ህግደፍ ብባህሪኡ መኺርካ ዝእረም ኣይኮነን
ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ መንግስቲ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክወጽእ ላዕሊ ታሕቲ ክብል ብእዝንና ንሰምዖ
ኣለና። ብሕልፊ’ቲ ንሰሜን ኣየር ላንድ ዝምልከት ዘተ፡ ንህዝቢ ሰሜን ኣየር ላንድ ነጺልካ ይካየድ ብምህላው፡
ናይ’ዚ ህዝቢ ሻቕሎት ጥራሕ ዘይኮነ ቁጠዐኡ’ውን እናወሰኸዩ ዝመጽእ ዘሎ። ኣብ ገለ ውዑላት
ከይብጻሕ’ውን ህዝቢ ሰሜን ኣየር ላንድ ሓያል ስግኣት ኣለዎ። ከም’ዚ እንተኾይኑ ከኣ፡ መላእ ህዝቢ’ዛ
ግዝኣት ኣንጻር መንግስቲ ኣየር ላንድ ክለዓል ይኽእል’ዩ። ንዓይን ናይ ጸጥታ ኣባላተይን ነቲ ክወርድ
ዝኽእል ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ምቁጽጻሩ ከጸግመና’ዩ። ኣነ እብለኩም ኣለኹ ካብ’ዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚረ ኢደይ
የወጽእ ኣለኹ ይብል ጀኔራል ጊዮርጊስ ሃሚልትን ኣዛዚ ሓይልታት ጸጥታ እንግሊዝ ኣብ ሰሜን ኣየር ላንድ
ናብ ሚኒስቴር ሚኒስትሪ ጉዳያት ዘቤት ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ።
ቀጺሉ ጀነራል ጊዮርጊስ ኣነ ገንዘብ ወይ ነዋት ኣይኮንኩን ዝሓትት ዘለኹ፡ እንታይ ደኣ ሓበሬታ። ብዛዕባ’ዚ
ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝግበር ዘሎ ርክባትን ስምምዓትን ዝምልከት ምሉእን ንጹርን ሓበሬታ። ምኽንያቱ
ትጽቢት ናይ’ቲ ህዝቢ ንሱ’ዩ። ነዞም ወጀሃላ ቢሮክራስያውያን ሚኒስትሪ ጉዳያት ዘቤት ብሪጣኒያ ከዘኻኽሮም
ዝደሊ ነገር፡ ህዝቢ ምስ ቅሬታኡ ከምዘይነብር፡ ዘየዳግም ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል’ዩ። ምንጪ ሰሙናዊ
ጋዜጣ “ሳንዳይ ታይምስ”።
ኣሓዋትን ኣሓትን ኣብ ኤርትራ ሃገርና ምስ ዘሎ ኩምራ ጸገማት፡ ዓፋና፣ ምዝመዛ እስከ ነዛምዶ ነነጻጽሮ።
ስለምንታይ መታን ሓቅታት ክበርሃልና። ኣበይን ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ከም ዘለና መታን ብንጹር
ከነለሊ። ስርዓት ህግደፍ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስግኣት ቁጠዐ ንዘይተወሰነ ግዜ ከምኡ ኢሉ ዓፊኑ ከቐጽሎ
ኣይክእልን። ብርግጽ ንሱ ዓፊንካ ምግዛእ ምርጫኡ ምዃኑ ኣየተሓትትን። ግን ዘይንሱ ክመስል ይፍትን’ዩ።
ንኣብነት፡ ምስ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኩለ-መዳያዊ ማለት ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ጸጥታዊ፣ ዲፕሎማስያዊ
ዕርቀ ሰላም ክንገብር ኢና፡ ክኒዮኡ ከይድና ዞባዊ ቁጠባዊ ውህደት ከነረጋግጽ ኢና ብዘይ ወግዓዊ ኣገባብ
