ፍለይ ሕታም 2014

መጽሄት ንዱሞክራሲያዊ ሇውጢ

መሌእኽቲ ባይቶ………23ዒመት ብስም ናጽነት ባርነት
ቃሇ-መሕትት…………..ድ/ር የሱፍ ብርሃኑ

ጽሑፋት
23 ዒመት ኣበይ ሕጂ’ኸ ናበይ?
ዕሊማና ንዜተጠሌመ ሕዴሪ ስውኣትና ኣብ መፈጸምታኡ ምብጻሕ’ዩ
ንዴርብ ወጽዒ ብዴርብ ቃሌሲ ዜመሇሇይኡ ወርቃዊ ታሪኽ ክሕዯስ!
መስዋእቲ ጀጋኑ ሓርበኛታት ንይተርፍ ዒወት ዜኽፈሌ ል ክቡር መስዋእቲ’ዩ
ግጥሚ……………….መንፈስካ ኣል
መግሇጺ ቤ/ጽ ኤሃባዱሇ ኣብ ኩነታት

ስዯተኛታት
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23 ዒመት
ብስም ናጽነት ባርነት
ዒመት

መጸ ኤርትራ ሃገርና ካብ መግዚእቲ ባዕዱ ሓራ ዜኾነትለ ዕሇት ጉንበት 24 ምንብሌባሌ ባዳራ ምስ

ጓይሊን ዲንኬራ ጥራይ ኮይና ዕንክሉሌ ክትብሌ እነሆ መበሌ 23 ዒመት ተቖጺሩ።
እቲ ኹለ ዜተኸፍሇ ክቡር ዋጋ መስዋእቲ፡ መሬት ኤርትራ ካብ መግዚእቲ ነጻ ብምግባር፡ ንህዜቢ ኤርትራ
ግን ብስም ናጽነት፡ ብወቅዑ ዯግሲ መግዚእቲ ብባርነት ንምዴሃኹ ኣይነበረን። እቶም ንዒወት ናጽነት
ተጎዜጒዝም ናብ ስሌጣን ዜሓኾሩ ጠሊማት ግን፡ ብስም ናጽነት ብባርነት ዜገዜእለ ውዱት ፊሒሶም ኣብ
ትሕቲ መሓዩር ምሌኪ መቚሖምና። ናጽነት ክንዜምረሊ ግዴነት ክንነብረሊ ትምኒት ጌሮማ። ብሳሊኣን
ስላኣን እናበሌና ንዚንታ ትማሉ እናኮማሳዕና ክንህውትት ጌሮምና። ልሚ ብጻባሕ ክሓይሽ'ዩ ሽጣራ
ከተዒሻሽውና ይህቅኑ ኣሇው። ጠሊም ግብሮም ዜፈጠሮ ካብ ሞት ዜመረረ መዒት ክንጎስሞ የገዴደና።
ኤርትራ ሳሊኣን ሳሊኦምን እናመርና ብስም ናጽነት ብባርነት እንግዜኣሊ ሃገር ገይሮማ።
ሓቂ'ዩ ብሳሊ መሪርን ነዊሕን ጽንዒታዊ ተጋዴልናን፤ ክቡር ዋጋ መስዋእቲ ብምኽፋሌ ንግዲማዊ ገዚኢ
ሓዪሉ ካብ ሃገርና ጸራሪግና ኣውጺእና ኢና። ቢክቡር መስዋእትና ሌኡሊውነት ሃገርና ረጋገጸ ናጽነት ስሇ
ዏወትና፡ ንናጽነት ሃገርና ዒዊ ኦሌና ክንዜምረሊ ዜግባእን ሐብንን እዩ።
እቲ ጉህይን ቕንዜውን ንዒሇም ስዯመመ ስጊንጥር ግን፡ ንግዲማዊ መግዚእቲ ናብ ቤታዊ መግዚእቲ
ዜቐየረ ናይ ኢሳያስን ጉጅሌኡን

ጥሌመት ኣዩ። እዙ ጥሌመት’ዙ ዜፈጠሮ ኣብ ሌዕሉ ህዜብና ዜወርዴ

ል መዕእትን ሕሰምን እዩ።
ናይዙ ጠሊም ስርዒት ባህርያት ብዒሌንተብኡ ሇሌዩን፡ ኣብ ጽባሕ ናጽነት ብጋህዱ ንዜወጸ ጠሊም ግብሩ
ብምስትብሃሌ ዴሒርና ዜሳዒብና እናተወዯብና እንቃሇስ ሇና ተቓወምቲ ምሌኪ፣ ዯሇይቲ ዱሞክራሲያዊ
ሇውጢ ሓይሌታት ኤርትራ፡ ነዙ ን23 ዒመታት ብስም ናጽነት ብባርነት ዜገዜእ ል ቤታዊ ጠሊም
ምሌካዊ ስርዒት ብምውጋዴ፡ ብፍትሒ እንምሓዯረለ

ምለእ ሓርነት ንግስ

ዱሞክራሲያዊ ስርዒት

እንተኽሇለ ሇውጢ ንኽነዏውት ክንቃሇስ ዜተቐሰብናለ ቀንዱ ምኽንያት እዙ'ዩ። ዕሊማና ንጥሌመትን
ሳዕቤኑን ዜፍንፍን፣ ንምሌኪ ምክን፣ ፍትሕን ማዕርነትን ዜነገሶ፡ ምለእ ሓርነት ምርግጋጽ እዩ። እዙ

ዕሊማ'ዙ ብመትከሌ ዜሓዜናዮ ብጽንዒት ዯው ኢሌና እንቃሇሰለ ሇና ናይ ሓባር ዕሊማና እዩ።
ኤርታራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዱሞክራሲያዊ ሇውጢ፡ እዙ ናይ ሓባር ዕሊማ'ዙ ብቕሌጡፍ ክዕወት
ዜኽእሌ፡ ኤርትራውያን ዯሇይቲ ሇውጢን ተቓሇስቲ ሓይሌታቱን፡ ሓዴነትና ኣዯሌዱሌና ኩለ
ዒቕምናን ቅሌጽምናን ኣወሃሂዴና ሰሚርና ምስ እንቃሇስ ጥራይ ምዃኑ ይኣምን።
ኣብ መበሌ 23 ዒመት ዜኽሪ ዕሇት መዒሌቲ ናጽነት፡ ሃገርን ህዜብን ንምዴሓን ብሓዴነት
ክንቃሇስ ጻዊዑቱ የቕርብ። ብስም ናጽነት ባርነት ይኣክሌ።
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ቃ ሇ - መ ጠይ ቕ
ም ስ ዶ /ር የ ሱ ፍ ብር ሃ ኑ
ኣ ቦ መ ን በ ር ፈ ጻሚ ቤ /ጽ ኤር ትራ ዊ ሃ ገራ ዊ ባይ ቶ ን ዱ ሞክ ራ ሲ ያ ዊ ሇ ው ጢ
ብ ኣ ጋ ጣሚ ዝ ኽ ሪ ዕ ሇ ት ና ጽ ነ ት መ በ ል 2 3 ዓ መ ት

ቢሓልዮት ክፍሉ ዜና ኤሃባዱሇ እትዲሎ
መጽሄት ንዱሞክራሲያዊ ሇውጢ፡ብኣጋጣሚ
መበል 23 ዓመት ዕሇት ዝኽሪ ናጽነት ኤርትራ
ፍለይ ሕታማ፡
ምስ ዶ/ር የሱፍ ብርሃኑ
ኣ/መ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዱሞክራሲያዊ
ሇውጢ ዝገበረቶ ቃሇ መጠይቕ

1.

