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ስርዓት ኢሳያስ ዜገብሮም ዉዑላት ንህዜቢና ቀየዴቲ ዱዮም?  

ህዜቢ ኤርትራ ይትረፍድ ምስ ቀረባ ጎረባብቲ ኣሓት ሃገራት፡ ምስ ኣብ ርሑቕ ዜህልዋ ኣዕረኽ ሃገራት’ውን፡ ኣብ 

ሓዴሕዴ ሃገራዊ ልዑላውነት ምኽባር፣ ኣብ ሓባረ-ረብሓ፣ ልውውጥ ጥቕምታት፣ ሰላምን፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዲያት 

ካልኦት ጣልቃ ይምእታውን ትከለ ጥዑይ ምዕሩይ ዜምዴና ምህናጽ ይዯሊ። በዙ ዴማ ኣብ ዝባውን ኣህጉራውን 

ሰላምን ምርግጋእን እጃሙ ከበርክት እናሻዕ ቅሩብነት ኔርዎን ኣሎዎን። እዙ ናይ ህዜቢ ኤርትራ ዴልየት’ዙ፡ ኣብ 

ሃገራዊ ልዑላውነት ኤርትራ ኸብር፣ ላዕለዋይ ሃገራዊ ረብሓታት ህዜቢ ኤርትራ ቐዴምን፡ ናይ ካልኦት ሃገራት 

ረብሓታት ይነፍግን ምዕሩይ መተከላት ገዯኣዊ ፖሊሲ ዜምስረት‘ዩ። ብሃገራዊ ቅዋም ክወሓስ፣ ብቅዋማዊ 

ዱሞክራስያዊ ሕጋዊ መንግስቲ ኤርትራ ክሕሎውን ክናበይን ዜግባእ’ዩ።   

ኤርትራ ካብ ቡኽሪ ዕለተ ናጽነታ ጅምራ ክሳብ ሎሚ ልዕሊ ርብዒ በን ሃገራዊ ቅዋምን ካብ ህዜቢ ኤርትራ 

ብዳሞክራስያዊ መንገዱ ዜተመርጸ ሃገራዊ ሕጋዊ ፓርላማን መንግስትን የብላን። እቲ ሎ ስርዓት’ምበኣር፡ 

ብሓይሊ ብረት ብኢዯወነናኡ ኣብ መንኮብ ህዜቢ ኤርትራ ዜተጸዓነ ስርዓት ሓዯ ሰብኣይ ኢቅዋማውን፡ ኢሕጋውን 

ኢዱሞክራስያውን’ዩ። ስርዓት ኢሳያስ ሰለስተ ኢኣት’ዩ። እዙ ማለት ኢቅዋማዊ፣ ኢሕጋውን ኢዱሞክራስያውን 

ማለት’ዩ።   

ኣብ ኤርትራ ዱሞክራስያውን ሕጋውን ስርዓት ምህላውን ይምህላውን ንህዜቢ ኤርትራ ጥራሕ ዜምልከት ቤታዊ 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ጉዲይ’ኳ እንተኾነ፡ ቅዋማዊ ስርዓት ምህላውን ይምህላውን ግን፡ ናይ ህዜቢ ኤርትራ ናይ በይኑ 

