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ብሓልዮት ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ) ዝዳሎ Eላዊ ልሳን

ብባህርን ምስልን ንክልተ፡ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ኩነት ዝጣመሩ ተርEዮታት ብማEረ ዝውክል፡ ማንታ ትርጉም ዘለዎ ኣምር
ወይ ቃል’ዩ፡፡
ካብ ድቅድቕ ጸላም፣ ካብ ዓሚቕ ባዓቲ ወይ’ውን ካብ መሪር መግዛEታዊ ኣርUት ሓራ ንምውጻE ዘገልግል፡ መዋጽO
ወይ’ውን ባብ ራህዋ ክህሉ ግድን’ዩ፡፡ Eዚ ባብ’ዚ ካብ ጭንቅን ሕሰምን ዘናግፍ መስተርሆ ናይ'ቲ ኣደራE ብምዃኑ፡ Eቲ
ባብ መርሆ’ዩ፡፡
ናብ’ቲ ክትበጽሖ Eትብህጎ መስተርሆ-ባብ፣ ጫፍ ዓወት ንምብጻሕ፡ ንጊዚያዊ ግድላት ካብ Eምኒ-ዓረ ብዝተረረ ጽንዓት፣
ውፉይነትን ቅሩብነትን ምብልሓት ዝሓትት’ዩ፡፡ ምንጪ ናይ’ዚ ተኣምራታዊ ሓይሊ፡ ብንጹር ራEይን Eስትራቴጂን
ዝግራሕ ቅኑE መስመር ምEታር ድማ የድሊ፡፡ Eዚ ቅኑE መስመር’ዚ መንገዲ ዓወት’ዩ፡፡ ነዚ መንገዲ ዓወት ዝቕልስ ከኣ
መርሆ’ዩ፡፡
መርሆ Eላዊት ልሳን ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ኮይና፡ ከም ውድብ ንዝተበገስናሉ ህዝባዊ
ደሞክራሲያዊ ቃልስና ንምEዋት፡ ውድባዊ ፖለቲካዊ ኣማራጺታትና EትEምት፡ መንገዲ ሓቀኛ ዓወት ብምምራሕ፡
ብመንፈስን ተልEኾን ነቲ ዝተሰመየትሉ ዓሚቕ ትርጉምን ረዚን Eላማን ብብቕዓት ንምፍጻም፡ ኣብ መስርE ጸረ-ፋሽስታዊ
ስርዓት Iሳይያስ ኣብ ዝካየድ ህዝባዊ መኸተ፡ ናይ ቃልሲ ግቡኣ ንከተበርክት ዝተሰለፈት፡ ዳግም መርሆ ህዝባዊ
ደሞክራሲያዊ Eላማታትና ኮይና ከተገልግል፡ ቃለ-መሓላ ዝኣተወት ልሳንና’ያ፡፡
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ)
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ውሑስ ጎደና ዓወት!!
ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ዘሕልፍዎ ዘለዉ ኩለ-መዳያዊ ህይወት፡
ኣብ ህልው ይኹን ሕሉፍ ናይ ታሪኽ መዛግብቲ መዳርግቲ የብሉን፡፡ Eዚ መሪር ኩነት’ዚ፡ ካብ ግዜ ናብ
ግዜ Eናበኣሰ ቁልቁል-ዝኣፉ ዝንቆት ዘሎ ብምዃኑ ድማ፡ ሎሚ ካብ'ቲ ናይ ትማሊ፡ ንላEሊ ድሕነትን
ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣሻቓሊ፡ ተባራI ሕቶ ኮይኑ’ሎ፡፡ ነዚ ሻቕሎት’ዚ ዘጋድዱ ረቛሒታት
ብዙሓት’ዮም፡፡ ነቶም ሱር ዝሰደዱ ነዊሕ ዘኳማሳEናዮም ኤርትራዊ ዛEባታት ከም ርዱኣት ወሲድና፡ ናይ
ቀረባ Eዋን ተርEዮታት መወከሲና Eንተጌርና’ኳ፡ ናይ’ቲ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ
ግዝፈት፣ መጠኑን ዝተወሳሰበ ባህሪUን ምርኣይ ዝከኣል’ዩ፡፡
ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ፡ ኣብ የመን ዘካይዶ ዘሎ ወተሃደራዊ መጥቃEቲ፡ ብፍሉይነት ኣብ ኤርትራ ፈጢርዎ
ዘሎ ስግኣት ቁጽሪ ሓደ ኣጀንዳ’ዩ፡፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ነዚ ዞናውን ከባብያውን ወተሃደራዊ IድምትEትታው፡ ዓዳሚ ተራ ዝተጻወተ’ዩ፡፡ ኣብ መስርሕ ከኣ ነቲ ዘሳወሮ ፖለቲካዊ ወጥሪ፡ ኣብ ረብሕU
ንምውዓል፡ ኤርትራ መንደርደሪ’ዚ ወተሃደራዊ ወፍሪ ክትከውን ብIደ-ወነኑ ስምምE ኸቲሙ፡፡ ኤርትራ
መበገሲU ዝገብር ወተሃደራዊ መጥቃEቲ፡ ኣብ ኤርትራ ዝህልዎ ቀጥታዊ ጽልዋ ሓደ መልክE ስግኣት’ዩ፡፡
Eዚ ተገላባጢ መርገጻት፡ ኣብ ዝምድናታት ህዝብታት ኤርትራን የመንን ክፈጥሮ ብዛEባ ዝኽEል ኣሉታዊ
ኣሰር፡ ካልE ዘተሓሳስብ ጉዳይ’ዩ፡፡ Eዚ ወፍሪ’ዚ፡ ካብ ወተሃደራዊ ተልEኹU ወጻI መበገሲ ዝገብሮም
ኣይዶሎጂካውን፡ ካብ ታሪኽ ዝወረሶም በሰላታቱን፡ ብጉልባብ’ቲ ዝጀመሮ ወፍሪ ኣብ ምስፍሕፍሑ፡
ንኤርትራ መንጠሪቱ ከይገብር፡ ስግኣት ዓለም-ለኻዊ ማሕበረሰብ ከይተረፈ ኮይኑ ኣሎ፡፡ ንህዝብታት ኤርትራ
ከኣ ልEሊU፡ ዘቤታዊ ጉዳዮም’ዩ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ብሽም ምቅያር ባጤራ ናቕፋ ዘተኣታተዎ ናይ ምግባት ፖሊሲ፡ ንመዓልታዊ
ህይወት ህዝብታትና ብምንጋE፡ ፈጢርዎ ዘሎ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ርEሱ ዝኸኣለ
ዛEባ’ዩ፡፡ Eዚ ፖሊሲ’ዚ፡ ንህዝብታት ኤርትራ ኣብ ካልኣዊ ኣጀንዳታት ንምጽማድ፡ ንሱሩE ህይወቶም
ከይተረፈ ብምቁጽጻር ክርEሙ ዝገብር ፍጹም ፋሽስታዊ ጭካነ ዝወለዶ መቕጻEቲ’ዩ፡፡ ዝትግበረሉ ዘሎ
Eዋን ከኣ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታት ኤርትራ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ፡ ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘኸትል
ዓጸቦን ህልቂትን ከየስEብ ብማሕበረሰብ ዓለም ደረጃ ስግኣታት ኣብ ዝንጸባረቐሉ ዘሎ Eዋን’ዩ፡፡ ብርግጽ
ሓደጋ ደርቂ፡ ተፈጥሮኣዊ’ዩ፡፡ ግን ከኣ ህዝብታትና ክጻወርዎ ዘኽEሎም ሰብኣዊ ዓቕምታት፡ ብጊላዊ
ወፍርታት ጅሆ ዘሪU፡ ክምጽወቱ ጌርዎም’ዩ፡፡ ኣብ ርEሲU፡ ብሓገዝ ክረኽብዎ ንዝኽEሉ ህጹጽ ረድኤት
ብምሕሳም፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታትና ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ብምስጢር ሒዝዎ’ሎ፡፡ ስለዚ ስርዓት ህግደፍ
ዘነሃሃሮ ተፈጥሮኣዊ ደርቅን ፋሽስታዊ ናይ ምግባት ፖሊሲUን Eናተዘራረዩ፡ ንማሕበራዊ ህይወት
ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ፈተና ክወድቕ ጌሮም ኣለዉ፡፡
ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ኣብ መስርሕ ዘጋጥም ዘሎ ጅምላዊ ህልቂት፡ ነዚ ኩነት’ዚ ዝድርኽ ዘሎ
ውሽጣዊ ኩነታትን ጉዳይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰል ዜጋታትን’ውን ካልE ኤርትራዊ ዛEባ’ዩ፡፡ ብውድብ
ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል፡ ዝተመዘዘት ኣጻራይት ኮምሽን፡ ዘውጽኣቶ በዓል 453 ገጻት
ሪፖርት፡ ህልው ኩነታት ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ መጋባEያ ከይተረፈ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ዘርEይ’ዩ፡፡ ኣውሮጳዊ
ሕብረት፡ ን5 ዓመት ዝጸንሕ ፍልሰት ኤርትራውያን ንምንካይ ዝዓለመ ኣስታት 200 ሚልዮን ዩሮ ዝውድE
ፕሮጀክት ሰብኣዊ ሓገዝ ቀሪጹ፡ ኣብ ኤርትራ ከተግብሮ ዝተቐሰበ፡ ካብ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት
ዝፈጠረሉ ገዚፍ ሻቕሎት ዝነቅል’ዩ፡፡ Eዚ ሓገዝ’ዚ፡ ኣብ ጽባሕ’ቲ፡ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ልEሊ መንግስቲ
ኤርትራ ዘንበሮ ማEቀብ ን3 ግዜ ክቕጽል ኣብ ዝወሰነሉ፡ ኣጻራይት ኮምሽን ዘቕረበቶ ጸብጻብ ዝመርመረ
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መጋባEያ ው/ሕ/ሃ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት፡ ተወሳኺ መጽናEቲ ክግበር ውሳነ ኣብ ዘሕለፈሉ Eዋን’ዩ፡፡ ስለዚ
Eምበኣር መበገሲ ኣውሮጳዊ ሕብረት፡ ኣብ ልEሊ ፖለቲካዊ ባህሪ ስርዓት ህግደፍ ዘሎ ዓለም-ለኻዊ ሚዛን
ኣብ ቦትU Eናሃለወ፡ Eቲ ሓገዝ ብሰብኣዊ ዓይኒ ዝረA፡ ንሰብኣዊ ረድኤት ጥራይ ዝውEል፣ ጠንቂ ዋሕዚ
ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝኾኑ ፖሊሲታት ጽገናዊ-ለውጢ ክግበረሎም ቅድመ-ኩነት ዘለዎን ኣፈጻጽምU
ብቀረባ ምክትታል ዝግበረሉን ስምምE ምዃኑ፡ ካብ ብራስለስ ዝተወሃበ ወግዓዊ መግለጺ ይሕብር’ዩ፡፡
Eዞም ተርEዮታት፡ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ዝሻቐል፡ ብግብሪ ነዚ ጭርሖ'ዚ ንምውሓስ ንዝቃለስ ሓይሊ፡
ዝያዳ’ቲ ትማሊ ሓላፍነት ክስከም ዝገብሮ ምዃኑ ርዱE’ዩ፡፡ ነዚ መሰረት ዝገበሩ፡ ብሓባርን ብተናጸልን
ዝካየዱ ጻEርታት ኣለዉ፡፡ ሰፋሕቲ ህዝባዊ ምልEዓላት፣ Eናበረኸ ዝመጸ ዝተወደበ ተሳትፎ ህዝቢ፣
ፖለቲካዊ ሓይልታት ብውልቀን ብሓባርን ዘካይድዎ ጻEርታት….ወዘተ ዝተመዝገበ ዘገምታዊ ለውጢ ኣሎ፡፡
ግን ከኣ፡ ረብሓታት ህዝቢ ማEከሉ ዝገብር፣ ንተባራEቲ ሕቶታቱ ብዝግባE ዝምልሽ፣ ኣብ ጽኑE መትከላት
ዝተመሰረተን ብንጹር ራEይ ዝግራሕን መሪሕ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ምፍጣር Eዮ-ገዛና ኣይመለስናዮን፡፡
ደሞክራሲያዊ ቃልስና፡ ብEድመ ዘይኮነስ ብውጽIት ክምዘን ናብ ዘኽEሎ ደረጃ ክሰጋገር፡ ፖለቲካዊ
ድልውነትና ብምርግጋጽ ታሪኻዊ ሓላፍነት ክንፍጽም ንጥለብ ኣሎና፡፡ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣድህቦ
ዝነፈግናዮም፡ መንቀሊ ተደጋጋሚ ፍሽለታትና ዝኾኑ መሰረታዊ ሕጽረታትና ክንEርሞም ይግባE፡፡
መትከላዊ መቆሚያታትና፡ ናይ መጀመርያን መወዳEታን ኣገልግሎቶም ዝሰፈሐ ህዝቢ ዝጥርንፍን
ንረብሑU ብንቕሓት ዝቃለሰሉ ባይታ ብምፍጣር መንጽር ክEየር ኣለዎ፡፡ ንዘመዝገብናዮም ኣወንታዊ
ምEብልናታት ኣEቍብና ናብ ውሑስ ጎደና ዓወት Eንበጽሕ፡ በዚ ኣንፈት Eንተኸድና’ዩ፡፡ ኣብ ክሊ’ዚ ቅኑE
ኣንፈት'ዚ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/ ካብU ዝጥለብ ዘበለ ኩሉ ክገብር
ድልው’ዩ፡፡

“ሓሳውን ቆርበትን…….”
