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                  አይጓ ፎሮም በቅርብ ግዜ ከአቶ ዳደ ዳዊት ጋር የኢትዮጵያ መንግስት በኤርትራ ላይ ያለውን ፖሊሲ አስመልክቶ ጠቃሚ የሆነ ቃለ

               ምልልስ አድርጎ ነበር። በዚህ ጥያቄና መልስ ይሰጡ የነበሩ አንዳንድ አስተያየቶችና ጥያቄዎች ስሰማ አንዳንድ ነገሮችን ለመጻፍ

              ተነሳሁ። እኔ በዜግነቲ ኤርትራዊ እና በኢትዮጵያ የስደተኞች መጠለያ ቆይታ አድርጊ ነበር። ኤርትራውያን ስደተኞች በኢትያጵያ

               ላይ ያላቸውን አስተያየት በትክክል ምን እንደሚመስል ሃሳቤን በግልጽ ለማጋራት ደግሞ ይህን ጽሑፍ ለማዘጋጀት ተነሳሁ። አይጋ

          ፎርም አስተያየቲን ሊያሰተናግድ ፍቃደኛ ይሆናል ከሚል ሃሳብ በመነሳት ይህን ጽሑፍ ጽፍያለሁ።

               እኛ ኤርትራውያን ለነጻነት ባደረግነው ከፍተኛ ትግል ከባድ መስዋእትነት ከፍለናል። ይህ መስዋእት ግን የተከፈለው ለተራራና

             ኮረብታ ባህርን ለሞቆጣጠር አይደለም። ባለፉት የኢትዮጵያ ገዥ መደቦች ፍትህ ታጓድለዋል። ታሪካዊ ስህተቶች ተፈጽመዋል።

              እንዲሁም ፍትሃዊ ጥያቄዎች በጠመንጃ ሃይል ሊፈቱ ተሞክረዋል። ይህና ሌሎች ችግሮች ላለፉት ብዙ ዓመታት የኢትዮጵያንና

               የኤርትራን ህዝብ ደም አፍሰዋል። የፈሰሰው ደም እና የባደነው ንብረት እና ገንዘብ ሊገመት አይችልም። በኤርትራ ለነጻነት ትግልም

       በርካታ ኢትዮጵያውያን ከኤርትራ ህዝብ ጎን ሆነው ደማቸውን አፍስሰዋል።

        ይህን ደም ማፋሰስ ለማስቆም ደግሞ ኢህአዲግ እና ሻዕብያ ከ 1991       የወሰዱት እርምጃ አወንታዊ ነበር። በተለይም ኢህዲግ

                የወሰደው አቋም ችግሩን ለአንዴ እና ለመጨረሻ ይፈታል የሚል ግምት ነበር። እዚህ ላይ ማስመር የምፈልገው ነገር ህውሃት

             የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት አወንታዊ የሆነ እርምጃ ወስደዋል። ይሁን እንጂ የኢሳያስ መንግስት ከመጀመርያ አፈተጣጠሩ

              ጀምሮ በኣመጽ የሚመራ እና ፍትሃዊ ስላልሆነ ሰላምን ማምጣት አልተቻለም። ስለሆነም የኢሳያስ መንግስት ጦርነት በኢትዮጵያ ላይ

               ብቻ አይደለም ያወጀው፤ ጦርነት ያወጅው በኤርትራ ህዝብ ላይም ነው። ኢሳያስ በኢትዮጵያ ላይ ከደረሰው ጉዳት ይብልጥ

    በኤርትራ ህዝብ ላይ ላለፈው 25             ዓመታት ያደረሰው ጉዳት ይበልጣል። የዚህ አገዛዝ ውጤት ደግሞ ስደት መከራ በህዝቡ ላይ በዝቶ

             ህዝብ አገር ለቆ እግሩ ወደ አመራው ይሸሻል ያለው። ከዚህ የበለጠ ዋቤ መረጃ ማቅረብ አይቻልም።

                   አይጋ ፎረም ከአቶ ዳደ ደስታ ጋር ባቀረበው ቃለ ምልልስ ላይ አንድ ጥያቄ ሲቀርብ ሰምቻለሁ። አቶ ዳደ ብእወቀት ላይ የተመረኮሰ

              ጥሩ መልስ ስጥተዋል። ኤርትራውያን በኢትዮጵያ ሳይቀር በስደተኝነት ጥሩ አቀባበል ቢደረግላቸውም በኢትዮጵያ ላይ ጥላቻ

               አላቸው። የኢትዮጵትያ መንግስት ፖሊሲ አልሰራም የሚል አስተያየት በጥያቄ መልክ ይቀርብ ነበር። የዚህ የተባለው ነገር በራሴ ላይ

              ከደረሰው በመነሳት ለ አንባቢዎች መነሻ ይሆናል ብየ አሰብኩ። አቶ ዳደ ዳዊትን ከቀረበላቸው ጥያቁ አንዱ '    ከኤርትራ ሸሽቱ ወደ

