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ኤርትራዊ ሰፊሕ ፈስቲቫል ሎም ዘበን ሓዲሽ ነቕሎ ሰፊሕ ዓውደ ዘተ

ሰፊሕ ፈስቲቫል ኤርትራ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ካብ ዝምስረት ልዕሊ ሳላሳ ዓመታት
ኣቊጽሩ’ሎ። ካብ መጀመርታኡ መሳርሒ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ኔሩን ኣሎን። ዘሰናደእዎ ኤርትራዊ ሃገራዊ
ፖለቲካዊ ሓይልታት (ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ይኹን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ሰልፊ
ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ) ዝገጥሞም ብድሆታትን ሽግራትን ምፍንጫላትን፡ ኣብ ልዕሊ ፈስቲቫል ኤርትራ
ሓያሎይ መኸተታትን ፈተናታትን ከምዘስዓበ ዝሰሓት ኣይኮነን። ኣብ መስርሕ ምድያብን ምውራድን ጉዕዞኡ፡
ህዝባዊ ሱታፌ ከከም ኩነታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይልታት ተቓውሞን ዝምድናታቶምን እንሓንሳእ ይመውቕ፡
እንሓንሳእ ካኣ ይዝሕልን እንተነበረ’ኳ፡ ብርግጽ ብዘይምውልዋ እንበሎ ሓቂ፡ ኣብ ነዊሕ ታሪኹ ዘመዝገቦ
ፖለቲካዊ ዲሞክራስያዊ ባህልኡ ኣይሓደገን። ፈስቲቫል ኤርትራ ኣዳላውኡ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ተቓዋሚ ሓይሊ
ብዘየገድስ ( ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ወይ ሃገራዊ ምሕዝነት ኤርትራ፣ ወይ ብሽርክነት ገለ ሃገራዊ
ውድባት ኤርትራ፣ ወይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ሕጂ’ውን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ
ለውጢ)፣ ፈስቲቫል ኤርትራ ከከም ህልው ኩነታቱ ዓውዲ ሰፊሕ ዘተን መጽናዕቲታትን መመደሪ ስሙር
ሃገራዊ ጻዊዒት ተቓውሞ ኔሩ። ኣብ ርእሲኡ መግለጺ ሓያል ተወፋይነት ኣባላት ዘዳልዉዎ ሓይልታት ኔሩ።
ከምኡ’ውን ይዕበ ይንኣስ ብዘየገድስ፡ ይስፋሕ ይስሓው ብዘየገድስ፡ ንኤርትራዊ ደምበ ተቓውሞ ዘረብሕ
ፖለቲካዊ ምከሰባት ኔሩዎ። በሪኽ ድምጺ ተቓውሞ’ውን ኔሩ። ስለ’ዚ ሰፊሕ ፈስቲቫል ኤርትራ ውሽጣዊ
ሕምረቱ ብሰፊሕ ሃገራዊ ጠመተ፣ ትርጉምን መቅረቱን እንተወሲድናዮ፡ ንተጋድሎታት ሃገራዊ ሓይልታት
ኤርትራ ዘጒልብትን ዘገልግልን ገዝፍ ገድላዊ ቁምነገር ንረኽበሉ።

