ኣገዲሲ እዋናዊ መግሇጺ
ህዜቢ ኤርትራ እንሆ ዯጊም ንሌዕሉ 23 ዒመታት ዜኣኽሌ በቲ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ዜተኸተል ኩለ
መዲያዊ ጭቆናታት ይኹን ቅሌውሊው ብውሽጥን ዯገን ክሳቐ ጸኒሑ ኣል። እንተኾነ ግን ጸዋርን
ሇዋህን ህዜቢ ብምዃኑ በቲ በብእዋኑ ዜቀያየር ሽሕጣን ወይ ብግብሪ ይጭበጥ ኣጉሌ መብጽዒታት
ህግዯፍ ክታሇሌ ጸኒሑ’ዩ። ህዜብና ቀቢጹ ይቀብጽ ተስፋ ይቆርጽ ህዜቢ ብምዃኑ፡ ህግዯፍ ካብ
ልሚ ጽባሕ’ዶኾን ሇውጢ ይገብር ይኸውን ብዜብሌ ሰይጣን ዜኾነ ስርዒት ሓቒፉ ክነብር ዜጸንሐ።
እንታይ’ከ ይገበረ? ህግዯፍ ዜወጸለ ጸረ ህዜቢ ስርዒት ምዃኑ ኣዒርዩ ዜፈሌጥ’ኳ እንተኾነ ካብኡ
ዜሓይሽ ተስፋ ንበረለ ቅኑዕ ፖልቲካዊ መስመርን ኣንፈትን ዜሓ ፍርይ ዜበሇ መተካእታ ክኽውን
ዜኽእሌ ውድብ ክረኽብ ኣይከኣሇን።
ኣብ ከምዙ ዜኣመሰሇ መሪርን ጽንኩርን ኩነታት’ውን እንተኾነ ጉዲዩ ከምቲ ያታዊ ምስሊ ዜብል ካብ
ይትፈሌጦ መሌኣኽስ ትፈሌጦ ሰይጣን ዜዒይነቱ ኮይንዎ ጸኒሑ ኣል። ሕጂ’ውን እቲ ንሌዕሉ 23
ዒመታት ዜወሰዯ ናይ ህግዯፍ መታሊሉ ስሌቲ መሌክዒቱ ዯኣ ይቀያየር እምበር ዯው ክብሌ ምሕሳብ
ዜኸኣሌ ኣይኮነን። ብ20 መጋቢት 2015 ኣብ ኤርትራ ኣብ ክሌተ ዒበይቲ ወተሃዯራውን ቁጠባውን
ስትራተጂካዊ ትካሊት ከቢድ መጥቃዕቲ ተኻይደ ኣል። ዚጊት ናይቲ ዜተገብረ መጥቃዕቲ ሓሊፍነት
ዜወስድ ፍለጥ ኣካሌ ኣይተረኽበን። ከምዙ ዜበሇ ከቢድ መጥቃዕቲ ብመን ኮን ተፈጺሙ ክኸውን
ይኽእሌ ኢሌካ ክትግምት ከሇኻ፡ ስርዒት ህግዯፍ በብመዒሌቱ ባዕለ ብዜፈጠሮም ናይ ውሽጥን
ወጻእን ጸሊእቲ ብዘሓት’ኳ እንተኾኑ ንሕጂ ኣብ ኣርባዕተ ከፊሌና ክንርእዮም ንኽእሌ።
1- ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ል ሕቡእ ተቓውሞ፡ ብስንኪ’ቲ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ እናተኸተል
ዜመጸ ኣዕናውን ጨቋንን ዜኾነ ፖልቲካዊ ምሕዯራ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተቓውሞ ህዜቢ
እናዒበየ መጺኡ’ዩ። እቶም ናይ ቀረባ ሓሇፍትን ካድራትን ህግዯፍ’ውን እንተኾነ ብምለእ
