ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቃራና መንገዲ
ሓደ ካብቲ ብልሕታትን ናይ ነዊሕ ተሞክሮታትን ስርዓት ህግደፍ፡ ብኸመይ ንኻልኦት
ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተዳኽምን ተምክንን ምዃኑ፡ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ
ዝከታተል ዘበለ ዘይዝንግዖን ብተደጋጋሚ ዝቐሰሞን ትዕዝብትታት እዩ። ህግደፍ
ዝጥቀመሉ ቀንዲ ሜላ ድማ፡ ሰባት ንስለላ መልሚሉ ተቓወምቲ ተመሲሎም ብኸምይ
ናብ ፖለቲካዊ ይኹን ሲቪካዊ ውድባትን ማሕበራትን ይሶልኩሞ፡ ምስጢራትን
ንጥፈታትን እቲ ዝተሶልከ ሸነኽ ብውዑዩ ብምትሕልላፍ ተኸታታሊ ዕማማት
እናተዋህቦም ነቲ ትካል የማህምንዎ፡፡ ከምኡውን ብዝክኣል መጠን ቁልፊ ቦታታት
ናይቲ ዝተሶልከ ሸነኽ ብቐጥታ ድዩ ብኢድ ኣዙር ተቖጻጺርካ፡ ነቲ ማሕበር ወይ ውድብ
ተልምሶ፡ እንተዘይተኻኢሉ ድማ ከምዝፈናጨልን ነንሕድሕዱ ከምዝባላዕን ትገብሮ
እዩ።
እዚ ተሞክሮ ህ.ግ. ይኹን ህግደፍ ብተደጋጋሚ ተራኢዩ እዩ። ተሞክሮ መንካዕን
”የሚኒይንን (ናይ የማን ሓይሊ ምንቅስቓስ ኣብ ውሽጢ ህ.ግ.)” ምስ እንዕዘብ፡ ነቶም
ተቓወምቲ ተምሲሎም ብዝሶሎኹ ባእታታት፤ ብዝህብዎ ዝነበሩ ሓበረታታትን
ዝትግበርዎ ዝነበሩ መምርሕታትን ምስ ኣድመዐ፡ ኣብቲ ዝተመርጸ ግዜ ብኣሰቃቂ ኣገባብ
መንካዕን የሚንይንን ተጨፍለቑ።
እዚ ተሞክሮ ድማ ኣብ ልዕሊ ተሓኤ ተደግመ። ህዝባዊ ግንባር ኣብ ውሽጢ ተሓኤ
ብዝመልመለቶም ሰለይቲ ዘድሊ ሓያልን ድኹምን ጎንታት ተሓኤ ድሕሪ ምርካብ፡
መጽናዕቲ ብምክያድ ምስ ህልውና ተሓኤ ኣብ ምድኻም ጥቕሚ ዝነበሮም ናይ ወጻኢ
ሓይልታት ብቐንዱ ድማ ሕወሓት ብምምስጣር ንሃገረዊ ሓይሊ ኣዳኺምካ እንኮ
ኤርትራዊ ሓይሊ ናይ ምዃን ሕልምታት ህ.ግ. ይኹን ህግደፍ ክሰልጥ ዝኸኣለ ሳላ
ስለላዊ ጸብለልታ ጃንዳ ኢሳይያስ ምዃኑ ተመክሮ ኣምሂሩና እዩ። ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ
ድማ እዚ ፍሉይ ናይ ሱልካ ክእለትን ነዚ ዝተመደበ ግዙፍ ቁጠባዊ ትሕዝቶን
ተደማሚሩ፡ ሎሚውን እንተኾነ ነቲ ዝኸየድ ዘሎ ተቓውሞ ከየድምዕን ከይፍርዝንን
ዓቢጥዎ ዘሎ ልሉይን ቀንዲ ምኽንያት ምዃኑ ዘይምእማን፡ ኣብ ጓል ነገር ኮለል ካብ
ምባል ሓሊፉ፡ ብስም ተቓዋሚ ካልእ ጠንቂ ዝናዲ እንተሎ፡ ንዝተገረሀ ኣቕጣጭኡ
ዝሰሓተ፡ ንዝጎረሐ ድማ ብፍላጥ ኣብ ጓል ነገር ኮለል ከብል ዝተወጀሀ ካብ ምዃን
ሓሊፉ ካልእ መግለጺ የብሉን።
ኣብዚ ዝሓለፈ 17 ዓመታት ምልስ ኢልና ምስ እንዕዘብ፡ ድሕሪ ኲናት ባድመ፡ ስርዓት
ህግደፍ ቀንዲ ኣቓልብኡ ብዝያዳ ኣብ ህልውንኡ ምውሓስ ተጸሚዱ ከምዘሎ ብሩህ
እዩ። ህግደፍ ነዚ ንምትግባር ካብተን ኣገድስቲ ዝነጥፈለን ዕዮታት ሓደ፡ ህልውንኡ
ዝህድድ ተቓዋሚ ሓይሊ ከይፈርዘነ እንከሎ ምልማሱ እዩ። ነቶም ሰስግኡዎ ወይ ድማ

