋለ 

መንገዲ ጠጠዉ ኢሇ እንከሇኹ፡ ብኣጋጣሚ ታክሲ ትሓልፍ ስሇ ዝነበረት፡ ተጻዒነ ንከተማ 

ኣተኹ። 

 

ቢንያም ነዚ ኣብ ሊዕሉ ዝተጠቕሰ መልስታቱ ኣብ ምሃብ ክድምድም እንከሎ፡ ብተመክሮኡ ጣዕሳ ከም 

ዘይብለን፡ ክስገሩ ካብ ዘሎዎ ናይ መስርሕ ብድሆታት እዮም ኢለ ኸኣ ይኣምን።       


