ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ፖሎቲካዊ ኣመንዝራነት ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ
ኣብ'ዚ ሰሙን'ዚ ብስEላዊ መግለጺ ተሰንዩ፡ ሓደ ውUይ ዜና በቲይን በቲይን ክቃላሕ ቀንዩ። Eዚ ብዓውታ
ክቃላሕ ዝሰማEናዮ ወረ፡ ንፖሎቲካዊ ኣመንዝራነት ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ጥራሕ ዝባኑ ዘውጽE ጭቡጥ
መረዳEታ'ዩ። Eቲ ኩሉ ብዜናዊ ማEከናት ክፍኖ ዝቐነየ ወረ፡ ካብ'ቶም ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ማሪኹ
ኣሲሩዎም ክነሱ፡ ሃለዋቶም ክሒዱዎ ዝጸንሐ ጁቡታውያን ወታደራት፡ ብመንገዲ ቀጠር ኣቢሎም ናብ ሃገሮም
ተመሊሶም ዝብል ውUይ ዜና Eዩ። ብቐዳምነት፡ ነቶም ኣብ ምንጋጋ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ተቐርቂሮም፡
ሃለዋቶም ክሒዱዎም ዝጸንሑ ምሩኻት ወታደራት ጅቡትን ስድራ-ቤታቶም EንቋE ኣሐጎሶም፤ EንቋE ንፋስ
ኣዱንያ ክርEዩ ኣብቀOም ንብል።
ናብ ቀንዲ ዘበገሰና ኣርEስቲ ክንምለስ። ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ብሓደ ወገን፡ ንዝማረኾም ወታሃደራት
ጅቡቲ ሃለዋቶም ከፍልጥ፡ ናብ ዓዶም ክመልሶም፡ በቲ ካልE ድማ፡ ዝተማረኹ ወታሃደራቱ ክቕበል፡
ብዝተፈላለዩ ኣካላት ሕቶታት ክቐርበሉን፡ መተሓሳሰቢታት ክወሃቦን ጸኒሑ Eዩ። Eንተኾነ ግን፡ ርEሰ ፋሽስት
Iሳይያስ ንዓቐብ ዝኣፋ፡ ''ዝማረኽኩዎም ወታሃደራት ጅቡቲ የለዉን'' Eናበለ ብተደጋጋሚ 'ኣሉ' ክብልን
ክኽሕድን ጸኒሑ Eዩ።
መንግስቲ ቀጠር፡ ንፕረዚደንት ሃገረ ጅቡትን ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን ኣብ ሃገሩ ጸዊU፡ ከዘራርቦም ፈቲኑ
ከምዝነበረ'ውን ይፍለጥ። ፕረዚደንት ሃገረ ጅቡቲ፡ ምስ'ቲ ንሃለዋት ዝተማረኹ ወታሃደራቱ ዝኸሓደን፡
ምለሰልና Iሎም ተማሕጺኖሞ ዝሓንገደን ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ኣይራኸብን Eየ፡ ብምባል ናብ ሃገሩ
ከምዝተመለሰ ናይ ቀረባ ተዘክሮና Eዩ።
Eንተኾነ ግን፡ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ብጉዳይ ሙሩኻት ሃገረ ጅቡቲ፡ ኣሉ-ቀጣን Iሉ ጸኒU ክቕጽል
ኣይመረጸን። ንርUይ ሓቂ ምኽሓድ፡ ብብዙሕ ምኽንያታት ንውልቃውን ጉጅላውን ስልጣኑ ዘዋጸO ኮይኑ
ኣይረኸቦን። ትማሊ ዓኽ Eንቱፍ Iሉ ዝተፍኣ ተመሊሱ ክልሕሳ፡ ዘገድዶ ዝዓበየ ውልቃዊ ይኹን ጉጅላዊ
ረብሓ Eንተረኺቡ፡ ትማሊ ከምዚኣ Iለ ነይረ Iሉ ርEሱ ዝሓከሉን ሕንኽ ዝብለሉ ውሽጣዊ ሓሰኻ የብሉን።
