ገለ መዓቀኒታት ምስ ክልተ ነገራት !!
መቕድም !!

ብመንEሰያት ተሳናዲU ብመንEሰያት ዝተተገብረ ሰላማዊ ሰልፍታት፡ ብፍላይ ኣብ

ጀኒቫ፡ ስቪሰራ፡ ዝድነቕ ነበረ። መንEሰይ ኤርትራ ግዴU ክጻወትን ንዘንጊ ቃልሲ ክልEልን ክመርሕን
ብቑE ከም ዝዀነ ድማ ኣመዝጊቡ። መራሕቲ ውድባት ቪድዮ ወይ ደረቕ ስEለታቶም ኣብ Iንተርነት
ብምዝርጋሕ ዓወት ቃልሲ መንEሰያት ንምምንጣል ክውጣውጡ ግን ረኤና። Eዚ Eዉት ፖለቲካዊ ተርEዮ
ንምEበላ ዓለመለኻዊ ዲፕሎማሲ ዘጠዓEም ኲነት Eውን ፈጢሩ ኣሎ። ነቶም የዋሃት ዜጋታት ገና ካብ
ጋኔነት ስርዓት ኣስመራ ሓራ ዘይወጽU Eውን <ኣቱም ሰባት ካንዶ ኣባጊE ገዛI ደርቢ ኰይና ተሪፍና>
Eውን የብሎም ኣሎ። ዮሃና መንEሰይ ኤርትራ!!!
ገለ መዓቀኒታት !! ሀ. ህልዊ ኩነታት !!: ህልዊ ኩነታት ክንብል ከሎና፡ ህልዊ መድረኽ ማለትና
ኣይኰነን። መድረኽ ገምጋም ረቛሒታት ሓደ ፍሉይ ሕቶ ወይ ጉዳይ Eዩ። ንምሳሌ ንጉዳይ ኤርትራ
ብዝምልከት ኣብዚ ዘሎናዮ መድረኽ፡ ዓለመለኸውን ውሽጣዊ ጉዳያት ሀገርን ጽልዋOም ኣብ ቃልሲ
ተቓውሞ Eንታይ ይመስል? ከምU Eውን ዝምድና ተቓውሞ ኤርትራ ምስ ጐረባብቲ መንግስትታ
Eንታይ ይመስል?

ወይ ውሽጣዊ ዝምድናታት ሓይልታት ተቓውሞ Eንታይ ይመስል?

ወዘተ.

Eንዳበልካ Eዩ ዝግምገም። Eንተዀነ ግን ህልዊ ኩነታት ሐይልታት ተቓውሞ ኤርትራ በዞም ኣብ ላEሊ
ዝሰራEናዮም መAቀኒታት ክግምገም Aይክኣልን Eዩ። ኣብዚ ዘሎናዮ ግዜ፡ ሓይሊ ተቓውሞ ኤርትራ
ብሓሸውየነትን ፈውዳን ከይተረፈ ምEቃን ከድልየና Eዩ።
ለ. ሓሸውየነት !!: ኣብ ህልዊ ኩነት፡ ሓይልታት ተቓውሞ ክንዲ ኣንጻር ስልጣን ኣስመራ ዝቃለሱ፥ ኣብ
ዓውዲ ሸንኰለል ሰሚናራትን ዋEላታትን ጉባኤታትን Eዮም ዝርከቡ። ስለዚ ኸኣ Eዩ ብዙሓት ለባማት
ንሸንኰለል ሓይሊ ተቓውሞ ኤርትራ ምስ ሓፍላታት (ፌስታታት) ጥሁርን (ክንሸበት) ጥምቀትን ሕጸን
መርዓን፡ ዘነጻጽርዎ። ናይዚ ተርEዮ፡ ጭርሖ <ኣኼባ ማEከላዊ ሽማግለ ወይ ፈጻሚት ወይ ሕጋዊ ኣካል
ወይ ድማ ጉባኤ ውድብና ብዓወት ተዛዚሙ> Eዩ።
ፖለቲካዊ ፈውዳ !!: መበገሲ ፖለቲካዊ ፈውዳ ወይ Eግርግር ስልጣን ኣስመራ ክፈርስ ቀሪቡ ስለ ዘሎ
ቀዲምና ጎል ነEቱ (ሸቶ ነመዝግብ) Eዩ። ሓደ ካብቶም ምኽንያታት ፖለቲካዊ ፈውዳ፡ ክንዲ ሐይሊ
ተቓውሞ ከም ጋንታ ዝስራE፡ ፖርቴሬን ተርሲኖታት ከይተረፉ ጎል ከEትዉ ያኣይ ስለ ዝመጣጠሩ
ሕግታት ጸወታ ፖለቲካ ተጣሒሶም ብኣንጻሩ ጎላት ስልጣን ኣስመራ ኣብ መርበብ ተቓውሞ ክድቕደቑ
Iና ንርI።