       ትግራይ ሚገቡት ኤርትራውያን ከፍተኛ ጥላቻ በኢትዮጵያ ላይ አላቸው'         የሚል ነው። ይህ በሰነድ በጭብጥ ያልተደገፈ አባባል የኔን

                ስሜት ጎድተዋል። ምናልባትም የብዙ ኤርትራውያን ጨምሮ። ይህ አባባል ከእውነት የራቀ ነው። ከኔ እና ሌሎች ተመሳሳይ ሁኔታ

              ካጋጠማቸው ኤርትራውያን በኢትዮጵያ ስደተኞች ጣብያ የነበሩ አመለካከት ለመጀመር። እኔ እንደ ሁሉ ሰው በኢሳያስ መንግስት

               ትእዛዝ ወደ ሳዋ የሚባለው የውትድርና አገልግሎት ተወሰድኩኝ፤ ይህ የማንኛውም በኤርትራ የሚኖር ኤርትራዊ ግዴታ ነው። ይህ

                ደግሞ በሃይልና በዓመጽ የሚፈጸም ፖሊሲ እና አገባብ ነው። እኔ እስከማውቀው ድረስ በፍላጎቱ የሚሄድ የለም። በዚህ ይስልጣና

               ማዕከል እና ከዛም በሚቀጥሉት ብውትድርና አገልግሎት ላይ በነዚህ ዜጎች ላይ የሚፈጸመው ወንጀል እስከ የተባበሩት መንግስታት

                የሰብኣዊ መሰል ጥበቃ ልዩ አጣሪ ኮሚሽን ቆሞለት እየተጣራ ያለበት ሁኔታ ነው። በዓለማችን ውስጥ ተወዳዳሪ የሌለው፤ በሰው ልጅ

                ላይ ወንጀል አይተፈጸመ ነው። ይህንን ደግሞ በማጋለጡ እና በምክሰሱ ላይ ወጣት ኤርትራውያን በሰላማዊ ሰልፎች እና በተላያዪ

  አገባቦች እየተካሄደ ነው።



                  ወደ ጉዳየ ልመለስ እና የኤርትራ ህዝብ ከዚህ ባርባራዊ ስርዓት ለማምለጥ ወደ ወንድሙ የሆነው ህዝብ ወደ ትግራይ ክልል እና

           አፋር ክልል ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አቋርጠው ይገባሉ። ለምሳሌ እኔ እና ሌሎች 9  ሰዎች 2     ሴቶች የሚገኙበት ብአንድ ግዜ በጾሮና

                 አቋርጠን ወደ ትግራይ ክልል ገባን። ከኛ ውስጥ ከነበረው ፍርሃት የኢሳያስ ፕሮፖጋንዳ በመነሳት ምን ይገጥመን ይሆን የሚል ስጋት

              ሊፈጠር ባህርያዊ ነው። በመጀመርያ የገባንባት የትግራይ መንደር ህዝቡ በእልልታ ነው የተቀበለን። ውሃና ምግብ አቅርበው፤

                 የመጣው ሁሉ ሰው ደሞ ይስሙናል፤ እንኳን በደህና መጣቹ የሚል መልእክት ሰማን። እዛ አርፈን ዋልን ከዛም ደግሞ ፖሊስ

                ጠርተውልን ወደ አባ ጉና የሚባል ቦታ ወሰዱን። የምዝገባው ስነስርዓት ደግሞ ተጠናቖ የስደተኛ መኖርያ ወረቀት ተሰጠን። ይህ ሁሉ

                ሲሆን ካለው የቋንቋ እና የባህል ትስስር የተነሳ ልክ አገራችን እንደነበርን ነው። በተደረገልን አቀባበል የተነሳ፤ በስደተኛው ካምፖች

                ውስጥ ደግሞ የሚገኘው አብዛኛው ህዝብ ከ ኤርትራ ድንበር አዋሳኝ የመጣ ህዝብ በብዛት ስላለ፤ከዚህ አካባቢ ህዝብ ጋር ብጋብቻ

               የተሳሰረ ስለሆነ የሚያደርገው እንቅስቃሴ አገሩ እንዳለ ነው ሰው የሚሰማው። በኢትያጵያ ላይ ጥላቻ ያየሁበት አጋጣሚ ደግሞ

                የለም። የ ኢትዮጵያ መንግስት ከከፍተኛ ትምህርት ዕድል እስከ በነጻ የመንቀሳቀስ መብት ለ ኤርትራውያን ሰጥተዋል። እኔ በ

                 አጋጣሚ ደርግ መውደቅያው አካባቢ ከ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ተመርቂ ስለ ነበር፤ ለኔ ወደ ሚያዋጣኝ መንገድ ቀጠልኩ። በርግጥ

