ትዕግስቱ ዜወድአ ህዜቢ
ካብዙ ዜኸፍእ እንታይ’ዩ ክመጸና? ናብ ምባል በጺሑ
ካብ ምንጭታት ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ)
1. እቲ ምእንቲ ምሉእ ይጉደል ነጻነቱን ሓርነቱን ከቢድ ዋጋን ረዙን መስዋእትነትን ዜኸፈለ ህዜቢ
ኤርትራ ብሰንኪ’ቶም ካብ ሕቁፉ ዜተወልደን ንጸረ ህዜቢ ፖሎቲካዊ ስልጣን ዜበቕዐን መራሕቲ
ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ኣብ ትጽቢቱ ይነበረ ዜበጽሖ ሎ ኣስካሓካሒ ዜኾነ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባውን
ማሕበራውን ጭቆናታት ኣንገፍጊፍዎ ካብዙ ዜኸፍእ እንታይ’ዩ? ክመጽና ብዜብል ካብ ፍርሒ
ተናጊፉ ኣብ ፈቆዶ ጎዯናታት ዓው ኢሉ ማርረሉ ኩነታት ምብጽሑ ተገሊጹ። ብውጽኢት ናይቲ
ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ዜተኽተሎ ኣዕናዊ ዜኾነ ፖሊስታትን ጻሕታሪ ኲናት ጽልእታትን ህዜቢ
ብዓቢኡ ውሕስነት ሂወቶም ዜሰኣኑ፡ ዕድል ትምህርቶም ዜጸልመተ፡ ቅሳነትን ፍትሕን ዜተሓረሙ
ዕሸላት ዯቁ ብብዜሒ ንስዯት ዜውሕዜሉ፡ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኡ ወሰንቲ ዜኾኑ፡ ኩሉ-መዲያዊ
ቀረብ፡ ኣገልግሎት ዜስተ ጽሩይ ማይ፡ ሕክምና፡ መብራህቲ፡ ቴለፎን፡ ኢንተርነት፡ ተነፊጉ ምህላዉ
ይፍለጥ።
2. እቲ ካብ ግዛ ንግዛ ተቐባልነቱ እናሃሰሰ ዜመጸን ብዜተፈላለየ መልክዕ ክግለጽ ዜኽእል ብርቱዕ
ተቓውሞታት ከጋጥሞ ዜጸንሐን ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዜፍለጥ፡ ንምሉእ ሃገር ዕኑ ሎ
ኣዕናዊ ስትራተጂ ህግዯፍ፡ ኣብ ህዜቢ ይኹን መንእሰያት ኤርትራ ካብቲ ቅድም ዜነበረ ዜያዲ
ቁጠዏታትን ነድርታትን ይፈጥር ምህላዉ ተገሊጹ። ህዜብን መንእሰያትን ዝባ ዯቡብን ዝባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕርን ንኣዕናዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብግሉጽ ተቓውምኦም ኣብ ስምዕሉ ዯረጃ ከም
ዜበጽሑ’ውን ተሓቢሩ። ብውጽኢት ናይቲ ጋጥም ሎ ከቢድ ተቓውሞታት፡ መበል 28 ዘር
ሃገራዊ ኣገልግሎት እቲ ስርዓት ክንድ’ቲ ዜዯልዮ ቁጽሪ ብይምርካቡ ኣብ ሻቕሎት ወዱቑ ምህላዉ
ይግለጽ። ብፍላይ’ውን ካብቶም ብክንዯይ ጎስጓስን ምጉብዕባዕን ዜተረኽቡ መንእሰያት ኣብ
ጥንቁልሓስ ዜተባህለ ከባቢ ብጋጠመ ከቢድ ሓዯጋ ምግልባጥ ኣውቶቡስ ሂወት ናይ 17 ዕሸላት
ብምጥፍኡን ብርክት ዜበሉ ምቁሳሎምን ነቲ ተቓውሞታት ብዜያዲ ክንህር ምግባሩ’ውን ተሓቢሩ።
3. ውጽኢት ፈተናታት ላዕለዋይ ዯረጃ ተመሃሮ መናዊ ተክኖሎጂ ብፍረዮ መሳርሒታት ነፍሲ
ወከፍ ተመሃራይ ኣብ ገዜኡ ኮይኑ ክንገርን ክሰምዕን ዜኽእለሉ ኩነታት ከሎ፡ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ
ግን ኩሎም ኣብ ዜሓለፈ ዓመት ፈተና ዜወሰደ ተመሃሮ ላዕለዋይ ዯረጃ ውጽኢቶም ንክፈልጡ
ን05 መስከረም 2014 ናብ ሳዋ ክወርደ ትእዜዚ ምምሕልላፉ፡ ኣብ መላእ ህዜቢ ኤርትራ እዙ
መንግስቲ’ዙ እንታይ ክንኸውን’ዩ ዜዯልየና ሎ? ዜብል መረረታትን ቁጥዏታትን ፈጢሩ ምህላዉ
