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ድፋዓት ህግደፍ ብህዝባዊ ተቓውሞታት ይፈራረስ ኣሎ

ወልቀ መላኺ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓይሊ ኣንበርኽኹ ዘበነ ግዝኣተ ስልጣኑ ምንዋሕ ዘውሕስ፡
ተጋደላይ ሓርበኛ ሃገራዊ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብውሽጠ ሕምረቱ ብምፍሓቕ ናብ ጸረ
ዲሞክራስያዊ፣ በይናውን፡ ኣግላሊልን፡ ገዛኢ ውድብ ህግደፍ ቀይርዎ። ከይዱ ከይዱ ድማ ንህግደፍ ናብ
መሳረሒ እንኮ ሰብኣይ ለዊጥዎ። ኣብ’ዚ ጊዜ’ዚ ህግደፍ ናይ ህግሓኤ ሃገራውነትን ጅግንነታዊ ሓርበኝነቱን
መንፈስ ወሪሱ ዝመጸ’ዩ ዝብል ኣዝዩ ኣካታዒ’ዩ። በኣንጻሩ እኳዳኣ፡ ህግደፍ ናይ’ቲ ኣብ እዋን ጅግንነታዊ
ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራን ተጋደልቲ ደቁን ኣብ ውሽጢ ህግሓኤ ዉሻጠኡ ኣጽቢቡ ተኸዊሉ ዝጸነሐ ማእከል
ውልቀ ምልክነት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብድሕሪ ናጽነት ከም ስርዓት ንቅድሚት ዓኲኹ ዝመጸ ጸረ ዲሞክራሲ
ጽዑቕ መግለጺ’ዩ ዝብል ናብ ህልው ሓቂ ቅርበት ኣሎዎ። ስለዝኾነ ህግደፍ ከም ውድብ ይኹን ከም
መንግስቲ፣ ወይ ከም እንኮ መሳርሒ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩለ ዓውዲታት ሂወት ንቕድሚት ኣብ
ምስጓም ክንዲ ፍረ ኣድሪ ትኸውን መኽሰባት የብሉን። ብኣንጻሩ’ኳዳኣ ንሕብረተ ሰብ ኤርትራ ሓያሎይ
ስጉምቲታት ንድሕሪት ጎቲቱዎ ይርከብ።

ኣብ ኤርትራ ካብ መንግስቲ ኢሳያስ ናይ ሓጽር ጊዜ ተረባሕቲ ዝኾኑ ማሕበረ ቐጸላታት፡ ሕፍንቲ ላዕለዎት
ህግደፍ፣ ላዕለዎት መኮነናት፣ በዓለገታት ሓይልታት ስለያ፣ ኮንትሮባንዳውያንን ነጋዶ ሰብን’ዮም። ሰፊሕ
ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣውራ ካኣ ሰበ ብሕቲ ርእሰ ማል፣ ናይ ግሊ ትካላት ሰራሕተኛታት፣ ነጋዶ፣
ናይ ኩሉ ደረጃታት መማህራን፣ ሰራሕተኛታት ሰቭል ሰርቪስ፣ ተማሃሮን መንእሰያትን፣ ደቂ ኣንስትዮ፣
ሓይልታት ምክልኻል፣ ፖሊስ፣ ስነ-ጥበባውያን፣ ህጻናትን ስፖርተኛታትን ብመንግስቲ ኢሳያስ ዘይተኣደነ ኩሉ
ዓይነት ጭቆናን በደላትን ኣድልዎን ዚበጽሖም’ዮም። ከምኡ’ውን ኣብ ኤርትራ ኩለን ሃይማኖታት
ብዝተፈላለዩ መልከዓትን ደረጃታትን መንፈሳዊ ናጽነተን ዝተመንዘዓን ኣብ ከቢድ ብድሆ ዝኣተዋን’የን።
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ መንግስቲ ኢሳያስ ሕሉፍ ሓሊፉ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዋላ ስማዊ
ፓትሪያርክ ዘይብለ ክገቢርዋን፣ ኣስላም’ውን ከምኣ ስማዊ ሙፍቲ ዘይብሎም ገቢርዎምን ይርከብ።

ጭቆና ገዛኢ ህልው ስርዓት ሓደ ሰብኣይ ኣብ ሕብረተ ሰብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ስድራቤታት፣ ኣብ ኩሉ
እምነታት፣ ኣብ ኩሉ ዕዮታትን ሞያን ዝበጽሕ ዘሎ’ዩ’ምበር፡ ገለ ክፍልታት ሕብረተ ሰብ ኤርትራን ገለ
እምነታትን ተጠቐምቲ ዝኾኑሉን፡ ካልኦት ድማ ዝተበደልሉን ኣይኮነን። ብንጹር ኣዘራርባ፡ ናይ ሓደ ሰብኣይ
ስርዓት ኢስያስ ወጽዓ ብዝተፈላለዩ መልከዓትን ደረጃታትን ኣገባባትን ንኩሉ ክፍልታት ሕብረተ ሰብ
ኤርትራን እምነታቱን ክብሪታቱን ብኣልመማ ዝለከመ’ዩ። ህዝቢና ንመዋእል ስርዓት ኢሳያስ ክገልጾ እንከሎ፡
ዘበነ ጸልማት፣ ጥምየት፣ ጽምኢ፣ ኩሉ ዓይነት በደላትን ኣድልዎን’ዩ ይብሎ። ኣብ’ዚ ኣገላልጻ’ዚ ዘይሻረኩ
ኤርትራውያን ዜጋታት ዘሎዉ ኣይመስለናን።

