ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

“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 መቅድምውድቀቱ 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፡ ኩለ-መዳያዊ 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፡፡
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፡፡
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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
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፡ ዓለምለኻዊ ማሕበረ-ሰብ ብመንገዲ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቢሉ፡ ንሰለስተ ዓመታት
ብተኸታታሊ ማEቀብ ኣንቢሩሉ፡፡
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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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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 ኣይምውት 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፡፡
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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፡ “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፡፡

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/
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