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ Eምሪ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ ክሳብ ሕጂ ዝተጠቐመሎም ሜላታት፡ ብሓደ ሸነኽ
ወተሃደራውን ስለያውን መሓውራቱ ኣኽቲቱ ተቓውሞታት ብምድሃኽን መኣዝኖም ብምስሓትን ዝጥቀመሉ ናይ
ራEድን ሽበራን ወፍሪ Eዩ፤ በቲ ካልE መዳዩ ከኣ፡ ብሃሱሳቱን Eሱባት መሓውራቱን ኣቢሉ ዘካይዶ
ብፕሮፓጋንዳ ዝግለጽ ናይ ምድንጋርን ሓሶትን ዘመተ’ዩ፡፡ Eዚ ሜላ’ዚ፡ ኣብ ታሪኽ ዝዝንተወሉ ቅዳሕ ናይ'ቶም
ዝቐደሙ ፋሽስታውያን ስርዓታት ቅዲ’ዩ፡፡
ነዞም ሜላታት፡ ከም ዋሕስ ፋሽስታዊ ፖለቲካዊ ስርዓቱ ብምሕሳብ፡ ኣካል ፖሊሲታቱን ትካላዊ ቅርጻታቱን ጌሩ
ክሰርሕ ዝጸነሐን ዘሎን ህግደፍ፡ ናይ መወዳEታ EጭU፡ ኣሰር Eቶም ዝቐደሙ ኣያታቱ ብምሓዝ፡ ኣብ ናይ
ታሪኽ-ጉሓፍ ክድርበይ ምዃኑ ብርግጽ ኣየጠራጥርን’ዩ፡፡ ነዚ መቅድም-ውድቀቱ ዝኾነ ጉEዞ ገና ብጊሓቱ፡ ኣብ
ንEዲ-ሕጹኖቱ Eናሃለወ “ኣሃዱ” Iሉ ካብ ዝጅምር ነዊሕ’ኳ Eንተኾነ፡ ኣይከም’ዛ ዝሓለፈት ዓመት 2015፡፡
ዓመተ 2015፡ ስርዓት ህግደፍ ከምቲ “ሓሳውን ቆርበትን Eናሓደረ ይፎኩስ” ዝብልዎ ኣብ ኩሉ መድረኻት፡ ኩለመዳያዊ ስEረታት ዝተጎምጎመሉ ዓመት’ዩ፡፡ ብኣንጻሩ ደንበ ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ምስ ኩሉ ሕጽረታቱ
ንዝቕጽል ጉEዙU ኣወንታዊ መደላድል ዝፈጠረሉ፡ ዓመተ ቃልስን መኸተን ኮይና’ያ ተመዚጊባ፡፡ Eዚ
መኽሰብ’ዚ፡ ውህሉል ድምር ናይ ዝሓለፈ ቃልሲ ውጽIት’ዩ፡፡ ቀጻልነቱ ንምውሓስን ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ዓወት
ንምስግጋርን ከኣ፡ ኣብ ቅድሜና ረዚን ታሪኻዊ ሓላፍነት ይጽበየና ምህላዉ ርዱE’ዩ፡፡ ስለዚ ከኣ፡ ኣንፈት
መኸተና ንምንጻር፡ ኣብ ቅድሜና ዘለዉ ብድሆታትን ኣወንታዊ ጸጋታትን ብግቡE ምምዛን ከድልየና Eዩ፡፡
Eላማ’ዚ ጽሑፍ Eንበኣር ነዚ ታሪኻዊ ሓላፍነት’ዚ ኣብ ጸብጻብ ብምEታው፡ መበገሲ ዝኸውን ኣመት ንምሃብ
ዝዓለመ’ዩ፡፡
ተሞኩሮና ኣብ ዓመተ 2015 ቅድሚ ምርኣይና ግን፡ መሰረታዊ ባህሪ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ንምልላይን ምስ
ህልው ኩነታት ንምንጽጻሩን ዝሕግዙና፡ ኣገደስቲ ታሪኻዊ ፍጻሜታት ብምልዓል፡ ገለ ኣብነታት ክንርEይ
ክንፍትን Iና፡፡


7ይ-ዓመት ሕታም ቁ. 18

3

መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብዋጋ ረዚን መስዋEቲ ህዝብታት ኤርትራ ንዝተረጋገጸ፡ ቦኽሪ ነጻነታዊ ዓወት ገቢቱ፡
ፖለቲካዊ ስልጣን ንበይኑ ብሒቱ ንምሓዝ ኣብ ንEዲ ሕጹኖቱ Eንከሎ ዝተጠቐመሉ ሜላ፡ ምቅብጣር ዝመልO’ዩ
ኔሩ፡፡ ነቶም ካብ ህዝብን ኣባላቱን ዝለዓሉ ዝነበሩ ሕቶታት ንምብርዓን ግዜ ክሽምት ብምምራጽ፡ “Eዛ ሃገር ጥርሓ
Iና ተረኪብናያ፣ መጀመርያ ሪፈረንደም ብምግባር ሕጋዊ መዛዘሚ ክንገብረሉ ግዜ ከድልየና’ዩ” ዝብል፡ ንግሩህ
ልቢ ህዝብታትና ዝሰልቡ ምኽንታት ብምቕራብ፡ ንተባራEቲ መድረኻዊ ሕቶታት ጎሲዩዎ’ዩ፡፡ Eዚ ስልቲ’ዚ ዝሃቦ
ግዜ ተጠቒሙ፡ “ብክልተ Eግረይ ደልዲለ ኣለኹ” ኣብ ዝበለሉ Eዋን፡ ግን “ነዴኺ ማይ ውረድላ” ዝዓይነቱ፡ ካብታ
ንምድህላል Eተገልግሎ ናይ ፕሮፓጋንዳዊ መሓውሩ ናብታ በትርን ዓረርን Eትመልኽ፡ ወተሃደራውን ጸጥታውን
ትካሉ ብምዛር፡ “ኣበይ ዝነበርኩም Iኹም፣ ንሕና ንፈልጥ” ብዝብል ኣጉል-ትEቢት ተነዲሑ፡ ውሽጣዊ
ተቓውሞታት ክድህኽ ጀሚሩ፡፡ ናይ’ዚ ኣብነታት፡ ብኣድማ ተጋደልቲ ዝፍለጥ ምንቅስቓስ፣ ጭፍጨፋ ስንኩላን
ማይ ሓባር፣ ኣብ ልEሊ ዝተፈላለዩ ተኸተልቲ ሃይማኖታት በብEብረ ዝወሰዶም I-ሰብኣዊ ስጉምትታት…ወዘተ
Eቶም ፍሩያት ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ብተኸታታሊ ዝጨወዮም፣ ዝቐንጸሎምን ዘሕቀቆምን ግዳያት’ዮም፡፡
ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝተኸተሎ ስልቲ፡ ከም'ቲ ብኣብነት ኣሰኒና ዝራኣናዮ ክልተ
መልክዓት’ዩ ኔርዎ፡፡ Eቲ ቀዳማይ ፕሮፓጋንዳዊ ጠባይ ዘለዎ ምድንጋር፣ ሓሶትን ዘይትግበር መብጽዓን ዘጣመረ፡
ካብ ርEሰ-ፋሽስት Iሳይያስ ጀሚሩ ብተዋረድ ብዝተጸፈዩ መሓውራቱ ዝሰላሰል ትካላዊ መልክE ዝሓዘ ወፍሪ’ዩ፡፡
Eቲ ካልኣይን ብልሒ ናይ'ቲ ፋሽስታዊ-ስርዓቱ ዋርድያ ጌሩ ዝርEዮ ድማ፡ ናይ ምቅንጻል፣ ምሕቃቕን
ምጭዋይን ተግባራት ብፊተ-ውራርነት ዝፍጽም፡ ወተሃደራውን ጸጥታውን ትካሉ’ዩ፡፡ Eዞም ክልተ ዓንዲ ሕቆ
ህላወ’ቲ ስርዓት ዝኾኑ ትካላት EናተመላልU፡ ዝኽተልዎ ስልቲ ዝወስድዎ ስጉምቲ ይኹን ቀንዲ ዋኒኖምን፡
ህዝቢ ብምርዓድን ብምድንጋርን ቀጻልነት ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ምEቃብ’ዩ፡፡ Eዚ ከኣ ክሳብ ዝተወሰነ
Eዋን፡ ካብ ውሱናት ኣካላት ኣብ ውሱን ከባቢታት ዝለዓሉ ተቓውሞታትን መባEታዊ ሕቶታትን ንምጭፍላቕ
ተገልጊሉሉ’ዩ፡፡ Eዚ ኣረሜናዊ ስጉምቲ’ዚ፡ ኣብU Eንከሎ ተመሳሳሊ ተርEዮታት ከይቀላቐሉ ከም’ቲ “ነዚ ዝራኣየ
ይቐጻE” ዝበሃል፡ “ሓንቂቆም ቆርጢጥናዮም” ብምባል ፋሽስታዊ መልEኽቲ ናብ ህዝብን ኣባላቱን ንምሕላፍ’ውን
ተጠቒሙሉ’ዩ፡፡
መቐጸልታ ናይ’ዚ ሕቡE ኣጀንዳ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ነቲ ብውሱናት ኣካላት ዝለዓሉ
ተቓውሞታት ንምጭፍላቕ ዝተሞኮረሉ ፋሽስታዊ ውዲቱ ብምስፋሕ፡ ግዳማዊ ኣጀንዳ ክፈጥር ተጓየየ፡፡ ኣብ
ውሽጢ 10 ዓመታት ጥራይ ከኣ፡ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ብበEብረ ኲናት ጻሕቲሩ፡ ሰብኣዊ፣ ንዋታውን
ማተሪያላውን ጸጋታት ሃገር ኣብ ኲናት ክህንኮት ጌርዎ፡፡ ንህዝብታት ኤርትራ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት
ደም-ኣቃቢU፡ መሰረታዊ Eላማ ሰውራና ብምብርዓን፡ ንመስርሕ ሃገራዊ ህንጸትን መድረኻዊ ጠለባቶምን
ኮሊፉዎ፡፡
ባEሉ ብዘሳወሮ መጋርያ ኲናት ህዝብን ሃገርን Eናብረሰ፡ ኣብ ባይታ ዘየሎ፡ ኣብ ስነ-ኣEምሮ ህዝብታትና ናይ
ከበባ መንፈስ ብምፍጣር፡ ብዋጋ ስልጣኑ፡ ታሪኽ EናዛበA፣ ዓሌታውን ዘርኣውን ሓረጋት Eናመዘዘ፡ ጽልI
ብምዝራE፡ ኣብ ዝፈጠሮ በዓቲ ክሕባE ጺIሩ፡፡ ሉUላዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ህዝብታት ኤርትራ ብIደወነኑ ገቢቱ
ከብቅE፡ ባEሉ ብዝጻሕተሮ ኲናት ዘየካትE ግዝኣት ኤርትራ፡ በጃ ስልጣኑ ንኣራግጽ ባEዳውያን ሓይልታት
ኣሕሊፉ ብምሃብ ዘራኸሰ ክንሱ፡ ተሓላቒ ሉUላውነት ከምስል፡ “ዶብና ኣይተሓንጸጸን፡ ሃገር ኣብ ምውሓስ Iና
ዘሎና….” ክብል Eናተመጻደቐ፡ ንዘቤታዊ ኣጀንዳታት ጅሆ ብምዝራE፡ ሩሕ ፖለቲካዊ ስልጣኑ መቃነዪ
ኣውIልዎ፡፡ Eዚ ንብዓት ሓርገጽ’ዚ፡ “ደው-በለለይ ክብለጸልካ” ብምዃኑ፡ Eንትርፎ ኣብ ፈለማ Eዋን ዝረኸቦ
ምድንጋጽ፡ ውIሉ-ሓዲሩስ ማይ ዓሚኹ’ዩ ተሪፉ፡፡
“ኣመል ምስ መግነዝ” ከም ዝበሃል፡ Eዚ ዶብ ሰጊሩ፡ ብጸቢብ ጉጅላዊ ሕሳባቱ ኣቦ-ጓይላ ኲናት ክኸውን፡ ደም
ብምፍሳስ ከኣ ፖለቲካዊ ሕሳባቱ ክምEርር ዘንቀደ ፋሽስታዊ ስርዓት፡ ኣብ ዘኣጎዶም መጋርያታት፡ ንህዝብን
ሃገርን ኤርትራ ሰፍ ዘይብል ከቢድ ዋጋ የEዲዩዎም’ዩ፡፡ ኪኑU Eቶም በብግዚU ዝኣጎዶም መጋርያ ኲናት፡
ኣማEዲዩ ዝስሕኖም ዘይኮነስ፡ ናብ’ታ ጸባብ ማይ-ቤቱ Eናቐረቡ፡ የEዳዉ ከቑርይOን ዓቕምታቱ ክሽምረርን
Eናገበራ፡ ኣብ መወዳEታ ንትኹልን ጋድምን ክስንጠቕ ጌሮሞ Eዮም፡፡ ህላወን ቀጻልነትን ፋሽስታዊ ስርዓት
Iሳይያስ ግን፡ ኣብ’ቶም ኣቐዲምና ዝገለጽናዮም መሰረታዊ ፖለቲካዊ ባህሪU ዝምስረት፡ ካብ ኲናትን ራEድን
ወጻI ክነብር ዘይክEል ብምዃኑ፡ ክሳብ ግብኣተ-መሬቱ ብሓዊ ክጻወት ምርጭU ጌሩ ቀጺሉ፡፡ ብዋጋ ሕሰም