ዕግበትን ቅሳነትን ሂወቶም ዜመርሕለ ርጉእ ኩነታት ብይምህሊዉ፡ ካብ ውሽጢ ኣካሊቱን
ትካሊቱን ከምዙ ዜኣመሰሇ መጥቃዕቲ ክፍጸም ትጽቢት ዜግበረለ ነገር’ዩ። ብርግጽ እዙ ድሮ
ተፈጺሙ ል ስርሒት’ዙ በቶም ኣብ ውሽጢ ዜዒብዩ ሇዉ ዯሇይቲ ዯሞክራስያዊ ሇውጢ
እንተይተፈጺሙ’ውን ኣብ ቀረባ ግዛ ተመሳሳሉ ተርእዮ ክረአ ዜኽእሌ ምዃኑ ኣብ ትጽቢት
ክኣቱ ዜኽእሌ ጉዲይ’ዩ።
2- ካብ ኤርትራ ወጻኢ ዜርከቡ ኣካሊት ዯንበ ተቓውሞ፡ እዝም ሓይሌታት እዙኣቶም ሓይሉ
ሰብን ኣጽዋርን ኣይኮነን ጸኒሑ ሽግሮም። እቲ ሽግር ቅኑዕ ናይ ኣመራርሓ ኣንፈት ክኽተለን
ክህቡን ስሇ ይጸንሑ ጥራሕ’ዩ። እምበር እዙ ናይ ሕጂ ዯንበ ተቓውሞ’ውን ካብ ኣብራኽ
ናይቲ ቅያን ታሪኽን ዜሰርሐ ጅግና ህዜቢ ስሇዜወጹ ካብዙ ልሚ ቅነ ዜተራእየ ስርሒት
ንሊዕሉ ክሰርሑ ዜጽግሞም ኣይኮኑን። እዙ ዜተፈጸመ ስርሒት ሕጂውን ብነባራት ዯንበ
ተቓውሞ እንተይተፈጺሙ ኣብ ቀረባ እዋን ብዯንበ ተቓውሞ ተመሳሳሉ ስርሒት ክፍጸም
ዜኽእሌ ምዃኑ ትጽቢት ዜግበረለ’ዩ።
3- ብጎረባብቲ ሃገራት ብፍሊይ’ውን ኢትዮጵያ፡ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ክሳብ ሕጂ ብዕሉ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ወቒዐኒ ኣይበሇን ል። (ዒቕሚ ወያኔን ኢህወዯግን ከቋናጽብ ዜጸንሐ
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ትምክሕታዊ ስርዒት ህግዯፍ ሕጂ ተመሉሱ በቲ ዜነዒቖ ፖልቲካዊ ሓይሉ ተዯብዱበ ክብሌ
ስሇ ሕፍሮ ኣሜሪካ ዯብዱቡና ዜብሌ በቲ ናይ ሓሶት ፋብሪካኡ 03 ከም ዜተዋፈረ’ውን
ተረጋጊጹ ኣል። መንግስቲ ኢትዮጵያ’ውን ክሳብ ሕጂ ወቒዏ ኣይበሇን፡ እኳዯኣስ ብቀዲማይ
ሚኒስተር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቢለ ዜተመሓሊሇፈ መሌእኽቲ እንተሌዩ “ተወቒዏ ዜበሇ
ኣካሌ ምስ ሰማዕና ንምሌሰለ ብምባሌ’ዩ ነቲ ሕቶ ጎስይዎ ዜሓሇፈ። መንግስቲ ኢትዮጵያ
ቅድሚ ሕጂ ንይዕበ ይንኣስ ምትንዃሊት ስርዒት ህግዯፍ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ
ዯጋጊሙ ከጠንቅቕ ጸኒሑ’ዩ። እዙ ጥራሕ ግን ኣይኮነን፡ ድሕሪ ሕጂ ኲናት እንተተኸፊቱ ናይ
