“ድሕነት ህዝብን ሃገርን” ዘውሕሱ ረቛሒታት

ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ድሕነቶምን ቀጻልነቶምን ንሓደጋ ተሳጢሑ፡ ናይ ብርሰትን ምብትታንን ተርእዮታት ካብ
ግዜ ናብ ግዜ እናተፈታተኖም፡ ከም ሻምኡ ውዒሎም ዝሓድሩሉ፡ ውሕስነት ኣብ ዝሰኣኑሉ፡ ተሃዋሲ መድረኽ
ምህላዎም ጸሓይ ዝወቕዖ ሓቂ’ዩ፡፡ እዚ ሓደጋ’ዚ ካብ ሰማይ ዝነጠበ ኣይኮነን፡፡
ካብ ግዜ ነጻነታዊ ቃልሲና ጀሚሩ እናገበለ ዝመጸ ድቂ-ፋሽስትነት፡ ድሕሪ ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነት መሊኡ ሳዕሪሩ
ንወሳንነት ሓፋሽ ህዝብታት ኤርትራ ብምጽራር፡ በሓቲን ኣግላልን ልዕልነቱ ብምርግጋጹ ዝወረደ ሳዕቤን እዩ፡፡ እዚ
ብርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን ስርዓቱን ዝውከል ናይ ጥፍኣት ሓደጋ፡ ንዝሓለፉ 23 ዓመታት፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ
ኣብ መስርሕ ነጻነታዊ ተጋድሎ ንዝሃነጽዎም ሃገራዊ መቖሚያታት፣ ክብርታቶምን ጸጋታቶምን ባሕጕጉ፡ ፋሽስታዊ
ፖለቲካዊ ስልጣኑ ንምድልዳል፡ ብዋጋ ህልውን መጻእን ወለዶታት ኤርትራ ክቋመር ብምጽንሑ ዝተኸሰተ
ውህሉል ዕዳ እዩ፡፡
እዚ ፋሽስታዊ ናይ ብርሰትን ምብትታንን ሓደጋ’ዚ ዝፈጠሮ ዓሚቕ ኩለንተናዊ ቅልውላው፡ ኣብ ፖለቲካዊ፣
ማሕበረ-ቁጠባዊ፣ ዲፕሎማስያውን ባህላውን መዳያት እናገዘፈ ብምምጽኡ፡ ብሓደ ሸነኽ ገዚፍ ሻቕሎት ዝወለዶ
ዓቕሊ ጽበታዊ ስጉምትታት ክዛይድ እንከሎ፡ በቲ ካልእ ሸነኹ ከኣ፡ ተበላጺ መርገጻት ዝሓዙ፡ ብታሪኽን
ጅግንነትን ህዝብታትና፡ ንግናይ ምስልታቶም ከጋይጹ ህርዲግ ዝብሉ ጉጅለታት ንምቕልቃል ምቹእ ባይታ ፈጢሩ
ኣሎ፡፡
ብርግጽ፡ ከም ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ መጻኢና ብሩህን ቀጻልን ክኸውን እንተኾይኑ፡ እዚ ኣብ ልዕሊ ህላዌና
ዘነጻጸረ ሓደጋ ብህጹጽ ክዕጸፍ ኣለዎ፡፡ ምንጪ ናይ’ዚ ሓደጋ'ዚ፡ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስ፣ ፋሽስታዊ ስርዓቱን ንሱ
ዝወለዶም ናይ ጥፍኣት ፖሊሲታቱን….ከምቲ ተበለጽቲ ጉጅለታት ዝብሉና ንምጽጋን፣ ምዕራይን ምምሕያሽን
ጽንቓቕ ተስፋታት ከም ዘይብሉ፡ እኳ ደኣስ በቲ ዝተለመደ መንገዲ ናብ ጥፍኣት ክሕንበብ ምዃኑ፡ ሓለቓ
ፋሽስታዊ መሓንዲስ ብዘየጠራጥር ቋንቋ ደጊሙ ኣረጋጊጹዎ ኣሎ፡፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣንጸላልዩ
ዘሎ ኣይሂ-ሓደጋ፡ ብጽገናን ጸገንትን ከም ዘይጽሒ፡ ደለይቲ መሰረታዊ ለውጢ ከተንብይዎ ዝጸንሑ መጸዋዕታ፡
ብዘየወላውል ተኾሊዑ ከም ሓቂ ጸዲቑ ኣሎ፡፡
ስለዚ’ምበኣር፡ ናይ’ዚ መድረኽ'ዚ ዕማም፡ ኣብ እንግድዓ ብድሕነት ህዝብን ሃገርን ዝሻቐሉ፡ እቲ መዋጽኦ ከኣ
መሰረታዊ ለውጢ ብምርግጋጽ፡ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ምህናጽ ምዃኑ ኣሚኖም ብጽንዓት ዝቃለሱ
ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራን ሓይልታት ደሞክራሲያዊ ለውጥን ዘሎ እዮ፡፡ እዞም ሰብ-ዋኒን’ዚኣቶም፡ ዝጽበዮም
ሓደ መሰረታዊ ግድል ምህላዉ ግን ክስመረሉ ዘለዎ’ዩ፡፡
“ድሕነት ህዝብን ሃገርን” ኣብ ሓደጋ ዘሳጥሐ መሰረታዊ ሕጽረት ሰውራና ብግቡእ ብምፍታሽ፡ ወሳንነት
ህዝብታትና ዝቕበል፣ ብዙሕነታዊ ኣካውንኦም ዘኽብር፣ ኣብ ልዕሊኦም ንዝበጽሕ ዘሎ ኩለ-መዳያዊ ወጽዓታት
ኣለልዩ፡ ኣብ ጎኑ ክስለፉ ዘተባብዖም፣ ዝሓለፈ ናይ ፍሽለት ተሞኩሮታቱ ከም ዘይደግም ዋሕስ ዝኸውን፡
ንኣወንታታቱ ዘዕቁብ፡ ንሕጽረታቱ ከኣ ዝእርም መሳርሒ ለውጢ ብምዃን፡ ተቓሊሱ ዘቃልስ መድረኻዊ ሓይሊ
ንምፍጣር፡ ብጽንዓት ምቅላስ የድሊ፡፡ ህዝብታትና፡ ሎሚ’ውን ከም ትማሊ፡ ባሕሪ ሰውራን ሰውራውያንን
ኮይኖም፡ ተቓሊሶም ከቃልሱና፡ ድሕነቶምን ቀጻልነቶምን ብዘተኣማምን ከውሕሱ እንተኾይኖም፡ እምነት
ዘንብሩሉ ስራሕ ምስራሕ የድሊ፡፡ ንእምነት ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ንመንእሰያት ኤርትራ ከኣ ብፍላይ፡ ንምኽሳብ
ድማ፡ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮም፡ መሰረታዊ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ዘውሕሱ ረቛሒታት፡ ክንምልስ ግድን’ዩ፡፡

