ንፖለቲካዊ ቂም ኣይፋል፡ ክብሪ ንዝግበኦም ብኣውዲቕካ ሕለፍ ንምስጋር ዝግበር ፈተነ ድማ ዓገብ ንበል
ኤርትራዊ ሃገርነት መሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ካብ ዝተጀመረሉ፡ መጀመርያ ኣርበዓታት ክሳብ’ዚ ዘለናዮ
መድረኽ፡ ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ፡ ብዘይካቲ ኣብ በበይኑ ከባቢታት ዝሰርሓሉ ዝነበረ ያታዊ ሕግታት፡ ናትና
ብዝብልዎ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ቅዋም (ሕገ-መንግስቲ) ተመሓዲሮም ኣይፈልጡን። ከም ህዝቢ ከም ሃገር፡ ካብ ስግኣት
ነጻ ኮይኖም ይሕሸኒ የገልግለኒ ኢሎም ብመንገዲ ሕጋዊ፡ ወግዓዊ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ምርጫ፡ ብመምረጺ ካርዲ
ገይሮም ኣብ ስልጣን ዘደየብዎ ናትና ኢሎም ልቦም ዘውድቕሉ ኣፎም መሊኦም ዝጣበቕሉ መንግስታዊ ፖለቲካዊ
ስልጣን’ውን ርእዮም ኣይፈልጡን።
ካብ ምሕደራ ባዕዲ ነጻ ዝኾነት ባዕሎም ዘመሓድርዋ ሃገር ክትህልዎም፣ ከይተሸማቐቑ፡ ብነጻነት ዓንቀጽ ብዓንቀጽ
ዘትዮም ተኻቲዖም ብድምጽን ብሓባራዊ ዕግበትን ዘጽደቕዎ፡ ኣብ’ታ ሃገር ናይ ዘለው ሕግታት ኩሎም ገዛኢ ዝኾነ
ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም (ሕገ-መንግስቲ) ውሕሰነት ክረኽቡ፣ ባዕሎም ዝሰቕልዎን ዘውርድእዎን ውልቃውን ትካላውን
ተሓታትነት ዘለዎ፡ ንህዝቢ ዝህድድ ዘፍርሕ ዘይኮነ፡ ህዝቢ ዘኽበር ንህዝቢ ዝፈርሕ ፖለቲካዊ መሪሕነት ክህልዎም ኣላሽ
ከይበሉ ተቓሊሶም’ዮም። እንተኾነ ሕልምታቶም ዛጊት ብምልኣት ኣይተመለሰን። ዝዓበየ ክፋሉ ወይ እቲ መሰረታዊ
ፖለቲካዊ ነጥበ መቐይሮ ዝኾነ፡ ክብረት ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ኣይተረጋገጸን። ትማሊ ብግዳማዊ
መግዛእታዊ ስርዓታትን ዓንገልቶምን ኩሉ መሰላቶም ንፉግ ነይሩ። ሎሚ ድማ ብዘቤታዊ መግዛእቲ ብዝኸፍአ
መልክዑ ይግፍዑ ይሳቐዩ፡ ካብ ማይ ቤቶም ይፈናቐሉ፡ ይበታተኑ ኣለው። ስለዚ ከኣ ሕጂ’ውን እቲ ቃልሲ ይቕጽል
ኣሎ።
ካብ 40ታት ክሳብ ሎሚ ዘሎ ንውሓት ግዜ ብሕልናና ንዓቅኖ። ኣስታት 80 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ኣብ’ዚ ነዊሕን
ዝተሓላለኸን መስርሕ ቃልሲ፡ ብፖለቲካ ዘይብስለት፣ ሕሉፍ ድሌት ፖለቲካዊ ስልጣን፣ ብሓሳብን ብተግባርን ህዝባዊ
