ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብዘየማትእ ብሓይሊ ሓሳብ ተሳዒሩ’ዩ።
ሳልሳይ ክፋል
ኣብ ካልኣይ ክፋል፡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ደቂ ህዝብን ጸረ-ህዝብን ክኾኑ ዝገብሮም ፖለቲካዊ ባህሪኦም’ዩ።ስማዊ
መንግስቲ ህግደፍ እዚ ኮይንዎ ዘሎ ክኸውን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ጸረ-ህዝቢ ፋሽሽታዊ ተግባራት ክፍጽም ዘገደዶ ደርባዊ
ፖለቲካዊ ተፈጥሮኡ’ዩ። ብሰላም ብፍቶት ብሓይሊ ሓሳብ ንህዝቢ ክመርሕ ከመሓድር ፖለቲካዊ ተፈጥሮኡ
ኣይፈቕደሎን። ፖለቲካዊ ተፈጥሮኡ ብዓመጽ ብራዕዲ ክገዝእ’ዩ ዘፍቅደሉ። ከምኡ ድማ’ዩ ዝገብር ዘሎ። ስለዚ ስማዊ
መንግስቲ ህግደፍ ብሓይሊ ሓሳብ ዘይኮነ ብራዕዲ’ዩ ዝገዝእ ዘሎ ዝብል ርእይቶ ኣብ ቦትኡ ኣሎ። እዚ ግን ዘይቅየር
ኣይኮነን። ብህዝባዊ ቃልሲ ዝቕየር፡ ካብ ሓይሊ ህዝቢ ወጻኢ ዘይኮነ ጉዳይ’ዩ ኣብ ዝብል ኢና በጺሕና ነይርና ሳልሳይ
ክፋሉ ይቕጽል፡ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋላት፡ ብሓደ መዳይ፡ ንህዝቢ ዘእምን ሓይሊ ሓሳብ ስለ ዘለዎ’ዩ ን28 ዓመታት ዝኣክል
ዝገዝእ ዘሎ ዝብል ርእይቶ፡ ብካልእ መዳይ ከኣ ኣይፋል ብስነ-መጎት ሓይሊ ብራዕዲ’ዩ ዝገዝእ ዘሎ ዝብል ርእይቶን
ኣንቢብና ኔርና። ብሓይሊ ሓሳብ ኣእሚኑ ይገዝእ ኣሎ ዝብልን ኣገዲዱ ብራዕዲ ይገዝእ ኣሎ ዝብልን ክልተ ዘይራኸቡ
ተጻረርቲ ርእይቶታት’ዮም።
ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ንኽንድዚ ዝኸውን ዓመታት ብኸመይ ክገዝእ ከኢሉ ንዝብል ሕቶ፡ ክልቲኦም ርእይቶታት
ኣብ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን እዚ ጉጅለ ፈጺሙ ባይታ ከምዘይብሎም ካብ’ቲ መጎት ኣውጺእካ ትድርብዮም ኣይኮኑን።
ዓይነታዊ ድዩ ኣይኮነን፡ ብዓቐኑ ብዙሕ ድዩ ውሑድ እንተዘይኮይኑ፡ እዚ ናይ ጥፍኣት ጉጅለ ኣብ ጽልኢ ዝተመሰረተ
ብጸቢብ ሃገራዊ ስምዒት ኣስኪሩ፡ በእምሮኦም ከይጥቀሙ ዝተባህሎም ክሰምዑን ክገብሩን ጥራሕ ገይሩ ዝሃነጾም
ህልዋት ዘይህልዋት ዜጋታት ኣለው።
ንኣብነት ካብ ድሌትን ርእይቶን ህግደፍ ወጻኢ፡ ንህዝብታት ኤርትራ ብሰላም፣ ብደሞክራሲ፣ ብልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣
ብልምዓት ብሓባርን ብምክብባርን ከዕብን ከንብርን ዘኽእል ሓሳብ ንዝውንኑ ዜጋታት፡ ከደዓት ነዳያት መሳርሒ ናይ
እከለ እናበሉ ዘጸልሙ፡ ንሓሳቦም ብሓሳብ ዘይኮነ፡ ብኣካሎም ካብ ገጽ ምድሪ ብምጥፋእ ሰዓራይነቶም ከረጋግጹ ኣብ
ገበናዊ ተግባራት ዝዋፈሩ፣ ኣብ ምንታይ ስለምንታይ ከይፈለጡ በሉ ግበሩ ተባሂልዎም መኸተ፣ ብደሆ፣ ክብረትን
