ሕሉፍ ወተሃዯራዊ ጅግንነት ህ/ግ ንሎሚ ባኒ ክኸውን ኣይኸኣለን!!
ሓዯ ህዝቢ ብባዕዲዊ መግዛእቲ ወይ ብገዛእቲ ዯቂ-ሃገር ኩሉ ፖሎቲካዊ ነጻነቱ፡ ሰብኣዊ መሰላቱን
ኣድማሳዊ ሓርነታቱን ምስ ዝምንዛዕ፡ ነቲ ብዓመጽ ዝተመንዝዏ ልዕላውነት ክብሩ ንምምላስ፡ እቲ
ከቢድ ዋጋ ዘኽፍል ኩሉ-መዲያዊ ቃልሲ ከካይድ ግድነት ምዃኑ፡ ብዙሕ ክውንነትን ታሪኽን ዓለም
የረድኣና። እቲ ማእለያ ዘይብሉ ሞራላዊ፡ ቁጠባዊ፡ ንዋታውን ሰብኣውን ዓቕምታት ዝበልዕ ህዝባዊ
ቃልሲ ድማ፡ ዯጊሙ ዝኸፍአ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራውን ባህላውን ጭቆናታት ንምምጻእ
ዘይኮነስ፡ ቀንዱ ዕላምኡ ነቲ ዝኣረገን ዝመሽመሸን ጨቋኒ ስርዓት ወጊደ፡ መተካእትኡ ኣሳታፍን መሰል
ኩሎም ዜጋታት ብማዕረ ዘውሕስን ሓድሽ ሕብረ ሰልፋዊ ዯሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል’ዩ። ኣብቲ
ሕ/ሰብ ዘላቒ ሰላም፡ ምዕሩይ ማሕበራዊ ፍትሒ፡ ቁጠባዊ ሓርነትን ብልጽግናን ንምርግጋጽ’ውን’ዩ።
እቲ ከቢድ ዋጋ ዝሓተተ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ መሰረታዊ መበገሲኡ ነዚ ቅደስ ዕላማታት’ዚ
ንምዕዋትን ናብ ሽቶኡ ንምብጻሕን ዯኣንበር፡ ንባዕዲዊ መግዛእቲ ወጊደ፡ ሓድሽ ወይ ዝኸፍአ
ምልክነትን መወዲድርቲ ዘይብሉ ጭቆናታትን ግህሰታትን ህግዯፍ ንምትካእ ዘይኮነስ፡ ምሉእ ዘይጉደል
መሰረታዊ መሰላት ዯቂ-ሃገር ንምንጋስ’ዩ ነይሩ።
ገባቲ ኢሳይያስ ኣብ ብርክት ዝበሉ ኣጋጣሚታት ብተዯጋጋሚ፡ ኣብ ብሕታዊ መራኸቢ ብዙሃን ህግዯፍ
እናቐረበ፡ ንዘይልዙብን ዘይሓላፍነታውን ላግጽታቱ ንምዕማቕ፡ ዯሞክራሲ ቅዱ ክዲን ኣይኮነን። ስለዚ
ንሕና ነቲ ብምዕራባውያን ሃገራት ዝተኣታተወ ፋሽን ዯሞክራሲ ክንቕበል ንግዯዯሉ ምክንያት የለን።
ብመስርሕ ዘዋህለልናዮ ናይ ባዕልና ፖሎቲካዊ ተመክሮን ዘስረጽናዮ ባህልን ኣለና’ዩ...........ወዘተ ዝብሉ
ንሰማዕ እዝኒ ብጣዕሚ ዘዯንጹ፡ ኣጉል ጽወጽዋይ ምሃቡ ዝፍለጥ’ዩ። እዚ ጥራይ መዓስ ኮይኑ፡ ካብኡ
ሓሊፉ’ውን ፖሎቲካዊ ተመክሮን ባህልን ህግዯፍ ኣብ ኤርትራ ኣብዛ ዓለም መዲርግቲ ዘይብሉ፡
ሰላም፡ ቅሳነት፡ ፖሎቲካዊ ርግኣት፡ ምዕሩይ ማሕበራዊ ፍትሒ፡ ቁጠባዊ ግስጋሰን ሓርነትን ምርግጋጹ
ክገልጽ’ውን ኣይሓፍርን’ዩ። ኮታ ህዝብና ፍጹም ራህዋን ፍስሃን ኣብ ዝዓሰላ ክሳብ’ውን ብዯረጃ ገነት
