ፍትሕ ህግዯፍን ዯምህትን
ብቀዯሙ’ውን እንተኾነ ቅደስ መርዓስ ኣይነበረን!!! ሓዯ ሰሙን ኣቢሉ ይኸውን ኣብታ ኩሉ ይሰኣና
ሃገርና ኤርትራ ሓዯ ነገር ተኸሲቱ። ብርግጽ እቲ ተርእዮ መኣስ ይትኮስ ዯኣ’ዩ ኔይሩ እቲ ሕቶ እምበር
ከም ታይም ቦምብ ቲክ-ቲክ ክብል ዜጸንሐ ጉዲይ’ዩ። ሞላ ኣስገዶም ምስ 800 ዜኾኑ ሰዓብቱ ካብ
ኤርትራ ዶብ ሱዲን ሰጊሮም ኣብ ገዲርፍ ኣትዮም። መንግስቲ ሱዲን ብዜገበረሎም ምትሕግጋዜ ከኣ
ምስ ምሉእ ኣጽዋሮም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ጉዕዝኦም ምስ ወተሃዯራት ኤርትራ
እናተታኾሱ እናቐተሉን እናተቐትሉን ከም ዜሰገሩ’ውን ካብ ዜተፈላለየ ምንጭታት ሓበሬታ ክንግንብ
ክኢልና ኣለና። ሕጂ’ውን ንሸውሃት ገባቲ ህግዯፍ ንምርዋይ ኣሕዋትና ኣብ ይምልከቶም ጉዲይ ኣብዙ
ኲናት’ዙ ንመስዋእትን መውጋእትን ተዲሪጎም ኣለዉ።
ዯምህት ዜተባህለ ምንቅስቓስ ድሕሪ ኲናት ኢትዮ-ኤርትራ ዜተፈጥረ ወይ’ውን እንተወሓዯ ህላወኡ
ኣብ ኤርትራ ከምዜፍለጥ ዜኾነ ሓይሊ’ዩ። ህግዯፍ በቲ ብቐጥታ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዜኽእል
ምትንኳላት ናይ መጨረሽታ መጠንቀቕታ ምስ ረኸበ ብኢድ ኣዘር ኣቢሉ ዯምህትን ካልኦት ከም
ኣርበኞች ግንባር፡ ግንቦት 7፡ በንሻንጉልን ኦ.ኤል.ኤፍ ዜተባህሉ ተቓወምቲ ኢትዮጵያ ውድባት
ከሰልጥንን ከዕብን ከም ዜጸንሐ’ውን ባዕሉ ህግዯፍ ከይተረፈ ጉራ እናወሰኸ ክገልጾ ዜጸንሐ ሓቂ’ዩ።
ኣብዙ ቀረባ ግዛ ድማ ሓሙሽተ ተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ሓዯ ግንባር ፈጢሮም ብዶ/ ብርሃኑ
ነጋ ክምራሕ ምክትሉ ድማ ሞላ ኣስገዶም ( ኣቦ-መንበር ዯምህት) ከም ዜኾነ ኣብ ቀዲማይ ሰሙን
ወርሒ መስከረም 2015 ብውጽእዎ ኣዋጅ ሰሚዕና ነይርና። ቅድሚኡን ድሕሪኡን ኣብ ዜነበረ እዋናት
ህግዯፍ ከም ኣመሉ ኣብ ልዕሊ ወያነ ተወጢኑ ዜነበረ ናይ መጨረሽታ መጥቃዕቲ ግዙኡ በጺሑ’ዩ፡
ናይ ዛሮ ሰዓት ይቀራረብ ብምህላው ኢትዮጵያ ብውሽጣዊ ኩነታታ ፋሕ ብትን ክትብል ምዃና
ክትንበ ጸኒሑ’ዩ። ኮይኑ ግን እቲ ብዘሕ ትጽቢት ዜተገብረሉ ሓድሽ ግንባር ፋሕ ብትን ኣትይዎ ኣሎ።
እቶም ኣብ ግንባር ዜተጠርነፉ ተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራዊ ነጻነት ኤርትራ ይኣምኑ
ምዃኖም ከይኣኽል፡ ኣብ ገለ ውሽጣዊ ጉዲይና ኢድ እትዉሉ ኩነታት ስለ ዜጸንሐ ኣሰካፍን ኣስጋእን