ሕቶ - ዝሓሇፈ 23 ዓመት መግዛእቲ ዱክታቶሪያዊ መንግስቲ ህግዯፍ ከምይ ትግምግሞ?

ኣብዙ ንመበሌ 23 ግዛ እነኽብሮ ዜኽሪ ክቡር በዒሌ ናጽነት፡ ብዚዕባ ኣብ ሃገርና ል ኩነታት
ክንግምግም ግቡእ እዩ። እቲ ነዊሕ ቃሌሲ፣ ኣዜዩ መሪር ተጋዴል ዜተኻየዯለ፣ ክቡር ናይ
መስዋእቲ ዋጋ ዙተኸፍሇለ ናጽነት፡ ቢ1991 ዙተረጋገጸ፡ ይተማሌአ ናይ መሬት ናጽነት ጥራይ
ኮይኑ ተሪፉ። በዙ ምኽንያት’ዙ ዴማ ንዜኽሪ ዕሇት ናጽነት ክነብዕሌ እንከሇና፡ በቲ ሓዯ ወገን፡
ንዏወትናዮ ናይ ሃገር ናጽነት ብምዜካር ንሕጎስ። በቲ ካሌእ ሸነኽ ዴማ በቲ ዴሕሪ ናጽነት ኣብ
ሃገርና ወሪደ ል ሕማቅ ኩነታት ኣዙና ንሓዜን። ብሰንኪ ሕማቕ ምሕዯራ ናይ ህግዯፍ፡ ህዜብና
ኣብ ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፖሇቲካዊ፣ ወተ
ጸገማት የጓንፎ ኣል። ህዜብና ልሚ ኣብ ትሕቲ
ምሕዯራ ብዯቂ ዒደ ሕሌፎ ል መሪር ህይወት ኣዜዩ ስካሕክሕ እዩ። ምስ እቲ ኣብ እቲ ዙሓሇፉ
ናይ ባዕዱ ግዙያት ኣብ መግዚእቲ ናይ ኢጣሌያ፣ናይ እንግሉዜ፣ ናይ ሃይሇስሊሴ፣ ናይ መንግስቱ
ሃይሇማርያም ተኸታታሉ መግዚእቲ ክተነጻጽሮ ከሇኻ፡ ኣዜዩ ሰክፍን፣ ጉህን፣ መዒንጣ ሕርርን
ኮይኑ ትረኽቦ። ልሚ ንመበሌ 23 ዒመት ዜኽሪ በዒሌ ናጽነት ክነኽብሮ እንከሇና እቲ ቁስሉ ኣበይ

ከማል ከመይ ጌርና ክንሕክሞ ከምሇና ክንሓትትን ክንፈሌጥን መፍትሒ ክነናዴይን ናይ ግዴን
ይኸውን።
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እቲ ቁስሉ ኣበይ ከማዘሎ፡ ከመይ ጌርና
ክንሕክሞ ከምዘሇና፣ ክንሓትትን ፣ ክንፈልጥን ፣
መፍትሒ ክነናድይን ናይ ግድን ይኸውን።
2. ሕቶ- ሃገርና ናብ ከምዙ ዜኣመሰሇ ኣዜዩ ሕማቕ
ዜኽኣሇት ስትራቴጂካዊ ጌጋ ህግዯፍ ከመይ ትገሌጾ?

ኩነታት ክትወዴቀለ

ኣብ 23 ዒመት ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ሌዕሉ ህዜብና ዜፈጸሞ ገበን ጸብጺብካ ዜውዲእ ኣይኮነን። እዙ
ዱክታቶሪያዊ ስርዒት ህግዯፍ
ብዒይኒ ሰብኣውነት ፍጹም ሰብኣዊ ርህራሄ ይብለ፣ ብፖሇቲካውን
ዱፕልማሲያዊ ሚዚናት ክትግምግሞ እንከሇኻ፡ ናይ መንግስትን መራሕትን ጠባያት ይብለ ኮይኑ
ትረኽቦ።
ቅዴሚ ናጽነት ኩሊትና ከም ተጋዯሌቲ ኣብ በረኻ ኢና ኔርና ኣብቲ እዋን እቲ ሓራ ወጺኡ ዜነበረ
መሬት ዜመሓዯረለ ዜነበረ ኣገባብን ኣተሓሳሳብን፡ ካብቲ ሃገር ሒዜካ እተመሓዴረለ ኣገባብን
ኣተሓሳሳብን ኣዜዩ ዜተፈሌየ እዩ። እቲ ዒቢ ጸገም ናይዙ ስርዒት ዴማ ናጸነት ኤርትራ ምስተኣወጀ
ከምቲ ኣብ ገዴሉ እንከሇው ማሓዯርለ ዜነበረ ሲስተም፡ ሌክዕ ብኸምኡ መሌክዕ ነቲ ሃገር ከማሓዴሩ
ምጅማሮም እዩ። እዙ ከኣ ንብዘሕ ጉዲያት ኣብ ግምት የእተወ ኣገባብ እዩ። ሓዯ ወገናዊ’ዩ። ካሌኣይ
ኮነ ኢሌካ ንሓዴነት ህዜቢ ኤርትራ ንምብትታን፡ ተሳንዩ ንኸይነብር፡ ናይቲ ኣከዋውና ናይቲ ሕበረተሰብ
የሇሇይ መንገዱ ብምምራጽ ንምፍሌሊዩን ንምብትታኑን ዜተገብረ እዩ። ምኽንያቱ ዴማ ህዜብና
እንተተሳንዩን ኣብ ነንሓዴሕደ ክራዲዲእ ኪኢለ’ሞ ሓዯ ኮይኑ ኪጉዒዜ እንተጀሚሩ፡ ንሳቶም ቦታ
ከምይብልም ስሇዜፈሌጡ፡ እታ ሊቶም እኮ ምርጫ ነቲ ሕበረተሰብ ምፍሌሊይን ምብትታንን እዩ።
እዝም መራሕቲ ዱክታቶሪያዊ ስርዒት ህግዯፍ ልሚ ኤርትራ
ናይ ምብትታን ሓዯጋ ከየጋጥማ
እትሰግኣሊ እተሰክፍ ሃገር ክትከውን ጌሮማ ኣሇው ። ኣብ ጉዲይ ናይ ሃይማኖት፣ ጉዲይ ናይ ኣውራጃ፣
ጉዲይ ናይ ብሄራት ካሌእ ብዘሓት ጉዲያት ፈጢሮሞ ሇው ጸገማት፡ ብስርዒተ ምሕዯራ ብሕገ ህንጻ ሃገር
ተኸቲሌካ መፍቲሒታት ክርከበለ ዜክኣሌ ጉዲይ ነይሩ። ነቲ ተቓውሞ ሓይሉ ኣብ ዯገ ል ይኹን ኣብ
ውሽጢ ናይ ስኒት ኮንፍረስ ኣዲሉኻ፡ ብዘሕ ኪግበር ዜክኣሌ ጉዲያት ዜነበረ ገዱፎም ኣብ መጀመርታ
ግዛ ናጽነት ኢሳያስ ‘’ዯጊም ብስም ውዴባት ዜግበር ሓሸውየ ኣይፍቀዴን ከም ዒቢ ገበን እዩ ዙቑጸር
ዜዯሇየ ከም ውሌቀሰብ ሃገር ይእቶ…‛ ብምባሌ ዒቢ ስትራቴጂካዊ ጌጋ ፈጸመ። እዚ ጌጋ እዙኣ ዴማ
እነሆ ጸብጺጽብካ ይውዲእ ጌጋታት ኣስዑቡ ንሃገር ብምሌእታ ኣብ ጸሌማት ከምትኣትው ጌርዎ ኣል።