ጉዲይ ጌርካ ምርኣዩ፡ ብከፍል ጉጉይ’ዩ።  ኣብ’ዙ ዓለም’ዙ፡ ሃገራት ኣብ ናይ በበዓለን ጸቢብ ክልታት ተዓጽየን 

ኪነብራ ኣይክእላን’የን። ዜምዴናታትን፡ ዓይነትን ዯረጃን ዯገኣዊ ረብሓታትን ብዜለዓለ ስልጣን ዜውዴብ ሃገራዊ 

ቅዋማት ክህልወን ግዴን’ዩ። ሃገራት ብዜውንናኦ ቅዋምን ብዜተግብራኦ ኣሰራርሓን’የን ዜልለያን ዜግለጻን። ነፍስ 

ወከፍ ሃገር፡ ምስ ካልኦት ሃገራት ዜህልዋ ላዕለዋይ ሓባራዊ ረብሓታት ዜስርዕ፡ ዜለዓለ ስልጣን ሎዎ ስኑዴ 

ሃገራዊ ቅዋም መሰረት ዜገብር’ዩ። ኣብ መንጎ ዜተፈላለዩ ሃገራት፣ ወይ ኣብ መንጎ ዜተፈላለዩ ሃገራትን ኣህጉራዊ 

ትካላትን ብመሰረት ሃገራዊ ቅዋማተን ዜግበር ዉዑላት፡ ሓዯ ሸነኻዊ ጠባይ ጥራይ ይኮነስ ዜህልዎም ክልተ 

ዜተኣሳሰሩ ጠባያት’ዮም ዜህልዎም። ብንጹር ኣቀራርባ፡ ኣብ ወውሽጢ ሃገረን ብውሽጣዊ ዓይኒ ክጥመት እንከሎ 

ሃገራዊ ጠባይ ክህልዎም እንከሎ፡ ብመንጽር ተወዓዓልቲ ሽነኻት ብዯገኣዊ ዓይኒ ክረአ እንከሎ ዴማ ዝባዊ፣ ወይ 

ኣህጉራዊ ጠባያት ኣሎዎም።  

ዜተፈላልዩ ሃገራት ምስ ኢሳያስ ዜፈራርማሉ ክብሪ ሃገራዊ ልዑላውነት ኤርትራ ዜጒዴሉን፡ ሃገራዊ ረብሓታት 

ህዜቢ ኤርትራ የቐዴሙን ዉዑላት፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ እንኮ ሰብኣይ ጠባይ ዴልየት ማልኡ ካብ 

ምዃኖም ሓሊፎም፡ ብሃገራዊ ቅዋም ኤርትራ ዜተዯገፈ ሃገራዊ ጠባይ ኣብ ርእሲ ይምህላዎም፡ ብግዲም ብዝባዊ፣ 

ወይ ብኣህጉራዊ ዓይኒ ክርኣዩ እንከሎዉ ኣብ ኢሳያሳውነት ጥራይ ዜተንሳፈፉ’ምበር፡ ሕጋዊ ውሕስነት የብሎምን። 

ስለዜኾነ እቶም ኢሳያስ ምስ ዜተፈላለዩ ሃገራት ዜፈራረመሎም ጎዲእቲ ውዑላት፡ ኣብ ቅዴሚ ህዜቢ ኤርትራ ከም 

ኣብ መንጎ ኢሳያስን ሃገራትን ዜተገብሩ ኮይኖም’ዮም ዜረኣዩ’ምበር፡ ከም ኣብ መንጎ ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን 

ዜተገብረ ስምምዓት ኮይኖም ኣይርአዩን’ዮም። ከምኡ ክንዱ ዜኾኑ ዴማ ህዜቢ ኤርትራ ብሓያል ጥርጣሬታት 

ይርእዮም። 

ዱሞክራስያዊ ስርዓታት ሎወንን ዱሞክራስያዊ ስርዓታት ይብለንን ሃገራት፡ ናይ ገዚእ ሃገራተን ልዑላውነት 

የጎዴልን ሓባራዊ ረብሓታተን ዜረጋግጽን ውዑላትን ስምምዓትን ይገብራ’የን። እዙ ካኣ ንቡር’ዩ። ናይ ሃገራት 

ግዲማዊ ዜምዴናታት ሕዴሕዲዊ ረብሓታት ቐዴም’ምበር፡ ባህሪ ስርዓታት ቅዴሚት ዜሰርዕ ከም ይኮነ 

ፍሉጥ’ዩ። የጊዲስ ኩላተን ብይካ ኤርትራ፡ ነቲ ኣብ ሓዴሕዯን ዜገብራኦ ውዑላት ዜሰርዕ ነናይ ገዚእ ርእሰን ሃገራዊ 

ቅዋማት ኣሎወን። እቲ ስምምዓት ምዕሩይ ይኹን ኣየኹን፣ ፍትሓዊ ይኹን ኣየኹን ብየገዴስ፡ በብሃገራዊ 

ቅዋማተን ዜዴገፍ ዴማ’ዩ። ንኣብነት ኢትዮጵያን ኬንያን ሓዯ ዓይነት ሃገራዊ ቅዋም ይብለን ከንሰን፡ ክልቴአን 
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ሃገራት ዜገብራኦ ውዑላት  ብናይ ነፍስ ወከፈን ሃገራዊ ቅዋም ስለ ዜዴገፍ ንክልቴኡ ጠባያት (ሃገራውን ዝባውን) 