ትግለጽ ኤርትራ ይነብር ምህላዉ፡ ካብ ምድማጽ ኣዕሪፉ ኣይፈልጥን’ዩ። እዚ ብውጽኢት እቲ ርሑቕ
ዝጥምት ስትራተጂካዊ ራእይን ሕሉፍ ወተሃዯራዊ ስርሒታትን ህ/ግንባር ኣብ ነጻነታዊ ተጋድሎ
ዝተሓፍሰ ዓወታት ምዃኑ፡ ወትሩ ኣብ ብሕታዊ መራኸቢ ብዙሃን ህግዯፍ ዝዯጋገም’ዩ።
ኣብዚ ህሞት’ዚ ህዝቢ ኤርትራ ብኣጉል ባጫታትን ላግጽታትን ኢሳይያስ ወይ ብሕሉፍ ወተሃዯራዊ
ስርሒታት ህ/ግንባር ተዲህሊሉ ነቲ ሎሚ ሳዕሪሩ ዘሎ ምልክነትን ግፍዕታትን ህግዯፍ ክዝንግዕ ዝገብሮ
ብቁዕ ምክንያት የልቦን። ኣብ ነጻነታዊ ተጋድሎ ዝነበረ ኣውንታዊ ተራ ህ/ግንባር ክንዱ ዝጸበቐ
እንተጸበቐ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ንሱ ተዓቒቡ ንህዝቢ ኤርትራ ቀጻልነት ዘለዎ ርኡይ ምዕብልናን ብልጽግናን
ከረጋግጽ ስለዘይኸኣለ፡ ኣብ ግዚኡ ዝተሰርሐ ሕሉፍ ታሪኽ ካብ ምዃን ሓሊፉ መግለጺ መንነት ሎሚ
ወይ መናውሒ ዕድመ ፖሎቲካዊ ስልጣን ክኸውን ኣይኽእልን’ዩ። ከምቲ ካብ ነይሩኒ ኣለኒ ምባል
ዝቐልል፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ብዙሕነቱን ዘሳትፍ፡ ሕብረሰልፋዊ ዯሞክራስያዊ ስርዓትን ሰናይ ፖሎቲካዊ ምሕዯራን ከረጋግጽ ክሳብ ዘይኸኣለ፡ ኣብ ሕሉፍ
ወተሃዯራዊ ዓወታት እዚ ናዯው ወይ ስርሒት ፈንቕል ተመርኲሱ ዕድመ ጸረ ህዝቢ ፖሎቲካዊ
ስልጣኑ ንምንዋሕ ዘካይዶ ተዯጋጋሚ ዓዘፍዘፍ ትርጉም ዘይብሉን ከንቱን’ዩ።
ራእይ ህግዯፍ ቅዋምን ግዝኣተ ሕግን ዝተሓረማ፡ ሰለስተ ፖሎቲካዊ ስልጣናት ማለት ሓጋግን ፈጻምን
ፈራድን ኣካላት ዝተነፍጋ፡ ልዕልነትን ወሳንነትን ህዝቢ ብሓይሊ ዝተመንዘዓላ፡ ስልጣንን ረብሓታትን
ጸቢብ ጉጅለ ወይ ምልክነት ሓዯ ሰብኣይ ዝነገሰላ፡ ፖሎቲካውን ሰልፋውን ብዙሕነት ተኣጊደ፡ እንኮ
ህግዯፋዊ ኣተሓሳስባ ዝሰፈነላ ኤርትራ ምምስራት ምዃኑ ብተግባር ኣመስኺሩ’ዩ፡፡ ሰላማውን ሕጋውን
ተቓውሞ ዘይፍቐዯላ፡ ኩሉ ሰብኣውን ዯሞክራስያውን መሰላት ዜጋታት ብዘይንሕስያ ዝዕፈነላ፡ ካልኣዊ
ፍልልይን ግርጭታትን ዘይምጽዋር ወይ ብስልጡን ዘተን ልዝብን ዘይፍትሓላ ኤርትራ ምህናጽ ምዃኑ

ብግብሪ ተረጋጊጹ’ዩ። ህዝቢ ብምርጭኡ ኣሽንኳይ’ዶ ዘዯይብን ዘውርድን ዯረት ዘይብሉ ስልጣን
ክህልዎ፡ ናይ ምዝራብ፡ ምጽሓፍ፡ ካብን ናብን ናይ ምንቅስቓስ ነጻነቱ ዝተዯረተላ፡ ኮታ መባእታዊ