ዘይምዃን፡ ደሞክራስያዊ ዘይምዃን፡ ውዲት፡ ምጥርጣር፡ ዝጠንቁ፤ ቅኑዕ ኣረኣእያ፡ ንጹር መርገጽ ዝነበሮም ብዙሓት
ወገናት ዝተፈልየን ዝሓሸን ርእይቶ ስለ ዝሓዙ ጥራሕ፡ ብመደብ ብጠቐነ፡ ክሽቑረሩ፣ ነብሰ ትሕተት ከሕድሩ፣
ብጽቕጠት ስነ-ኣእምሮ ክሳቐዩ፣ ካብ ሰቦም ብጾቶም ክንጸሉ፣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ኣልቦ ሕጊ ኣልቦ ሓታቲ
ኣካሎም ክለምሱ፣ ብኡ ንብኡ ክሓቁ ክጠፍኡ፣ ተጋደልቲ ኣኪብካ ብሃገራዊ ክድዓት ኣውራጃውነት ሃይማኖት
ኣሳቢብካ ክርሸኑ ተገይሩ’ዩ።
ብፍላይ ካብ 1961 ንደሓር፡ ብዘይካ ፖለቲካዊ ስልጣን መን ጨበጠ፡ መሰረታዊ ናይ ዕላማ ፍልልይ ኣብ ዘይብሉ ሓንቲ
ሃገራዊት ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ክልተ ክትምቀል ተገይሩ። ምኽንያት’ቲ ኣብ ክልተ ምስንጣቕ ንጹር
ናይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ፍልልይ ዘይኮነ፡ ኣብ’ቲ መሪሕነታዊ ዓንኬል ዝነበሩ ሰባት ዝኣለምዎን ብድሕረት ዘብኩዕዎን
ስለ ዝነበረ፡ ቀለስቱ ብዝደለይዎን ዝወጠንዎን ኣብ ኣዕናዊ ደማዊ ኲናት ሕድሕድ በጺሑ። ብዙሓት ንጹሃት ተጋደልቲ
ብዘይተጸበይዎ ብዘቤታዊ ብረት ኣካሎም ጎዲሎም። ህይወቶም ስኢኖም። ናይ ቃልሲ ኒያቶም ተሃሪሙ። ኣብ
ሕልሞም ናብ ዘይነበረ ርሑቕ ስደት ክዝረው ተገዲዶም። ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኮነ ጎረባብቲ ሃገራት ተጨውዮም ደሃዮም
ዝጠፍአ፡ ብተመልከተለይ ብዕሱባት ዝተቐትሉ ብዙሓት’ዮም።
ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድሕሪ ህዝባዊ ሓይልታት ምፍላዩ፡ ኣይደንጎየትን ካብ ማህጸና ውድባት ተፈጢረን። ሓንቲ
ውድብ ዝነበረት ብዙሓት ውድባት ኮይና። ህዝባዊ ሓልታት ብተመሳሳሊ ሓደ ነይሩ፡ ብዙሓት ኮይኑ። እንደገና ሓደ
ኮይኑ። እዚ ኩሉ ምብትታኽ ብሰላማዊ ፍትሕ ዝውገን ኣይነበረን። ብናይ ሓድነት ቃልስን ሜላ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ
ይመሓደር ኣይነበረን። ዓይኒ መርፍኡ ዝጠፍኦ ህልኽ፣ ጸለመ፣ ጭውያን ክንጸላን ብዘይተፈልዮ ኣገባብ’ዩ ዝፈላለ
ነይሩ። ኣብ’ዚ ብዙሓት መሳኪን ደቂ ህዝቢ ኣካሎም ጎዲሎም ህይወቶም ስእኖም። ሞራሎም ተሃሪሞም’ዮም።