ኮይኑ ጸኒሑ’ዩ።
ሞላ ኣስገዶም ምስ ብጾቱ ናብ ሱዲን ድሕሪ ምእታዎም እቶም ዜተረፉ ሓይልታት ዯምህት ከኣ
ኣጽዋሮም ከውርደ ብህግዯፍ ከም ዜተኣዘን እቶም ፍቓዯኛታት ይኮኑ ክውቅዑ ከምዜተወሰነን
ክሳብ ዕለት 15 መስከረም ፈቐድኡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ጋሽ ድምጺ ኲናት ይስማዕ ከምዜነበረን ዜበጽሓና
ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ። ድሕር’ዙ ዜሰዓበ ሓበሬታ እንተሎ እቶም ካልኦት ተቓውምቲ ውድባት
ኢትዮጵያ ከካብ ቦትኡ እናተለቕሙ ናብ ሳሕል ኣኪቦሞም ከምለዉ እቶም ስድራ ቤት ናይቶም
ንኢትዮጵያ ሰጊሮም ለዉ ድማ ካብ ዜተፈላለየ ቦታታት ናብ ተሰነይ ኣኪቦሞም ከምለዉ እቲ
ሓበሬታ ወሲኹ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ግምት እዙኣቶም’ውን ናብ ሳሕል ገጾም ምዃዶም ኣይተርፍን
ዜብል’ዩ። ህግዯፍ ነዙ ጉዲይ ኣቐዱሞም ይፈልጡ ኔሮም እዮም ኢሉ ዜጠርጠሮም ሰበ ስልጣን
ኤርትራ ኣሲሩ ከምሎ’ውን ተፈሊጡ ኣሎ።
ዕለት 17 መስከረም 2015 ልክዕ ሰዓት 1፡30 ናይ ለይቲ ኣብ ገሉጅ መዓስከር ሓሬና ዜነበረ መኽን
ኣጽዋር ተቓውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ምሉእ ብሙሉእ ዓንዩ ከምሎ’ውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ

ከባቢ ዜርከቡ ዛጋታትና በቲ ፈቐድኡ ዜዓልብ ሎ ጠያይትን ስከጆታትን ክውቃዕን ክሸማቐቕን
ከምዜሓዯሩ ብድሕሪኡ’ውን መኽን ኣጽዋር ጀበል ሓምድ ከምዜተቓጸለ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ
ኣፍሊጡ ኣሎ።
እዙ ዜፈጠሮ ኩነታት እንተልዩ፡- ብዓቢኡ እቲ ብዯምህት ኣቢሉ ክግበር ዜተሓስበ ናይ ብርሰትን
ምብትታንን ፕሮጀክት ህግዯፍ ተበቲኑ ምህላዉ’ዩ። እዙ ፕሮጀክት እዙ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጥራሕ
ይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ’ውን ዜዓለመ ናይ ጥፍኣት ፕሮጀክት’ዩ ኔይሩ። ከመይሲ እቲ ተሓሲቡ
ዜነበረ ወፍሪ ናይ ኢትዮጵያውያን ተቓወምቲ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ኔይሩ እንተዜኸውን መንግስቲ