ልኡላውነትን ግኡዝ መሬት ልዕሊ ኩሉ፣ ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ፣ ንሕና ንሱ ንሱ ንሕና ….ወዘተ እናጨርሑ ክዕንድሩ
ዝረኣዩ ብስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ኣእምሮኦም ዝተሰልቡ፡ ሰብኣዊ ክብሮም ናብ ዕዳጋ ዘውረዱ ወገናት
ምህላዎም ዝከኣሓድ ኣይኮነን።
ህግደፍ ንጸረ-ህዝቢ ፖለቲካዊ መስመሩ ዝድግፉ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ወጻኢ ዘለኣለማዊ ህይወት ረኺቡ
ኣብ ስልጣን ክነብረሎም ዝምህለሉ ኣምለኽቲ ኣፍርዩ’ዩ። እዚኦም ግን ብቕኑዕ ሓይሊ ሓሳብ ዝተመልመሉ ዘይኮኑ፡
ብግጉይ ሓይሊ ሓሳብ ዝተማረኹ ብዓቐን ‘ምበር ብዓይነት ዘይስፈሩ ኣዝዮም ውሑዳት’ዮም።
ከምኡ’ውን ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ካብ ዓለማውን ሰማያውን ሕጊ ፍጮ ዝወጽኡ፡ ሰባት ምስቓይ ምቕታል ሩፍታ
ዝህቦም፡ መቓብርን ዳስ ሓዘንን ዘፍርዩ ኣብኡ ድማ ዝስዕስዑ፡ ብክሳብ ዘለና ንብላዕ ዝተኣኻኸቡ ብፖለቲካዊ ሳንቡእ
ሓደ ሰብ ዘስተንፍሱ ሰባት ዝተኣኻኸብሉ ናይ ጥፍኣት ጉጅለ ምዃኑ ዘይርድኡ፡ ፈጺሙ ዘይጸዓድ ዓርሞሾሻዊ ሓይሊ
ከም ዘለዎ ኣሚኖም፡ ብራዕዲ ተዋሒጦም ከም’ዚ እንተኢለ ከምዚ ክገብረኒ’ዩ ብዝብል ከይተኣስሩ ነብሶም ኣሲሮም
ዝነብሩ የለውን ማለት ኣይኮነን። ኣለው’ዮም።
ብርግጽ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ኣጽዋር ኲናትን ስለምንታይ ከይበሉ ፖሊሲ ተኲስካ ቅተል ዘተግብሩ ዕጡቓት
ዝወነነ፡ ሕጊ ዘይቕይዶ፡ ሰብኣውነት ድማ ዘይብሉ ፈራሕ ጨካን ብምዃኑ፡ ንሱ ብቐረባ ኣብ ዝቆጻጸሩ ኮይንካ ሓይልኻ
ከይወደብካን ከየደልደልካን ብቕሉዕ ክትቃወሞ ዘየስግእ ኣይኮነን። የስግእን የፍርሕን’ዩ። ምኽንያቱ ኣይኮነን
ብዝወዓልካዮ ብዘይወዓልካዮ ዝቐትል ኣሸባሪ መንግስታዊ ጉጅለ ስለዝኾነ። ካብ መሳርዑ ወጺኦም፡ ኣብ ሕጋውን
ደሞክራስያውን ውሕስነት ዘለዎ ሃገር ሰፊሮም፡ ናይ ጣዕሳ ፎርም መሊኦም ክፈሉ ዝተባህልዎ ገንዘብ ከፊሎም ኣብ እግሪ
ቀታሊ ዝሰግዱ፡ ናብ ሃገሮም ምምላስ ከይኽልክሎም ብረሃጾም ዘጥረይዎ ንብረት ወይ ትካል ከይወርሶም ፈሪሖም፡ ኣብ
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ክንዲ ዝቑጥዑ ንመሰሎም ብግልጺ ተወዲቦም ዝቃለሱ፡ ብግልባጡ ብራዕዲ ተዋሒጦም ንሕና ምስ መንግስትና እናበሉ
ዘጣቕዑ ወገናት ብዓይኒና ንርኢ ስለ ዘለና፡ ብራዕዲ’ዩ ዝገዝእ ዘሎ ዝብል ንዝበዝሑ ህዝብታትን ደለይቲ ደሞክራስያዊ
ለውጥን ዘይሕውስ ናይ ውሑዳት መግለጺ ይኹን ‘ምበር ከምኡ ምህላው ግን ኣይከሓድን።
ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብሓይሊ ሓሳብ በሊጹ ወይ ብራዕዲ ኣምበርኪኹ ዘይኮነ፡ ናይ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ
ሕድሕድ ምጥርጣር ዝፈጠሮ ድኻም ተበሊጹ’ዩ ዝገዝእ ዘሎ ዝብል ርእይቶ ድማ ንመልከት፡
ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ናይ ምሕሳብ ተኽእሎኦም ሰሊቡ ከምልኽዎ ዝገበሮም፡ ሓሙቶም ኣፍሲሱ፡ ኣብ
ምዕራባውያን ሃገራት ኣመሪካን ኤውሮጳን ኮይኖም ከይሓምይዎ ዝሽቁረሩ ዝርዕዱ ዜጋታት ኣለው። እዚኦም ግን
ንመንግስቲ ከም መንግስቲ ደው ከብሉ ዋሕስ ቀጻልነቱ ክኾኑ ብፍጹም ኣይኽእሉን። ስለምንታይ? ሓደ እቶም
ኣእምሮኦም ዝተሰልቡ፡ ንውልቀ ሰብ ዘገልግሉ ስሉባት መጋበርያታት ‘ምበር፡ ናትና ዝብልዎ ብራእን ብሕግን
ዝተደገፈ ፖለቲካዊ እምነት የብሎምን። እቶም ኣብ ርሑቕን ውሑስን ቦታ ኮይኖም ብራዕዲ ዝተባህልዎ ዝፍጽሙ
እውን ከምኡ፡ ኣይኮነን መንግስቲ ደው ከብሉን ከቕጽሉን ንገዛእ ርእሶም ደው ዘይበሉ ሰባት’ዮም።
ስለዚ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብሓይሊ ሓሳብ በሊጹ ወይ ብዘለዎ ሓይልን ፈሽሽታዊ ተግባርን ብራዕዲ ኣምበርኪኹ
ዘይኮነ፡ ናይ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ብሓፈሻ፡ ዝተቐርጸ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮን ሕገ-ህንጻን ሒዞም ብዝተወደበ
ኣገባብ ዝቃለሱ ፖለቲካዊ ውድባት ከኣ ብፍላይ፡ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዘይውሁድ፡ ሕድሕድ ምጥርጣር፡ ኣብ ታሪኽን
ነበርናን ምንባር፣ ንዝኸተምካሉ ምእዙዝ ዘይምዃን፡ ብስም ህዝብን ሃገርን እናጨራሕካ ውልቃውን ጉጅላውን ዋኒን
ምቕዳም ..ወዘተ ዝፈጥሮ ድኻማት ተበሊጹ’ዩ ዝገዝእ ዘሎ ዝብል ርእይቶ ካብ ኩሉ ናብ ሓቂ ዝቐረበ ርትዒዊ
ገምጋም’ዩ።
ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብባህርን ብተግባርን ወገን ህዝቢ ከምዘይኮነ፡ ብቓልሲ ክለግስ ዘለዎ ጸረ-ህዝቢ፣ ጸረ-ደሞክራስን
ጸረ-ሰላምን ምዃኑ እምነት ብዙሓትን ውጹዓት ካብ ዝኸውን ነዊሕ ዓመታት ተቖጺሩ ኣሎ። ወድዓዊ ኩነታት በሲሉ
ዝጥቀመሉ ስኢኑ ኣይንቕድሚት ኣይንድሕሪት ኮይኑ ፈቲሩ’ዩ። ብዝኾነ ኣጋጣሚታት ንዝተረኸበ ናይ ዓወትን
ለውጥን ዕድላት ብቀሚሽ ኣደይ ዓንቂፉኒ ዘይምኹኑይ ምስምሳት ፖለቲካዊ ውድባት ብሓፈሻ፡ መሪሕነታዊ ኣካላት
ድማ ብፍላይ፡ ዝመኸነን ዝባኸነን ወርቃዊ ዕድላት፡ ልዕሊ ኩሉ ትኹረት ክወሃቦን ተሓታቲ ክህልዎን ዝግባእ ረዚን
ዛዕባ’ዩ። እዚ ንህዝብን ሃገርን ከዲዑ ክንሱ፡ ትርጉም ዘለዎ ናይ ተቓውሞ ውቅዒት ከይገጠሞ ዝቕጽል ዘሎ ስማዊ
መንግስታዊ ጉጅለ፡ ብሓይሊ ሓሳብ ዘደናገሮም ከምኡ’ውን ሓሙቶም ኣፍሲሱ ዘርዓዶም ዜጋታት’ዮም ደው ኣቢለሞ
