'ህጹጽነት' ንህጹጽ ኩነታት ብዝዓጽፍ
“ፖለቲካዊ ድልውነት” ነሰንዮ
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፋሽሽታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተሳጢሖም
ምህላዎም፡ ካብ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ መድረኽ ሰጊሩ፡ ዓለማዊ ትኵረት እናሰሓበ ምምጽኡ ርእሰ-ግሉጽ ሓቂ’ዩ፡፡
ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ መስርሕ ጉዕዞ ዘጋጥሞም ዘሎ ጅምላዊ ህልቂትን፡ ኣጀንዳ ኣህጉራዊ
ማሕበረሰብ ኮይኑ’ሎ፡፡ ኣብ'ዚ ሒዝናዮ ዘሎና ቅንያት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ናይ ሸውዓተ
ወርሒ ጸብጻቡ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን፡ ብብዝሒ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብቅድመ ግንባር ዝመርሕዎ፡ ናብ
ኣውሮጳ ካብ ዝሰገሩ ስደተኛታት እቶም 80% ኣብ መስርሕ ብዘጋጥሞም ሓደጋ፡ ህይወቶም ከምዝስእኑ ኣመልኪቱ፡
ዓጽሚ ዝሰብር ጸብጻብ ኣውጺኡ’ዩ፡፡ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት፡ ብደረጃ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ኣብ መጋባእያታቱ ክዝረበሉ ዝጀመረ ኣሻቓሊ ዛዕባ’ዩ፡፡ ኣርባዕተ ካቶሊካውያን ሊቃነ-ጳባሳት ህልው ኩነታት
ኤርትራ ኣመልኪቶም “ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?” ብዝብል ዝዘርግሕዎ ሃይማኖታዊ ኣስተምህሮ፡ ማዕከናት ዜና
ዓለምና እናተቐባበላ ኣቓሊሔንኦ እየን፡፡ ነዚ ተባዕ ተበግሶ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ፡ ኣስታት 349
ብኣባልነት ዝሓቆፈ ኣብያተ-ክርስትያናት ዓለም፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከተማ ጀኔቭ ኣብ ዘካየዶ ዋዕላ፡ ከም
ሓደ ኣጀንድኡ ሰሪዑ ደገፉ ብምግላጽ፡ ኩነታት ኤርትራ ከም ዘተሓሳሰቦ ኣሚቱ፡፡ እዚ ጥምዓዊ ሓበሬታ’ዚ ህላወን
ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ እዋን ናብ እዋን ናብ ኣዝዩ ዘሻቕል ተኣፋፊ ኩነታት ይዓርግ ምህላዉ
ዘርኢ’ዩ፡፡
ጠንቂ ናይ’ዚ ብርሰትን ምብትታንን ዝኾነ፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስን ስርዓቱን ኣብ ዝቐደመ መርገጾም ብምድራቕ፡
ንጥፍኣት ብርድየት መሪጾም፡ ብፎሎ ንዕርብርቦም እናተዓዝሩ፡ ነቲ ሓደጋ ብምቅልጣፍ ኣጥፊእኻ-ምጥፋእ
ምርጭኦም ጌሮሞ ኣለዉ፡፡ ብርግጽ እዚ ፋሽስታዊ ናይ ጥፍኣት ምርጫ’ዚ ዋኒኑ ዝገበረ ሓይሊ፡ ብኩሉ-መዳያቱ
ተዳቒቑ፡ ትንፋሱ ክሳብ ትጽንቐቕ ኣብ ዘላ ዕምሪ-ስልጣኑ፡ ጉድጓድ-መቓብሩ እናዕሞቐ ዝዅዕት ዘሎ’ኳ እንተኾነ፡
ሎሚ’ውን ሓይሊ ሚዛን፡ ምስ’ዚ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ምህላዉ ኣካውናና ዝምስክሮ ሓቂ’ዩ፡፡ ብክንድኡ ከኣ መጻኢ
