ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT
ካብ ፋሽስትነት ዲሞክራሲ ምጽባይ፡
ካብ Eንቋቖሖ ተመን፡ ርግቢት ከም ምጽባይ'ዩ!!
ዲሞክራሲ ካብ'ቲ ልሙድ ትርጉሙ ውጽE Iልና፡ ብዓይኒ ህዝባዊ ቃልሲ ክንርEዮ Eንከሎና፡ ረብሓኻ ክተለሊ፣
ምEንቲ ረብሓኻ ክትቃለስን ዘረጋገጽካዮ ረብሓ ንምውሓስን ንምምEባልን ዘኽEል መሳርሒ Eዩ ምባል ይከኣል።
ደሞክራሲ ብዘይ ንቕሓት ድማ፡ ትርጉም የብሉን። ብንቕሓት ዝተዓጥቐ ህዝቢ ረብሕU የለሊ፤ ምEንቲ ረብሕU
ድማ፡ ብጽንዓትን ብብቕዓትን ይቃለስ። ረብሓታቱ ኣብ ምሕላው ይኹን፡ ንምምEባሎም ብዘይ ምስልካይ ይጽEት።
ስለዚ ደሞክራሲ፡ ከም ናይ ቃልሲ መሳርሒ መጠን ዝግልገለሉ፡ ብንቕሓት ብዝተዓጥቀ ህዝቢ ጥራሕ Eዩ።
ናይ ፋሽስትነት ሓደ መሰረታዊ መለለዪ፡ ህዝቢ ብንቕሓት ተዓጢቑ፡ ንደሞክራሲ ከም ናይ ረብሓU መሳርሒ
ከይጥቀመሉ ከይሰልከየ ዝሰርሕ ምዃኑ Eዩ። ብክልተ መንገዲታት፡1. ኩሎም ሕብረተ-ሰባዊ ድሕረታት ብምምዝማዝ፡- ብሓደ ወገን ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባታት ክስEርር፡ በቲ ካልE ገጽ
ድማ፡ ጽበት ከም ውጽIት ትምክሕቲ Eናዓሞቐ ክኸይድ ብምግባር'ዩ። Eዞም ተጻረርቲ ድሑራት ኣተሓሳስባታት፡
ኣብ ኣEምሮ ህዝቢ ምስEራር፡ ሓድነት ውጹዓት ብምልሕላሕ፡ ሕድሕድ ተተፋነንቲ ክኾኑ ይገብር፡፡ ፋሽስታውያን
ድማ፡ ኣብ'ዚ Eርዲ'ዚ ተሓቢOም Eድመ ስልጣኖም ከናውሑ የብቀOም። ምስ'ዚ ብዝተታሓሓዘ፡ ሓደ ህዝቢ ኣብ ልEሊ
ካልE ህዝቢ፡ ብዘርIን ብዓሌትን ልEልነትን ትEቢትን ክስመO፡ ንካልOት ኣታሒቱ ክርI፡ ብትምክሕቲ ክሰክር
ብምግባር፡ ኣብ ልEሊ ካልOት በደል ክፍጽም ብቐሊሉ ይለዓዓል። ብሰንኪ'ዚ ድማ፡ ውጹዓት ህዝብታት፡ ኣብ
ሕድሕዶም ንማEለያ ዘይብሎም ጥፍኣታት ክሳጥሑ ይገብር። ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ ከም ዓብይ ኣብነት ዝውሰድ፡ መራሒ
ጀርመን ሂትለር ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ዝተኸተሎ ፋሽስታዊ ኣንፈት Eዩ።
ብሄራዊ፣ ኣውራጃዊ፣ ከባብያውን ሃይማኖታውን ስምIታት ምጉህሃር ድማ፡ ካልE መልክE ሓድነት ህዝብታት
ብምዝራግ፡ ፋሽስታውያን ከም ሙዉቕ ናይ Eድመ ስልጣኖም መናውሒ Eርዲ ገይሮም ዝጥቀሙሉ ስልቲ Eዩ።
Eዞም ዝተፈላለዩ መልክE ዘለዎም፡ ግን ድማ ህዝብታት ሓቀኛ ረብሓታቶም ኣለልዮም ምEንቲ ዘላቒ ጥቕሞም
ብትብዓትን ብብቕዓትን ከይቃለሱ ዝገብሩ ፍጹም ጸረ ዲሞክራሲ ኣንፈታት Eዮም ምባል ይከኣል።