ዉዑላት የዕቕቡ ዴማ’ዮም። ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን፡ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ሕገመንግስቲን ቅዋማዊ ሃገራዊ 

ፓርላማን መንግስትን ኣሎዉዋ። ኤርትራ ግን ሃገራዊ ቅዋምን ቅዋማዊ ፓርላማን መንግስትን የብላን’የን። ናይ 

ኢትዮጵያ መንግስቲ ሕጋዊ ክኸውን እንከሎ፡ ‘’ መንግስቲ ኢሳያስ’’ ግን ሕጋዊ ኣይኮነን። በዙ መንጸር’ዙ 

ኢትዮጵያን ኢሳያስን ዜወዓዑሉዎም ውዑላት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ መሰረት ብምግባር ፓርላማ 

ክቕበሎም፣ ወይ ክነጽጎም ሕጋዊ ሰፊሕ ዕዴል ክህልዎም እንከሎ፡ ኣብ ኤርትራ ግን ቅዋማዊ ዯገፍ ይብሎም ኣብ 

ርእሲ ምዃኖም፡ ናይ ኢሳያስ ሚኒስትሪ ካቢነ’ኳ ብዚዕባኦም ምስሉይ ጸቢብ ምይይጣት ከካይዴን ክጸዴቕን 

ስለይርአ፡ ኣብ ኣተሓስባ ኢስያስ ተዯሪቱ ዜተርፍ’ዩ። ከምኡ’ውን ኬንያን ኢሳያስን ዜወዓዕሉዎ ስምምዓት 

ከምኡ’ዩ። ስለ’ዙ ናይ ኢትዮጵያን ኢሳያስን ስምምዕ፡ ናይ ኬንያን ኢሳያስን ስምምዕ፡ ኣብ ሃሃገሮም፡ ብውሽጥን 

ብዯገን ማዕረ ሕጋዊ ቅቡልነትን መርቶዖን ክረኽቡ ኣይክእሉን’ዮም። ምኽንያቱ ስርዓት ኢሳያስ ነቲ ምስ ካልኦት 

ሃገራት ዜወዓዕሎም ውዑላት ዜሰርዕ ሃገራዊ ቅዋምን ጽዴቕ ቅዋማዊ ፓርላማን የብሉን። እዙ ሓቂ’ዙ ኩለን 

ሃገራት ይፈልጣኦ’የን።  

ጂኦ-ፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ሎዎ ኣዜዩ ኣገዲሲ ስትራተጂ ከም ምዃኑ መጠን፡ ንሱ ዜወልድ ተገራጫዊ 

ኣህጉራዊ ረብሓታት ኸትሎ ዜተሓላለኸ ኣህጉራዊ ግርጭታትን ተቀያያሪ ኣህጉራዊ ምሕዜነታትን ውጽኢቶም 

ዜኾነ ዜተቀላጠፈ ኣህጉራዊ ክስተታትን፡ ልዕሊ ረብሓታት ህዜቢ ኤርትራን ዓቕሙን ምዃኑ ብምርኣይ፡ እተን ምስ 

ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ካእባዊ፣ ወይ ሰለስተኣዊ፣ ወይ‘ውን ካብኡ ንላዕሊ፣ ንሃገራዊ ረብሓታት ህዜቢ ኤርትራ 

