ዕለት፡- 03 መስከረም 2015
ኣብ ኤሃባደለ ተፈጢሩ ንዘሎ ዓሚቕ ቅልውላውን ኣፈታትሕኡን ኣመልኪቱ፡
መሪሕነት ባይቶ፡ ናብ ኩሎም ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ንዝለኣኾ ዘዋሪ መልእኽትን
ኣቦ ወንበር መ/ባይቶ ንዘውጸኦ ጋዜጣዊ መግለጽን ብዝርኢ፡
ብሓሙሽተ ውድባት ኤርትራ ዝተውሃበ ሓባራዊ መግለጺ ቁ-2።
ብመሪሕነት ባይቶ - ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ)፡ ብዕለት 23 ነሓሰ2015፡ ናብ ኩሎ
ም ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ዝተጻሕፈ ዘዋሪ መልእኽቲ፡ ናብ ኢድ ወከልቲ ውድባትና ኣብ እዋኑ በጺሑ፤ ኣቦ-ወንበር ባ
ይቶ ብ31 ነሓሰ 2015 ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝዘርግሖ ጋዜጣዊ መግለጺ ድማ፡ ኣንቢብና። ንቁም-ነገር ናይ ትሕዝ
ቶኦም'ውን ሓላፍነት ብዝመልኦ መንገዲ መርሚርናዮ፡፡ እቲ መልእኽቲ ይኹን ጋዜጣዊ መግለጺ ግን፡ ነቲ ኣብ ኤሃባደ
ለ ተኸሲቱ ዘሎ፡ ካብ ባህርያት ተላፈንቲ ኣባል ውድባቱ ዝብገስ ናይ ኣረኣእያ ፍልልያት ዝሰረቱ፡ ዓሚቕ ፖለቲካዊ
ቅልውላውን ሱር ዝሰደደ ዘይምትእምማንን ግቡእ ኣቓልቦ ሂቡ ዝገምገመን፡ ንዘየዳግም መፍትሒኡ ዝኣመተን ኮይኑ
ኣይረኸብናዮን፡፡
እንርከበሉ መድረኽ፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ተተርኢሱ ንክወድቕ ብናህሪ ኣብ ዝሕንበበሉ ዘ
ሎ እዋን'ዩ፡፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ቁጠዐ ህዝብና ዝፈጠሮ ማዕበላዊ ተቓውሞ በሪኹ፡ ለውጢ ኣብ ዝብህገሉ ጽን
ኩር ናይ ፈተነ እዋን ኢና ዘለና፡፡ ናይ ሓባር ሃገራዊ ጽላልና ኤሃባደለ: ንክንምስርት ዝደረኸ መሰረታዊ ዕላማ ከኣ፡
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ብርሰት ንምድሓን ዝዓለመ፡ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝቐንዐ ስሙር፡ ናይ ኣፍ-ኣርክ
ቡ ቃልሲ ንምክያድ እዩ ነይሩ፡፡
እንተኾነ ግን፡ ካብ ጉባኤ ሃዋሳ ብግስ ካብ ዝብል ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ፡ እናሓደረ ብዝደግስ ፖለቲካዊ ቅልውላው እና
ተሓቝነ፡ ኣብ ናይ ዕንክሊል ዓንኬል ( VISIOUS CIRCLE) ተረግሪጉ፡ ንዝረኸቦም ዕድላት ከባኽንን ንባህጊ ህ
ዝብና ክኾልፍን፡ ምጽንሑ: መሪር ታሪኹ ዝምስክሮ ሓቂ ምዃኑ ካብ ኩሉ ደላዪ ለውጢ ዝተኸወለ ኣይኮነን ኢልና ን
ኣምን፡፡ ናይ'ዚ ኩሉ ብኩራት መሰረታዊ ምኽንያት ድማ፡ እቲ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባትና ዘሎ ናይ ኣረኣእያ ፍል
ልይ: ጸረ-ደሞክራስያውን ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን ኣገባብ ኣተኣላልይኡን ዝፈጥሮ ሽግር'ዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለና፡፡
ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣቦ-ወንበር መሪሕነት ባይቶ ከም ዝተገንዘብናዮ፡ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ባይቶና ኣብ እዋኑ ከይጋባ
እ ሓኒቑ ሒዙ ዘሎ ቅልውላው፡ "ኣሰናዳኢት ሽማግለ ናብ ኣብዝሓ ውድባት ባይቶ፡ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ድማ፡ ናብ
ኣርባዕተ ውድባት ስለዝወገኑ'ዮም" ብዝብል ተቐሚጡ ዘሎ ገምጋም፡ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ መሰረታዊ ጸገም: ምድ
ውዋስን ኣንፈቱ ንምስሓትን ዝዓለመ'ዩ ዝብል ርእይቶ'ዩ ዘለና፡፡ እዚ ከኣ፡ ኣቦ-ወንበር መሪሕነት ባይቶ፡ ኣብ ክንዲ ን
ፍታሕ ዝጽዕት፡ ኣካል ናይቲ ጸገም ክኸውን ምምራጹ ዘግህድ እዩ፡፡ መፍትሒኡ ከኣ፡ ነቲ ኣብ ዕንክሊል፡ ናይ ሓባራ
ዊ ቃልስና ግዜ ዘዕረበ መሰረታዊ ጸገም ብምፍታሕ'ንበር፡ ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት፡ ብዝተፈላለዩ መልክዓት እና
ተኸስቱ፡ ካብ ዕንክሊል ዘይገላግሉና፡ ኣብ ሳዕቤናት እንገብሮ "ግዝያዊ ፍታሕ"፡ ከቶ ኣይኮነን፡፡ እቲ ኣካይዳ'ቲ፡ ሓድ-ሕ
ድ ምቁሳልን ዘይውዳእ ትርኽን ካብ ምዃን ከምዘይሓልፍ ተሞኩሮና ደጋጊሙ ኣምሂሩና ኣሎ፡፡ ኣብ ሓባራዊ ተሞኩሮ
ና፡ እቶም ክንገብሮም ዝጸናሕና "ግዝያዊ ፍታሓት"፡ ዝያዳ ክንቋሰልን ሓድሕድ ዘይምትእምማንና ክዓሙቕን'በር፡ እ
ንታይዶ ኣፍሪናሎም ኢና? ስለዚ፡ እቲ ሕጂ፡ ንኩሎም መሻርኽቲ ባይቶ እነመሓላልፎ ምሕጽንታ፡ መሰረታዊ ጸገምና
እንፈትሓሉ ዝሰፍሐ መድረኽ ንክፍጠረልና እዩ፡፡ ንሱ ድማ፡ ግቡእ ናይ ምድላው ግዜ ብምውሳድ፡ ኣኼባ ሃገራዊ ባ
ይቶ ንክግበርን፡ ብብሱልን ሓላፍነታውን ነቐፌታዊ ገምጋም፡ ዘላቒ ፖለቲካዊ ፍታሕ እንገብረሉ ኩነታት ምፍጣር'ዩ።
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እቲ ካልእ፡ መሪሕነት ባይቶና ከተስተባህሉሉ ዝነበሮምን፡ ሸለል ኢሎም ዝሓለፉዎን ጉዳይ ድማ፡ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባ
ይቶ (ደብረ-ዘይት) ንኩሎም ሓለፍቲ ዝሃቦም ናይ ስልጣን ግዜ ብ21 ነሓሰ 2015 ዘብቀዐ ምዃኑ ጥራሕ ኣይኮነን፡፡
ንባዕሎም እቶም ርእይቶኦም ክህቡ ዝተጸውዑ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ'ውን፡ ደጋጊሞም 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ከሰጋግሩ፡ ዕድ
መ ስልጣን ሓለፍቲ ባይቶ ክናዋሕ ክውስኑን ዘፍቅድ ሕገ ህንጻዊ መሰል ኣለዎም ኢልና ኣይንርእን። ምኽንያቱ ኣብ 1
ይ ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ ብዘጽደቕናዮ ሕገ-ህንጻ መሰረት፡ ሃገራዊ ባይቶ'ውን ንክልተ ዓመት ከም ሓጋጊ ኣካል ሓላፍነት
