ትማሊ ሻዕቢያ፡ ሎሚ ሻዕቢያ፡ ጽባሕ ሻዕቢያ ጭርሖ ህግደፋውያን፡
ትማሊ ናይ ውግእ ሓርበኛ፡ ሎሚ ፍጹም መላኺ፡ ጽባሕ ጉልባቡ ዝቐልዐ ፋሽሽቲ፡ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ትማሊ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነት፡ ምስቲ ኩሉ ርእሰ
ምትእምማን ዝጎደሎ ቀንጻሊ ትምክሕታዊ ዘይደሞክራስያዊ ባህሪኡን ተግባሩን፡ ምስ ህዝቢ ተራኽቦ ተራ
ሃገራዊ ሓርበኝነት ኔራቶ። እሳ ድማ እቲ ወሳኒ መሪሕነታዊ ጉጅለ ብመደብ፡ እቲ ሓፋሽ ተጋዳላይ ድማ፡
ብቕንዕና ብንጹህ ሃገራዊ ፍቕርን ተወፋይነትን፡ ኣብ ዓውደ ኲናት ምስ ቀዳማይ ጸላኢ ዝግበር ዝነበረ
ምርብራብ’ዩ። እዚ ውሽጣዊ ደሞክራስያዊ ህይወት ዘይነበሮ ብወሳኒ መልክዑ ብውልቀ ሰብ ብዝውሰን
መደባት ኣብ ዓውደ ኲናት ዝካየድ ዝነበረ ምርብራብ፡ ከም’ቲ ሎሚ ፍጹም ኣብ ዓለም ዘይተርእየ
ጀግንነት እናተባህለ በቶም ዋናታት ኢና በሃልቲ ዝዝመረሉ ዘሎ ዝተጋነነ’ኳ እንተዘኮነ ድሙቕ
ወተሃደራዊ ዓወታት ግን ይምዝገብ ኔሩ’ዩ።
ንህዝባዊ ግንባር ምስ ህዝቢ ተራኽቦ ዝነበረት ሓንቲ ፖለቲካዊ ዕትብቲ ከኣ ንሳ’ያ። እዛ ምስ ብረትን
ኲናት ጥራሕ ተኣሳሲራ ንህዝባዊ ግንባር/ሻዕቢያ ምስ ህዝቢ ተራኽቦ ዝነብረት ዕትብቲ ህዝቢ ኤርትራ
ትማሊ ኮነ ሎሚ የኽብራን ይሕበነላን። ስለምንታይ’ሲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ግዳማዊ መግዛእቲ ኣብ
ዝነበረትሉ እዋን፡ ዝኾነ ሃገራዊ ሓይሊ ክንዲ ዝዓቕሙ ኣንጻር ቀዳማይ ጸላኢ ተሰሊፉ ናይ ህይወትን
ኣካልን መስዋእቲ ክኸፍል ምቕራቡ ኣወንታዊ ስለዝኾነ። ይኹን ደኣምበር ከም ሓደ ናይ ህዝቢ ፍትሓዊ
ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ሕቶ ክምልስ ዝወፈረ ፖለቲካዊ ሓይሊ፡ ካብ ደሞክራስን ደሞክራስያዊ ኣሰራርሓን፡
ካብ ሕጋውን ሕጋዊ ትካላዊ ተሓታትነትን ፈሊሉ፡ ናይ ዝተወሰነ ጉጅለ ፍጹም ገባራይ ሓዳጋይነት
ኣንጊሱ ንዝመጾ፡ ትማሊ ኣብ መድረኽ ሃገራዊ ነጻነት ብነቐፌታዊ ዓይኒ፡ ሎሚ ድማ ብሰንጠቕ ብጸረህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ዝኹንኖን ዝቃለሶን ደኣምበር፡ መን ከማኻ ኢሉ ዝንየተሉ ኣይኮነን።
እቲ ካብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣትሒዙ፡ ስምዒት ናይ ደገፍቱ ብድሌቱ እናዓቀነን ብኣስካሪ ትምክሕታዊ
ፕሮፖጋንዳ ናብ ዝደለዮ ኣንፈት እናመርሐን ዝመጸ ጉጅለ፡ ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ 23 ዓመታት ኩሉ