ስለዚ ብፍላይ መንገዲ ናይ’ቲ ደሞክራስያዊ መሲሉ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ክልተ ዝጨደደ ኢሳያስን ንሱ
ዝፈጠሮን ዝመርሖ ዝነበረን ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ናይ ሎሚ ስማዊ ሰልፊ ህዝባዊ ግንባር
ንደሞክራስን ፍትሕን፡ ኣብ ልዕሊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቃስ 1973፣ የሚን ብዝብል ለጠፍ ዝጽወዖም፣ ጉጅለ ጽገናዊ
ለውጢ 2001 (ጉጅለ 15)ን ናይ ብሕቲ ጋዘጠኛታት፣ ፈተነ ዕልዋ ገይሩ ብጀግነታዊ መስዋእቲ ዝሓለፈ ጅግና ወዲ
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ዓልን ብጾቱን፣ ብዝተፈላለያ ኣስማትን ምኽንያትን ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኮነ ናይ ሎሚ ስማዊ ሰልፊ
ህግደፍ በብውልቀ ዝተቐትሉ ሓርበኛታት፣ ካብ ጽባሕ ነጻነት ኤርትራ 1991 ኣብ ልዕሊ ኣባላት ብሓፈሻ፡ መሪሕነታዊ
ኣካላት ተቓወምቲ ውድባትን ከኣ ብፍላይ ዝተፈጸመ ጭውያን ቅንጸላን ….ወዘተ ብግጉይ መንገዲ ክቡር ህይወት
ወዲ-ሰብ ዝጠፍኣሉ ስለ ዝኾነ፡ ካብ ፖለቲካዊ ቂም ብዝደሓነ ክዝከር ይግባእ።
ብህይወት ዘለው ውጉኣት ሓርነት ይኹኑ፡ ምስ ምሉእ ጥዕናኦም ዝርከቡ ኣብ ግዜ ንእስነቶም ንህዝቢ ንሃገር ህይወት
ቀሪቦም ዝነበሩ፡ ሃገራውያን ሓርበኛታት ከምኡ’ውን ስውኣት፡ ደቂ-ስውኣት፣ ወለዲ ስውኣት ብሓፈሻ ስድራ ስውኣት
ግቡእ ክብርን ረብሓን ክረክቡ ይግባእ። ኣበየናይ ውድብ ኮይኖም ብዘየገድስ፡ ቅድሚ 1991 ኣንጻር ግዳማዊ መግዛእቲ፡
ድሕሪ 1991 ኣንጻር ዘቤታዊ መግዛእቲ ቅድሚት ተሰሊፎም፡ ንስለ ሃገራዊ ነጻነት፣ ህዝባዊ ሰላም፡ ህዝባዊ ደሞክራሲ፡
ህዝባዊ ማሕበራዊ ናብራ ዕቤት፣ ማሕበራዊ ፍትሒ እናተቓለሱ እንከለው፡ ብጀግንነት ዝተሰውኡ፣ ኣካሎም ዝጎደሉ፣
ብሕማም ዝተጠቕዑ፣ ብድኽነትን እርጋንን ዝተኾርመዩን ንስድራ ስውኣትን ዘይ ምዝካር፡ ግቡእ ክብሪ ዘይምሃብ
ብኣውዲቕካ ሕለፍ፡ ንግዜኡ ተጠቒምካ፡ ናይ ሳልስቲ ፕሮፖጋንዳዊ ጫውጫውታ ኣስሚዕካ ክትሓልፎ ምፍታን ልክዕ
ኣይኮነን። ዓገብ ክበሃል ክእረም ድማ ኣለዎ።
ንኣብነት ዕለት ዓወት ቶጎርባ ይዝከር ይጽንበል፡ እቲ ዕለት ከም ናይ ዓወት ዕለት ክኸውን ካብ ዝገበሩ ገለ ሓርበኛታት
ተጋደልቲ ግን ኣይኮነን ግቡእ ሃገራዊ ክብሪ ክረኽቡ ዝብላዕ ዝኽደን ስኢኖም ከርፋሕ ናብራ የሕልፉ ኣለው። ኣብ