ክንገረና ጸኒሑ። እቲ ዝተነግረና ሕጋዊ ከምዘይኮነ ግን ንኣምን። ስለምንታይ? ሕጋዊ መንግስቲ ስለ
ዘይብልና። ንሳቶም ማለት ህግደፋውያን ግን ካብ ዝውቱር ናይ ፖለቲካዊ ሽርሙጥና ባህሪኦም ዝምንጩ
ትማሊ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን እንታይ ይብሉ ነይሮም፡ ሕጂ ብተበግሶ ኢህወደግ ብተጽዕኖ
ናይ ገለ መንግስታት ሰላምታ ምስተጨባበጡ እንታይ ይብሉ ከም ዘለው ንሰምዕ ኣለና። ካብ ኣፍ ሞት ከም
ዝደሓነ ሕሙም ፍሽኽሽኽ ክብሉ ተራኣዩ ኣለው።
ብወገና እቲ ምስ ኢትዮጵያ እናተባህለ ዝግለጽ ባእሲ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምዘይኮነ ንኣምን። ሳዕቤትን
ክትፍውስ ጠንቂ ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ከኣ፡ ጀማሪ ናይቲ ብዶብ ዝተመኽነየ ኣዕናዊ ደማዊ ኲናት
ህግደፍ ምዃኑ ሕርሕራይ ገይርና ንፈልጥ። ብዝኾነ ብዙሕ ህይወት ሰብ ዝረገፈሉ፡ ሃብቲ ዝተሃሞኸሉ፡ ናይ
20 ዓመት ልምዓታዊ መደባት ዝመኸነሉ፡ ህዝብታት ዝነበሮም ዝሰኣንሉ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዕንደራ ብምዃኑ
ተሓታት ክሕተትሉ ምዃኑ ተጠራጢርና ኣይንፈልጥን። ብዝኾነ እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን
ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ተገይሩ ዝተባህለ ዘይወግዓዊ ስምምዕ፡ ብመንጽር ንህዝቢ ዝህቦ ንእሽቶ ረብሓ
ብኣወንታ ኢና ንሪኦ።
ውልቀ ጽልእኻ ብዋጋ ህዝብን ሃገርን ከተጉስዕ፡ ፍትሓዊ ሓላፍነታዊ ክትመስል ህዝቢ ኣኪብካ ኣነ ከምዚ
ዝገበርኩ እናበልካ ብዘይስኽፍታ ከተደናገር ምፍታን ንዕቀት ንህዝቢ ኤርትራ’ዩ። ልቢ ኢልኩም ተገንዘቡ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ንሕና ህዝቢ ኢና። ንሕና ሃገር ኢና። ሰላም ከይንረክብ፣ ብደሞክራስያዊ
ኣገባብ ከይንመሓደር፣ ብናትና ሕግን ደያኑን ከይንዳነ፣ ካብ ድሕረትን ድኽነትን ፈሊጥናን ርሂጽናን ሓራ
ከይንወጽእ መን ዓጊቱና ወይ ዓንቂፉና? ወያነ በፍጹም ኣይኮነን። ወያነ ደኣ ኣብ’ቲ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ ቦታ
እንዳኣሎም ዓስኪሮም ነይሮም። ናይ ልምዓት ናይ ደሞክራሲ ስትራተጂን ፖሊስን ኤርትራ ክረቅቕ፡
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ክጸድቅን ናብ ተግባር ክወፍርን ዘለዎ ኣብ ኣስመራ ካብ ዝርከብ ቤተ-መንግስቲ’ዩ። ኣብኡ ዘሎ ድማ
ህግደፍ’ዩ። እሞ እንታይ ደኣ ኣምጸኦ ናትካ ጉድለት ናብ ካልእ ምልጋብ? ጉዳይ ምኽባር ልኡላውነት ግዝኣት
ኤርትራን ደሞክራስያዊ ጠለባት ህዝቢ ኤርትራ ምስ ምህላውን ዘይምህላውን ወያነ ኣብ ስልጣን ዘተኣሳስር
ምኽኒያት እንታይ ኣለዎ?