ሐ. ፖለቲካ ኣናጹ !!: ኣብዚ ቀረባ Eዋናት፡ ሓደ ንምEባሌታት ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቓ ዝከታተል ዜጋ
ሰርብያ <ካብ ኩሉ ካብ ፖለቲካ ኣናጹ ተጥንቀቑ መሪር Eድል ዩጎዝላቭያ ከይገጥመኩም> በለኒ። ኣናጹ
ጸብሐነግሀ ኣንጻር ድሙ ካብ ክቱር ኣብ ኣኼባታትን ዋEላታትን ጉባኤታትን ምልፍላፍ፡ ዘደንቕ ጥበብ
መደረ ኣጥረዩ፣ ድሙ ካብ ቅንኣት ዝኣክል፡ Eንታይ ደኣ ኰይነ Eየ በጀካ <ምያው> ምምዳር ዘይክEል Eና
በለ የስቈርቁር ነበረ። ሓደ መዓልቲ ከም ልማዱ ተሓቢU መደረ ኣናጹ Eንዳ ሰምA ከሎ“ ከም መብረቕ
ጉዳይ ኣናጹ በርሃሉ፣ ንሱ ድማ ኣናጹ ፎርማጆ ካብ መደረ ንላEሊ ከም ዝፈትዉ Eዩ። ድሙ ነዚ ጠባይ
ኣናጹ ብምግንዛብ ነቶም መን ከማና ዝብሉ መደርቲ ብፎርማጆ Eንዳ ገዝኤ ንሓሻካ ኣናጹ ፋሕብትን
ብምEታው በብሓደ ንምEራዮም ጠዓሞ። ወዮ ሰርብያዊ ዜጋ ብምብትታን ዩጎዝላቭያ ሕማም ዘሕደረ
<ጉዳይኩም ንኻልE ኣይተረክቡ፡ ሰብ ድማ ብፎርማጆ ከም ዝሕበል ኣይትዘንግU ደኣ በለኒ>።
መ. ኣበይ ዓዱ፡ ውዲ መን ድኣ ኰይኑ?: ኣብ ሓደ ሃገር ስልጣን ፕረዝደንት ንሓደ ባEታ ቅድሚ ምርካቡ
ክሕተት ዝግባE ሕቶ፥ <ኣበዩ ዓዱ፡ ወዲ መን ደኣ ኰይኑ?> Eዩ። ሃገርካ ንኣስማሪኒ ኣረኪባካ ሕጂ
ኣንጐርጉሮ ኣይጠቅምን Eዩ፣ ስለዚ ንኤርትራን ህዝባን ኣጋጢምዋ ዘሎ ጥፍኣት ንሕናን ዓለምን ስለ
Eንፈልጦ Eዚ ሓጺር መግለጺ ካብ ለቕሶን ምቚዛምን ሓራ Eዩ። Eቲ ቀዳማይ ኣዋጅ ኲናት ብጉጅለ
ኣዝማሪኒ ከም ዝተጻሕተረ ሎሚ መን ዘይፈልጥ። ወዳጄ ! ገስጋሲ Eየ ክትብል ንሃገርካ ስለ ዘረከብካ
ንህዝብኻ ከም ኩEሶ ካልሲ መጻወቲ ኣዝማሪኒ ወዲኻዮ። ኣይትምሃርን ደኣ Iኻ Eምበር፡ ሃይማኖተይ
ቀቢላይ ኣውራጃይ ክትብል ነታ ተሪፋ ዘላ ኤርትራ ኣይተጥፍE። በል Eስኪ ወዳጄ ሃይማኖትካን ቀቢላኻን
ኣውራጃኻን መንዶ ክወስድልካ Eዩ ? ናይ ካልOት ክትወስድ ትሓልም ደኣ ከይትህሉ Eምበር። በል
ክትፈልጥ ወዳጄ Eቲ ገስጋሲ ኣበይ ዓዱ፡ ወዲ መን ደኣ ኰይኑ Iሉ ዝሓትት Eዩ፣ ሻቡ ድማ ህዝብኻ ካብ
ጥፍኣት ድሒኑ ምሳኻ ክግስግስ Eዩ። Eላማ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ኩሉ ኤርትራዊ ወዲ ዓዲታት ኤርትራ
ስለ ክኸውን ይቃለስ።
ሓደ ነገር !! ትኩስ ምስዳድ !!: ብቀዳማይ ምኒስተር Iትዮጵያ ንስልጣን ኣስመራ ዝተዋህበ መጠንቀቕታ
ቀዳማይ ቃጭል ተባሂሉ ክስመ ይኽEል። ብሸነኽ Iትዮጵያ ዝተኣወጀ ኲናት ስለ ዘይተላEለን፡
ብመሰረቱ ድማ ክልተ ኣዋጃት ኲናት ስለ ዘይEወጁ፡ ኣብ ዓለመለኻዊ ሕጊ Eቲ ቀዳማይ ቃጭል ንህልዊ
ኩነታት ኤርትራ ብዝምልከት፡ ስልጣን ኣስመራ ካብ ሓዊ ምጽሕታር ምስ ዘይቊጠብ፡ <ትኩስ ምስዳድ>
(in hot pursuit) ተባሂሉ ዝስመ ስጒምቲ ኣብ ልEሊU ከይውሰድ Eዩ ክሓስብ ዝግብO። ትኩስ ምስዳድ
ብዓለመለኻዊ ሕጊ ኣይፍቀድ ኣይውገድ፡ ግን ከኣ ዘይኩነን ናውቲ Eዩ። ካብ ቃጭል ሓሊፉ Eቲ ዓቢ
ደወል ምስ ዝድወል ግን Eቲ ኲናት ኣብ ልEሊ ስልጣን ኣስመራ ጥራይ ዘይኰነ ኣብ ልEሊ ህዝቢ ኤርትራ
ከይከውን መጽናEቲ ዘድልዮ ጉዳይ Eዩ። ማለት ህዝቢ ኤርትራ ብስልጣን ኣስመራ ዝለ ዝተረመሰ ግን
ድማ ኣንጻር ስርዓት ኣስመራ ይቃለስ ስለ ዘሎ ኣብ ልEሊU ዝድራE ኲናት ብሞራላዊ Eገዳን ዓለማዊ
Eኩበድምር ተሞክሮን (Praxis) ቅቡል ኣይኰነን። Eቲ ዝበለጸ መንገዲ ጐረባብቲ መንግስትታት ነቶም
ድላይን ክEለትን ዘለዎም ተቛወምቲ ምስ ዝሕግዙ ባEልና ንስልጣን ኣስመራ ከነውድቖ ንኽEል Iና።
ቅድሚ ዓሰርተውሰለስተ ዓመታት መበገሲና ንሱ ነበረ፡ ሕጂ Eውን ኣይተቐየረን። ኲናት ዓቢ ደወል
ውጽIቱን ዓለምለኻዊ ጠንቅታቱን ከቢድ Eዩ። ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ድሕሪ ሕጂ ኲናት Eንተ ተወሊU

