ምንጻርን ምትብባዕ ዘድልዮም እዋናዊ ስነ ሓሳባት
ሓቂ ዶ ወስ Œነብል ሎም ዘመን ሓቂ ምዝራብን ምቕባል ነውሪ እዩ ዝተባህለ ይመስል ንእ…ለ ቃለ
መሕትት እንተዳእ ተገይሩሉ ንዓና … ንምንታይ ዝብል ƒብ ባይታ ዘየለ ስነ ሞጎት ይቀላቃል ƒሎ፡፡
ንሓቂ ደላይ ሓቂ እዩ ፈቲሹ ድረኽባምÅር ጎስጊሳ ƒይትመጾ ƒይትŸዶ፡፡ ሶሙናዊ ፖለቲÃዊ ረስኒ
ኤርትራ ዳርጋ Œልተ ዓÅይቲ ሃገራዊ ዛዕባታት ƒፍሪያ፡፡ ጉዳይ ጽገናውን መሰረታዊ ለውጢን
ውዳቤታት ናብ ረብሓ ሓፋሽ ናይ ምቅያር ተÅግሶ እየን፡፡ ጉዳይ ጽገናዊን መሰረታዊ ለውጢ ንዓና
ንደንÅ ተቓውሞ ኤርትራ ሓድሽ ƒይœነን፡፡ እንታይዳእ እቶም Åሃልቲ ƒÅይ ጸኒሖምን ÃÅይ
ነቂሎምን ናÅይ …ም ዘዓልቡ እዩ እቲ ሓዲሽ፡፡ ƒብ ፈቐዶ መድረ‹ትን ጽሑፋት ስርዓት ህግደፍ
ƒኺሉዎ እዩ፡፡ ƒብ ዘይጽገን ጽፍሒ Åጺሑ Œብሉ ዝጸንሑ ውድባትን ውልቀሰባትን መራሕቲን
ንኤርትራ ዘዋጽƒ ጽገናዊ ለውጢ እዩ Œብሉና ንሰምዖምን ነንብÅሎምን ƒለና፡፡ ዓጃይብ፡፡ እንታይ
መዓት እዩ ደቀይ፡፡ እስቲ ናብ ድሕሪት ምልስ ኢልና ንነፍስና ንሕተት፡፡ እዚ ⁄ሉ ወታሃደራዊ
ስርሒታት፤ ዓወታትን ፍሽለታት፤ እዚ ⁄ሉ ድ‹ምን፤ መስዋእትን ስን…ልናን œይኑዎ ንጽገናዊ
ለውጢ ድዩ ነይሩ? ስውƒትና እንተሰሚዖም እንታይ ይብሉና ዝÅሃል ፈሪሓ እግዚƒብሔር œይኑዎ Åኒኑ
ተሪፉ?
Œቡራት ƒንÅብቲ (ƒሓትን ƒሕዋትን) ጽገናዊ œነ መሰረታዊ ለውጢ ቀድም ቀዳድም ሰለስተ ቅድመ
ኩነታት …ምልእ ይግባእ፡፡ ተባራዒ ሕቶታት ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምምላስ ተኽእሎን ዓቅሚን
ብቅዓትን Œወነኑ ይግብኦም፡፡ ብሓጺር ዘረባ ሕቶ ብሄር፤ ሕቶ መሬትን ሕቶ ሰላምን ዲሞŒራስን
Œምልሽ ƒለዎ፡፡ ነዚኤን ሰለስተ መሰረታዊ ዓንዲታት ዘይመለሰ ዓይነት ለውጢ ƒብ ኤርትራ ባይታ
የይብሉን፡፡ ነዚኤን ሰለስተ ዓንዲታት ሃገር ኢዝኒ ዘይህብ ለውጢ ሰላም ƒይ…ሰፈንን እዩ፡፡ ሕቶ
ብሄር ማለት ሕቶ ፍትሒን መዓርነትን ምምላስ ማለት እዩ፡፡ መሬት ዋኒን ህዝቢን መንግስቲን ም‘ኑ
ምእማን፤ ምቅባልን ምትግባርን ማለት ንሕቶ መሬት ፍታሕ ምሃብ ማለት እዩ፡፡ ፍትሒ እንተ ነጊሱ፤
መዓርነት እንተ ተረጋጊጹን መሬትን ሃብቲ መሬት ብፍትሓዊ ƒገባብ ምምቅራህ ምስ መሬት ተታሒዞም
ዝመጹ ኩሎም ጎንጺታት ይእለዩ ማለት እዩ፡፡ ድሕሪዚ ሕቶ ሰላምን ዲሞŒራስን …ƒ ማዕ…ሉ ƒብ
ፍትሒን መዓርነት ይስረት ማለት እዩ፡፡
እሞŸ ስርዓት ህግደፍ Ãብ ሕሉፍ ተሞŒሮታቱ ነዚኤን ሓቂታትን ጸጋታት ለውጢ ናይ ምትግባርን
Œብሪ ሃገርን ህዝቢን ናይ ምምላስን ውሕስነት ናይ ምሃብ ድልየትን ብቅዓትን ƒለዎን ነይሩዎን ዶ?
