ዯገፍቲ ህግዯፍ፡ ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር መን?
ትግርኛ - ርእይቶታት
ብመሰረቱ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ሃገር ወይ መንግስቲ ብሕቡራት ሃገራት ቁጠባዊ ማዕቀብ ክወርድ እንከሎ
“እወ፡ ተጋግየ ይግባኣኒ ኢዩ።” እትብል ሃገር ወይ መንግስቲ የላን። እቲ ግብረ መልሲ” ኣድልዎ
ተጌሩለይ፤ይሕጋዊ ኢዩ፤ ሕቡራት ሃገራት ብኣሜሪካ ዜዕብለል ኢዩ፤ ወ..ተ.” ዜብል ኢዩ። ከምቲ ሓዯ
ሕማቕ ተምሃራይ ብሕምቀቱ ከይእመን ንመምህሩ ሳብብ ኢሳያስ እውን ኩሉ ግዛ ንሕቡራት
ሃገራት፤ንኣፈሪቃ ሕብረት፤ ንኢጋድ ኮታ ንኹለን ናይ ዒለም ትካላት ምስ ኣማረረ ኢዩ። ኣብ ሂወቱ ጌግኡ
ተኣሚኑ ኣይፈልጥን።
እሞ መታን ሚዚናውን ውድዒውን ፍርዱ ክንህብ እስከ ርግእ ኢልና ገበናት ስርዒት ህግዯፍ ንጥቀስ።
ስርዒት ህግዯፍ እዙ ማዕቀብ’ዙ’ዶ ኣይግብኦን ኢዩ? እዙ ማዕቀብ’ዙኸ ንመን ይሃሲ? መፍትሒኡ’ኸ
እንታይ ኢዩ?
1. ገበናት ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ልዕሊ ህዜቢ ኤርትራ
ሓቂ ክንዚርብ እንተኯይኑ ብስርዒት ህግዯፍ ኣብ ልዕሊ ህዜቢ ኤርትራ ዜወርድ ሎ ግፍዑ መና የብሉን።
ህዜብና ናይ ምዜራብ፤ ምጽሓፍ፤ምእካብ፤ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር፤ ምንቅስቓስ፤ ናይ ሃይማኖት መሰላት
ከምይብሉ ንዜኾነ ኤርትራዊ ብሩህ ኢዩ። በብዕለቱ ዜእሰር ህዜቢውን ውሑድ ኣይ ኮነን። ወለዱ ዯቆም
ኣምሂሮም ከይጥወሩ መንእሰይ ኩሉ ብግዱ ኣዏስኪሩ ናይቲ ስርዒት ኣገልገልቲ ኯይኖም ይርከቡ። ስዯት
ካብቶም ዜሓለፉ በናት ጽዑቑ ይርከብ።ኣብ ፈቖዶ ዶባት ብጥይት ዜርሸኑ መንእሰያት እውን ውሑዲት
ኣይኮኑን። እዙ ገበናት’ዙ ብኣና ብኤርትራውያን ጥራይ ይኮነስ ኣብ ዒለም ዜተፈልጡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ
መሰላት ከም በዒል ኣምነስቲ ኢንተርናሸናልን ሁማን ራይትስዎችን ተመዜጊቡ ይርከብ። እዙ ህዜባዊ
ገበናት’ዙ ኣይኮነንዶ ማዕቀብስ ኣብ ቤት ፍርዱ ናይ ዒለም’ዶ ቕርብ ኣይኮነን?