3. ሕቶ- ኣብ ኤርትራ ክግበር ዘሇዎ ሇውጢ ብዝምልከት ክልተ ዓይነት ሪእቶ ኣሎ። መሰረታውን
ጽገናውን ሇውጢ ዝብሃል ነዚ ጉዲይ ከመይ ኢኻ ትገልጾ?
ብመሰረቱ ንሕና መንቀሉና ዜኸውን፡ እቲ ኣብ ኤርትራ ል ክውንነት እዩ። እዙ ስርዒት ኣብ ኤርትራ
ል ልሚ ጌጋታት ፈጺመ እየ። ነዙ ጌጋታት’ዙ ክእርሞ እየ። ዜብሌን ዜብገስ ስርዒት ኣይኮነን።
ምናሌባት ከምኡ ዜብሇለ ኣጋጣሚታት እንተተፈጥረውን ንይምሰሌ ዜብል ዴኣ እምበር ብሓቂ
ኣይኮነን። ብመሰረቱ እዙ ስርዒት’ዙ ብኣተሓሳስብኡ፣ ብተግባራቱ፣ብትሕዜቶኡ፣ ብዒይነቱ ብኹለ
ክትመዜኖ እንከሇኻ፡ እዙ ናይ ዉሑዲት ጭፍራ ካብ ሱሩ ክመሖ ሇዎ እዩ። ኣብ ኤርትራ እቲ
መሰረታዊ ፍታሕ ምጽእ መሰረታዊ ሱር ነቀሌ ሇውጢ እዩ። እቲ ናትና እምንቶ እዜ’ዩ። እቲ ካሌእ
ሸነኽ ኣባሃህሊ
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መጽሄት ንዱሞክራሲያዊ ሇውጢ

ሌክዕ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክሌተ ገጽ እዩ። እታ ሓንቲ ገጽ ኢሳያስ ሇዋ እያ። ብግሌባጣ ሊ ገጽ ዴማ
ንኢሳያስ ኣውዱቕካ ግሌባጥ ናቱ ኣሚጽእካ ንምቕጻሌ እንተኾይኑ፡ እዙ ሇውጢ ኣይኮነን። ምኽንያቱ
ኣሰር ናይቲ ዙነበረ ቀጻሉ ስሇዜኾነ። በዙ መሰረት እቲ ጽገናዊ ዜብሃሌ ቅቡሌ ኣይኮነን። ካብ መሰረታዊ
ሱር ነቀሌ ሇውጢ ወጻኢ ቢካሌእ መገዱ ክትፈትሖ ምህቃን ሇውጢ ምጽእ ኣይኮነን። ፍረ ይብለ
ከንቱ ዴኻም ጥራይ ኮይኑ’ዩ ዙተርፍ። ልሚ ኣብ ኤርትራ ዴሌየና ል ኩለ፡ ዋሊ ኣብ ውሽጢ ህዜባዊ
ግንባር ል ሃገራዊ ሓይሉ፡ ፍቕሪን ሓሌዮትን ናይ ህዜብን ሃገርን ሇዎም ምስቲ ኣብ ዯገ ል ሓይሉ
ብሓባር፡ መበቆለ ጀብሃ ይኹን ሻዕቢያ ካሌእ እንታዩ ብየገዴስ፡ ኩለ ብሓባር ኮይኑ ሓዴነት ፈጢሩ
ነዙ ስርዒት ብምእሊይ፡ መሰረታዊ ሇውጢ ከምጽኡ እዩ እቲ ዜግብኦ ኩለ ኣብ ባህጊ ህዜብናን ክውንነት
ሃገርናን ዜመንቀሉኡ ኮይኑ ዜግበር እዩ ክኸውን ሇዎ እየ ዜብሌ።

ኣብ ኤርትራ እቲ

መሰረታዊ ፍታሕ ምጽእ

መሰረታዊ

ሱር ነቀሌ ሇውጢ እዩ።

እቲ ናትና

እምንቶ እዜ’ዩ። እቲ ካሌእ ሸነኽ ኣባሃህሊ ሌክዕ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክሌተ ገጽ እዩ። እታ ሓንቲ
ገጽ ኢሳያስ ሇዋ እያ ብግሌባጣ ሊ ገጽ ዴማ ንኢሳያስ ኣውዱቕካ ግሌባጥ ናቱ ኣሚጽእካ
ንምቕጻሌ እንተኾይኑ እዙ ሇውጢ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣሰር ናይቲ ዙነበረ ቀጻሉ ስሇዜኾነ።
በዙ መሰረት እቲ ጽገናዊ ዜብሃሌ ቅቡሌ ኣይኮነን።
ቢካሌእ
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መገዱ ክትፈትሖ ምህቃን

ካብ መሰረታዊ ሱር ነቀሌ ሇውጢ ወጻኢ

ሇውጢ ምጽእ ኣይኮነን።

ሕቶ- ኣንጻር ስርዓት ህግዯፍ ቢ21 ጥሪ 2013 ዝተፈጥረ ናይ ውሽጢ ሃገር ተቓውሞ ብዝምልከት
ከመይ ኢኻ ትግምግሞ?