ተሓቢሩ። እዙ ንህዜቢ ብሰንኪ’ቲ ስርዓት ኣጋጢምዎ ዜርከብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ሕልፎ
ሎ ከርፋሕ መነባብሮ ከይኣኽል፡ ንተወሳኺ ወጻኢታት ወይ ክሳራታት ዜዲርግ ፍጹም ሓልዮትን
ሓላፍነትን ዜጎዯሎ፡ ብድሕሪኡ ሕቡእ ኣጀንዲታት ለዎ ምዃኑ’ውን ተገሊጹ። ኣብዙ እዋን’ዙ
መብዚሕቶም መንእስያት ንኩሉ’ቲ ሸርሕታትን ተንኮላትን ናይቲ ስርዓት ኣዓርዮም ዜነቕሕሉ
ኩነታት ብምህላዉ፡ ገሊኦም ድሮ ንስዯት መንገዶም ዜጸረጉ፡ ገሊኦም ድማ በቲ ዜተወሰነሎም
ዕለት ናብ ሳዋ ከም ይወርደ ይግመት።
4. ኣብ ዝባ ዯቡብ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዯቀምሓረ፡ ሰገነይትን ዓዱ-ቀይሕን ዜርከቡ፡ እቶም ብዕድመ
ዜዯፍኡ ብረት ብሓይሊ ክዓጥቑ ዜተገዯደ ዕጡቓት መሊሻታት፡ ኣብ እርጋና ዕረፍትን እፎይታን
ክንረኽብ ዜግብኣና ክንሱ ዕድሚኦም ዜኣኸሉ ዯቕና ምምንጣልኩም ከይኣኽል፡ ኩሉ ሓዲርና
ይኹን ናብራና ጠንጢና ብረት ክንዓጥቕን ኣብ በረኻ ብቁርን ኣሳሓይታን ዋርድያ ክንሓድርን
ንግዯዯሉ ምክንያት ኣይህሉን’ዩ ብዜብል ተቓውሞታት የስምዐ ምህላዎም ተሓቢሩ። ብስንኪ’ዙ
ኣብ መንጎ ስሩዕ ሰራዊትን መሊሻታትን ንሕና ብረት ሒዜና ኣለና ንስኹም’ውን ብረት ዓጢቕኩም
ኣለኹም፡ ናብ ዜብል ከቢድ ምፍጣጥ ዜበጽሓሉ ኩነታት እናማዕበለ ይመጽእ ምህላዉ ተገሊጹ።
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5. እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብገባቲ ኢሳይያስ ምሉእ ጀነራል ተሸሊሙ፡ ንጀነራል ስብሓት ኤፍሬም
ተኪኡ፡ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኤርትራ ኮይኑ ዜተሾመ ፍሊጶስ ወ/ዮሃንስ ኣብ ኣስመራ ንዜርከብ
ሚኒስትሪ ዛናን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ብፍሉይ ሰራዊት ክሕሎ ምግባሩ ተገሊጹ። ብተወሳኺ’ውን
ኩሉ ኣብያተ-ጽሕፈታት ዝባታት ካብ ኣስመራ ወጺኡ ናብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ምምሕዲሩ ክምለስ፡
መራሕቲ ዝባታት ካብ ቦትኦም ዜኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ከይገብሩ ንኣዜቲ ስራዊትን መራሕቲ
ዝባታትን ብ11/08/2014 ጥብቂ መምርሒ ምምሕልላፉ ተሓቢሩ።
6. በቲ ኣብ ኤርትራ እናማዕበለ ዜመጸ ኣሰካፊ ፖሎቲካዊ ኩነታትን ኣብ ልዕሊ ዜተፈላለዩ መራሕቲ
ህግዯፍ ብሓዱሩ ሎ ብርቱዕ ቁጠዏታትን ነድርታትን፡ ኣዜቲ ሰራዊት፡ ሓለፍቲ ስለያ፡ ምምሕዲር
ዝባታት፡ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቶም ብህዜቢ ይኹን መንእሰያት ሕነ ናይ ምፍዲይ ስጉምታታት
ዜወስድሉ ኩነታት ከይፈጥር ናብ ብርቱዕ ስግኣትን ፍርሕን ዜወዯቕሉ ኩነታት ነጊሱ ምህላዉ
ተሓቢሩ። ካብ ስግኣትን ፍርሕን ዜተበገሱ ብርክት ዜበሉ ኣዜቲ ስራዊት፡ ሓለፍቲ ሃገራዊ
ድሕነት፡ ምምሕዲር ዝባታት፡ ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነትን ስለያን ውሕሰነት ስድራ-ቤቶም
ንምርግጋጽ፡ ኣብ ዜተፈላለየ ኩርንዓት ኤርትራ ንዜርከቡ ስድራ-ቤቶም ኣብ ኣስመራ ክሰፍሩ