2. ምሕረት ኣልቦ ግፍዓዊ ተግባራት ምዝውታር፡- Eዚ ኣንፈት'ዚ ከም ናይ መወዳEታ መሳርሒ ወይ ድማ ጎድና
ጎድኒ'ቲ ህዝቢ ንምድንጋር ዝካየድ ድሑር ጎስጓሳት ዝፍጸም ናይ ፋሽስታውያን ቀንዲ መለለዪ ረቛሒ Eዩ። ከም
ዝፍለጥ፡ ህዝብታት፡ ብድሑር ጎስጓሳት ፋሽስታውያን፡ ንዘልኣለም ግዳይ ኮይኖም ይነብሩ ማለት ኣይኮነን። ብፍላይ
ድማ፡ ካብ ውሽጢ ህዝቢ ዝወጹ ምEንቲ ህዝቢ ዝቃለሱ ደቂ ህዝቢ ዘቖሙዎ መሪሕ ውድብ ምስ ዝፍጠር፡ ህዝቢ
ኣEሙሮU ዝደፈኑዎ፣ ዓይኑ ዘEወሩዎን Eዝኑ ዝለኮቱዎን ጸረ ረብሕU ዝኾኑ ድሕረታት Eናተጋህዱሉ፣ ረብሕU
Eናለለየ፡ መሳርሒ ውሑዳት ጨቆንቱ ምዃን Eናቋረጸ ክኸይድ Eንከሎ፡ ፋሽስታውያን ከም ናይ Eድመ ስልጣኖም
መሳርሒ ገይሮም ዝጥቀሙላ፡ ናይ መወዳEታን ዝኸፍAትን ስልቶም፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታት፡ ምሕረት ኣልቦን ጨካንን
ግፍEታት ምፍጻም Eዩ። Eዚ ኣንፈት'ዚ ድማ፡ ህዝቢ ተስፋ ቆሪጹ፣ ርEሱ ኣድኒኑ፡ ዝሓስብ ሓንጎሉ ክድንቁር፣
ዝርEያ ኣIንቱ ክEመታ፣ ዝተባሃሎ ተቐቢሉ ብዝተሰርሓሉ መስመር ጥራሕ ዝጓዓዝ ግUዝ ኣቕሓ ንምግባሩ ዝዓለመ
ጨካን ስልቲ Eዩ። ኣብ ዓለምና ኣብ ሕሉፍ ዘመናት ዝነገሱ ፋሽስታውያን ይኹን ኣብ'ዚ ዘበን'ዚ ገና ስልጣን ሒዞም
ዘለዉ ፋሽስታዊ መንግስታት፡ ዝልለዩሉ መሰረታዊ ረቛሒ Eዚ ኣብ ላEሊ ዝተገለጸ Eዩ።
ምስ'ዚ ኣርEስቲ'ዚ ኣተሓሒዝና ብዝተወሰነ ክንምርምሮ ተበጊስናሉ ዘሎና፡ ነዚ ኣብ ሃገርና ፖሎቲካዊ ስልጣን ሒዙ
ህዝብን ሃገርን ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታን ዘሳጥሕ ዘሎ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ Eዩ። ኣብ'ዚ Eዋን'ዚ፡ ኣብ

ፖሎቲካዊ ባህሪ መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ምትንታን ዘሎ ፍልልይ ንጎድኒ ገዲፍና፡ ኣብ ናይ ልEሊ 22 ዓመታት ዘበነ
ስልጣኑ፡ ብቐንዱ ኣብ ልEሊ ህዝብታትና Eናፈጸሞም ዝመጸ ጸረ ሰላምን ጸረ ደሞክራስን ተግባራት፡ ብካልኣይ ደረጃ
ድማ፡ ኣብ ከባቢና፣ ዞባናን ዓለምና ብዝኽተሎም ዘሎ ፖሊሲታትን ዝፍጽሞም ዘሎ ጸረ ሰላምን ምርግጋEን ተግባራት፡
ብናይ ሓባር ቋንቋ፡ ብሓይሊ ስልጣን ዝሓዘ መላኺ/ገባቲ ስርዓት ምዃኑ ብዘየካትE ተሰሚሩሉ ኣሎ።
ውድብና ሰደግኤ፡ Eዚ ሎሚ ፖሎቲካዊ ስልጣን ገቢቱ ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ፡ ኣብ መስርሕ ነጻነታዊ ተጋድሎና
