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ዓዶም ናይ ምንባሮ ዕድሎም እናጸበበ፡ ስደት ሕላገቶም ክሳብ ዝመስል፡ በብመዓልቱ ብኣሽሓት ናብ ፎቖዶ ጎረባብትን
ርሑቕ ወጻኢን ከም ውሑጅ ክውሕዙ ይረኣዩ ኣሎዉ። ህሉው ስደት ኤርትራውያን፡ ኣብ ዝሓለፉ ባዕዳውያን ገዛእቲ
ተራእዩ ዘይፈልጥ፡ መዘዙ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ፤ ንህልውና ሃገርና ኤርትራን ቀጻልነት ህዝብታትናን ኣብ ከቢድ ሓደጋ
ዘውድቕ ዘሎ እዩ።
ኣብ ውሽጢ ሃገር፣ ኣብ ስደት፡ ኣብ ሰሃራን ሲናይን፡ ብቐንዱ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ፡ በብመዓልቱ ዝንገር ዘሎ መርድእ
መቕዘፍቲ ኤርትራውያን፡ ንነብሲ ወከፍ ማይ-ቤትና ዝትንክፍ እናኾነ፡ ህዝብታትና ደም ካብ ምንባዕን መዓንጣ ካብ
ዘሕርር ሓዘንን ክናገፉ ኣይከኣሉን፤ ሞትን ወረ ሞትን መለለዪና ክሳብ ዝመስል፡ ንዓለም ለኻዊ ሚድያታት ከጻብብ
ንሰምዖ ኣሎና፡፡
እቲ ኣዝዩ ዘሰክፍ፡ ስቓይ ህዝብታትና ኣብ ስደት፡ ብሃሩር ምድረበዳን ማእከላይ ባሕርን ጥራሕ ተወሲኑ ዘይተረፈ ምዃኑ
እዩ። እነሆ ንዓለምና ሙሉእ ዘሕዘነ ዘሰቐቐ መቕዘፍቲ፡ በቲ ኣብ ሊብያ ዝርከብ ብኣይ.ኤስ.(IS) ዝፍለጥ ጥሩፍ እስላማዊ
ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ከምዝተፈጸመ ተቓሊሑ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ንኩሎም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ
ንስድራ ግዳያት ድማ ብፍላይ፡ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል።
እዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና ተፈጺሙ ዘሎ መወዳድርቲ
ዘይርከቦ መቕዘፍቲ፡ ብድሕሪኡ መን ክህልዎ ይኽእል ዝብል ሕቶ፡ ንዓና ንኤርትራውያን ቀልጢፉ ኣብ ኣእምሮና ቅጅል
ይብል። ምኽንያቱ፡ ካብ ሃገርና ክንብርግግን ደድሕሪና እናሰዓበ ምስ በደዊንን ራሻይዳን ኪዳን ኣሲሩ፡ ብገንዘብናን
ውሽጣዊ ኣካላት ሰብነትናን ክቋመር ዝጸንሐ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ እዩ፤ ከም'ቲ ትማሊ ምስ ጉጅለ
ኣልሸባብ ሓቢሩ ሰላም ናይ'ዚ ዞባ ክዘርግ ዝጸንሐ፡ ምስ ኣይ-ኤስ(IS) ተመሓዝዩ፡ እዚ ግፍዓዊ መቕዘፍቲ'ዚ ኣብ ምፍጻም
ከይሳተፍ ዝኽልክሎ ባህሪ ስለዘይብሉ።
ህልው ክውንነትና፡ ብኹሉ መለክዒታት ክምዘን እንከሎ፡ ውሕስነት መጻኢ ሂወትና ጥራሕ ዘይኮነስ ህልውናና ኣብ ከቢድ
ሓደጋ ይወድቕ ምህላዉ ንምግንዛብ ኣየጸግምን። ካብ'ዚ ኩሉ ኣብ ልዕሌና ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ እንድሕን ድማ፡
ባዕላትና ኢና። ካብ ካልእ ግዳማዊ ሓይሊ ንድሕነትና ዝኸውን መዋጽኦ ኣይንረክብን፤ ክንጽበ'ውን የብልናን። ብሰንኪ
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ዓድና ቀሲና ምንባር ካብ ተሓረመና፡ መዘዛት ስደት'ውን ኣዐርዩ ዝኸፍአ'ምበር መዋጽኦ
ካብ ዘይኮነ፡ ቀንዲ ጠመተና ኣብ ልዕሊ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ከቕንዕ ይህልዎ። ኩሉ ዓቕምታትና ኣዋዲድና
ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ካብ ምድሪ ኤርትራ ምውጋድ፡ ብሕታዊ ውሕስነት ህላወናን ቀጻልነትናን እዩ። ውድብና
ሰደግኤ፡ ካብ ዓሚቕ ተረድኦ ህሉው ኩነታት ኤርትራ ተበጊሱ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምውጋድ፡ ብቕኑዕ
መትከላዊ መርሆታት ተገሪሑን ተመሪሑን ክቃለስ፡ ከም ወትሩ ድሉው ምህላዉ የረጋግጽ። ውሕስነት ህላወናን
ቀጻልነትናን፡ ካብ ዕቱብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ጥራሕ ንረኽቦ።
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መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ

ግንቦት 2015

መዕገቲ ዘይተረኸቦ ጉዕዞ ስደት፡ መዘዛቱን መፍትሒኡን!!
ስደት ብምዝባዕ ተፈጥሮን ባልዕን ብሓደ ወገን: ሰብ ብዝሰርሖ ድማ፡ በቲ ካልእ ወገን፡ ዝኽሰት ተርእዮ ተባሂሉ ይግለጽ
እዩ። ኣብ ናይ ሕጂ ኣርእስትና፡ ብዛዕባ'ቲ ብተፈጥሮ ዝኽሰት ተርእዮ ስደት ኣይኮናን ክንትንትን ተበጊስና። እዚ
ተርእዮ'ዚ፡ ኣብ ገለ ወቕቲታት ዝኽሰት፡ ዘዕርፎ በሰላ ኣቃሊልካ ዘይረአ'ኳ እንተኾነ፡ በሰልኡ ጼርካ ግን ይስገር እዩ።
ንኣብነት ኣብ ሃገርና፡ ''ዘበነ ኣንበጣ'' እናተባሃለ ዝዝከር ሕሱም ዘበን፡ ንህዝብታትና ዘኽፈሎም ዋጋ ቀሊል'ኳ
እንተዘይነበረ፡ ግን ድማ ተሰጊሩ። እቲ ዓለም ብዓለሙ ከዛርብ ዝጸንሐን ገና'ውን መወዳእታኡ ዘይተፈለጠ፡ እቲ ከም
ተርእዮ ዘይኮነስ ዳርጋ ሕላገትና እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ፡ መብተኺ ዘይተረኽቦ ሰብ ዝሰርሖ ስደት እዩ።
ጉዕዞ ስደት፡ ፈቲኻ ዝእቶ ኣይኮነን። ኩሎም'ቶም ኣብ ትፈትዋ ሃገርካ፣ ዓድኻን ገዛኻን ንምቕጻል ዘለዉ ተኽእሎታት
ምስ ተጸንቀቑ፡ ንሂወት ኣድሕን ዝውሰድ ናይ መጨረሻ ሕሱም ምርጫ እዩ። ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ
ኣንጸላልዩ ዘሎ፡ ኣጽናቲ ጠባያት ዝሓዘ መስርሕ ስደት፡ ሰብ ዝሰርሖ ምዃኑ ካብ ማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን። ኣብ ሃገርና
ሰብ ዝሰርሖ ሰደት ዝጀመረ፡ ኣብ ሓምሳታት ምዃኑ ይንገረሉ'ዩ። እዚ ዘበን'ዚ፡ ነቲ ብድርኺት ሓያላን መንግስታት
ዝተፈጸመ ውዕል ፌደረሽን፡ ሃጸይ ሃይለስላሴ ቀስ ብቐስ ክፍርሶ ዝተዓዘቡ ሓርበኛታት ኣቦታትናን ኣደታትናን፡ ነዚ
ብምቅዋም፡ ኣብ ጽርግያታት ወጺኦም ክቃለሱዎ ምስ ጀመሩ፡ ዝተወሃቦም ኣረሜናዊ ግብረ-መልሲ ዝደረኾ፡ ብሂወት ናይ
ምቕጻል ግድነታዊ ምርጫ ነበረ። ካብ ጽባሕ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና ኣትሒዙ ድማ፡ ባዕዳዊ ገዛኢ ስርዓት ሃጸይ
ሃይለስላሴ፡ ''ኤርትራ መሬታ'ምበር ህዝባ ኣየድለየናን'ዩ'' ዝብል ጸረ ህዝቢ ፖሊሲ ተኸቲሉ፡ ብፈላሊኻ ናይ ምህራም
ስልቲ፡ ሂወትን ዓድታትን ኤርትራውያን፡ በብተራ ብኣልማሚት ክጭፍችፍ ምስ ጀመረ፡ ብዝኸፍአ እናተጋደደ ዝቐጸለ
እዩ። ኣብ ልዕሊ ከም በዓል ዖና ዝተፈጸመ ግፍዓዊ ጭፍጨፋ ከም ኣብነት ምጥቃስ ጥራሕ ይኣክል እዩ።
ኣብ'ቲ ብባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝተተግበረ ኣብራሲ ፖሊሲ፡ ኣንስቲ፣ ቆልዑትን ዓበይትን ወገናትና፡ ሂወቶም
ንምድሓን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክሰደዱ እንከሎዉ፡ ሓንቲ መዓልቲ ናብ ዝፈትዉዋ ዓዶም ከምዝምለሱ ብምትስፋው