ንህዝቢ ኤርትራ ብሱሩ ዘየጥፍE፡ ኣብ ተጻባEቲ መደበራት ስልጣን ኣስመራ ጥራይ ዝስንዘር Eዩ ክኸውን
ዝኽEል ዝብል Eምነት ኣለዎ።

ካልኣይ ነገር !!: ኣብ ዝሓለፉ ዓስርተው ሓሙስተ ዓመታት ኣብ ልEሊ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ዝተደፍU
ስጉርፎታት ጸልመ ነቲ ከም ብሩር ዝተዀልA ሰልፍና ምጥቃር ኣይከኣሉን። ሰልፍና ንዋና ጸሓፍነት
ምሕዝነት ብ2002 ካብ ዝተመርጸሉ Eዋን ጀሚሩ ክሳብ ዘሎናዮ ሰዓት ገለ ተቓወምቲ Iና በሃልቲ ካብ
ክሳዱ ምውራድ ኣብዮም ኣለዉ። ምስ Eዚ ኹሉ ሰልፍና ብጽሞና ንስርዓት ኣስመራ ካብ ምርዓድ ቦዂሩ
ኣይፈልጥን። ካብ 2005 ጀሚሩ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ንEሽቶ ውድብ Eዩ ብምባል ካብ ኪዳን ኣዋሲኖሞ።
ሕጂ ድማ ፖለቲካዊ ሸንኰለን ፈውዳን ኣናጹን ኣብ ዝገርገረሉ ህልዊ ኩነት፡ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ንEሽቶ
ጥራይ ዘይኰነ ብመሰረቱ የልቦን ዝብል ዲቕ ዝበለ ሳEስIት ጽሉላት ተፈንዩ ኣሎ። ቃልሲ ገል ተቓወምቲ
Iና በሃልቲ ነቲ ኣብልEሌና ዘባኸንዎ ጽዓት ኣብ ልEሊ ስልጣን ኣስመራ ኣተኲሩ Eንተዝነብር ምናልባት
ሎሚ ኩላትና ኣብ ሃገርና ምሃሎና፡ ሃብቲ ኤርትራ ኣይምተዘረፈን፡ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣይምተበታተነን።
ወዳጄ፡ ኣብ ሳEስIት ጽሉላት ኣብ መንጎ ስብራን ምስባርን ፍልልይ የልቦን። ንምዃኑ <ንEሽቶ ውድብ>
ኣብ ቋንቋ ተቓውሞ መኣስ ተኣታተወ ? ትርጉሙኸ Eንታይ Eዩ ?
ትርጉም <ንEሽቶ ውድብ> መኣስ ተኣታተወ ?: ብ2004 መንግስትታት ሰንዓ ፎሩም ድሕሪ ኣኼባOም
ንሃገራዊ ምሕዝነት ኤርትራን ሰውራዊ ባይቶን፡ ሽU ንዝተፈጥሩ ውድባት ሰልፊ ደሞክራስን ህዝባዊ
ምንቅስቓስን Eውን ዓዲሞም ነበሩ። መራሒ የመን ብምኽንያት ስራሕ ቀልጢፉ ይጊስ ደኣ Eምበር፡ ክቡር
ፕረዚደንት ሱዳንን ክቡር ነፍስሄር ቀዳማይ ምኒስተር Iትዮጵያን ነቲ Eድመ ብኽብሪ መርሕዎ።
ብምትብባE ላEለዎት ተጸዋEቲ ሃገራት ሰንዓ ፎርምን ካብ መዝነተይ (ከም ዋና ጸሓፊ ሃምኤን) ተበጊሰ
ኣኼባ ስምረት ጸዋEኩ፣ ኣብ ውሽጢ ሐንቲ መዓልቲ፡ ኣብ መንጎ ዝተጥቕሱ ሓይልታት ኣብ Eማማት ሰላም
ተበጽሐ። ብ2005 ብመሪሕነት ኣቦ መንበርነተይ፡ ነዞም ዝጠቐስናዮም ወድባት ዝጥርንፍ ኤርትራዊ
ዴሞራስያዊ ኪዳን ተባሂሉ ዝተሰመየ ጽላላዊ ቕርጻ ተመስረተ። ሻቡ ቀለም ስምምEና ከይነቐጸ ሰልፊ ጉባኤ
ኤርትራ ንEሽቶ ውድብ ስለ ዝዀነ ብሓደ ሰብ ይውከል ዝብል ውሳኔ ሓለፈ። Eቶም ካልOት ከክልተ
መናብር ክEደሉ ከለዉ ንሰልፍና ግን ሓደ መንበር ጥራይ ለገስሉ። በዓል ሓደ መንበር ኣብ ሕጋዊ ኣካል
ኪዳን ክሳተፍ ይኽEል Eዩ፡ ኣብ ፈጻሚ ኣካል ግን ክሳተፍ ኣይፍቀድሉን ብምባል ንሰልፍና ኣብ መሪሕነት
ተቓውሞ ግደ ከልEዎ። ከም ዝፍለጥ፡ ድሕሪ ቁሩብ ሰልፊ ተራድO ኤርትራ ንEሽቶ ውድብ Eዩ ብምባል
ብሱሩ ካብ ኪዳን ተወገደ። Eቲ ምኽንያት ባEልኹም ተመራሚርኩም ብጽሕዎ፡ ብሕቶታት ፖሊስ ሞኽ
ክንብል ኣይንመርጽን።
ትርጉም <ዓበይቲ ውድባት> !!:

ምስ Eዚ ኹሉ ትርጉም <ነEሽቱን ዓበይትን ውድባት> Eንታይ ምዃኑ

ብተጠቀምቲ Eዞም ዝተጠቕሱ ቃላት ገለጻ ኣይተዋህበን። Eስከ ብትርጉም ዓበይቲ ውድባት ንጀምር፥
1. ካብ ዓበይቲ ውድባት Iና በሃልቲ ኣየኖት Eዮም ስለ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን Iትዮጵያን ዝተቓለሱ
? ወላ ሓደ Eኳ።
2. ኣየናይ ዓቢ Eየ ዝብል ውድብ (ብሄራዊ ውድባት ዓበይቲ ውድባት Iና ኣይበሉን) ንስልጣን ኣስመራ
ብጎንጻዊ ኣገባብ ገጢመዮ ኣለኹ ዝብል? ወድጄ፡ Uብ ገዲፍና፡ ወላ ሓደ Eኳ !

3. ዓበይቲ ውድባት በሃልቲ ኣብ ምስረታ ሰንዓ ፎሩም ግደ ተጻዊቶም ድዮም ? ካብ ምሕዝነት ዝምስረት
ጀሚርካ ክሳብ ሓምሻይ ስሩE ኣኼባ ምሕዝነት (2002) ተቓወምቲ ውድባት ካብ ሱዳን ተጠሪዞም ነበሩ፣
ካብ Iትዮጵይ ክጥረዙ ድማ ኣብ መጽናEቲ ዝነበረ ጉዳይ Eዩ። ምስረታ ሰንዓ ፎሩም Eዩ
Aድሒንዎም፣ኣብU ግን ግደ ኣይነበሮምን።
4. ዓበይቲ ውድባት በሃልቲ ነጻ Eቶት ገንዘብ ኣለዎም ድዩ ? Eቶም ንግዲ ዝፍትኑ ውድባት ከይተረፉ
ተጸበይቲ ሓገዝ ሰንዓ ፎሩም Eዮም። Eዚ ሓገዝ ምስ ዝስሓብ ድማ በቲ ኣባሃህልOም ነኣሽቱ ውድባት
ይዀኑ።
5. ካብ ዓበይቲ ውድባት Iና በሃልቲ ምስ መንግስታት ይኹን ትካላት ሕብረት ኤውሮጳ ወግዓዊ ርክብ
ኣሎና ዝብሉ ኣለዉ ድዮም። ክሳብ ሕጂ Eንፈልጦም የልዉን።
6. ኣበርክቶ ዓበይቲ ውድባት Iና ብሃልቲ ኣብ ወፈራ ትግባሬ ሃገራዊ ባይቶ ይኹን ኣብ ሰነዳቱ ግዴOም
ኣዝዩ ውሱን ክኸውን ከሎ ኣብ ምፍራሱ ግን ዓቢ ግደ ተጻወቱ።
7. ነቲ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ስልጣን ኣስመራ ዝርከብ ህዝብና ካብ ፖለቲካዊ ህጻንነትን ፖለቲካዊ ጃጃውነትን
ንምግልጋል ብዓበይቲ ውድባት Iና በሃልቲ ዝተጻሕፉ መሃርቲ መጽናEትታት ንህዝቢ ዝተዘርግሑ
Aለዉ ዲዮመ ? ብዘካ መረረን ቁዛመን መሪሕ ሐሳባት ዝተደርሱ Eንተሃለዉ ውሕዳት Eዮም።
8. ዓበይቲ ውድባት Iና በሃልቲ Aብ ራEይ ዝተመስረተ፡ ንኤርትራን ህዝባን Aብ ሐጺር ግዜ
ከበራብር ዝክEል ቁጠባዊ ፕሮግራም ዘበርከቱ Aለዉ ድዮም ? ክሳብ ሕጂ Aይረኤናን።
ሰልፊ ተራድO ኤርትራ !! ሓጺር መላለዪ !!: Eስከ ንድሕረ ባይታ ሰልፊ ጉባኤ ተመሊስና ንርኣዮ፣
ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ንፕሮግርማትን ስትራተጊ ዓወትን ተ.ሓ.ኤ ንምትግባርን፡ ንጌጋታት
ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምEራምን ዝተበገሰ ደሞክራስያዊ ሓይሊ Eዩ። Eዚ ሓይሊ Eዚ ብ1990 ምስ ህዝባዊ
ግንባር ብወግI ተጸንበረ። ኣብ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ዋና ጸሓፊ Iሳያስ ኣፍወርቂ ንዓወት
ስውራ ኤርትራ ብኸምዚ ዝስEብ ጽምዋቕ ደምደመ፥ ነጻነት ኤርትራ ብቐዳማይ ደረጃ ብህዝቢ ኤርትራ
Eዩ ተዛዚሙ፣ ግደ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድማ ወሳኒ Eዩ። ክምU ድማ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ
ምንቅስቓስ ኣብ ቃልሲ ነጻነት ኣድማI ግደ ተጻወተ። ዓሰርተ ዓመታት ድሕሪ ነጻነት፡ ብጥሪ 2000፡ ኣብ
ካርቱም፡ ኣብ ናዲ ሙሓምዪን (ክለብ ጠበቓታት)፡ ልEሊ ሓሙሽተ ሚEቲ ሰባት፡ ወከልቲ ኤምባሲታት
ዝርከብዎ፡ መማህራን ካርቱም ዩኒቨርሲቲ ዝርከብዎ ወረቐት ኣቕረብኩ። ከምU ብምግባር ድምጺ
ተቓውሞ ብወግI ክስማE ከኣለ። ኣብቲ ሰዓት Eቲ ብወገንና ክልተ ጭርሖታት ቀረቡ፥ ንሳቶም ድማ 1)
<ሕጂ ኲናት ጠጠው ይበል> 2) <ሕጂ ደሞክራስያዊ ምርጻ ይካየድ> ዝብሉ ነበሩ።
ሕጂ ኲናት ጠጠው ይበል !!:

ኤርትራውያን ሊቃውንቲ ዓለመለኸዊ ሕጊ ኣብ ጉዳይ ኲናትን ሰላምን

ኣEዳዎም ኣጣሚሮም ክርEዩ ከለዉ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ጥራይ Eዩ ብዛEባ ረቛሒታት ሰላም ኣብ መንጎ
Eዞም ጐረባብቲ ሃገራት ከይሰልከዮ ኣብ ትሕቲ <ዲፕሎማሲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ> ዝብል ኣርEስቲ
መጽናEትታት ዘበርከተ። ቅድሚ ሰልፍና ኣብዚ ጉዳይ Eዚ ኣበርኪተ ዝብል ውድብ ወይ ውልቀሰብ
Eንተሃለወ

Iዱ ዊጥ የብል ክንርEዮ። ብተመሳሳሊ ሰልፍና ከይተሓለለ ንሰላማዊ ፍታሕ ወጥሪ ዶብ

ኤርትራን Iትዮጵያን ዘበርከቶም መጽናEታት ናይ ክብሪ ቦትOም ሒዞም ኣለው።

ሕጂ ደሞክራስያዊ ምርጻ !!: ኣብ ነሓሰ 2000 ዓ.ም ክልተ ጽሑፋት ኣብ ትሕቲ Eዞም ዝስEቡ
ኣርEስትታት ኣብ Iንተርኔት ወጽU፥ 1) Programatic Declaration, 2) Programatic Declaration:
Further Elaboration። Eዞም ክልተ ጽሑፋት ኣብ ልEሊ ስርዓት ኣስመራ መጽናEታዊ ወቐሳ ብምቕራብ
ሕጂ ደሞክራስያዊ ምርጻ ይካየድ ዝብል ጭርሖ ኣልዓሉ፣ ቁሩብ ጸኒሖም ኣብ ትግርንያ ተተርጒሞም
ብመልክE መጽሓፍ ኣብ ወጻEን ኣብ ኣስመራን ተዘርግሑ። ነዊሕ ከይወሰደ ድማ ስርዓት ኣስመራ ምርጻ
ኣወጀ። ብርሱኑ ኣብ ወርሒ ነሓስ 800 ዝዀኑ ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ ኣብ ስቶኮሆልም ሰፊሕ ሰሚናር
ኣካየድኩ፣ ኣርEስቲ ሰሚናር ቅዋም Iሳያስ ነበረ። Eቲ ቀንዲ መልEኽቲ፡ ብቅዋም Iሳያስ ዝካየድ ምርጻ
ኣብ ዲክታቶርነት ከም ዘምርሕ ነበረ። Eቲ ሰሚናር ብቪድዮ ተቐሪጹ ኣብ ወጻEን ኣስመራን ተዘርግሐ።
ዝተጠቕሱ ኣስተምሆሮታት ንደሞክራስያዊ ምንቅስቓስና ወግዓዊ መልክE ከምዝሕዝ ገበሩ። ሻቡ መራሕቲ
ህግደፍ ንኽEንቅፉ ኣብ ስቶኮልም ኣንዳ ተመላለሱ ተቓጸጽቲ ኣኼባታት ከካይዱ ጀመሩ። በዚ
ከይተዓንቀፍና ኣብ ሕዳር 2000