ክድልድሉን ክዓብዩን ይኽእሉ ኢዩም ኢሉ ዝግምቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣቐዲሙ
መልሚሉ ብዝቕረቦም ሰለይቲ ወይ ድማ ክኸስቦም ዝኸኣለ ተቓወምቲ ባእታታት ኣብቲ
ዝተጠመተ ውድብ ፡ ሰልፊ ወይ ድማ ሲቪካዊ ማሕበር ኣባላት ክኾኑ ድሕሪ ምውጃህ፡
ንዕኦም ተመሲሎም ከምዝዋስኡ ብምግባር፡ እቶም ዝሶሎኹ ባእታታት ቀንዲን እንኮን
ሓላፍነቶም ሓለይቲን ጸረ-ህግደፍን ተመሲሎም ነቲ ዝሶለኽዎ ሸነኽ ምሕማስ እዩ። ነዚ
ንምትግባር ድማ ሃይማኖት፡ ብሄር፡ ኣውረጃ፡ ወረዳ ዓሌትን ውልቃዊ ዘይምርድዳእን
ከይተረፈ መተፋነኒን መቀሓሓሪን ክጥቀምሉ ”ሓላሎም” እዩ። ንቅሓቱ ዘይሸወተን እቲ
ሃብቲ ክኸውን ዝኽእል ብዙሕነት ሕብረተሰብና ጌና ብትሕተ-ሃገራውነት ስለ ዝጽለው፡
ንሸርሕታቶም ብዝጥዕም ክምዝምዝዎ ዕድል ዝህብ ተኽእሎ ስለ ዘሎ፡ ህግደፋውያን ነዚ
ሃጓፍነት ግርም ገይሮም ክምዝምዝዎ ዕድል ስለ ዝረኸቡ፤ ንግዚኡ ክዕውቱ ምኽኣሎም
ዘገርም ኣይኮነን። ተገምጢሎም ድማ ”ርኢኹም እዚ ተቓዋማይ ሓይሊ ኣይረብሕን እዩ”
ኢሎም፡ ብልቦም ተልእኸኦም የድምዕ ከምሎ ብምርኣዮም ሕጉሳት ከንሶም፡ ዝጉሃዩ
ተመሲሎም ንገርሂ ልባ ተስፋ ክቕሩጹን ኢዶም ኣጣሚሮም ክሪኡን ብተዘዋዋሪ
የተባብዑ። እንበኣርከስ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሕቡእ ንተቓውሞን ንሓቀኛ ደለይቲ ፍትሕን
ገቲሩ ሒዝዎም ዘሎ ተጻብኦታት እዚ ምዃኑ ዘይምግንዛብ፡ ነዚ ናይ ህግደፍ ሸርሕታት
ከድምዕ ዕድል ምሃብ ምዃኑ ምፍላጥ ልቦና እዩ። ኣብዚ ሎሚ እዋን ድማ እታ ደለይቲ
ፍትሒ እትብል ሓረግ ካብቶም ሓቀኛታት ደለይቲ ፍትሒ ንላዕሊ፡ እቶም ተቓወምቲ
ተመሲሎም ንህግደፍ ዘገልግሉ ዘለው ብዝያዳ ይጥቀሙላን ምውጽኢ ኣፎም ኮይና
ከምዘላ ምእማትውን ኣድላዪ እዩ። ሕቡኣት ሰለይቲ ህግደፍ፡ ንኢሳይያስ ኣብ ምጽራፍ
ኣይቅደሙን፡ ተቓወምቲ ዝጥቀምሉ ሓረጋትን ቃላትን ድማ ኣብ ምድግጋሙ
ኣይስልችዉን፡፡ እዚ እቲ ቀንዲ ጉልባብ ናይ ሶለኽቲ ምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳስነቱ ወሳኒ
እዩ።
ኣብ ደንበ ተቓውሞ ምስ እንጥምት፡ እዚ ሱልካታት ህግደፍ ንተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ
ዝፈናጨለ፡ ኣብ ውሽጢ ህግደፍ ንዝተላዕለ ተቓውሞ ዝጨፍለቐ፡ ንምትእኻብን
ምጥርናፍን መንእስያት ዝዓናቐፈ፡ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ድማ ንግንባር ድሕነት
ዝፈናጨለ፡ ንባይቶ ብቐጻሊ ዝሕምስ ዘሎ ኮይኑ፡ ሕጂ ድማ እቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ
ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ይዝንብይ ኣሎ። ኣብ ኩሉ ድማ ተቓወምቲ ተመሲሎም