ነበረ። እዚ ተስፋ'ዚ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን። እንታይ ደኣ፡ መላምል መንእሰያት ደቆም መሪቖም ናብ ሜዳ እናፋነዉ
የጋድሉ ብምንባሮም እዩ። እቶም ናብ ስደት ዝኸዱ'ውን፡ ኣብተን ንጊዝይኡ ዘጽለሉለን ሃገራት ኮይኖም፡ ንሰውርኦም
ካብኦም ዝጥለብ ኩሉ እናማልኡ፡ ዕድመ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምሕጻር ተረባሪቦም እዮም። እቶም ተመሪቖም ናብ ምግዳል
ዝወፈሩ ጀጋኑ ደቆም ድማ፡ ብመራሕቲ ሰውራ ዝወረዶም ኣደራዕ ተጻዊሮም ከቢድ መስዋእቲ እናኸፈሉ፡ ንባዕዳዊ
መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንሓንሳብን ንሓውሩን ኣቃቢጾም ሓራ ኤርትራ ኣረጋገጹ። እዚ ዓወት'ዚ ውጽኢት መሪርን ነዊሕን
ተጋድሎ ናይ'ቶም ኣብ ዓዲ ዝተረፉን ናብ ስደት ዝኸዱ ህዝብታትናን ከምኡ'ውን ናይ'ቲ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፉ
ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣብ ምድርዓም ዝተዋፈረ ንኡስ ወለዶ፡ እኩብ ድምር ምዑት ቃልሲ ምንባሩ፡ ብኹርዓት እንዝክሮ እዩ።
ኩሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበረን ኣብ ውጻኢ ተሰዲዱ ክነብር ዝጸንሐን ኤርትራዊ፡ ካብ ጽባሕ ሓርነት ጀሚሩ፡ ኩሉ
ሕሰሙ ተቐንጢጡ ኣብ ሃገሩ ተሓቛቝፉ ዝነብረሉ ብሩህ ዘበን ከምዝመጸሉ ተተስፍዩ ነበረ። ብናይ ባዕሉ ተበግሶን
ብደገፍ መንግስታዊ ስልጣን ዝሓዙ ደቁን፡ ናብ ዝፈትዋ ሃገሩን መረበቱን ክምለስ ተዳልዩ ብሃንቀውታ ዝጽበ፡ ብኣማኢት
ኣሽሓት ዝቑጸር ህዝቢ ምንባሩ ናይ ቀረባ ተዘክሮና እዩ። ድሕሪ ነጻነት፡ ኣይኮነን'ዶ ሓድሽ ዋሕዚ ስደት ክጅምር ኢሉ
ክሓስብ፡ ካብ'ቲ ነባር ስደተኛ'ውን፡ ብኡ ኣቢሉ ከርፋሕ ናብራ ስደት ክቕጽል ዝሓለመ ኣይነበረን። እንተኾነ ግን፡
ህዝብታትና ከም ዝሓሰቡዎ ኣይኮነሎምን።
ኣብ ጽባሕ ሓርነት፡ ብ20 ሰነ 1991፡ ብሽም መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ዝተዘክረት ዕለት፡ ቃልን ሕድርን ጀጋኑ ሰማእታትን
ትጽቢት መላእ ህዝብታትናን ብሓፈሻ፡ ኣብ ቀረባን ርሑቕ ከርፋሕ ናብራ ስደት ዘሕልፉ ዝነበሩ ወገናትን ተኻሓደ።
ፍሉይ ፖሎቲካዊ ርእይቶ ዝሓዙ፡ ካብ ህግሓኤ ወጻኢ ዝኾኑ ተቓለስትን ደጋፊኦም ኮይኑ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነት
ዝተጋደለ ስዱድ ኤርትራዊ፡ መሰሉን ናይ ምንቅስቓስ ነጻነቱን ተኸቢሩሉ፡ ከም ዝኾነ ሃገራዊ ብሰላም ክነብር ዝኽእለሉ
ዕድል ተሓረመ፡፡
ስለዝኾነ ድማ፡ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብስም ጀጋኑ ሰማእታት
እናመሓለን እናጠሓለን፡ ኣብ ፈቖዶ ጎቦታትን ስንጭሮታትን ብጅግንነት ዝወደቑ ሰማእታትና ዝሃቡዎ ሕድሪ ክጠልም
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ኣሃዱ ኢሉ ዝጀመረላ ዕለት ኮነት። እዛ ዕለት'ዚኣ ነቲ ካብ ጽባሕ ሓርነት ጀሚሩ፡ ብታሕጓስን ፍስሃን ተመሊኡ፡
ምዝላልን ምስዕሳዕን ዘይወደአ ንጹህ ሃገራዊ ዜጋ፡ ኣብ ዝባኑ ዝሑል ማይ ዝተኻዓወሉ መዓልቲ ኮነ። እታ ተኸባቢሩን
ተሓቛቒፉን ብሓባር ክሕሉዋን ክሃንጻን ዝተዳለወላ ፍትውቲ ሃገሩ፡ ኣብ ሞንጎ ዓዲ ዝኣተዉን በረኻ ዝተረፉን ደቁ፡
እንደገና ኵናት ሕድሕድ ዘድግስ ኣዋጅ ከምዝተኣወጀ ተገንዘበ። ብርሑቕ ናይ ራህዋ ብርሃን ከማዕዱ ጀሚሩ ዝነበረ
ህዝቢ፡ ኣብ ልዕሊኡ ከቢድ ሓደጋ ዝተሸከመ ጸሊም ደበና ከምዘንጸላለዎ ኣስተውዓለ።
ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ መንበረ ስልጣን ካብ ዝሓዘላ ዕለት ጀሚሩ፡ ንነባራት ስደተኛታትና ካብ'ታ ጎረቤትናን
መዕቆቢትናን ዝኾነት ሃገረ ሱዳን'ኳ፡ ናብ'ታ ኣብ ቀረባ ማዕዶ ሃንቀው ኢሎም ዝጥምቱዋ ሃገሮም፡ 'መርሓባ' ኢሉ
ክቕበል ድሉው ኣይነበረን። ብቐዳምነት ዝተገደሰሉ ኣጀንዳ፡ ንኹሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኣጓንዩ ዝበሓቶ፡ ፖሎቲካዊ
ስልጣን ምድልዳል ጥራሕ ነበረ። ብሓደ ወገን ሻሕጣይ መግለጺታት እናዘርግሐ ጊዜ ክሽምት፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡
ንተቓወምተይ ዝበሎም ፖሎቲካዊ ውድባትን ኣባላቶምን ኣብ ሜዳን ኣብ ወጻእን ስርሐይ ኢሉ ናብ ምህዳኖም ተዋፈረ።
እዚ ቀንጻሊ ፖሊሲ'ዚ፡ ነቶም ኣብ ቀረባ ጎረቤት ሃገር ተዓቝቦም ዝጸንሑ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት፡ ናብ
ዓዶም ንምምላስ ውሕስነት ክስእኑ ገበረ።
ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ገና ፖሎቲካዊ ስልጣን ካብ ዝሓዘላ ዕለት ጀሚሩ፡ ነቶም ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነት ሙሉእ ዕድሚኦም
ዘሕለፉ ውድባት ኣብ ምህዳን ጥራሕ ኣይተሓጸረን። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎብለል ናይ ምዃን ሕልሙ ክዉን ንምግባር፡
ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢዱ ከወጣውጥ ጀመረ። እንተሰሊጡዎ ቁጠበአን ብኮንትሮባንድ ክዘምት፡ እንተዘይሰለጦ ድማ፡
ብወታደራዊ ሓይሊ ክህድደን ላዕልን ታሕትን በለ። ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ዘይመልእ፡ ንመንግስቲ ሱዳን ብሽም
እስላማዊ ስርዓት ክተናኾሎ ተንቀሳቐሰ። ኣብ ልዕሊ መንግስቲ የመን ድማ፡ ብምኽንያት ደሴታት ሓኒሽ ዝቑር ኵናት
ወሊዑ ሂወት መላምል ዜጋታትና ኣህለቐ። ንጅቡቲ'ውን ኣይመሓራን። እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ድማ፡ ኣብ ፖሎቲካዊ፣
ቁጠባዊ፣ ሰብኣውን ሞራላውን ዓቕምታት ሃገርና በሰልኡ ብቐሊሉ ክሓዊ ዘይክእል ዕንወት ዘስዓበ፡ ብግንቦት 1998 ኣብ
ልዕሊ'ቲ ኣብ ትሕቲ ሉኣላዊ ግዝኣት ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣከራኻሪ ከባቢታት ዝወልዖ ኵናት እዩ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ብምኽንያት ዶብ ኣሳቢቡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝጀመሮ ናይ ወራር ኵናት፡ ከቢድ
ወታደራዊ ስዕረት ኣጋጢሙዎ ጥራሕ ዘብቀዐ ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ ህዝብታትናን ሃገርናን ከቢድ ሰብኣዊ ህልቂት፣
ቁጠባዊ ዕንወትን ማሕበራዊ ምዝንባልን ዘውረደ ኵናት እዩ። እዚ ዕንወት'ዚ፡ ኣብ ማይ-ቤት ፋሽስታዊ መንግስቲ ህግደፍ