              ግን ብዜ ኤርትራውያን የትምህርት ዕድል ተጠቃሚ ሆነዋል። በርግጥ እንደ ሁሉ ኢትዮጵያዊ የሚያጋጥመው የኬራይ ሰብሳቢነት

              ችግሮች ስደተኛውም ያማርራል። አንዳንድ ባለስልጣኖች አብዛኛው ኤርትራዊ የውጭ እገዛ አለው ብለው ስለሚያምኑ የወረቀት ስራ

                ላይ የሚፈጥሩት ችግር አለ። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት እራሱ ያመነበት እና የክራይ ሰብሳቤነትን ልያጣፈ ብዙ እንቅስቃሴ

              ያዳርጋል። ብስደተኛው ካምፕ ውስጥም የክራይ ሰብሳቤነት የገነነ ሊሆን ይችላል። ይህም መጋለጥና መንግስት አውቆት ሊሰራበት

               ከሚገባው የመልካም አስተዳደር ጋር የሚያያዙ ጉዳዮች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ የ ኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ለ ኤርትራውያን ወደ

               ኢትዮጵያ የሚጋዙ ልዩ ፎርሞች አለው። ይህ ደግሞ ተራውን ህዝብ እንጅ የኢሳያስን ስርዓት አያስቀረውም። ኢትዮጵያና ኤርትራ የ

1000 ኪ/                ሜ ድንበር የሚጋሩ እና በርካታ ተላላኪዎች ያለው ኢሳያስ በዚህ ቅጽ ከፈለገው ይቀራል ብሎ ማሰብ ያስቸግራል።

                 ለሰርግ፤ ለሃዘን፤ ለጸበል የሚሄዱ ኤርትራውያንን ግን የወረቀት ስራ ከማብዛቱ አልፎ ወደ ወዳጆቹ ወይም ወገኒ ናቸው ብሎ ወደ

             ሚያስበው ቦታ አየሄድኩ ነው ብሉ እንዲያስብ አያስችልም። ይህም ጥሩ ያልሆነ ስሜት የሚፈጥርባቸው አሉ።

                ብዙ ኤርትራውያን በኢትዮጵያ ላይ ያላቸው አመለካከት መልካም መሆኑን ነው እኔ የማውቀው። በጥሩ ሁኔታ የተቀበለን ህዝብ

              በጥላቻ ያዩታል የሚል አስተሳሰብ የኢሳያስ ስርዓት ከምያደርገው የረቀቀ ፕሮፖጋንዳ ስልት አንዱ ነው። እንዴት እንደሚሰራ

       የሚያሳየው ሃቅ ነው ብየ እማናለሁ። ኢሳያስ የሚዘረጋው misiformation        አቃሎ ማየት አይቻልም። በተለይ በአሁኑ ሰዓት

          በትምክህት የተሞሎ ታሪካዊ ጠላቶቻችንን አጋር በማድረግ ከፍተኛ የሃሰት ፕሮፖጋንዳ ይዘረጋል።

                ሁሉ ኤርትራዊ እንደ ማንኛውም ሰው እንደየ አቅሙ አስተሳሰቡ ሌለያይ ይችላል። ለምሳሌ በ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የልማት

                እድገት አለ ብየ አምናለሁ፤ አንድ ትምክህተኞች ኢትዮጵያን ደግሞ እየተሰራ አይደለም ይላሉ። ይህ የሚዳሰስ እና የሚታይ ነገር

            ላይም ጭምር ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ አንዳንድ ኤርትራውያን የራሳቸው አስተያየት ሌኖራቸው ይችላል።

                ኤርትራውያን ዙርያ የሚነሳው ግን ከድንበር ማካለል ጋር በሚነሳ ጉዳይ ነው። በአብዛኛው የኤርትራ ህዝብ ውስጥ አንድ አምነት

                  አለ በዚ በድ ንበሩ ጉዳይ ዙርያ ማለት ነው። ጦርነቱ ኢሳያስ እንደጀመረው ሁሉ ኤርትራዊ ይስማማበታል። ለምን ለምን ጀመረው

               ለሚለው ብዙ ትንተናዎች ይሰጥበታል። ብዙ ሰው የሚስማማበት ችግሩ የድንበር አይደለም። ጦርነቱ በሁለት ወገኖች የብዙ ንጽሃን

                  ህዝቦችን ህይወት በላ። በተለይ ደግሞ ይህ አካባቢ በጦርነት ባለፉት ስርዓታት ከፍተኛ ዋጋ የከፈለ ህዝብና ኣካባቢ ስለሆነ ነው። ይህ