2. ገበናት ስርዒት ህግዯፍ ባዒለምለኻዊ ሕጊ
ሀ) ናይ ዯሴታት ሓነሽ ኵናት
ብዒኒ ኣህጉራዊ ሕጊ ኢሳያስ ኣብ ዯሴታት ሓነሽ ዜወለዖ ኵናት ገበን ኢዩ። ይግባኣኒ ኢዩ ዜብሎ መሬት
እንተ ሎ ብሕጋዊ መንገዱ ኢዩ ክሓትት ዜግባኦ። ኣብዙ ኵናት’ዙ 12 ንጹሃት ኤርትራውያን መይቶም።
ከምኡ’ውን ብወገን የመናውያን። እዙ ብናይ ዒለም ሕጊ የቕጽዕ ኢዩ።
ለ) ኣብ ልዕላዊት ሃገር ሱዲን ኢድ ምእታው
ኩላትና ከም እንፈልጦ ስርዒት ህግዯፍ ብ1994 ምስ መንግስቲ ሱዲን ጽልኢ ፈጢሩ፡ ናይ ምብራቕ ሱዲን
ተጋዯልቲ ብምፍጣር፡ ንሱዲን ስጋብ ከሰላ ኣትዩ ወሪሩዋ ኢዩ።ሕጂ’ውን ብዜተፈላለየ ምኽንያታት ኢድ
ምእታው ኣይገዯፈን። እዙ’ውን ብዒለምለኻዊ ሕጊ ገብን ኢዩ።
ሐ) ብ1998 ምስ ኢትዮጵያ ዜኸስተ ኵናት
ምስ ኢትዮጵያ’ውን ልክዕ ከምቲ ጉዲይ ሓነሽ ኢዩ። ይግባኣኒ ኢዩ እትብሎ መሬት እንተሎ ብሕጊ ንግኻ
ተኺልካ ትምጉት። ካብዙ ሓሊፉ ስርዒት ህግዯፍ ዜወሰዶ ስጉምቲ ይ-ሕጋዊ ኣገባብ ኢዩ። ቅድም
ብሓይሊ ይወርር ዯሓር ናብ ሕጊ ይኣቱ። ስርዒት ህግዯፍ ዋላኳ ባድመ ናይ ኤርትራ እንተ ኾነት ብሕጊ
ኢዩ ክሓት ዜነበሮ። እቲ ወተሃዯራት ሰዱድካ ቦታ ምሓዜ ዜወሰዶ ስጉምቲ ይሕጋዊ ኢዩ። ከምኡ ሰለ
ዜኾነ ኢዩ ድማ ቤት ፍርዱ ዒለም ናይ ጀማሪ ኵናት 10 ሚልዮን ዶላር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካሕሳ
ዜፈረዯ። ብኽልቲኡ ኣብቲ ኵናት ዜጠፍኡ ነብሳት አውን እቲ ስርዒት ብታሪኽ ተሓታቲ ኢዩ። እዙ’ውን
ብዒለምለኸ ዯረጃ ገበን ኢዩ። ድሕሪ ስምምዕ ኣልጀርስ’ውን፡ ሕራይ ልክዕ ኢዩ ኢትዮጵያ ኣብ መጀመርታ
ተጋጊያ ነቲ ውዕል ነጺጋቶ ነይራ። ድሓር ግን ሪኢቶ ዒለም ምስ ተገንበት ተቐቢላቶ። ግን ናይ ምሕንጻጹ
ጉዲይ “ክልተና መንግስታት ብምምይያጥ ይኹን” በለት። ተ ድማ ብኣረኣእያ ማሕበረሰብ ዒለም ቅቡል
ኢዩ። ስርዒት ኣስመራ ግን ከም ኣመሉ ግትር ብምባል ብምርድዲእ ኣብ ምሕንጻጽ ዶብ ኣይ ኣቱን በለ።

ቀጺሉ’ውን ነቲ ዜፈረመሉ ውዕል ኣጻዕዱዩ ኣፍረሶ። ማለት ናብቲ ናይ ጸጥታ ቦታ ወተሃዯራቱ ከእቱ
ጀመረ። ቀጺሉ’ውን ዒቃቢ ሰላም ስርሑ ከየካይ ናይ ሄሊኮፕተራት በረራ ከልከለ። ኣብ መጨረሻ ድማ
ናይ ገለ ሃገራት ዒቃቢ ሰላም ኣባረረ። ዯገፍቲ ስርዒት ህግዯፍ! ገበነኛ ስርዒት ንምድጋፍ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ
ዝዅዝዅ ጥራይ ኣይ ኮነን። እዙ ገበን ምዃኑ ክፈልጡ ምተገበኦም።

መ) ኣብ ሶማል ኢድ ምእታው
ስርዒት ህግዯፍ ምስ ኢትዮጵያ ብምትህልላኽ፡ ኣብ ሶማል ኢደ ከም እተወ፡ ንሕና ንፈልጥ ዒለም’ውን
ኣጸቢቑ ይፈልጥ።” ተሓቢአ ኢየ ዜገብሮ ሎኹ፡ ጭብጢ የብሎምን” ዜብል ኣተሓሳስባ ኣይሰርሕን።
ኣየዋጽእን’ውን። ናይቲ ዜነበረ እሰላማዊ ስርዒት መራሕቲ ከም በዒል (ምስ ኣል-ቃዑዲ ርክብ ለዎ) ሸኽ
ኣወይን ሸኽ ሸሪፍን ካብ መቓዱሾ ሃዱሞም ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ይቃለሱ ከም ዜነበሩ ይሕባእ ነገር
ኢዩ። ብቐጻሊ’ውን ኢሳያስ ሰፈሩ ኣብ ባጽዕ ቀይሩ ኣጽዋር ንሶማል የእቱን ከምኡ ድማ ናይ ኣል-ሸባብን
ሕዜብ-ኣል-ኢስላምን ወተሃዯራት የሰልጥን ከም ዜነበረን ሎን፡ ኣብቲ ጸጥታ ተዋፊሮም ዜነበሩ ዯሓር
መሪርዎም ኢደም ዜሃቡ ሃገራውያን ብመራኸቢ ብዘሃን ገሊጾምዎ ኢዮም። እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ
ጸጥታ ቤት መኽሪውን ኣልዕል ኣቢሉ ንሓንቲ ኣባል ዜኾነት ሃገር ከም ይቐጽዕ ንፈልጥ ኢና። ዯገፍቲ
ስርዒት ህግዯፍ እውን ኣጸቢቖም ይውፈልጡ ኢዮም። እቲ ጉዲ ዒይንኻን ልብኻን ኣዏሚትካ ምስ ሓዯ
ዱክታተራዊ ስርዒት መሰጽዲፍ ኢዩ።

ሰ) ወራር ጅቡቲ
ጅቡቲ’ኸ እንታይ ኣበሰት? ንዒና ንኤርትራውያን ኣይገረመናን፡ ንስርዒት ህግዯፍ ስለ እንፈልጦ። ንዒለም
ግን ገሪምዎ ኢዩ። ሰላማዊት ዜኾነት ንእሽቶ ሃገር ጅቡቲ ናይ ወረራ ምኽንያት’ከ እንታይ ይኸውን?
ስርዒት ህግዯፍ ከም ኣመሉ ኣሉ! ሕቡራት ሃገራት መጽናዕቲ ዜወሰድሉ፡ ዒረብ ሊግ ዜመስከረሉ፤
ሕብረት ኣፍረቃ ራጋገጸሉ፡ ወረራ ጅቡቲ ከመይ ጌርና ክንክሕዶ ንኽእል። ብሓዯ ውልቀ መላኺ፡ ብሓንቲ
ሓንጎል እትመራሕ ስርዒት ህግዯፍ ረዝሉሸን ብረዝሉሸን ጢሒሱ እምቢ ዜበለ ከምይ ገበን ምዃኑ ኣይን
እመንን? ልክዕ ኣቐድም ኣቢለ ከም ዜገለጽኩዎ ሕቡራት ሃገራት ብይ ጭብጢ ኣልዕል ኣቢሉ ንሓንቲ
ኣባል ሃገር ይቐጽዕ ኣይንብልን። ንዐድኣ ዯገፍቲ ስርዒት ህግዯፍ በስመኣብ(በስሚላህ) በሉ። ነብስኹም
ፈትሹ። እዙ ትገብረዎ ሎኹም፡ ሰላማዊ ሰልፍዶ ዯገፍዶ መፍተሒ ኣይኮነን። ነቲ ሕማም ሓቢርና ፈውሲ
ንድለየሉ።
ካሊእ ኣገዲሲ ሕቶ እዙ ማዕቀብዙ ንመን ይሃሲ?