ኣብ ፈስቲቫላት ኤርትራ ምቅልጣፍ ምውዳቅ ስርዓት ሓደ ሰብኣይን ጥጡሕ ባይታ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
ምምድማድን ዝብህጉ መደረታት ጥራይ ይቀርቡ ኔሮም’ምበር፡ ኣብ መንጎ ህዝብን ተቓውሞ ሓይልታትን
ሕሉፍ ታሪኻዊ ቁስሊታት ዘራኽስ፣ ሕሱም ተጻብኦታት ዘሐድስ፣ ቅርሕንቲ ዘኮስኲስ፣ ግርጭት ኣሳዊሩ ናብ
ዝኸደ ይኺድ ብዘሰምዕ ፍልልያት ዘጋፊሕ፣ ናይ ሕድሕድ ምንጽጻግን ሕድሕድ ምኲናንን ዘለፋታትን
መደረታት ይቀርቡ ኣይነበሩን። ኣብ ዓውደታት ሰፊሕ ፈስቲቫል ኤርትራ ዝተመዝገበ ክእለት ርእሰ ምቁጽጻርን
ምክብባርን ልዙብነትን ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ ፖለቲካዊ ሓይሊ ብኡኡ መጠን ከም ባህሊ
ሰሪጹ እንተዝነብር ኔሩ፡ በዚ ሕጂ እንህልወሉ ዘሎና ድኹምን ፍንጩልን ኩውንነት እምበይመሃለናን። ሰፊሕ
ፈስቲቫል ኤርትራ፡ ናይ ኤርትራዊ ተቓውሞ መድረኽ ዓውደ ፖለቲካ መደረ’ኳ እንተኾነ፡ ብመጠኑ ኤርትራዊ
ባህሊ የንጸባርቕ ኔሩን ኣሎን። እዚ ማለት ኣብ ባህልና፡ ዓዳሚ ኣብ ቤቱ ንክባኣስ ሰብ ኣይዕድምን፣
ተዓዳሚ’ውን ኣብ ቤት ሓዉ ኣይበኣስን። ሎሚ’ውን ነዚ ባህሊ’ዚ ምንጽብራቑ ጥራይ ዘይኮነስ፡ እኳ ዳኣ
ብዝያዳ ምስራጹ የድልየና።

እዚ ኣብ ቀረባ መዓልታት ብሓልዮት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ጀርመን ከተማ
ፍራንክ ፎርት ክግበር ክቀራረብ እንርእዮ ዘሎና ሰፊሕ ፈስቲቫል ኤርትራ ኣብ ላዕሊ ኣብ ዝተገልጸ ባይታ
ዝጋባእ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓናን ይረኣየናን። ኣብ ኣወንታዊ ባይታ ዝረገጸ’ዩ።

ኣብ’ዚ እዋን እዚ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢና ብስንኪ ሽበራ መንግስቲ ኢሳያስ በስገዳድ ተጻዒኑ
ዝጸነሐ ድሩዕቶ ፍርሂ ደረጃ ብደረጃ ይበሊ ብምህላዉ፣ ተቓውሞ ተማሃሮ ቀስ ብቀስ ኣብ ባይታ ይፍሕዂ
ስለዘሎ፣ ውጹዓት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስን ኤርትራ ሓቀኛ ባህሪያዊ ቦታኦም ደምበ
ዲሞክራስያዊ ለውጢ ምዃኑ ዝያዳ ጎልሁ ይረአ ስለዘሎ፣ ኮታ ድምጺ ውሽጣዊ ተቓውሞ ህዝቢና ዘንጸብርቕ
ጭርሖታት ኣብ በበይኑ ኳናታት ይልጠፍ ኣሎ። ውሽጣዊ ዝተኣጓጒደ ተቓውሞ ብዝተፈላለዩ ደረጃታት
ክጎሃህር ይቀራረብ ኣሎ። ከምኡ’ውን ከም ናይ ውሽጣዊ ተቓውሞ ምንጽብራቕ፡ ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ርእሲቲ
ገዲም ተቓውሞ ሓይልታት፡ ኣብ ኣዝዩ ሰፊሕ ከባቢታት ኩርናዓት ዓለም ሓዲሽ ውዳቤታት ተቓውሞ
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ኤርትራውያን ይስስንን ይሰፍሕን ኣሎ። ክልቴኦም መልከዓት ተቓውሞ ማለት ገዲምን ሓዲሽን ኤርትራዊ
ተቓውሞ ሓይልታት ኣብ ሕድሕዱ ዝመጋገብን ቐጥታዊ ዘንተሞጎታዊ ዝምድናን ሓባራዊ ዕላማታትን
ዘሎዎም’ዮም። ሓደ ብዘይ’ቲ ካልእ ክስጒምን ቅልጡፍ ለውጢ ከምጽእን ከምዘይክእሉ ዝርዱኡ ሓድሕዶም
ዝመላለኡ ሃገራዊ ሓይልታት’ዮም። ኣብ መንጎኦም ፖለቲካዊ ፍልልያት ክህልው ንቡርን ቅቡልን ኮይኑ፡
ሕድሕዶም ከም ጸላእቲ፣ ወይ ከም ከሓዳውያን ዝርእዩ ኣይኮኑን። ኣብ መንጎኦም ዝህልው ዘይእዋናዊ
ፖለቲካዊ ፍልልያት ዘይምስጋርን፡ ናይ ሓባር ርኢቶታቶም ከቀራርቡ ዘይምኽኣሎምን ግና፡ ክእለት ምሕደራ
ፍልያዊ ጉዳያት ብዘይምህላዎም ካብ ወቀሳ ዘድሕኖም ኣይኮነን። ምስ’ቲ ኩሉ ኣብ ምሕደራ ፍልልያቶም
ዝህልዎም ስንፊና፡ ውድቀት ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢሳያስ ንምቅልጣፍ ንህዝቢ ካብ ቦታ ተማዕዳውነት
ኣውጽእካ ናብ ዓውደ ኣሳታፍነት ኣምጽእካ ሚዛን ሓይሊ ናብ ረብሓ ኤርትራዊ ተቓውሞ ሓይልታት
ንምልዋጥ ፖለቲካውን ስቭላውን ባህላውን ምንቅስቓሳት ምክያድ ድልየት ኩላህቶም’ዩ።