ዓ.ም

ዓለመለኸዊ ዋEላ ኣካየድና። Eዚ ዋEላ ብሓገዝ Palme

International Center Eዩ ተተግቢሩ። ነዚ ዋEላ ንምፍሻል ካብ ኣሰመራ ዝተላEኹ መራሕቲ ህግደፍን
ተሓባበርቶምን ተቓጻጺ ሰሚናር ብምክያድ ክፍሽልዎ ፈተኑ ግን ከም Eቲ ዝተሓስበ ኣይኰነሎምን። ኣብ
ዓለመለኸዊ ዋEላ ስቶኮሆልም ንሰልፊ ተራድO ኤርትራን ስትራተጊ ዓድን ኣላሌና።
ጉጅለታት ንጥፈት (Action Group): ኣወዳድባ ሰልፊ ተራድO ኤርትራ ኣብ ደገ ከም <ኣክሽን ግሮፕስ>
Eዩ ተሰሪU፡ ምሉE ግደ ሰልፊ ተራድO ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ምስ ተመለስና Eዩ ዝትግበር። ኣብ ደገ ቀንዲ
EላምU ንስርዓት ኣስመራ ብደሞክርስያዊ ስርዓት ምትካE ስለ ዝዀነ ንስትራተጊ ዓዲ ከም ናውቲ ቃልስን
ትምህርትን Eዩ ዝጥቀመሉ። ኣብ ሃገርና ምስ ተመልስና ከም ሓደ ምሉE ፕሮግራም ንኤርትራ
ንምብርባርን ንምህዳስን ከገልግል Eዩ። ኣክሽን ግሩፕ ክንብል ከሎና ነቲ ኣብ ደገ ዝርከብ መንEሰይ
ኤርትራዊ ኣብ ንጥፈታት ቃልሲ ከም ዝሳተፍ ብምግባር ሰፊሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ምፍጣር ማለትና Eዩ።
<ንEሽቶ ውድብ> !!: ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ንEሽቶ ድዩ ወይስ ዓቢ ውድብ ምዃኑ ክረጋግጽ ዝኽEል ነቶም
ንዓበይቲ ውድባት Iና በሃልቲ ዝቀረቡ ሕቶታት ምስ ዝምልስ Eዩ።
1. ሰልፍና ኣብ ጉዳይ ሰላም ዝተጻወቶ ግደ ንምርዳE ብዓቢ ተቓላሳይ ሃይለ ድሩE፡ ሚኒስተር ወጻI
ጉዳያት ኣብ ዝነበረሉ Eዋን ዝጸሓፈለይ መልሲ ንመልከት። ፎቶኮፒ ትሕዝቶ ደብዳበ ኣብ ጥብቆ
(ኣብዚ ቀረባ Eዋን ዝሕተም) መጽሓፈይ ምውካስ ይከኣል Eዩ። ንኲናት ኣብ መንጎ ኤርትራን
Iትዮጵያን ብዝምልከት፡ ድሞክራስያዊ ምንቅስቓስና ንሚኒስተር ወጻI ጉዳይ ኤርትራ ሃይለ
ወልደንሳኤ ሓሳባት ብምቕራብ ወሳኒ ግደ ተጻወትና። ኣብ ታሕቲ ብዓቢ ተጋዳላይ ሃይለ ድሩE
ዝተጻሕፈለይ ደብዳበ ነቕርብ፥
Ministers Office Asmara, 15 June 2000 Fax: 0046-8-6416480
Dear Herui, I would like to thank you for your interest and concerns and the six point comments
and opinions concerning the legal basis for determining the Eritrea-Ethiopian boundary you sent
me on 13-06-2000.

By Ethiopia’s acceptance (yesterday) to Cessation of Hostilities Agreement it seems that there
could be an opportunity for pushing the peace process forward.
Best regards,
Yours,
Signature
Haile Weldensae
2. ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ጎንጻዊ ግጥምያ ምስ ስርዓት ኣስመራ ኣካይዱ ድዩ ? ብ2002 ኣብ ልEሊ Eቲ
ንIትዮጵያን ሱዳንን ዘሎና ልUል ክብሪ፡ ሰልፍና Eድመ ክቡራትን ሃያላንን ጎረባብትና ሃገራት
ኣኽቢሩ ዝኸደሉ ምኽንያት፡ ምስ ስልጣን ኣስመራ ካብ ማEዶ ዘይኰንስ ፊት ንፊት ንምግጣም ነበረ።
ብጐንጻዊ መልክU ስትራተጊና ፍሉይ ሓይልታት (Special Forces) ምምልማልን ንተቓወምቲ
ሰራዊት ኤርትራ ምስ Eጥቆም ክEስከርሉ ዘኽEል መዓስከር ክፍለየልና ነበረ። Eዚ ስትራተጊ Eዚ ግን
ቅቡል ኰይኑ ኣይተረኽበን።
3. ከም ዝተጠቕሰ፡ ብ2002 ብላEለዎት ሰበ ስልጣን ፈተውቲ ሃገራት Iትዮጵያን ሱዳንን ንዝተገብረልና
ወግዓዊ Eድመ መሰረት ብምግባር Iና ኣዲስ ኣበባ ከድና። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ በጻሕና ድማ ብወግዓዊ
ኣገባብ ብኣምባስደር ሱዳን ተዓደምና። ኣብቲ Eዋን ኣብ Iትይጵያ ኣምባሳደር ሱዳን ዝነበረ፡ ካብ ግዜ
ቃለሲ ንፋለጥ ክቡር ሰብ ከምዚ ዝስEብ በለኒ፥ <ስርዓት ኣስመራ ንጸጥታ ዞባና ኣስጋI ኰይኑ ስለ
ዝረኽብናዮ ንሱዳንን Iትዮጵያን የመንን ከም ሰለስተ ኣEጋር ዘለዎ ሰድያ ወሲድና ንስኻትኩም
ኤርትራውያን ተቓወምቲ ከም ራብዓይ Eግሪ ሰድያ ብምዃን ግደ ክትጻወቱ ቁርባት ዲኹም በለኒ። ኣነ
ድማ <ከክንዲ ካልOት ውድባት ኰይነ ክዛረብ ውክልና የብለይን፡ ሰልፍና ግን ቅሩብ Eዩ በልኩዎ>።
ብተመሳሰሊ ኣምባሳደር የመን ንዶ/ር ኣልጋነሽን ንኣይን ኣብ ኤምባሲ የመን ዓደመና፣ ንሱ Eውን ምስ
ኣምባሳደር ሱዳን ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ፡ ግን ብኻልE ኣበሃህላ ርEይትU ምስ ገልጸልና፡ ንሕናውን
ብስም ሰልፊ ተራድO ኤርትራ ነቲ ዝቐረበልና ሓሳብ ተቐበልና። ድሕሪ ቁርብ ድማ ሰንዓ ፎሩም
ተመስረተ። ፈታውን ክቡርን ዝዀነ መንግስቲ Iትዮጵያ ድማ ንሓደ ወርሒ ዝኸውን፡ ብዓቢ ክሳራ፡
ናይ ሓደ ወርሒ ኣብቲ ውሩይ ሆቴል ግዮን ሆቴል ኣኼባ ኣሰናዳኣልና። ንሕና ኤርትራውያን ነቲ
ብኽቡራት ጐረባብትና ዝተወህበና Eድልን ተፈላጥነትን በቒEናዮዶ? ኣይበቓEናዮን። ድሕሪ ድራር
ዮሃና ሽU ምሸት ኣፍረስናዮ።
4. ግደ ሰልፊ ተራድO ኤርትራ (ኣብ ታሕቲ ከም EንርEዮ) ኣብ ሽዌደንን ኣብ ብሩክሰልን ምስ ኣመሪካን
ዘጥረናዮም ዝምድናታት ኤርትራውያን ተቓወቲ Iና በሃልቲ ዘረግዎ። ወዳጄ፡ ስልፍና ካብ ኣባላቱ
ብዝዋጻE ገንዘብ Eዩ ዝካየድ። ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ናይ ክርስትያን ሰልፊ ኣይኰነን፡ Eንታይ ደኣ ናይ
ክርስትያንን ኣስላምን ኩሎም ቀቢላታትን ነገዳትን ኣውራጃታትን ኤርትራ Eዩ። ካብዚ ብምብጋስ
ብሳልሕ ኣዲን፡ ምክትል ኣቦ ምንበርነት ሰልፍና ኣብ ሱዳን ጽኑE ህላውነት ኣለዎ። ብሓጺር ኣዘራርባ
ሰልፍና ቁንጹብ ንስልኳ ዘየመቻችE ኤርትራዊ ሰልፊ Eዩ።