ክሽከም'ምበር፡ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንዘይተወሰነ እዋን፡ ከም ሓጋጊ ኣካል ባይቶ ሓላፍነት ተሸኪሙ ክውስን ከ
ምዝኽእል ዝተቐመጠሉ መሰል የብሉን ዝብል ርእይቶ ኣሎና። ስለዚ፡ ከም መዋጽኦ ኢልና እንኣምነሉ፡ ንህሉው ቅልውላ
ው ባይቶና ንምስጋር ዘኽእለና ቅኑዕ ፖሎቲካዊ ፍታሕ ምኽታል ጥራሕ ብምዃኑ እዩ።
እንበኣር እቲ ንክጽዋዕ እንጠልቦ ዘለና ኣኼባ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ፡ ነቲ ኣብ ዕንክሊል ዘጽነሓና መሰረታዊ ናይ ኣረኣእያ
ጸገም ንምፍታሕ ብሓደ ወገን፡ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤሃባደለ ብጽፈት ንምክያድ ዘገልግል፡ ናይ ትካላት፣ ናይ ኣሰራር
ሓን ሕጋዊ ናይ ኣፈጻጽማ ቅጥዒታትን ምምዕርራያት ዝግበረሉ ኩነታት ንምፍጣር ከኣ በቲ ካልእ ወገን፡ ካብ ዘሎና ጽኑ
ዕ እምነት ዝብገስ እዩ።
ብተረድኦና፡ ምሕጽንታና፡ ሕጋውን ሃናጽን'ዩ ዝብል ጽኑዕ እምንቶ ኣለና፡፡ ሕጋዊ ምሕጽንታና፡ ንሕግን ልዕልና ሕግን ካ
ብ ዘለና ጽኑዕ ምእዙዝነት ዝብገስ'ዩ፡፡ ኩላትና ክንምእዘዞ ድማ ንጽውዕ፡፡ ፖለቲካዊ ምሕጽንታና ከኣ፡ ንዝሓለፍናዮ መ
ሪር ናይ ውድቀት ተሞኩሮ ብግቡእ ክንግምግሞን ክንመሃረሉን፣ ሓድሕድ ናይ ምትእምማን መንፈስ ዝዓሰሎ ሓባራዊ
ጽላል ንከነውሕስ፣ ህዝብና ይጠልቦ ኣብ ዘሎ ሓባራዊ ሃገራዊ ውራይ ዝውዕል ኤሃባደለ ንምርግጋጽ ዘገልግል፣ ናይ ሓድ
ነት፣ ናይ ስሙር ቃልስን ዓወትን ታሪኻዊ ጻውዒት'ዩ፡፡ ብሓላፍነታዊ ዓይኒ ክረአ ከኣ ኣጽኒዕና ንላቦ፡፡ ከመይሲ፡ ነቲ ተ
ፈጢሩ ዘሎ ጸገም መዕለቢ ከይገበርካ፡ ናብ ጉባኤ ዘኺድ ቅደመ ምድላው ከይዛዘምካ፡ ኣብ'ቲ ናይ ሓባርካ ዝኾኑ ጉዳያ
ት ሓባራዊ ተረድኦ ከይሓዝካ ዝግበር ጉዕዞ፡ ዓወት ዘምጽእ ዘይምዃኑ ምርዳእ የድሊ፡፡ ተሞክሮ ከም ዝምህረና፡ ጉባ
ኤ ነቲ ኣቐዲምካ ዘዋህለልካዮ ስምምዓት ደሪዕካ፡ ሓባራዊ ውሳኔታት ኣጽዲቕካ ሓባራዊ ዓወት ትሓፈስሉ'ምበር፡ ነዞ
ም ኣጋጢሞምና ዘለዉ ፖሎቲካዊ ፍልልያት ኣልዒልካ ትፋለሰሉ መድረኽ ዘይምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ሓቂ ኢዩ። ሰለ'ዚ ን
ቕድሚት ዝወስደና'ምበር፡ ንድሕሪት ዝመልሰና ከይከውን ደው ኢልና ክንሓሰበሉ፡ ኣማራጺ ዘይብሉ ነገር ምዃኑ ነመል
ክት።
ዕድመ ስልጣን ናይ ምንዋሕ ሕቶ ብዝምልከት፡ ነዚ ኣቐዲምና ዝሓበርናዮ ረዚን ሓባራዊ ሃገራዊ ዕማም ንከገልግል፣
ብቑዕ ተሳትፎ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ንከእንግድን ዘይነዓቕ ናይ ምድላው ግዜ ከምዘድልዮን ብምስትውዓል፡ ብዓይኒ ፖ
ሎቲካዊ ፍታሕ እኹል ጊዜ ምርካብ ኣማራጺ ከምዘይብሉ ንኣምን፡፡

ሓሙሽተ ፖሎቲካዊ ውድባት
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