ልሚ ብኣጋጣሚ ዜኽሪ መበሌ 23 ዒመት በዒሌ ናጸነት ነቶም 21 ጥሪ 2013 ኣብ ውሽጢ ሃገር
ንሇውጢ ኢልም ዙተበገሱን ዙተሰውኡን ክንዜክሮም ይግባእ። ክብርን መጎስን ዴማ ይብጽሓዮም።
እቲ ብ21 ጥሪ 2013 ዜተኻየዯ ተባዕን ኮርዑዲን ዜኾነ ስጉምቲ፡ ሓዯ ካብቲ በብግዙኡ ክሌዒሌ ዜጸንሐ
ተቓውሞ ኣብ ውሽጢ ሃገርና መቐጸሌታ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ቢወርቃዊ ቀሇም ኪጽሓፍ ሇዎ እዩ። ዋሊ
እቲ ተሓሲቡ ዜነበረ ዕሊምኡ ከይሃረመ ንግዙኡ እንተተኾሌፈ፡ ጽባሕ ግን እዙ ዕሊማ ክዕወት ምዃኑ
ጠራጥር ኣይኮነን። ካሌእ እቲ
ብ21 ጥሪ 2013 ዜተወስዯ ስጉምቲ ስርዒት ህግዯፍ ክሳብ ልሚ
የሳቕዮን፡ ኣብ ኣዜዩ ከቢዴ ቅሌውሊው ሽሚምዎን ኣል። ኣብቲ መንግስታዊ ትካሌት፣ ኣብ ውሽጢ
ፓርቲ ወተ ሊዕሌን ታሕትን ይብለ፣ ምቕይይራትን ሓዯሽቲ ምምጻእን እኮታ ብዘሕ ቅሌውሊዋት
ፈጢሩ ከምል ንዕብ። እቲ ዙዴፈር ይመስሌ ስርዒት ልሚ ኣዜዩ ዜተፈንፈነን ኣብ ክሳራ ወዱቑ
ዜሇመሰን ንሓዯ ዕሊማ ብሓዴነት ተወዱብካ እንተተቃሉስካ ብቐሉለ ክትስዕሮን ካብ ሱሩ ሚሒኻ
ክትኣሌዮን ዜክኣሌ ምዃኑ መስከረ ሓዯ ዒወት እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር በቶም ጀጋኑ ዙተበገሰ
ተቓውሞ፡ ኣብ ሌዕሉ ኩለ ዯሊይ ሇውጢ ፈጢርዎ ል ሞራሌን ኣሕዱርዎ ል እወንታዊ ጽሌዋ፡
ብምርኣይ እቲ ዙተበገሱለ ዕሊማ ጽባሕ ሸቶኡ ክሃርም ምዃኑ ዴማ ጠራጥር ኣይኮነን።
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5. ሕቶ- ኣብዝሓሇፈ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ዓመታት ካብ ገድሉ ናጽነት ጀሚሪ ብድሕሪኡውን ንምልኪ
ብምቅዋም ቃልሶም ክቕጽለ ዝጸንሑ ብዙሓት ገዲይም ተጋድልቲ ብዝተፈሊሇየ ምኽንያታት ዝተሰውኡ ኣሇው
ብዛዕባኦም እንታይ ትብል?
እወ እቲ ቃሌሲ ኣዜዩ ነዊሑ። ኣብ ውሽጢ እዙ ነዊሕ ናይ ገዴሉ ግዛ ዴማ ብዘሓት ተሰዊኦምዮም።
ኣብዙ ቀረባ እዋን እኳ ሓዯ ካብኣቶም ብጻይና ሓርበኛ ገዱም ተቓሊሳይ ኣሕመዴ ናስር ብመስዋእቲ
ተፈለዩና። ካሌኦትውን ንነዊሕ ዒመታት ክቃሇሱ ዜጸንሑ ብዕዴመ ዜዯፍኡ፣ ብሕማም ተሳቕዮም ኣብ
ንኡስ ዕዴሚኦም ብዜተፈሊሇየ ምኽንያት ብዘሓት ተጋዯሌቲ ተሰዊኦም’ዮም። ግን እቲ ቀንዱ ክፍሇጥ
ሇዎ ንሕና ንመትከሌ ኢና ተቓሉስና። ኩልም እዝም ስውኣት ንመትከሌ’ዮም ተቓሉሶም። ክሕዯት፣

ጥሌመት፣ ናይ መትከሊት ክረኤ እንከል፡ እዙ ክሕዯትን ጥሌመትን ናይ መትከሌ ክስዕረካ ክተፍቅዯለ ፡
ቦታ ክትህቦ ሕሌናኻ ኣይገብረሌካን። እዙዩ ንኩሊትና ካብ ንእስነትና ክሳብ ሕጂ ብዕሊማ ጠጠው ኣቢለና
ል። እምበር ካሌእ ጽሌኢ የብሌናን። ህግዯፍ ስሌጣን ስሇዜሓዘ ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ፍትሒ
ተሳኢኑ። ዱሞክራሲ ክውሇዴ ኣይከኣሇን። ሃገር ብይ ኣገባብ ትምራሕ ኣሊ። ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ
ፋሕብተን ይኣትዎል። ሃገር ከም ሃገር ኮይና ክትቅጽሇለ ይትኽእሌ ዯሌሃመትን ጸሌማት መንገዱ ሒዚ
ስሇሊ እዩ። ስሇዙ ምለእ ሂወቱ ኣብ ቃሌሲ ወፈየ ትም ኢለ ክርኢ ኣይክእሌን እዩ።ስሇዙ ክሳብ እቲ
ብዒንተብኡ ዜሓዜናዮ ናይ ሓባር ዕሊማ ዜዕወት ዜተማሌአ ነጻነት ክሳብ ዜራጋገጽ መስዋእቲ ክንከፍሌ
ግዴነት እዩ።