ህዝብታትና፣ ሞትን ስንክልናን መንEሰያት ኤርትራ፡ ሓደገኛ ቁማር ተጻዊቱ ዝጠፈሸ ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስን
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ስርዓቱን፡ ብመስርሕ ካብ ህዝብታት ኤርትራ ዝተነፍጎ ድጋፍ፡ ብተቓውምቲ ጎረባብቲ ሃገራት ንምክሕሓሱ፣
ዘይቅዱስን ዘይ-መትከላዊን ቃል-ኪዳን ብምEታው፡ ጠንቂ ዞባዊ ዘይምርግጋE ኮይኑ፡፡ ብግብረ-ሽበራ ንዝጥርጠሩ
ሓይልታት ብምሕብሓብ፡ ከሰልጥን ከEጥቕን ከዋፍርን ብምዃን፡ ንመሳርE፡ ዞናውን ኣህጉራውን ግብረ-ሽበራ
ተመሓዝዩዎ፡፡ ከም ውጽIት ናይ’ዚ ትምሕክታዊ Eንድራ’ዚ፡ ዓለም-ለኻዊ ማሕበረ-ሰብ ብመንገዲ ባይቶ ጸጥታ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቢሉ፡ ንሰለስተ ዓመታት ብተኸታታሊ ማEቀብ ኣንቢሩሉ፡፡
ኣብ ክሊ’ዚ፡ ኣብ ዓመተ 2015 ዝተራEየ ፍሉይ ክስተት Eንተሊዩ፡- ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ነዚ ብባይቶ ጸጥታ
ኣብ ልEሊU ዝዝንብይ ዝነበረ፡ ናይ ሳልሳይ ግዜ Eገዳ ንምEጻፉ፡ ብሓደ ወገን ሰፊሕ ዲፕሎማስያዊ ወፈራ
ብምክያድ፡ ኣብ'ቲ ውሳነ ተራ ኣለወን ንዝበለን ሃገራት ንምኽሳበን ሰሪሑ’ዩ፡፡ Eዚ ወፍሪ’ዚ፡ ክሳብ ናይ ርEሰ-ማል
ወፍርታቶም ኣብ ኤርትራ ከካይዱ ከፍቅደሎም መብጽዓ ብምEታው፡ ድጋፍ ንምርካብ’ዩ ተንቀሳቒሱ፡፡ በቲ ካልE
መዳይ ከኣ “መከተ” ብዝብል ሽም፡ ሰፊሕ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍታት ንምክያድ ብምሕላን፡ ምስሉይ ተዋስO
ክሰርሕ ፈቲኑ’ዩ፡፡ ይኹን Eምበር፡ ኣብ ባይታ ዝተቐየረ ነገር ስለዘይነበረ፡ ከቢድ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን
ስEረት ተጎልቢቡ፤ ብሕፍረት’ዩ ወጺU፡፡ Eዚ ኣብ ልEሊ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን ቀንዲ ኣካላቱን ንሳልሳይ
ግዜ ዝተበየነ ማEቀብ፡ ብዘይተቓውሞ ዳርጋ ብሙሉE ድምጺ’ዩ ተወሲኑ፡፡ ባይቶ ጸጥታ፡ ናብ ከምዚ ዝኣምሰለ
ውሳነ ክበጽሕ ዝደረኾ ረቛሒ፡ ባEሉ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ጠንቂ ዘይምርግጋE ዞባ ኮይኑ ዝተጻወቶ ኣሉታዊ
ተግባራት መበገሲ ጌሩ’ዩ፤ ኣብ ልEሊU፡ ው/ሕ/ሃ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰት፡ ኣብ ተሞኩሮ ንመጀመርታ ግዜ
ኤርትራዊ ዘቤታዊ ኣጀንዳ ብምልዓል፡ ኣብ ልEሊ ንጹሃት ዜጋታት ዝፍጸም ዘሎ ሰብኣዊ ግህሰታት ኣመልኪቱ
ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ Eርቃኑ ብምውጻE፡ ሓቀኛ ምስሉን ባህሪUን ብምቅልU ተወሳኺ
መበገሲ ኮይኑ’ዩ፡፡ ብሳልሳይ ደረጃ፡ ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዘካየድዎ ሓያል ቃልሲ፡ ድርI ኮይኑዎ’ዩ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ነዚ ተደራራቢ ስEረቱ፡ ከም ኣመሉ ምስተቆርጠጠ፡ መመኽነይታ ዘናድየሉ፡
“ምEራባውያን ሃገራት ዘሪየናና፡ መንግስትና ንናይ ምEራባውያን ፖሊሲታት ስለዘይተጻEደ፡ ንምብርካኹ ዓሊሙ
ዝግበር ሸርሒ’ዩ፣ ብኣሜሪካን Iትዮጵያን ዝተከሸነ ውዲት’ዩ…” ክብል’ዩ ብጹE ከም ጲላጦስ ክኸውን ፈቲኑ፡፡
ንግደ ሓቂ ግን፡ Eዚ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰል ልUል ቆላሕታ ተዋሂቡዎ፡ ዓለምለኻዊ
ኣጀንዳ ክኸውን ዝበቐA ዘቤታዊ ጉዳይ፡ ሓቀኛ ምስልን መግለጽን ህልው ኩነታት ኤርትራ ዝወለዶ’ዩ፡፡ ብወዝቢ
ዝተረኽበ Eድል ዘይኮነስ፡ ብዙሓት Eሸላት ህጻውንቲ፣ ኣደ-ቆልUን ሓራሳትን ደቂ-ኣንስትዮ፣ ኣሸሓት መዓንጣ
ዘይቆጸሩ መንEሰያት ኤርትራ ዋጋ ህይወት ዝኸፈሉሉ፡ ስድራታት ዝዘኽተሙሉ፣ ዓድታት ዝባደማሉ ውህሉል
ኤርትራዊ ክውንነት’ዩ፡፡ ኣብ ምድረ-በዳታት ሲናይን ሰሃራን ድራር ኣሞራ ዝኾኑ፣ ኣብ ሲናይ ብሸፋቱ ክፍሊ
ኣካላቶም ዝተጎይሑን ዘሰቅቕ ግፍEታት ዝበጽሖምን ዜጋታትና ኣውያት መቓልሕ ዝፈጠሮ፡ ኣብ ምድሪ-ቤትና
ዝውሕዝ ዘሎ ንብዓትን መሪር ቃንዛን ድምር’ዩ፡፡ ዜጋታት ጊሎትን ከደምትን ላEለዎት ወተሃደራዊ መኮንናት
ህግደፍ ኮይኖም፡ መጻI ተስፍOም ጸልሚቱ Eድሎም ተሓሺሹ፤ ስድራ-ቤታቶም ብሓለንጊ ድኽነትን ዓጸቦን
ክግረፉ ዝፈረዶም ፋሽስታዊ ሓለንጊ ጥፍኣትን ብርሰትን ካብ ዝገጸበ ህይወቶም ዝተቐድሐ ህያው ኤርትራዊ
ቃንዛ ዝሓዘ ዓለምለኻዊ ኣጀንዳ’ዩ፡፡ ስለዝኾነ ከኣ፡ ርEሱ ዝኸኣለ ኣጻራይት ኮምሽን ተመዚዝዎ፡ ንልEሊ ሓደ
ዓመት ዝኣክል ምስ ቀጥታዊ ግዳያት Eናተራኸበ መርትOታቱን ጭብጥታቱን ኣሰንዩ ብኣስታት 500 ገጻት
ዝተጸብጸበ፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ህልው ስቓይ ህዝብታት ኤርትራ ዘርEይ ሰነድ’ዩ፡፡
ነዚ ሰነድ’ዚ ዝመርመረ ው/ሕ/ሃ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት፡ ነቲ ዝቐረበሉ ሰነድ ተቐቢሉ ተወሳኺ መጽናEትታት
ክግበር ብሙሉE ድምጺ’ዩ ወሲኑ፡፡
Eዚ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ካብቶም ዝቐደሙ ዞባውን ኣህጉራውን ዛEባታት ንላEሊ፡ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳይ፡
ብህያው ጭብጥታት ክስነይ ብዝኽEል ኤርትራዊ ኣጀንዳ ዝወረዶ ከቢድ ስEረት’ዩ፡፡ ነዚ ከቢድ ስEረት’ዚ፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ክጻወሮ ስለዘይከኣለ፡ ከም'ቲ ዝለመዶ ንምድንጋር ዓሊሙ፡ “ኣብ ኤርትራ ግህሰት
ሰብኣዊ መሰል የሎን” ዝብል ፎርም ኣዳልዩ፡ ኣብ ገሊU ብምትላልን ብምስግዳድን ኣብ ገለ ሸነኻቱ ከኣ፡ ብናይ
ስለያ መሓውራቱን Eናፈረመ ድምጺ ከተኣኻኽብ ዝተቐሰበ፡፡ Eዚ ተርEዮ’ዚ፡ ብርግጽ ናይ ንድየት ዝለዓለ
ጫፍ’ዩ፡፡ ከምU ጌሩ'ዉን ልEሊቲ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ሓቀኛ ምስክርነቱ ዝሃበን፡ ኣብ
ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብምግባር፡ ንመርማሪት ኮምሽን ው/ሕ/ሃ ድጋፉ ዝሃበ ደላይ
ደሞክራሲያዊ ለውጢ ድምጺ ብምEካብ፡ ሚዛን ክደፍEን ነቲ ዝተመዝገበ ዓወት ደለይቲ ለውጢ ክዓጽፍ ዘኽEሎ
ዓቕሚ ኣይረኸበን፡፡
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መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

ኣብ'ዚ Eንበኣር ሰሚርናሉ ክንሓልፍ Eንደልይ ሓደ-ቁምነገር ኣሎ፡፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ Eድመ ፖለቲካዊ
ስልጣኑ ንምንዋሕ፡ ዝጥቀመሎም ሜላታት ዝበራረ’ዩ ምዃኖም ክንርEይ በቒEና ምህላውና Eዩ፡፡ Eቲ
ብወተሃደራዊ መልክU ዝግለጽ፡ ተቓውሞታት ናይ ምጭፍላቕ፣ ምስዋር፣ ምቕንጻልን ምEሳርን፡ ሎሚ፡ ከም
ትማሊ ኣይኮነን፡፡ ከም ስርዓት ካብ ህዝቢ ተነጺሉ፡ ብማEለያ ዘይብሎም ህዝባዊ ሕቶታት ተወጢሩ፡ ብውሽጡ
Eናቦኽቦኸ ዝተመናነሀ፡ ብቐጻሊ ግርጭታት ዝሕቆንን ኣይ-ህልው ኣይ-ምውት ኮይኑ፡ ብተግባር ሓረስቶት ሃገርና
“መን-ኣመኖ” ከም ዝብልዎ ዝምሰል ስርዓት’ዩ፡፡
ኣብ ዲያስፖራ’ውን፡ ከም'ቲ ዝቐደመ በይኑ ዝብሕቶ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዓውዲ የሎን፡፡ ብምUት
ቃልሲ ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ መሓውራትን ደገፍትን ስርዓት ህግደፍ ዝተሸምረሩሉ፡ ካብ ቅሉE ናብ
ሕቡE ምንቅስቓሳት ዝተሰጋገሩሉ Eዋን’ዩ፡፡ መሳርE ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ሰሲኑ፡ ካብ ምክልኻል ናብ