ዕድል ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ኣብ ሕቶ ምውዳቑ ካልእ ሓቂ’ዩ፡፡ እዚ ኩነት’ዚ፡ ምስ'ቲ ህዝብታት ኤርትራ
በብእዋኑ ዝሓልፍዎ ዘለዉ መሪር ሓሳረ-መከራን ብህይወት ንምጽናሕ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ከቢድ ዋጋን ተደሚሩ፡
ህልው ኩነታትና፡ ልዕሊ’ቲ ብቓላት ንገልጾ ዝዓሞቐ ኣዝዩ ዘሻቕልን ህጹጽ ፍታሕ ዝጠልብን’ዩ፡፡
እዚ ህጹጽነት’ዚ፡ መልክዓቱን መግለጺታቱን ካብ እዋን ናብ እዋን እናገዘፉ ምምጽኡ’ምበር፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ
ንጥፍኣት ዝተቓልዑሉ እዋን፡ ገና ብጊሓቱ ምስ ምብሓት ፖለቲካዊ ስልጣን ብርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስ’ዩ ክገሃድ
ዝጀመረ፡፡ ስለዚ ከኣ እዚ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ’ዚ ከይሳዕረረ እንከሎ ንምግትኡ ዝተኻየደ ቃልስን ዝተኸፍለ ከቢድ
ዋጋ መስዋእትን ዓቢይ’ዩ፡፡ ከም ሓይልታት ተቓውሞ ኣብ ንጹር መትከላዊ እምነታት ዝተመስረተ፡ ንመድረኻዊ
ዕማም ብብቕዓት ክፍጽም ዝኽእል ዝተወሃሃደ ዓቕምታት፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ብምፍጣር፡ ወቒዑ
ዘድምዕ ውደባ ኣብ ምርግጋጽ ኣይነፋዕናን፡፡ ስለዚ ድማ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ገቢሉ፡ ናይ ሓደጋን ጥፍኣትን
ተኽእልኡ ከኣ ኣመና ገዚፉ፡፡
ነዚ ሓደጋ’ዚ ምዕጻፍ፡ ናይ ኩላትና ኣብ መሳርዕ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝተሰለፍና ሓይልታት፡ ናይ ቀዳምነታት
ቀዳምነትና ኮይኑ ብዕግበት ክንቃለሰሉ ዘሎና መረድኻዊ ዕማም’ዩ፡፡ ነዚ ዕማም’ዚ ብብቕዓት ንምፍጻም ግን፡
ንህጹጹነቱ ብልክዕ ዘርእይ ሓባራዊ ገምጋምን ዕግበትን ክንፈጥር፡ ካብ’ዚ ብምብጋስ ከኣ፡ ንህጹጽ ሓባራዊ ዕማምና
ዝገጥም ፖለቲካዊ ድልውነት ከነረጋግጽን፡ ዝሓለፍናዮም መሰረታዊ ሕጽረታትና ክንእርመሎም ዘኽእለና ሓባራዊ
መደባት ሓንጺጽና፡ ንተግባራውነቶም ብትግሃት ክንሰርሕ ይህልወና፡፡ ነዚ መሰረታዊ ኩነት ክነማልእ እንተኺኢልና፡
ነቲ ክንበጽሖ እንደልዮ ዓወት፡ ንጉዕዙኡ ብውሑዱ፡ ብፖለቲካዊ መመዘኒታቱ ኣፋሪቕና፡ መጻኢና ነውሕሰሉን
ሞራላዊ ልዕልነት ህዝብታትና ኣብ እንመልሰሉ ብርኪ ክንሰጋገር ከኽእለና’ዩ፡፡ ዘለናዮ ህጹጽ መድረኽ ዝጠልቦ
ፖለቲካዊ ድልውነት ኣብ ግምት ዘየእተወ ፍታሕ ምቕራብ፡ ንዝሓለፈ ፍሽለታትና ምድጋም ከይኸውን ክልተ-ሻዕ
ክንሓስበሉ ግድን’ዩ፡፡ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ምርጭኡ፡ ካብ ዝሓለፉ መሰረታዊ
ድኽመታትና ብምምሃር፡ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ብዘተኣማምን ክንዓጽፍ ዘኽእለና፡ ንዓወትና ዘውሕስ ቅኑዕ
መርሆ ምኽታል ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ጹኑዕ እምነቱ’ዩ፡፡

	
  

