ዕላዊ ልሳን ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር

ቅኑE መርገጺ፡ ንዘላቕን ዘተኣማምንን ዓወት!!
ገባቲ ስርዓት Iሳይያስ፡ ኣብ Eድመ ስልጣኑ፡ ካብ ፖሎቲካዊ መንነቱን ውሽጣዊ ባህርያቱን Eናተበገሰ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብና ዝፈጸሞም
ገበናት ማEለያ የብሎምን። Eዞም ብዝተፈለለየ መልክE ዝግለጹ ገበናት’ዚኣቶም፡ መንግስቲ ህግደፍ ክሳብ ግብኣተ-መሬቱ ዝፍጸም
ዘይሓድጎም ሕላገቱ’ዮም። ምኽንያቱ፡ ብወሳንነት ህዝቢ ዘይኣምን፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ብሰላማውን ደሞክራስያውን ኣገባብ ክሰጋገር
ዘይቅበል ሓይሊ፡ ካብ ሓሶት፣ ምትላል፣ ኣጉል መብጽዓታት፣ ኩናትን ወራርን ወጻI Eድመ ስልጣኑ ክቕጽል ኣይኽEልን’ዩ።
መንግስቲ ህግደፍ፡ ከም ኩሎም Eቶም ጨቆንቲ ስርዓታት፡ Eድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ ካብቶም ብቀዳምነት ዝጥቐመሎም
መርሆታቱ ሓደ ንህዝቢ ፈላሊኻ ምግዛE’ዩ፡፡ ብካልE መዳይ’ውን ውሽጣዊ ተቓወሞታትን ቃልስታትን ህዝቢ ንምብርዓን፡ በብEዋኑ
ግዳማዊ ኣጀንዳ ብምምሃዝ ንህዝቢ ጅሆ ምሓዝ ከም ቀንዲ ስልቲ ክወስድ ጸኒሑን ኣሎን።
ገባቲ ስርዓት Iሳይያስ፡ Eድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ ክጥቐመሉ ዝጸንሐ ሓደገኛ ስልቲ Eንተሃልዩ፡ ንህዝብና ብግዳማዊ
ኣጀንዳ ጅሆ ክሕዝ ምብቅU ጥራሕ ኣይኮነን። በብEዋኑ ብጉልባብ ልEላውነትን ነጻነትን ሃገር፡ ምስ ጎረባብትን ዓለማዊ መንግስታትን
ዝፈጥሮም ግርጭታት፡ ንመላE ህዝብን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን፡ ኣብ ክሊ ኣጀንዳU ዝተፈላለዩ ኣረኣEያ ክሕዙን Eንክሊል
ክብሉን ኣብ ሕድሕዶም ክካሰሱን Eናገበረ፡ ኣብ ቀዳማይን ሓባራውን EላምOም (ጸረ-ስርዓት ህግደፍ ቃልሲ) ዘተኣማምን ሓድነት
ኣብኵሮም ንባEሎም ናብ ግርጭት ክኣትዉ Eናገበረ መጺU’ዩ።
Eዚ ስርዓት’ዚ ኣብ Eድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ፡ ካብ ትምክሕተኛን ዓንዳሪ ባህርያቱን ብምብጋስ፡ ልEላውነት ጎረባብቲ ሃገራት
ብምጥሓስ፡ ንልEላውነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ተግባራት Eናፈጸመ ምምጽU ዘይከሓድ’ዩ። Eቲ ሓቂ Eዚ
Eናሃለወ፡ ሓይልታት ተቓውሞ ሃገርና፡ ኣብቲ ህግደፍ ዝሰርሖ ግዳማዊ ኣጀንዳ ተሓጺሮም፡ ኣብ ሕቶ ልኣላውነት ሃገር ሕድሕዶም
ክካሰሱ EድሚOም ከባኽኑ ምጽንሖምን ምህላዎምን ካብ'ቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ’ዩ። ኩሉ ምንጪ ጸገማት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ይኹን
ንልEውነትና ብተደጋጋሚ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክወድቕ ዝገብር ቀንዲ ተሓታቲ ገባቲ ስርዓት Iሳይያስ Eናሃለወ፡ መላE ህዝብን
ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ኣብ ሕድሕዱ ምክሳስ፡ ኣበይ ከብጽሕ’ዩ ዝብል ሕቶ ምስ ዝልዓል፡ መልሱ ይትረፍ ንምርግጋጽ
ደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ጣቋ ዝርከቦ ኣይኮነን።
Eቲ ኣዝዩ ሓደገኛን ዝኸፍAን ስልቲ ገባቲ ስርዓት Iሳይያስ፡ ኣብ ኣተሓሕዛ መንEሰያት ኤርትራ ክኸተሎ ዝጸንሐ መርሆን
ፖሊስን’ዩ። መሪሕነት ህ.ግንባር ናብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ካብ ዝድይብ ኣትሒዙ፡ ብስም ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ EድሚU 18
ዓመት ንዝኣኸለ መንEሰይ፡ ኣብ ትሕቲ ጨካን ህግደፋዊ ወተሃደራዊ ሕጊ ንግዱድ ውትህድርና ብምውፋር፡ ጉልበቱ ብነጻ ክምዝምዝ
ምጽንሑ’ዩ። ንመንEሰያት ኤርትራ፡ ካብ Eሽል EድሚOም ጀሚሩ፡ ''ካብ ህግደፍ ወጻI ንሃገራዊ ልEላውነት ዝሓሊ ዘይምህላዉ፡ ህ.ግ.
