ኣብ መሰረታዊ ዓውዯ ቃልስና ኣትክልና ንጽናዕ
ኣብ’ዙ እዋን’ዙ፡ እዙ ሕቶ’ዙ ክለዓል ዜዴርኽ እንታይ ፍሉይ ነገር ሰለዜተረኣየ’ዩ ዜብል ኣይሰኣንን ይኸውን። ከምኡ
እንተበለ ዴማ ሓቁ’ዩ። ኣብ’ዙ ዜተሓላአኸ መዴረኽ’ዙ ነዙ ሕቶ’ዙ ምልዓሉ ኣዜዩ ኣገዲስነ ኣሎዎ’ዩ። እዙ ሕቶ’ዙ
ፖለቲካዊ ሕቶ ከም ምዃኑ መጠን፡ እዋናዊ መንቀሊ ኣሎዎ። ከምዜፍለጥ እዋናዊነት ይብሉ ሕቶ፡ ኣብ መዴረኽ ከም
ፖለቲካዊ ሕቶ ኮይኑ ርእሱ ክኢሉ ጠጠው ክብል ኣይክእልን’ዩ። እዙ ሕቶ’ዙ ከነልዕ ካብ ዜዴርኸና ቀንዱ ምኽንያት፡
ኣብ ትግራይ ምስ ዜተኸስተ ውግእ ተታሓሒዘ፡ ኣብ ኤርትራዊ ዯምበ ተቓውሞ ኣብ ዓውዯ ቃልሲና ንዱሞክራስያዊ
ለውጢ ዜቕይርን ዚብዕን ኣዜዩ ዜተሓላልኽን ሓዯገኛ ተኣላይነት (ኣልጋስነት) ነስተውዕል ስለሎና’ዩ። ናይ ኣልጋስነት
ዓውዯ ቃልሲ ከም ዜምባለ ይቅልቀል ምህላዉ ካብ ነስተብህለሉ ነዊሕ ጊዛ’ኳ እንተገበረ፡ ሽዐኡ ከምዙ ናይ ሒጂ
እዋናዊ ሓዯገኛ ዯረጃ ኣይበጸሐን ኔሩ። ሕጂ ግና፡ ካብ ዜምባለ ተሰጋግሩ ንዯምበ ተቓውሞ ኣብ ዯውታ እትው
ፖለቲካዊ መስመር ከኸውንን፡ ናይ በዓሉ መቓቓሊ ፖለቲካዊ መልክዕ ኣሰላልፋ ክሕዜን ይርአ ኣሎ። ቀንዱ ቀላጠፎ
ዴርኽታት ካኣ፡ ኣብ መንጎ ፈዯራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ብሓዯ ወገን፡ ንረብሓ ፈዯራላዊ
መንግስቲ ዜውዕል ቐጥታዊ ፖለቲኮ ወተሃዯራዊ እዴ ኣእታውነት ስርዓት ኢሳያስ ካኣ በቲ ካልእ ወገን፡ ኣብ ትግራይ
ዜካየዴ ሎ ውግእ’ዩ። እዙ ዴማ፡ ኣብ ልዕሊ ቃልሲ ህዜቢ ኤርትራ ንዱሞክራስያዊ ለውጢ ቐጥታዊ ጭቡጥ ጽዐቕ
ሓዯገኛ ጽልዋ ኣንብርሉ’ዩ። እዙ ሓቂ’ዙ ማንም ዜክሕድ ኣይኮነን። ዓይኒ ዏምት ኣይኮነን። ስለዜኾነ ዴማ፡ ይነዓቅ
ክፋል ተቃውሞ ሓይልታት ኤርትራ ብዜርካቦም ፖለቲካዊ ዓቕሞም ሕቶ ትግራይ ከም ቀንዱ እዋናዊ ሕቶኦም ጌሮም
ክውስደዎን፡ ቀንዱ ዓውዯ ኤርትራዊ ቃልሶም ናብ ዓውዯ ቃልሲ ትግራይ ከልግስዎን ይረኣዩ ኣሎዉ። እዙ ካኣ ናይ ገዚእ
ርእሱ ሓዱሽ መቓቓሊ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ዜሒዜን ሓዴነት ህዜቢ ኤርትራ ዜጎዴእን ብክንዴኡ ዯረጃ ቃልሲ ህዜቢ
