ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብዘየማትእ ብሓይሊ ሓሳብ ተሳዒሩ’ዩ።
መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ትማሊ ኮነ? ናይ ሎሚ መሪሕነት ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ፡
ኣብ ህዝባውን ደሞክራስያውን ጭርሖ ህዝቢ ዝተሓብአ ደኣምበር፡ ህዝባውን ደሞክራስያውን ባህሪ ነይርዎ
ኣይፈልጥን። ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ንሃገራዊ መንነትን ሓርነታዊ ደሞክራስያዊ መሰላትን፡ ታሪኻዊ፣
ሕጋዊ፣ ፖለቲካዊ መርተዖ ዝነበሮ ፍትሓዊ ሕቶ ስለዝነበረ ግን እዚ ሕጂ ዕርቃኑ ወጺኡ ዘሎ ጃንዳዊ ውዲታዊ
ባህሪኡን ኣካይዳኡን ንብዙሓት ኤርትራውያን ይረኣዮም ኣይነበረን። ዛጊት ሎሚ’ውን እቲ ግዳም ዝወጸአ
ሓቂ ብተግባር እናረኣዩ ከደዓት ሃገራውያንን ግዳማውያን ተጻባእትን ዝመሃዝዎ ናይ ጠቐነ ስም ደኣምበር
መንግስትና ህዝባዊ’ዩ ደሞክራስያዊ’ዩ ኢሎም ዝኣምኑ ምህላዎም ገሃድ’ዩ።
ስለዚ ከኣ ጃንዳዊ ውዲታዊ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራት ትማሊ ኮነ፡ ናይ ሎሚ መሪሕነት
ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ህዝባውን ደሞክራስያውን ባህሪ ኣይነበሮን የብሉን ድማ ክንብል እንከለና፡ ቃልሲ
ህዝብታት ኤርትራ ንሃገራዊ ነጻነትን ህዝባዊ ሓርነትን ብሓፈሻ፡ ተሰሊፈምሉ ዝነበሩ ውድብ ህዝባዊ ግንባር
ሓርነት ኤርትራ ከኣ ብፍላይ፡ ከም ናይ ብሕቶም ገይሮም ዝርድኡ ካብ ጸቢብ ኣተሓሳስባ ዘይወጽኡ ገለ
ወገናት ቀልጢፉ ከምዘይወሓጠሎም ርዱእ ነገር’ዩ፡፡ ስለምንታይ’ሲ ነቲ ቅኑዕ ህዝባውን ሃገራውን ፖለቲካዊ
ንባብ ዘለዎ ኤርትራዊ ዝቕበሎን ዝኾርዓሉን፡ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ዝተፈጸመ መስተንክራዊ ሃገራዊ
ወተሃደራዊ ሓርበኝነት፡ ምስ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ዘለዎ ዝምድናን ፍልልይን ብግቡእ ኣብ ምርዳእ
ጸገም ስለ ዘለዎም፡ ኩሉ’ቲ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ ዝተጓዕዘሉ መስርሕ ህዝባውን ደሞክራስያውን
ነይሩ ኢሎም በቲ ዘይተገርሐ ስዲ ፖለቲካዊ ማዕበያኦም ከም ዝከራኸሩ ብምዝንጋዕ ኣይኮነን።
ነዞም ከም’ዚ ዓይነት ኣይምዕብል ኣይበርስ፡ ኣይህብ ኣይቅበል ደረቕ ርእይቶ ዝወነኑ ወገናት፡ ኣበር ዘይብሉ
ውድብ፡ ፍጹም ብቕዓት ዝወነነ ጎደሎ ኣልቦ መራሒ ዝብል’ዩ ኣብ ኣእምሮኦም ተቐሪጹ ዘሎ። እዚ ከኣ
ውጽኢት ድሑርን ኣዕናውን ፖለቲካዊ ማዕበያ’ዩ። ንሕጂ ይመስሎም ይኸውን ‘ምበር፡ ብታሪኽን ብሕግን
ዝጉድኡን ዝሕተቱን ንሳቶም’ዮም። እነሀ’ኳ እቲ ጉድኣት ብተግባር ይረአ ኣሎ። ሰባት ክንሶም ኣብ ምሕረት
ሰባት ወዲቖም፡ ካብ ፖለቲካዊ ደገፍ ናብ ኣምልኾ ተሰጋጊሮም፡፡ ስለዚ ድማ ዕላማ እዚ ጽሑፍ ጌጋ ርድኢት
ንዝሓዙ ንምእራም ‘ምበር፡ ነዞም ካብ ዕለታዊ ተሞክሮኦም ዘይመሃሩ፡ ብነብሰ ትሕተት ዝሳቐዩ ዘለው ሰባት