ስልጣንካ ንምንዋሕ ስርዓት ወያነ እናበልካ ምእዋይ ከብቅዕ ይግባእ። ወያነ ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ይገለል
ይሃሉ ብቐጥታ ዝምልከቶ ንህዝቢ ኢትዮጵያ’ዩ፡ ከም ህዝቢ ከም ሃገር። ናይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዕዮ ገዛ
ጌርካ ከተቕርቦ ተቐባልነት የብሉን። ዕዮ ገዛ ህዝቢ ኤርትራ ንጹር’ዩ። ዶብ ሰገር ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ፡
ሕቶ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም፣ሓርነታዊ ደሞክራስያዊ መሰላት ምምላስ። ነዚ መሰረታዊ ኤርትራዊ ጠለባት
ከምዘየለ ቆጺርካ መኣዝን ህዝቢ ናብ ዘየቐንዝዎ ፈታዊኡ ህዝቢ ትግራይ ከቕንዕ ዝግበር ሃቐነ ፈኩስ ስሕታን
ዘይኮነ ከቢድ ፖለቲካዊ ኣገበን’ዩ።
ዝፍጸም ገበናት ይኽበድ ይፍኮስ ድማ ብፕሮፖጋንዳዊ ደሮና ተቐቢሩ ዝነብር ኣይኮነን። ኣይኮነን ኣብ ክንዲ
ህዝብን ሃገር ዝኸውን ጃምላዊ ህልቂት ዝተፈጸመሉ ከቢድ ገበናት ብደረጃ ውልቀታት ንዝፍጸም
ጉድለታት’ውን ፈጸምቱ ካብ ተሓታትነት የምልጡ ማለት ኣይኮነን። ሎሚ ኣብ ከመይ ካብ ስልጣን ይወገድ
ዝብል ቀዳመይ ዕማም ስለ ዘይተመለሰ እንተዘይኮይኑ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎን
ገበናት ዝምልከት ሕሳባት ኣብ ምውርራድ እንተተበጺሑ ብቐጥታ ዝሕተተሉ ጉጅለ ህግደፍ ብሓፈሻ፡
መሪሕነታዊ ኣካሉ ከኣ ብፍላይ’ዩ። ካብ’ዚ ሓቂ’ዚ ንምህዳም ድማ’ዩ ሓንሳብ ወያነ ሓንሳብ ኣመሪካ እናበለ
ንገለ ግሩሃት ከደናገር ዝጸንሐ።
ናይ ህግደፍ ናይ’ዚ መድረኽ’ዚ ከቢድ ሻቅሎት ድማ፡ ኣብ ሰማያት ኤርትራ ኣንጠልጢሉ ዘሎ ፖለቲካዊ
ደመና ዝናብ ኮይኑ ኣብ መሬት ከይወርድ፡ ንቕሓት ህዝቢ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ተቐይሩ ኣብ መሬት ምርጋጽ
ከይኸልኦ’ዩ። ምኽንያቱ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ኣስታት ሰለስተ ዓሰርተ ዓመታት ዝፈጸሞ ገበን ሓደ ዘቤታዊ
ፖለቲካዊ ሓይሊ ይገብሮ ኢልካ ትጽበዮ ኣይኮነን። ፍጹም ጨካን ፋሽሽታዊ ተግባር’ዩ። ከምኡ ዝገበረሉ
ምኽንያቱ ፖለቲካዊ ተፈጥሮኡ ስለ ዘገደዶ’ዩ። ብዝኾነ ሃገር ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነት፡ ህዝቢ ብዝኾነ ንፋስ
ክጽሎ የብሉን። ኩሉ ነገር ገዲፉ ንሰብኣዊ ክብሩ ንሉኡላዊ መሬቱ ደው ክብል ኣለዎ። መሰረት ብዘይብሉ
ባዶ ቃላት መራሒ ህግደፍ ክደናገር ክጥበር የብሉን። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልኡላውነቱ ኣህጉራዊ ሕጊ
ይጠሓስ ኣሎ ዝብል ስኽፍታ የሕድር ኣሎ። ስትራተጂካዊ ጌጋታት ይፍጸም ኣሎ ዝብል ርድኢት ይሕዝ
ኣሎ። ካብ’ዚ ንምውጻእ እንታይ ክግበር ኣለዎ? እንታይ’ዩ እቲ መፍትሒ? መፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ ንመንነቱ
ንኽብሩ ንህላወኡ ብሓሳብን ብተግባርን ትኹረት ሂቡ ክዋሳእ ኣለዎ ዝብል’ዩ።
ጀነራል ጊርጊስ ሃሚልትን ህዝቢ ሰሜን ኣየር ላንድ፡ መንግስቲ ኣየር ላንድ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝገብሮ
ዘሎ ስምምዓት ንጹር ሓበሬታ ይወሃቦ የሎን። ሰላም ዝድለ እንተደኣ ኮይኑ ኣድላዪ ሓበሬታ ክወሃቦ ኣለዎ
ኢሉ። ዝኸበርኩም ውጹዓት ኤርትራውያን ንህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራ ድሕነት ክብረት ኣመልኪቶም
ዝዛረቡ ጀነራላት ይርከብ ኢልኩም’ዶ ትሓስቡ? ብወገነይ በፍጹም ኣይሓስብን። ስለምንታይ? ኣብ ኤርትራ
ናይ ኢሳያስ ጀነራላት ‘ምበር ብሓቂ ካብ ኣብራኽ ህዝቢ ዝወጽኡ ስለ ህዝባዊ ረብሓ በጃ ዝሓልፉ ጀነራላት ስለ
ዘየለው።
ሲሳይ ታእዛዝ
ካብ ፖርት ሱዳን
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 31-05-2019
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