ኤርትራ ዴሕሪት ዜመልስን’ዩ። ብስንክኡ ኣብዙ እዋን’ዙ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ሓይልታት ኣብ ኤርትራዊ ዓውዯ
ቃልሲ ጸኒዖም ዜቃለሱን፡ ናታቶም ዓውዯ ቃልሲ ገዱፎም ኣብ ዓውዯ ትግራይ ዜከተቱን ኮይኖም ተመቓቒሎም ይረኣዩ
ኣሎዉ።
ህዜቢ ኤርትራ ዓንዱ ማእከል ቃልሲ ንዱሞክራስያዊ ለውጢ’ዩ። ንተቓለስቲ ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራዊ ዳሞክራስያዊ
ለውጢ ዜሽከም በዓሉ ህዜቢ ኤርትራ’ዩ። ዕማም ዱሞክራስያዊ ለውጢ ኤርትራ፡ ናይ ህዜብን ተቓለስቲ ሓይልታትን
ኤርትራ’ዩ። ስለ’ዙ’ምበኣር፡ ናይ ኤርትራዊ ተቓውሞ ሓይልታት ንዱሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ወጻኢ
መሰረታዊ ዓውዯ ቃልሱ ኤርትራዊ ዓውዱ’ዩ። ብሪኢቶና እዙ ዓውዯ ቃልሲ’ዙ ኣብ ዜኾነ እዋን ብዜኾነ ይኹን ምኽንያት
ዜልወጥ፣ ወይ ብካልእ ዜትካእ ኣይኮነን። ናይ ህዜቢ ኤርትራ ቃልሲ ክሳብ ሎ ህያው ኮይኑ ዜቕጽል’ዩ። ቃልሲ ህዜቢ
ኤርትራን ዓውደን ይነጻጸሉ ንተ ሞጎታዊ ሓዴነት ኣሎዎም። ሓዯ ብይ’ቲ ካልእ ክህልው ኣይክእልን’ዩ። ተቓለስቲ
ሓይልታት ኤርትራ ፈተወቲ ሰላምን ዱሞክራስን መሓዘት ህዜቢታት ንምፍራይ ዜዓለመ መሰረታዊ ኤርትራዊ ዓውዯ
ቃልሶም እንከይለቐቑ፡ ምስ ህዜቢ ትግራይን ካልኦት ኢትዮጵያውንን፣ ምስ ህዜቢ ሱዲን ………… ወተ፡ ሓረግ፣ ወይ
እምነት እንከይፈለዩ፡ ኮታ ምስ ፈተውቲ ሰላምን ዱሞክራስን ህዜቢታት ጎረባብትን ዓለምን ብሓፈሻ ከከም መዴረኻዊ
ተዯላይነታት ገዴላዊ ምሕዜነት ንምህናጽ ኪቃለሱ ጉቡእን ንቡርን’ዩ። እዙ ካኣ ኣብ ሕሉፍ ተሞኩሮ ናጽነታዊ ቃልሲና
ብግብሪ ተራኢዩ’ዩ። ንእብነት ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ህዜቢ ኤርትራ፡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሰውራ ኤርትራ ናጽነታዊ
ሕቶ ህዜቢ ኤርትራ እንከይወፉን ባይታኡ ዜኾነ መሰረታዊ ዓውዯ ቃልሶም እንከይለቐቑን፡ ንሕቶ መሰል ርእሰ ውሳኔ