ንጉጅላዊ ስልጣኑ ትጠቅምን ካዝናU ዝመልኣላን ‘ባብ' Eንተረኺቡ፡ ነውሪ ዝበሃል ኣይፈልጥን፤ ፋሽስታዊ
ስርዓት Iሳይያስ፡ ክብሪ ህዝብን ሃገርን ብምሕሳር ከም ነፋሒቶ ክቀያየር ዘይEግሞ ኣመንዝራዊ ፖሎቲካዊ
ባህርያት ዝተዓደለ ነውራም ስርዓት Eዩ።
Eዚ ኣብ ላEሊ ክንጠቕሶ ዝፈተና፡ ከም ሓደ መግለጺ ፖሎቲካዊ ኣመንዝራነት ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ ምዃኑ
ንምEማት ደኣ'ምበር ናይ መጀመርታ Eዋኑ ከምዘይኮነ ግን፡ ክነስምረሉ ንደሊ። ነዚ ኣልIልናዮ ዘሎና ኣርEስቲ
ዘራጉዱ፡ ዝተፈላለዩ ሓቅታት ብምጥቃስ ክንድርO Iና።
መራሒ ሃገረ Iራቕ ነበር ፕረዚዳንት ሳዳም ሑሴን፡ ኣብ Eድመ ስልጣኑ፡ ሃገሩ ኣብ ማEከላይ ምብራቕ ጎብለል
ክትከውን ከይተሓለለ ይሰርሕ ምንባሩ ይዝንተወሉ Eዩ። ኣብ ምጅማር 90ታት ምስ ናይ ከባቢU ሃገራት ናብ
Eሙር ወታደራዊ ኵናት ዝተሸመመሉ Eዋን ምንባሩ ዝዝከር Eዩ። ምስ Iራን ኣብ ከቢድ ደማዊ ኵናት
ዝተጸምደሉ፡ ንሃገረ ኵወት ወሪሩ ክሕዝ ዝፈተነሉ Eዋን ነበረ። ካብ'ዚ ሓሊፉ፡ ኣብ ማEከላይ ምብራቕ፡ ንጂO
ፖሎቲካውን ቁጠባውን ረብሓ ልEለ ሓያል ሃገር ኣሜሪካ ክዳፋEን፡ ከም ካልOት መራሕቲ ሃገራት ኣEራብ
ምEዙዝ ምዃን ክኣቢ ዝተራEየሉ Eዋን Eዩ።
ኣብ'ዚ Eዋን'ዚ ነይሩ መንግስቲ ኣሜሪካ፡ ኣብ ማEከላይ ምብራቕ ዘተኣማምን ልEልነታ ንምውሓስ፡ ንፕረዚደንት
Iራቕ ነበር ሳዳም ሑሴን፡ "ሰብ ዘጥፍE ከሚካላዊ ኣጽዋር ይሰርሕ ኣሎ'' ብምባል ክትውንጅሎ ዝጀመረት።
ምስ ካልOት መሻርኽታ ብምዃን ድማ፡ ኣብ ልEሊ መንግስቲ ሳዳም ሑሴን፡ ብEዉጅ ኵናት ዝወለAት። ኣብ
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ማEከላይ ምብራቕ ብኣሜሪካ ዝተመርሐ ሓያል ኵናት ኣብ ዝተወለዓሉ Eዋን፡ መርገጺ ፋሽስታዊ ስርዓት
Iሳይያስ/ህግደፍ Eንታይ ነበረ ዝብል ሕቶ፡ ብቐንዱ ክነትኩረሉ ዝተበገስና ኣርEስቲ ምዃኑ ኣይሰሓትን።
ኣብ'ቲ Eዋን'ቲ፡ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ደጋፊ ወታደራዊ ወራር ኣመሪካን መሻርኽታን ብምዃን፡ ናይ ኣሜሪካ
ናይ ውግE ነፈርቲ፡ ካብ ኤርትራ Eናተበገሳ፡ ኣብ Iራቕ ደብዳብ ከካይዳ ድሉው ምዃኑ ኣረጋጊጹ ነበረ።
Eንተኾነ ግን፡ መንግስቲ ኣሜሪካ፡ ንርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ ገጽ ኣይሃቦን። ስለዚ ድማ፡ ኤርትራ ናይ ውግE
ነፈርቲ መበገሲ ክትከውን ኣይተመረጸትን። Eዚ ንርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ዘጋጠሞን ዘየደቀሶን ዘሕፍር ግብረ
መልሲ Eዩ። ኣሜሪካን መሻርኽታን፡ ኣብ Iራቕ ዘካየደO ውግE፡ ብስEረት ሳዳም ሑሴን ተዛዘመ። ሳዳም