ኣትዩ፡ ብፖሎቲካዊ ቅልውላው ክሕመስ ዝገበረ ኵናት'ውን እዩ። ኣብ ሞንጎ መራሕቲ ህግደፍን መንግስትን ተዓብዒቦም
ዝጸንሑ ፍልልያት፡ ንግዳም ክትኮሱን፡ ኣብ ደንበ ጉጅለ ኢሳይያስ ህግደፍ ምንዋጽ ክፍጠር ዝገበረ ኵናት እዩ።
እዚ ተርእዮ'ዚ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ናይ ጫካ ስርዓተ ምሕደርኡን ምስጢራዊ ኣሰራርሓታቱን ዳግም ፈቲሹ፡
ንሕውየቱ መንገዲ ከርሑ ኣይተጠቐመሉን። እኳ ደኣስ ነታ ንፋስ ዝኣተዋ መንበረ ስልጣኑ ክሕክም፡ ናብ ዝኸፍአ ጥርዚ
ፋሽስታዊ ጭካነ ኣምርሐ። ነቶም መዋእሎም ኣብ ጎድኑ ኮይኖም ዝመርሑ፣ ዘጋደሉን ዝተጋደሉን ነባራት ዓበይቲ
መራሕቲ ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ሃገር ክድዓት ከምዝፈጸሙ ብምውንጃል፡ በብሓደ እናለቐመ፡ ቤተ-ሰቦምን ኣዕርኽቶምን ኣብ
ዘይሓቱሎም ጸልማት ጎዳጉዲ ዳጎኖም። ነተን ክሳብ እዋን ኵናት ኤርትራን ኢትዮጵያን መልእኽተን ከቃልሓ ዝጀመራ
ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብምእጋድ፡ ንኣዳለወተን እናለቐመ ኣብ ዘይፍለጥ ስዉር ቤት-ማእሰርቲ ሞቆሖም። እዚ
ዘይተሓሰበ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ዝወለዶ ግፍዓዊ ማእሰርትን ደሃይ ምጥፋእን ዘተሓሳሰቦም ዓበይቲ ሽማግለታት፡ ዓገብ
ክብሉ ክዓርቑን ዝገበሩዎ ተበግሶ፡ ግዳይ ማእሰርቲ ገበሮም።
ስርዓት ህግደፍ፡ ዝኾነ ይኹን ፖሎቲካዊ ፍልልያት ዘይጻወር፡ ካብ ጸቢብ ሒሳባት ውሱን ጉጅለ ወጻኢ ንእሽተይ ባብ
ናይ ምኽፋት ባህርያት ዘይብሉ ምዃኑ፡ ኳዕ ኢሉ ንኹሉ በርሃሉ። እንትርፊ'ታ ጸባብ ናይ ጉጅልኡ ፖሎቲካዊ ስልጣን፡
ልኣላውነትን ክብርን ሃገር ዘይእንታዩ ምዃኑ፡ ናብ ሃገረ ኣልጀርያ ብዘበዘብ ከይዱ፡ ሰፊሕ ግዝኣት ሃገር፡ ንዓቃቢ ሰላም
ሰራዊት ባዕዲ ኣሕሊፉ ክህብ ብምስምማዕ ኣረጋገጸ። እዚ በብእዋኑ ናብ ቃልዕ እናወጸ ዝኸደ ንኽብርን ልኣላውነትን
ህዝብታትናን ሃገርናን ኣሕሊፉ ክህብ ድሕር ዘይብል ባህርያት ኢሳይያስ፡ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ
ብፍላይ፡ ኣብ ሃገሮም ቀሲኖም ክነብሩ ኣየኽኣሎምን። ስለዝኾነ'ውን፡ እቶም ኣብ ዘበነ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናብ ስደት
ዝኸዱ፡ ናብ ዓዶም ክምለሱ ዘይክእሉሉ ኩነታት ምፍጣሩ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ እዋን ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ
ተራእዩ ዘይፈልጥ፡ ሓድሽ ዋሕዚ ስደት ብቃፍላያት ክረአ ጀመረ።
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ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ኣብ መዋእል ባዕዳዊ መግዛቲ ኢትዮጵያ፡ መብዛሕትኦም ዝሸምገሉ ወለዲ፣ ኣደታትን
ህጻውንትን ዝሽፍን ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ፡ ኣብ ዘበነ ኣገዛዝኣ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ግን፡ ጾታ፣ ዕድመ፣ ሞያን ኩነታት
ስራሕን ዝፈሊ ኣይኮነን። እናሓደረ ዝብእስ'ምበር፡ ዝግ ናይ ምባል ተርእዮ የብሉን። ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ
ዋሕዚ ስደት ንምግታእ ዝተኸተሎም ጭካነ ዝመልኦም ተግባራት ኣይገትኡዎን፡፡ እኳ ደኣስ ከም ቤንዚን ዝተነስነሶ ባርዕ፡
መመሊሱ እናነሃረ ይኸይድ ኣሎ። ከም'ቲ ሕሉፍ ሓንቲ መዓልቲ ዓወት ተጸንቢሉ ናብ ሃገሩ ከምዝምለስ ተስፋ ብምስኳዕ
ኣይኮነን ዝስደድ ዘሎ። ብፋሽስታዊ ኣገዝዝኣ ህግደፍ ሃገሩ ከም ዑንቂ ጸቢባቶ፡ ተስፋ ቖሪጹ፡ ኩቦ ደርብዩላ፡ ኩሎም
ሓደጋታት ስደት እናረኣየን እናሰምዐን፡ ዓይኑ ሰም ኣቢሉ ካብ ዓዱ ዝነፍጽ ዘሎ እዩ ዝበዝሕ።
ህሉው ዋሕዚ ስደት ህዝብታትና፡ መንእሰያትና ናብ ጸረ ህግደፍ ቃልሲ መሪቑ እናለኣኽ፡ ብዕድመ ዝደፍኡ ሽማግለታት፣
ኣደታትን ህጻውንቲ ቆልዑ ናብ ጊዝያዊ መዕቆቢ ዘምርሑሉ ወቕቲ ኣይኮነን። ካብ ሓይልታት ምክልኻል ይኹን ካብ
ቤት-ትምህርቲ ናብ ስደት ዘምርሑ ዘሎዉ መብዛሕትኦም ተስፋ መጻኢ ምዕባለ ሃገር ዝኾኑ መላምል መንእሰያት እዮም።
ብኣንጻሩ፡ መብዛሕትኦም ዓበይቲ ሽማግለታት ወለዲ፣ ኣደታትን ቆልዑን ህጻውንትን ብዘይ ጠዋርን ቀባርን ኣብ ዓዶም
ቀባሕባሕ እናበሉ ይተርፉ ኣሎዉ። ስለዚ ኣብ ዘበነ ምሕደራ ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ሃገር ብዘይተረካቢ ወለዶ ዘትርፍ፡
ንሓደጋ ብርሰት ዝዕድም ዘሎ ሓደገኛ ተርእዮ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ።
ሓደ ዜጋ፡ ኣብ ሃገሩ ሰላም ረኺቡ ሰሪሑ ክነብር ሙሉእ ዕድል እንተረኺቡ፡ ካብ ሃገሩ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ሞት
እናተሳገረ፡ ስደት ዝመርጸሉ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት የብሉን። ኣብ ሃገሩ ፍትሕን ጥዑይ ምምሕዳርን እንተረኺቡ፡ ከም
ዑፍ በሪሩ፡ ሽሻይ ምድረ በዳ ሰሃራን ሲናይን ዓሳታት ባሕሪ ሜዲተራንያንን ዝኾነሉ ምኽንያት የብሉን። ኣብ ሃገሩ
ቅዋማዊ ስርዓትን መሰል ነጻ ምንቅስቓስ ዜጋታት እንተሃልዩ፡ ጸልማት ከደነ፡ ጎቦታት እናደየበ፣ ስንጭሮታትን ጣሻታትን
እናጠሓሰ፡ ዶብ ሃገር ዝሳገረሉ ምኽንያት የብሉን። ኩሉ ናብ ወጻኢ ዝግበር ጉዕዞ፡ ብብርሃን ምድሪ፡ ብሕጋዊ መንገዲ፡
ብነፋሪት፣ ብመራኽብን ብመኪናን ምኾነ፤ ኣብ ዝሕሾ በጺሑ ኣብ መዓልቱ ናብ ሃገሩን ስድርኡን ምተመለሰ። ኣብ
ትሕቲ እዛ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ዓምጺጹ ሒዙ ዝገዝኣ ዘሎ ሃገርና፡ ጉዕዞ ስደት፡ መመሊሱ እናነሃረ
ዝኸደሉ ዘሎ መሰረታዊ ምኽንያት፡ ዓፋኒ፣ ጨፍላቒ፣ ጠንቂ ድኽነትን ዓጸቦን ዝኾነ ፋሽስታዊ ስርዓተ ኣገዛዝኣ ዝወለዶት
እዩ። እዚ ድማ፡ ግፍዓዊ ኣገዛዝኣን ጥርዚ ጭካነን ኢሳይያስ/ህግደፍ ካብ ሕሉፋት ባዕዳውያን ገዛእትና ኣዝዩ ዝኸፍአ
ምዃኑ ቁልጭ ኣቢሉ የብርህ።
ኣብ ጉዕዞ ሰደት፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ኣብ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ህልቂትን
ካልእ ኣብ ሕሉፍ ታሪኽና ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ፡ ትራጀዲ እዩ። ብሓደ ወገን ፈጺሙ ዘየቋርጽ እናተመራራሕካን
እናተጓተትካን ዝቕጽል ስደት፡ በቲን ካልእ ወገን ድማ፡ ኣብ ምድረበዳታት ሲናይ፣ ሰሃራን ማእከላይ ባሕርን ዝወርድ
ዘሎ ጥፍኣት፡ ደጋጊምካ ክትሰምዖ ኣዝዩ ዘሰንብድን ዘባህርርን እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ህልቂት'ዚ፡ እቲ ህዝብታትና