ውሽጢ ኤርትራ ኮነ ኣብ ሃገራት ስደት ተበቲኖም ከርተት ዝብሉ ዘለው ውጉኣት ሓርነትን ብዕድመን ብጥዕናን
ዝተጸገሙ ሓርበኛታትን ከመይ ይነብሩ ኣለው ኣመቶም ዘይትገብር እንተደኣ ኮይንካ፡ ኣለይቶም ሓብሓብቶም ንስለ
ህዝብን ሃገርን ብመስዋእቲ ዝሓለፉ ስድራ ቤት፡ ነዚ ድዩ እቲ ድኻም፡ ነዚ ድዩ እቲ ሃረርታና፡ ነዚ ድዮም ተሰዊኦም
ደቅና፡ ወለድና ሰብ ሓዳርና ኢሎም ብዘይጻሒ እህህታ ክሳቐዩ እናረኣኻን እናሰማዕካን ብኣፍካ ሃገር ቅድሚ ኩሉ፡
ብተግባርካ ናብ ናይ ውልቀ ማሕበራዊ ህይወትካ ምቅድዳም እንተደኣ ኮይኑ፡ ኣውዲቕካ ሕለፍ ይኸውን ስለ ዘሎ፡
ሃገራዊ ስምዒት ዝቐትል ‘ምበር ዝሃንጽ ኣይኮነን።
ምስ ጉልበቱ እንከሎ ጽቡቕ ንዝገበረልካ ምስ ደኸመ፡ ኣካሉ ምስ ጎደለ፡ ምስተሰወአ ዘይምዝካር፡ ሞሳ ዘይምሃብ፡
ሓላፍነትካ ግቡእካ ምዃኑ ፈሊጥካ ዘይምሕብሓብ፡ ክሕደት ‘ምበር ተራ ጌጋ ኣይኮነን። ባሕቲ መስከረም 1961
እናዘከርካን እናኽበርካን፡ ኣመት ናይ’ቶም ነታ ዕለት ዝፈጠሩ ዘይምግባር፣ ዓወት ቶጎርባ እናዘከርካ፣ ኣመት ናይ’ቶም
ኣብ’ታ ዕለት ዓወት ዝሓፈሱ ዘይትገብር እንተደኣ ኮይንካ፣ 24 ግንቦት መዓልቲ ነጻነት ሃገር ኢልካ እናኽብርካ፡ ኣመትን
ክብርን ደቅን ወለድን ናይ’ቶም ነታ ዕለት ዘምጽኡ ስውኣት፡ ውጉኣት ሓርነትን ብኣካል ብሕማምን ተደኒሶም ረዳኢ
ዝጽበዩ ዘለው ሓርበኛታትን ብግቡእን ቀጻልነት ብዘለዎን ዝተታሕዘ ተገዳስነት ዘይብልካ እንተደኮይንካ፡ ሃገርን ነጻነት
ልኡላውነት ማለት ላግጺ’ዩ። ኣሽካዕላል’ዩ። ጽቡቕ ንዝገበረ ግን ከኣ ዝደኸመ፡ ብኣውዲቕካ ሕለፍ ሰጊርካ መንገዲ
ንዓይ ጥራሕ ይጥዓመኒ’ዩ። እዚ ከም’ዚ ዓይነት ዝቐደመ ኣረሲዑ ሓድሽ ሓድሽ የብለኒ ኣሎ ዘስምዕ ኣካይዳ፡ ቅድሚ
ኩሉ ኣእምሮ ተረካቢ ሕድሪ ዝኾነ ወለዶ’ዩ ዝጎድእ። ስለምንታይ’ሲ ቅድሚኡ ሃገራዊ ግቡኡ ዝገበረ፡ ዝግባእ ክብርን
መሰልን ተነፊግዎ ረዳኢ ስእኒ ክሳቐ እናተዓዘበ ፍቕሪ ህዝቢ ፍቕሪ ሃገር ክሓድሮ፡ ሃገራዊ ሓርበኛ ክኸውን
ኣይኽእልን። “ንዝገበረ ግበረሉ ወይ ንገረሉ” ከም ዝተባህለ፡ ኣብ በብመድረኹ ብውልቀ ብሓባርን ዋጋ ዝኸፈሉ
ዜጋታት ኣይረስዑ ይዘከሩ ይከበሩ።በደልቶም ይፈለጡ ይተሓተቱ። ስለዚ ንፖለቲካዊ ቂም ኣይፋል፡ ክሕተቱ ዘለዎም
ምሕታት።ክብሪ ንዝግበኦም ጎሲኻ ብኣውዲቕካ ሕለፍ ንምስጋር ዝግበር ፈተነ ድማ ዓገብ ንበል።
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 26-11-2018
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