ጥዕና ይሃበለይ ኣዳለውቲ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ከመይ ኣለኹም? ምሉእ ጥዕናን ኣሳልጦ ስራሕን እምነየልኩም።
ዝኸበርኩም ኣሕዋት፡ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ተጎርባ ኣቢለ እረኽባን ኣንብባን’የ። ሒዛ’ቶ
ትውጽእ መልእኽቲ ድማ ረዚንን ሃናጽን’ዩ። ምስ ገለ ናይ ቀረባ የዕሩኽተይ ፕሪንት ገይርና፡ ሰባት ኮፒ እናገበሩ ክወስዱን
ከንብቡን ንገብር ኢና። ትሕዝቶኣ ጽቡቕን መሃርን ኮይኑ ግዜኣ ሓልያ ብስሩዕ ስለዘይተወጽእ ግን ገለ ካብ ጸጋማታ’ዩ። ምኽንያቱ
ሓደ ናይ ፖለቲካ ጽሑፍ ብዝተታሕዘሎ ግዜ ዘይወጽእ እንተደኣ ኮይኑ፡ ኣንበብቲ ኣድላዪ ሓበሬታን ክለሰ-ሓሳባዊ ትምህርትን ኣብ
እዋኑ ክረኽብዎ እንተዘይክኢሎም እቲ ክመሓላለፍ ዝድለ መልእኽቲ ብትኽታኽ ይኸውን። ናይ ምንባብ ድሌቶም’ውን ስለ
ዝጉዳእ ኣብ እዋና እንተትወጽእ ዝብል ለበዋ ኣለኒ።
ካልኣይ ቀንዲ መልእኽተይ ድማ፡ ፖለቲካዊ ኣተሓሕዛና ጽጉም ምዃኑ ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ርዱእ’ኳ እንተነበረ፡ ካብ 1991
ንድሓር ሃገር ኣብ ኢድ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ/ህግደፍ ካብ ትኣቱ ኣብ ዝተቖጽረ 27 ዓመታት ዘሎ ኩነታት ግን፡ ብሕመቑ
መወዳድርቲ ዘለዎ ኣይመስለንን። ኣዝዩ ተጠናኒጉ። ኣዝዩ ጨኪኑ፣ ኣዝዩ ድማ ድሒሩ። ፖለቲካን ፖለቲካዊ ኣሰራርሓን ከቢድ
ክንሱ፡ መኻርን ተመካርን ዘይብሉ በብስምዒትካ ኣነ ደላዪ ፍትሒ’የ ምባል ተራ ነገር ኮይኑ። ካብ ዘረባ ዝሓልፍ ፍረ ዘይረኣየሉ ኣነ
ኣነ ከኣ ከይዱ ከይዱ ምስልቻው ከም ዝፈጥር እነሆ ኣብ ብዙሓት ንዕዘቦ ዘለና ሓቂ’ዩ። ከሓድን ዕሱብን ጉጅለ ኢሳያስ ካብ
“ዓበቕካስ ተቖናደፍ” ንዝብል ብሂል መምርሒኡ ዝገበረ ክሳብ ዝመስል፡ እነሆ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ብተናጸል ጥራሕ ዘይኮነ፡ ንኹሉ
ማሕበራዊ መላግቦታት ይበጣጥሶን ትሕትን ልዕል መሬት ንዘሎ ጸጋታት ብዘይሓታቲ ይጉሕጎሖን።
እዚ ኣዝዩ ዘየደቅስ ጾር’ዩ። ሓቂ ንምዝራብ ሎሚ ካብ ንስርዓት ኢሳያስ ዝድግፍ ዝቃወም ከም ዝበዝሕ ዘከራኽር ኣይመስለንን።
እተን ብወግዒ ተወዲበን ዝነጥፋ ዘለዋ ፖለቲካዊ ውድባት፣ በርጌስ ማሕበራት፡ ትካላት መራኸቢ ብዙሓን ድማ ምስክር’የን። ከም
ህዝቢ ዘለናዮ ኩነታት ኣስካፊ ብምዃኑ፡ ኩለን በብዓቕመን ይነጥፋ ኣለዋ ዝብል እምነት’ውን ኣለኒ። ዝግበር ንጥፈታት ኣብ
መድረኽ ወጺኡ ብቐጻልነት እናተላበዐ ክኸይድ ህዝቢ ኣብ ዙርያኡ ኣዕሲሉ ክምርሽ ስለ ዘይረአ ግን፡ ኣበይ ኮይኖም ደኣ ይነጥፉ
ኣለው? ገለ ካብ ንጥፈታቶም ውጽኢት ኣይረአን ኣይስማዕን ድዩ ዝብል ሕቶ ድማ ይመጽኣኒ።
ገለ ብብዝሒ ውድባትን ዘገምታዊ ጉዕዞ ንለውጥን ዝተማረሩ ዝመስሉ ወገናት፡ ውድባት በዚሐን ክውሕዳ ኣለወን ምብዛሐን’ዩ