ኣብ ዓዶም ተረጋጊኦም ከይነብሩ፡ እኳ ደኣስ ክነፍጹ ዝገብሮም ዘሎ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ህግደፍ፡ ብልኡኻቱ
ዝኾኑ ናይ ስለላን ጸጥታን ኣካላቱ ኣቢሉ፡ ምስ በደዊንን ራሻይዳን ቃል-ኪዳን ኣሲሩ ዝፍጽሞ ዘሎ ምዃኑ፡ ካልእ
ንዘልኣለም ይቕረ ዘይበሃሎ ወንጀል እዩ። ስደተኛታት ኤርትራውያን፡ ሰሃራ ይኹን ሲናይ ወይ ድማ ማእከላይ ባሕሪ
ክቖርጹ ዘጋጥሞም ዘሎ ጃምላዊ ህልቂት፡ ንመላእ ማሕበረ ሰብ ዓለም፣ መንግስታትን ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ዘደንገጸን
ምስ ህዝብታት ኤርትራ ኮይኖም ክሓዝኑን ክነብዑን ዝገበረ እዩ። ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍን ኮራኹሩን ግን፡
''ጸጊቦም ሃገሮም ገዲፎም ዝወጹ እዮም'' ብምባል ኣሽካዕሊሎም ደው ኣየበሉን። እኳ ደኣስ ነቶም በብእዋኑ ብጅምላ
ዝሃልቁ ዘለዉ ወገናት፡ ኣብ መሬት ዓዶም ተመሊሶም ከይቅበሩ ብምኽልካል፡ ኣብ ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ኣብ
ስድራታት መወቲ ድማ ብፍላይ፡ ከቢድ ግፍዒ ክፍጽም ጸኒሑ ኣሎ። ነዚ ከም ኣብነት ዝኾነና፡ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ
2013 ዝሃለቑ ኤርትራውያን ግዳያት ላምፐዱዛ ምዝካር ይኣክል። ኣብ'ዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን(ብ19 ሚያዝያ 2015)
ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ዝተቐዝፉ 850 ስደተኛታት ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ፡ 350 ኤርትራውያ ምዃኖም ድሮ
ተረጋጊጹ ኣሎ።
ኣብ ዘበነ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ህግደፍ፡ መንቀሊ ስደት ኤርትራውያን፡ ብጭቡጣት ማእለያ ዘይብሎም
መርተዖታት ዝተመስከረ ፖሎቲካዊ ሕቶ ምዃኑ ዘካትዕ ኣይኮነን። እንተኾነ ግን፡ ብጻዕቂ ስደተኛታት ዘዕለቕልቓ ዘለዋ
ሃገራት ኣውሮጳ፡ ካብ ጸቢብ ሃገራዊ ረብሓታተን ብምብጋስ፡ ንርኡይ ሓቂ ብምጉሳይ፡ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡
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ምስ ስራሕ ስእነትን ድኽነትን(ሕቶ ቁጠባ) ዝተኣሳሰረ ጌሮም ክትርጉሙዎ ይፍትኑ ኣሎዉ። መፍትሒኡ ድማ፡ ነቲ ምስ
ጥሩፋት ግብረ-ሽበራውያን ጉጅለታት ብምሽራኽ፡ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ምሕማስ ብምውፋሩ፡ ብማዕቀብ ዝቕጻዕ ዘሎ
ጉጅለ ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣማኢት ሚልዮናት ዩሮ ብምድጋፍ፡ ስራሕ ፈጢሩ ዋሕዚ ስደት ዝገትኣሉ ኩነታት
ከጣጥሓሎም ይውጥኑ ምህላዎም ካብ መግለጺታቶም ምግንዛብ ይከኣል። እዚ ውሳኔ'ዚ፡ ስግንጢር እዩ። ዋሕዚ ስደት
ዝውገደሉ ብሕታዊ መዋጽኦ፡ ኣብ ጎድኒ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ተሰሊፎም ደገፎም ብምዕዛዝ፡
ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ብምውጋድ እናሃለወ፡ ነቲ ናይ ኩሎም ሕሰማት ህዝብታትና ዝኾነ
ግፍዐኛ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ሓያል ሞንጉድ ክድርብ ዝገብር ውሁብቶ ምብርካት፡ ብጸቢብ ሒሳባት ዝተደፍአ፣
ሰብኣዊ ሕልና ዝጎደሎ፡ ኣንጻር ውሳኔ ሕቡራት መንግስታት ዝኾነ ሓደገኛ ድንዕታ እዩ። ስለዚ፡ ነዚ ውሳኔ'ዚ ንምዕጻፉ
ኩላትና ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን፡ ምስ ጸገምና ዝግንዘቡን ጽቡቕና ዝትምነዩን ወገናት ብምውህሃድ ክንቃለሶ
ይግባእ ኢልና ንኣምን።
ኩላትና ኤርትራውያን ንከታተሎ ከምዘሎና፡ ኣብ ዘበነ ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ስደት ኤርትራውያን ማእለያ የብሉን። ስደት
ንኤርትራ ቀንዲ ሰብኣዊ ዓቕማ ዘብርሳ ዘሎ ሓደገኛ ተርእዮ እዩ። ስደት ከም'ቲ ትማሊ ኣይኮነን። ዓድኻ ከም ትምለስ
እናተተስፈኻ፡ ንሃገርካ ክትምለስ ዘውሕስ ዕዮ ገዛ እናፈጸምካ ኣይኮነን። በጃ'ቶም ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰማእታትን
ኣማኢት ኣሽሓት ኣካለ ስንኩላናን ዝኾነት ሃገርና፡ ህልውናኣን ቀጻልነታት ዝፈታተን ሓደጋ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ'ዩ።
ስለዚ ህሉው መስርሕ ስደትና መዘዙ ተንቲንካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ሰብ ዝሰርሖ ስደት ፈቲኻ ትኣትዎ'ኳ እንተዘይኮነ፡
ንህልውን መጻኢ ዕድልን ሃገርን ህዝብን ዝፈታተን እንተኾይኑ፡ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ደው ኢሉ ክሓስበሉን ክዝትየሉን፡
ዘየዳግም ፍታሕ ከንብረሉ ዝግባእ ይኸውን። ሂወት ንምድሓን ጊዝያዊ መዕቆቢ ንምርካብ ዝግበር ስደት፡ ምስ'ቲ ኣብ
ሃገርና፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ ህዝብን ሃገርን ብዘላቕነት ንምድሓን ዝካየድ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ክዋደድ
እንተዘይክኢሉ፡ ናይ ስደት መዘዝ፡ ሃገርና ዘስእነና ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ስደት ጊዝያዊ ፍታሕ'ምበር፡ ዘላቒ
ውሕስነት ኣይከውንን፡፡ መሰረታዊ መፍትሒ ስደትን መዘዛቱን፡ ኩሉ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት
ኢሳይያስ ብቐዳምነት ብምቕናዕ፡ ኣብ ሃገርና መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ምምዝጋብ ጥራሕ እዩ። ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ
መንእሰያት ኤርትራ፡ ከም'ቶም ዝሓለፉ ተጋደልቲ ኣቦታቶምን ኣደታቶምን፡ ህዝቦምን ሃገሮምም ኣብ ምድሓን ሓድሽ
ታሪኽ ክሰርሑ ክላዓዓሉ ይግባእ፡፡ ነንውልቅኻ፡ ካብ ሃገርካ ከም ዑፍ እናበረርካ፡ ርሑቕ ዓዲ ስደት ምምራጽን፡ ኣብ
ውልቃዊ ሂወትካ ምትኳርን ሕልናውን ታሪኻውን ተሓታትነት ዘስዕብን ነባሪ ቅሳነት ዝኸልእን እዩ። ስለዚ ሃየ ከይጠፋእና
ደው ኢልና ንሕሰብ። መፍትሒኡ ቃልሲ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ምጥንኻርን ኣብ ሃገርና ዲሞክራስያዊ ለውጢ
ምርግጋጽን ጥራሕ እዩ።

ነባሪ ሰላምን ዘተኣማምን ምዕባለን፡ ካብ ነጻ ምንቅስቓስ
ፖ/ሰልፍታትን ወሳንነት ህዝብታትን ወጻኢ ዘይሕሰብ 'ዩ!!