ዜጎዴእን፡ ልዑላውነት ኤርትራ ጒዴልን ስምምዓት ዜፈራርማ ሃገራት፡ ብሽነኽ ኤርትራ ቐጻሊ ምእዘዜነት 

ክህልዎም ኣይክእሉን’ዮም። ምኽንያቱ እቶም ስምምዓት ኣብ መንጎ እተ ሃገራትን ኢሳያስን’ዩ’ምበር፡ ኣብ መንጎ 

እተን ሃገራትን ኤርትራን ኣይኮኑን። እቲ ምስአን ዜወዓዓል ስርዓት ኢሳያስ ካብ’ቶም ውዕላት ጊዛያዊ ረብሓኡ ምስ 

ጸንቀቐ፣ ወይ ምሕዜነቱ ብካልኦት ሓይልታት ምስ ቀየረ፣ ወይ’ውን ነተን ሃገራት ምስ መነወን፡ ነቲ ዜተወዓዓሎም 

ስምምዓት ብዜተፈላለዩ መልከዓት ክጥሕሶምን ከፍሕቖምን ዜክልክሎ ሕጊን ሕጋዊ መንግስቲን የብሉን። ንሱ 

በዓሉ ሕጊ፣ ንሱ በዓሉ መንግስቲ ስለዜኾነ። እዙ ካኣ ብቀረባ ጎረባብቲ ሃገራት ዜፈልጣኦ ኣብ ባይታ ዜወዓለ 

ተሞኩሮ ኢሳያስ’ዩ። ስለዙ፡ እተን ምስ ስርዓት ኢሳያስ ዜኾነ ይኹን ስምምዓት ዜፈራርማ ሃገራት፡ ናይ’ቶም 

ውዑላት ትሕዜቶ ብየገዴስ፡ ምስ ሃገራዊ ቅዋም ይብሉን ኢሕጋዊን ኢሳያስ ይፈራረማ ብምህላወን፡ ቅዴሚ 

ዜኣገረ ዯጊመን ዯጋጊመን ክዜክራኦን ኪፈልጣኦን ሎወን ብቐንደ ብሸነኽ ኢሳያስ በዓሉ ኣብ ዜኾነ ጊዛ ብዜኾነ 

ምኽንያት ክፍሕቖን ክጥሕሶን ምዃኑ’ዩ።  

ህዜቢ ኤርትራ ኣብ ሕጋዊ ዱሞክራስያዊ ሃዋሁ ብመሰረት ሃገራዊ ቅዋም፡ ምስ ኩሎም ናይ ቀረባን ርሑቕን ኣዕሩኽ 

ሃገራት ኣብ ሓባራዊ ረብሓታት ረጋግጽን፣ ናይ ሕዴሕዴ ሃገራት ሃገራዊ ልዑላውነት ኽብርን፡ ኣብ ናይ ካልኦት 

ውሽጣዊ ጉዲያት ጣልቃ ይኣቱውን ጹኑዕ መትከላት ትከለ ምዕሩይ ሰናይ ዜምዴናታት ንምምስራት’ዩ ዜቃለስ 

ሎ። ስርዓት ኢሳያስ ምስ ዜተፈላለዩ ሃገራት ዜገበሮም ጎዲእቲ ስምምዓት ብሃገራውያን ክኢላታት ብዕቱብነት 

ዲግም ብምምርማር፡ ኣብ ረብሓታት ህዜቢ ኤርትራ ምርኩስ ዜገብር ሓዯሽቲ መመሓየሺ ነጥቢታት ከቀርብ፣ ወይ 

ጉዴኣቶም ብምምዚን ክስርዝም፡ ሕጋውን ርትዓውን ይቅዴመ ኩነታዊ መሰል ክህልዎ’ዩ። ስለ’ዙ ንህዜቢ ኤርትራ 

ብሕጊ ዜቅዪደ ኣይኮኑን። ከምኡ’ውን ህዜቢ ኤርትራ ነቲ ብስንኪ ተጻብኦኣዊ ፖሊሲ ስርዓት ኢሳያስ ዜተቋሰለ 

ዜምዴናታት ህዜቢ ኤርትራን ህዜቢታት ዝባ ቀርኒ ኣፍሪቃን፡ ዜምዴናታት ህዜቢ የመንን ህዜቢ ኤርትራን፡ 

ንምፍዋስን ናብ ዜለዓለ ዯረጃኡ ንምምዕባልን ክጽዕት ምዃኑ፡ ህዜቢታት ኣሓት ጎረባብቲ ሃገራት ኮሎ ጌና ኣብ 

ልዕሊ ህዜቢ ኤርትራን ናይ ዱሞክራስያዊ ለውጢ ተቓለስቲ ዯቁን ክጠራጠሩ ኣይግባእን።     

ቤት ጽሕፈት ዛናን ባህልን ግሃዴኤ 

6 ሚያዜያ 2019 

 