ዘሎ ዝብል ምጉት ብፍላይ ኣብ’ዚ ንርከበሉ መድረኽ ክእመን ዝከኣል ኣይኮነን።
ብመጎት’ውን ፍጹም መላኺ እንኮ-ሰባዊ ስርዓት ልዕልና ኣብ ዝሓዘሉ ፖለቲካ፡ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ደገፍቱ
ውሑዳት ተቓወምቱ ብዙሓት ክኾኑ ባህሪያዊ’ዩ። ብግልጺ ኣብ መድረኽ ወጺኡ ተቓውሞኡ ዝገልጽን ዘይገልጽን
እንተዘይኮይኑ፡ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብፍላይ ካብ 2001 ንነጀው ካብ ልቢ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ወጺኡ’ዩ። ካብ
ልቢ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ወጺኡ’ዩ ማለት ዝበዝሑ ህዝብታት ኤርትራ ከልግሰሎም ‘ምበር ክገዝኦም ኣብዘይደልይሉ
ደረጃ በጺሑ’ዩ ማለት’ዩ። ዝበዝሑ ህዝብታት ኣብ ከምዚ ዝበለ ደረጃ ተቓውሞ ምብጻሖም ነቲ ብዝተወደበ ኣገባብ
ኣንጻሩ ንመሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ዝቃለስ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዓቢ ዓወት’ዩ።
ወድዓዊ ኩነታት በሲሉ ዝበዝሕ ህዝቢ ንፖለቲካዊ ናይ ስርዓት ለውጢ ድልውነት ኣርእዩ፡ ብብቕዓት ዝመርሕ
ፖለቲካዊ ሓይሊ እንተዘይረኺቡ ግን ዕድኡ ከቢድ’ዩ። ዝበዝሕ ህዝቢ ብልቡ ካብ ስማዊ መንግስቲ ተፋቲሑ፡ ብተግባር
ብግቡእ ዝውድቦ፡ መንገዲ ዓወት ዘርእዮ፡ መሪሕ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ዝስእነሉ ዝፍጠር ሃጓፍ ኣይንቕድሚት
ኣይንድሕሪት ሰንፈላል’ዩ። ሎሚ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዝዕዘቦ ዘሎ ሓቂ ድማ ከም ህዝቢ
ሰንፈላል’ዩ። መንግስቲ ዝበሃል ራእይ የብሉን ሕቖ የብሉ። ተቓውሞ ዝበሃል ውህደት የብሉ ግብራዊ ስራሕ የብሉ።
ልኡላውነት ህዝቢ ተሃሪሙ፡ ልኡላዊ መሬት መጻወቲ ሰብ ገንዘብ ኮይኑ ኣሎ።
ኣነ ደላዪ ለውጢ’የ ዝብል ድምጺ ብዙሕ’ዩ። ፖለቲካዊ ውድባት’ውን ብቁጽረን ብዙሓት’የን። ኣብ ተግባር መጺእካ ግን
ኣይኮነን መድረኽ ዝጠልቦ መልሲ ዝህብ፡ እቲ ኣብ ንፋስ ኣብ ዌብሳይታት ኣለኹ ዝብል ብሓቂ ኣብ ባይታ
ንምህላው’ውን ገሊኡስ መተኣማመኒ ኣይትረኽበሉን።
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ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ፡ እንታይ’ዩ ኣብ ከምዚ ዝበለ ውድቀት ክበጽሕ ገይርዎ ዝቐርብ ትዕዝብታት ብዙሕ’ዩ።
ዝፈረየ ሓቂ ግን፡ቀዳማይ ፖለቲካ ኤርትራ ካብ ፈለማኡ ካብ ወጽዓ ይበገስ ‘ምበር፡ ኣብ ምንጻር ስትራተጂን ስልትን ርኡይ ጸገማት