ብሄራት ኢትዮጵያ፣ ንዱሞክራስያውን ፍትሓውን ሕቶታት ህዜቢታት ኣፍሪቃ፣ ኤስያን፡ ላቲን ኣመሪኣን ፖለቲካዊ
ዯገፎም ይህቡን፡ ሕቶታቶም ህዜቢ ኤርትራ ክፈልጦም ምእንቲ በብጉባኤታቶም ዯጋፊ ፖለቲካዊ መርገጺታት ይውሱኑን
ነበሩ። ሕጂ’ውን ከከም ዓቕምና ከምኡ ምግባር ይካኣል’ዩ። ኪንገብር ይግባኣና ዴማ። እዙ ካኣ ሕቶ ዱሞክራስያዊ
ለውጢ እንከይወንፍካን ኣብ ኤርትራዊ ዓውዯ ቃልሲ ብኩሉ ዓቕምኻ ጸንዕካ እናተቓለስካ ብሓዯ ሸነኽ፡ ብካልኣይ
ዯረጃ ኣብ ናይ መሓዘት ህዜቢታት ዓውዯ ቃልሲ ዴማ በቲ ካልእ ሸንኽ ከከም ዓቕምኻ ምቅላስ’ዩ። ብከምዙ ኣገባብ
ቃልሲ፡ ኣብ ሓዯ መዴረኽ ኣብ ናይ ባዕለኻን መሓዘትካን ክልቴ ዓውዱታት ቃልሲ ምቅላስ ይካኣል’ዩ። ናይ ዓውዯ
ምሕዜነታዊ ቃልሲ ትርጉምን ቁም ነገርን፡ ነቲ ናይ ህዜቢ ኤርትራ ዓውዯ ቃልሲ ንዱሞክራስያዊ ለውጢ ዜትክእን
ዜቅይርን ኣይኮነን።

ስርዓት ኢሳያስ ንምውዲቕ ዜግበር ቃልሲ ህዜቢ ኤርትራ ንጊዛኡ ኣወንዜፍካ፡ ሕቶ ትግራይ ከም ቀንዱ እዋናዊ ቃልስኻ
ጌርካ ምውሳዴን ዓውዯ ኤርትራዊ ቃልሲ ለቒቕካ ኣብ ዓውዯ ቃልሲ ትግራይ ምኽታትን፡ ኣብ ዯምበ ተቓውሞ ኤርትራ
ገፊሕ ሃጓፍ ዜፈጥር ጉጉይ ኣገባብ ቃልሲ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ከይደ ከይደ ፖለቲካ ኤርትራ ኣብ ክንዱ ንቕዴሚት
ዜስጒም ንዴሕሪት ክጉተትን ኣብ መቓቓሊ ዴሑር ፖለቲካ ክርግረግን ዜዯፍእን፡ ንስርዓት ኢሳያስ መስተርሖ ዜህብን’ዩ።
ቃልሲ ህዜቢ ኤርትራ ንዳሞክራስያዊ ለውጢ ዜዕንቅፍን ዓውዯ ቃልሲ ህዜቢ ኤርትራ ዚብዕን’ዩ። ይንቡር’ውን’ዩ።
ኣብ’ዙ ህልው መዴረኽ’ዙ ናይ ህዜቢ ኤርትራን ሃገራዊ ሓይልታቱን መሰረታዊ ዋኒኖም ጸረ ስርዓት ኢሳያስ ምቅላስ’ዩ።
ኤርትራዊ ሃገራዊ ዓውዯ ቃልሶም ይምልቓቕ’ዩ። ዓውዱታት ሱዲን፡ ወይ ትግራይ፣ ወይ’ውን ካልእ ከባቢታት ብፍጹም
መሰረታዊ ዓውዯ ቃልሶም ኣይኮነን። ብቐዲምነት ናይ ባዕለኻ ቃልሲ እናኣካየዴካ ብካልኣይ ዯረጃ ብምሕዜነት
እትቃለሰሎም ዓውዯ ቃልሲታት’ዮም። ተቓለስቲ ሓይልታት ኤርትራ ኤርትራዊ ዓውዯ ቃልሲ እንከይለቐቑ ኣብ ዓውዯ