ሑሴን ድማ ካብ ተሓቢUሉ ዝነበረ ጉድጓድ ተወጢጡ ወጺU፡ ብማሕነቕቲ ንሞት ተፈረደ። ሃገረ Iራቕ
ድማ፡ ኣብ ክትወጾ ዘይትኽEል ፖሎቲካዊ ቅልውላው ተሸመመት።
Eንተኾነ ግን፡ Eቲ ኣብ ልEሊ ሳዳም ሑሴን፡ መንቀሊ ኵናት ተባሂሉ ዝተወርየሉ፡ “ሰብ ዘጥፍE ከሚካላዊ
ኣጽዋር'' ኣብ ሃገረ ዓራቕ ኣሰሩ ኣይተረኸበን፤ ካብ ወጋሕትU'ውን፡ መንግስቲ ኣሜሪካ፡ ጭቡጥ መጽናEቲ
ስለዝነበሮ ዘይኮነስ፡ ኣብ ማ/ምብራቕ፡ ንEU ዘይምEዘዝ ጎብለል መንግስቲ ክህሉ ንረብሓU ስለዘይኮነ፡ ንምEላዩ
ዝተማህዘ ስልቲ ምንባሩ ዝሰሓት ኣይኮነን። ከም ውጽIቱ ድማ፡ ህዝቢ Iራቕ፡ ኣብ ክወጾ ዘይክEል ዓሌታዊ
ግጭት ተደቕዲቑ፡ ሃገሩ መAንደሪ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ዳEሽ(ኣይ-ኤስ-ኣይ-ኤስ) ኮይና ኣላ።
ወዮ ትማሊ፡ ንወራር መንግስቲ ኣሜሪካን መሻርኽታን ደጊፉ፡ ነፈርቲ ኵናት ካብ ኤርትራ Eናተበገሳ ኣብ ልEሊ
ስርዓት ሳዳም ሑሴን ደብዳብ ከካይዳ ዝፈቐደ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን ኮራኹሩንከ Eንታይ ክብሉ ጀመሩ
ዝብል ሕቶ ምርኣይ ኣገዳሲ Eዩ። ''ምምሕዳር ኣሜሪካ፡ ጂO ፖሎቲካዊ ረብሓU ንምርግጋጽ ክብል፡ ኣብ ልEሊ
Iራቕ ብዘካየዶ ወራር፡ ሃገረ ዓራቕ ኣብ ክትወጾ ዘይትኽEል ዓዘቕቲ ተሸሚማ'' Eናበለ፡ ኣብ ልEሊ ምምሕዳር
ኣሜሪካ ኣጻብEቱ ቀሲሩ ክዝልፎም ተራEየ።
ትማሊ Eንታይ ስለዝደለየ ደጋፊ ወራር ኣሜሪካን መሻርኽታን ኮይኑ ክተሓጋገዝ ድሉውነት ኣርEዩ፡ Eንደገና
ተሰልቢጡ፡ ተቓዋሚ ወራር ኣሜሪካን መሻርኽታን ኮነ፡ ዝብል ሕቶ መልሲ የድልዮ። ከም ዝፍለጥ፡ ርEሰ
ፋሽስት Iሳይያስ፡ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልEሊ መራሒ Iራቕ ነበር፡ ሳዳም ሑሴን ኵናት ንምውላE
ምሽብሻብ ኣብ ዝጀመረሉ Eዋን፡ ደገፉ ዝገለጸን ናይ ኵናት ነፈርቲ ካብ ኤርትራ Eናተበገሳ ክድብድባ ዝፈቐደ፡
ትም Iሉ ንጽድቂ ኣይነበረን፤ ወይ ድማ መርትO ስለዝረኸበ ኣይኮነን፤ Eንታይ ደኣ፡ ካብ'ቲ ንመንግስቲ ሳዳም
ሑሴን ንምውጋድ ዝተበጀተ ቢልዮናት ዶላራት፡ ተቛዳሲ ንምዃን ካብ ዝነበሮ ስሱE ውልቃውን ጉጅላውን
ረብሓ ዝነቐለ Eዩ ነይሩ። Eንተኾነ ግን፡ መንግስቲ ኣሜሪካ፡ ንናይ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ “ክንተሓባበር
ድሉዋት Iና'' ዝብል መርገጺ ኣይተቐበሎን። ብምዃኑ'ውን ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ ማይ ዓሚኹ ተረፈ። Eቲ
ኩሉ ዘስመO ተቓውሞን ኩነኔን ቀንዲ መበገሲU ድማ ካብ'ቲ ንወራር Iራቕ ዝተዳለወ ገዚፍ ወታደራዊ ባጀት
ከንቀላውጥ Eድል ስለዘይረኸበ ጥራሕ ምዃኑ ንምርግጋጽ ዘጸግም ኣይኮነን። Eምበኣርከስ፡ ኣብ ዝሓደርካዮ