ንምርዳእ ዝዓለመ ኣይኮነን።
ምኽንያቱ ንሳቶም፡ ፈውሲ ከም ዝተገብረሉ ሰብ፡ ንሕና ቅኑዓት፣ ንሕና ደሞክራስያውያን፣ ንሕና
ህዝባውያን፣ ንሕና ሓያላት፣ ንሕና ደፋራት .. ንሕና ..ንሕና ብዝብል ንዓመታት ዝትሰርሓሉ ፖለቲካዊ
ዕብዳን ዝሰኸሩ’ዮም። ንዘይመረጽዎ መራሒ መራሒና ክብሉ ስኽፍ ዘይብሎም ስሉባት ሕልና’ዮም። ክብረት
ህዝቢ ረጊጾም ክንሶም፡ ሃገርና ‘ምበር፡ ህዝብና፡ ራእይና፣ ስትራተጂና፣ ፖሊስና፣ ሕግና፣ መምርሒና
ዘይፈልጡ ንስለ ክብረ ዝና ሓደ ሰብን ግዝያዊ ነገራዊ ረብሓን ክብሉ ብደም ኣብ ዝጨቀወ ገበናዊ ተግባራት
ብዕግበቶም ዝዋስኡ ዘለው ብኣካል ‘ምበር ብሕልና ዘየለው ፍጡራት’ዮም። በዓል ንሕና ንሱ፡ ስነ-መጎት
ሓይሊ ‘ምበር፡ ደጋጊምካ እንተነገርካዮም’ውን ትሕዝቶን ትርጉምን ሓይሊ ሓሳብ ስለዘይስቆሮም ጽባሕ
ንምጽብጻብ መታን ክጥዕም መነ መን ምዃኖም ብድምጽን ጽሑፍን መዝጊብካ ካብ ምሕላፍ ወጻኢ ካልእ
ምርጫ የለን።
መልእኽቲ ናይ’ዚ ጽሑፍ ‘ምበኣር፡ ኣብ ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ
ቀንድን ቀዳማይን ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ’ዩ። ቀንድን ቀዳማይን ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ ክንሱ ኣስታት
ን28 ዓመት ብኸመይ ክገዝእ ክኢሉ ዝመንቀሊኡ፡ ንሰምዖ ንዘለና ቅኑዕን ዝንቡዕን ርእይቶታት ንምንጻርን
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ቅኑዕ መሲሉ ብዝተራእየና ኣገባብ ኣራሚ ኣበርክቶ ንምግባርን’ዩ። ካብ’ቶም ኣዛረብቲ ኮይኖም ዘለዎ
ዘዕባታት ንኣብነት፡ገለ ብስነ-መጎት ሓይሊ ዘይኮነስ ንፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ዓቕምን ህዝብታት ኤርትራ ጽቡቕ ገይሩ ስለ
ዝተረደኣ፡ ልኡላውነት ሃገርን ስውኣትን ብዝብል ሸፈጥ ኣእምሮኦም ብምቁጽጻር ብሓይሊ ሓሳብ በሊጹ’ዩ
ዝገዝእ ዘሎ ይብሉ።
ገለ ከኣ ኣይፋል ብወሳኒ መልክዑ ንህዝቢ ብፖለቲካዊ ስብከት ኣደናጊሩ ዘይኮነ ብራዕዲ’ዩ ዝገዝእ ዘሎ ክብሉ
ይስምዑ።
ካልኦት ድማ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ክሳብ ሎሚ ክገዝኣና ዝኸኣለ ብሓይሊ ሓሳብ በሊጹ ወይ ብራዕዲ
ኣምበርኪኹ ዘይኮነ፡ ብናትና ናይ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዘይምትሕብባር ሕድሕድ ምምንጫት
ምጥርጣርን ድኻምን ተበሊጹ’ዩ ኢሎም ይከራኸሩ። ንሰለስቲኦም ሓደ ብሓደ ንርኣዮም።
ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ኣእምሮ ሰባት ብምቁጽጻር ናይ ሓይሊ ሓሳብ ብልጫ ስለ ዘለዎ’ዩ ዝገዝእ ዘሎ
ዝብል ዝርእይቶ ብዝምልከት፡ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብፖለቲካዊ፣ ገንዘባዊ፣ ጸጥታዊ፣ ስነ-ጥበባዊ፣ ሞያዊ፣ ጉልበታዉኢ ደገፍ ዝህብዎ
