ሰሪሕናን ንሰርሕ ኣለናን በበይኑ’ዩ።
ኣብ’ዚ ዘለናዮ መድረኽ ኣብ ፖለቲካዊ ኤርትራ ነይርና ሰሪሕና እናበሉ እሱራት ናይ ሕሉፍ ታሪኽ ኮይኖም ምሉእ ግዜኦም ኣብ
ነበርና ዘሕልፉን፡ ኣለና ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ምስ ህልዊ ኩነታት ተጠዓዒሞም ዝኸዱን ክልተ ርእይቶታት ኣለው። እቶም ነይርና
ሰሪሕና ዝብሉ ወገናት፡ ብሕማቕ ድዩ ብጽቡቕ ሕሉፍ’ዮም ዘዘንትው ዘለው። ታሪኽ’ዮም ዝዝክሩ ዘለው ‘ምበር ታሪኽ ይሰርሑ
የለውን። ኣእምሮኦም ኣብ ክንዲ ሕጂ ካብ ዝርከብሉ ኩነታት ተበጊሶም ኣርሒቖም ንቕድሚት ኣብ ክንዲ ዝሓስብሉ ናብ መድረኽ
ብረታዊ ተጋድሎን ኣብኡ ዝተፈጸመ ሓርበኝነትን መሊሶም ኣብ ዝተዓጽወ ነገረ ከጻውትዎ ይረአዩ። እቶም ሕጂ ኣለና ንገብር
ኣለና ንሰርሕ ኣለና ዝብሉ ድማ፡ ካብ ሕሉፍ ታሪኽ እናተበገሱ ተመክሮ እናደለቡ፡ ንዘለውዎ ኩነታት ኣንቢቦም ፈታውን ጸላእን
ኣለልዮም፡ መደባቶም ብግዜ ሰሪዖም ርሑቕ እናማዕደው እናወደቑን እናተስኡን ንፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ዲፕሎማስያዊ፣
ማሕበራዊ፣ ባህላዊ ህዝባዊ ለውጢ ኣብ ምቅላስ ይርከቡ።
ትማሊ ከም’ዚ ነበርና፡ ገበርና፡ ሰራሕና ሕሉፍ ታሪኽ ምድጋም ብቐንዱ ብቀዳማይ ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ ኣመልኽቱን
ተደናገጽቱን ዝውከል’ዩ። ብርግጽ ተመሳሳሊ ወግዕታት ዘዘውትሩ ናይ ሕጂ ገዲፎም ብዝሓለፈ ዝዓግቡ ኣብ ደምበ ደለይቲ ለውጢ
የለውን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዝንጸባረቐ ናይ ነይርናን ገበርናን ርእይቶ ግን ብደረጃ ውልቀሰባት ዝውከል ከም ተደራቢ ድማ ዝውሰድ ደኣምበር ብከም’ቲ ናይ ህግደፍ ትካላውን መዳባውን ዛዕባ ኮይኑ ዝስረሓሉ ኣይኮነን።
ምሉእ ንምሉእ ብነበርናን ሰሪሕናን ተኣሲሩ፡ ንናሕ ሕጂን ጽባሕን ክገብሮ ዘለዎ ነገራት ዝረሰዐ ኣይኮነን። ሓሳበይ ኣሻማዊ
ኮይከውን ግልጺ ንምግባር፡ ሕሉፍ ታሪኽ ክዝከር የብሉን ማለት ኣይኮነን። ሕሉፍ ታሪኽ ክዝከር ኣለዎ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብግቡእ
ብሞያተኛታት ተጻፊፉ ብመምሃሪ መጻሕፍቲ ተሰኒዱ ወይ ተጠሪዙ ዜጋታት ብግቡእ ክመሃርዎ ዘለዎም ዓቢ ዓውዲ’ዩ። ምኽንያቱ
ናይ ትማሊ ከይዘከርካ ካብኡ ክውሰድ ዘለዎ ኣወንታዊ ትምህርቲ ከይወሰድካን ንቅድሚት ክትከይድ ምፍታን ከም ሰራውሩ
ዝተበትከ ኦም ቀዘዝ ኢልካ ስጒሚኻ ምሕጻር ስለዝኾነ፡ ሕሉፍ ታሪኽ ናይ ግድን ብግቡእ ተሰኒዱ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሰጋገር
ዝኽእለሉ ባይታ ክፍጠረሉ ኣለዎ።
ኣብ’ዚ ብግልጺ ክቕመጥ ዘለዎ ‘ምበኣር ብዛዕባ ታሪኽ ኣይንዛረብ፡ ሰባት ዝሓለፍዎ መድረኽ መሰረት ገይሮም ኣይጽሓፉ፡
ኣይተርኹ፡ ኣይድረፉ፡ ኣይጻወቱ ዘይኮነ፡ ትማሊ ዝተሰርሐ ንሎሚ ታሪኽ ስለ ዝኾነ፡ በብመዓልቱ ታሪኽ ክሰርሑ ደኣምበር ኣብ
