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ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጄነቭ፡ ብዙሓት ብሃገሮም ዝሓሙን ዝጉህዩን፡ ስቓይን መከራን ህዝቦም ንዓለም ንኸቃልዑ ኣዝዩ ዕዉት
ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ከምዘካየዱ ኩሉኹም ትፈልጡዎ ጉዳይ እዩ። ኣነ’ዉን ብወገነይ፡ ብኣካል ካብ ጄነቭ ርሒቐ ይንበር እምበር፡
ብመንፈስ ኣብ’ቲ ዉዕሎ ምስ’ኣቶም እየ ዉዒለ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ነቲ ዑዉት ስራሕ ናብ ተግባር ንምብጻሕ እንታይ ዓይነት ድኻም
ከምዘለዎ ስለዝርድኣኒ፡ ንኹሎም ኣዳለዉቲ ምስጋናይ ከየቕረብኩ ክሓልፍ ኣይደልን።
ኣብ’ዚ ሰላማዊ ሰልፊ’ዚ ሓያሎይ እዋናዉያን መፈክራትን፡ ንህሉዉ ኩነታት ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ዝመርሓ ኤርትራ ዘንጸባርቑ
መልእኽትታት ተመሓላሊፎም እዮም። ከምኡ’ዉን ብማዕዶ ኮይንካ ክትዕዘቦ እንከሎኻ ብሓደ ሓደ ኣካላት ናይ’ቲ ሰላማዊ ሰልፊ
ሓደ ኣዝዩ ንመጻኢ ኣሰካፊ ትዕዝብቲ ተራእዩ እዩ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ፡ እቲ ዕላማ ናይ’ቲ ሰላማዊ ሰልፊ ስቓይን መከራን ህዝቢ
ኤርትራ ንምቅላዕ ዝዓለመ ክነሱ፡ ናይ ኣዝዩ ዝጸበበን ሓደገኛ ሰረት ዘለዉ መፈክራዊ መልእኽቲ ኣብ’ዚ ዓቢ ዉራይ ክስማዕ እንከሎ
ብዙሕ የሻቕለኒ።
ልክዕ እዩ ኣብ ስምዒት ዝዓብለሎ ሃዋሁዉ፡ ካብ ህድእ ዝበለ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ምዉጻእ ትጽበዮ ነገር ክኸዉን እንከሎ፡ ኮይኑ
ግን ሓደ ጌጋ በብእዋኑ እንዳተደጋገመ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ኣኼባታትን ክመላለስ ምስ ትዕዘብ ናይ ግድን እዩ ኮፍ ኢልካ
ኩነታት ክትመምን ክትሓስብን ትግደድ።
እቲ ዘሻቕል ፈኸራ እምበኣር “ኤርትራ ንኤርትራዉያን” ዝብል ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ጄነቭ ዝተመሓላለፈ እዩ።
እቲ ቀዳማይን ዓቢን ሕቶ ዝኸዉን፡ ኤርትራ ብኤርትራዉያን ዝኾኑ ኣካላት ዶ ኣይኮነትን ትመሓደር ዘላ? ነዚ መፈክር’ዚ ክትሰምዕ
እንከለኻ ዝተፈላለዩ ሕቶታት እዮም ጦብላሕ ዝብሉኻ። በቲ ሓደ ወገን ተሳተፍቲ ናይ’ዚ ሰላማዊ ሰልፊ’ዚ ኣብ ኤዉሮጳ ዝነብሩ
ስለዝኾኑ ምናልባት ዶ በቲ ናይ የማን ጸቢብ ኣተሓሳስባ ተዓብሊሎም ይኾኑ ትብል፡ በቲ ሓደ ወገን ክትርኢ እንከለኻ ኸኣ ኣብ
ሰሜን ኣሜሪካ’ዉን ከይተረፈ ሓደ ዓይነት ስምዒት ካብ ዘይዉሑዳት ኣባላት ተቓዉሞን ሓደ ሓደ መራሕትን ትዕዘብ።
ድሕሪ ባይታ፡
ኣብ ታሪኽ ተጋድሎ ኤርትራ ህዝቦምን ሃገሮምን ካብ ስቓይን መከራን ሓራ ንኸዉጽኡ ካብ ዝወሓዙ መንእሰያት፡ ሓያሎይ
ካብ’ኣቶም ብኸፊልን ብሙሉእን ናይ ኢትዮጵያ ትዉልዲ ዝነበሮም ምዃኖም ዘይካሓድ ሓቂ እዩ። ኣብ’ቲ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ
ድማ ስጋዕ እቲ ዘለዓለ መስዋእቲ ከፊሎም ሓሊፎም እዮም። ኣብ ፎቖዶ ጎቦታትን ስንጭሮታትን ኤርትራ ድማ ኣዕጽምቶም
ተዘርጊሑ ይርከብ። እዞም ሰማእታት እዚኦም ናይ ናጻን መጻኢትን ኤርትራ መሰረታት እዮም። ስለምንታይ ምእንቲ ነዛ ሃገር እታ
ኽብርቲ ህይወቶም በጅዮም ሰለዝሓለፉ።
ኣነ ነዞም ሰማእታት እዚ’ኣቶም ሓያል ኣኽብሮት ኣሎኒ፡ ነቲ ዝኸፈሉዎ ዋጋ ድማ ብላሽ ኮይኑ ንኸይተርፍ ንኽሕልዎ ሓላፍነት
ኣለኒ። ስለምንታይ ኣነ’ዉን ኣካል ናይ’ዚኦም ብጾት እየ፡ ኣነ ካብ ክልቲ’ኦም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዉለድ ሰብ እየ።
እቲ ኹሉ ነዚ መፈክር’ዚ ዝተዓዘበ፡ ሽሕ እኳ ሱቕ ኢሉ እንተሓለፎ ኣነ ግን እዚ ሓደገኛ ሰረት ዘለዎ ንመጻኢት ኤርትራ ዘየቕስንን
ናተይን ከማይን ናይ ኢትዮጵያ ትዉልዲ ዘለዎም ብኣማኢት ኣሽሓት ንቑጸር ናይ ምህላዉን ምንባርን መሰል ዝግህስ ስለዝኾነ
ሸለል ኢለ ክሓልፎ ኣይመርጽን።
መራሕቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ናይ ኢትዮጵያ ትዉልዲ ስለዘለዎም፡ ነቶም ናይ ኢትዮጵያ ትዉልዲ ዘለና ዜጋታት ኣይዉክሉናን
እዮም። ንሳቶም ንናቶም ግዝያዊን ስልጣናዊን ጥቕሚን ጥራሕ እዮም ዝዉክሉ።
ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚሩ፡ ብሕልፊ ኣብ ዉሽጢ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ጎሊሑ ዝተራየ፡ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያ መበቆል
ዘለዎም ዜጋታት ፍልይ ዝበለ ኣጠማምታ ከምዝነበረ ታሪኽ ዝይኽሕዶ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ እዋና’ትዉን ናይ ምቅላስ መሰሎም
ተጋሂሱ፡ ንስኻትኩም እንታይ ይብጽሓኩም ተባሂሉ ናብ ሱዳን ናብ ስደትን ከምዘምርሑ ተገይሩ እዩ። ህዝባዊ ግንባር’ዉን ሽሕ ኳ
ዝሓሸ ኣረኣእያ እንተነበሮ፡ ነቲ ናይ ፖለቲካዊ ጥቕሞም ክብሉ’ውን ነዚ ጸቢብ ነገር ካብ ምብዝባዝ ድሕር ኣይበሉን። ህዝባዊ
ግንባር ነጻነት ኮይኑ፡ እቲ ዝዓበየን ቀዳማይን ፕሮጀክቱ ነቶም ኣብ ጎቦታትን ስንጭሮታትን ቀቢሩዎም ዝኣተዉ ሰማእታት
ቤተሰቦምን ዘርኦምን ኣብ ምብራር እዩ ተጓይዩ። እዚ ዘሕዝን ታሪኽ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝተፈጸመ እዩ።
እዚ ልዕል ኢሉ ዝተዘርበ ምስ’ቲ ስዒቡ ኣብ 1998 ምስ ናይ ባድመ ዉግእ ተተሓሒዙ ዝመጸ ዉርደትን መከራን ኣብ ልዕሊ ናይ
ኢትዮጵያ ትዉልዲ ዘለዎም ዜጋታት እዚ እዩ ኢልካ ጸብጺብካ ክትዉድኦ ኣይትኽእልን ኢኻ።