ተጸፍዩ ዝገበለ፡ ብጭርሖ ነጻነት ተጎልቢቡ ንውድብ ህዝባዊ ግንባር ቀስ ብቐስ Eናተቖጻጸረ፡ ነቶም ዝበልሑ
ደሞክራስያውያን ሓርበኛታትን Eናጻጸየ ዝመጸ፡ ኣብ መወዳEታ ድማ ብሓርበኛዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራን
ጀጋኑ ተጋደልቲ ደቁን ባEዳዊ መግዛEቲ ምስ ተደምሰሰ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ንበይኑ ብሒቱ ዝሓዘ ፋሽታዊ ስርዓት
Eዩ Iሉ ይኣምን።
Eዚ ንልEሊ 22 ዓመታት፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ንበይኑ ብሒቱ ዘሎ ፋሽስታዊ መንግስቲ ህግደፍ፡ ገና ካብ Eዋን
ብረታዊ ተጋድሎ ጀሚሩ፡ ህዝብታትናን ተጋደልቲ ደቆምን፡ መጻI Eድል ሃገሮም ኣማEድዮም Eናጠመቱ ብንቕሓት
ከይቃለሱ ዝገበረ Eዩ፤ ድሕሪ ምድምሳስ ባEዳዊ መግዛEቲ፡ ነጻ ኤርትራ Eንታይ ክትከውን Eያ ዝብል መሰረታዊ
ሕቶ ብንቕሓት ኣለልዮም ክቃለሱ ኣይበቕUን። Eኳ ደኣስ፡ መግዛEቲ ጥራሕ ይደምሰስ'ምበር፡ ህዝበይ ከም ሽጣራኣ
ክትነብር Eያ Eናተባሃለ፡ ናይ ዓዋሉ ፕሮፖጋንዳ Eዩ ዝንዛሕ ዝነበረ። በቲ ካልE ገጽ ድማ፡ ድሕሪ ምውጋድ ባEዳዊ
መግዛEቲ፡ ኤርትራ ሙሉE ዘይጉዱል ሽሻይ ዘለዋ ሃገር ብምዃና፡ ኩሉ ኤርትራዊ ክሓልፈሉ Eዩ ዝብል ናይ ቅሸሻ
ወፈራ ተኻይዱሉ። ንኣብነት ንምዝኽኻር፡ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ድሮ ነጻነት ዘካየዶ ቃለ መሕትት፡
ዝሃበሉ ምላሽ ምጥቃስ ይከኣል። ''ኤርትራ ሚልዮን ብር ዝኸፈለን Eንቋቑሖ ዘበርከተን፡ ብማEረ ዝነበረላ፡ ማሕበራዊ
ፍትሒ ዝሰፈና ሃገር ክትከውን Eያ'' Iሉ ነይሩ። ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኣመራርሓ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ መብጻዓ
ዝተኸበረላዶ ወይስ ብተደጋጋሚ ጥልመት ኣብ ድኽነት ዝጠሓለት ሃገር? መልሱ ኣብ መብዛሕትU ማይ-ቤት
ኤርትራዊ ካሕኵሑ ኣትዩ ዘሎ ዓጸቦን ድኽነትን ይመስክር።
ህዝብታት ኤርትራን ተጋደልቲ ደቁን፡ ነጻ ኤርትራ፡ Eንታይ ዓይነት መንግስቲ? ብኸመይ ኣገባብ ከምዝቐውም፣
ብዙሕነታዊ ኣከዋውናU ብኸመይ ክምዝመሓደር፣ ሕቶ ፍትሒ፣ ማሕበረ-ቁጠባዊ ሂወቱን ምስ ከባብን ማሕበረ ሰብዓለምን Eንታይ ዓይነት ዝምድና ከምዝህልዎ ንቑሕ ተረድO ክጭብጡ፡ ንምንታይ ጻEሪ ኣይተኻየደሉን? ምኽንያቱ፡
Eዚ ንቕሓት'ዚ፡ ነቶም ኣብ ዝባን ህዝቢ ተወጢሖም ጸቢብ ጉጅላዊ ስልጣን ክተኽሉ ዝተበገሱ፡ ኣብ ማህጸን ሰውራና