ንሕና ንመትከል ኢና ተቓሉስና። ኩሎም እዞም ስውኣት ንመትከል’ዮም
ተቓሉሶም። ክሕዯት፣ ጥልመት፣ ናይ መትከሊት ክረኤ እንከሎ፡ እዚ
ክሕዯትን ጥልመትን ናይ መትከል ክስዕረካ ክተፍቅዯለ ቦታ ክትህቦ
ሕልናኻ ኣይገብረልካን። እዚዩ ንኩሊትና ካብ ንእስነትና ክሳብ ሕጂ
ብዕሊማ ጠጠው ኣቢለና ዘሎ።
6. ሕቶ- ኣተሓሕዛ መንእሰያት ኣብ ውሽጢ ስርዓት ህግዯፍ ከመይ ይግሇጽ? መንእሰያትን መጻኢ ዕድሎምን
ብዝምልከት ዘሇካ ሪእቶ እንታ እዩ?
ሓዯ ካብቲ ዒበይቲ ገበናት ስርዒት ህግዯፍ ፈጺምዎ ል፡ ንሓዱሽ ወሇድ ከም ተቀባሉ ሕዴሪ
ኣይረኣዮን። ብኣንጻሩ ስሌጣኑ ንከናውሕ ንመንእሰያት ከም ዜባሳጨው ፣ ዒዱ ሓዱጎም ከምዜኸደ
ብምግባር ኣሽሓት ናብ ኢትዮጵያ፣ ናብ ሱዲን፣ ካብኡ ብሉብያ እናወጽኡ ኣዯዲ ንዒሇም ምለእ
ስካሕከሐ ናውቲ ውሽጣዊ ኣካሊትካ ብዯውካ ተጠቢሕካ እናተወስዯ ዜሽየጠለ፣ ብኣማኢት ቁጽሪ ብሓዯ
ግዙ ኣብ ውቅያኖሳት ብምጥሓሌ ዜሞቱለ፣ ካሌእ ብዘሕ መሪር ሓሳረ መከራ ስቅያትን ሞትን፡ ካብ
ሓንጎሌ ሰባት ካብ ታሪኽ ይዴምሰስ እቲ ስርዒት ዜፈጥሮ ል ናይ ዴሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆሊ ዙዒይነቱ
ከቢዴ ገበን እዩ። እዙ መናእሰያትና ዜገጥሞም ል ኣዜዩ ኣሰካፊ ኩነታት፡ ንዒና ኣዜዩ ተሓሳስበናን
ፍለይ ኣቓሌቦ ሂብና ብዕቱብ ክንዋሳኣለ ገዴዴ ከቢዴ ሓሊፍነት ሰክመናን እዩ። ልሚ ሃገር ብይ
መንእሰይ ባድ ኢያ ትተርፍ ሊ። ዒቢ ኣቦ መይቱ ኩዑቱ ዜቐብር ውሊዴን መንእሰይን ክሳብ ዜስኣን
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መንእሰይ ይብተን እዩ ል። ናይዙ ኩለ ጠንቂ ዯማ እቲ ስርዒት እዩ። መንእስይና ንህዜቡን ሃገሩን
ጸሉኡ ኣይኮነንን ናብ ስዯት ዜውህዜ ል። ነቲ ጨካን ስርዒት ኣዜዩ ስሇዜፈንፈኖን ካብ እቲ ኣብሌዕሉ

መንእሰያት ውርድ ል ንሕሰያ ይብለ ጨካን ስጉምትታት ነብሱ ከዴሕን’ዩ።
ካብቲ
ስርዒት
ክጋሊገሌ ብምሕሳብ እዩ። ኣብዙ ጉዲይ’ዙ መንእሰያትና ናብ ስዯት ምስወጹ ከስተውዕሌለ ዜግባ ንኹለ
ጉዲይ ሃገር ብሓሊፍነታዊ መንገዱክርእይዎ ይግባእ። መሰረታዊ መፍትሒን ካብ ኩለ ጸገማት
ምግሌጋሌን ዜክኣሌ፡ ንስርዒት ህግዯፍ ብምውጋዴ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዱሞክራሲያዊ ሇውጢ ብምምጻእ
እዩ። ካብዙ ወጻኢ ናብ ሳሌሳይ ራብዒይ ሃገር ብምስጋር ዜመጽእ መሰረታዊ መፍትሒ የሇን። ዛርካ
ዛርካ ሃገርካ እያ ሃገርካ። ስሇዙ መንእሰይ ተወዱቡ ዒጢቑ ንስርዒት ህግዯፍ ብምውጋዴ ኣብ ኤርትራ
ሇውጢ ከምጽእ ክቃሇስ ኣሇዎ።

7. ሕቶ- ኣብ ጉዲይ ስዯተኛታት ዜጋታትና ዝገጥም ዘሎ ጸገማትን ብዝምልከት ንምቅሊለ ኣብ ዝግበር ዘሎ
ዕማማት ዘሎ ሓበሬታ እንታዩ ?ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ዘሎ ርኽክባትን እንኮሊይ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ
ኣታሓሕዛ ብምልከት።
ንሕና ከም ሃገራዊ ባይቶ ሓዯ ከም ኣገዲስን ዒቢ ቆሊሕታ ንገብረለ መዯብ እዩ። ነቲ ኩለ ኤርትራውያን
ስዯተኛታት ዜገጥሞም ል ሽግራት ብዜምሌከት ምስ ኩለ እዙ ጉዲይ ዙምሌከቶም
መንግሳትት፣
ዜተፈሊሇዩ ዒሇም ሇኻዊ ትካሊት፣ ዱፕልማሰኛታት፣ ወተ ርኽክባት እናካየዴና መክራት እናጸሓፍና
እቲ ጉዲይ ብሓሊፍነታዊ መንገዱ ክረአን ዜግብኦ ቆሊሕታ ክግበር ንሰርሕን ንጽዕርን ኢና። ኣብ ጎረባብቲ
ሃገራት ል ኣተሓሕዚ ጉዲይ ኤርትራውያን ስዯተኛታት ብዜምሌከትውን፡ በቢእዋኑ ምስ ናይቶም ሃገራት
መንግስታትን እዙ ጉዲይ እዙ ዜምሌከቶም ሰበ ስሌጣናትን፡ ብምርኻብ ንዚራረብ ኢና። ኣብዙ ጉዲይ
ናይቶም መንግስታት ፖሉሲ ወሳኒ እዩ። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ እቲ ናይ ሱዲን ኣዜዩ ዜሓሸ እዩ።
ኣብ ሱዲን ሓዯ- ሓዯ ግዛ ብዕሊዊ ኣገባብ ዴዩ ብይዕሊዊ ንስዯተኛታት ናብ ኤርትራ ዜመሌሱለ ኩነታት
ኣል። እቲ ኣተሓሕዚውን ኣብ ሱዲን ልን ኣብ ኢትዮጵያ ልን ይፋሊሇ እዩ። እቲ ኣብ ሱዲን ል
ኣተሓሕዚ ስዯተኛታት ምስ ናይ ኢትዮጵያ ክተነጻጽሮ እንከሇኻ ናይ ኢቶጵያ ዜሓሸ እዩ። ካሌእ ብሸነኽ
ኢትዮጵያ ክጥቀስ ዜኽእሌ ኣብነት እቶም ካብ እስራኤሌን ግብጽን ካሌእ ሃገር ናብ ኤርትራ ክመሌስዎም
ዜሓሰቡ ኤርትራውያን ስዯተኛታት፡ እንተዯሌዮም ናብ ኢትዮጵያ ክኣትውን ዕቑባ ክረኽቡን መንግስቲ
ኢትዮጵያ ምፍቓደን ይቕበልም ምህሊውን ካብ እቲ ክግሇጽ ዜክኣሌ ሓዯ ኣብነት እዩ።