ስርዒት ህግዯፍ ኩሉ ግዛ ብህዜቢ ኢዩ ዜነብር። ከም ሕሱም ቁማል ካብ ሕ ህዜቢ ኣይወርድን። ብሽም
ልዕላውነት ኣሸሓት መንእሰያት ኣጥፊኡ ኢዩ። ሕጂ ድማ ብህልኽን ድርቅናኡን ዜፈጠሮ መቕጻዕቲ ንህዜብና
ምስ ዒለም ከባእሶ “ ሕቡራተ ሃገራት ጸላኢትካ ኢያ።’ ይብሎ ኣሎ። እተን ብጸጥታ ሕቡራት ሃገራት
ዜጸዯቓ ማዕቀብ እን ዜስዕባ ኢየን፤
1) ስርዒት ህግዯፍ ናይ ኵናት ኣጽዋር ከይእቱን ከየውጽን
2) ፖለቲካውን ወተሃዯራውን ላዕለዎት መራሕቲ ህግዯፍ ኣብ ወጻኢ ከም ድላዮም ከይንቀሳቐሱ
3) ኣብ ወጻኢ ዜረከብ ንበረት ህግዯፍ ክእገድ ሓቂ ክንዚረብ እንተ ኯይኑ፡ መነባብሮ ህዜቢ በቲ ስርዒት
ንሓያሎ ዒመታት ተወቒዐ ኢዩ። ዜተረፎ የብሉን። ካሊእ ይትረፍ ድኻ ሓረስታይ ዒመት ጫዅሩ ፍረየን
እቲ ስርዒት ብሓይሊ ካብ ኣፉ የሕድጎ ከምሎ ንኹላተና ብሩህ ኢዩ። ባርነት መንእሰያትና ንዒለም ከም

ስካሕከሖ’ውን ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና። እዙ ማዕቀብዙ ንህዜብና ይጎድኦ ኢዩ ማለት “ንስኡን ክትስእን
ኢኻ” ማለት ኢዩ። ንይብሉ ኣለካ ክትብሎ ይ ስነሞጎት ኢዩ። ተቐጺዐ ሎ ህዜቢ መቕጻዕቲ ወሪደኳ
ኣሎ ክትብሎ አይትኽእልን። ህዜቢ ኤርትራ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢዩ ዜነብር ሎ። ብርግጽ እቲ ማዕቀብ
አምበኣር ፈልዩ ነቲ ስርዒት ኢዩ ዜወቀዕ። እዙ ከኣ እቲ ውጹዕ ሀዜቢ ነቲ ዜፈርዏነ ጸቓጢኡ ስርዒት
ክቕጻዒሉ ከሎ ሓጋዙኡ ኢዩ። መብዚሕትኡ ህዜብና ነዙ ማዕቀብዙ ቅድም ኢሉ ኣብ ግበሪ ክውዕል ነይርዎ
ይብል።
ስርዒት ህግዯፍ እንተ ኯይኑ ናይ ግድን ኢዩ ህዜቢ ከላዒዕል። ኣመሉ ጥራይ ይ ኮነስ ዋጽኦ
ስትራተጂ’ውን ኢዩ። እቲ ቀንዱ ምኽንያት ንይነጸፉ ዯገፍቲ ንምሕላብ ኢዩ። እቲ ሕዜን ኣንጻር ህዜቦም
ክጉድፉ ምንባሮም ኢዩ። ገሊኦም ብጠቕሚ ገሊኦም ከኣ በገርሂ። ግን እቲ ነገር የሕዜነካ ኢዩ።
ግዯ ሓቂ ኣነ ብወገነይ ዜተጸበኹዎ፡ ድሕሪ እዙ ማዕቀብ’ዙ ህዜቢ ኣንጻር ስርዒት ንኽልዒል ኢዩ። ብፍላይ
ድማ እቲ ብረት ዜዒጠቐ ወተሃዯራዊ ክፍሊ። ብሰንኪ ሓዯ መላኺ መራሒ ህዜቢ ተዋሪደ፡ ዒለምውን