ዘይምውዓል፡ ኣብ ዝወዓልካዮ ዘይምሕዳር ዝበሃል፡ ፖሎቲካዊ ምንዝርና ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ Eዚ ከም
ጭቡጥ መረጋገጺ ንወስዶ።
ንፖሎቲካዊ ኣመንዝራነት ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን ጉጅልUን ናይ ቀረባ Eዋን ተወሳኺ መረዳEታ ብምቕራብ
ኣAሪና ክነራጉዶ። ኩላትና ከም ንፈልጦ፡ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታት
ኤርትራ ዘውረዶ በደልን Eንወትን ቆጺርካ ዝውዳE ኣይኮነን። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ህዝብን ሃገርን ንሓደጋ ብርሰትን
ምብትታንን EናቃለA ዝመጸ ስርዓት ምዃኑ ንኹሉ ከም ጸሓይ ቀትሪ በሪሁ ኣሎ።
ኣብ ገዛE ህዝቡን ሃገሩን ምሒር ዝጨከነ ትምክሕተኛ ጉጅለ፡ ሃርጓም ድልየቱ ከማልE፡ Eዛ ንEሽቶ ሃገረ
ኤርትራ ልቡ ኣይመልኣትሉን። ስለዚ ክንዮ ኤርትራ፡ ሃብቲ ጎረባብቲ ህዝብታትን ሃገራትን ክዘምት ናብ
ዘይሕጋዊ ንግዲ ክዋፈር ግዱድ Eዩ። ክሳብ ሃገራት ዓበይቲ ቃላያት ዝተጓEዘሉ ምኽንያት ድማ ናይ'ዚ ሓቂ'ዚ
መረጋገጺ Eዩ። ነዚ ስሱE ድልየታት'ዚ ዝጻብU ሓይልታት ድማ ጸላEቱ ምዃኖም ዘይተርፍ Eዩ። ካብ'ዚ
ትምክሕተኛን ብስሰA ዝዓወረ ሓንጎል Iሳይያስን ጉጅለUን፡ ''ብሰላም ተኸባቢርካ ምንባርን፡ ብሓባር ማEረ
ተጠቃሚ ምዃን'' ዝብል ቅኑE መርሆ ክኽተል ዘይሕለም Eዩ። ኣደናጊሩ ይኹን ሸዊዱ ዝሰኣኖ ፍሉይ ረብሓ፡
ብሓይልን ዓመጽን ክረኽቦ ምንቃዱ ዘይተርፎ Eዩ። ካብ'ዚ ትምክሕተኛ፣ ስሱEን ጸረ ሰላምን ባህርያቱ ነቒሉ
Eዩ'ምበኣር፡ ምስ ኩለን ብምድርን ብባሕርን ንሃገርና ዝዳወባኣ ጎረባብቲ ሃገራትን መንግስታትን ኣብ ሓጸርቲ
ዓመታት፡
ናይ ኵናት ሓዊ ክኣጉድ ዝረኣናዮ። ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ፡ ንመናሓንሕቱ ዝኾና ጎረባብቱ
መንግስታት፡ ብተዘዋዋሪ ንምድኻም፡ ምስ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለታት ከይተረፈ፡ Eርክነት ገይሩ፡ ከሰልጥን፣
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ከEጥቕን ከዋፍርን ዝተራEየ። ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ፡ ከም ቀንዲ ኣብነት ዝጥቀስ፡ ምስ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ዝመስረቶ Eኩይ ዝምድና Eዩ።
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ካብ ሃገርና ሰጊሩ፡ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክሕምስን ሉኣላዊ ግዝኣት ጅቡቲ ክደፍርን