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍን ዝተፈላለያ ናይ ዜና ትካላቱን፡ ኤርትራ ናይ ሰላም ደሴት ከምዝኾነት ከእምኑ
ክንደይ ዘይሃውተቱ፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ኤርትራ ካብ ኩለን ጎረባብታ ሃገራት፡ ብሰላምን ምርግጋእን ዝተፈለየት፡ ናይ ቶኽሲ
ድምጺ ዘይስማዓላ፣ መራሒ ሃገር ብዘይ ዋርድያ ኣብ ጎደናታት ሸናዕ እናበለ ክዛወር ዘይስከፈላ ቅስንቲ ሃገር እያ
ብምባል ብዘይሕንከት ክሰብኩ ይስምዑ እዮም። ብርግጽ እዚ ሓሶት'ዚ ነቶም ብረመጽ ሓዊ እናተጠበሱ ዝርከቡ
ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ፡ ብፍላይ ንምእማኖም ተባሂሉ ከምዘይኮነ፡ ዘይክወል ሓቂ እዩ። ሃገር ከም
ዑንቂ ጸቢባቶ፣ ዝረገጻ መሬት ከይትሕስወሉ ምትእምማን ስኢኑ፡ ብራዕድን ሽበራን እናተሓቑነ ዝነብረላ ዘሎ ሃገር፡
''ኤርትራ ናይ ሰላም ደሴት እያ'' ዝብል ጽውጽዋይ እንክሰምዕ ዘየደንጹዎ ኣይኮነን።
ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ እተፍርሖን፡ ብማዕዶ ዝፍንፍናን ድማ፡ እዛ ነጻ ምንቅስቓስ ናይ ሰልፍታት እትብል
መትከላዊት ጭርሖ እያ። እዚኣ'ሞ፡ ባዕሉ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ጽባሕ ሓርነት፡ ሰነ 20-1991 መዓልቲ ሰማእታት፡
''ድሕሪ ሕጂ ናይ ውድባት ሓሸውየ ኣይፍቀድን እዩ....'' ብምባል ዝኾነና ብምዃኑ፡ ''ኣብ ኤርትራ ናይ ሰልፍታት
ብዙሕነትን ነጻ ምንቅስቓስን ፍቑድ እዩ'' ኢሉ ከደናግር ፈጺሙ ዘይሓስቦ እዩ። ብርግጽ፡ ብውሽጢ ውሽጢ፡ ነቶም
''ሃገራውያን'' ዝብሎም፡ ብሰልፊ ተወዲቦም ክንቀሳቐሱ ምፍቃድና ኣይተርፍን እናበለ፡ እናንባሃቑ ክጽበዩ ዝገብሮም፡ ካብ
ህግደፍ ብመሰረቱ ዘይፍለ ባህርያት ዘለዎም ጸገንቲ ፖሎቲከኛታት ምህላዎም ስዉር ኣይኮነን።
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ናብ ቀንዲ ቁምነገር ኣርእስትና ክንምለስ፤ ኣብ ሓደ ሃገር ዘተኣማምን ሰላም ዝሰፍን፡ ብመሰረቱ ኣብ ዘተኣማምን ቁጠባዊ
ምዕባለ ምስ ዝስረት እዩ። ብርግጽ ምዕባለ ክበሃል እንከሎ፡ ዘበናዊ ኢንዳስትሪታት፣ ምዕቡል ሕርሻዊ መሳርሒታት፣
ዘበናዊ ህንጻታትን ትሕተ ቅርጻን ምዕባለ ሳይንስን ተክኖሎጅን ምስፍሕፋሕ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን። ምስ'ዚ ጎድኒንጎድኒ ናይ ህዝብታት ናይ ስራሕ ዕድል እናሰፍሐ፡ ናይ መነባብሮ ውሕስነት ብቐጻልነት እናተረጋገጸ ክኸይድ ይህልዎ።
ህዝብታት ካብ ዘየቋርጽ ቁጠባዊ ምዕባለ፡ ዘተኣማምን ምዕሩይ ተጠቃምነት ከውሕሱ ግድን የድሊ፤ ነዚ ሓለዋን ዋሕስን
ዝኸውን ድማ፡ ንክውንነት እታ ሃገርን ህዝብታታን ዘንጸባርቕ፡ ኣብ ክሊ ቅኑዕ ሃገራዊ ቅዋም፡ ብወሳንነት ህዝቢ ዝምረጽን
በብእዋኑ ቁጽጽርን ምትሕስሳብን ዝግበረሉ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ፖሎቲካዊ ስልጣን ክትከል ይህልዎ። ኣብ ዘየቋርጽን
ቀጻልን ቁጠባዊ ምዕባለ ዝተመስረተ፡ ብህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ጥቡቕ ሓለዋን ክንክን ዝግበረሉ፡ ናይ ህዝብታት
ንጡፍ ተሳትፎን ምዕሩይ ተጠቃምነትን ዘረጋግጽ ስርዓት፡ ዘተኣማምንን ቀጻልን ሰላም የውሕስ። ምኽንያቱ፡ ኣብ ሃገሩ
ኣብ ቀጻሊ ቁጠባዊ ምዕባለ ዝተመስረተ፡ ብህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስልጣን ዝመሓደር ናይ ህዝቢ ምዕሩይ ተጠቃምነት
ዘረጋግጽ ስርዓት፡ ዓንዲ ማእከል ሰላምን ውሕስነት ቀጻልነቱን ባዕሉ ህዝቢ ስለዝኾነ፡፡
ብኣንጻሩ፡ ኣይኮነንዶ ኣብተን ገና ኣብ መስርሕ ምዕባለ፡ ታተ ኣብ ምባል ዝርከባ ዘይማዕበላ ሃገራት፡ አብተን ኣብ ዘሎናዮ
ዘበን፡ ብኢንዱስትርያዊ ምዕባለ ሰማይ ዝዓረጋ ሃገራት፡ ሰላመን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክዝረግ፡ ኣብ ቅልውላውን
ሕንፍሽፍሽን ክሽመማ ንዕዘበን ኣሎና። እቲ መሰረታዊ ምኽንያት ድማ፡ ናይ'ተን ሃገራት ሰማይ ዝዓረገ ቁጠባዊ ምዕባለ፡
ገቢቶም ዝሓዙ ዋናታት ውልቀ-ሰባት ምዃኖም እዩ። መንግስቲ ድማ፡ ነዚኦም ዋርድያ ኮይኑ፡ ረብሓኦም ዘውሕስን
ዝከላኸልን መሳርሒ ብምዃኑ ጥራሕ እዩ። ብኣንጻሩ ኣብዝሓ ህዝቢ፡ ካብ ኣጠቓላሊ ምዕባለ ሃገር፡ ውሑስ ተጠቃምነት
ኣይረክብን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ በብዋኑ ብሽቕለተ ኣልቦነት ኣብ ከቢድ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው እናተረግረገ፡
ንሂወቱ ውሕስነት እናሰኣነ ዝኸደሉ ኩነታት ክፍጠር ንዕዘብ፤ ብሰንኪ ዘይረዊ ድልየት ውሑዳት ብሃብቲ ዝጸገቡ ውልቀ
ሰባትን መንግስታቶምን በብእዋኑ ዝኽተሉዎም ፖሊሲታት፡ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ዘውርዱዎ በደልን ሕሱም ምዝመዛን
ምኽንያት ብምግባር፡ ውሑዳት ሰብ ጸቢብ ረብሓ፡ ንብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትን ድሑር ስምዒታትን እናተበለጹ፡
ጉጅላዊ ረብሓኦም ከማልኡ፡ ንዓለምና ብስእነት ሰላምን ምርግጋእን ክትሕመስ ይገብሩዋ ምህላዎም ኣብ ቅድሚ ዓይንና
ንርእዮ ዘሎና ዘሕዝን ክውንነት እዩ።
እዚ ሎሚ ንዓለምና፡ ኣብ ከቢድ ስግኣት ኣውዲቑዋ ዘሎ፡ ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰረ ጥሩፍ ምንቅስቓስ፡ ውጽኢት ናይ'ቲ
ሃብቲ ሃገራት ኣብ ኢድ ውሑዳት እናተኣከበ፡ ብዙሓት በብእዋኑ ኣብ ዝኸፍአ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው እናጠሓሉ
ምምጸኦም ዝሰዓበ ሕሱም ድኽነት፣ ጥሜትን ዓጸቦን ዝወለዶ ምዃኑ፡ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ኣብ ቀጻልን ዘየቋርጽን
ምዕባለ፡ ኣብዝሓ ህዝብታት ምዕሩይ ተጠቃምነት ዘረጋግጹሉ ኩነታት እንተዘይተፈጢሩ፡ ኣብ ዓለምና ዘተኣማምን ሰላምን
ምርግጋእን ክሰፍን እዩ ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት ጥራሕ እዩ።
ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ መሰረታዊ ሓቅታት ሙርኩስ ብምግባር፡ ኤርትራ ሃገርና፡ ከም'ቲ ኢሳይያስን ደቀ መዛሙርቱን