መጨረሽታ ክኽውን’ዩ ኢልም ስሇ ሇዉ፡ ምስቲ ጀማሪ ኲናት ኮንካ ንከይትረአ ሇዎ
ተጽዕኖ ተዯሚሩ ሓዯ ካብዝም መንግስታት ከምዙ ዜኣመሰሇ ስርሒት ምስ ዜፍጽም ኩልም
ቁሕም ኣቢልማ ስቕ ዜብለ እምበር ዒው ኢልም ክዚረቡለ ኣይንጽበን። ድሕሪ’ዙ ኩለ
መጠንቀቕታ ህግዯፍ ካብ ቀንጠብጠብ ኣይተቆጠበን። ክሳብ’ታ ናይ መጨረሽታ ሰዒቱ’ውን
ካብ ቀንጠብጠብ ወጻኢ ኣብ ሰሊም ክነብር ዜኽእሌ ስርዒት ኣይኮነን። እቲ ምክንያት ከኣ
ብሩህ’ዩ። ህዜቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ እንተ ረጊኡ ባህርያት ስርዒት ህግዯፍ ክምርምርን
ዜሓይሽ መተካእታ ከናድን ምእንቲ ከይጅምር፡ ጸሊእቲ ኣሇዉና እናበሇ ወትሩ ኣብ ተጠንቀቕ
ክነበር ኮነ ኢሌካ ዜስረሓለ ል ናይ ዱክታቶርያውያን ስራሕ’ዩ። እቲ ናይ ዯገ ተጻብኦ
በብእዋኑ ጎሉሑ መታን ክረአ ድማ ብሓዯ ወገን ተሓቢኡ ንእሽቱ ናይ ስሇያን ወተሃዯራዊ
ጉጅሇታት እናሇኣኸ እቲ ሰራም ምትንዃሊት እናቐጸሇ፡ በቲ ካሌእ ሸነኽ ድማ ምስ መንግስቲ
ዜጸንሐ ባእስን ቅርሕንትን እናመዜመን እናኣጓሃሃረን ኢትዮጵያ ናይ ህዜቢ ሰሊም ይትዯሉ
ሃገር ምዃና ክሰብኽ መሬት ዒሪብዎ ኣል። ህግዯፍ ከምዙ ዜኣመሰሇ ተግባራት ክሳብ
የቋረጸ ድማ መሌሰ-ተግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዙ ኣብ ዜሓሇፈ ሰሙን ዜተራእየ
ስርሒት ይኹን ካሌእ ተመሳሳሉ ስርሒት ክፍጽም ትጽበዮ ነገር’ዩ።
4- ዝባውን ዒሇም-ሇኻውን ወስታ፡ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ በቲ ዜኽተል ል ተናኻሲ ናይ ወጻኢ
ጉዲይ ፖሉሲኡ ልሚ ካብ ማንም ግዛ ንሊዕሉ ኣብ ዱፕልማሲያዊ ተነጽል ኣትዩ ምህሊዉ
ንሪኦ ኣሇና። እቶም ክሳብ ሕጂ ትንፋስ ክሰዂዕለ ዜጸንሑ ሃገራት ገሇ ካብ ሃገራት ኣዕራብን
ሃገራት ኣፍሪቃን ኣብ ርኡይ ናይ ተፋጠጥ ወጥሪ ኣትዮም ኣሇዉ። ስርዒት ህግዯፍ በታ ሓሶት
ዜስንቃ ተላቪዥኑ ጌይሩ ነቲ ኣብ የመን ል ኩነታት የሇኹለን’ኳ እንተበሇ፡ ብብዘሓት ናይ
ሓበሬታ ምንጭታት ምስ ገሇ ናይ ዒይኒ ምስክራት’ውን ኢድ ከም ሇዎ ተረጋገጹ’ዩ። ኣብ
የመን ንማእከሊይ መንግስቲ ንምግምጣሌ ዜንቀሳቐሱ ሇዉ ሑሲይን ብመንግስቲ ኢራንን