ዝነበሮ ብምዃኑ፤ ዝተጓዕዘሉ ግዜ ሓጺር ስለዘይኮነ ኣብ መስርሕ ካብ ጉድለቱ ተማሂሩ ተሳትፎ፡ ረብሓን መሰልን ህዝቢ
ማእከሉ ዝገበረ ንጹርን ፍትሓውን ትልሚ ሓንጺጹ ከይምርሽ ብከምኡ ዝመርሖ ድልዱል መሪሕ ደሞክራስያዊ ሓይሊ
ዘየጥረየ ምዃኑ፣
ካልኣይ፡ ውጹዕን ደላዪ ፍትሕን ክንሱ፡ ምስቲ ኣንጻር ግዳማዊ መግዛእቲ ኣብ ዓውደ ኲናት ዘርእዮ ዘሕብን
መስተንክራዊ ቅያ ዝመሳሳል ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ህይወቱ ዝፍትሸሉ ዝግምግመሉ ፖለቲካዊ ባህሊ ዘይማዕበለ
ምዃኑ፤
ሳልሳይ፡ ግዝያዊ ስምዒት ዝገዝኦ ኣብ ተራ ጽልኢ ጎረቤት ሃገር መሰረት ዝገበረ ዘይሓጋዚ ርእይቶታት ላዕለዋይ ቦታ
ሒዙ ብምምጻኡ፤
ራብዓይ ኣብ ክንዲ ኣብ ፖለቲካዊ መስመር፣ ኣብ ህዝባውነት፣ ኣብ ዕላማ፣ ኣብ ግድምና ገድሊ፡ ኣብ ውልቀ መራሕቲ፡
ኣብ ዘመድ፡ ወዲ ዓዲ፣ መማህርቲ፡ መታዓብይቲ፣ ክሳብ’ውን ወዲ ሃይማኖት ኣብ ዘለዎ ፍሉእ እምነት ምሕዳር ድሑር
ፖለቲካዊ ዝምባሌታት ህልዊ ብምዃኑ፤
ሓሙሻይ፡ ባህሊ ኣኼባ፡ ንባብ፡ ክትዕ፡ ዘይምህላው፡ ኣብ ከበሮን ሳዕሳዒትን ኣድህቦ ምግባር። ኣብ ዝኽሪ ዕለተ ሰማእታት
ዝቕረብ ሙዚቃዊ ድራማን ሳዕሳዒትን ምዝካር እኹል’ዩ፤
ሻድሻይ፡ መራሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ክንዲ ኣብ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ስራሓት ኣብ ዘይመሰረታዊ ጉዳያት ስለ
ዘትኩሩ፡ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ራእይ ኣብ ምንጻር ናቶም ኣወንታዊ ድርኺት ዝገብሩ ደሞክራስያውያን ምሁራት ከምቲ
ዝድለ ስለዘይፈረዩ፡ ትርጉም ሃገርነት ተዛቢዑ፡ ሃገር ልዕሊ ክብረት ወዲ-ሰብ ዝሰርዕ ኣተሓሳስባ ገዛኢ ኮይኑ ብምህላው
…ወዘተ ገለ ካብ ጸገማቱ’ዩ ኢልካ ንምቕማጥ ይከኣል።
ስለዚ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ፡ ብዘየማትእ ብሓይሊ ሓሳብ ተሳዒሩ ክንሱ፡ ኣብ ሕመቕን ድኻማትን ደለይቲ
ደሞክራስያዊ ለውጢ ብሓፈሻ፡ ፖለቲካዊ ውድባት ከኣ ብፍላይ ይነብር ምህላው ብንቕሓት ርዱእ ብምግባር፡ ቅድሚ
ናብ ህግደፍን ካልእ ስኽፋታታትን ምጥማትና፡ ውሽጥና ንፍትሸሉ ንገማገመሉ፡ ፍልልያትና ሓቢእና ዘይኮነ ብግልጺ
ተናቢብና ሓቢርናን ተኸባቢርናን ንሰርሓሉ ፖለቲካዊ ባይታ ንምፍጣር፡ ተስፋ ምቑራጽ፡ ቃልሲ ይትረፈኒ ዝብል
መንገዲ በለጽ ወጊድ ብምባል፣ ካብ ስምዒታዊ ረስኒን ፍርድን ብምድሓን ፍትሓውያን መትከላውያን ብምዃን
ንድሕነትና ንመንነትና ብተግባር ንረባረብ።
ራብዓይ ክፋሉ ይቕጽል
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 13-03-2019
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