للحركة الدميقراطية لساهو إرتريا
ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ
ብምኽንያት መበል 22 ዓመት መዓልቲ ናጻነት ኤርትራ 24 ግንቦት
ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ ደሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ደ.ም.ሳ.ኤ)
ህዝብታት ኤርትራ፡ ካብ ተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓራ ዝኾነትን፡ ብኲናት ዝዓነወትን ሃገር ዳግማይ
ንምህናጽን፡ ዜጋታት ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ተኺሎም ኣብ ጎደና ልምዓትን ዕብየት ንዝምርሹሉ ብልጽግቲ
ሃገር ንክትህሉ ሓሊኖም፡ ሓምሳ ዓመታት መሪር ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ ድሕሪ ምክያድ፡ ፋልማይ ዓወት
ብ24 ግንቦት 1991 ኣረጋጊጾም፡፡ ስለ ዝኾነ ኢዩ ድማ 24 ግንቦት ዓመት መጸ ካብ ካልኦት መዓልታት ብፍሉይ
ንዝክራን ነኽብራን፡፡
ልዕሊ 65 ሽሕ ስውኣት ዝተኸፈለሉ፡ ልዕሊ 100 ሽሕ ፍርቂ ኣካሎም ዝሰኣኑላን እዚ ዘይበሃል ቁጠባዊ ዋጋ
ዝተኸፍለሉ ሃገራዊ ናጻነትና ዝተበሰረላ ዕለት ስለዝኾነት፡ ካብ ካልኦት መዓልታት ተፈሊያ ነዓና ንኤርትራውያን
ፍሉይ ትርጉም ክህልዋን ዓመት መጸ ብድምቀት ክነኽብራን ግድን ስለዝኾነ፡ ሎሚ ዘበን እውን መበል 22 ዓመት
መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ 24 ግንቦት ብድምቀት ክትኽበር ኢያ፡፡
ናይ ሎሚ ዘበን መበል 22 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝበለ ሃገራዊ ኩነታት ነኽብሮ
ከምዘለና ምርኣይ ኣገዳሲ ይኹን፡፡
ኣብ ጽባሕ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ( 24 ግንቦት 1991) ኣብ ሕቕፎ ህዝብታት ኤርትራ ማሚቑ ዘዓበየን ሕቶ
ሃገራዊ ናጽነት ጉልባብ ተጠቂሙ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝጨበጠ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር፡
ህዝብታት ኤርትራ ሓምሳ ዓመታት መመላእታ ኣብ ዓለም መዳርግቲ ዘይብሉ ከቢድ ዋጋ ከፊሎም ዘረጋገጽዎ
ሃገራዊ ናጽነት፡ ኣብ ጉጅላዊ ረብሓ ብምውዓሉ፡ ባህግታትን ትጽቢታትን ንሕና ከም ህዝብታት መጠን ከም
ካልኦት ህዝብታት ዓለም ነጻ ሃገር ብጅግንነትና ዝወነናላ ዕለት ስለ ዝኾነት እናኾራዕናን እናተሓበናን ከነብዕል
ከለና፡ ብካልእ ሸነኽ ድማ፡ ሃገራዊ ናጽነትና ብገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ተጨዊዩ ባህግታት ሓፋሽ ተኾሊፉን ሕድሪ
ሰማእታትና ስለ ዝተጠልመ እናሓዘና ከነብዕሎ ተገዲድና ኣለና፡፡
ብሄራት ኤርትራ፡ ኣብ ብዙሕነትን ማዕርነትን ዝተመስረተ ጽኑዕ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ሓድነት ብምህናጽ፤
መንነቶም፡ ባህልታቶም፡ ክብርታቶምን ታሪኾምን ተኸቢሩሎምን ተዓቂብሎምን፤ ብምክብባርን ምክእኣልን
ተሓላሊዮም ሓባራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሓታት ዝረጋገጸላ ነጻ ኤርትራ ንምህናጽ ዝኽፈሉዎ ከቢድ
መስዋእቲ ከንቱ ኮይኑ፡ ብሄርትና ብዘስካሕክሕ ብሄራዊ ጭቆናን ኣድልዎን ደርባዊ ወጽዓን ይሳቀ'ዩ ኣለው፡፡
ህዝብታትና (ብሄራት ኤርትራ) መንነቶም ተሰሪዙ፡ ቋንቋታቶምን ባህልታቶም ክብርታቶም ተረጊጹ፡ ኣብ መንጎ
ህዝብታትና ንዘመናት ዝጸነሐ ተሓላልኻን ተጸዋውርካን ናይ ምንባር ጭዋ ኤርትራዊ ባህሊ፡ ከምዝስረዝ ተገይሩ፡
ህዝብታት፡ ብሃይማኖት፡ ብከባቢ ብብሄር ወዘተ… ከምዝፈላለዩን ኣብ መንጎኦም ምትእምማን ንከይህሉ 22