ተሓቢOም ዝዓበዩ ኣትማን፡ መሕብI በዓቲ ዘስEኖም ስለዝነበረ Eዩ። ስለዚ ህዝብታትናን ጀጋኑ ተጋደልቲ ደቆምን፡
ብሃገራዊ ስምIት ልቦም ክድፈን ብምግባር፡ በቲ Iሳይያስን ጉጅልUን ጥራሕ ዝሰርሑዎ መስኖ ክጓዓዙ ተገዲዶም።
ነቶም ብቕኑE ጎደና ክኸዱ ዝደልዩ ሓቀኛታት ተቓለስትን ደሞክራስያውያንን ድማ፡ በዚ ሎሚ ፖሎቲካዊ ስልጣን
ሒዙ ዘሎ፡ ጸረ ዲሞክራሲ ጉጅለ፡ በብEዋኑ Eናተጨወዩ ሓቒቖም ጠፊOም። ስለዚ ድማ፡ ዝነውሐን ዝመረረን ብረታዊ
ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ንሃገራዊ ነጻነት፡ ካብ መሬት ምሕራርን ምንብልባል ባንደራን ከይሓለፈ፡ ኣደዳ
ፋሽሽታዊ ጉጅለ ህግደፍ ክኸውን ገይሩዎ ዘሎ ምስጢር፡ ህዝብታትናን ተጋደልቲ ደቆምን ንደሞክራሲ፡ ብንቕሓት
ከም መሳርሒ ቃልሶም ክጥቀሙላ ዘይምብቀOም Eዩ።
ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን ህግደፍን፡ ከም ኩሎም ሕሉፋት መሓዙቱ፡ ኣብ Eድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ዝተኸተሎም
ስልትታት ሓደ ሓደ ኣገደስቲ ነጥብታት ንምዝካር ንፈትን። ከም'ቲ ኩላትና Eንፈልጦ ነጻነት ሃገርና፡ ውጽIት Eኩብ
ድምር፡ ናይ ሓምሳ ዓመታት ፖሎቲካውን Eጥቃውን ተጋድሎ Eዩ። ኣብ'ዚ ናይ ሓምሳ ዓመታት ተጋድሎ፡ ኩሎም
ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ተቓለስቲ ኤርትራውያን፡ ነታ ብግንቦት 1991 ዝተሓረረት ሃገርና፡ ነናይ ባEሎም ኣወንታዊ
ተራ ከምዝተጻወቱ ክኸሓድ ዘይግበO ሓቂ Eዩ። ህ.ግ. ካብ 1981 ንደሓር ሜዳ ኤርትራ ንበይኑ ብሒቱ ኣንጻር
መግዛEቲ ክቃለስ'ኳ Eንተጸዓረ፡ ካልOት ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ'ውን፡ ኩነታቶም ዝፈቕደሎም ነጻነታዊ
ተጋድሎ ምክያዶም ኣይተረፈን። ኣብ መወዳEታ፡ ብልEልነት ውድብ ህ.ግ.፡ ሃገርና ኤርትራ ካብ ባEዳዊ መግዛEቲ
ሓራ'ኳ Eንተኾነት፡ ካብ መበገሲU ጀሚሩ ይኹን፡ ህ.ግ. ንሜዳ ኤርትራ ንበይኑ ብሒቱ ዝተጋደለለን ዓመታት'ውን
ከይተረፈ፡ ነብሲ ወከፍ ፖሎቲካዊ ሓይሊ ኤርትራ ዝነበሮ ድሩትነት ብዘየገድስ፡ ኣብ ምሕራር ኤርትራ ነናይ ባEሉ
Eጃም ነይሩዎ Eዩ። ስለዚ ድማ፡ ድሕሪ ሓራ ኤርትራ፡ ዝሓለፉ ቅርሕንታት ሰጊርካ፡ መጻI Eድል ኤርትራ ዘተስፉው
ክኸውን፡ ንፖሎቲካውን ውድባውን ብዙሕነት ዝተቐበለ፡ መሰጋገሪ መድረኽ፡ 'ሀ' Iልካ ምጅማር ግድን ነበረ።