ምስ ተራEየ፡ ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ማEቀብ ከምዝተበየነሉ Eንፈልጦ Eዩ። ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን
ጉጅልUን፡ በዚ ማEቀብ'ዚ ተዳሂሎም ዓቕሎም ጸቢቡዎም፡ Eዚ ውሳኔ'ዚ ብቐንዱ ብኣሜሪካ ዝተሃንደሰ Eዩ
ብምባል፡ ኣብ ልEሊ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዘየስምO መረረን ዘየልዓሎ ክስን ኣይነበረን። ካብ'ዚ ብዝኸፍA ድማ፡
ምስ'ቲ ንልEሊ 10 ዓመታት ብማEቀብ Eናተሳቐየን፡ ምስ ሓያላት መንግስታት ተፋጢጡ ዝጸንሐን መንግስቲ
Iራን ብምውጋን፡ Eሙን ልUኽ ኮይኑ፡ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዝኸፍA ንምሕማስ ስርሐይ Iሉ ተታሓሓዞ።
ብዓቕሊ ጽበት ተወጢሩ Eብዳን ተዓዛዚሩዎ፡ ንኣልሸባብ ብምድጋፍ፡ ነዚ ዞባ'ዚ ንምሕምስ ዘካየዶ ፈተነ
ኣይሰለጦን። Eኳ ደኣስ በብEዋኑ ዝዘርግሐን ኣጻብEቱ Eናተቖርጻ፡ ነዋሕ መልሓሱ Eናጎደመት መጸ። ርEሰ
ፋሽስት Iሳይያስ ገጹ ናብ ምብራቕ ብምዛር፡ ኣብ ዞባ ማEከላይ ምብራቕ ናይ መንግስቲ Iራን ልEልነት
ከተግብር፡ ነቲ ኣብ ሃገረ የመን ዝተወለA ቅልውላው ተበሊጹ፡ ንተቓወምቲ ዓሌት ሸዓ ዝኾኑ ሓይልታት ሑቲ፡
ኣብ ምስልጣን፣ ምEጣቕን ምውፋርን ተጸመደ። ሓልታት ሑቲ፡ ብመንግስቲ Iራን ዝተወሰነሎም ደገፍ፡ ካብ
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ Eናተቐበሉ፡ ንሓድሽ መራሒ የመን ፕረዚደንት ዓብዱራቦ መንሱር ሓዲ
ብምድፋE፡ ዓበይቲ ከተማታት Eታ ሃገር Eናተቖጻጸረ ክኸይድ ተራEየ።
ኣብ የመን፡ ዓሌት ሸዓ ዝኾነ ምንቅስቓስ ሑቲ Eናተጠናኸረን Eናተስፋሕፍሐን ምኻዱ፡ ልEልነት Iራን ኣብ
ማ/ምብራቕ ጥጡሕ ባይታ ዝምድምድ ምዃኑ ዝተገንዘበ ንጉሳዊ ስልጣን ስUዲ፡ ነዚ ኩነታት'ዚ ትም-Iሉ
ኣማEድዩ ክርEዮ ኣይመረጸን። Eኳ ደኣስ፡ ንምስፍሕፋሕ ሓይልታት ሑቲ ብምEጋት፡ ጽልዋ Iራን ንምድኻም፡
ስUዲ ትመርሖ ትሽዓተ ሃገራት ኣEራብ ዝሓቖፈ ወታደራዊ ጥምረት ብምቛም፡ ኣንጻር ሓይልታት ሑቲ፡
ወታደራዊ ወፍሪ ከካይድ ወሰነ።
ምስ'ዚ ኩነታት'ዚ ብዝተኣሳሰረ፡ ኤርትራ ብጂOግራፍያዊ ኣቀማምጣኣ፡ ነቲ ኣብ የመን ዝካየድ ወታደራዊ ወፍሪ
ኣገዳሲት ምዃና ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ርEሰ ፋሽሽት Iሳይያስ፡ ናይ መንግስቲ Iራን Eሙን ልUኽ ኮይኑ፡
ንሓይልታት ሑቲ ዘሰልጥን፣ ዘEጥቕን ዘዋፍርን መንግስቲ ምዃኑ ተገንዘባ። ስለዚ ወታደራዊ ወፍረን፡ ኣንጻር
ሑቲ ክEወት Eንተኾይኑ፡ ንርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ብሓደ ወገን፡ ካብ መንግስቲ Iራን ዝረኽቦ ሑርጓቶ