ኢትዮጵያ’ውን ዯጋጊሙ ከም ዜበሎ ህግዯፍ ክሳብ ዲግማይ ተመሳሳሊ ወፍሪ ከካይድ ኣብ ይክእለሉ
ዯረጃ ብጽሕ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ኔይሩ’ዩ። ከምዙ ዜበለ ስጉምቲ ኣሽሓት ህይወት
ዛጋታትና ክቐዜፍ ከምዜኽእል ኣይንጠራጠርን። ካብ ከምዙ ዜኣመሰለ ናይ ብርሰት ሓዯጋ እንተወሓዯ
ንግዙኡ ድሒንና ኣለና ክበሃል ይከኣል። ንግዙኡ መበሊና ቀንዱ ምኽንያት ህግዯፍ እንተቐንዩ ብይ
ኲናት ክነብር ስለ ይክእል ካልእ ናይ ኲናት ምኽንያት ክፈጥር ዜኽእል ምዃኑ ይንጠራጠረሉ ስለ
ዜኾንና’ዩ። ህግዯፍ ከምኡ ግብሮ ቀንዱ ምኽንያት ድማ ህዜቢ ካብ ናይ ዯገ ኲናት ኣዕሪፉ ቅሳነት
እንተረኺቡ ሽዑ ሽዑ ኣብ ናይ ውሽጣዊ ጸገማቱ ከድህብ ስለ ዜኾነ ውሽጣዊ ኩነታት ከኣ ብሰንኪ
ህግዯፍ ዜንቀፍ እምበር ዜምስገን ስለ ይብሉ ሽዑ ሽዑ ዕምሪ ህግዯፍ ሕጽር ኩነታት’ዩ ዜፍጠር።
ስለዙ ህግዯፍ ክነብር እንተኾይኑ ምስ ናይ ዯገ ሓይልታት ወይ መሻርኽቲ ኢሉ ዜውንጅሎም ናይ
ውሽጢ ሓይልታት እናተላሃመ ክነብር ጥራይ ኣለዎ። ህግዯፍ ንሰላምን ምዕብልናን ዜተወዯበ ሓይሊ
ኣይኮነን። ህግዯፍ ሞቱን ሕየቱን ኣብ ኲናት ዜገበረ ናይ ራዕድን ሽበራን ሓይሊ’ዩ።
ዑመር ሓሰን ኣልበሺር ንሳልሳይ ግዛ ፕረሲዯንት ሱዲን ኮይኑ ድሕሪ ምምራጹ ኣብ ሱዲን ብመንገዱ
ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣቢሎም ዓቢ ሓላፍነት ሒዝም ዜጸንሑ ኣካላት ንህግዯፍ ዯስ የብል ምቅይያር ከም
ዜተገብረሎም ርኢና ኔርና ኢና። ህግዯፍ ብፍላይ ድማ ኢሰያስ ኣፈወርቂ እቲ ሒዜዎ ዜጸንሐ ቂምታ
ገና ከይሃሰሰ እዙ ሕጂ ዜተረኽበ ኣጋጣሚ መሊሱ ምስ ሱዲን ዜነበሮ ቅሬታ ክዓቢ ጌርዎ ኣሎ።
ከመይሲ ዯምህት ምስ ብረቶም ብመንገዱ ገዲርፍ ጌሮም ንኢትዮጵያ ስለ ዜኣተዉ። ሰብ ለዎ ኣራፊደ
ሞተ ዜተባህለ’ውን ከምዙ ምስ ተረኸበ’ዩ። እምበር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መሬት ሱዲን ምስ
ኣተወት ብረትኩም ኣውርደ ምስ ተባህለ ተኣናግድ ራይ ኣይተረኽበን። ብህዜቢ ቁማር ዜለመዯ
ኢሰያስ ግን ኣብ ርእሱ ክሳብ ትመጾ እቲ ክሳራ ክሳራ ኮይኑ ኣይስመዖን’ዩ። እታ ዓንኬል እናጸበበት
ምስ ከዯት ድማ ናብ ርእሱ ክትመጽእ ምዃና ጠራጥር ኣይኮነን። ንሕጂ ግን ካብ ሳዋን ካብ ካልእ
ቦታታት ኤርትራን ዜተዋጽኡ ሓይልታት ኣብ ዶብ ሱዲን ክዓርደ ተጌሩ ኣሎ። ብሸነኽ ሱዲን ድማ