ከይሰልከዩ ዝዋጥዩሉ፡ ''ኤርትራ ናይ ሰላም ደሴት'' ክትከውን ዘብቃዓ 'ሓሰኻ' ኣሎዋ'ዶ ኢልና ምስ እንሓትት፡ ኣዕሚቕካ
ብምፍሓር ሓቅታት ንምርካብ ዘድክም የብልናን። ብልዕልነት ኢሳይያስ እናተመርሐ ናብ ዓወት ገጹ እናተቐራረበ ዝመጸ
ህግሓኤ፡ ካብ ድሮ ነጻነት ጀሚሩ ንህዝብታት ኤርትራ ዝኣተወሎም መብጻዓታት ቆጺርካ ኣይውድኡን። ኣብ ድሮ ነጻነት፡
ኢሳይያስ፡ ባዕሉ፡ ''ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈና፡ ቅርሺ ዝኸፈለን ሚልዮን ዝኸፈለን ብማዕረ ዝነብረላ ማሕበራዊ
ፍትሒ ዝሰፈና ሃገር ክትከውን እያ'' ኢሉ ተመባጺዑ ነበረ። ኣብ'ዚ ጥራሕ ግን ደው ኣይበሉን፡፡ ኤርትራ ብቁጠባዊ
ምዕባለ ከም ሲንጋፖር፡ ብወታደራዊ ሓይሊ ድማ ከም እስራኤል ክትከውን እያ ዝብል ብትምክሕቲ ዝሰኸረ ዘይተማእከለ
ወፈራ ተኻይዱ እዩ። እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂኸ እንተኢልና፡ ብዝተፈላለዩ ወገናት እናተገለጸ ከምዝመጸ፡ ቁጠባዊ
ምዕባለ ኤርትራ ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪት እናንከራረወ ክወርድ'ምበር፡ ነተን ኣብ ጽባሕ ሓርነት ዝተራእያ ዝተወሰና
መንቆሕቋሕታታት'ውን ዓቂቡ ክጓዓዝ ኣይከኣለን። ንውሽጣዊ ኩነታት ህግደፍ ዝፈልጡ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት
ስልጣን መንግስቲ ህግደፍ ዝሰርሑ ዝነበሩ ወገናት፡ ብተደጋጋሚ ከም ዘረጋገጹዎ፡ ቁጠባ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር
ኢሳይያስን ሓጎሽ ኪሻን ዝመርሑወን ትካላት ህግደፍ እናወደቐ መጺኡ እዩ። ብኣንጻሩ፡ ድሕሪ ነጻነት ሃገሩ ኣልሚዑ
ንባዕሉ ክጥቀም፡ ካብ ፎቖዶ ስደት ናብ ዓዲ ዝኣተወ በዓል ሃብቲ ወዲ ሃገር፡ ኣብ ጉዕዞ፡ ብብልሹውን ገባትን ኣሰራርሓ
ህግደፍ፡ ሳንሳን ኢሉ በተኽ ዝተረፈን፡ ዕድል ዝረኸበ ድማ፡ ናብ ዝነበሮ ዓዲ ይኹን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣፍሪቃ
ተሰዲዱ ዳግም ሂወት ክዘርእ ላዕልን ታሕትን ዝብለሉ ኩነታት እዩ ማዕቢሉ። ቁጠባ ኤርትራ ብሰንኪ ገባቲ ፖሊሲ
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ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ እናተዳቐቐ፡ ህዝቢ ኣብ ሹቕ ሕድሪ ህግደፍ፡ ናይ ኩቦን ወረቐት ሒዙ፡ ለይቲ ምድሪ ብመስርዕ
መሕደሪ እስትንፋስ ዝኾነኦ ሃለኽቲ ኣቑሑ እናሸመተ፡ ሰልከም እናበለ ሂወቱ ክመርሕ ተገዲዱ ኣሎ። ኣብ ሃገሮም
ቀሲኖም ምንባር ዝሰኣኑ ድማ፡ በብመዓልቱ ብኣሽሓት፡ ውሕስነት ዘይብሉ ስደት ክመርጹ ይግደዱ ኣሎዉ።
ናይ ሃገር መራሒ እየ ዝብል ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ርኡይ ሕጽረት፡ ቀረብ እኽሊ፣ ማይ ኣገልግሎት፣ መብራህቲ፣
ነዳዲ...ወዘተ ኣጨኒቑዎ፡ መፍትሒ ከናዲ ምስ መሳርሕቱ፣ ህዝቡን ፈተውቱን ክንዲ ዝላዘብ፡ ተሰልቢጡ፡ ''ሰብ እዩ ናብ
ማይ ዘለዎ ዝኸይድ'ምበር ማይ ኣይኮነን ናብ ሰብ ዘለዎ ዝመጽእ'' ክብል ብብደዐ ክምድር ተሰሚዑ እዩ። ኣቱም ሰባት፡
እቲ በዓል ጉልበትስ ይፈትኖ፡ እቶም ዝሰንከሉ፣ ዝሓመሙ፣ ብዕድመ ዝደፍኡ ወለዲኸ፡ ከመይ ገይሮም ናብ ማይ ዘለዎ
ወሪዶም ንገዝኦም ይመለሱ ዝብል ሕቶ ዘቕርብ ደፋር እንተዝርከብ፡ መልሲ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ እንታይ ምኾነ?
ዝህቦ መልሲ፡ ''ዝወለዱዎም መናእሰይ ደቆም ይውረዱሎም'' ከይከውን፡ ንሶም እሞ ከኣ፡ ከም ውልቀ ጥሪቱ፡ ጀሆ ሒዙ፡
ኣብ ዓበይቲ ሕርሻታት ህግደፍን ወታሃደራዊ መኮንናትን ከምኡ'ውን ኣብ ጎቦታትን ድፋዓትን ዕድመ ንእስነቶም የብልዮ
ምህላዉ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ኢሳይያስ፡ ንመሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ኣይኮነን ክምልስ፡ ክሰምዕ'ውን ሕልናኡ ዘይቅበል፡
ሃገር ብመንገዲ ቁጠባዊ ቅልውላውን ውድቀትን ቁልቁል ዝኣፋ ክትንቆት ዝፈረደ ጨካን እዩ።
እምበኣርከስ፡ ናይ ኢሳይያስ /ህግደፍ ኤርትራ፡ ኣብ ቁጠባ ሃገር ሕቶ ምዕሩይ ተጠቃምነት ኢልካ ዘረባ፡ ዘይሕሰብ
ጽውጽዋይ እዩ። ህዝብታትና፡ ጨና ቁጠባዊ ምዕባለ ዓዶም ምሒር ርሒቑዎም፡ ሎሚ መዓልታዊ ሂወቶም ክዕንግሉ
ዘኽእሎም መባእታዊ ቀረብ ተሓሪሙዎም፡ ኣብ ሞንጎ ሂወትን ሞትን ክሳሓጉ ይርከቡ። ኣብ ከምዚኣ ዝኣመሰለ ህዝብታት
ብዓጸቦን ድኽነትን ዝሳቐዩላ፡ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ/ህግደፍ ትምራሕ ዘላ ኤርትራ፡ ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ኢልካ
ምሕሳብስ ይትረፍ ክሕለም ዘይክእል እዩ። ኢሳይያስ፡ ንኤርትራ ኣብ ሕፍኒ ኢዱ ጨቢጡ፡ ህዝብታትና ሕቶ ምዕሩይ
ተጠቃምነት ሃብቲ ሃገር ከልዕሉስ ይትረፍ፡ መዓልታዊ ድልየታቶም ክማላኣሎም ኣፎም ከፊቶም ከይሓቱ፡ ካብ'ታ
ዝነኣሰት ኣሃዱ ዝኾነት ስድራ ጀሚሩ፡ ብዝዘርግሖ ስለላዊ መርበብ ክቖጻጸሮ ብምኽኣሉ፡ ነዚኣ ጥሒሱ ኣብ ቅርዓት
ድምጹ ዓው ኢሉ ከስምዕ ዝጀመረ ድማ፡ ብዕሱባት ናይ ድሕንነትን ጸጥታን ትካላቱ ክዕፍኖ ኣብ ዝኽእለሉ ኩነታት
ብምህላዉ፡ ንኤርትራ ናይ ሰላምን ምርግጋእን ጸበል ክለኽያ እንተፈተነ፡ ነቲ መኣስ ይፍንጀር ዘይፍለጥ፡ ተዓብዒቡ ዘሎ
ቁጠዐን ምረትን ህዝብታትና ከቕህሞ፡ ዓቕሚ ይኹን ብቕዓት የብሉን። ''ዝተደጎለ ሓዊ ዝጠፍአ ይመስል'' ዝብል ምስላ
ኣቦው፡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ባይታ ዘሎ ክዉን ሓቂ እዩ።
ዘተኣማምን ሰላምን ምዕባለን ክረጋገጽ እንተኾይኑ፡ ናይ ህዝብታት ወሳንነት ክሕሎን ክትግበርን ከምዘለዎ ኣብ ክትዕ
ዝኣቱ ኣይኮነን። ሰላም ድማ መሰረታ ኣብ ምዕሩይ ተጠቃምነት ዝተሰረተ ቀጻልነት ዘለዎ ቁጠባዊ ምዕባለ ምዃኑ ርግጽ
እዩ። እዚ ድማ ብህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ዝምራሕን ዝግራሕን ክኸውን ኣሎዎ። ህንጸት ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ
ስርዓት ድማ፡ ምስ ነጻ ምንቅስቓስ ፖሎቲካዊ ሰልፍታት ዘለዎ ምትእስሳር ዝጠበቐ እዩ። ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ
ብንቕሓት ክሳተፍ፡ ወሳንነቱ ከረጋግጽ፡ ናይ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኣማራጺታት ክቐርብሉን፡ ካብ ኩሎም