ናብዘን ትካላትን ውድባትን ዝተጸንበሩ ከይሓደሩ ከይወዓሉ ድማ ኣብ ላዕለዋይ ሰጥሒ
ምምራሕ ዝተወጠሑ ባእታታት ኣሰር ኣጻብዕ ትረክብ።
እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጽበዩ ዘሎ ሸርሕታት እዚ ጥራይ ኣይኮነን፡ ምናልባት ኢሳይያስ
እንተልጊሱውን እቲ ዕላማ ህግደፍ ብተዘዋዋሪ ጽገናታት ብምክያድ ንነዊሕ ዓመታት
ንምቕጻሉ ምትእኽኻብ ህግደፍ ኣብ ወጻኢ ብዕቱብነት ይስረሓሉ ኣሎ። እቶም ምስ
ህግደፍ ዝተዃረዩ ”ናብ ልቦም ንምምላስ” ናይ ዕርቅታት መስርሕ ይካየድ ኣሎ።
ንኣብነት ኣብ መንጎ መስፍን ሓጎስን ኣድሓኖም ገብረማርያምን ዓብደላ ኣደምን ካልኦትን

ዝነበረ ዘይምቕዳው ንምህድኡ ምስጢራዊ ናይ ዕርቂን ምርድዳእን ፈተናታት ተኻይዱ
እዩ። ስለዚ ህግደፍ ኢሳይያስ እንተልገሰውን ህግደፋዊ ስነ ምሕደራን ራኢይን ዝቕጽለሉ
ኣገባብ ይስራሓሉ ኣሎ። እዚ ዕላማ እዚ ክዕውት ዝኽእል ሓቀኛ ለውጢን ግዝኣተ-ሕግን
ኣብ ኤርትራ ህያው ክገብር ዝቃልሰ ሓይሊ ምስ ሰይዓኹኽ ጥራይ ምዃኑ ርዱእ እዩ።
ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ገባቲ ስርዓት ይኹን ንጽገና ዝቓለስ ዘሎ፡ ምስ
ኢሳይያስ ዝተዃረዩ ሓይልታት፡ ናይ ሓባር ሮቛሒኦም፡ ምድኻም ሓቐኛታት ደለይቲ
ለውጢ ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳስነቱ ሓደ ካብቲ ቀላሲ ቃልስና ኣብ ምፍታሽ ዝሕግዝ
ነጥቢ እዩ።
ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብውሽጡ ካብ ዝሕመስ ዓመታት ኣቁጺሩ እዩ። ካብቲ
ዝገርም ሓደ ካብቶም የማናይ ኢድ ናይ መስፍን ሓጎስን ኣባል መሪሕነት ሰልፊ
ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረን ጌና ርኽክባቱ ምስ መስፍን ዘይበተኸ፡ ኣቶ ኣማኑኢል
ሓጎስ ብዕሊ ድሕሪ ካብቲ ሰልፊ ምስሓቡ፡ ዓመት ኣብ ዘይመለአ ግዜ ወላዲኡ ኣብ
ኤርትራ ስለ ዝዓረፈ ንወላዲኡ ክቐብር ንኤርትራ ኣትዩ ብሰላም ናብቲ ዝነብረሉ ወጻኢ
ሃገር ምምላሱ፡ ስርዓት ኣስመራ ንዝቃወምዎ ኣይምሕርን እዩ፡ ዝብል ኣበሃህላ ”ባዶነት”
ዘመስክር ድዩ ! ወይስ እቲ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎዩ እቲ ሓቂ !፡ ነንባቢ ዝግደፍ ግድል
እዩ።
ኩነታት ክምዚሉ እንከሎ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሎሚ እዋን ጉባኤ
ሰልፊ ብ 30 ኣባላት ንዕለት 17 ሰነ 2015 ኣብ ጎንደርን ብድሕሪኡ ድማ ብ 90 ኣባላት
ኣብ ኣውሮፓ ንኽግበር ብፈጻሚት ኣካል ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ ተሪር ናይ መሰረታትን ገለ
ኣባላት መሪሕነትን ተቓውሞ ገጢምዎ ከምዘሎ ይፍለጥ።
እዚ እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰልፊ ክኸይድ ዝጸነሐ ሱር ዝሰደደ ምፍሕፋሕ መቶኮሲ