ስርዒት ህግዯፍን ዜሕገዘ ምዃኖም ይግሇጽ’ዩ። ብኣንጻሩ ድማ ንማእከሊይ መንግስቲ የመን
ንምድሓን ሃገራት ማእከሊይ ምብራቕ ብውሳኔ ሉግ ዒረብ ብመሪሕነት ስዐዱ ዒረብ
ይተኣዯነ ሰብኣውን ንዋታውን ሓገዜ ጌሮም ውዐይ ኲናት ከፊቶም ኣሇዉ። እዙ ከምዙ
ዜበሇ ዯሚቑ ዜወጸ ኣሰሊሌፋ ሓይሌታት ንስርዒት ህግዯፍ ካብ ከባቢኡ ተነጺለ ጢሌጢሌ
ክብሌ ጌርዎ ኣል። ሑሲይን በቲ ዜገጥሞም ል ዜተሓባበረ ናይ ሃገራት ኣዕራብ መጥቃዕቲ
ሓንቲ መዕቆቢቶምን መጠናኸሪቶምን ኤርትራ ጥራሕ ካብ ኮነት እቲ ኣማዕዱና ንሪኦን
ንሰምዖን ሇና ኲናት ሃፈጽትኡ ኣብ ሃገርና ኣይመጽእን ኣይበሃሌን። ስሇዙ እዙ ኣብ ዜሓሇፈ
ሰሙን ኣብ ሃገርና ዜተራእየ መጥቃዕቲ በዝም ሓይሌታት እዙኣቶም እንተይተፈጸመ’ውን
ኣብ ሃገርና ካሌእ መሰረታዊ ሇውጢ ክሳብ ይመጸ ካብ ከምዙ ዜኣመሰሇ መጥቃዕቲ
ክንድሕን ኣይንኽእሌን።
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እዙ ይኹን እቲ ዜተዯብዯበ ቀንዱ ቁጠባዊ ምንጪ ናይቲ ጨቋኒ ስርዒት ካብ ኮነን እቲ
ዜተዯብዯበ ወተሃዯራዊ ትካሌ’ውን ቅድሚ ኩለ ንህዜቢ ኤርትራ ቀጺለ ከኣ ንጎረባብቲ ሃገራት
ሰሊም ዜኸሌአን ክሳብ ዜኾነ መን ገበሮ ብየገድስ ኣገናዕ ክበሃሌ ዜግበኦ ስርሒት ምዃኑ ሙለእ
ዕግበትና’ዩ። ከምዙ ዜኣመሰሇ ስርሒት ንህግዯፍ ፍጹም ትንፋስ ይህብ ኣብ ሳሌስቲ ሳሌስቲ
እንተዜዯጋገም’ውን ዕምሪ ናይቲ ጨቋኒ ስርዒት ህግዯፍ ንምሕጻርን እፎይታ ውጹዕ ህዜብና
ንምቕሌጣፍ ዒቢ ተራ ዜጻወት’ዩ።
ኣብ ከምዙ ዜኣመሰሇ ህሞት ንጉዲይ ናይቲ ህዜቢ ብምዜንጋዕ ኩለ ግዛ ዜዯጋገም ሌዕሊውነት
ዜብሌ መዜሙር ትምክሕተኛታ ክዜመር ይስማዕ’ዩ። ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራሲያዊ ሇውጢ
(ኤስዯሇ) ካብ መሰሌን ክብርን ህዜቢ ንሊዕሉ ዜግሇጽ ሌዕሊውነት ዜበሃሌ ነገር ይምህሊዉ’ዩ
ዜኣምን። መሰሌን ክብርን ህዜቢ ኤርትራ ከኣ ካብ ኩልም ባዕዲውያን ገዚእቲ ብዜኸፍአ መሌክዐ
ብስርዒት ህግዯፍ’ዩ ተጋሂሱ። ህዜቢ ኤርትራ ንሌዕሉ 30 ዒመታት ቀያሕቲ ዯቁ እናኸፈሇ ምጸኦ
ሃገራዊ ነጻነት ጉጅሇ ህግዯፍ ብኢዯ ወነኑ ብይድምጺ ህዜቢ ኣብ ኮረሻ ፖልቲካዊ ስሌጣን