መምዩ፡ ንረብሕኡን ምዕባልኡን ዝጠቕሙዎ ክወስድ ሰፊሕ ዕድላት ይረክብ። ስለዚ ህላወን ሰላማዊ ውድድርን
ፖሎቲካዊ ሰልፍታት፡ ኣብ ሰላምን ምዕባለን ሓንቲ ሃገር ዘለዎ ተራ ዓብይ እዩ። በዚ መንጽር፡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ
ክንርኢ እንከሎና፡ እዚ መትከላዊ ጭርሖ'ዚ ንፋሽስታዊ መንግስቲ ህግደፍ ከም መስቀል ዝረኣየ ሰይጣን እናባህረሮ
ዝነብር ዘሎ እዩ። ስለዚ ህግደፍ እንኮ ሰልፋዊ ስርዓት ኣቝሙ፡ ንህዝብታትና ብፍጹም ጨካንን ፋሽስታውን ኣገዛዝኣ
ሓኒቑ ሒዙዎም ክቕጽል መሪጹ ኣሎ። ኣመራርሓ ህግደፍ፡ ኣብ ሃገርና ቅንጣብ ትኸውን ምዕባለ ከረጋግጽ ኣይከኣለን
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ደረጃ ዓፋንን ጨፍላቕን ፖሊሲታቱ ብዝኸፍአ መጠን፡ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ውሽጣ ክባራዕ ዝተቐረበ
ፈንጂ ሓቝፋ፡ ብሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ንቑልቁል ክትወርድ ትርከብ።
ስለዝኾነ'ውን፡ ኣብ ህልውናን ቀጻልነትን ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ሃገርና ዘተኣማምን ሰላም ይኹን ምዕባለ
ክረጋገጽ ፈጺሙ ዘይሕሰብ'ዩ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ኮራኹሩን፡ ሓድነት ህዝብና ብሓደ ወገን፡ ብሰለላዊ ሸርሕታት
ሕድሕድ ምትእምማኖም ከጥፍኡ እናሸቐሉ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ንዝተቐልቀለት ተቓውሞ ይኹን ዓመጽ ብዕሸላ
እናቖረጹ ይኸዱ ብምህላዎም፡ ንግዝይኡ ተራእዩ ዘሎ ስቕታን ርእሲ ምድናንን፡ ንኤርትራ ከም ደሴት ሰላም'
ክኾሓሓሉዋ እንተፈተኑ፡ ኣብ ባይታ ዘየሎ ተራ ሓሶትን ምጭብርባርን እዩ።
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ዘተኣማምን ሰላምን ዘየቋርጽ ምዕባለን፡ ድሕሪ ውድቀት ፋሽስት ህግደፍ፡ ኣብ ትሕቲ ቅዋማዊ ስርዓት ዝረጋገጽ ክቡር
ህዝባውን ዲሞክራስያውን ዕላማ ምዃኑ ዘይንስሕቶ እዩ። ነዚ ቅዱስ ዕላማ'ዚ ኣሃዱ ኢልካ ክጅመር እንተኾይኑ፡
ብቐዳምነት፡ ነዚ ቅኑዕ መንገዲ'ዚ ሎኪቱ ሒዙ ዘሎን፡ ብዝኸፍአ ድማ ሃገርን ህዝብን ንኸቢድ ሓደጋ ብርሰትን
ምብትታንን ዘቃልዕ ዘሎ ፋሽስታዊ ስርዓት ብዝተወሃሃደ ዓቕሚ ንምእላዩ ምቅላስ፡ ንጽባሕ ንድሕሪ-ጽባሕ ዘይኮነስ፡ ናይ
ሎሚ ተባራዒ ሓባራዊ ገድላዊ ዕዮና እዩ። ብቕኑዕ መትካላዊ መርሆ ተገሪሕናን ተመሪሕናን ክንቃለሰሉ ክንበቅዕ
ይህልወና። ውድብና ሰደግኤ፡ ከም ወትሩ ብቕኑዕ መትከላዊ መርሆ ተመሪሑ፡ ዓቕምታቱ ኣወሃሂዱ ክቃለስ ድሉው
እዩ።

ዓምዲ ደብዳቤታት፡ከይንጠፍእ ንተንስእ፡
ክቡራት ተኸታተልቲ መጽሄት መርሆ ዝኾንኩም ደቂ ሃገረይ፡ እዛ መልእኽተይ፡ ነዛ ኣርእስቲ'ዚኣ ዝመረጽኩላ፡ ብዘይ ምኽንያት
ኣይኮነን። ዘሎናዮ ኩነታት ሻቕሎትና ንዓቐብ ዘዕርግ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። በብመዓልቱ ኣብ ኣእዛና ናይ ሞትን ስቓይን
ደወል ይቓጭል። ድቃስ ዝኸልእ ሕሱም ወቕቲ ኢና ነሕልፍ ዘሎና። ህግደፍ ኣብ ዓድና ቀሲና ክነብር ኣይገበረናን፤ ናይ
ዘላኣለም ጊላታቱ ክንከውን ወይ ድማ፡ ሃጽ ኢልና ክንጠፍኣሉ ክድርኸና ጸኒሑን ኣሎን። ካብ ንፈትዋ ዓድና ነፊጽና
ክንጠፍኣሉ ጥራሕ ኣይኮነን ዝገብር ዘሎ፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ምስ በደዊንን ራሻይዳን እናተመሳጠረ፡ ውሽጣዊ ኣካላት ሰብነትና
ብደውና እናመዝሓቐ ዶላራት ክሓፍሰሉ ጸኒሑ። ጸሓይ ምድረበዳ ሲናይን ሰሃራን'ውን፡ ምስ ህግደፍ ተሻሪኾም ፈሳሲ ኣካላት
ሰብነትና ኣድሪቖም ኣብ ሓሸዋ ተቐቢርና ክንተርፍ ፈሪዶምና እዮም። ብዝኣረጋ ጃላቡ ማእከላይ ባሕሪ ክንቆርጽ ሽሻይ
ዓሳታት ማእከላይ ባሕሪ ዝኾናስ መኣስ ውሒድና። ማዕበል ማእከላይ ባሕርን ዝኣረጋ ጀላቡን፡ ሂወትና ብኸንቱ ክቕዘፍ ቃል
ኪዳን ዝኣሰሩ ይመስሉ። በብመዓልቱ፡ ወረ ሞትን ስቓይን ኮይኑ ሕላፈትና። ቅድሚ ትማሊ፣ ትማሊ፣ ሎሚ፣ ካብ ማእከላይ
ባሕሪ ዝስማዕ ኣውያት፡ ነብሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኤርትራ፡ ንብዓታ ከም ውሑጅ ክዛርን ብሓዘን ክትኩርመን ትኸውን ኣላ።
ኣብ'ታ ዘላታስ ተወሰኸታ እዩ ነገሩ። ብሰንኪ ህግደፍ ብጥሜት ዝተዓጸፈ መዓንጣን ዝጎበጠ ሕቖን ከይኣክል፡ ውጻእ መዓት
ተባሂሉ ዝተዘንተወሉ መንእሰይ፡ ሽሻይ ማእከላይ ባሕሪ ኮይኑ፡ ንቡር ሓመድ ድበ ክስእን ይኸውን ምህላዉ መስደመም እዩ።
ስደት ካብ ህግደፍ ነምልጥ መሲሉና ዝወሰድናዮ ምርጫ ደኣ'ምበር መከርኡስ መወዳእታ የብሉን። ኣብ ዓዲ ህግደፍ ስቓይን
ሞትን፤ ኣብ ስደት ድማ፡ ስቓይናን ሞትናን ገደደ'ምበር ኣይነከየን።
ዕድመ ዝሃባ እዝኒ ዘይትሰምዖ መከራ የብላን። ምኽንያት ስቓይናን ሞትና ከምዝወሓደሲ እንደገና ካልእ ዘሰቕቕ ግፍዓዊ ሞት
ኣብ ልዕሌና ከንጸላሉ ጀሚሩ ምህላዉ፡ ሰለም ዘብል ኣይኮነን። ብISL ዝፍለጥ ጥሩፍ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ሊብያ፡ መስተንክር
ጅግንነት ከምዝፈጸመ፡ ብቪድዮ ዝዘርግሖ ንንጹሃት ኣመንቲ ክርስትና ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብካራን ብትሕዞ
ጠበንጃን ከምዝቐዘፎም ኣዊጁ ኣሎ። ንእግረ መንገደይ፡ በዚ ኣረሜናዊ መቕዘፍቲ፡ ኣብ ከቢድ ሓዘን ወዲቖም ዘለዉ ህዝብታት
ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ፡ ስድራ ግዳያት ድማ ብፍላይ፡ ጽንዓት ከውርደሎም ጸሎተይ የብጽሕ፡፡ ናይ ዓሚቕ ሓዘንኩም
ተኻፋሊ ምዃነይ ኣረጋግጽ። ንገበርቲ እከይ ናይ ኢዶም ክረኽቡ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እጃመይ ከልዕል ቅሩብነተይ እገልጽ።
ጽንዓትን ኣካእሎን ይሃብኩም እብል።
ክቡራት ደቂ ሃገር፡ በዚ ጥሩፍ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ፡ ኣብ ሊብያ ዝተፈጸመ ኣረሜናዊ መቕዘፍቲ፡ ብዙሓት ሕቶታት ዘልዕል
እዩ። እዞም ግብረ-ሽበራውያን፡ ከመይ ገይሮም ኣመንቲ ክርስትና ምዃና ፈሊጦም ግዳይ ገበሩና? ናብ ርሑቕ ስደት ክነምርሕ
ብዓዶም ክንሓልፍ ስለዝተረኸብና፡ ሃይማኖታዊ እምነትና ወንጀል ኮይኑ፡ ንኣሰቃቒ ሞት ክንፍረድ ከመይ ገይሩ ይብየነና?