እንበር ንገዛእ ርእሱ ዛዕባ ኮይኑ ኣይኮነን።
እዚ ኣብ ሰልፊ ደሞክራሲ ተላዒሉ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር ኣብ መንጎ መራሕቲ ነበር ናይ
ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘቘማ ሰልፍታትን ብሓደ ወገን፡ ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ
መንጎ መሰረታት ሰልፍን ቁልፊ ውሳነ ዓቲሮም ዝሓዙ ኣባላት ፈጻሚ ኣካልን ዝካየድ ዘሎ
ክልተኣዊ ገጽ ዝሓቘፈ ኣምር ይመስል።
ሓቀኛ ምኽንያት ናይዚ ተኸሲቱ ዘሎ ጉዳይ ንግዜን ንዋናታቱን ገዲፈካ ውልቃዊ
ጠባይን ባህርን መራሕቲ ናይዚ ሰልፊ ሓደን ካብቲ ቀንዲ ባእታ ናይቲ ጸገም ምዃኑ
ይሕበር። እቶም ቀንዲ ነጥብታት ድማ፡

 መሪሕነት ጉባኤ ኣብ ኢትዮጵያ ክግበር ወሲኑ፣ እንተዀነ ግን መሰረታት
ኣይተቐበልዎን። ዘይምቕባሎም ድማ ፖለቲካውን ገንዘባውን ምኽንያታት የቕርቡ
ኔይሮም።
 ድሕሪዚ መሪሕነት ጉባኤ ኣብ ክልተ ቦታታት ማለት ኣብ ኢትዮጵያን ኤውሮጳን
ክግበር ምውሳኑ፣ መሰረታት ነዚውን ኣይተቐበልዎን፣ መሪሕነት ከኣ ኣብ
ውሳኔኡ ደሪቑ። ንሱ ከይኣክል ድማ ጉባኤ ኣብ በበይኑ እዋን ክካየዲን ፈጻሚት
ባዕላ ከምተካዩዶን ሓቢራ፣ ኣብዚውን እንተዀነ ክሰማምዑ ኣይከኣሉን።
 ከም ውጺኢት እዚ ኩሉ ነገራት ድማ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ኣብ ምሉእ ኣባል ሰልፊ
ዝተሳተፈሉ ናይ ፓልቶክ ኣኼባ ግሉጽነት ዘይብሉ ኣመራርሓ ክብል ብምረት
ነቕፉ። ኣቶ መስፍን ይብል” ኣነ ኣባል መሪሕነት ክነሰይ ሓበሬታ ኣይዋሃበንን
ኢዩ። ሓብሬታ ምርካብ ምስ ዕርክነትን መርገጽን እምበር ምስ መሰልን ቦታ
ስራሕን ዝተኣሳሰር ኣይኮነን” ይብል። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ኣባላት ሰልፊ
ደሞክራሲ ኤርትራ ነበር ንመርገጽ መራሕቲ ሰልፊ ህዝቢ ነበር ቀዋሚ ርእይቶ
ዘይምሓዞም ክነቕፍዎ ጸኒሖም ኢዮም።
 ፈጻሚት ኣካል ናይ ጉባኤ ሰልፊ ቦታታትን ኣገባብን ድሕሪ ምውሳና ኣቦ መንበር
ኣሳናዳኢት ሽማግለ ጉባኤ ሰልፊ ኰይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐን፣ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት
ውደባን ኣባል ፈጻሚ ኣካልን ዝዀነ ኣቶ ተስፋንኪኤል ዮውሃንስ ካብታ
ኣሳናዳኢት ስሒቡ። ብተወሳኺ ምክትል ኣቦ መንበር ኣሳናዳኢት ኮይኑ ክሰርሕ
ዝጸንሐ ኣቶ ኣለም ዮውሃንስ ውን ካብ ዝተዋህቦ መደብ ብተመሳሳሊ ተሰናብቱ።
ፈጻሚት ኣካል ድማ ንኣቦ መንበር ኣሳናዳኢት ሽማግለ ጉባኤ ሰልፊ ስትክእ
መዚዙ ።
ስለዚ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቃራና መንገዲ ከምዘሎ ርዱእ እዩ።
ካብ ኣማኑኤል ካሕሳይ