ተናዊጹ። እዙ መራሒ’ዙ ኢደ የእተወላ ዒወዯ ግጭት የላን። ሰላማዊ ሰልፊ’ኸ ኣንጻር መን? ኣንጻር
ሕቡራት ሃገራት? ኣንጻር ህዜቢ ዒለም? ኣብኩሉ ኩርናዒት ዒለም መራሒ ስርዒት ህግዯፍ ብሕጊ
ይቕየድ፡ ቅዋም ይኣምን ሓዯ ሽፍታ ምዃኑ ከምዜፍለጠ’ዶ ኣይፈልጡን ኢዮም? ንስርዒት ህግዯፍ
ምድጋፍኩም ሃገራውያን ከብሎኩም ኣይኽእልን። ሃገራውነት ማለት ንሓዯ ዱክታቶር ምድጋፍን ምክልኻለን
ማለት ኣይኮነን፡ ሃገራውነት ማለት ህዜብኻ ክእሰርን ክግፋዕን እንከሎ ምስኡ ጠጠው ምባል ማለት ኢዩ።
ብሓጺሩ ሃገራውነት ማለት ምእንቲ መሰል ህዜበኻ ምቅላስ ማለት ኢዩ።
ሰላማዊ ሰልፊ ሎሚ ኣይኮነን ድሊ። ሰላማዊ ሰልፊ ህዜቢ ክእሰርን መሰሉ ክስእን ሽዐ ኢዩ ነይሩ ድሊ።
ናይ ኵናት ጀጋኑ ኣከለ ስንኩላን ክረሸኑ ዒገብ ይበልኩም ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ? ቅተለት ዒዱ ኣበይቶ
ይተቓወምኩም ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ? ኣቦታትን ኣዯታትን ስዋኣት ክእሰሩ ኣቤት ይበልኩም ሎሚ
ሰላማዊ ሰልፊ? ቀይዱ ዜበተኸ ስርዒት ክትካላኸሉ ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ? መን’ዩ ኣገዲሲ? ህዜብኹም
ወይስ ስርዒት? ስርዒት ይኸይድ ስርዒት ይትካእ። ህዜቢ ግን ነባሪ ኢዩ። ቇራጸን ንቑሕን ይጋ ምስ ህዜቡ
ኢዩ ጠጠው ዜብል። መሳርሒ ጸቓጢ ስርዒት ኣይከውንን። እኳ ድኣ እቲ ስርዒት ገበን ክፍጽም’ከሎ
ኣንጻሩ ይምክት።
በጋጣሚ ኮይኑ፡ እዚ ጽሕፈቲ’ዙኣ ክጽሕፍ ከሎኹ፡ ቀዲማይ ሚኒሰተር ነበር ናይ ዒባይ በሪጣንያ፡ ቶኒ
ብለር “ህቢ ይዯገፎ ኵናት ኣብ ዑራቕ ኣካይዯካ” ብምባል ተኸሲሱ ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ዜሕተተሉ ሎ ግዛ
ኢዩ። በዒል ኣቶ ኢሳያስ ድማ ብኢዯ ወነኖም ኵናት ጻሕቲሮም ጥፍእዎም ነብሳት ምሕታት ይትረፍስ
“ቀይዱ ትበትኽ ኣሎኻ በስመኣብ በል” ኣብ ዜተባሀለሉ ግዛ፡ ዯገፍቲ ስርዒት ህግዯፍ “ጽቡቘ ኣሎ
ይፈልል” ኣብ ዜብሉሉ ግዛ ምዃኑ ብዘሕ ኣተሐሳሲቡኒ። መኣስዮም ዜልብሙ? መኣስዮም’ከ ዜነቕሑ?