ናይ ጭፍጨፋን ዓፈናን መሳለጥያታት ወኒኑ፡ ልክዑ ምምዛን ተሳኢንዎ “ትማሊ ሻዕቢያ ሎሚ ሻዕቢያ
ጽባሕ ሻዕቢያ” ኢሉ ኣብ ኣደባባይ ክሳብ ምምዳር በጺሑ ይርከብ። እቲ ወሳኒ መሪሕነታዊ ጉጅለ
ብትምክሕቲ ሰኺሩ ከምኡን ልዕሊኡ ዝኸይድ ልጓም ኣልቦ መናፍሓት እንተዘረወ ኣየገርምን። ምኽንያቱ
ንልዕሊ 40 ዓመታት ደስ ዝበሎ እናገበረ፡ ንዝተቓውምዎ ድማ እና ቐንጸለ ስለዝመጸ እቲ ትምክሕታዊ
ሕማም ደቢልዎ’ዩ። ሎሚ እንተዝደሊ’ውን ካብኡ ክገላገል ኣይከኣሎን’ዩ። እንተቶም ደገፍቲ ዝበሃሉ ግን፡
ትማልን ሎሚ ዝተባህልዎ ፈጸምቲ ደኣምበር ከም ሰብኣውውያ ፍጢራት ካብ ኣብ ፖለቲካ ዝዋስኡ
ዘለው ሰባት፡ ነጻ ርእይቶ ስለዘየበሮምን ዘይብሎምን ካብ ተመክሮኦም ክመሃሩ ኔርዎም። ካብ ግዙእን
ምሉኽን ሕልና ነብሶም ሓራ ጌሮም፡ ኣብ ጉዳይ ውድቦም፡ ሃገሮም፡ ህዝቦም ሓሳቦም ከፍስሱ ክወስኡ
ፋሕተርተር ክብሉ ምተገበአ ኔሩ። ትማሊ ብንጽህና ሃገራዊ ነጻነት ብሂጎም፡ ኣብ ክንዲ ፕሮግራሞም
መምርሒኦም መራሕቶም ኣሚኖም፡ ተበግስ ክበሃሉ እንከለው፡ ናበይ ከይበሉ፡ መተካእታ ዘይብላ ህይወት
ንምኽፋል ይቕረቡ ኔሮም። ድሕሪ ምብራር ሰራዊት መግዛእቲ ድማ፡ ብተመሳሳሊ ግበር ዝተባህልዎ
ይገብሩ፡ በል ዝተባህልዎ ይብሉ፡ ክፈል ዝተባህልዎ ይኸፍሉ፡ ኣለው። ክኾንዎ ዝደልዩ ወይ ክኾነሎም
ዝደልይዎ ዘይኮነስ ዝተባህልዎ ክኸኑ ይረኣዩ ኣለው።
መሪሕነት ህግደፍ ኣብ’ታ ቅድሚ ነጻነት ምስ ህዝቢ ተራኽቦ ዝነበረት ናይ ሃገራውነት ዕትብቲ መሰረት
ጌሩ፡ ጸረ-ህዝቢ ክነሱ ህዝባዊ’የ፣ ደሞክራስያዊ’የ፣ ንርእሰ ሓያላት ዘድንን ሓያልየ ኢሉ ክምድር፡ ኣብ
ባይታ ኣበይ ኣሎ ኣብ ክንዲ ዝብልዎ እወ ኢሎም ዘዝበሎ ይደግሙ። ካብ ቅድሚ 40 ዓመታት ጀሚሩ
በታ ዘይትምሕር ዝብላ ሓለንጉ እንዳፈራረሐ፡ ብኣጉል መብጸዓን መን ከማና ባዶ ጃህራን ሓንሳእ ምስ
ኣምለኹ ዳግማይ ነብሶም ክፍትሽ ዘይተዓደሉ ናብ ተዛረብቲ ኣቕሓ ዝተቐየሩ መጋበርያታት፡ ነቲ ኩሉ
ብእዝኖም ዘይኮነ ብዓይነም ዝርእይዎ ዘለው ባርባራዊ ግፍዕታት ህያብ ሻዕቢያ ንህዝቢ ኤርትራ
ክሒዶም ንዓለም ገረሞ ኮይኑ ዘሎ ናይ ኣማኢት ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ሬሳ ብግቡእ ከይተወገን ያኢ
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ሞሳ ሳልስቲ መርዓ ተረኺቡለይ ኣብ ጎኒ እቲ ሬሳ ተሓንበለ ክብሉ ቀኒዮም። ነዚ ሰብኣውነት ዝጎደሎ
ተግባሮም ሳላ ሻዕቢያ ዝተረኽበ ምዃኑ ዝተሰመዖም ሓበን ክገልጹ እንከለው ድማ፡ “ትማሊ ሻዕቢያ፣