እንተ ነይሩዎ እንታይ ƒቃለሰናን ንምንታይ Ÿ Œንድዚ ⁄ሉ መስዋእቲ ንምŒፋል ተገዲድና? ƒብ
ላዕሊ ተጠቂሰን ዘሎዋ ቀንዲ ሃገራዊ ዓንዲታት ƒብ ባይታ እንተተነጺፈን ጽገናዊ ዘይflነ መሰረታዊን
ሱር Åተኽ ለውጢ እዩ ŒÅሃል ምŒንያቱ ጽገናዊ ለውጢ ነዚኤን ረቓሒታት ናይ ምትግባር ዓቅሚ œነ
ብቅዓት የይብሉን፡፡ ነዚኤን ናይ ምቅባልን ምትግባር ኒሕን ተመŒሮ ንዘይብሉ ስርዓት ጽገናዊ ለውጢ
ግÅር፤ መጸዋዕታ ጥራይ ግÅረልናምÅር ብሶምሶማ ŒንመጸÃ ኢና፤ ንጽገናዊ ለውጢ ባሃጉ ዝቓጸጽ
ሓይሊ …ም ዘየለ እንዳ ፈለጡ ንዓና መሪጽÃ ጽዋዓና ማለት እዋናዊ ጠለብ ህዝቢ ኤርትራ ƒይœነን
ጥራይ ዘይflነ ጻውዒት ናይ ዝጠፈሹን ዝፈሸሉ ሓይሊታትን መራሕቲን እዩ፡፡ ƒብ ኤርትራ ብጽገናዊ
ለውጢ ዝመጽእ ሰላምን ራህዋን ቅሳነት የለን፡፡ ƒርባዕተ ነጥቢ፡፡ ብጽገናዊ ለውጢ ዝፎŒስን ዝፍወስ
ፖለቲÃዊ ወጥሪ የለን፡፡ …ምዚ ዝƒመሰለ ዝተደዋወሰን ንምትንባዩ ዘጸግም መርገጺ እንዳ ሓዝÃ
ንደንÅ ተቓውሞ ኤርትራ ንምምራሕ ምፍታን ገÅን እዩ፡፡ ንፍቶ ንጽላእ ንኤርትራን ህዝባን ዝŸውን
ለውጢ ሱር Åተኽ ወይ …ƒ መሰረታዊ እዩ፡፡ ንƒፈጻጽምኡ œነ ምርግጋጹ ዘድልየና ⁄ሉ መዳይ
መሰዋእቲ ንምኽፋል ድልዋት Œን…ውን ጥራይ እዩ ዘለና፡፡
ሃገርና ኤርትራ ƒብ ዘይትወጽኦ መ…ራ ተሸሚማ …ምዘላ ንኩሉ ኤርትራዊ ብሩህ እዩ፡፡ እዚ …ƒ
ብስንÀ ውልቀ መላÀ ስርዓት ኢስያስ ም‹ኑ ኩላትና ዓዳዕዲዕና እንፈልጦ ሓቂ እዩ፡፡ ብስርዓት

ኢስያስ ግፍዕን Åደልን ዘይÅጽሐ ብሄር፡ ሃይማኖት፡ ƒውራጃ፡ ወይ ፊሉይ ጥርናፌ ዘለዎ ህዝቢ
የለን፡፡ እቲ ግፍዕን ወጻዕን ብዓይነትን ትሕዝቶ ይፍለ እዩ፡፡ እዚ ጥራይ ዘይœነ እቲ ግፍዕ ƒብ ኩሎም
ስድራቤታት ኤርትራውያን ወሪዱ ስድራ ተÅታትኑ፤ መንእሰያት ዓዲ ገዲፎም እግሮም ናብ ዝመርሆም
ዓዲ ጓና እናተሰደዱ መ…ራ Œርእዩ እን…ሎው፤ ወለዲ ዝጠውሮም ሓጋዚ ሲኢኖም ብሕማምን
ብጥሜትን ይሳቀዩ ƒሎዉ፡፡ Åዚ ምኽንያት ብስቃይን መ…ራን ህዝቢ ኤርትራዊያን ዘይጓሀኤ እንተሎ
ውልቀ መላÀን ሰዓብቱን ጥራሕ እዩም ዝflኑ፡፡ ይ⁄ንዳምÅር መላእ ህዝቢ ኤርትራ Œሳብ Œንደዚ
¡ደዳ ሰቃይን ማእሰርትን ግፍዕን እናÅጽሖ እን…ሎ፤ ነዚ ስቃይ ንዘብጽሕ ዘሎ ስርዓት ƒብ ምልጋስ
ዝግÅር ቃልሲን ምንቅስቓስ ƒዚዩ ƒዝጋሚ እዩ፡፡
ƒብ ሓንቲ ሃገር ስርዓተ ሕጊን ፍትሕን እንተጎድሉ ንህዝቦምን ንሃገሮምን ዝጣÅቁ ደቂ ህዝቢ ተላዕሎም
እንተስ ብሕጊ ወይ ብህዝባዊ ናዕቢ፤ እንተዘይœነ ድማ ብጎነጽ Œፍትሑ ንርኢ ƒሎና፡፡ ƒብ ዝሓለፈ