5. ብ2004 ኣብ ብሩክሰል ዶ/ር ኣልጋነሽን ኣነን ብወግI ተዓዲምና ነበርና። ኣብ ባይቶ ሕብረት ኤውሮጳ
ናይ ልEሊ ሰዓት መደረ ብምግባርን ንዝቐረቡልና ሕቶታት ብምላስ ንምሕዝነት ድልዱል ባይታ
ኣንጺፊና ነበርና።
6. ሰልፍና ካብ 2002 ጀሚሩ ንሃገራዊ ጉባኤ ተቓለሰ። ብ2004 ሓደ መጽናEቲ ንህዝቢ ኤርትራ
ተዘርግሐን ኣብ ካስል ኣብ ዝግበሩ ዓመታዊ ፈስቲቫላት ድማ ብተሳተፍቲ ውድባትን በርጌሳዊ ኣካላትን
ቅቡል ኰነ። ኣብ 2008 ኣብ ዝተገብረ ዎርክሾፕ ሰልፍና ክልተ ጽሑፍ መጽናEታት ብምቕራብ ንዋEላ
2009 መበገሲ ሰነዳት ኣቕረበ። ኣብ ዋEላ 2009 ከይተረፈ ክልተ መጽናEትታት ነቶም ሽU ዝነበሩ
ወርክሾፓት ኣቕረበ። ኣብ ኮሚሽን 2010 ሰልፍና ንዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ክልተ መጽናEትታት
ኣቕረበ። ንህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን ሰፊሕ ሰነድ ዘርግሐ። ቅድመ ሕገመንግስቲ ዝብል ጽሑፍ ንህዝቢ
ዘርግሔ። ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ብወኪሉ ንጉባኤ ሃዋሳ ዝኹኑ ጽሑፋት፡ ካብ ሕገመንግስቲ ጀሚርካ
ክስብ ካርታ ጉEዞ ኣቕረበ። ክሳብ Eለት ጉባኤ ዝኣቱ በጀካ ዓሰርተ ገጽ ዝዀኑ ብፖለቲካዊ ሽማግለ
ብዓረብንያ ዝተጻሕፈ ካልE ሰነድ ኣይነበረን። Eቶም ኣብ ጉባኤ ዝቐረቡ ሰነዳት ብሃታሃታ ካብ
ጽሑፋትና ዝተዳቐሉ ሰነዳት Eዮም።
7. ብሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ዝተበርከቱ ኣገደስቲ መጽናEታት ምፍላጥ ምስ ዘድሊ፡ ኣብ ኣርሺቫት
ኤርትራዊ ዌብሳይታት ምፍታሽ Eኹል Eዩ። ኣብዚ ቀረባ Eዋን ቊጽሪ ብሰልፍና ዝተጻሕፉ መሃርቲ
ጽሑፋት ምክትታል ጀመርና Eሞ ኣዝዮም ብዙሓት ኰይኖም ስለ ዝረኸብናዮም ብመልክE መጽሓፍ
ምሕታሞም ይሓይስ ኣብ ዝብለ ገምጋም በጺሕና ኣሎና።
8. ሰልፊ ተራድO ኤርትራ ኣብ ስትራተጊ ዓዲን <ተራድኣዊ ምEበለን> ዝተባህሉ ሰነዳቱ ተሞርኪሱ
ንኤርትራ ድሕሪ ውድቀት ስልጣን ኣስመራ ኣብ ሓጺር ግዜ ከበራብር Eላማ ኣለዎ። ግዝያዊ ስም
ሰልፍና ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ይኹን Eምበር ኣብ ሃገርና ምስ ተመለስና ኣብ መበቆላዊ ስሙ <ሰልፊ
ተራድO ኤርትራ> ክምለስ Eዩ።
መደምደምታ !! ንሕቶ ሰላምን ኲናትን ብዝምልከት ዓበይቲ ውድባት በሃልቲ ግደ ከም ዘይታጻወቱ Iና
ርIና። ብኣንጻሩ ግን ብዓቢ ተጋዳላይ ሃይለ ድሩE ከም ዝተመስከረ፡ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ዓቢ ግደ ከም
ዝተጻወተ ርIና። ንጥምጥም ምስ ስልጣን ኣስመራ ምስ መርመርና ድማ ግደ ዓበይቲ ውድባት በሃልቲ
ስትራተጊ ኣልቦን ትኩስ ሃፋን ጥራይ ምዃኑ ርIና። ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ግን ካብ ኪዳን ተዋሲኑ ከነሱ ካብ
ቃልሱ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ንስልጣን ኣስመራ የርEድ ከም ዘሎ ተዓዚብና። ምሕዝነትን ኪዳንን ብሓልዮት
ክቡራት ዓበይቲ ጐረባብትናን ምትሕብባር ሰልፍናን ሕጋዊ ተፈላጥነት ስለ ክርከብ ዝተጻወቶ ግደ Eውን
ርIና። ዓበይቲ ውድባት Iና በሃልቲ ካብ ሱዳን ክልተ ዓመት ከይሓከሙ Eንደገና ተጠረዙ። ኣብ ፈታዊ
ሃገር Iትዮጵያ ድማ Eቲ ተጠርዩ ዝነበረ ሕጋውነት Eንደገና ተቐንጠጠ። ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ
ብውጽIት ኣባላቱ Eዩ ዝቃለስ። ኣብ ሽወደንን ጀርመንን ሱዳንን ኣዲስ ኣበባን ኣመሪካን ድልዱል ህላዌ
ኣለዎ። ርግጽ ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ በላEተንያታትን ደሞዝተንያታትን ተጸበይትን የብሉን። ጽልዉU ግን
ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ሰፊሕ Eዩ። Eዚ ጽልዋ ኣብ ውሽጢ ባይቶ ማEረነት ቋንቋታት ትግርንያን
ዓረበንያን ክሕለው ኣሎዎም ብምባል ስለ ተጣበቕኩን፡ ብተወሳኺ መሬት ናይ ዓዲ Eምበር ናይ መንግስቲ
ኣይኰነን Iለ ዘንገይ ስለ ዝተኸልኩን ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ንባይቶ ከየማኸረ ብዛEባ ዓሰብ ከይውስን
ዝብል ርEይቶ ስለ ዘቕረብኩን ካብ ህዝቢ ሰፊሕ ደገፍ ነበረኒ። ኣብ ጋዜጣ Eውን ገለ ጽሑፋተይ ይሕተም