ዘገልግልዎ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ከም ሓደ መንፈሳዊ ሓይሊ ዘምልኽዎ ሰባት ኣፍርዩ ከም ዘሎ ዘከራኽር
ኣይኮነን። ብሄራትን ብሄረ-ሰባትን ህዝብታት ኤርትራ ድማ ብወሳኒመልክዑ ሃይማኖት ዘለዎም ኣመንቲ
ህዝብታት’ዮም። ብመሰረት ስርዓተ ሃይማኖቶም ዝእዝዞ ንፈጣሪኦም የምልኹ’ዮም። ንሰብኣዊ ፍጡር ከማኻ
ከተምልኽ ግን ቅዱሳን መጻሕፍቲ ኣይእዝዙን ባህልና’ውን ኣየፈቅድን። መድረኽ ዘይቅይሮም፡ ብውርደት
ሰብኣዊ ክብሮም ዘይሓሙ፡ ንባርነት ብጸጋ ዝተቐበሉ ውሑዳት ኣምለኽቲ ህግደፍ ከምዘለው ግን ንስመዕን
ንዕዘብን ኣለና። እዚ ግን ህግደፍ ብፖለቲካዊ ብልሒ ብሓይሊ ሓሳብ በሊጹ ዘፍረዮ’ዩ ናብ ዝብል
መደምደምታ ከብጸሐና ዝኽእል ኣይኮነን።
ናይ ህዝብታት ኤርትራ ድሌት ጥራሕ ዘይኮነ፡ መሰረታዊ ድሌት ናይ ዝኾነ ህዝቢ እንታይ’ዩ ዝብል ምፍላጥ
ኣገዳሲ’ዩ። ኣበየናይ ኩርናዕ ይነብሩ ኣለው ብዘየገድስ መሰረታዊ ጠለብ ናይ ህዝብታት ከም ህዝብታት፡ ዶባዊ
ሓጹር፡ ቦታዊ ርሕቀት ኮነ ውቅያኖስ ዘይዕግቶ ተመሳሳሊ’ዩ። ሃገራዊ ሰላም፣ ህዝባዊ ደሞክራሲ፣ ማሕበራዊ
ፍትሒ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ፍትሓዊ ተጠቃምነት፣ መሰረታዊ ሰብኣውን ደሞክራስያውን ክብረት፣
ሓቢርካን ተኸባቢርካን ምንባርን ምዕባይን …ወዘተ። እዚ በይናይ ቋንቋ ይገለጽ ከበየናይ ኩርናዕ ይቃላሕ
ንኹሎም ህዝብታት ብማዕረ ዝግለጾም፡ ሓደ ዝገብሮም ርእይቶ’ዩ። ዜጋታት ኤርትራ ድማ ነዚ መሰረታዊ
ረቓሒታት’ዚ ክረክቡ’ዮም ተቓሊሶም። ክቡር ናይ ኣካልን ህይወትን ዋጋ ከፊሎም። እንተኾነ ግን ዋጋ
መስዋእቶም ሞሳ ኣይረኸቡን። ሰራዊት ባዕዲ ብሓይሊ ኣባሪሮም። ልኡላውነት ሃገር ብመንገዲ ረፈረንዶም
ክውን ገይሮም ክንሶም፡ ብእምነት ክሕደት ካብ ግዳማዊ መግዛእቲ ናብ ዘቤታዊ መግዛእቲ ተሰጋጊሮም።
ስለዚ ከኣ እቲ ቅኑዕ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈልሉ መሰረታዊ ሕቶ፡ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ከይተመለሰ ሕቶ ኮይኑ
ብኣሰካፊ መልክዑ ይቕጽል ኣሎ።
ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ነዚ መሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ ብባህርን ብግብርን ኣይመለሰን። ክምልስ’ውን
ኣይክእልን። ስለምንታይ? ሃገራዊ ሰላም፣ ህዝባዊ ደሞክራሲ፣ ምስፋን ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ልዕልና ግዝኣተ
ሕጊ፣ ፍትሓዊ ተጠቃምነት፣ ክብረት መሰረታዊ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት፣ ሓቢርካን ተኸባቢርካን
ምንባር ጠለብ ህዝብታት ብሓፈሻ፡ ጭርሖ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ከኣ ብፍላይ ‘ምበር፡ ጭርሖኡ
ኣይኮነን። ከም ፖለቲካዊ ቋንቋ’ውን ዕለታዊ ፖለቲካዊ ቋንቋ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ‘ምበር፡ ቋንቋኡ
ኣይኮነን።