Œልተ ሰለስተ ዓመታት ƒብ ሃገራት ዓረብ ዝተራƒየ ማዕÅል ወላ መራሒን ንጹር ƒንፈት
ƒይሃልዎምÅር ናይ ለውጢ ቁልዒ ተራኢዩ እዩ፡፡ ሕጂ ብዛዕባ ገምጋም ደንÅ ተቓውሞ Œዛረብ
ƒይœንኩን፡፡ Åብእዋኑ ዝገÅርናዮ ገምጋማትን ሕጽረታት ምቕባል ጽቡቅ œይኑ ƒብ ምዕራዩ ዘሎ
ጸገም ዘተሓሳስብ እዩ፡፡ ƒብ ዝሓለፈ ሰሙን ƒብ ሕቡራት መንግስታት ƒሜሪÃ፤ …ተማ ዋሽንግቶን
¡ብ ዝተÃየደ ናይ ኤርትራዊያን œንፈረንስ ብƒቦ መንÅር ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ
ሰሜን ƒሜሪÃብ ዶ/ር ጽጋቡ ዝቀረÅ መደረ ƒብ መርÅባት ተለጢፉ ƒንብÅዮ፡፡ እቲ ጽሑፍ ግልጺ Ãብ
ዝገÅሮም ሓደ ባህሊ ናይ ƒግላሊ ፖለቲÃ Œውገድ …ም ዘሎዎ ዘነጽር እዩ፡፡ ሕጂ ዘሎናዮ ፖለቲÃ
መድረŒ ኤርትራ ፍሉይ መፍትሒ ይጠልብ …ምዘሎ ብምጥቃስ ìንƒÃውና ህዝብታትና ማለት፤
ንብሄራት፤ ƒውራጃን ሃይማኖትን ዘንጸባርቕ ƒቃውማ ዘለዎ ህዝባዊ ሓይሊ Œንፈጥር ƒሎና፤
ƒብ ህዝብና ዝነÅረ ምትእምማን Œምለስ እንተflይኑ፡ ኩሉ ወይ ¡ቲ ƒብዝሓ ህዝብታትና
ዝƒምነሉ ጥርናፈ Œንፈጥር ይግባና፡፡î ቃል ብቃሉ …ƒ ìÖ ንኩሉ Œፋላት ሕብረተሰብና
…የሳተፈ ዝት…ል መንግስቲ ኩሉ ግዜ ናይ ምŒፍፋልን ዘይምርግጋእን ሳዕቤን ƒለዎ፡፡î ይብል፡፡
እዚ ምትብባዕ ዘድልዮ ሃናጺ ሓሳብ ስለ ዝflነ ንስርዓት ህግደፍ Ãብ ስሩ ቦንቂስና Œንደርብዮ እንተœይኑ
ኩሉ ኤርትራዊ ነዚ ሓሳብ ተቀቢሉ Œንቀሳቐስ ይግባእ፡፡ ሓውናን ƒቦናን ዶ/ር ተወልደ ተስፋማርያም
(ወዲ ቫÃሮ) ዝቀረጹዎ መርህ-ገÅይ (ሮድ ማፕ ናይ ለውጢ) ማለት መስርሕን ጉዕዞ ሓድነትና
ንምጥንÃር ግደ መንእሰይ ኤርትራ ልዑል ም‘ኑ Œንዝንግዖ ƒይግባƒናን፡፡ ንሕና ƒባላት
ዲሞŒራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ንƒግላሊ ፖሊቲÃ ዘወግድ
ƒተሓሳሰባዚ ብምድጋፍ መንእሰይ ተዛራባይ ትግርº ናብዚ ደረጃ ምብጽሑ ይÅል እዩ ንብለኩም፡፡
ƒጆኩም ƒጆና ንብለኩም፡፡ ጀሚሩ ፍሬ …ይራƒየ ዝተፈለየና ወዲ ቫÃሮ፤ ብዓጽመ ስጋ ተፈልዩና
እምÅር ብመንፈስ ምሳና ስለዝœነ ማዓንጣና ሸጥ ƒቢልና ናብ ቅድሚት ንሰጉም፡፡ ⁄ሉ ውዳቤታትና
ንረብሓ ህዝቢና Œነውዕሎ ይግባእና፡፡ ንሓውና ወዲ ቫÃሮ እግዝƒሔር መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ፡፡
ንስድራ ቤቱን ፈተውቱን መላእ ህዝቢ ኤርትራን ጽንዓት ይሓብኩም ይብል፡፡
¡ሳታፊ ፖለቲÃ ተዓዋታይ እዩ፡፡
ባደን ƒሊœ
ተጋዳላይ ዲምሓኩኤ
ጥቅምቲ 2014