ንላEሊ ከምዝምውለO ከረጋግጻሉ፡ በቲ ካልE ድማ፡ በቲ ሒዙዎ ዝመጸ ኣንፈት ከይቅጽል ዝገብር፡ ተጽEኖ
ከEርፉሉ ግድን ነበረ። ስለዝኾነ'ውን፡ “ኤርትራ ምስ ሓይልታት ሑቲ ወጊና ኣብ የመን Iዳ ተEቱ ኣላ'' ዝብል
ክሲ ኣብ ልEሊ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ ሰንዘሩ።
ርEሰ-ፋሽስት Iሳይያስ፡ ጸቢብ ጉጅላውን ውልቃውን ረብሓ'ምበር ነባሪ ዝበሃል Eርክነት ኣይEንታዩን። ኣብ
ሓጺር ይኹን ኣብ ነዊሕ Eዋን፡ ምስ ስUዲ ትመርሖ ወታደራዊ ጥምረት ምውጋን፡ Eቲ ዝረኽቦ ጉኖO ዝዛይድ
ኮይኑ Eንተረኺቡዎ፡ ምስ መንግስቲ Iራን ዝጸንሖ ዝምድና ክበትኽን፡ ንሓይልታት ሑቲ ኣሕሊፉ ንበላI
ክህቦም፡ ዝEግሞ ባህሪ ኣይተዓደለን። በዚ ምኽንያት፡ ብመንገዲ ወጻI ጉዳይ ሚኒስቴሩ ኣቢሉ፡ ነቲ ዝወረዶ
ክሲ ብቕጽበት ኣሉታ ሃበሉ። ጊዜ ከይወሰደ ድማ፡ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ናብ ስUዲ-ዓረብ ገይሹ፡ ምስ ንጉስ
ሳልማን ተራኸበ። ሽU ንሽU ድማ፡ ምስ'ቲ ሱUዲ ትመርሖ ወታደራዊ ጥምረት ክተሓባበር ድሉው ምዃኑ
ኣረጋገጸ። ነፈርቲ ኵናት Eቲ ጥምረት፡ ካብ ወደብና ዓሰብ Eናተበገሳ ኣብ የመን ደብዳብ ከካይዳ መEርፎ
ነፈርቲ ፈቐደ። ልEሊU ድማ፡ ካብ 300 ክሳብ 400 ዝኾኑ ወታደራት ኤርትራ፡ ምስ'ቲ ስUዲ ትመርሖ ዘላ
ወታደራዊ ጥምረት ተወሃሂዶም ክወፍሩ ድሉው ምዃኑ ከምዘረጋገጸ ይሕበር Eዩ።
ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን ጉጅልUን፡ ትማሊ-ትማሊ፡ ልUኻት መንግስቲ Iራን ኮይኖም፡ ንሓይልታት ሑቲ
ደጊፎም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገረ የመን Iዶም ብምEታው፡ ንህዝብታት ኤርትራ ምስ ህዝቢ የመን ጽልEን
ቅርሕንት ክተኽሉ ጸኒሖም Eዮም። ምEንቲ ምንታይ Eንተተባሂሉ፡ ብሰንኪ ማEቀብ ካብ ዝወረዶም ተነጽሎን
ቁጠባዊ ማሕንቖን ንምድሓን ዝዓለመ Eዩ፤ ሎሚ ድማ፡ ግልብጥ Iሎም፡ ብመንግስቲ ስUድን መሻርኽታን
ዝተኣትወሎም መብጽዓን ብU ተሞኽልዮም ከሐድሱዎ ዝልህልሁሉ ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ናይ ምሕዳስ
ጥሙሕን ምርዋይ፡ ነቲ ምስ ህዝቢ የመን ዝተኸሉዎ ጽልI መሊሱ ዘEሙቕ መርገጺ ሒዞም ኣሎዉ። ሕሉፍ
ሓሊፉ Eዚ ምስ ስUድን ካልOት ሃገራት ኣEራብን ዝገብሩዎ ዘለዉ ዝምድና፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢ ቀይሕ
ባሕርን ዝረA ምንቅስቓስ ግብረ ሽበራ ንምቁጽጻር ምዃኑ ክልፍልፉ ይስምU Eዮም። “መን መርዓት ምስ በለኪ