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ስለዚ ነየናይ ህዝባዊ ሕቶ ስለዝመለሰዩ ብሓይሊ ሓሳብ በሊጹ ስለዝተረኽበ ህዝቢ ከእምን ስለ ዝኸኣለዩ
ኣስታት ን28 ዓመት ገዚኡ ዝበሃል? ህዝብታት ኤርትራ ካብ ውሑስ ሃገራዊ ሰላም፡ ህዝባዊ ደሞክራሲ፡ ልዕልና
ግዝኣተ ሕጊ፡ ፍትሓዊ ተጠቃምነት፡ ሓቢርካን ተኸባቢርካን ምንባርን ምዕባይን ዝቕድም እንታይ ጠለብ
ኣለዎም? ህዝብታት ኤርትራ ትማሊ ኮነ ሎሚ ጠለቦም እዚ’ዩ። ኣብ ባይታ ነጊሱ ዘሎ ግን ብኣንጻሩ’ዩ። ኣብ
ትሕቲ ፍጹም ፈራሕ ጨካን መግዛእቱ ’ዮም ዝነብሩ ዘለው። ልኡላውነት ህዝቢ በሪሱ። ልኡላውነት መሬት
ሓደ ሰብ ከም ቃሕታኡ ጨራሪሙ ይዋገየሉ የካርዮን ይሸጦን ኣሎ። እዚ በተሓሳስባ ኮነ ብተግባር ክሕደትን
ክድዓትን’ምበር፡ ልዕልና ሓይሊ ሓሳብ ኣይኮነን። ዝሓሸ ሓይሊ ሓሳብ ስለዝሓዘ ንስምዒት ህዝቢ ተቖጻጺሩ
ይገዛእ ኣሎ ዘብሎ ጭቡጥ መረዳእታ የለን።
ዝበለጸ ሓይሊ ሓሳብ ማለት’ኮ ካብ ፖለቲካዊ ድሕረት ዝተናገፈ ካብ’ቲ ካልእ ዝማዕበለ፡ ብህዝብታት
በተሓሳስባን ብሕግን ቅቡል ዝኾነ፡ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ረብሓን መሰልን ህዝብታት ዘረጋግጽ ማለት’ዩ።
ብምንድንጋር ግዜ ዝሽምት፡ ዘይትግብሮ መብጸዓ ዝኣቱ ማለት ኣይኮነን። ዝበለጸ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሓሳብ
መሰረቱ ቅንዕና ኮይኑ፡ ንዜጋታቱ ዘኽብር፡ ንስሩት ኣወንታዊ ህዝባዊ ክብርታት ከይበርስ ዝከላኸል ዘማዕብል፡
ኣብ ኣፍልጦን ድሌት ዝተመርኮሰ ሓድነት ዘደልድል፡ ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ኢሉ ሓቀኛ እንጀራ
ዘብልዕ’ዩ።
ብመንጽር’ዚ ስነ-ፍልጠታዊ ሓቅታት’ዚ፡ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ቅኑዕን ብቑዕን’ዩ። ብሓይሊ ሓሳብ በሊጹ
ስለዝተረኽበዩ ንክንድዚ ዝኣክል ዓመታት ገዚኡን ዝገዝእ ዘሎን ኢሎም ዝከራኸሩ ወገናት፡ ምጉቶም መሰረት
ስለ ዘይብሉ ውዱቕ’ዩ። ኤርትራዊ ሰብ ኣብ ትሕቲ ባርነት ይንበር፣ ኢሳያስ ኣብዝወለዖ ዘይፍትሓዊ ኲናት
ኣትዩ ከንቱ ሞት ይሙት፣ መጻወቲ ነጋዶ ሰብ ይኹን፣ ኣብ ባሕሪ ይጥሓል፣ ብድሕረትን ድኽነትን ማሲኑ
ተሳቕዩ ካብ’ዛ ምድሪ ይሰናበት፣ ይበታተን፣ ስድራ ቤታት ይጽነታ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ምስልና ይደወን …
ሃገር ልዕሊ ኩሉ ንኺድ ጥራሕ “ንሕና ንመንግስትና መንግስትና ንዓና” እናጨርሑ ክሳብ ዕለተ ሞቶም
ብጎደና ጥፍኣት ዝምርሹ ኣመለኽቲ’ዮም። ይቀበልዎ ኣይቀበልዎ ‘ምበኣር እቲ ወድዓዊ ሓቂ፡ ስማዊ
መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ብስልታውን ስትራተጂካውን ህዝባዊ ጭርሖ፡ ብሓይሊ ሓሳብ ተሳዒሩ’ዩ።
ካልኣይ ክፋሉ ይቕጽል
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 08-03-2019
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