ዝተጨበጠ መጥቃEቲ ክሰጋገሩ ዘኽEሎም ሓይሊ ሚዛን ዝፈጥሩሉ Eዋን’ዩ፡፡ መርኣያ ናይ’ዚ፡ ድሕሪ ጥቅምቲ
2013 ዘሰቅቕ ጅምላዊ ህልቂት ላምፔዱዛ፡ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ Eናበረኸ ምምጽU ኣፈናዊ
ግምታት ምውሳድ ይከኣል’ዩ፡፡ ብ2015 ዓ.ም፡ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንመርማሪት ኮምሽን ው/ሕ/ሃ ድጋፍ
ንምሃብ ኣብ ዝተዳላወ ሰፊሕ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ትርጉም ዘለዎ ተሳትፎ ኩሉ ክፍልታት ሕብረተሰብ
ምርግጋጹ፡ ነዚ ህዝባዊ ማEበል’ዚ ቀጻልነቱን ናህሩን ዓቂቡ ንምኻድ ዝካየዱ ዘለዉ ተኸታተልቲ ንጥፈታት ህያው
መረዳEታ’ዮም፡፡ Eዞም Eናበረኹ ዝኸዱ ዘለዉ ኣወንታዊ ምEባሌታት፡ ኣብ ማይ-ቤት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ
ዝፈጠርዎ ራEድን ስንባድን ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን፡፡ ስለዝኾነ ከኣ፡ ነዚ ህዝባዊ ማEበል’ዚ ፊት ንፊት ገጢሙ
ክስEሮ ዘኽEሎ ክውንነት Eናጸበቦ፡ ብቐንዱ ከኣ ዓቕምታቱን ናይ ምግባር ተኽEሉUን Eናለመሰ ክቆርይ
ዝጀመረ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ Eታ ናይ መወዳEታ Eርዲ ጌሩ ዝጠላዓላ ዘሎ ናይ ሓሶትን ምድንጋርን
ወፍሩ፡ ብዝተወደበ መልክU ኣብ ምክያድ ተጸሚዱ’ሎ፡፡
ከም ልሙድ፡ ኣብ ዝቐደሙ Eዋናት ነዚ Eዮ’ዚ ዘሰላስል ብ03 ዝፍለጥ ሕቡE መሓውር’ቲ ስርዓት’ዩ፡፡ ዝጥቀመሉ
ሜላ ድማ፡ ዘይስሩE ዝተመሰረሐ ሓበሬታታት ምዝርጋሕ’ዩ፡፡ ሎሚ ግን፡ Eዚ ትካል’ዚ ሓያል ርEሰ-ማላዊ ወፍሪ
ዝካየደሉ፣ ብዝተወደበ መልክU ዝምራሕ፣ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂታት ዝተሰነየ፣ ልUል ስልጠናታት ብዝተዋህቦም
ስሩዓት ማሕዮታት ዝEመም Eዮ ኮይኑ’ሎ፡፡ ዝጥቀመሎም መሳለጥያታት፡ መድረኻት ፓልቶክ፣ ማሕበራዊ
መራኸቢታት/ፌስ-ቡክ፣ ትዊተርን ብሎግን/፣ ብሽም ውልቀ-ሰባትን፡ ኤርትራውያን ኮሚኒቲታትን ዝተመዝገባ
ክሳብ ሸውዓተ ዝበጽሓ፡ ናይ Iንተርኔት ድሕረ-ገጻትን Eላዊ ልሳናት መንግስትን…ወዘተ’ዮም፡፡
Eዚ ስለያዊ ሰኪዔት’ዚ ኣብ'ዚ ቀረባ Eዋናት ጥራይ ዝፈነዎም ዝተመስርሑ ሓበሬታታት ከም ኣብነት ንምርኣይ
ዝኣክል፡- ኣብ 2015 ዝተጸወA ሰፊሕ ህዝባዊ ሰልፊ ኣመልኪቱ፡ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ዝዘርገሖም ምስሩሕ
ሓበሬታታት ሓደ’ዩ፡፡ Eዚ ሰላማዊ ሰልፊ’ዚ፡ ዳርጋ ኣብ ኩሎም ኩርናዓት ዓለም፡ ባንዴራ ኤርትራ ብዘቐደሙ
ህያው ሓወልቲ ነጻነታዊ ቃልስና ብዝኾኑ ስንኩላን Eናተመርሐ፡ ብዊንታን ርድየትን ኩሎም ተሳተፍቲ ሰላማዊ
ሰልፊ ተኻይዱ ከብቕE፡ ነዚ ርUይ ሕላገቱ ብምክሓድ “ምEራባውያንን Iትዮጵያን ዝመወልዎ ውዲት’ዩ” ክብል
ጸሎሎ ክቐብO ፈቲኑ፡፡ Eዚ ወትሩ ጸላEቲ ዝፍብርኽ ስUር ኲነተ-ኣEምሮ’ዚ፡ “ኣጻሉUኒ” ክብል ንህዝብታት
ኤርትራ፡ ምስ Eስትራቴጂካውያን ፈተውቱ ከይተረፈ ንምብታኹ፡ ንዝረኸቦም ኣጋጣሚታት ኩሎም
ብምምዝማዝ፡ ኣብ ረብሕU ንምውዓል ተጓይዩ Eዩ፡፡ ቀንዲ ታርጌቱ ከኣ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብን መንግስትን
Iትዮጵያ ዝገበረ’ዩ፡፡ “Iትዮጵያ መቃለሲት ባይታ ኣይኮነትን፣ ወያነ/Iህወደግ መስፋሕፋሒ ሕልምታት ራEሲ ዶ
ሃጸይ፡ ንምትግባር ሕቡE ኣጀንዳ ኣለዎ፤ ወያነ/Iህወደግ ንተቓወምቲ ዝገብሮ ሓገዝ፡ ርEሶም ከይኽEሉ ዝቅይድ
ሕቡE ውዲቱ ንምትግባር ዝዓለመ’ዩ…ወዘተ” ዝብል ወፍሪ፡ ታፔላ “ተቓውሞ” ብምሓዝ፡ ፊተውራሪ ኮይኑ ንሱ
ዝመርሖ ዳንኬራ-ተኺሉ፡ ምስ ብፖለቲካዊ Eትብቶም ዝመሓዘውዎ ሓይልታት ክጉይል ሓግዩ፡፡
ነዚ፡ ኣብ ንUስ ብርኪ ዘሎ፡ ገና መሊU ዘይተወደበ ማEበላዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ፡ ዝፈጠረሉ ከቢድ ሻቕሎት
ሓደግU ብምርኣይ፡ ንምብርዓኑ ክወፍር’ውን ተራEዩ፡፡ ማEበላዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ
ኣብ ምውጋድ ወሳኒ ተራ ከምዘለዎ ዘይሰሓት'ኳ Eንተኾነ፡ ብዘይ ብቑE መሪሕ ውድብ ግን፡ ዝተበገሰሉ Eላማ
ፈጺሙ ኣይሃርምን'ዩ። ስለዝኾነ'ውን ሕቶ ብቑE መሪሕ ውድብን ናይ ህዝቢ ሰፊሕ ምንቅስቓስን ዘይተኻኻE
ተራ ኣለዎም፡፡ Eንተኾነ ግን፡ ብሰንኪ ህልው ድኻም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞ፡ ኣድላይነትን ዘይትካE
ተራን መሪሕ ፖሎቲካዊ ውድብ፡ ግቡE ቱኽረት ዘይምሃብ ኣብ ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ክረA ጸኒሑን
ኣሎን። ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ድማ፡ ነዚ ጋግ'ዚ ንምስፋሕ፡ ብመሓውራቱን Eሱባት ልUኻቱን ኣቢሉ፡
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መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

“ተቓውምቲ ኣይረብሑን Eዮም፣ ተስፋና ካብ'ዚ ህዝባዊ ማEበል ጥራሕ’ዩ፣ Eቲ ቃልሲ ብሲቪክ ማሕበራት
ክምራሕ ኣለዎ” ዝብል ጓስጓስ፡ ክነሃሃር ክገብር ጸኒሑን ኣሎን። EላምU ድማ፡ ከምቲ “ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም”
ዝበሃል፡ ነቲ ገና ብርኪ ዘይተኸለን መሊU ዘይተወደበን ሰፊሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ፡ Eትብቱ ምስ ፖለቲካዊ
ሓይልታት ከይኣስር፡ ንምብርዓኑ ዝሓለነ ውዲት’ዩ፡፡
ብርግጽ Eዚ ሎሚ ዝፍጠር ዘሎ ሰፊሕ ህዝባዊ ማEበል፡ ኣብ ጽንኩር Eዋናት ናይ ዝተኸፍለ ከቢድ መስዋEቲ
ብድምር ዝተጠረየ ህዝባውን ሃገራውን መኽሰብ’ዩ፡፡ Eዚ ብቃልሲ ዝተረጋገጸ መኽሰብ’ዚ፡ ዘርዓዶም ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍን ደቂ-መዛሙርቱን ንምብርዓኑ ናይ ሞትን ሕየትን ቀቢጸ-ተስፋዊ ስጉምትታት ክወስዱ ከም
ዝኽEሉ ከይተሓልመ፡ ዝፍታሕ ሕንቅል-ሕንቅሊተይ’ዩ፡፡ ኣብ Iዶም ንዘላ ናይ መወዳEታ መጣልIት ካርታ
ተጠቒሞም ክፈጥርዎ ንዝደልይዎ በዓቲ፡ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎ ሓፋሽ ብምርግጋጽ ኣረብሪብካ፡ ክሰዓር
ዘለዎ’ዩ፡፡ ኣብ'ዚ Eንሕተቶ ዋጋ ከቢድ፡ Eቲ መድረኽ’ውን ጽንኩር ክኸውን ይኽEል’ዩ፤ ከም'ቲ ክሳብ ሕጂ
Eናራኣናዮ ዝመጻና ህያው ተሞኩሮና ግን፡ “ሓሳውን ቆርበትን Eናሓደረ ይፎኩስ” ስለዝኾነ ዓወት ምድራርና
ዘይተርፍ ግድነት’ዩ፡፡
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ብዘተኣማምን ንምውሓስ፡ Eቲ
Eንኮ ፍታሕ፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ኣብ ዝካየድ ደሞክራሲያዊ ቃልሲ፡ ሰፊሕን ንቑሕን
ተሳትፎ ህዝብታት ኤርትራ ዘረጋግጽ፡ ብቑE መሪሕ ውድብ ክምስረት Eናተቓለሰ ዝመጸን፡ ኩሉ ዓቕምታቱ
ከይበቐቐ ዝደጋገፍን፡ ኣብ ወሳንነት ህዝብታትና ካብ ዘለዎ ጽኑE Eምነት ዝነቅል’ዩ፡፡ ህዝብታት ኤርትራ
ብዝፈጥርዎም ውዳቤታት ኣቢሎም፡ ብሩህ መጻIOም ከማEድዉ ኣብ ዘኽEሎም ንጹራት መትከላዊ መርሆታት
ተወዲቦም፡ ኣልፋን Oሜጋን ፖለቲካዊ ስልጣኖም ንምዃን ዘብቅOም ቀጥታዊ ሱታፌOም ንምውሓስ፡ ሎሚ’ውን
ካብU ዝጥለብ ኩሉ ንምግባር ቁሩብ’ዩ፡፡ ንናይ ህዝብታት ኤርትራ ተባራEቲ ሕቶታት ኣብ ጸብጻብ ዘየEቱ፡
ንተሳትፎOም ብዝኾነ ይኹን መልክዓት ዝጻባEን ዝጎስን ተርEዮታት ይኹን ዝንባሌታት፡ ብንቕሓት ዝቃለሶ
መትከላዊ EምንትU’ዩ፡፡

ንጥፍኣትና ዝሰመረ ግንባር ንምፍሻል፡
ንድሕነትና፡ ንሕና ንውፈር!!