ይገብሩ ምህላዎም ተገሊጹ።
7. ብ15/08/2014 ኣብ ከባቢ ከሰላ ግርባ ዜተባህለ መዯበር ስዯተኛታት ካብ ዕዲጋ ሰለስተ ስዯተኛታት
ኤርትራውያን ብረሻይዲ ክጭወዩ ብዜተገብረ ፈተነ፡ እቶም ክልተ ከምልጡ ከለዉ ሓዯ ካብኣቶም
ተወሲደ ክሳብ እዙ ዕለት’ዙ መእተዊኡ ከም ይተፈልጠ ተሓቢሩ። ራሻይዲ ምስ ገለ ሕልኦም
ዜዓረበን ዜሞተን ዯላሎ ሰብ ዛጋታት ብምትሕብባር፡ ኣብ ምጭዋይ ስዯተኛታት ኤርትራውያን
ዜለዓለ ኢድ ለዎም ምዃኑ ይፍለጥ።
8. ኣብዙ እዋን’ዙ ኩሎም ዛጋታት ብፍላይ’ውን መንእሰያት ኤርትራ ንፍቆዶ ኩርናዓት ዓለም ንስዯት
ዚሕዚሕ እናበሉ፡ ብውጽኢቱ’ውን ኣብ ዜተፈላለየ ሃገራት ብጋጥም ሎ ሕድሕድ ኲናት፡ ኣብ
ባሕርታትን ምዯረ-በዲታትን ኣዜዩ ንምእማኑ ጸግም ንመላእ ማ/ሰብ ዓለም ስካሕክሕ ስቓይን
ግፍዕታትን ጥራይ ይኮነስ፡ ኣብ ዕሸል ዜኾነ ዕድሚኦም ክቡር ሂወቶም ብጅምላ እናጠፍአ ከሎ፡
ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ግን ነዙ ንህዜቢ ናብ ክንዯይ ንብዓት፡ ጓሂን ሓንን ዜዲርግ ሎ ዕለታዊ
ተረኽቦታት’ዙ ብምዜንጋዕ፡ ከምኡ’ውን ቅንጣብ ዛናዊ ኣቓልቦ ወይ ቆላሕታ ብምንፋግ ፌስቲቫል
ቦለኛ፡ ፌስቲቫል ኣውሮጳ፡ ፌስቲቫል ኣስመራ፡ ፌስቲቫል ሳዋ………..ወተ ብዜብል በዓላት ምክያደ
ፍጹም ሓልዮትን ሓላፍነትን ህዜቢ ይብሉ ምዃኑ ረድእ ጨካንን ኣረሜናውን ተግባር’ዩ ክብሉ
ብርክት ዜበሉ ምሁራት ኣረዱኦም።
ብተወሳኺ’ውን እቶም ምሁራት ኣብዙ ህሞት’ዙ ንብዓት፡ መሪር ጓሂን ሓንን ኣብ ነፍሲ ወከፍ
ስድራ-ቤት ኤርትራ ዜኣተወሉ ኩነታት ነጊሱ ከሎ፡ ነቲ ንመላእ ማ/ሰብ ዓለም ዯንጹ ሎ ከቢድ
ስቓይን ጃምላዊ ህልቂትን ፍንጫሕ መስንገሊኦም ዜኾኑ ኣሕዋቶም ወይ ኣሓቶም ዕሸሽ ብምባል፡
ንገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ብምድጋፍ፡ ኣብ ፈቆዶ ፌስቲቫላት ክሉን ክስዕስዐን ዜሓድሩ ለዉ፡
ሰብኣዊ ሕልንኦም ብምዕራብ ዛግነታዊ ሓላፍነቶም ዜንግዐ፡ ጽባሕ ቅድሚ ኩሉ ብስድራ-ቤቶም
ካብኡ ሓሊፉ’ውን ብህዜቢ ኤርትራ ብታሪኽ ሕትት ዓቢ በዯል ይፍጽሙ ምህላዎም ገሊጾም።
ሕጂ’ውን ካብቲ ዜፍጽምዎ ለዉ ዓቢ ታሪኻዊ በዯል ተቆጢቦም፡ ብቀዲምነት ንስድራ-ቤቶም፡
ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ብምድንጋጽ፡ ህዜቢ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ተዯሪዐ ሎ ጸበባ ተናጊፉ
ሰላምን ራህዋን ክጓናጸፍ ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ ሕቶኡ ዯው ክብሉ ጸዊዖም።
9. ኣብ ኣውራጃ ከሰላ ኣብ ከባቢ ዶብ ኤርትራን ሱዲንን ተዶኲና ትርከብ ዓዋድ ዜተባህለት ሓውሲ
ከተማ ነጻ ዕዲጋ ክኽፈት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ኤርትራን ሱዲንን ተበጺሑ ብዜነበረ ሓባራዊ
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ስምምዕ፡ ብ15/08/2014 እምነ-መሰረት ተነቢሩ። ኣብቲ መኽፈቲ ናይቲ ነጻ ዕዲጋ ብወገን ሱዲን
ሚኒስትሪ ወፍሪ ዜመርሖ ጉጅለ ተረኺቡ፡ እምነ-መሰረት ከንብር ከሎ፡ ወከልቲ ሃገራት ኩዌትን