እቲ ዜግበር ሰላማዊ ሰልፊ’ኸ እንታይ ፍታሕ ከምጽእ ኢዩ? ጽጥታ ሕቡራተ ሃገራትከ ነቲ ሕለፈቶ
ረዝሉሸን ክትቅይሮ ድያ? እዙ ዯገፍቲ ስርዒት እውን ይፈልጥዎ ኢዮም ከም ይቕየር። ብዒብዩ ሰርዒት
ህግዯፍ’ውን ዒላማኡ ነዙ ኣይኮነን። እንታይ ድኣ ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ዜጠቐስኩዎ “ በሉ ዒለም
ኣንጻርኩም ኯይና’ላሞ መክቱ፤ ከም ቀዯምኩም ለኩም ነጊፍኩም ተወፈዩለይ፤ ኣድሕኑኒ” ኢዩ። ካሊእ
ወላሓንቲ ትርጉም የብሉን። ኣብ ሰተራሰቦርኽ (ፈረንሳ) ዜተገብረ ንዶብ ምሕንጻጽ ሰላማዊ ሰልፊ’ውን
ሪኢናዮ ወላሓንቲ ኣየፍረየን። ኣብ ሰዯት ዒለም ኣንጻር መንግሰቱ ተይኮይኑ ሓዱግዎ ዜመጸ መንግስቲ
ዜድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ሪኢና ኣይንፈልጥን።

ኣብ መጨረሻ እቲ መፍትሒ ጸረ ህዜቢን ጸረ ሕግን ዜኾነ ስርዒት ዜፈጸሞ ገበን ምክልኻል ኣይኯነን። እዙ
ስርዒተ’ዙ ካብ ገበን ምፍጻም ዜቑጠብ ኣይኯነን። ዯድሕሪኡ እና ስዒብካ ዜገብሮ ገበናት ካብ ምክልኻል
እቲ ዜበለጸ መሰረታዊ መፍተሒ ነቲ ስርዒት ምውጋድ ኢዩ። ስለዙ ዯገፍቲ ስርዒት ህግዯፍ ኣንጻር
ህዜብኹም ካብ ምቅላስ ንዐ ሓቢርና ንህዜብና ዜሓይሽ ፍታሕ ነናዱ። ኣብ ክንዱ ነዙ ኣንጻር ህዜብኹም
ዜኾነ ስርዒት ዯገፍ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር፡ ምሳና ኣንጻሩ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገበሩ ንዕድመኩም። መፍትሕ
ሽግር ህዜቢ ኤርትራ ስርዒት ህግዯፍ ምውጋድ ጥራይ ኢዩ።
ርእይቶ፡
ብመሰረቱ ህዜቢ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ካብ ኣጽዋር ኵናት ጉድኣት ትይ ኮይኑ ዜረኸቦ ጥቐሚ የለን።
በንጻሩ እኳ ድኣ ዜተፋላለዩ ሽፋቱ ንኸዕጥቕ ካብ ኣፍ ህዜቢ እናመንዏ ኣብ ኣጽዋር መሸመቲ የውዕሎ
ኣሎ። ላዕለወት ሓለፍቲ ህግዯፍ እውን ብምኽንያት ፈስታታትን ጓይላታትን ነቲ ኣብ ወጻኢ ዜርከብ ገርሂ
ይጋ ክልተ ካብ ሚኢይቲ’ዶ ካሊእ’ዶ እናበልካ ካብ ምምዜማዜ ይድሕን። እዙ’ውን ነቲ ህዜቢ ጠቃሚኡ
ኢዩ። ብፍላይ ዯገፍቲ ስርዒት ህግዯፍ ነዙ ብዜያዲ ክትድግፍዎ አሎኩም። ምኽንያቱ ንዒኹም ኢዩ
ከፊእኩም ሎ። ኣብ ወጻኢ ዜርከብ ንብረት ህግዯፍ እውን ንህዜቢ ክጠቅም ኣይራኣናን። ኣብ ውሽጢ ሎ
ንብረት ይጠቀመስ ኣብ ወጻ ሎ ክጠቅም? ህዜቢ ከመይ ይነብር ኣሎ ድማ ኩሉታ ንፈልጦ ኢና።
ዯገፍቲ ስርዒት ህግዯፍ’ውን ዜጠፍኦም ኣይ ኮነን።