መንቀሊ’ዚ ጹሑፍ፡ ምስ ምዝዛም ዓመተ 2015፡ ምጅማር 2016፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተራኣዩ ብሉጻት
ተሞኩሮታትና ዓቂብና ንምኻድን ንምትርንOምን ዝዓለመ Eዩ፤ ኣብ ክሊ’ዚ፡ ብመንጽር ዝሓለፈ ተሞኩሮና
ብድሆታትናን መንቀሊታቶምን ብምልላይ ንቕሓትና ንምብራኽ መኸተና ከኣ ንምሕያል ዝሕግዝ ህዝባዊ ኣጃንዳ
ንምስራE’ዩ፡፡ ቀንዲ ማEከሉ ከኣ፡ ናብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓፈሻ፡ ናብ መንEሰያት ከኣ ብፍላይ ዘተኩር
ኮይኑ፡ ምስ ቀጥታዊ ህይወት ኤርትራውያን ስደተኛታት መዓስከራትን ሃብታም ተሞኩሮOምን ክሳነ መሪጽና
ኣሎና፡፡ ዘልዓልናዮ ዛEባ፡ ዝንተ-ሞጎታዊ ምትEስሳሩ፡ ንህይወት ኣብ መላE ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ዝጸልው
ሓባራዊ ረቛሒታት ከም ዝህልዎ ኣብ ጸብጻብ ከም ዘEተወ ኣይሰሓትን፡፡
ኣብ ዝሓለፍናዮ ዓመት፡ ኣብ ማህደር ታሪኽ ካብ ዝተሰነደ ብሉጽ ተሞኩሮ፡ Eቲ ስሙይን ገዚፍን ኣብ መስርሕ
ደሞክራሲያዊ ለውጢ ከኣ ዓብይ ትርጉም ዘለዎ ፍጻመ፡ ኣብ መላE ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘካየድዎ ሰፊሕ
ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ፡ መቕድም ዝስራE’ዩ፡፡ Eዚ ብ26 ሰነ 2015 ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብሓፈሻ፡ ኣብ ጀነቫ
ድማ ብፍላይ፡ ንመርማሪ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድጋፎም ንምግላጽ ዝተኻየደ ዓብይ
ሰላማዊ ሰልፊ’ዚ፡ ብዓይነቱን ኣወዳድብUን Eዉት ኣብ ልEሊ ምንባሩ፡ ተሳትፎ ናይቶም ግዳይ ምልካዊ ስርዓት
ህግደፍ ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀጥታውን ድሙቕን ኣበርክቶ ዝተንጸባረቐሉ’ዩ፡፡ ኤርትራውያን
ስደተኛታት መዓስከራት Iትዮጵያ ከኣ፡ ኣካል’ዚ ታሪኽ ኔሮም፡፡ ሚስጢር ናይ'ዚ ሰፊሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ’ዚ፡
ከም ኣጀንዳ ንነፍሲ-ወከፍ ኤርትራዊ ዘሳትፍ ብምንባሩን ንዝሓለፎ ህይወት ኣዘኻኺሩ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ
ተቓውሙU ክድምጽ ወርቃዊ Eድል ዝፈጠረሉ ኣጋጣሚ ብምንባሩ’ዩ፡፡ Eዚ ታሪኻዊ ፍጻመ’ዚ፡ ህዝቢ ኣብ
ኣጀንድU ከላEሎን ከዛርቦን ዝኽEል ሓይሊ Eንተረኺቡ፡ ክቃለስ ቅሩብ ምህላዉ ዘርኣየ ህያው ኣብነት’ውን Eዩ፡፡
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ኣብ'ዚ መስርሕ’ዚ ድሙቕን ሰፊሕን ተሳትፎ ዝነበሮም ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ኣብ በብEዋኑ ክብን ለጠቕን
ዝብል ሃብታም ናይ ቃልስን መኸተን ታሪኽ ከም ዘለዎም ዘይከሓድ ሓቂ’ዩ፡፡ ነዚ መሰረታዊ ሓቂ’ዚ መበገሲ
ብምግባር፡ መዓልታዊ ህይወት ኤርትራውያን ስደተኛታት ነበርቲ Iትዮጵያ ተሳትፎOም ኣብ መስርሕ
ደሞክራሲያዊ ቃልስን ህልው ብድሆታቶምን Eንታይ ከም ዝመስል ብምርኣይ፡ ኣንፈት መኸትU ንምንጻር
ዝሕግዝ ኣመት ምሃብ፡ ነዚ ኣብ ወርሒ ሰነ 2015 ዝተመዝገበ ብሉጽ ተሞኩሮ፡ ናህሩ ንምEቃብን ንምትርንUን
Eዋኑ ሕጂ’ዩ፡፡
ንህልው ክውንነት ኤርትራውያን ስደተኛታትን መዓልታዊ ህይወቶምን፡ ኣካል ውራዩ ጌሩ ዝከታተል፡ ዝኾነ
ግዱስ ብግልጺ ከምዝEዘቦ፡ ነቲ በብEዋኑ Eናበረኸ ክመጽE ዝጸንሐ ንቑሕ ተሳትፎ ኤርትራውያን ስደተኛታት
ብሓፈሻ፡ መንEሰያት ድማ ብፍላይ፡ ንምጉታም፡ ዋናታቶም ብግልጺ ዘይፍለጡ ጸረ-ቃልስን መኸተን ዝኾኑ
ለበዳታት ክስEርሩ ጀሚሮም Eዮም፡፡ ብፍላይ ከኣ፡ ካብ 2010 ንደሓር ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት Iትዮጵያ፡
ጸላም ተጎልቢቦም ካብ ዝዝረቡ ሰላሕታ ወራራት ገሊኣቶም ንምጥቃስ ዝኣክል፡- “ስደተኛ Eንተኾንኻ፡ ጉዳይ
ስደትካ ግበር፡ ኣብ ፖለቲካ ኣየEትወካን’ዩ፤ Eዞም ተቓወምቲ ውድባት ዝረብሑ ኣይኮኑን፤ ተቓዋሚ ውድብ
ዝበሃል ኣብ'ዚ መዓስከርና ክንርEይ ኣይንደልይን፤ ለውጢ ተቓሊስካ ዘይኮነስ ከከም ሽጣራኻ’ዩ…” ወዘተ ዝብሉ
ዓው-Iሎም ዘይዝረቡ ናይ ጉብጥሽን በለጽን ጭርሖታት EናሳEረሩ ክመጹ ጸኒሖም’ዮም፡፡ Eዞም ዋናታቶም
ብወግI ዘይፍለጡ ኣEነውቲ ጓስጓሳት፡ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ኤርትራዊ ስደተኛ፡ ዘይርጉE ኩነት ክፈጥሩ
ተራEዮም Eዮም፡፡ Eዚ ጓስጓስ’ዚ፡ ብወዝቢ ዝካየድ ኣይኮነን፡፡ Eቲ ኣብዝሓ ንጸጋምን የማንን ከየገላበጠ፡ ከም ዘለዎ
ዝደግም ግሩህ ግዳይ ገዲፍና፡ Eቶም ሃንደስቲ ናይ'ዚ ጓስጓስ ግን፡ ብEላማን ብመጽናEትን ዘካይድዎ ወፍሪ’ዩ፡፡
ንሕቡE ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቶም ንምርዋይ፡ ብዋጋ ህይወትን Eድልን መንEሰያት ኤርትራ ክጣልU
ናይ ዝመረጹ፡ ንጥፍኣት ዝተዓጠቑ ደመኛታት ጸላEቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝመስርሕዎ ውዲት’ዩ፡፡
መሃንዲሳት ናይ'ዚ ውዲት’ዚ፡ ብባህሪOም ሓደ፡ ብኣቋውማOም ድማ ክልተ ገጻት ዘለዎም Eዮም፡፡ ሓደ ዝገብሮም
ባህሪOም፡ ክልቲOም ንቑሕ ተሳትፎ መንEሰያት ኣብ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ኣምሪሮም ዝጽየፉ፡ ንምጉታሙ ከኣ፡
ጸላም ተጎልቢቦም EናተመላልU ዝወፍሩ፡ ኣብ ነጻን ደሞክራሲያዊን መድረኻት፡ ህልውንOም ዘኽትም፡ ስለዚ ከኣ
ከም መልኣከ-ሞት ዝጸልዎ ምዃኖም’ዩ፡፡ ኣቋውማOም ከኣ ብክልተ መሰረታዊ ረቋሒታት ዝግለጽ’ዩ፡፡ Eቲ
ቀዳማይ፡- ካብ ኣፍንጭU ንላEሊ ኣርሒቑ ዘይርEይ፡ ብውልቃውነትን ስስAን ዝዓወረ፡ ኤርትራዊ ስደተኛ ምንጪ
ቁጠባዊ ረብሓታቱ ንምግባር ዝንቀሳቐስ ሓይሊ’ዩ፡፡
Eቲ ካልኣይ ድማ፡- ነዊሕ ዘማEደወ ፖለቲካዊ ሕሳባቱ ንምምላE፡ ብናይ Eንሰሳዊ ሕልና፡ “EንተዘይበላEኩዎ
ይብትኖ” ዝምራሕ ግን ከኣ፡ ናይ ዝተወደበ ሓይሊ ወፍሪ’ዩ፡፡ ነዚ ሓፈሻዊ መግለጺ’ዚ መበገሲ ብምግባር፡ ምስ
ጭቡጥ ህይወትን ተሞኩሮን ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ Eዚ ብሂል’ዚ ከመይ ኣብ ባይታ ይግለጽ ዝብል
ብመረዳEታታት ምስናዩ ኣገዳሲ ይመስለና፡፡
ክልቲOም ገጸ-ባህርያት ሒዞም ዝዋስU ኣካላት፡ ዘይምርግጋE ንምፍጣር ሓቢሮም ተመላላI ወፍሪ’ዮም ዘካይዱ፡፡
ዘይተረጋገA ህይወት ስደተኛ፡ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝራኣዩ ናይ ደላሎን ኣሰጋገርቲ ሰብን ገጸ-ባህርያት ሒዞም
ዝዋስU ኣካላት፡ Iድ-ብIድ ክኸፍል ዝኽEል ርኹብ Eንተረኺቦም Eናተኸፍሉ፡ ንዘይብሉ ድማ፡ ሰሪሕካ
ትከፍለና Eናበሉ፡ ካብ'ታ መባEታዊ ሓርነቱ ኣውሒሱ ዝEቆበላ መዓስከር ከመዛብልዎ፡ ብኣጎምጀውቲ ወግEታት
ቀልቡን ሃሙን Eናሰለቡ፡ ንግሩሃት ኣብ መጻወዲያታቶም ከEትውዎም ብጻEቕን ብመደብን ይወፍሩ፡፡ በዚ
ጓስጓስ’ዚ ንዝሓበልዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ካብ ዶባት Iትዮጵያ ክሳብ ዘስግርዎም ዘሎ ቅብጥሮትን
ክንክንን መዳርግቲ የብሉን፡፡ ዶብ Iትዮጵያ ምስ ሰገሩ ግን፡ Eቲ ኣብ ማEከናት ዜና EንሰምO ፍጻሜታት’ዩ