እዚ ከም’ዚ እንዳሃለወ’ዉን ናይ ኢትዮጵያ ትዉልዲ ዘለና ነቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ዘዉርዶ ዝነበረን ዘሎን መከራን ብዓንተብኡ
ዝበዝሐ ህዝቢ ምስኡ ኮቦሮ ሒዙ እንዳኣጣቕዔ እንከሎ፡ ብዕላማን እምነትን ጸኒዕና ኣንጻር ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ደዉ ዝበልና ኣካላት
ሓያሎይ ኢና።
ክዉንነት፡
ናይ ኢትዮጵያ ትዉልዲ ምህላዉ ብጣዕሚ ሕሱርን ዘይኽቡርን ኮይኑ ንኽርኤ፡ ንሕና እቶም ባዕልና ናይ ኢትዮጵያ ትዉልዲ ዘለና
ዓቢይ ተራ ነይሩና። ንሱ ድማ ነቶም ካልኦት ብሄራትን ኣዉራጃታትን ኤርትራ ብዛዕባናን ብዛዕባ ኢትዮጵያዉያን ኣሕዋትናን
ዝመሃርናዮምን ዝነገርናዮምን ነገራት የለን። ሓሊፉ እኳ ድኣ ብመቦቆሎም ዝሓፍሩ ሓያሎት ሰባት ነይሮምን ጌና’ዉን ኣለዉ።
እዚ’ኣቶም ኣብ ባሕሪ ከብዶም ከም’ዚ ዓይነት ጸገም ዶጒሎም ምንም ኣብ ህይወቶም ከፍርይዎ ዝኽእሉ ቁምነገር ክህሉ ኣይኽእልን
እዩ።
ሕቶ፡
1.