8. ሕቶ- ጉዕዝ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዱሞክራሲያዊ ሇውጢን ተረኺቡ ልተመኩሮን
ከመይ ይግሇጽ?
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዱሞክራሲያዊ ሇውጢ ሓዯ ኣዙዩ ኣገዲሲ ትካሌ እዩ። ባይቶ ቅዴሚ ክሌተ
ዒመት ክምስረት እንከል፡ እቲ ዴላትን ሃንቀውታን ዜነበረ ትጽቢታት ናይ ህዜብና ዒቢ እዩ።ኣብ
ክውንነት ናይቲ ጉዕዝን ስራሕን ግን፡ ብዘሕ ጸገማት ኣጓኒፉ እዩ። ኣነ ብውሌቀይ ይኹን ምስ ብጾተይ
ኣመራርሓ ፈጻሚት፡ እዙ ስራሕ ክንከድ እንከሇና እቲ ዜገጥመና ብዴሆ ቀሉሌ ኣይኮነን።እዙ ማሇት ግን
ካብቲ ሒዜናዮ ዜተበገስና ዕሊማ ዜኾሌፍ ኣይኮነን።እዙ ትካሌ’ዙ ንኹለ ተቓውሞ ሓይሌታት ዜሓቑፍ
ዜእክብ ዒቢ ህዴሞ እዩ። ነቲ ሇዎ ጸገማት ፈቲሕካ ኣብ መጻኢ ከመይ ክቕጽሌ ከምሇዎ ምስራሕ
እዩ። ሕጂ ብፍሊይ ካብቲ ሒዜናዮ ሇና ሓዯ ዕማም፡ እቲ ኣብ ቅዴሜና ል ካሌኣይ ሃገራዊ ጉባIኤ
እዩ። እዙ ሃገራዊ ጉባኤ ብጽቡቕ ተዲሌዩ ምስ ዜእቶ፡ ዕዉት ኮይኑ ከምዜወጽእ ርግጸኛ እየ። ሕጂ ናይ
ክሌተ ዒመት ተመኩሮ ኣሇና።
እቲ ኣወንታዊን ኣለታውን ሸነኻት ክንመዜኖ ንኽእሌ ኢና።እቲ
ክምስረት ከል ሓዱሽ እዩ ነይሩ ። ከም ትካሌ ሕግታትን ሰነዲትን ምዴሊው ነይሩ። ብዴሕር’ዙ እዩ ናብ
ተግባር ተኣት’ዩ። እዙ ዜሓሇፈ ክሌተ ዒመታት ሓያሌ ናይ ስራሕ ግዛ እዩ ነይሩ። ከምቲ ዜዴሇን
ከምቲ ሃንቀውታናን ፍረ ኣፍሪና ኢና እኳ እንተይበሌና፡ ግን እግሪ ተኺለ ክሳብ ሕጂ ክቕጽሌ
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ምጽንሑ፣ ካብዙ ተበጊሱ ዴማ ናብ ጉባኤ ኣትዩ፡ እንዯገና ነብሱ ኣሐዱሱ ንዜቕጽሇለ ኣገባብ ክንምስርት
እንከሇና፡ ብናተይ ግምት ሓዯ ዒቢ ሃገራዊ ዕማም ምዃኑ ጠራጥር ኣይኮነን።

9.

ብኣጋጣሚ እዚ እነብዕሎ ዘሇና መበል23 ዓመት ዝኽሪ ዕሇት ናጽነት መልእኽቲ ናብ ህዝብናንን ናብ ኩለ ኤርትራዊ
ተቓዋሚ ሓይሉ እተመሓሊልፎ መልእኽቲ ክንቅበል?

ብዚዕባ መበሌ 23 ዒመት ዜኽሪ ዕሇት ናጽነት ክንዚረብ ከሇና፡ ኣብ ዜሓሇፉ 23ዒመታት ናይ ስርዒት
ህግዯፍ ኣካይዲ ሚዚን ኣብ ነቐምጠለ እዋን ብሩህ’ዩ።እዙ ስርዒት’ዙ ንኤርትራ ኣብ ሓዯጋ እተወ እዩ።
ኣብ ዜሓጸረ ግዛ ክነወግድ ኣሇና። ንሃገርናን ንህዜብናን ክንጥርንፈለ እንኽእሌ፡ ነዚ ፍትውቲ ሃገርና
ኤርትራ ምስ ኩሇን ጎረባብታ ሃገራት ተሳንያ እትነብረለ ኣገባብ ክንምስርት። እዙ ኩለ እቲ ስርዒት
ሓዱጉሌና ዜኸይዴ
ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና ፈጢርዎ ል መንሽሮ ክንሕክሞ ይግባእ። ህዜቢ
ኤርትራ፣ ህዜቢ ኤርትራ ብል ብዒይነቱ ብሕብሩ እዩ። ኤርትራ ናይ ክርስትያን፣ ናይ እስሊም፣ ናይ
ኩለ ኣውራጃታት ናይ ኤርትራ እያ። ኤርትራ ምስ ከበሳኣን፣ መታሕታን፣ ምስ ቀይሕ ባሕራን ናይ
ኩለ ኤርትራዊ እያ። ስሇዙ ነዚ ዒባይ ኤርትራ፣ ነዚ ዒባይ ገዚ፣ ከመይ ጌርና ሓቚፍና ንሕዚ፡ ኣብ
ነንሕዴ-ሕዴና
ኣብ ሕጊ ብዜተመስረተ፡
ንኹለ መሰሊት ፍትሕን ማዕርነትን ረጋገጸን ውሓሰን
ምክብባር፣ ብሓባር ብፍቕርን ብስኒትን እንነብረሊ ሃገር እያ እታ ናይ ኩሊትና ኤርትራ። እዙ እነካይድ
ሇና ዱሞክራሲያዊ ሇውጢ ናይ ምዕዋት ቃሌሲ፡ ነዚ ናይ ኩሊትና ኤርትራ ንምፍጣር እዩ ። ነዙ ዕሊማ
እዙ ንምዕዋት ዴማ ኩሊትና ብሓባር ብሓዴነት ክንቃሇስ ይጽውዕ። በዙ ኣጋጣሚ እዙ ንህዜቢ ኤርትራ
ኣጆኻ እዙ ናይ ልሚ ጸበባ ክንሰግሮ ኢና። ንኹለ ናይ ተቓውሞ ሓይሉ ኤርትራ፡ እዙ ንርከበለ እዋን
ኣዜዩ ተሓሳስብ እዩ። ሃገርና ትህሌው’ድ ኣይክትህሌውን ኣብ ብሌ ኩነታት በጺሕና ስሇሇና፡ ብዜሌዒሇ
ዯረጃ ሓሊፍነት ተሰሚዐና፡ እቲ ናእሽቶ ነገራት ኣወንዙፍና፡ ኣብቲ መሰረታዊ
ጉዲይ ኣትኲርና
ሓዴነትና ኣረጋጊጽና ንህዜብና ሃገርናን ክነዴሕን ጻዊኢት የቕርብ።