Eንተኾነ ግን፡ ናይ'ቲ ካብ ሜዳ ጀሚሩ ተጸፍዩ ዝመጸ ብIሳይያስ ዝምራሕ ጉጅለ፡ ብሓደ ወገን ናይ ምድንጋር

ስልቲ Eናተኸተለ ስምIት ህዝብታትና ከዛሓሕል፡ በቲ ካልE ወገን ድማ፡ ንመጻI ክቀናቐኑኒ Eዮም ዝበሎም
ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ዝተፈላለዩ ናይ ጸለመ ኣስማት Eናለጠፈ፡ ብወታደራውን ስለያውን ሓይሊ ንምድምሳሶም ሰፊሕ
ወፈራታት ኣካየደ።
ፋሽስታዊ ጉጅለ ህግደፍ፡ ፍጥር ካብ ዝብል፡ ከም መስቀል ዝረኣየ ሰይጣን Eተበርግጎ Eንተሃልያ፡ ሕቶ ደሞክራሲ
Eያ። ኣብ ጉዳይ ሃገርካ ርEይቶኻ ብነጻ ናይ ምግላጽ መሰል፡ ሕቶ ዲሞክራሲ Eዩ። ኣብ ዓዲ Iሳይያስን ህግደፍን
ግን፡ “ኣበይ ዝነበርካ Iኻ፤ ዝተባሃልካዮ ጥራሕ ትፍጽም-ትፍጽም፤ Eንተዘየሎ ትድከር'' Eዩ መልሱ፤ ነጻ ናይ
ምውዳብ መሰልን ናይ ስልፍታት ምንቅስቓስ ምጥላብ፡ መሰረታዊ ናይ ደሞክራሲ ሕቶ Eዩ፤ Eንተኾነ ግን፡ “ንመጻI
Eድል ኤርትራ ዝውስን ህ.ግ. ጥራሕ Eዩ፤ ካብ ህ.ግ. ወጻI ዝኾነ ውድብ ሓሸውየ ክብል ኣይፍቀደሉን Eዩ፤ ከም
ከቢድ ገበን Eዩ ዝቑጸር” ዝብል መልሲ ድማ፡ ናይ Iሳይያስን ህግደፍን Eዩ። ብመሰረት ቅዋም ህዝባዊ ምርጫ ካብ
ላEሊ ክሳብ ታሕቲ ክካየድ ዝጠልብ ሕቶ፡ መሰረታዊ ናይ ደሞክራሲ ሕቶ ምዃኑ ዘካትE ኣይኮነን። መልሲ ርEሰ
ፋሽስት Iሳይያስን ህግደፍን ግን፡ ክሳብ'ቲ ዝመጽE 30 ክሳብ 40 ዓመታት ምርጫ ዝበሃል ዘይሕሰብ Eዩ፤ Iሳይያስ
ብሂወቱ Eንከሎ ካብ ፕረዚደንትነት ወጻI ክነብር ኣይክEልን፤ ነቲ ዝርካቡ ሃገራዊ ቅዋም ኣጽዲቕና ተባሂሉ
ዝተደስኮረሉ ድማ፡ ክሳብ Iሳይያስ ብሂወት ዘሎ፡ ኣብ ከብሒ ጠቐር ክኽደን ተፈሪዱዎ ኣሎ። ነተን ቅድሚ 2000
ዓ.ም. ብዝተወሰነ ደረጃ ክቕልቀላ ጀሚረን ዝነበራ ናይ ብሕቲ ሚድያታት፡ ዳግም ክጥጥዓን፡ ህዝቢ ርEይቶU
ዘፍስሰለን፡ ስምIቱ ዘንፍሰለን ክኾና ብዝተፈላላዩ ወገናት ክቐርብ ዝጸንሐ ሕቶ፡ መሰረታዊ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ Eዩ።
Eንተኾነ ግን፡ መልሲ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን ህግደፍን፡ “ንሕና ኣብ ፍሉይ ኩነታት Eና ዘሎና፤ ዘይሓላፍነታውያን
ሚድያታት፡ ናይ ግዳም መሳርሒ ዝኾና ብሽም ብሕቲ ዝዓያ ሚድያታት ኣብ ኤርትራ ኣይፍቀደለንን'' ዝብል Eዩ።
ፋሽሽታዊ ስርዓት Iሳይያስን ህግደፍን፡ ኣብ Eድመ ስልጣኖም፡ ኣብ ሃገርና ጨና ዲሞክራሲ ክፈቕዱ
ከምዘይዘይሕሰብ፡ ፈለጥቶም ሕርሕራይ ገይሮም ካብ ወጋሕትU ተገንዚቦሞ Eዮም፤ ክቃለሱዎም ድማ፡ ጸኒሖምን