መዓት ሕቶታት ክነልዕል ዝገብር እዩ።
ክቡራት ደቂ ሃገር፡ እዚ ብሽም ሃይማኖት እስልምና ዝንቀሳቐስ፡ ግን ድማ ንሃይማኖት እስልምና ፈጺሙ ዘይውክል፡ ጥሩፍ
ግብረ ሽበራዊ ምንቅስቓስ፡ ዓለም ለኻዊ ምትእስሳር ከምዘለዎ ተደጋጊሙ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ባዕላቶም እቶም ጉጅለታት'ውን
ምትእስሳሮም ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም። ስለዚ ድማ፡ እዚ ብሽም IS ዝፍለጥ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ፡ ምስ'ቲ ኣብ ሶማልያ ዘሎ
ጉጅለ ኣልሸባብን ኣብ የመን ዘሎ ናይ ኣልቓዒዳ ክንፍን....ወዘተ፡ ምትእስሳር ከምዝህልዎም ኣየካትዕን። እዚ ቀንዲ በዓል ነገርና
ዝኾነ ጨካን ጉጅለ ህግደፍ ድማ፡ ንጉጅለ ኣልሽባብ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርና፡ ክዕልሞ፣ ከዕጥቖን ከዋፍሮን ጸኒሑ እዩ። ሕሉፍ
ሓሊፉ'ውን ክሳብ ናብ ሶማልያ ወታደራውያን ሓለፍትን ኣማኸርትን ብምልኣኽ፡ ምንቅስቓስ ኣልሸባብ ከሐይል ዝከኣሎ
ተንቀሳቒሱ እዩ። ናይ ልቡ ደኣ ኣይሰመረሉን'ምበር። ጉጅለ ህግደፍ፡ ዋላ ብተደጋጋሚ እንተፈሸለ፡ ናይ ስልጣን ሕቶ ስለዝኾነ፡
ክሳብ ዕለተ ዕርበቱ፡ ብዝተፈላለዩ ስልቲታት፡ ጸረ ህዝቢ ተግባራቱ ከቋርጽ'ዩ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ስለዚ፡ እዚ ኣብ ሊብያ
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ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ወሪዱ ዘሎ ኣሰቃቒ መቕዘፍቲ፡ ኢሳይያስ/ህግደፍ ዘዋደዶን ዝተዋሳኣሉን
ከይከውን እንታይ ውሕስነት ኣሎ? ፈጺሙ የልቦን እብል፤ ሎሚ'ውን ኢሳይያስ/ህግደፍ ብዘይተሓሰበ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ሂወት
ወገናትና ጠላዕ ክጻወት ተዋፊሩ ከምዝህሉ እጥርጥር። ስለዚ ሂወት ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወጻኢ፡
ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ምህላዉ እግንዘብ። መድሃኒቱ ንጹርን ሓጺርን'ዩ፤ ከም'ቲ ዓሳ ንምጥፋእ ባሕሪ ኣንጽፍ ዝበሃል፡ ናይ
ሕሰምና፣ ውርደትን ሞትናን ቀንዲ ተሓታቲ ጉጅለ ኢሳይያስ/ህግደፍ ጥራሕ እዩ። ሱሩ ድማ ኣብ ኤርትራ እዩ ተተኺሉ ዘሎ።
ኣብ ደገ ተዘርጊሖም ዘለዉ መሓውራት ህግደፍ ምቑርጣጥ ሕማቕ'ኳ እንተዘይኮነ፡ መሊኦም ክቕህሙ፡ ንጉጅለ ኢሳይያስ/ህግደፍ
ኣብ ውሽጢ ሃገር ተቓሊስና ሓመድ ድበ ክነልብሶ ይህልወና። ካብ ህልውናናን መጻኢ ዕድልናን ወጻኢ ዝዓብየና የብልናን።
ምእንቲ'ዚ ድማ ዝኽፈል ዋጋ ከፊልና ዓቕምታትና ኣዋዲድና፡ ዕድመ ህግደፍ ንምሕጻር ክንቃለስ ይህልወና። ከይንጠፍእ
ንተንስእ፤ ብሕታዊ መዋጽኦ ትኾነና እዚኣ ጥራሕ እያ እብል፤ ወደሓንኩም
ተጋ/ ዓብለል ተስፋስላሴ(ወዲ ፊተውራሪ)

ጸገምና እንታይ እዩ?
ሓባእ ቁስሉሓባእ ፈውሱ ይብሉ ወለድና ክምስሉ። ትጽቢት ኣይበዝሐን ዶ? እንታይ እዩ ጉዱ? ክበርህ ዘለዎ ሕቶ እዩ።
ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ ካብ ዝካየድ፡ ደጊም ናብ ራብዓይ ዓመቱ ይኸይድ ኣሎ። ንምንታይ ካብ ሕጊ ወጻኢ ካብ ክልተ
ዓመት ንላዕሊ ሓሊፉ ዝብል፡ ብህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ተገምጊሙ ከም ዝተወገነ ሰሚዕና፤ መፍትሒ ከምዝተገበረሉ'ውን
ወረ በጺሑና እዩ፤ ግርም ኢልና ተሓጕሽና። ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ፡ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ፡ ኣብ ውሽጢ 6 ክሳብ 8 ወርሒ
ክጋባእ ከምዝወሰነ ተሓቢርና ኢና። ከም ጥንስቲ፡ መዓልቲ እናቕጸርና ጸኒሕና። ድሮ፡ ካብ'ቲ ዝተባሃለ፡ ሓሙሽተ ወርሒ
ተወዲአን ኣሎዋ። ናብ ሃገራዊ ጉባኤ ንምእታው ክግበሩ ዘለዎም ቅድመ ምድላዋት ምህላዎም ንርዳእ ኢና። ግን ድማ፡ ኩሉ
ነገር ኣብ ክሊ ዝተወሰነልካ ጊዜ ኮይንካ ጥራሕ እዩ ዝዕመም። ንሃገራዊ ጉባኤ ዝካየድ ቅድመ ምድላው ኩሉ በብዓቕሙ
ኣፍልጦ ስለዘለዎ፡ ናብ ምዝርዛር ኣይኣቱን። ግን ድማ፡ ኣብ ውሽጢ'ዚ ሓሙሽተ ወርሒ፡ ኣብ'ዚ ዘሎናዮ ከባቢ መደበር
ስደተኛታት ዝኾነ ምንቅስቓስ ክንርኢ ይግባእ ነይሩ ኢለ እኣምን። እቶም ንድፍታት ተጻፊፎም፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ውድባትን
ህዝብን ምይይጥ ክጅመር ከምዝነበሮ እግንዘብ። እንተኾነ ግን፡ ዋላ እንሰምዖ ጨረው ዝበለና ድምጺ የልቦን። እተን ን2ይ
ሃገራዊ ጉባኤ ዝተወሰና ወርሓት ድማ፡ እንተወሓደ ሓደ ወርሒ እንተበዝሓ ሰለስተ ወርሒ እየን ተሪፈን ዘለዋ። ኣብ'ዘን ዝተረፋ
ወርሓት፡ ናብ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምእታው ዘብቅዕ ቅድመ ምድላው ክግበር ይከኣል ዶ? ዋእ! ንግበሮ'ሞ ኣይነጸብቆ
እንተኾይኑ ነገሩ ብሓባር ንርእዮ። ዋኒን 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ፡ ዋኒን መራሕቲ ውድባት ጥራሕ ከምዘይኮነ ክፍለጥ ይህልዎ እብል፤
ቀንዲ በዓል ቤት፡ ደላዪ ለውጢ ህዝብና እዩ ኢለ እኣምን። ብዘይ ደገፍ ህዝቢ ዝውጻእ ዓቕብ ይኹን ዝስገር ሽንጥሮ የልቦን።
እዚ ንዕዘቦ ዘሎና ምጉታት፡ መን እዩ ዋንኡ ዝብል ክፍለጥ ኣሎዎ በሃላይ እየ። ክንደይ ዋዕላታትን ጉባኤታትን ብዘብዘብ
ዘይተኻየዱ፤ ግን ድማ ጣቋ ኣይተረኸቦምን። መን እዩ ተሓታቲ ከይተፈለጠ፡ ''ብማዕለሽ'' ተሰጊሮም። በዚ ምኽንያት፡ ለውጢ
ደላዪ ህዝብና፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ እምነቱ እናተባሕጎገ ይኸይድ ኣሎ።
ኣንቱም ሰባት፡ ናይ ህዝቢ ንግደፎ'ሞ፡ መራሕቲ ውድባት፡ ንክብረቶም ክብሉ ክሰርሑ እኮ ይግባእ'ዩ። ብስራሕካ ትኸብር፤
ብስራሕካ ትሓስር እዩ ነገሩ። ሕጂ ጊዜ ምውሳድ ኣየድልን በሃሊ እየ። ብዘይ ዝኾነ ይኹን መብርሂ፡ ሓሙሽተ ወርሒ ሓሊፉ
ኣሎ። ኣብ ሓደ ውሱን ዓንኬል ተዓጽዩ፡ ምኽንያቱ ዘይፍለጥ ምጉታት ጉባኤ ዓገብ እዩ እብል። ናይ'ዚ ኩሉ ዝረአ ዘሎ ተስፋ
ዘይህብ ምጉታት 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ፡ ቀንዲ ተሓተቲ ፖሎቲካዊ ውድባት ምዃኖም ከይኣመትኩ ክሓልፍ ኣይደልን። ስለዚ
ምኽንያት ናይ'ዚ ዝረአ ዘሎ ምጉታት 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ፡ ብህጹጽ ተገምጊሙ መፍትሒ ክእለሸሉ፡ ንደላዪ ለውጢ ህዝብና ድማ፡
መብርሂ ክወሃቦ ይህልዎ ዝብል ለበዋይ ከቕርብ ይፈቱ። ሓባኢ ቁስሉ ሓባኢ ፈውሱ እዩ ከምዝበሃል፡ ውሽጣዊ ጸገማትኩም
ከዊልኩም ናብ ዓወት ትመርሑዎ ህዝቢ የሎን። ምስ ህዝብኹም ብግልጽነት ተመያይጥኩም ሓባራዊ መዋጽኦ እንተናደኹም
ይሓይሽ። ሰላም ቅነ እምነየልኩም።
ወዲ ቀሺ፡
ካብ ሽመልባ።

6ይ-ዓመት
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መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ

6ይ-ዓመት
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