ተወጢሑ ባዕለ ሓጋጊ ባዕለ ፈጻሚ ባዕለ ፈራዱ ኮይኑ ንህዜቢ ኣብ ራዕዱ ኣእትዩ ል ዜወጸለ
ግፍዏኛ ስርዒት’ዩ። ስሇዙ ንሌዕሊውነት ህዜቢ ግሂሱ ንህዜብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ኣዜዩ ሓዯገኛ
ኩነታት ኣብጺሑ ል ስርዒት ህግዯፍ ጥራሕ’ዩ። እቲ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብ ማሕበረ-ሰብ
ዒሇምን እናዒበየ ዜመጽእ ል ኣለታዊ ገምጋማት ከኣ ብሰንኪ ኣዕናዊ ውሽጣውን ግዲማውን
ፖሉሲ ስርዒት ህግዯፍ እምበር ህዜቢ ኤርትራ ብዜፈጠሮ ኩነታት ኣይኮነን። ስሇዙ እንተተዯፊሩ
ስርዒት ህግዯፍ ዯኣ’ዩ ዜድፈር ል እምበር ህዜቢ ኤርትራ ኣይኮነን።
ህዜቢ ኤርትራ ሕጂ’ውን ከምቀዯሙ ጅግና ህዜቢ’ዩ። ህዜቢ ኤርትራ ኣይተዯፍረን ሌዕሊውነቱ
ኣይተተንከፈን። ህዜቢ ኤርትራ ቅኑዕን ፍትሓውን ዕሊማ ስሇ ዜሓ’ዩ ኣብ ኣፍሪቃ ካብቶም
ዜዒበዩ ወተሃዯራዊ ሓይሌታት ዜበሃለ ሓዯ ንስርዒት ዯርጊ ዯምሲሱ ሃገራዊ ነጻነቱ ዜተጓናጸፈ።
ካብዙ ንሊዕሉ ወተሃዯራዊ ቅያን ምስክርነትን ኣይድሌዮን’ዩ። እቲ ድሌዮ ከምቲ ኣብ ዒውዱ
ኲናት ርኣዮ ጅግንነት ኣብ ጎዯና ሰሊምን ብሌጽግናን ነቲ ድሕረትን ድኽነትን ብጅግንነት
ምስዒር’ዩ። ቅኑዕ ፖልቲካዊ መሪሕነት እንተዜረክብ ኣብኡ’ውን ኣይምሓመቐን ነይሩ። ሕማቕ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ ድሕረትን ኲናትን ጥራሕ ክነብር ዜኽእሌ ስርዒት ስሇዜረኸበ ህዜብናን
ሃገርናን መጸውዑ ስዯትን ድኽነትን ክኾኑ ይረኣዩ ኣሇዉ።
እዙ ኩለ ግን ነበረ’ያ ነበረ ክኽውን’ዩ። መጀመርታ ግን ነዙ ሇናዮ መሪር ኩነታት ክቕጽሌ
ዜገብር ል ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ክንኣሉ ኣሇና። ጅግንነት ህዜቢ ኤርትራ ከም ቀዯሙ’ዩ ል
ክበሃሌ እንተኾይኑ’ውን ኣብ ጎስጓስ መኸተ ህግዯፍ ይኮነስ ኣብ ምእሊይ ስርዒት ህግዯፍ ሓዯ
ኢድ ኮይንና ክንሰርሕ እንተኽኢሌና ጥራሕ’ዩ።
ቤት ጽሕፈት ዛናን ሓበሬታን
ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራሲያዊ ሇውጢ (ኤስዯሇ)
05 ሚያዜያ 2015
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