ኣሎዉን። መብዛሕትOም ህዝብታትና ድማ፡ Eናቐበጹዎ ምምጸOም Eቲ ብቓፍላያት ዝቕጽል ዘሎ ዘየቋርጽ ጉEዞ
ስደት Eኹል ምስክር Eዩ። Eንተኾነ ግን፡ ሓድሽ ዓመት መጸት፡ መራሒOም Iሳይያስ ገለ ዶኾን ለውጢ ይEውጅ
Eናበሉ፡ ንልEሊ 20 ዓመታት ኣብ ሚድያ ቛሕመም Eናበሉ ዝጸንሑን ዘለዉን ወገናት ምህላዎም ግን ኣዝዩ
የስደምም።
ምስ Eብየትን ምሒር ኣልኮላዊ መስተን ተታሓሒዙ EናማEጀጀ ዝመጽE ዘሎ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ መግለጺ
ሓድሽ ዓመት 2014 ስግር Iሉ፡ ብምኽንያት ጅግንነታዊ ስርሒት ፈንቀል፡ 09 ለካቲት 2014፡ ምስ ናይ ብሕቱ
ዋንነት ዝኾና ሚድያ፡ ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መሕትት፡ ነቶም ኣብ ዓዲ Eንዳማቶም ዲሞክራሲ ምEራባውያን ሃገራት
Eናስተማቐሩ፡ ንህግደፍ ዝጣበቑ ተደናገጽቱ፡ ሓደ ዘየላጢ መርድE ኣመሓላሊፉሎም Eዩ። “ንለባም ኣምተሉ ክንደይ
ከይስሕቶ፡ ንዓሻንከ ዶርግሓሉ ክንደይ ከይርደO'' ደኣ ከይከውን Eምበር።
ርEስ-ፋሽስት Iሳይያስ ኣብ መደርU፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ብዙሓት ሰልፍታት ነጻ ምንቅስቓስ ዝበሃል ከምዘይሕሰብ፣
ምርጫ ዝበሃል ከምዘይህሉ፣ ንጥፈታት ነጻ ናይ ብሕቲ ሚድያ ምሕሳብ ከምዘይከኣል ብEሊ ዓው Iሉ ዳሕዲሑዎ
Eዩ። Eቲ ኣብ ናይ 22 ዓመታት Eድመ ስልጣኑ፡ ንሃገርን ህዝብን ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ዘሳጠሐ፡ ፋሽስታዊ
ውድብ ህግደፍ ጉድለታቱ ኣሪምካ ተጠናኺሩ ክቕጽል ምግባር፡ ብሕታዊ ምርጫ ምዃኑ ብዘይ-ቃልዓለም ደጋጊሙ
ኣነጺሩ ኣሎ። ብሓጺሩ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ብሂወቱ Eናሃለወ፡ ህዝብታት ኤርትራ ካብ ህግደፍ ወጻI፡ ካልE
ሰልፊ ብነጻ ክንቀሳቐስን፡ ንምርጫ ክወዳደርን፡ ህዝብታትና ድማ ኣብ ሳንዱቕ ምርጫ፡ ዝደለዩዎ ሰልፊ ናብ ስልጣን
ከደይቡ፡ ዘይደለዩዎ ሰልፊ ድማ፡ ብምርጫ ካርዶም ክቐጽU Eድል ኣይክረኽቡን Eዮም። ከምቲ ዝጸንሑዎ፡ ክሳብ
Eለተ ሕልፈት Iሳይያስ፡ ርEሶም ኣድኒኖም ዝተባሃሎም ጥራሕ ዝፍጽሙ ከም ግUዝ ኣቕሓ ክኾኑ ዳግም
ተፈሪዱዎም ኣሎ።
ህዝብታት ኤርትራ፡ ጨካን ፍርዲ Iሳይያስ፡ ናይ ነጻነት ሕጹኖት Eዋኑ ካብ ዝሓልፍ ጀሚሩ ከስተማቕሩዎ
ምጅማሮም ካብ ቃሎም ይስማE ነይሩ። “EዚOምሲ በታ ዝመጹዋ ደኣ የጥፍኣዮም'' ንደርጊ ዝተክU “ተኪኤ'' ክብሉ