ዝቕበሎም፡፡ ጻምE ምድረ-በዳታትን ባህርያዊ ተጻብOታትን ናብ'ዚ ጉEዞ’ዚ ክተንቅድ Eንከለኻ፡ ቀዲምካ ብስነኣEምሮ ይኹን ብኣካል ነብስኻ ስለተዳልው፡ ንቡር ናይ'ቲ መስርሕ መስገደል’ዩ፡፡ ካልE ካብ ትጽቢት ወጻI
ዘጋጥም፡ ኣብ ትሕቲ ሙሉE ምሕረት ናይ'ቶም ንስደት ከስግሩኻ ምዃኖም ቃል ዝኣተዉልካ፡ ከም መላEኽቲ
ብመብጽዓታት ዝጠበሩኻ ደላሎ Iኻ ትወድቕ፡፡ Eዞም ደላሎ ከም'ቲ ካብ ቦታኻ ክትብገስ Eንከለኻ Eምነት
ዘንበርካሎም ክኾኑልካ ዝጽበ Eንተሊዩ፡ ሕያዋይ በጊE ክኸውን ኣለዎ፡፡ ካልE’ኳ Eንተተረፈ፡ ብድኻም፣ ጽምIማይን ጥሜትን ንዝተሰነፉ ግዳያት፡ ድራር ኣዛብE ጌሮሞም ክኸዱ ዘይጽገሙ፡ መስርE Eናበተኸ ንዘሸገሮም
ግዱE፡ ኣብ ጸምጸም በረኻ ከቓብጹዎ ድሕር ዘይብሉ፡ ካብ ሰብ ዘይተፈጥሩ ኣረሜናት’ዮም፡፡ ተወሳኺ ክፍሊት
ንምሕታት ጅሆ ብምሓዝ፡ ናብ ስድራ-ቤታቶም ብዘሰቅቕ መግረፍትን ኣደራEን ክጠርU ዝግደዱ ማEለያ
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የብሎምን፡፡ መከረኛታት ስድራ፡ ኣፈ-ርክቡ ኮይኑዎም ክሕረጡን ጥሪቶም ክሕርጁን ይጓየዩ፡፡ Eቶም ዘይተዓደሉ
ግዳያት ድማ፡ ካብ ሓደ ደላላ ናብ ካልE Eናተሸጡ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፌርማታታት ዝውህለል Eዳ ኣብ ዝባኖም
ተጻIኑ፡ ክሳብ ዝኸፍልዎ ወይ ገዛI ዝረኽቡ፡ ኣብ ሕቡE ካምፖታት ካብ ምምሳን ክሳብ ኣገደስቲ ክፋል
ኣካላቶም Eናተሰጠየ፡ ንEዳጋታት ዝጓረቱዎም ማEለያ የብሎምን፡፡ Eዚ ኩሉ ሕሰምን ኣደራEን ንንዋይ’ዩ፡፡
ብህይወት ንጹሃት ዜጋታትና ዝጥረ፡ ብደም-ዝተበከለ ሃብቲ’ዩ፡፡
ኣብ’ዚ ሰንሰለታዊ መስርሕ’ዚ ዝሳተፉ፡ ውልቃውን ጉጅላውን ሕሳባቶም ዘቐድሙ ሓተላታት ታሪኽን ሕልንOም
ዝዓረቐ ነዳያንን መን Eዮም? EንተIልና ካብ መንነት ጀሚርካ ማሕበራዊ ጽፍሕታቶምን ፖለቲካዊ
መርገጻቶምን ጉራም-ሃይለ ዝኾኑ ባEታታትን ጉጅለታትን ዝሓቖፈ፡ ንጥፍኣት ዝተዓጥቐ ብንዋይ ዝዓወረ መሳርE
ኮይኑ ንረኽቦ፡፡
Eቲ ካልኣይ ግን፡ ዝተወደበ ንርሑቕ ኣሚቱ ዝካየድ፡ ብEላማን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ናይ ጥፍኣት ወፍሪ’ዩ፡፡
ኣብ'ዚ መስርE’ዚ ቅድመ-ግንባር ዝተሰለፈ ስርዓት ህግደፍ፡ መደብ ሂቡ ዘውፈሮ፡ ብሽም ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ
መዓስከራት ስደተኛታት ዝተጸፈየ ሓይሊ’ዩ፡፡ ነዚ ሸነኽ’ዚ ካብ ኣረኣEይU ተበጊሱ ዓንዲ-ሕቆን ወዲ መስርUን
ዝኾኖ ሸነኽ ከኣ፡ ብደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝምሕልን ዝጥሕልን፡ ግን ከኣ፡ ኣብ ዓውዲ ተግባር፡ ንሱ ናብ
ፖለቲካዊ ስልጣን ዘይድይበላ ኤርትራ፡ ክርEይ ዘይደሊ፡ ናይ ምብሓትን ምግላልን ሕማም ዘይበለየሉ ገለ ሸነኽ
Eዩ፡፡
Eዚ ወፍሪ’ዚ፡ ንስርዓት ህግደፍ ቀንዲ ዋኒኑ’ዩ፡፡ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ዝተኣኻኸብ ናይ ለውጢ ሓይሊ ሓደግU ጌሩ
ስለዝርEይ፡ ብሽም ዳግማይ ስደት ክዘርዎን፡ ካብ ከባቢU ብምርሓቕ Eድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ከናውሕ፡ ናይ
ዝኽተሎ ውዲታዊ ስልቲ ውጽIት፡ ስደተኛ ተመሲሉ ክወፍር ባህርያዊ’ዩ፡፡ Eቶም ደለይቲ መሰረታዊ ለውጢ
Iና ዝብሉ፡ ብመሰረታዊ ፖሎቲካዊ ባህርያቶም ካብ ህግደፍ ዘይፍለዩ ሓደ-ሓደ ሓይልታት'ውን፡ ኣብ ህይወት
ስደተኛታትና ኣሉታዊ ተራ ከምዝጻወቱ ዝሕባE ኣይኮነን።
ካብ ኤርትራ ናብ Iትዮጵያ ዝተሰደደ መንEሰይ፡ ኣብ ኤርትራ Eናሃለወ ኣማራጺ ፖለቲካዊ ርEይቶታት ክህልዎ
ዘይሕሰብ’ዩ፡፡ Eታ Eንኮ Eድሉ፡ ብመንገዲ ሳዋን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣቢሉ ዝረኸባ ህግደፋዊት ናይ ጥፍኣት
መንገዲ’ያ፡፡ በዛ መንገዲ’ዚኣ ተመስሪሑ፣ ማሕበራዊ ምህንድስና ተኻይዱሉ፣ ህግደፋዊ ተልEኾ ክፍጽም ኣብ
ዝወፈረሉ Eዋን ግን፡ Eታ ህግደፍ ዘስነቖ ናይ ትምክሕትን ጃህራን ኣማራጺት፡ ብሩህ ተስፋታቱ Eናሓሸሸት፡
ትሕቲ ሰብኣዊ ፍጡር ከም ጊላ ትሰርO ምህላዋ ካብ ናይ ባEሉ ተሞኩሮ ክግንዘብ በቒU፡፡ ስለዚ ከኣ፡ ነቶም ብስነኣEምሮን ኣካልን ቀይዶም ጊላ ህግደፍ ጌሮሞ ዝነበሩ ድሑራት ኣራኣEያታት፡ ካብ ናይ ባEሉ ተሞኩሮ፡
መባEታዊ ንቕሓት ጨቢጡ፡ ዶብ ብምስጋር ናብ Iትዮጵያ ክEቆብ ኮይኑ’ዩ፡፡
ኣብ Iትዮጵያ ከም ስደተኛ ኣብ ዝተዓቑበለን Eዋናት፡ ካብ'ታ ገፋሕ ቤት ማሕቡስ ወጺU ብምህላዉ፡ ንዝረኸቦ
ተዛምዶዊ ነጻነት ተጠቒሙ፡ ከባቢU ከንብብን ዝሓለፎም መስርሓት ክፍትሽን ሰፊሕ Eድላት ምርካብ ዘይተርፍ
Eዩ፡፡ ልEሊ ኩሉ ከኣ፡ ብህግደፍ ዝበሃሎ ዝነበረ፡ “ተቓወምቲ ዝበሃሉ የብልናን፤ Eዞም ዘለዉ ኣንጻር ነጻነታዊ
ተጋድሎና ዝነበሩ 5ይ መስርAኛታት’ዮም፤ ሕጂ ከኣ መሳርሒ ወያነ ኮይኖም ሃገር ዝሸጡ ከደዓት’ዮም፤
ሉኣላውነት ኤርትራ ዋሕሳ ህግደፍ ጥራሕ’ዩ” ወዘተ ዝብል ስነ-ኣEሙራዊ ኲናት ክሳዓር’ዩ፡፡ ብተመሳሳሊ “ካብ
ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ውሑስ ሰላም ዘለዋ ኤርትራ ጥራሕ’ያ፤ ብምEባለታትና ዓይኖም ደም-ዝመልOም ሓሳዳት፡
ሉUላውነትካ ክደፍሩ፡ ነጻነትካ ክምንጥሉ ብዝዘራረዩ ሓይልታት ተከቢብኻ Iኻ፤ Iትዮጵያ-ተጋሩ ታሪኻውያን
ጸላEትና Iዮም” ዝብል መርዛም ዘርኣዊ ፕሮፓጋንዳ፡ ጥራሕ ዝባኑ ዘውጽE ወድዓዊ ሓቅታት ከለሊ ክበቅE’ዩ፡፡
Eዞም መባEታዊ ዝመስሉ ፖለቲካዊ ኣማራጺታት ከተለልይ፡ ሓቅታት ከትመሚ ዝገብሩ፡ ኣብ ስደት (Iትዮጵያ)
ዝተረኽቡ ጸጋታት፡ ንኤርትራዊ ስደተኛ ማEዝኑ ከትሕዝዎ ዝኽEሉ ዓበይቲ መኽሰባት’ዮም፡፡ ነዞም
መኽሰባት’ዚኣቶም ብግቡE ዘለለየ ኤርትራዊ ስደተኛ ድማ፡ ኪኖ ውልቃዊ ዋኒኑ፡ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኣጀንድU
ጌሩ ክዛረብ፡ ካብ ተዓዛባይ ናብ ንቑሕ ተሳተፍነት ክሰጋገረሉ ዘኽEሎ ዓቕምታትን ድልውነትን Eናደለበ፡ ደረጃ
ተሳትፎU ኣብ ቃልሲ ከኣ፡ Eናበረኸ ምኻዱ ዘይተርፍ’ዩ፡፡
Eዚ ደረጃ ብደረጃ ዝዓብይ ናይ ሓፋሽ ተሳትፎን ንቕሓትን ከኣ፡ ንስርዓት ህግደፍ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ካብ ህግደፍ
ዝተፈለየ ኣማራጺ ሒዙ ብምቕራብ፡ ሓፋሽ ኣብ ጎኑ ከሰልፍ ባህሪU ዘይዓደሎ ሸነኽ’ውን፡ ማEረን ልEልን
ህግደፍ፡ ከም ቁሪ-ኣሳሕይታ ክፈርሖ ከም ዝጅምር ርዱE’ዩ፡፡ ስለዚ ከኣ፡ ከካብ ነናይ ባEሎም ጸቢብ ሕሳባት


7ይ-ዓመት ሕታም ቁ. 18

9

መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

ተበጊሶም፡ ሰብ-ዘሰጋግሩ ደላሎ፣ ህግደፍን ናይ ባህሪ መሓዙቱን ኣብ ሓደ መስርE ተሰሊፎም፡ ነቲ ውጹE
ኤርትራዊ ስደተኛ Eናመሰሉ ብዘብለጭልጩ መብጽዓታትን ኣብ በብEዋኑ ብዝፍብርኽዎም ስግኣታትን ንየዋሃት
Eናሓበሉ፡ ኤርትራዊ ስደተኛ ርጉE ህይወት ከይህልዎ፡ ጎይታ ናይ ሎምን መጻI Eድሉን ከይኸውን፡ ገጹ ናብ'ታ
ተገፊU ዝወጸላ ዓዱ ከይጥምትን መሰረታዊ ፍታሕ ከየምጽEን፡ ብዝመላላE ህጁም ወፈራ ዘካይዱሉ ዘለዉ፡፡
ከም መግለጺ ናይ’ዚ፡ ኣብ ዝሓለፈ ተሞኩሮ ዝራኣናዮም ርጡባት ሓቅታት ብምልዓል፡ ገለ መወከስን መነጻጸርን
ኣብነት ክንጠቅስ፡፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ ብሃንደት ምስ ዓረፈ፡ “ደጊም Iትዮጵያ ንጉዳይ
ኤርትራውያን ስደተኛታት Eትህቦ ዝነበረት ቆላሕታ ከብቅE’ዩ፤ መዋጽO ዝኾነኩም ረኣዩ” ዝብል ሰፊሕ ወፈራ