ንቕድሚት ከይስጉማ ሓሊኹ ሒዝወን ዘሎ፡ ስለዚ ንኹሉ ዝእክብ መድረኽ ተኸፊቱ ሃገራዊ ዕርቂ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሓሳባት
ከመሓላልፉ ይስምዑ’ዮም። ብወገነይ ውድባት ስለዝበዝሓ’ዩ ደምበ ተቓውሞ ንቕድሚት ዘይስጉም ዘሎ ዝብል ምኽንያታዊ ጌረ
ኣይወስዶን። መሰረታዊ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ኣብ ዘይብሉ መምስ ኮረኻ ዝፍጠር ፖለቲካዊ ውድብ’ውን ኣይድግፍን።
ኣብ’ቲ ሃገራዊ ዕርቂ ዝብልዎ ግን ካብ ለባማት መልሲ ዝደልየሉ ሕቶ ኣለኒ። እዞም ወገናት ከምኡ ክብሉ እንከለው ቅልጡፍ
ለውጢ ክሪኡ ካብ ምድላይ’ዮም ኢለ እግምት። እንተኾነ ግን ሃገራዊ ዕርቂ ክንገብር ኣለና ክብሉ እንከለው ህዝቢ ብምሉእ ከም
ዝተባእሰ ስለዘስምዕ ገለ ናይ ኣገንዝቦ ጸገም ዘለዎ ኮይኑ ይስመዓኒ። ጠንቂ ናይ’ዚ ኩሉ ሕምስማሶ ዝኾነ ምሕደራ፡ ኢሳያስ ዝመርሖ
ዘሎ ሓደ ጸቢብ ጉጅለ’ዩ። እዚ ድማ ብባህሪኡን ተግባሩን ወኪል ኣብዘሓ ህዝቢ ኣይኮነን። ኣብ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዘሎ
መሰረታዊ ጸገም ከኣ፡ ሃገራዊ ዕርቂ ዘድልዮን ብኡ ድማ ዝፍወስን ዘይኮነስ፡ ምስ ነብስ ወከፍ ውድብን መራሕቱን ዝተኣሳሰር ምስ
ናይ ባዕሎም ናይ ኣረኣእያ፡ ተመክሮን ናይ ስራሕ ባህልን ተዛሚዱ ዝረአን ብግሉጽ ደርባዊ ቃልሲ ድማ ዝጸርን ምዃኑ ምግንዛብ
የድሊ።
ሃገራዊ ዕርቂ ይገብር እንተተ ባሂሉ ግን፡ ሓደ ናይ ህዝቢ ባእሲ ኣሎ ስለዘስምዕ፡ መሰረታዊ ናይ ኣረዳድኣ ጸገም’ዩ ኢለ እኣምን።
ምኽንያቱ ኣብ መንጎ ብሄራትና ኮነ ሃማኖትና ዋላ’ውን ብኣውራጃን ከባብን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝማእከሉ ባእሲ ከም ዝነበረ ታሪኻዊ
መሰነይታ የለን። ሎሚ ድማ ብተግባር የለን። ነቲ ህግደፍን መሰልቱን ውሽጢ ውሽጢ ዝነዝሕዎ ህዝቢ ናይ ምክፍፋል ሽርሕታት
ከይዘንጋዕና ማለት’ዩ። ሃገራዊ ዕርቂ ዝብል መድረኽ ምስተኸፍተ ብተግባር እቶም ኣብ ዙርያ ፖለቲካ ዝዋስኡ ሰባትን
ውድባትን’ዮም ክመጽኡ። እዚኦም ከኣ ብሕጊ ህዝቢ ወኪሎም ዕርቂ ክገብሩ ሓላፍነት የብሎምን። ካልኣይ፡ ሃገራዊ ዕርቂ ይገበር
ክበሃል እንከሎ፡ ኣበይ ምስ መነ መን በየናይ ዳኛ ዝብል’ውን ክምለስ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ስኒት ንምፍጣር
ክግበር ዘለዎን ሃገራዊ ዕርቅን ዘሎ ናይ ትሕዝቶ ፍልልይ ኣብ ብዙሓት ድንግርግር ይፈጥር ስለዘሎ፡ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት
ዘለዎም ምሁራት ፖለቲከኛታትን ርጡብ መልሲ እንተዝብሉ ዝብል ለበዋ ኣለኒ። መልሲ ክረክብ ድማ እትስፎ።
ሓረገ ወይኒ ካብ ባህርዳር
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 25-07-2018