ንገዚፍ ወተሃደራዊ ሓይሊ ባEዳዊ መግዛEትን ዓንገልቱን ዝሓምሸሸ ተኣምራታዊ ሓይሊ ብምዃኑ፡ ኣንጻሩ ደው ዝብል ምስ ከውሒ
ተራጺሙ ከም ብርጭቖ ዝሕምሸሽ ጌሩ ክሰብኽ ምጽንሑን ኣብ ስነ-ኣEምሮU ንምስራጽ ከይተሓለለ ምስርሑን’ዩ። ኣተሃላልዋ ደለይቲ
ደሞክራስያዊ ለውጢ ድማ ንባEሉ፡ ነቲ ህግደፍ ዝሃነጾ ስነ-ኣEምሮ ዘፍርስ ኮይኑ ብዘይ ምጽንሑ፡ መንEሰያት ኤርትራ ካብቲ ስርዓት
ተስፋ ቆሪጾም ኣብ ክንዲ ንቃልሲ ዝጥምቱ፡ ስደት ከም መፍትሒ ጸገም ክርEዩ ተገዲዶም ምጽናሖም ዝኸሓድ ኣይኮነን። Eዚ ግን
ምስ ጊዜ Eናተሰግረ ምምጽU ግብራዊ ተቓውሞን ንጥፈታትን መንEሰያት ኤርትራ ዓቢ ምስክር’ዩ።
መላE ህዝብን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ኤርትራ፡- Eዚ ስርዓት’ዚ ኣብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ክሳብ ዝሃለወ፡ ቅኑE ስርዓተ-ምሕደራ
ይኹን ሰላማዊ ምስግጋር ፖሎቲካዊ ስልጣን ክህሉ ከምዘይኽEል ብዘይምምታE ክንኣምን ይግባE። ኣብ ህልውንU ህዝብና ኣብ ጎደና
ሰላም፣ ደሞክራስን ማሕበረ ቁጠባዊ ምEባለን ክምርሽ'ዩ ማለት ሕልሚ ምዃኑ ክንግንዘብ የድሊ። ህግደፍ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዝቐጸለ፡
Eድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝሕባኣሉ Eርዲ፡ ምውሓስ ልEላውነትን ነጻነትን ዝብሉ ጭርሖታት ምዃኖም፡ ግን ድማ ቀንዲ
ሓደጋ ናይዚ ባEሉ ምዃኑ ከነስተውEል ምስ ዘይንኽEል ደድሕሪ ንሱ ዝፈጥሮ Eለታዊ ኣጀንዳታት Eናተሰሓግና ብልሒ ቃልስና
ምጉዳሙ ኣይተርፍን። ንሃገር ብዘይቅዋም ብዊንታን ድልየትን ውሱን ጉጅለ EናገዝA ኩሉ ፖሎቲካውን ሰብኣውን ደሞክራስያውን
መሰላት ህዝቢ ዝገሃሰ፡ ቁጠባ ሃገር ብሓደ ጉጅለ ገቢቱ፡ ንህዝቢ ናብ ዝኸፍA ዓዘቕቲ ድኽነትን ማሕበራዊ ቅልውላውን ዝሸመመ፡
ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ዘሎ፡ ነጻነትና ይኹን ልUላውነትና፡ ወትሩ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝተንጠልጠለ ጉዳይ ምዃኑ ምዝንጋE ኣየድልን፡፡
ምንጪ ኩሎም ሽግራት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ Eቲ ፖሎቲካዊ ስልጣን ብዘይ-ተወዳዳሪ ንበይኑ ብሒቱ ዝሓዘ፡ ምስ ጎረባብትናን
ዓለምን ናብ ጎንጽን ተነጽሎን ዝመርሓና ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ዝኾነ፡ EድሚU ንምንዋሕ ክብል ኣብ ዝምህዞም ግዳማዊ ኣጀንዳታት
Eንክሊል ንብለሉ Eዋን ፍጹም ከብቅE ኣለዎ። ኣብ'ዚ Eዋን'ዚ መንEሰይ ሃገርና፡ ካብ ተግባራዊ ተመኩሮU፡ ገባቲ ስርዓት Iሳይያስ
ምንጪ ኩሎም ጸገማቱን ብሕታዊ ተሓታቲ ምዃኑን ብግቡE ተገንዚቡ፡ ናብ ውUይ ቃልስን ጥምጥምን ኣብ ዝሰጋገረሉ ዘሎ ወቕቲ፡
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ኣንጸላልይዎም ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ብዘላቕነት ብምድሓን፡ ልEላውነትና ይኹን ነጻነትና
ብዘተኣማምን መንገዲ ንምውሓስ፡ ንውUይ ምልEዓልን ቃልስን መንEሰያት ኤርትራ ብምድጋፍ፡ ብቕኑE ኣንፈት ንመሰረታዊ
ደሞክራስያዊ ለውጢ ክጉዓዙ፡ ኩሉ-መዳያዊ ጻEርታትና ከነበርክት ይግባE። ንህልዊ ፖሎቲካዊ ኩነታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ
ንምEጻፍ፡ ኣብ Eዋናዊ ጉዳያት ዘየማትE ቅኑE መርገጺታት ብምውሳድ፡ ንዘላቕን ዘተኣማምንን ዓወት ንምርግጋጽ ኩሉ-መዳያዊ
ዓቕምታትና ንጥመር፡፡
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