ስለ ዝነበረ ነቲ ህዝባዊ ደገፍ የEዝዞ ነበረ። Eዚ ጽልዋዚ ብሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ተወሪሱ ከም ዘሎ
ዘይምዝንጋE። ኣብ ደገ ጽልዋ ሰልፍናን ኣብ ልEሊU ዝተኸፍቱ ወራራት ጸለመ ተጠቒሱ ስለ ዘሎ ተወሳኺ
ገለጻ ኣየድልዮን Eዩ። ብAንጻሩ ዓበይቲ Iና ዝብሉ ውድባት ካብ ሰንዓ ፎሩም ተጸበይቲ ሓገዝ Eዮም፡ Eዚ
ሓገዝ ሎሚ መዓልቲ ምስ ዝቋረጽ ካብዞም ዓበይቲ Iና ዝብሉ ውድባት ክንደይ ካብኣቶም ኮን ህላዌOም
ከረጋግጹ ምኸኣሉ? ካብ ሰለስተ ኣርባEተ ውድባት ኣይሓልፉን Eዮም። ከም ዝተጠቕሰ ሰልፊ ጉባኤ
ኤርትራ ኣብ ሽወደን ተፈላጥነት ኣጥርዩ ነበረ፡ ከምU Eውን ኣብ ብሩክሰል፡ Eንተዀነ ግን ደድሕሪ ኣሰርና
Eንዳኸዱ ደኣ ኣፍረስዎ Eምበር። ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ንምስረታ ሃገራዊ ባይቶ ካብ 2002 ጀሚሩ ክሳብ
ኣኼባ ሃዋሳ ዝተጻወቶ ግደ ንጹር Eዩ። ንመሃርቲ ጽሑፋት ብዝምልከት ንዓበይቲ ወድባት Iና ብሃልቲ
ከምዚ ዝስEብ ሓሳብ ነቕርበሎም፥ <Eስከ ኩላትና ተቓወምቲ ውድባትን/ ሰልፍታትን ዓዓሰርተ መሃርቲ
ጽሑፋት ንብህዝቢ ዝቖወሙ ሽማግለታት ነቕርብ Eሞ ፍርዲ ሊቃውንትና ንቀበል>። ንቑጠባዊ ራEይ
ብዝምልከት ዓበይቲ ውድባት ዝዝከር ቊጠባዊ ፖሊሲ ከም ዘይብሎም ርIና፡ ስትራድጊ ዓድን ፖሊሲ
ተራድኣዊ ምEብልና ሰልፍና ግን ንኤርትራ ከም ዝህድሳ ኣየማትEን Eዩ። ንበርጌሳዊ ማሕበራት ከም
ዝስEብ ሃገራዊ ጻውIት ነቕርብ፡ <በርጌሳዊ ማሕበራት Eንደገና ኣብ ኣውዳድባ ኣክሽን ግሩፓት
ተመሊሶም ኣብ መንEሰይ ዝተመርኰሰ ብስትራተጊ ዓድን ፖሊሲ ተራድኣዊ ቁጠባን ዝማEረገ ህዝባዊ
ምንቅስቓስ ብምብጋስ ንህዝብና ካብ ጥፍEት ነድሕን> !!!

ውድቀት ንስልጣን ኣስመራ !
ዓወት ንህቡባት ዝዀኑሓይሊ ተቛውሞ !
ዓወት ንምንቅስቓሳት ኣክሽን ግሩፓት !
ሕሩይ ተድላ ባይሩ
ኣቦ መንበር ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ
ስቶክሆልም !! 2015-07-30
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