ሰፊሕ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ሕብረተ ሰብ ዝተኸሎ ሓጹራት መንፈስ ፍርህን ሽበራን
ደረጃ ብድረጃ ይነቕሎ ኣሎ። ፍርሂ ካብ ከብዱ የውጾኦ ኣሎ። ነዚ ህልዊ ዘበነ ጸልማት ኢሳያስ ንምልጋስ
እንታይ’ዩ ክግበር ዘሎዎ ኢሊ ኣብ በበይኑ ቦታታትን ጊዜን ኣብ ሕድሕዱ ከከም ዓቕሙ ብዛዕባ ኣድላይነት
ለውጢ ምርግጋጽ ዓው ኢሉ ደፊሩ ይዘራረብ ኣሎ። ከም ውጽኢቱ ድማ መንፈስ ህዝባዊ ተቓውሞ ኤርትራ
ቀስ ብቀስ ናብ በበይኑ ደረጃታት ምትእኽኻብ ከዓብን፡ ኣብ መመደሪ መድረኽ ክድይብን፡ ብዝተፈላለዩ
መሳርሒታት ድምጹ ከበርኽን ዘተስፉ ኩነታት ይረአ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ከከም ኩነታቱ መንፈስ ሓጹራት
ፍርህን ሽበራን ክነቕሎ ክጅምር እንከሎ፡ ብኡንብኡ ድማ ስርዓት ኢሳያስ ሰረቱ ቆንቂኑ ክፈርስ ይጅምር ኣሎ
ማለት’ዩ። ኣብ ዝተወሰነ መድረኽ በብምኽንያታቶምን ዕግበታቶምን ኣባላት ህግደፍ ዚነበሩን፡ ህግደፍ
ዘፈራርሖም ዝነበረን’ዮም በብጊዜኡ ናብ ዓውዲ ተቓውሞ ዚስለፉ ዘሎዉ። በዚ ካኣ’ዩ መሰረት ህግደፍ ኣዝዩ
ክሽምረርን ክፈርስን ዝረአ ዘሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታት ብዝተፈላለዩ መልከዓትን ኣገባባትን ዝረኣዩ ዘሎዉ
ህዝባዊ ተቓውሞ፡ ናይ ስራሕተኛታት፣ ሙሁራት፣ ሃይማኖታዊ መራሕቲ፡ ተማሃሮ፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ኣባላት
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ሓይልታት ምክልኻ፣ ኣባላት ፖሊስ፣ መማህራን፣ ስነ-ጥበባውያን፣ ስፖርተኛታት፣ ኮታ ናይ ኩሉ ጽፍሕታትን
ክፍልታትን ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ’ዩ። ብቁም ነገሩን ዕምቀቱን ስፍሓቱን ትሓቶኡን ሃገራዊ ህዝባዊ
ተቓውሞ’ዩ።