ኔሩ፡፡ ክንደይ ድማ ብዘይውነ ሃጽ Iሉ ከይዱ፡፡ Eዚ ናይ ሓደ ቅንያት ሕሱር ወፈራ’ዚ፡ ሓቅነት ስለዘይነበሮ ጊዜ
ስIርዎ፡፡ መንግስትን ህዝብን Iትዮጵያ፡ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝገብርዎ ሓገዝ ብመስዋEቲ ውልቀ
መራሒ ዘይቅየር፡ ብመትከል ዝቕየድ ምዃኑ፡ ታሪኽ ብምድጋም ኣረጋጊጾሞ፡፡ ድሕሪ’ዚ፡ ጠቢባን ሰብ-ፍሉይ
ረብሓታት ዝኾኑ ናይ ጥፍኣት ግንባራት ዝመሃዝዎ፡ ማይ ዘይጠዓመ ኣጀንዳ ኔሩ፡፡ ምስ ጅምላዊ ህልቂት
ላምፓዱሳ ብዝተታሓሓዘ፡ ኣብ ዝተዳለወ ናይ ሓዘን ስነ-ስርዓት ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ብከቢድ ሓዘን
ንዝተሰበረ ልቢ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓፈሻ፡ ናይ ቆልዓን ሰበይትን ድማ ብፍላይ ተበሊጾም፡ ብድሑር
ስሚIታት ኣላዓIሎም ኣጀንድOም ከተግብሩ ሃቂኖም፡፡ ጭካነን ሕልናዊ ንዴትን ናይ’ዞም ኣካላት’ዚኣቶም
ዝግለጸሉ ሓደ መዳይ Eምበኣር Eዚ’ዩ፡፡ ብንጹሃት ግዳያት ላምፓዱሳ፡ ፖለቲካዊ ኣጀንድOም ንምEዋት፡ ልUል
ኣቓልቦን ክንክንን ዘድልዮም ቆልUትን ኣንስትን ኣብ ዝበዝሑሉ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ናብ ኣምባጓሮ ቀይሮም ሕሱር
ድሌታቶም ከርዉዩ ምሕላኖም’ዩ፡፡ Eላማ’ዚ ኣምባጓሮ ከኣ፡ Iትዮጵያ መEቆቢቱ ንዝገበረ ኤርትራዊ ስደተኛ
Eምነት ክስEን ብምግባር፡ በቲ ዘለዓልዎ ናEቢ ምስ ኣካላት መንግስትን ጸጥታን ብምውቓE “ኣይበልናን’ዶ”
ክብልዎ Eዩ፡፡ መርኣያ ናይ’ዚ፡ ኩሎም በቲ ተረኽቦ ዝጓሃዩን ንመንቀሊታቱ ፈቲሾም ግቡEን ዘየዳግምን ፍታሕ
ከቐምጡ ዝተጓየዩ፡ ኣካላት መንግስቲ Iትዮጵያ፣ ደሞክራስያውያን ሓይልታት ኤርትራን ግዱሳትን ንቑሓትን
ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘካየድዎ ጻEሪ ብምጽራር፡ ነቲ ዝተራEየ ጸገማት ብምግናን ንሃልኪ መራኸቢ-ብዙሃን
ምውዓሎምን፡ ኣብ ሕሱር ፖለቲካዊ ዘመተ ብምEታው፡ ዘካየድዎ ንብዓት ሓርገጽ ዝሕላገቱ ወፍሪ ምዝካር
ይኣክል’ዩ፡፡
EዚOምን ካልOትን ተኸታተልቲ ተጻብOታት መንቀሊ ዝገበረ፡ ኣብ ውሽጢ መዓስከራት ስደተኛታት
ኤርትራውያን ዘይርጉE ኩነታት ብምፍጣር፡ ብዙሓት ንIትዮጵያ ተተኣማምን መEቆቢቶም ጌሮም ክርEይዋ
ዝጸንሑ፡ ናብ ዳግማይ ስደት ተጓIዞም’ዮም፡፡ Eቲ ኣብ መዓስከራት ዝምEብል ዝነበረ ጥEና ዘለዎ ኣተሓሳስባታት፡
በቲ ዘይርጉE ሃዋሁ ተጸልዩ Eዩ፡፡ Eዚ Eንቅፋታት ግን፡ Eነሆ ብሳላ ቃልሲ ግዱሳት ኤርትራውያን ስደተኛታትን
ደሞክራሲያውያን ሓይልታትናን፡ ግዚያዊ ሒቕታ ኮይኑ፡ ናብ ንቡር ተመሊሱ ኣሎ፡፡
ከም መርኣያ ናይ’ዚ፡ 26 ሰነ 2015 ዝተኻየደ ታሪኻዊ ሰላማዊ ሰልፊ ብኣብነት ዝጥቀስ’ዩ፡፡ ነዚ Eዉት ሰላማዊ
ሰልፊ’ዚ ስIቡ ከኣ፡ መEስከራት ስደተኛታትና መEቆቢ ጥራሕ ዘይኮናስ መንጠሪ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ኮይነን
ከገልግላ ዘኽEለን፡ ንጡፍ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላውን ስነ-ጥበባውን ንጥፈታት ንምክያድ ዘኽEል ኣወንታዊ
ተበግሶታት ይንጸባረቕ ኣሎ፡፡ Eዚ ጅማሮ’ዚ፡ ንዘመዝገቦም ኣወንታታት ብምEቃብ ንምትርንU፡ ብድሆታቱን
መልክዓት ተጻብOን ብግቡE ዘለለየ፡ ናይ ቃልስን መኸተን ኣንፈት ምኽታል ከድልየና’ዩ፡፡ Eቲ ምንታይሲ፡ Eቶም
ነናይ ገዛE ርEሶም ውልቃውን ጉጅላውን ጸቢብ ሕሳባት ዝተሓንገጡ ናይ ጥፍኣት ሓይልታት፡ ውራዮም Eዮም
ዝገብሩ ዘለዉ፡፡ Eቶም ፖለቲካዊ ሕሳባት ዘለዎም፡ ፖለቲካዊ ኣማራጺ ከይህልወና’ዩ ጻEሮም፤ ኣብ ዝካየድ ዘሎ
ደሞክራሲያዊ ለውጢ ንቑሕን ዝተወደበን ተሳትፎና ንምጉታም’ዩ ትምኒቶም፤ Iትዮጵያ ተተኣማምን
መEቆቢናን መንጠሪ ደሞክራሲያዊ ቃልስናን ከይንገብራን’ዩ ስግኣቶም፤ ብድምር ከኣ፡ ንማሕበረ-ፖለቲካዊ
ሰረቶም ዝቕይር መሰረታዊ ለውጢ ከይነረጋግጽ፡ ሕቡE ኣጀንድOም፡ ዝጉርጉርን ዝጸባጸብን ወለዶ ከይፍጠር
ብምሕላን’ዮም ከይደቐሱ ዝሓድሩ፡፡ ናይ’ቶም ነጋዶ ከኣ፡ ሕልንOም ስለዝዓረቐ፡ ብዋጋ ሕሰምናን ሞትናን ክኸብሩ
ዝደለዩ Eዮም፡፡ ኩሎም ከኣ ኣብ ሓደ መስርE ነንረብሓOም ተሰሊፎም፡ ተመላላEቲ ደቂ ሓንቲ ናይ ጥፍኣት
ኣሃዱ ክኾኑ ባህሪOምን ጥሙሓቶምን ኣጣሚሩዎም ኣሎ፡፡ Eዚ ጥምረት’ዚ፡ ንጥፍኣትና ዝሰመረ ግንባር’ዩ፡፡ ንሕና
ድማ፡ ውራይና ንግበር፡፡ ንድሕነትናን ቀጻልነትናን ክንብል፡ ንኩሎም ውዲታቶም EናቃላEና ክንስEሮም፡ ንቑሕ
ተሳትፎና ብምሕያል፡ ብጽንዓት ክንቃለስ ይግባE፡፡
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መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

ስነ-ጥበብ፡ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን!!
ሰላም! ኣዳለውቲ መጽሄት መርሆ፡፡ ኣቐዲመ EንቋE ናብ ሓድሽ ዓመት፡ ዓመተ 2016 ኣሰጋገረኩም፤ ዓመተ
2016 ናይ ጽንዓትን ቃልስን፤ ዓወትን ሓርነትን ዓመት ክትኮነልና ሰናይ ትምኒተይ ከቐድም፡፡ ኣስIበ፡ መጽሄት
መርሆ ብብEዋኑ ኣብ ኣገደስቲ ጉዳያት ሒዛቶ EትወጽE ፖለቲካዊ ኣስተምህሮታት ኣዝዩ ኣወንታዊ ብምዃኑ
ንተካይድዎ ቃልሲ ዘለኒ ልባዊ ኣኽብሮት ክገልጸልኩም Eፈቱ፡፡ ብፍላይ ከኣ፡ ኣብ ዓምዲ ደብዳቤታት፡ ድምጺ
ሓፋሽ ንምቅላሕን ተሳትፍU ደረጃ ብደረጃ ንምEባይን ዓሊምኩም ዝወሰድኩሞ ተበግሶ ይበል ዘብል ኮይኑ
ስለዝረኸብኩዎ፡ ኣነ'ውን ከምታ “ጭሩስ ብዓቕማ ትሕጎም” ዝብልዎ ንሎሚ ኣብ ሓደ ዝመሰጠኒ ዛEባ ክጽሕፍ
መሪጸ፡፡ ሚዛን Eንተደፊኣ ኣAንግዱለይ፡፡
ስነ-ጥበብ ኣብ ኩለ-መዳዊ ሂወት ሓደ ህዝቢ ዘለዎ ኣገዳሲ ቦታ ዘርዚርካ ዝውዳE ኣይኮነን፡፡ ስነ-ጥበብ ንባህልን
መንነትን ሓደ ህዝቢ ዝውክል፡ ንሕሉፍ ጉEዞ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ከም መስትያት Eናርኣየ ንቕድሚት ዝEምት
ሓያል መሳርሒ’ዩ፡፡ ኣብ ንቡር ኩነት ወይ’ውን ባህርያዊ ኩነተ-ስነኣEምሮ፡ ስነጥበብ ናይ መዓልታዊ ሂወትና
መማቕርቲ Iዩ፡፡ ከም ልሙድ ካብ ዝቐደሙ ወለድና ዝወረስናዮ ኣገባብ EንተሪIና’ኳ፡ ንስነ-ጥበብ ኣብ
ማሕበራዊ ሂወት ምስ Eዋናዊ ንጥፈታቶም፣ ዘካይድዎ ዓውዲ ማEቶትን ወፈራታትን Eናሳነዩ ብግጥምታትን
ዜማን ኣዋዚዮም ከዚሙን ክለሃዩን ንEዘብ Iና፡፡ ኣብ ማሕረስ፣ ዓጺድ፣ መኼዳ… ውEሎ ሓረስቶት ሃገርና
EንተሪIና፡ ኣብ መጠቓ ምስንካት፣ ወፈራዊ ማEቶትን ካልOት ህዝባውን ሃገራውን በዓላት ኣዋልድ ዓድና
EንተሪIናዮን፡ ኮታ ኣብ ሓጎስናን ሓዘንናን መሳንይትና ስነ-ጥበብ ምዃኑ ያታዊ ውርሻታትና መወከሲታትና
Eዮም፡፡
ካብ’ዚ ብዝማEበለ ከኣ፡ ኣብ ዝሓለፈ ታሪኽና፡ ህዝቢ ኤርትራ ንነጻነታዊ ሕቶU ንምምላስ፡ ኣንጻር ተበራረይቲ
ባEዳውያን ገዛEቲ ኣብ ዘካየዶ ቃልሲ፡ ስነ-ጥበብ ልሉይ ታሪኻዊ ግቡኣ ፈጺማ Eያ፡፡ ኣብ መጀመርያ 60ታት
መድረኽ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝነበሩ ታሪኻውያን ስነ-ጥበበኛታት ሃገርና፡ ዘበርከትዎም ፍርያት ከም በዓል “ሽገይ
ሃቡኒ” “ጸብሒ ጾም” ካልOትን ክሳብ ሎሚ ዝኽርታቶም ከይሃሰስ ሞይOምን ተርOምን ብወለዶታት ክዝንተወሎም
ዝበቕU ፍርያት ስነ-ጥበብ ኣበርኪቶም Eዮም፡፡ ብተመሳሳሊ ኣብ መስርሕ ብረታዊ ቃልሲ’ውን፡ ብጀካ’ቲ ኣብ
ጽEጹE ደማዊ ኲናት፡ ብዋጋ ሂወትን ስንክልናን ዝሕፈስ ዝነበረ ዓወታት፡ ብሰነ-ጥበበኛታት ገድሊ ወቂቡን