ስለ’ዚ እንርከበሉ ዘሎና ህልው ፖለቲካዊ መድረኽ’ምበኣር፡ ናይ ኩሎም ኣብ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ሓቀኛ
ረብሓታት ዘሎዎም ሃገራዊ ሓይልታት ብዘየፈላላይ ኣብ ሓባራዊ መኣዲ ዘተ ምቅራብ እምቢዛ ኣገዳስነት
ኣሎዎ። ሰፊሕ ፈስቲቫል ንከምዚ ዝኣመሰለ ዓወደ ቃልሲ የስተናገድን ይቀበልን’ዩ። ኣብ’ዚ ጊዜ’ዚ ካብ ዓውደ
ዘተ ዘግልልን ዝግለልን እንትርፎ ሓድሕድካ ምትንዃልን ምስንኻልን፡ መንኮርኲር ተቓውሞ ድሕሪት
ምምላስን’ምበር ዘፍይድ ረብሓ ስለዘይብሉ፡ ህዝቢና ዝድግፎ ኣይኮነን። ናይ ህዝቢና ድልየት ናይ ሓባር
ቃልሲ ምዕዛዝ’ዩ፣ ዓውደ ቃልሲ ምስፋሕ’ዩ፣ መሳርሕታት ቃልሲ ምጥርናፍን ምጽማድን’ዩ፣ ስሙር ሃገራዊ
ኣሳታፊ መርሕነት ምፍጣር’ዩ።

እምበኣር፡ ናይ ሎም ዘበን ሰፊሕ ኤርትራዊ ፈስቲቫል ሓዲሽ ነቕሎ ናብ ዓውደ ሰፊሕ መኣዲ ዘተ’ዩ።
ፖለቲካዊ፣ ስቭላዊ፣ መንፈሳዊ መራሕቲ፣ ሃገራዊ ሙሁራት፣ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት፣ ሰነ ጥበባውያን፣
ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራን ክርከቡ ተስፋ ንገብር። ኣብ መስርሕ ተጋድሎ ኤርትራዊ ተቓውሞ ንዲሞክራስያዊ
ለውጢ ኣቅርብካ እትርእዮን ኣርሕቅካ እትርእዮን ክህልው ስለዘይብሉ፡ ኩሎም ከከም ወድዓውን በዓል
ቤታውን ህልው ኩነታቶም ዘሳትፍ ዕድል ክጠዓዓመሎም ትጽቢትና’ዩ። ዝያዳ ዘቀረርብ፣ ብዝተሓተ ደረጃ
ሓባራዊ ረቛሒታት ተቓውሞ ዕዙዝ ኣቃልቦ ዝህብን ክኸውን እምነትና’ዩ። ብዝኾነ ይኹን ዝምልከቶ ወገን
በዓሉ ብዝፈልጡ ምኽኑይ ምኽንያታት ክርከብ ንዘይከኣለ ድማ ብዘይሓሰቦ ምሕማዩ ኣድላይነት’ውን
ኣይንርእየሉን። ኣብ ከምዚ ናይ ቃልሲ ትስፉው ሓዋሁን ጅማሮታት ዘተን ዝካየድ ሰፊሕ ኤርትራዊ ፈስቲቫል
መጀመርታ ስጒሚ ሓዲሽ ነቕሎ ሰፊሕ ዓውዲ ዘተ’ዩ።

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
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