ስርዓት ኢሳያስ ነዚ ማዕበል ህዝባዊ ተቓውሞ ኣብ ዝበጽሖ የብሉን ኢሉ ሱቕ ኢሉ ከምዘይርእዮ ፍሉጥ’ዩ።
ብትኲረት ይከታተሎን፡ ይግምግሞን፡ ስልቲ ኣገጣጥማኡ’ውን ይነድፍን’ዩ። ምንጪ ግሃድኤ ከምዝሕብሮ፡
ዕሉል ኣብርሃ ካሳ ኣብ ኣስመራ ካብ 28 ክሳብ 30 ሚያዝያ 2019 ንላዕለዎትን ማእከሎትን ሓለፍቲ ስለያ
በበይኖም ኣኼባታት ገቢርሎም ኔሩ። ኣብቶም ኣኼባታት፡ ኣብ’ዚ ጊዜ’ዚ ከም መንግስትን ሃገርን ኣብ ጽንኩር
ኩነታት ንነብር ኣሎና፣ ብውሽጥን ብደገን ከቢድ ብድሆታት ይገጥሙና ኣሎዉ፣ እቲ ኣብ ደገ ዝረአ ዘሎ ናይ
ሃሱሳትን ዕሱባትን ዋጭዋጭታታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣይልሕዂን’ዩ፣ ሰዓብቲ ኣይረክብን’ዩ ኢልካ ተሃምልካ
ምጽናሕ ከም ዘየድልን ገልጽሎም። ነዚ ኣብ ቅድመና ዘሎ ብድሆታት ከም ቀደምና ንምምካትን ምፍሻልን
ነፍሲ ወከፍኩም ዓቢ ግደን ተወፋይነትን ኣሎኩም’ውን ኢሉዎም። ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ 250
ወተሃደራት ባሕሪኛታት ኢትዮጵያ የሰልጥን ከም ዘሎ’ውን ሓብርዎም። ከምኡ’ውን ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት
ሰርዓት ወልቀ መላኺ ኢሳያስ ብዙሓት ሓደስቲ ተዓለምቲ መንእሰያት ንወተሃደራዊ ታዕሊም ናብ ሩባ ምንዕ
ከባቢ ኣቑርደት ከምዝጓረቶም፡ እቲ ምንጪ ወሲኹ ይሕብር። ካብ’ዚ ናይ ኣብርሃ ካሳ ገለጻን፡ ሓደስቲ
ተዓለምቲ መንእሰያት ምንቅስቓስን ከም ሓደ ጥምሮ ሒዝና እንወስዶ ጭቡጥ ቁም ነገር’ምበር፡ ስርዓት
ኢሳያስ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ብዝኾነ ይኹን ምኽንያታት፡ ክነትጒ ብዝኽእል ኩለ መዳያዊ
ቅልውላው ይሕቊን ምህላዉ ተረድኡ፡ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣብ ገዳይም ኣባላት ሓይልታት
ምክልኻል ካኣ ብፍላይ እምነት ብምስኣን፡ ምእንቲ ስልጣኑ ንምሕላው ካብ ህዝቢ ይኹን ካብ ሓይልታት
ምክልኻል ዝኾነ መልክዕ ግሁድ ተቓውሞ እንተ ተላዒሉ፡ ህዝቢ ብህዝቢ፣ ወይ ደቂ ህዝቢ ኣሕዋት በሕዋት
ከቀታትሎም ይቀራረብ ምህላዉ’ዩ። እዚ ዝኾነ ዝመረተን ንውድቀት ዝተቃለዐን ጨቋኒ ስርዓት ዝጥቀመሉ
ስልቲ ተለኻኽምካ ምጥፋእ’ዩ። ሓደገኛ ደማዊ ስልቲ’ዩ ድማ።

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ድፋዓት ህግደፍ ዘፈራርስ ህዝባዊ ተቓውሞ ብዝተፈላለዩ መልከዓት ይሰፍሕን ይብርኽን ኣብ
መመደሪ መድረኽ ቦታኡ ይሕዝን ኣሎ። ስርዓት ኢሳያስ ድማ ሰረቱ ይቆንቊንን ኣዕኑዱ ይንህልን ስለ ዘሎ
ናብ ውድቀት የንቊልቊል ኣሎ። በዚ ናይ ተቓውሞ ምስፋሕን ምድያብ መስርሕን ብሓደ ወገን፡ ህልው ገዛኢ
ስርዓት ምንቊልቊል መድረኽን ድማ በቲ ካልእ ወገን፡ ከም ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ መንጎ’ታ ኣረጊት
ኤርትራን ሓዳስ ኤርትራን መፈላለዪ መንገዲ ንርከብ ኣሎና። ኣብ’ዚ ጊዜ’ዚ ዝፈልሕ ዘሎ ህዝባዊ ተቓውሞ
ኤርትራ ዝተኣማምን መንገዲ ዓወት ንምትሓዙ ብሓባር ካብ ምግዳል ካልእ መተካእታ የልቦን። ንኩሉ
መሳርሒታት ተቓውሞ ዝእክብ ንዝኾነ ተቓላሳይ ሓይሊ ዘየግሊል ሰፊሕ ሓቛፊ ሃገራዊ ጽላል ምቋም ኣዝዩ
ኣድላዪ’ዩ። እዚ ካኣ ናይ ገለ ፖለቲካዊ ሓይልታት ፖለቲካዊ ሕርያ እንተይኮነስ፡ ግድነታዊ ህጹጽ ሃገራዊ
ሓባራዊ ዕማም’ዩ። ኣብ ህልው ተኣፋፊ ኩውንነት ሃገርናን ተቓለስቲ ሓይልታትን ሓደ ብዘይ’ቲ ካልእ በይኑ
ክዕወት ኣይክእልን’ዩ። ስለ’ዚ ኣባይ ኢተዉ’ባ፣ ናትኩም ኣፍርሱ’ባ ዝብል መኻን ሞጎት ካብ ቀደሙ ፋይዳ
ኣይነበሮን። ሕጂ’ውን ፋይዳ የብሉን። ከም’ዚ ዝበለ ኣገባብ ቃልሲ ምኽታል ንፍተዎ ንጽላኣዮ ብዘይገድስ፡
ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰፊሕ ኩለ ዓይነት ደገፍ ክረክብ ይትረፍሲ፡ ከይዱ ከይዱ ናይ’ቶም ኣባላተይ ዝብሎም
ደገፍ’ውን በብጊዜኡ ዘስኢን’ዩ። ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ሃገራዊ ተቓውሞ ሓይሊ ምስ ካልእ ኤርትራዊ
ተቓላሳይ ሓዉ ብሓባር ንምቅላስ ምዕዋትን፡ ኣብ ውሽጡ ናይ መንፈስ ዘተን ተግባራዊ ቅሩብነትን ክህልወና
ይግባእ።

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግሃድኤ
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