ሰይሞሙዎ Eዩም። Eዞም ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም፡ ንርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ ሙርኩስ ኮይንኩሞ ዝጸናሕኩምን ገና
ዘይቀበጽኩምን፡ ነታ ዝኣረገት ሙርኩስ ክትጽግኑ መከራኹም EትበልU ወገናት፡ ሎሚኸ Eንታይ ኮን ትብሉ?

ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ኣብ Eድመ ስልጣኑ ኣይኮነንዶ ለውጢ ከታኣታቱ ትጽቢት ክግበረሉ፡ ዝተወሰነ ትንፋስ
ትሶኽAለይ ትኸውን Eያ Iሉ፡ ዝርEያ ጽገናዊ ምምሕያሽ ክገብር'ውን ድልየት ይኹን ቅሩብነት ከምዘይብሉ፡ ኣብ
ናይ 09 ለካቲት 2014 መደርU ኣስሚሩሉ ሓሊፉ ኣሎ። “ብዛEባ ዲሞክራሲ፣ ብዙሕነት ሰልፍታትን ምርጫን ምሕሳብ
ከንቱ ድኻም Eዩ፤ Eዚ ኣብ ካልE ዓለም ወይ ወርሒ ከይዶም ጥራሕ ክሓስቡዎ ዘለዎም Eዩ'' ብምባል፡ ናይ ቅብጫ
ብደA መደረ ኣስሚU Eዩ። ብቐደሙ'ውን Eኮ ውድብናን ካልOት ዲሞክራስያውያን መሓዙቱን፡ “ካብ ፋሽስትነት
ዲሞክራሲ ምጽባይ ካብ Eንቋቖሖ ተመን ርግቢት ከም ምጽባይ Eዩ ዝቑጸር'' Iሎም ኔሮም Iዮም። ምኽንያቱ
ንርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን-ህግደፍን፡ ደሞክራሲ ምቕባል ማለት፡ ኣብ Iድ ፍትሓዊ ዳኛ ወዲቕካ፡ ክሳድካ ንገመድ
ምሃብ ማለት ጥራሕ ስለዝኾነ።
ከም መዛዘሚ

ናይ'ዚ ኣርEስቲ'ዚ፡ ሓደ ኣገዳሲ መልEኽቲ

ክነመሓላልፍ ይፈቐደልና።

ዝሓለፈ ጅግንነታዊ ተጋድሎና፡ ብሰብ Eከይን ጸቢብ Eላማን መራሕቲ ሰውራ ብሓፈሻ፡ መሪሕነት ህ.ግ. ድማ
ብፍላይ፡ ካብ ምሕራር መሬትን ምንብልባል ባንደራን ከይሓለፈ፡ ተስፋ ህዝብታትና በርIኑ ክተርፍ ኮይኑ ኣሎ።
ምኽንያቱ ህዝብታትናን ተቓለስቲ ደቆምን፡ ረብሓOም ብEምቆት ኣለልዮም፡ ምEንቲ ዘላቒ ረብሓOም ክቃለሱን፡
ዓወታቶም ብዘተኣማምን ክEቅቡን ዘብቅOም ንቕሓት ክዓጥቁ ኣይተገበረን። ንደሞክራሲ፡ ከም ብቑE መሳርሒOም
ክግልገሉሉ ዘኽEሎም፡ ብቕኑE ጎደና ዝመርሖም ብቑE መሪሕ ውድብ ኣይተዓደሉን። Eነሆ ድማ፡ ኣብዘን ልEሊ 22
ዓመታት ዘበነ ስልጣን ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስን ህግደፍን፡ ከም ህዝብን ሃገርን ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን
ተሳጢሖም ይርከቡ። ስለዝኾነ ድማ፡ Eቲ ትማሊ ብሽም ሕቶ ሃገራዊ ነጻነት፡ ብዘይ ብሱል ንቕሓት፡ “ሆ” Iሉ ተላIሉ