ሎሚ ሻዕቢያ፣ ጽባሕ ሻዕቢያ”፡ ሻዕቢያ ወይ ሞት ክጭርሑ ተሰሚዖም።
ሻዕቢያ ዕላማ ኣይኮነን፡ ሻዕቢያ ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ ንምልባል እንተተደልዩ ድማ፡ ሻዕቢያ ህዝባዊ
ወገናውነት የብሉን። ሻዕቢያ ውድባዊ ኮነ መንግስታዊ ሕግን ተሓታትነትን የብሉን። ሻዕቢያ ናይ
ዝተወሰነ ጉጅለ መሳርሒ’ዩ። ሻዕቢያ ብግሉጽነቱ፡ ርህሩህነቱን ተሓታትነቱን ዘይኮነ፡ ብክሕደት፣ ጥልመት፡
ሓሶት፣ ጭካነ፣ ስሰዐ ዝፍለጥ ብእኽብካብ ወዲኒታት ዝቖመ ጉጅለ’ዩ። ሻዕቢያ ጨካን ደኣምበር ሓያል
ኣይኮነን። መሰረት ጭካኔኡ ድማ ካብ ፍርሕን ጉድለት ርእሰ ምትእምማንን ዝተወልደ’ዩ። ስለዚ ምስ
ህዝቡ ስኒት ዘይብሉ ፍንፉን፣ ኣብ ውሽጢ ምትእምማን ዘይብሉ ወትሩ ብስግኣት ዝነብር፣ ምስ ጎሮባብቲ
ባዕሉ ብዘምጸኦ መዘዝ ዓይኒን ሓመድን ዝኾነ፣ ካብ ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም ተነጺሉ ብፖለቲካዊ
ምንዝርና ዝምራሕ መንግስታዊ ጉጅለ፡ “ትማሊ ሻዕቢያ፣ ሎሚ ሻዕቢያ፣ ጽባሕ ሻዕቢያ” ኢልካ ምጭራሕ
ዓቕሊ ጽበታዊ’ዩ። ናይ ይበተኹ’ዩ። መርኣያ ፖለቲካዊ ነብሰ ቅትለት’ዩ። ብእምነት ውድብና
ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ፡ ሻዕቢያ ትማሊ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነት ተራ
ሃገራዊ ሓርበኛዊ ውድብ፣ ሎሚ ህዝቢ ዘብርስ ዘሎ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ፍጹም መላኺ፣ ንጽባሕ
ኣብ ስልጣን ናይ ምቕጻል ዕምሪ እንተረኺቡ ከኣ ናብ ዝወጻሉ ዕሉል ፋሽሽትነት ክሰጋገር ዝኽእል
ደመኛ ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ’ዩ ዝብል’ዩ። ስለዚ ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ ማለት ሻዕቢያ፡ ትማሊ ሎሚን
ጽባሕን ኩልሳዕ ኣብ ደምና ኣብ ልብና ኢልካ ብሓበን ትጭረሓሉ ዘይኮነ፡ ንናይ ትማሊ ሓርበኛዊ ተርኡ
ብግቡእ ዓቂብካ፡ ንናይ ሎሚ ተግባራቱ ብሰንጠቕ እናኾነንኻ ዕምሩ ንምሕጻር ብዝተነጸረ ዕላማ፣
ብዝሰጠመ ውደባ ጸኒዕካ ብምቅላስ ኣብ ቅድሚ ህዝብን ሕግን ቀሪቡ ክሕተት ዘለዎ ናይ ጥፋኣት ዕስለ
ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ’ዩ።
ድ,ሰ,ደ,ኤ, 07-07-2014
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