ቀጠርን ከም ዜተሳተፉ’ውን ተሓቢሩ። ኣብቲ መኽፈቲ ካብ መራሕቲ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ማንም
ክሳተፍ ይምኽኣሉ፡ ናይ ይመሳተፊኦም ምክንያት ድማ፡ በቲ ኣብ ዜሓለፈ ወርሒ ሓምለ 2014
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዲንን ዜተበጽሐ ገዙፍ ሓባራዊ ወተሃዯራዊ ስምምዕ
ዜተፈጥረ ሕርቓንን ቁጠዏን ክኸውን ከም ዜኽእል ብቀረባ ንኩነታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዜኸታተሉ
ተንተንቲ ፖሎቲካ ይገልጹ።
10. ኣብዙ ዜሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ መጎሎ ዜተባህለ ፍሉይ ቦታ ኣብ መንጎ ንስዯት ምርሑ ዜነበሩ
ካብ ኣባላት ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ሓለዋ ዶባትን ብርቱዕ ምልውዋጥ ቶኽሲ
ከምጋጠመ ተሓቢሩ። ኣብቲ ዜተገብረ ምልውዋጥ ቶኽሲ ካብቶም ዓሰርተ ሓዯ ዜኾኑ ናብ ስዯት
ምርሑ ዜነበሩ ኣባላት ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሓዯ ሂወቱ ክሓልፍ ከሎ፡ ካብቶም
ኣብ ሓለዋ ዶባት ዜነጥፉ ወተሃዯራት ከኣ ሰለስተ ከም ዜመቱ ተገሊጹ። ውሕሰነት ሂወቶም ይኹን
መጻኢ ዕድሎም ጸልሚቱ ንስዯት ንምርሑ መንእሰያት፡ መንግስቲ ኤርትራ ክርሸኑ ንሓለዋ ዶባት
ዜርከቡ ሓለፍትን ወተሃዯራትን ትእዚዜ ምምሕልላፉ ይፍለጥ።
11. ስዐዱ ዓረብ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ገለ ካብ ዯሴታት ኤርትራ ክኻረ ምስ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ
ናብ ስምምዕ ምብጽሑ ተሓቢሩ። ዕላማ ናይዙ ስምምዕ’ዙ ድማ መንግስቲ ስዐዱያ ነቲ ዱጋ ኣባይ
ንምትዕንቓፍ ዜግበር ፈተነታት ንምሕጋዜ፡ ኣብ ኤርትራ መዯበራት ግብጺ ንምግፋሕ፡ ብኢራን
ንሃይማኖት ሺዓ ንምስፍሕፋሕ ዜግበር ጎስጓሳት ንምክትታል፡ ሓበሬታ ናይቲ ኣንጻር መንግስቲ
የመን ዜነጥፍ ምንቅስቓስ ሓትዮን ዜተባህለ ብቀረባ ንምድህሳስ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ
ልዕልነት ንምርግጋጽን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጽልዋታት ንምሕዲርን ዜዓለመ ምዃኑ፡ ገለ ተንተንቲ
ፖሎቲካ ይገልጹ።
12. ኣብዙ እዋን’ዙ ህዜቢ ኤርትራ መሪር ቁጠባዊ ቅልውላው እናሕለፈ ከሎ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ
ብክንድ’ቲ ኣዜዩ እናተዲኸመ ዜመጸ ወተሃዯራውን ስለያውን ዓቕምታቱ ፍቕዶ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ
ተረጋጊጹ ሎ ሰላምን ልምዓትን ንምዜራግ ብሓፈሻ፡ ንዱጋ ኣባይ ንምትዕንቓፍ ድማ ብፍላይ
ብርክት ዜበሉ ካብ ተቓወምቲ ሸቓሎ ሕርሻ ኣምሲሉ ብኣውራጃ ገዲርፍ ኣቢሎም ንውሽጢ
ኢትዮጵያ ክኣትዉ፡ ምሉእ ስለላውን ቁጠባውን ምትሕብባር ይገብር ምህላዉ ተሓቢሩ።
ቤት ጽሕፈት ዛናን ሓበሬታን
ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ)
25 ነሓሰ 2014
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