ቃልሲ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልእ ዓውዯ ቃልሲ ምሕዜነታዊ ቃልሲ ከካይደ ቅኑዕን ጉቡእን’ዩ። እዙ ኣብ መንጎ ህዜቢናን
ሃገራዊ ሓይልታቱን ኣፈላላይ ኣይፈጥርን’ዩ። እኳ ዲኣ ምሕዜነት ቃልሲታት ህዜቢታት ሐይል’ዩ። ህዜቢ ትግራይ፣ ወይ
ካልእ ዜኾነ ህዜቢ ዓንዱ ማእከል ቃልሲ ህዜቢ ኤርትራ ስለይኮኑን፡ ተሸከምቲ ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ
ንዳሞክራስያዊ ለውጢ’ውን ሰለይኮኑን፡ ዱክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ ኣብ መቀለ፣ ወይ ኣብ ኣዱስ ኣበባ፣ ወይ’ውን
ኣብ ካርቱም ኣይኮነን ዜወዴቕ። እምበኣር ዜኾነ ኤርትራዊ ተቓዋሚ ሓይሊ፡ ብፍላጥ ይኹን ብይፍላጥ ኤርትራዊ
ዓውዯ ቃልሱ ኣወንዜፉ፡ ኣብ ዓውዯ ትግራይ ምክታት ጉጉይን ይንቡርን’ዩ። በኣንጻሩ ዴማ ዜኾነ ኤርትራዊ ተቓዋሚ
ሓይሊ ኤርትራዊ መሰረታዊ ዓውዯ ቃልሱ እንከይለቐቐ ከም ምሕዜነት መጠን ኣብ ጎኒ ህዜቢ ትግራይ ይኹን ኣብ ጎኒ
ዜኾነ ውጹዕ ህዜቢ ዯጋፊ መርገጺ ክውስዴን ክቃለስን ገዴላዊ ጉብእ’ዩ። ንቡር’ውን’ዩ። ንሕና ግንባር ሃገራዊ ዴሕነት
ኤርትራ ምስ ህዜቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ማናዲ ምናዲ ዴማ ምስ ህዜቢ ትግራይ ምሕዜነታዊ ቃልስን ዜምዴናን
ንምዴልዲል ብመትከልን ግብርን ዓቕምና ብዜፈቕድ ኪንጽዕር ጸኒሕናን ኣሎናን። ኣብ ኢትዮጵያ ማለት ኣብ ትግራይን
ካልእ ከባቢታትን ተዋሳእቲ ወገናት ውግእ ሓዴሕዴ ዯም ንጹሃት ምፍሳስ ንምግታእ ውግእ ዯው ንምባልን ፍትሓዊ
ሰላማዊ ፍታሕ ንምንዲይን ኣብ ክቢ ጠረጴዚ ተ ኮፍ ኪብሉ ይተቆጠበ ጻዕሪታት ከካይደ ንጽዊዕ።
ኣብ’ዙ መዴረኽ’ዙ ካብ’ዙ ኣትናዮ ሎና ዯውታ ብቅልጡፍ ንምውጻእ፡ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ከለ መዲያቱ ኣዜዩ
ተዲኺሙን ኣብ ዓለም ዕርቃኑ ተቓልዐን ስለሎ፡ ምውዲቁ ንምቅልጣፍ ሰፊሕ ሃገራዊ ሓቛፊ ጽላል ንምህናጽ ኣብ
ዕቱብ ሃገራዊ ተ ኪንጽመዴ ይግባኣና።
ቤት ጽሕፈት ዛናን ባህልን ግሃዴኤ
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