ከምኡ ብዘሓት ወተሃዯራት ናብ ዶብ ኤርትራ ኣምሪሖም ከምለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። እንታይ ክስዕብ
ምዃኑ ሓቢርና ንርእዮ ነገር ክኽውን’ዩ።
ስግኣትን ፍርሕን ተንተንቲ ዝባና ግን እዙ ጥራሕ ኣይኮነን። ከምቲ ዜፍለጥ ብዘሓት ጥሩፋት ጉጅለታት
ሶማልን የመንን ከምኡ’ውን ናይ ካልኦት ሃገራትን ቀንዱ መዕረፊኦም ኣብ ኤርትራ ጌሮም ከም ለዉ
ዜተፈላለዩ ምንጭታት ሓበሬታ ከለብሙና ጸኒሖም እዮም። ህግዯፍ ነዙ ብምዕራብን ብዯቡብን ክመጾ
ዜኽእል ተጻብኦ ንምምካት እኹል ኤርትራዊ ሓይሊ እንተይረኺቡ (ካበይ ክመጽእ) ነዝም ጥሩፋት
ሓይልታት ከዋፍር ከም ዜኽእል ይግመት’ዩ። ከምዙ ክገብር እንተጀሚሩ ድማ ሃገርና ጥራሕ ይኮነስ
ዝባና ናብ ዜኸፍአ ዯረጃ ክወርድ ከምዜኽእል ክግመት ይከኣል። ህግዯፍ እዙ ከይመጽእ ዜፈርሕ ኣካል
ኣይኮነን። ሃገርን ህዜብን ኤርትራ ኣጥፊኡ ዕድሚኡ ንሳልስቲ’ውን ክትውስኽ እንተኺኢላ ዓይኑ ዜሓሲ
ሓይሊ ኣይኮነን። ስለዙ ህዜቢ ብርስ ዜተጠጀአ ፕሮጀክት፡ ካብ ሕጂ ንህግዯፍ ጥራሕ ተማሊኡ
ክኸይድ ክኸውን ጻዕርታት ኩላትና ክኸውን ይግባእ።

ህግዯፍ ዜዓጠቖ እናተፈትሐ፡ ዜፈሓሮ ጉድጓድ ንባዕሉ እናኣተዎ ዕብራኑ ንኹሉ ጋህዱ ኮይኑ ኣሎ።
ህግዯፍ እናዓበረ ኣብ ዜኸዯሉ ሰዓት ዯንበ ተቓውሞ ብኣንጻሩ ክሃጥር ምተገበአ። ግን ከኣ ህግዯፍ
ጸይቂ ስርሑ ስለይገድፍ ንገለ ኣካላት ዯንበ ተቓውሞ ዓሲቡ ከይኸውን ሃሰስ ምባል ከድልየና’ዩ።
ካልኦት ናፍስዎ ሕሜት’ውን መሊኡ’ዩ። ጭብጢ ረኺብና ብግብሪ ምቅልዑ ግን ናትና ዕዮ ገዚ
ክኸውን’ዩ። እዙ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ዯንበ ተቓውሞ ካብ ዜለመዶ ጸቢብ ዓንኬላት ክወጽእ
እንተይክኢሉን ብግብሪ ነቲ ዜሓንጸጾ ክመስል እንተይበቒዑን እቲ ዜመጽእ ማዕበል ለውጢ
ተማሊእዎ ዜኸይድ እምበር ሃዋርያት ለውጢ ክኸውን ኣይክእልን‘ዩ። ዯንበ ተቓውሞ ብርግጽ
ሃዋርያት ለውጢ ምዃኑ ንምርግጋጽ ብዘሕ ግዛ የብልናን። መሬት ይዓርበና ኣሎ። ታሪኽ ከም
ዜምህረና ለውጢ ንምምጻእ ኩልኻ ክትሰማማዕ ጽቡቕ’ኳ እንተኾነ ምስ ይኸኣል ግን ግድን ኣይኮነን።
ሕጂ’ውን እንተኾነ እቲ ዜኸኣለ ይጉየ፡ ዜዯኸመ ይሳለ፡ ዜተሸኽለ ከኣ ይተኣለ።

ቤት ጽሕፈት ዛናን ባህልን
ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራሲያዊ ለውጢ (ኤስዯለ)
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