ትኮሓሊ” ዝብል ምስላ ኣበው ዘዘኻኽር Eዩ። ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ንጸቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሕU
ክብል፡ ምስ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለታት ተሻሪኹ፡ ሰላም ዞባና ክዘርግ'ምበር፡ ምንቅስቓስ ግብረ ሽበራ ክቆጻጸር
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ወፊሩ ኣይፈልጥን። Eዘን መሻርኽቲ ተባሂለን ዝስመያ ዘለዋ፡ ሃገራት ኣEራብ ድማ፡ ኣብ ማEከላይ ምብራቕ
ምንቅስቓስ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳEሽ ክስEርር ኣብ ምግባር ብድሕሪት ኮይነን ዝምውላ Eየን Eናተባሃላ
ዝሕመያ ደኣ'ምበር፡ ኣንጻር ጥሩፍ ሃይማኖታዊ ምንቅስቓስ ብEቱብነት ክቃለሳ ተራEየን ዝፈልጣ ኣይኮናን።
ኣብ ላEሊ ክንገልጾ ከም ዝጸናሕና፡ ንፖሎቲካዊ ኣመንዝራነት ርEሰ ፋሽሽት Iሳይያስን ጉጅልUን፡ ዝተፈላለዩ
ኣብነታት Eናጠቐስና ዝያዳ ክንኩልO ምኸኣልና። ንሕጂ ግን Eዞም ኣቐሚጥናዮም ዘሎና ዓበይቲ ነጥብታት
ይኣኽሉና Eዮም ንብል። ኣብ'ዚ ኣርEስቲ'ዚ ብቐንዱ ክነትኩረሉ Eንደሊ ዘሎና ዓቢ ቁምነገር፡ ኣመንዝራዊ
ባህርያት ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ክብሪ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ጥራሕ ዘሕሰረ ዘይምዃኑ Eዩ። Eኳ
ደኣስ፡ ምስ ፈተውቲ ጎረባብቲ ህዝብታትን መንግስታትን ዘይንቀል ጽልI Eናተኸለ ዝኸይድ ዘሎ ሰራም
ባህርያት ምዃኑ Eዩ። ስለዝኾነ'ውን ብርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ/ህግደፍ ኣብ ልEሊ ህዝብታትናን ሃገርናን፡
በብEዋኑ ዝዝንብዩ ዘለዉ ናይ ውሽጥን ደገን ሓደጋታት፡ ብህጹጽ ንምEጻፍ፡ ዓቕምታት ህዝብታትናን
ፖሎቲካዊ ሓይልታትናን ኣብ ቅኑዓት Eላማታትን ንጹራት መትከላዊ Eምነታትን ተመስሪትና ብተወፋይነት
ካብ ምቅላስ ወጻI ኣማራጺ ከምዘይብልና ንምዝኽኻር Eዩ። ውድብና ሰደግኤ ከም ወትሩ፡ ሓድነት ህዝብታትና
ኣብ ክሊ ብዙሕነታዊ ክውንነቶም ብዘተኣማምን ዘውሕስ፡ ድልየታቶም፣ ትጽቢታቶምም Eምነታቶምን መሰረት
ዝገበሩ፡ Eላማታትን መትከላዊ Eምነታትን ብምሕንጻጽ፡ ምስ ኩሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ዓቕምታቱ
ኣወሃሂዱ፡ ኣብ ምድሓን ህዝብን ሃገር ኤርትራ ብተወፋይነት ክቃለስ ድሉው ምዃኑ የረጋግጽ።
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/
ሚያዝያ 2016

Website: - www.merho.net

E-mail:- webmaster@merho.net or admin@merho.net

4