ዓመታት መመላእታ ተሰሪሑሉ፡ ብህ.ግ.ደ.ፋዊ መዓት ወሪድዎም ኣብ ዘለውሉ ዋቕቲ ኢና ናይ ሎሚ ዘበን መዓልቲ
ናጽነት ኤርትራ ነብዕሎ ዘለና፡፡
ኣብዚ ሕጂ'ዋን፡ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተ-ሰብና ዝኾነ፡ ሓረስታይ ሃገርና ግራቱ ሓሪሱ ብምህርቱ ውሕስነት
መግቢ ክረጋገጽ ትጽቢት ዝተገብረሉ ልሙዕ ሜረቱ ብገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ስለ ዝተመንጠለ፡ ጥምየትን ዓጸቦን
ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ደረጃ ይርከብ፡፡
ኣብ ከተማታት ዝነብር ህዝብና፡ ብስእነት ስራሕ ክብሪ መነባብሮን ኣብ ዓሚቅ ናይ መነባብሮ ቁሉውላዉ
ይርከብ፡፡
ኣብ ርሑቅ ገጠራትን ሕጽረት መሰረት ልምዓትን ትሕቲ ቅሪጺን ዘሎዎ ከባቢታት ዝነብሩ ህዝብታት፡ ኣብ
ርእሲ'ቲ ዘይተመጣጠነን ኣዝዩ ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ ዝርከብ ዕቢየት ማሕበረ ቁጠባዊ ፍልልይ፡ ዝተፈላለዩ
ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ተሓሪሙሎም፡ ብስእነት ጽሩይ ዝስተ ማይን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክሳቀዩ ከሎው፡ ሞት
ኣደታትን ህጻናትን ኣብ ኣዚዩ ዝተሓሳስብ ደረጃ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ኢና መበል 22 ዓመት መዓልቲ ናጽነትና
ነኽብሮ ዘለና፡፡
ጸረ ሰላም ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ፡ ካብ ገባቲ ናይ ዕግርግር ወጻኢ ጉዳይ ፖሊሲታቱ ተበጊሱ፡ ከም ዕቡድ ከልቢ ካብ
ኤርትራ ሓሊፉ፡ ምስ ኩሎም ጎራባብቲ ሃገራት በብእዋኑ ብዝወለዖ ኲናት፡ ዝተኸፈለ ከቢድ ሂወታውን ንዋታዉን
ሃገራዊ ከሰራ ከይኣክል፡ ብሰንኪ መወዳእታ ዘይብሉ ጉዱድ ዕስክርናን ዘይተረጋገኤ፡ ፖለቲካውን ማሕበራውን
ቁጠባውን ሃገራዊ ኩነታት፡ ኣፍራይ ሓይሊ ሃገር ዝኾነ መንእሰይ ወለዶ፡ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ተራእዩ ብዘይፈልጥ
ኣገባብ እግሩ ናብ ዘምረሖ ክስደድን ኣብ ስደት'ውን ንዝተፋላለዩ ጸገማት ይቃልዑ ብምህላዎም፡ ንኤርትራውያን
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ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ
ጥራይ ዘይኮነስ ንማሕበረ ሰብ ዓለም ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ዘሎ ግዜ ኢና መበል 22 ዓመት ነብዕሎ
ዘለና፡፡
ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተ-ሰብና፡ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታትን እዋናትን ብቀጥታን ብተዘዋዋርን ዘቅርብዎ
ደሞክራስያዊ ሕቶታት፡ ገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ፡ ብመርሻን፡ ብማእሰርት፡ ብደብዳብ ነፈርትን ጃምላዊ ጭፍጨፋን
ብምምላስ፡ ኤርትራ ደሴት ኣብያተ መእሰርቲ ተባሂላ እትጽዉዓላ እዋን ኢና ንርከብ ዘለና፡፡
ብኻልእ መዳይ፡ ጸላኢና ገባቲ ጸረ ህዝቢ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ፡ ብሰንኪ ገባቲ ፖሊሲኡ፡ ብውሽጥን ብደገን ዝገጠሞ
ዘሎ ተጻብኦን መኸተን ውድባዊ ትካላዊ ህላወኡ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ብምህላው፡ ሃገር ለኪሙ ብዘይንቡር
ከይወድቅ ቡዙሓት ወገናት ኣብ ዝሻቀለሉ ኩነታት ብምህላውና፡ ናይ ሎሚ ዘበን መበል 22 ዓመት መዓልቲ
ናጽነት ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ መዓልቲ ናጻነት ተፍለየሉ ኩነታት ምህላው ምግንዛብ ይድለ፡፡