መስተክራዊ ጅግንንታዊ ተጋደሎ ዘካየደ ህዝቢ፡ ብደቀይ ዝበሎም ተዃሉ ስለዝተጠለመ፡ “ህዝብን ሃገርን ብህጹጽ ካብ
ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ንምድሓን ንቃለስ!!'' ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፡ ካልE ቃልሲ፡ ካልE ተወሳኺ መስዋEቲ
ክኸፍል ይጥለብ ኣሎ።
Eሞኸ ደኣ፡ ሎሚኸ በዚ ጭርሖ'ዚ ተላዓIሉ፡ ከም ትማሊ ከቢድ ዋጋ ምስ ከፈለ፡ ዳግም ከይጥለም Eንታይ Eዩ
ውሕስነቱ? Eዚ ሕቶ'ዚ፡ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክሓቶ ዘለዎ መሰረታዊ ሕቶ Eዩ። ነዚ መሰረታዊ ሕቶ'ዚ፡ ነብሲ
ወከፍ፡ “ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ተዓጢቐ ኣሎኹ'' ዝብል ፖሎቲካዊ ሓይሊ ኤርትራ፡ ብግቡEን ብንጹርን ክምልሶ
ዝግባE ሕቶ Eዩ።
ውድብና ሰደግኤ፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ ብሽም ጭርሖ፡ “ህዝብን ሃገርን ምድሓን''፡ ዳግም ንጥልመት ክቃልU የብሎምን
Iሉ ብጽንዓት ይኣምን። ውሕስነቶም ድማ ሓንትን ሓንትን Eያ፤ ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ጓኖትን
ተላኣኣኽትን ዝገብር ጸረ ዲሞክራስያዊ ኣከያይዳ ብትብዓት ክEረም ኣሎዎ ይብል፤ ህዝቢ ንመርሆ ዲሞክራሲ
ብንቕሓት ኣብ ረብሓU ከውEል ዘይሕለል ጻEርን ደገፍን ክግበረሉ ይግባE። ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ መንEሰያትና
ድማ ብፍላይ፡ ቅኑE ጎደና ቃልሲ፡ ብግሉጽነትን ብንጹርነትን ዘርEዮም Eንተረኺቦም፡ ነቲ ርሑቕ ከቕርቡዎ፣ ነቲ
ጸልማት ከብርሁዎ፣ ነቲ ኣሿኽ ክነቕሉዎ፣ ነቲ ጸበባ ከርህዉዎ፡ ዓቕምን ብቕዓት ኣሎዎም Iሉ ይኣምን። ዝረገጹዎ
መሬት ኣደልዲሎም፡ ዝበጽሑዎ መወዳEታ ብማEዶ Eናተመልከቱ EንተተጓIዞም ዓወቶም ናቶም Eያ፤ ጻማ ቃልሶም
ድማ ክረኽቡ Eዮም። Eዚ ነቕ ዘይብል Eምነት ሰደግኤ Eዩ።
ሎሚ ከም'ቲ ዝሓለፈ ከፊUዎም ኣሎ፤ ጸቢቡዎም ኣሎ፤ ብEዋናዊ ጭርሖ ዘብዘብ Eናበልና፡ ኣብ ሑቖOም
ተሰቒልና፡ ኣብ ጸቢብ ረብሓና ክነውEሎም Iና ዝብሉ ትምክሕተኛታትን ጸበብትን ወገናት፡ Eንተዘይደኸምኩም
ይሓይሽ ንብል። ዳግም ምህማል ኣይከኣልን Eዩ።

መጋቢት 2014
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
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