መሰላቱ ዝሕረመላ ምዃኑ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት’ዩ። ማዕርነት ብሄራት፡ ነጻነትን ሓርነትን
ሃይማኖታት ዝተነፍጋ፡ ብውጽኢቱ ንልሉያት ፖሎቲካዊ ባእታታት፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ዓበይቲ
ዓዱ፡ ሰበ-ስልጣን ነበር፡ ተመሃሮ ዩኒቨርስቲ፡ ንጹሃት ዜጋታት፡ ብታርጋ ዘይብላ መኪናን ጸሊም
ጉልባብ ብዝተጎልበቡ መሓውራት ጸጥታን ዝጨውዩላ፡ ብዘይፍርዱ ንዓመታት ኣብ ጉዲጉዱ ዝሕየሩላ፡
ቤተ-ሰቦም ከይርእይዎም ዝእገደላ፡ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝሞቱ ቀብሮም ብስነ-ስርዓት ዘይፍጸመላ፡
መንእሰያት ኣብ ኮንተነይራት ዝእሰሩላን ክስዯደ ዝግዯደላን ዓዱ ህግዯፍ ጥራይ ኮይና ምህላዋ ካብ
ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ምስክር ዘየድልዮ ጭቡጥ ሓቂ እናኾነ መጺኡ’ዩ። ነዚ ዕለታዊ እከይን ጨካንን
ተግባራት’ዚ ይኹን በዯላት ህግዯፍ’ዚ ንዘስተማቕር ህዝቢ ከኣ፡ ብዘይዝኾነ ሕፍረትን ጻልጣ ሓሶትን
ሓዯ ልቢ ሓዯ ህዝቢ ብዝብል ምዝማር ክቱር ንዕቀትን ላግጽን ጥራይ’ዩ ዝኸውን።
ኩሉ’ቲ ሕሉፍ ወተሃዯራዊ ዓወታት ህ/ግንባር፡ ኣብዛ ንእሽተይን ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ሃገርን ይትረፍ
ፖሎቲካዊ መሰላትን ማዕርነትን ዘውሕስ፡ ጭቡጥ ዝኾነ ቁጠባዊ ግስጋሰ፡ ልምዓታዊ ረብሓታት፡
ውሕስነት መግብን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ከረጋግጽ ኣይከኣለን። ብኣንጻሩ ንህዝቢ እውጅ ዓመታዊ
ባጀት ዘይብሉ፡ ጅባ ውሑዲት ሰበ-ስልጣን ንምስባሕ ብልሽውና ምግፋሕ፡ ቆፎ ህግዯፍ ንምምላእ
ኩሉ ረብሓታት ሕ/ሰብ ምብዝባዝ፡ መንግስታዊ ርእሰ-ማል ንምክዕባት ኩሉ ጸጋታት፡ ምንጭታት፡
ዓቕምታት፡ ባንክታት፡ ዕዲጋታትን ንኡስ ሸቐጣትን ሃገር ምግባት፡ ጉልበት መንእሰያት ንዓመታት
ብዘይገዯብ ምምዝማዝ’ዩ ተጋሂደ። ስቡሕ መሬት ሓረስታይ ብዓመጽ ምምንጣል፡ ንነጋዶ ብዘይተኣዯነ
ግብርን ቀረጽን ምጥፋሽ፡ ንወፍርታት ርእሰ-ማላውያን ዯቂ-ሃገር ይኹን ዯቂ-ወጻኢ ምርማስ፡ ካብኡ
ሓሊፉ’ውን መጽናዕቲ ፕሮጀክትታት ምዝማት፡ ቀንዱ መለልዪ ስርዓት ህግዯፍ’ዩ። ብውጽኢት’ዚ ከኣ
ሃገርና ንከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ወዱቓ፡ ህዝባ ብርግጽ ባኒ ንምምእራር፡ ካብ ኣጋ ወጋሕታ ጀሚሩ