ዝኸበርኩም ጀጋኑ ህዝብታት ኤርትራ
መዳርግቲ ኣልቦ ዘኹርዕ ታሪኽ ሰሪሕኩም፡ ናጽነትኩም ብመስዋእቲኹም ኣውጅኩም ኢኹም፡፡ ሕጂ እውን
ብመንነትኩም ትኾርዕላ፡ ፖሎቲካዊን ቅጠባዊን ማሕበራዊን ረብሓታት ዘረጋገጸላ፡ ሰብኣዊን ደሞክራሲያዊን
መሰላትኩም ብዘይገደብ ዝኽበረላ፡ ሰላምን ቅሳነትን ዝዓሰላ ደሞክራሲያዊትን ብልጽግትን ሓራ ኤርትራ ንምህናጽ፡
ከም ትማሊ ብዙሓትን ሓደን ኳንኩም ሓያል ዝሰመረ መኸተ ብምክያድ፡ ቀጻልነት ሃገራዊ ናጽነትና ንምውሓስን
ምሉእ ሓርነት ንምርግጋጽን ከይተሓለልኩም ክትቃለሱ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ ደ.ም.ሳ.ኤ
ብምኽንያት ነዛ ክብርቲ ዕለት ይጽውዕ፡፡
ዝኸበርኩም ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ
ኩነታት ህዝብን ሃገርን “ጽባሕ ከርክበሉ እየ” ዝበሃል ዘይኮነስ፡ ዘለናሉ እዋን፡ እዋን ኣፈርክቡ'ዩ፡፡ ንሕና ከም
ሓይልታት ደንበ ተቓውሞ መጠን ኣብዚ ሕጂ እዋን ህዝብን ሃገርን ካብ ምድሓን ወጻኢ ካብኡ ዝቅድም ካልእ
ውራይ የብልናን ክህልወና'ውን ኣይግባእን፡፡ ኣብ ውሽጢ ደንበ ተቓውሞና ጠንቂ ሕመቕና ኮይኖም ዝጸነሑ
ኣሎታዊ ተሞክሮታት ጉቡእ ትምህርቲ ወሲድናሉ ካልኣዊ ፍልልያትና ብጉቡእ ብምምዳር፡ ዘለና ዓቕምታት
ብዝግባእ ኣወሃህድና ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ታሪኻዊ ሓላፍነትና ክንዋጻእ፡ ውድብና ደ.ም.ሳ.ኤ ብወገኑ ዘለዎ
ጽኑዕ እምነትን ንምትግባሩ ዘለዎ ቆራጽነትን እንዳ ገለጸ፡ ብምኽንያት ነዛ ክብርቲ ዕለት ናይ ቃልሲ ንያትን ወኒን
ዳግማይ ብምሕዳስ ዓወት ደሞክራስያዊ ለዉጢ ንክረጋገጽ መጸዋዕታኡ ይቅርብ፡፡
ዝኸበርኩም መንእሰያት ኤርትራ
ሓለንጊ ህ.ግ.ደ.ፍ ካብ ዝኾነ ኣካል ንላዕሊ ዝገረፈኩም ክፋል ሕብረተሰብ ምዃንኩም ጥራይ ዘይኮነስ፡ ጀጋኑ
ሓርበኛታት ኣያታትኩምን ኣቦታኩምን ኣብ ግዜኦም መድረኻዊ ሓላፍነቶም ተዋጺኦም፡ ሃገር ተረኪብኩም
ኢኹም፡፡ በዚ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ሓላፍነት ከምዘለኩም ክትዝንግዑ ኣይግባእን፡፡ ሕድሪ ሰማእታት ኣብ ዝባንኩም
ኣሎ፡፡ ብኻልእ ሸነኽ፡ ህ.ግ.ደ.ፍ ከምዘሎዎ እንተቀጺሉ ካብ ማንም ክፋል ሕብረተሰብ ንላዕሊ ዝጉዳእ መንእሰይ
ወለዶ ኮይኑ፡ ህ.ግ.ደ.ፍ እንተ ተወጊዱ ድማ ብኣንጻሩ ካብ ዝኾነ ክፋል ሕረተ-ሰብ ንላዕሊ ዝጥቀም መንእሰይ
ሓይሊ ብምዃኑ፡ ዕድሜ ህ.ግ.ደ.ፍ ናይ ምሕጻር ሓላፍነት ኣብ ዝባንኩም ዝተጻዕነ'ዩ፡ በዚ ድማ እዚ ቃልሲና
ብባህሪኡ ናይ መንእሰይ ቃልሲ ዝኸዉን፡፡ እምባኣር ነዚ መሰረታዊ ቁምነገር መበገሲ ብምግባር፡ ንቀጻልንትኩምን
ዘላቂ ፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሓታትኩም ንምርግጋጽ፡ ናይ መንእሰይን ዘሜናውን ኣተሓሳስባ ብምውናን ኣብ
ህዝባዊ ቃልሲ ንቑሕ ተሳትፎ ንከተረጋግጹን ኣብ ሃገርና ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ምቅልጣፍ እቲ ብዝኾነ ይኹን
ኣካል ዘይትካእ ወሳኒ ኣበርክቶኹም ከይትቑጠቡ፡ ደ.ም.ሳ.ኤ በዚ ኣጋጣሚ ብጥብቒ ይጽውዕ፡፡
ኣብ መወዳእታ ውድብና ደምሳኤ እንቋዕ ናብ መበል 22 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብሰላም ኣብጻሓና ኣብ
ጸሓኩም ዮሃና እንዳበለ፡ መበል 22 ዓመት መዓልቲ ናጽነት፡ ናይ ምሉእ ሓርነትን ናጽነትን ክኾነልና ሰናይ ትምኒቱ
ይገልጽ፡፡
ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና!!
ዓወት ንህዝባዊ ደሞክራስያዊ ቃልሲና!!
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ ደ.ም.ሳ.ኤ
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