ታሪኽ ኣይንበሩ’ዩ። ንድሕሪት እናጠመትካ ትማሊ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ጫካ፣ ዝነበራ እንስሳ፣ ዝነበረ መዓር ጠስሚ፣ ምስ ሰራዊት
መግዛእቲ ዝተኻየደ ውግእ፡ ዝተፈጸመ ግፍዒ፡ ኣብ ዓውደ ኲናት ዝተሓፍሰ ዓወት …እናበልካ ከም ዕለታዊ ዕማም ሒዝካ ጉጅም
ምባል ፋይዳ የብሉን። ሕሉፍ ታሪኽ ንሎምን ጽባሕን ዝኸውን መደባት ከተውጽእ እንከለኻ መወከሲ ኮይኑ ጥራሕ’ዩ ከገልግል
ዘለዎ። ከም እዋናዊ መድረኻዊ ፖሊሲ ትምረሓሉ ክኸውን የብሉን። ምኽንያቱ ሰሪሕናን ንሰርሕ ኣለናን መሰረታዊ ፍልልይ’ዩ
ዘለዎ።
ህግደፋውያን ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ ናይ መንግስትነት ዕድሜኦም ብጭቡጥ፡ ነይርና ገይርና ሰሪሕና ዝብል ክደጋግሙ’ዮም
ግዜኦም ኣሕሊፈሞ። ኣብ ህንጻት ፖለቲካዊ ደሞክራሲ፣ ቁጠባዊ ትሕተ ቅርጻዊ ትካላት፡ ስርዓተ ፍትሕን ካልእን ትርጉም ዘለዎ
ስራሕ ንምስራሕ ዘኽእል መደባት ሓንጺጾም ህዝቢ ኣሳቲፎም ክሰርሑ ግን ኣይተራእዩን። ንሓሳብ ምስክሩ ተግባር ስለ ዝኾነ ድማ
ኣብ ውሽጢ’ዚ 25 ዓመታት ዝገበርዎ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ኣብ ባይታ ወይ ኣብ መሬት ኣይረአን። ስለዚ ነበርና፡ ገበርና፡ ሰሪሕና
ዝብል ሕሉፍ ታሪኽ ከኣ ካብ ተራ ፕሮፖጋንዳ ምስማዕ ሓሊፉ ንዘለና ጸገም ፈታሒ ኮይኑ ኣይተረኽበን። ብናይ ነበርናን ገበርናን
ታሪኽ ተንከፍ ጎስጓሳት ህዝቢ ሰላም ኣይረኸበን። ጠምዩ ኣይተዓንገለን። ዓሪቑ ኣይተኸድነን። ጸሚኡ ኣይረወየን። ደሞክራስያዊ
ምሕደራ ኣይረኸበን። ማሕበራዊ ፍትሒ ኣይተጎናጸፈን። ህግደፋውያን ስለምንታይ ናይ ሎሚ ኣብ ክንዲ ዝገብሩ ኣብ ታሪኽ
ይነብሩ ናይ’ቲ ወሳኒ መሪሕነታዊ ኣካል ኮነ ኢልካ ዝተማህዘ መደብ ኣደንቊርካ ግዛእ’ዩ። እዚ ድማ እቲ ኣንጻር ምልኪ
ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ተጎሃሂሩ ሰዓራይነቱ ምስ ኣረጋገጸ ዘኽትም’ዩ። ሽዑ’ዩ ካብ መሰረቱ ዝቕየር ‘ምበር
ብምኽሪ ብተግሳጽ ዝዕረ ኣይኮነን። እንተቲ ኣብ ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ብደረጃ ውልቀ ሰባት ዝግለጽ ነበርናን
ገበርናን ብሕሉፍ ነብስኻ ኣዕጊብካ ናይ ሕጂ ዘይምግባር ግን፡ ዓገብ ኣይፋልኩምን ነቲ ትማሊ ዝሰራሕክሞ ዝሓለፍክሞ ታሪኽ
ንመወከሲ ተጠቐምሉ፡ ዕድመን ጥዕናን ክሳብ ዝረኸብኩም ግን ሕጂ ታሪኽ ስርሑ። ኣብ ክንዲ ንድሕሪት ንቅድሚት ጠምቱ
ክበሃሎም ኣለዎን ይግባእን ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለምንታይ’ሲ ትማሊ ሰሪሕናን ሎሚ ንሰርሕ ኣለናን መሰረታዊ ፍልልይ ስለ
ዘለዎ።
ኣለም ኣብራሃ ካብ ሱዳን
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 11-01-2017