        ሁሉ ሆኖ ሁለቱ መንግስታት ወደ ፍርድ ቤት ጉዳያቸው አመራ....        ፍርዱ ለሁለቱም በእኩል ሊያስደስት አይችልም። የድንበሩ ፍርድ



               አፈራረድ ብዙ ችግሮች አሉት። ይሁን እንጂ ተፈርደዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ፍርዱን አቀበላለሁ ብሎ ገብቶ አልቀበልም አለ

                 የሚለው ነገር ብዙ ኤርትራውያንን አላስደሰተም። ኤርትራ ከየመን ጋር በሃኒሽ ሱቁር ደሴት ጦርነት ገብታ ፍርድ ቤት ላይ ሃኒሽ

                ለየመን ተፈረደ። ደሴቱ ከፍተኛ የ ኢኮኖሚ ጠቀሚታ ነበረው። ፍርድ ግን ፍርድ ሆነ። ለድርድር አልጠራችም የሚሉ ብዙ

              ኤርትራውያኖች አሉ። ይህ ብቻ አይደለም። ኢሳያስ የባድመን ጦርነት የከፈተው የስልጣን እድሜውን ለማራዘም ነው። አገርህን

                  ተከላከል እያለ ልክ እንደ ደርግ ማለት ነው። ደርግ የ ኤርትራን ችግር ሊፈታ ያልሞከረው በስልጣን የሞቆየት ህልሙን ላምስፈጸም

                  ነው። በ ኤርትራ ህዝብ አስተሳሰብ የ ኢትዮጵያ መንግስት ይህን የ ኢሳያስን ህልም እውን በማድረግ በኩል እየተባበረ ነው የሚል

 ነው።

                ኢሳያስ በአሁኑ ግዜ የኢትዮጵያና የኤርትራ የድንበርን ችግር ከሁለቱ አገሮች አልፉ ወደ ሪጅናል እና አለማቀፋዊ ችግር ለመቀየር

                 ሌት ተቀን እየሰራ ነው። ይህ በሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች ወደ ላቀ የኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገት መቀየር እና ለሌሎች አገሮች

                ምሳሌ ሊሆን ይችል የነበረ ምቹ ሁኔታ፤ ለህዝቦች ስቃይ ማራዘምያ የሚሆኖ ከችግር ወደ ሌላ በምፍጠር ውጥረት መፍጠር የኢሳያስ

                 ባህሪ ነው። በአሁኑ ግዜ ኢሳያስ የመካከለኛ ምስርቅ ችግር ወደ የአፍሪቃው ቀንድ ለማምጣት የተላላኪነት ስራ እየሰራ ነው። ይህን

                ሃቅ የኤርትራ ህዝብ ጠንቅቆ ያውቃል ግን ህዝቡ አሰተያየቱን ሊሰጥ የሚያስችል መንገድ የለም። ኤርትራ በኣንድ አምባገነን ገለ

                ሰብ የምትተዳደር አገር ናት። የአፍሪቃ ቀንድ አገራት ኢሳያስ እስካለ ሰላም ልያገኙ ከቶ አይቻልም የሚለው አስተሳሰብ እኔም

              የምጋራው ነው። የኤርትራ ህዝብም ጭምር በሰላም ሊኖር አይችልም። የኢትዮጵያ መንግስት ኢሳያስን ራቁቱን ልያወጣው ከሆነ

                 በድንበሩ ጉዳይ ላይ ደፋር ውሳኔ መወሰን አለበት። ኢሳያስ የ ኤርትራን ህዝብ ረግጦ ይዞ ያለው፤ ድንበር ገና አልተሰመረም፤

                 ኢትዮጵያ ገና ልትወረን ትችላለች ወዘተ ነው። ይህ ደሞ ሌሎች ጥያቄዎች እንዳይነሱ የማፈኛ ብልሃቱ ነው። ብውጪ ሆነን

           ይምናየውና ድንበሩ አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች ያላቸው አስተያየት እራሱ ለየት ይላል። ባለፈው 7      ወር አካባቢ ወደ ትግራይ ተጉዥ

                ነበር፤ የኔን አስተያየት ብዙ የተማሩ የትግራይ ተወላጆች ይጋሩታል። እዛ የሚኖረው ህዝብ በፍንጅ እና በሰላም ማጣት ይቸገራል።

                ድንበሩ ቢካለል እነዚህ ህዝቦች ናቸው በቦታው የሚኖሩት፤ እንደ ድሮዋቸው ኑሮ በጋራ ነው የሚቀጥሎት። አዲስ ህዝቦች ከሌላ ቦታ

             የሚሰፍሩበት ቦታም አይደለም። ችግሩ ህዝብ ለህዝብ እንዲነጋገር ቦታ አልተሰጠውም። ፖለቲከኞች በተለይም ትምክህተኞች እና
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