2.
3.

እቶም ኣብ ኤርትራ ተወሊድና ዝዓበና፡ ብኸፊል ይኹን ብሙሉእ ናይ ኢትዮጵያ መበቆል ዘለና፡ ንስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ
ንምቅዋም ኣብ ዝግበር ቃልሲ እጃምና ከነበርክት ኢና እንተበልና እንታይ ትብሉና? ወይስ ከም’ቲ ኣብ ተ.ሓ.ኤ ዝተገብረ
ኣይምልከተኩምን እዩ ክኸዉን እቲ መልስኹም?
“ኤርትራ ንኤርትራዉያን” ክትብሉ እንከለኹም እንታይ ማለትኩም እዩ?
ኣብ ደምበ ተቓዉሞ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኤርትራ መበቆል እንተዘይብሉ/ላ ኣብ መሪሕነት ደረጃ ክበጽሕ ወይ
ክትበጽሕ ኣይትኽእልን ዝብል ዘረባታት ይስማዕ እዩ፡ እዚ ድማ ብማዕዶ እንክትርእዮ እንከለኻ ብተግባር ሓቂ ኮይኑ
ስለዝመስለካ፡ መራሕቲ ተቓወምቲ ዉድባት ነዚ እንታይ መልሲ ኣለኩም? እቲ ነዛ ሃገር ግቡእ ዝኸፈለ ናይ ኢትዮጵያ
ትዉልዲ ዘለዎ ዜጋ ኣብ’ዛ ሃገር ቦትኡን ተራኡን እንታይ እዩ?

መደምደምታ፡
ጌጋ ይኽለኣለይ ድኣ እምበር፡ ክሳዕ እዛ ደቒቕ እዚኣ፡ ሓደ መራሒ ይኹን ኣባል ተቓዉሞ ነዚ ጸቢብ ኣተሓሳስባ ብምቅዋም ኣብ
ህዝቢ ወጺኡ ዝተጣበቐ ኣይረኣኹን። እዚ ድማ ዓቢ ትዕዝብ’ቲ እንዳኾነ ዝመጽእ ዘሎ ነገር ስለዝኾነ እቶም መራሕቲ ብሓላፍነታዊ
መንገዲ እንተተስተብህሉሉ ንኹሉ ክጠቅም ይኽእል። ኣነ ክሓስቦ እንከለኹ፡ ነዚ ጭርሖ’ዚ ሒዞም ክዉጭጩ ዝወዓሉ ነቲ ስርዓት
ህ.ግ.ደ.ፍ ዝሓልሞን ዝደልዮን ንምፍጻም እንተዘይኮይኑ ካልእ ሕልሚ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣይብልን። ንሱ ድማ እንታይ እዩ፡
እቲ ስርዓት ተዳኺሙሉ ኣብ ዘሎ ግዜ፡ ንሳኻ’ባ ወዲ ከም’ዚ፡ ንስኺ’ባ ጓል ከም’ዚ ናብ ዝብል ጸቢብ ፖለቲካ ወዲቑ ኣብ ዝርከበሉ
ግዜ፡ ኣብ ዉሽጢ ደምበ ተቓዉሞ ዘዳለዎ ሰላማዊ ሰልፊ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ተነቃፊን ዘየቕስንን ጭርሖ ክስማዕ እንከሎ ኩሉ ፊት
ንፊት ክገጥሞ ይግብኦ ይብል።
ኣብ መደምደምታ ንኹሎም ናይ ኢትዮጵያ ትዉልዲ ዘለኩም ኣሕዋትን ኣሓትን፡ ንሕና መሰልና ነኽብር ባዕልና ኢና እምበር
ካልኦት ብዝተቓለሱልና ኣይከዉንን። ስለ’ዚ እቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ዘዉረደልና ኣደራዕ ንኸይድገም ፊት ንፊት ብመቦቆልና
ኮሪዕናን ብዕላማናን ጸኒዕናን እጃምና ክነበርክት ይግባእ። ናይ ሓደ ዉርደት ናይ ኩላትና ዉርደት ምዃኑ ክንርስዕ ኣይግባእን።
እቲ ግቡእ ነገር፡ ንሕና እቲ ግቡእና ዝኸፈልናን ጌና ንኸፍል ዘለና ኣካል ሕብረተሰብ ስለዝኾንና ብመበቆልና ኮሪዕና ምስ’ቲ ህሉዉ
ኩነታትና ተኣማሚንና ኣዎንታዊ ዝኾነ ተራና ክንጻወት ክንበቅዕ ኣለና። ኣብ ኩሉ ጥፍሒ ሕብረተሰብና ዝተወከልና ኣካላት ክነስና
ከም ዉሑዳት ኮይንና ክንነብር ኣይግባእን።

ቢንያም ስዩም
26-11-2012