እዙ ስርዒት’ዙ ንኤርትራ ኣብ ሓዯጋ እተወ እዩ። ኣብ ዜሓጸረ ግዛ ክነወግድ ኣሇና። ንሃገርናን
ንህዜብናን ክንጥርንፈለ እንኽእሌ ነዚ ፍትውቲ ሃገርና ኤርትራ ምስ ኩሇን ጎረባብታ ሃገራት
ተሳንያ እትነብረለ ኣገባብ ክንምስርት። እዙ ኩለ እቲ ስርዒት ሓዱጉሌና ዜኸይዴ ኣብ ውሽጢ
ሕብረተሰብና ፈጢርዎ ልመንሽሮ ሓኪምና ህዜቢ ኤርትራ ህዜቢ ኤርትራ ብል ብዒይነቱ
ብሕብሩ እዩ። ኤርትራ ናይ ክርስትያን፣ ናይ እስሊም፣ ናይ ኩለ ኣውራጃታት ናይ ኤርትራ እያ።
ኤርትራ ምስ ከበሳኣን መታሕታን ምስ ቀይሕ ባሕራን ናይ ኩለ እያ። ስሇዙ ነዚ ዒባይ ኤርትራ ነዚ
ዒባይ ገዚ ከመይ ጌርና ሓቚፍና ንሕዚ ኣብ ነንሕዴ-ሕዴና ኣብ ሕጊ ብዜተመስረት ንኹለ
መሰሊት ፍትሕን ማዕርነትን ረጋገጸን ውሓሰን ምክብባር ብሓባር ብፍቕርን ብስኒትን እንነብረሊ
ሃገር እያ እታ ናይ ኩሊትና ኤርትራ። እዙ እነካይድ ሇና ዱሞክራሲያዊ ምዕዋት ቃሌሲ ነዚ

ናይ ኩሊትና ኤርትራ ንምፍጣር እዩ ። ነዙ ዕሊማ እዙ ንምዕዋት ዴማ ኩሊትና ብሓባር
ብሓዴነት ይጽውዕ።
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23 ዒመት ጉዕዝ ነጻነት ኣበይ? I®ð‰ |k§?

ትዜታ ፈሇማ መዒሌቲ ናጽነት
ቅዴሚ 22 ዒመት ንዒሇም ዯነቐ ኣንጸባራቒ ጅግንነታዊ ቅያ ተፈጸመ። ዯርግ ተሳዑሩ ብረታዊ
ተጋዴል ህዜቢ ኤርትራ ተዒዊቱ ኣርእስተ ዛና ሚዱያታት ዒሇም ኮይኑ ተቓሇሐ።
ኤርትራ ዴሕሪ ነዊሕን መሪር ተጋዴል ካብ መግዚእታዊ ሓይሉ ሓራ ወጺኣ።

ሃገርና

እንኮን መተካእታ

ኣሌቦን ዜኾነ ክቡር ሂወት ኣሽሓት ጀጋኑ ዯቂ ህዜቢ ብመስዋእቲ ዜተበጀዉሊ ናጽነት ኤርትራ
ተኣወጀ። ኤርትራዊ ኩለ ኣኣብ ሇዎ ብሓባር ጽንብሌ ናጽነቱ ኣኽበረ ብኽቱር ዯስታ ዒሇሇ
ናጽነትና ክብረትና ዋሕስና ዋጋ ክቡር መስዋእትና ....እናበሇ መረ።
ባህግና ዕሊማና ብቐንደ እንታይ ነበረ?
ፍትሕን ማዕርነትን ዜነገሳ ሰሊም ዜዒሰሊ ዱሞክራሲያዊት ኤርትራ ምህናጽ: ኩሊትና ፍሌጠትና
ዒቕምና ኣዋሃሂዴና ናብ ሌምዒት ክንወፍር ፍረ ጻማና ክሓፍስሞ ቀፎና ሺሻይ ክንመሌእ ራህዋ
ኣብ ገገዚና ኣብ መሊእ ሃገርና ፍሽኽ ክትብሌ’ዩ ነይሩ። መተካእታ እቶም በጃ ኮይኖም ምእንቲ
ናጽነት

ዜሓሇፉ

ጀጋኑ

ስውኣትና

ዜኾኑ

ናይ

ሓዲስን

ናጻን

ኤርትራ

ሕሳስ

ሌዯ

ወሇድ

ብይስክፍታን ምሽቑራርን ሙይቕ ከይበለ ብፍጹም ሓርነት ዜነበሩሊ ሃገር ክትከውን’ዩ ነይሩ።
ኣብ

ትሕቲ

ተሓብሒቦም

ጽሊሌን

ሕቑፍ

ክዒብዩን።ኣሰር

ስዴራ
ቀዲሞት

ቤቶም
ጀጋኑ

እናተኣሌዩ
ኣያታቶም

ብጭዋ

ስነምግባርን

እናሰዒቡ

ኣብ

ባህሉ

ዒውዯ

ሃገሮም

ትምህርትን

ማእቶትን ፍለይ ቅያ መዜግቡ ሃነጽቲ ምዕብሌቲ ኤርትራ ክኾኑ’ዩ ነይሩ። ኣፍ ሌቦም መሉኦም
ዴሌደሌ ረጊጾም ክስጉሙ ኣብ ምሌእቲ ኤርትራ ብይ ገሇ ገዯብ ከምዴሊዮም ክማሊሇሱ።በዙ ናይ
ምዕባሇ ዐዯት ብቐጻሉ ንቕዴሚት እናሰጎመ ዜውሕዜ ወሇድ ምፍጣርን ብውጽኢቱ ዴማ ናይ
ህዜባ ዯሴት ገነት ናይ ዒሇም ኣብነት ዜኾነት ብሰሊም ብምዕባላኣ ንዒሇም እተዯንቕ

ኤርትራ

ምህናጽ እዩ ነይሩ። ወሇዴን ዒበይትን ከኣ

እፎይ ኢልም ብቕሳነት ዜነብሩሊ። ናይ ጽባሕ

ተስፋታትንዜኾኑ

ንዜረኸብዎ

መናእሰያት

ዯቆምብዕዴመ

ጸጋ

ፍሌጠትን

ጥበብን

ኬውርሱ

<<ዜረገጽኩሞ ሇምሇም ዜተዚረብኩሞ ቀሇም ዯቀይ ሃብሮም ሕሰም ኣይትርከቡ ሰስኑሽሕን ዋሌታን
ኩኑ...>>ኢልም ክምርቑን ንጸጋ ዕዴመ ሽምግሌናኦም እናመስገኑ ብኽብሪ ክዒርፉ ኣዜዮም
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ዜብህግዎ ካብ ናጽነት ዜተጸበይዎ ሞሳን ካሕሳን ዯበስ ስዉኣት ዯቆምን ነበረ። ይኹን’ምበር እዙ
ባህጊ ኣብ ከውሒ ተሪኡ ካብ ዜተርፍ እነሆ 23 ዒመት ተቖጺሩ።