ብመስርዕ ተሰሊፉ ብመቁነን ምዕዲል ዕለታዊ መነባብሮኡ ኮይኑ ምህላዉ፡ ኣገልግሎት መብራህቲ ኣብ
ሳልስቲ ብተርታ ኣብ ዝዕዯለሉ ዯረጃ በጺሑ ከም ዘሎ ዝኸሓድ ኣይኮነን። ስለዚ ኢሳይያስን ብሕታዊ
መራኸቢታት ህግዯፍን ነዚ ጭቡጥ ኩነታት ህዝብን ሕሱም መነባብሮኡን ብምኽሓድ፡ ኣብ ኤርትራ
ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁጠባዊ ግስጋሰን ምዕሩይ ማሕበራዊ ፍትሕን ምርግጋጹ ብምምሳል ዘካየድዎ
ጽውጽዋይ ካብ ፕርፓጋንዲዊ ሃልኺ ሓሊፉ፡ ዘምጽኦ ፋይዲ ክህሉ ኣይኽእልን’ዩ።
ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ንልዕሊ ዕስራን ክልተን ዓመት ዝወሰዯ መሪርን ዕለታውን ተመክሮ ገባቲ
ኢሳይያስን ህግዯፍን ብዙሕ ትምህርቲ ሓፊሱ’ዩ። ኣብዚ ህሞት’ዚ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ከም ስርዓት
ኣሪጉን መሽሚሹን ናብ ዕለተ መቓብሩ ዝቐራረብ ዘሎ ብምዃኑ፡ ዓቕሊ ጽበት እንተዘይኮይኑ ቅንጣብ
ለውጢ ከምጽእ ከም ዘይኽእል ኣዓርዩ ፈሊጡ’ዩ። ምስ ኢሳይያስን ስርዓቱን ሓዯ ህዝቢ ሓዯ ልቢ
ዘይኮነስ፡ ብውጽኢት ኣዕናዊ ፖሊስታቱ፡ ንከቢድ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው
ክወድቕ፡ ካብ ጎረባብቱን ማ/ሰብ ዓለምን ክንጸል ንዓመታት ዝተፈረዯ ህዝቢ ምዃኑ ኣጸቢቑ ዘለለየሉ
ኩነታት’ዩ ዘሎ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ብርግጽ ነጻነት ንምርግጋጽ ዝተኸፍለ ጅግንነትን ቅያታትን
ንናይ ሎሚ ውድቀትን ዕንወትን ውሕስነት ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ሕሉፍ ታሪኽ
ህ/ግንባር ሎሚ ቁራስ ባኒ ክኸውን ኣይኽእልን ብምባል፡ ነቲ ናብዚ ዯረጃ ውርዯት’ዚ ክበጽሕ ዝፈረዶ
ኣዕናዊ ስርዓት ህግዯፍ ሶቭያ ኢሉ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ብምውጋድ፡ ህዝባውን ዯሞክራስያውን ስርዓት
ንምህናጽ ዝለዓለሉ እዋን ጥራይ’ዩ።

ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን
ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ
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