ተኸሽኑን ዝቐርብ ዝነበረ ስነ-ጥበብ፡ ህዝቢ ብምልEዓልን ሞራል ብዘስንቕ መልክU ዓወት Eናበሰረ፡ መሳርE
ሰውራ ከሰስን Eንከሎ፡ ኣብ ውሻጠ ጸላEቲ ከኣ ራEዲ ይፈጥር ምንባሩ ናይ ቀረባ Eዋን ተዘክሮና’ዩ፡፡
ነዞም ታሪኻዊ ዝኽርታትና ተመሊስና ክንርEዮም ዝመረጽኩሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ ስነ-ጥበብ ካብ ህዝቢ ተወሊዱ
ንህዝቢ ዘገልግል መሳርሒ ምዃኑ ንምርኣይ’ዩ፡፡ ሰነ-ጥበብ ብረዚን ክብርታት ዝተሃነጸ ብዘየቋርጽ ሰንሰለታዊ
መስርሕ ወለዶታት ሓሊፉ፡ ኣብ ምህናጽ ኩለ-መዳያዊ ሕብረተሰባዊ ምEባለ፡ ዘመን ዘየህስሶ ኣሰር ከም ዘንብር
ንምርኣይ’ዩ፡፡ ስነ-ጥበብ ንትማሊ፣ ሎምን ጽባሕን ዘተኣሳስር፡ ኣብ ጽንኩራት መድረኻት ርEሰ-መስዋEትነት
ዝሓትት፡ ብዘብለጭልጩ ንዋያት ዘይድለል፡ ከቢድ ጾር ዘሰክም ወርዙይ ሞያ ምዃኑን ወትሩ ምስ ህዝብን
ህዝባውነትን ዝውግን ሓላፍነታዊ Eዮ ምዃኑ ከስምረሉ ስለዝደለኸ Eየ፡፡
ይኹን ደኣ'ምበር ክሳብ’ዚ ቀረባ Eዋን፡ Eዚ ታሪኻዊ ርስትን ክብርታትን ስነ-ጥበብ ተራኺሱ፤ ጸረ ተፈጥርUን
ባህሪUን ንውልቀ ምልክነትን ኣረሜናዊ ተግባራቱን ብምምልኻE ንኣገልግሎቱ ክኽድም፡ ኣብ'ዚ ዝሓለፈ 25
ዓመት ተሞኩሮና፡ ብጓሂ ክንEዘብ ጸኒሕና Iና፡፡ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍን ናይ በሓቲ-ኣግላሊ ፖሊሲታቱን፡
ክንዲ ዝፈጠርዎ ናይ ብርሰትን ምብትታንን ሓደጋ፡ Eቶም ከደምቲ “ስነ-ጥበበኛታት” ኣብ መዝገብ ስነ-ጥበብ
ሃገርና ብጸሊም ታሪኽ ዝልለ ምEራፍ Iዮም ገዲፎም፡፡ ብሕጽር ዝበለ ኣገላልጻ፡ ጥበብ ብንዋይ ኣብ EትEደገሉ፣
ስነ-ጥበበኛታት ሕልንOም ኣብ ዝዓረቐሉ፣ ሃገራውን ህዝባውን ክብርታት ኣብ ዝተባሕጎጉሉ፣ ምልክነት ነጊሱ
Iደ-በይዛ ምልኪ ዝኾኑ ዋጠኛታት፡ ገዛI መለለይ’ዚ መድረኽ ኮይኑ ጸኒሑ፡፡
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ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ጽንኩር ኩነታት ብርቅታት ወረስቲ ሕድሪ ዝኾኑ፡ መቐጸልታ’ቲ ዝቐደመ መድረኽ፡ ስቓይ
ህዝቢ ስቓዮም ዝገበሩ፡ ንሕልንOም Eምበር ዓስቢ ንዋይ ዘይጽበዩ፡ ደቂ ህዝቢ ክርI ብምጅማረይ፡ ንተበግስOም
ግቡE ክብሪ ብምሃብ፡ ንውEለቶም ኩሉ ኣፍልጦ ክህቦ ብምባል Iየ ብርAይ ዘልዓልኩ፡፡
ከም ኩሉ ኤርትራዊ ግዳይ ምልኪ ኮይኖም፡ ዝፈትውዎም ስድራ-ቤታቶምን ሃገሮምን ራሕሪሖም ኣብ መዓስከራት
ስደተኛታት Iትዮጵያ ዝተዓቖቡ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ስነ-ጥበባውያን፡ ምህላዎም ንኩልና
ጋሻ ዛEባ ኣይኮነን፡፡ Eዞም ስነ-ጥበበኛታት ኪኖ’ቲ ከም ኩላትና ውልቃዊ ሂወቶም ንምምራሕ ዝህልዎም ግድላት
ተጻዊሮም፡ ከም ስነ-ጥበበኛታት ንዝተሰከምዎ ማሕበራዊ ሓላፍነት ብዝምጥን ቅሩብነት፡ ህልው መድረኽ
ዝጠልቦም ዘሎ ግቡኣት ብምልላይ፡ ናይ ገዛE ርEሶም ውዳበ ብምፍጣር፡ ኣብ መስርሕ ደሞክራሲያዊ ለውጢ
Eጃሞም ከበርክቱ Eዋናዊ ተበግሶ ክወስዱ ጀሚሮም Eዮም፡፡
ከም መርኣያ ናይ'ዚ ተበግሶ’ዚ፡ ንባሕቲ መስከረም 2015 ምኽንያት ብምግባር፡ ኤርትራውያን ስነ-ጥበበኛታት፡
ብዝተወደበ መልክU ዘካየድዎ Uደትን ስነ-ጥበባዊ ምርIትን፡ ትንሳኤ ናይ'ቲ ዝቐደመ ሓርነታዊ ጉEዞና ኮይኑ
ረኺበዮ፡፡ Eዚ ግዱሳት ስነ-ጥበበኛታት ኤርትራውያን ዝወደብዎ Uደት፡ ካብ መዓስከራት ስደተኛታት ጀሚሩ
ክሳብ ከተማታት ትግራይ ዝቐጸለ’ዩ፡ ብመሰረት’ቲ ዝረኸብኩዎ ሓበሬታ ድማ ክልተ ተልEኾ ዘለዎ ኔሩ፡፡
ንኤርትራዊ ስደተኛ ናይ ምዝንጋEን ምብርባርን፡ ስለ'ዚ ከኣ ተርOም ኣብ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ክጻወቱ
ዝጽውE’ዩ፡፡ Eቲ ኣብ ከተማታት ትግራይ ዝተኻየደ ምርIት ድማ፡ ህዝብን መንግስትን Iትዮጵያ፡ ንህዝቢ
ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ከኣ ብፍላይ፡ ዝገበርዎ መትከላዊ ምትሕግጋዝ ብምምስጋን፡
“ህዝቢ-ንህዝቢ” ሕውነታዊ ዝምድናታቱ ዓቂቡ ክቕጽል፡ ምሕዝነቱ ንህዝቢ ትግራይ ንምግላጽ ዝዓለመ ትልምን
ራEይን ዘለዎ’ዩ፡፡ ኣብ’ዚ መደብ’ዚ፡ ሓደ ካብቶም Eዱማት ኮይነ ክሳተፍ Eድል ረኺበ Iየ፡፡ ብርEይቶይ
ውጽIት ናይ'ዚ Uደት’ዚ፡ ከም ተበግሶ ምጅማሩ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ኩሎም Uደታት ናይ'ዚ ወፍሪ ዝሓለፈ
ኣገዳሲ መልEኽትን፡ ብህዝቢ ዝነበሮ ልUል ተቐባልነትን ብድምር ታሪኻዊ ወፍሪ ምንባሩ ብልበ-ምሉEነት
ክምስክር ኣብቂUኒ Eዩ፡፡
ካብ'ዚ ብምብጋስ ግደ ሓቂ ነዚ ቅዱስ Eላማ’ዚ፡ ኩሉ ክድግፎ ምተገበA ኔሩ፡፡ ግን ከኣ ካብታ ጉጅላዊ ሕሳባቶም
ተላIሎም ዝጻረርዎ ዘለዉ ህግደፋውያንን ብEትብቱ ዝEንገሉ ናይ ጥፍኣት ግንባራትን፡ ነዚ ቅዱስ Eላማ ናይ'ዚ
Uደት ዘይትርጉሙ ብምሃብ “ሉUኻት ወያነ” “መደብ ወያነ ዘፈጽሙ Eሱባት” Eናበሉ ከንቋሽሽዎ ምሕጋዮም
ኣሕዚኑኒ፡፡ ኣመና ከኣ ጉህየ፡፡ ኣብ መወዳEታ ግን “ወዲ ዲሙ ዘይገድፍ ግብረ Eሙ” ከም ዝበሃል፡ መንቀሊ
ተጻብOOም በሪሁለይ፡፡ ህግደፍን ደቂ-መዛሙርቱን ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ፡ Eዚ ወፍሪ’ዚ ሒዝዎ ዝተበገሰ Eላማ፡
ህልውንOም ንዝተመስረተሉ መርዛም ፕሮፓጋንዳ ብምክሻሕ፡ ዓንዲ ሕቖOም ዝሰብር ብምዃኑ፡ ብሓይለ-ቦOም
ናይ ሞትን ስEረትን ጉዳይ ኮይኑዎም ይጻብEዎ ምህላዎም ኣስተቢሂለ፡፡ ኣብU Eንከለኹ ድማ፡ ህግደፍ
ዝተሓባኣላ በዓቲ ክትንህል ምጅማራ ኣስተውIለ፡፡ ካብ'ዚ ብምንቃል Eዚ ቅዱስ Eላማ’ዚ ቀጻልነት ክህልዎ
ተተስፍየ፡፡ ነቶም ሰብ’ዚ ታሪኽ ዝኾኑ ስነ-ጥበበኛታት ከኣ “ኣገናE!!” ብምባል “ሰስኑ ሰስኑ ሽሕን ዋልታን ኩኑ”
Iለዮም፡፡ ንተበግስOም ወፍሪ “ስነ-ጥበብ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን” ብምባል ሰይመዮ ኣለኹ፡፡ ኣብ መወዳEታ፡
ዓቕሚ ዘለዎም ግዱሳት፡ ኣብ ጎኖኒ’ዚ ቅዱስ Eላማ ተሰሊፎም ንጻEርታቶም ከሐይሉ በዚ ኣጋጣሚ መጸዋEታይ
የሕልፉለይ፡፡ Eዚ ወድሓንኩም!!

ኪዳነ ይሕደጎ
ካብ መዓስከር ስደተኛታት ሽመልባ
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ሻባይ ኣለኻ’ዶ
Iደይ-Iድካ ንበል ሊላይ፡
ኣመና ኣይትድነን ከይትመስሎም ሃላይ፡
ሰነ ኣትዩካ-ኣሎ ማሕረሻኻ ሕዝ ሻባይ፡
ሓፊስካ ዓጺድካ ምህርትኻ ንምEባይ፤
ኣለኺ’ዶ ሊሎ ንኹሉ ትኽEሎ፡
Eናተወከሰት ሕሉፍ ተመኩሮ፡
ብሽግር ዘይትደሃል Eዛ ሓራስ ዋEሮ፡
Eዛ ብርሃን-ገዛ ንEረ ተምEሮ፤
ዓብይ ምስ ንEሽቶ ኣብ ሓደ Eላማ፡
ንሕና ንፍውሶ ገዛና ሕማማ፡
ካብ ድቃስና ንባራበር ክነግህዶ ሕልማ፡
ሻማ-ሻማ ንበል ግራትና ንEመማ፤
ሻባይ ኣለኻ’ዶ ተቐባሊ ሕድሪ፡
ቀውI ተሓጺኻ መርዓ ኣሎ-ጥሪ፡
ኣብቲ ርሱን ጓይላ ዘይብሉ ቑሪ፡
ቃል ኪዳን ኣቲኻ ምፍልላይ ነውሪ፡
ውጽIት ኣለዎ’ዚ ናይ ሎሚ ወፍሪ፤
በበይንኻ ምውፋር ከም'ቲ Eንዝር ንህቢ፡
ኣይኮነን ንስራሕ ኣይጥEሙን መግቢ፡
Iደይ-Iደካ ንበል ንውፈር ብወፈራ፡
ጽብቕቲ ግራትና ጻህያይ ከይስEራ፤
ኣብUርካ ጽመዶም ስምዓኒ ብርሃ፡
ጠምዩ’ዩ ዝሓጊ ድቅስ ዝኸረመ፡
ብጥሜት ተቐሪጹ ከብዱ ተሓመመ፡
ክንደየናይ ከይድሕን Eንተተሓከመ፤
ዝሰርሐ’ዩ ዝEወት ዘይብል ደኺመ፡
ሻባይ ኣለኹ-በል ኣብዚ ንUስ Eድመ፤
ገጣሚ፡- ጣዓመ ወዲ-ገሬ
ካብ መዓስከር ስደተኛታት ሽመልባ
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