ምኽንያት ምምካን ዕሊማናን ባህግናን እንታዩ።
ሳዕቤን እዙ ኩለ ከኣ ኣብ ጽባሕ ሓርነት ‚ዯጊም ብስም ፖሇቲካዊ ሰሌፍታት ዜግበር ሓሸውየ
ኣይፍቀዴን ከም ዒቢ ገበን እዩ ዜቑጸር‛ ብምባሌ ዱክታቶሪያዊ ስርዒት ኢሳያስ ኣፈወርቂ
ብምሌክነት ብምንጋሱ እዩ።
ዴሕሪ ጽንብሌ ሓርነት ኤርትራ ጉጅሇ ኢሳያስ ንኹለ ሰብኣዊ ማሕበራዊ መሰሊት ህዜባውን
ዒሇምሇኻውን ሕግታት ረጊጹ ቅዋም ኣብ ይብለ ዯረት ኣሌቦ ስሌጣን ብሒቱ ኣብ ውሽቲ 23
ዒመት ገባርን ሓዲግን ብምዃን ቀይዱ በቲኹ ነታ ብሌጽቲ ሃገርን መጻኢኣን ኣብ ሓዯጋ እተወን
ንረብሓ ህዜቢ ይቆመን ስርዒት ምዃኑ ተረጋጊጹ’ዩ። ኣብን ዜሓሇፋ ሓዴ-ሕዴ 23 ዒመታት
መዕእሌቲ ጽንብሌ ሓርነት ብይትግበር መብጽዒ ዜትሰነገን ተዒጠቕ ተኣንጎት ዙመሌእኽቱ
ዲንኬራን ፈኸራን ዜሰነቐ መሇኸት ኲናት ጥሪትን ንዋትን ገንብን ዯምን ኣካሊትን ሂወትን
ምክፋሌ ግዴነት ምዃኑ ስምዕን እምንን ንኹለ ዱክታቶሪያዊ መንግስቲ ህግዯፍ ዜፍጽሞምን
ኢደ መሉሱ ዜተጨማሇቐልም ገበናት ናብ ካሌኦት ንምጥቃንን ሕጋውነት ንምሌባስን ዜዒሇሙ
ሰርን መርዜን ዜተባዕጡ መዯረታት ብፕረዙዯንት ስርዒት ዱክታቶር ተጋዑሩ እዩ።
ልምውን ንመበሌ23 ዒመት ከም ሌሙዴ ክዴገም እዩ። ህዜቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዱክታቶሪያዊ
ስርዒት ህግዯፍ ብይ ሓሳርን መከራን ዜበዜሖ ናብራ ሰቐቐን ብእፎይታ ቀሲኑ ሕሇፋ ቀትሪ ወይ
ሌዋም ሇዎ ዴቓስ ዜረኽበሊ ሇይቲ የሊን። ክሳብ እዚ ሰዒት እዙኣውን ስም ናጽነት ጥራይ ሒዘ፣
ሰብኣዊ መሰለ ተጋሂሱ፣ ክብሩ ተቕንጢጡ፡ ተጨኲኑን ተረጊጹን፣ ስዯት፣ ማእሰርቲ፣ ሞትን
ወግሔ ጸብሔ ማዕጾኡ እናኳሕኩሕዎ ኣብ ገዚእ ሃገሩ ተሸቑሪሩ ይነብር ኣል። እዙ ኣተሃሊሌዋ’ዙ
ካብቲ ኣብ ግዛ ባዕዲውያን መግዚእቲ ሕሌፎ ዜነብረ ነጻነት ኣሌቦ መሪር ሂወት ይሓይሽ እኳ
ዴኣ ዜዲረግ’ዩ እንተተብሃሇ ምግናን ኣይኮነን።
ዜሓሇፈ 23 ዒመት ህዜብና ሕሌፎን ሕጂ ዜርከበለ ሓዯገኛ ኩነታትን ብምስትውዒሌ ንሰሊምን
ዱሞክራሲን ንቃሌስ ሓይሌታት ኤርትራ ነዙ ሓዯገኛ ተርእዮ ንምሌዋጥ ኣንታይ ኣበርኪትና?
እጃምና ኣንታይ እዩ? እንታይ ነይሩ? ብኸመይ’ከ ተዒሚሙ? ሕጂ’ኸ ኣብ ከመይ ዜበሇ ኩነታት
ንርከብ?

ቀጻሉ

ጉዕዝና’ኸ

ናበ’ዩ?ዜብለ

ሕቶታት

ምሌዒሌን

ምስ

ግዛን

ጭቡጥ

ኩነታትን

ብምንጽጻር ክንካትዒልምን ተመኩሮ ክንወስዯልምን ናብ ዜሓሸ ብርኪ ክነሰጋገርርልምን ይግባእ።
ኣብዙ ነጥቢ’ዙ ኩለ መምቅሉቱ ሒዘ ኣወንታዊ ናይ ቃሌሲ ግቡኣቱ ብምስትውዒሌ ኣበርክቶኡ
ክገብር ምስ ዜብገስ ጥራይ እዩ እቲ መተካእታ ይርከቦ ዒወት ምጽእ ረቛሒ ዜማሊእ።
ስርዒት ህግዯፍ ከም ውሽጢ ዜቦኽቦኸ ገረብ ባድ ቀፎ ኮይኑ እናሃሇወ ብዯገ መሌክዐ ጠፊኡ ኩለ
ፎእ ኢለ ተጸይፍዎ ኣብ ዜርከበለ እዋን’ውን ስኣን ብዴሌደሌ ሓዴነት ዜተጠምሩ ቀሊጽም
ሓይሌታት ናይ ሇውጢ ወስ ኢሌካ ንቕንቅ ምባለ ጥራይ ሕጅውን ህዜብን ሃገርን ሇኪሙ ክጠፍእ
ዜኽእሇለ ዕዴሌ ከይመኸነ መዒሌቱ ይጽብጽብ ኣል።
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ኣብዙ መበሌ 23 ዒመት ዜኽሪ ዕሇት ናጽነት እነብዕሇለ ሇና እዋን ል ስእሉ ሃገርናን ህዜብናን
እዙዩ። ኣብዙ እዋን’ዙ ኣብ ከምዙ ዜኣመሰሇ ኩነታት እናሃሇና ተኣኪብና በዒሌ ዜኽሪ ጽንብሌ

ናጽነት ብኸበሮን ጓይሊን ሳዕስዑትን

እና ጨዯርናን እናጣቓዕናን ክንውዕሌን ክንሓዴርን ዱና?

ከም ሌሙዴ ንስርዒት ህግዯፍ ብምርጋምን ምኹናንን ጥራይ ተሓጺርና ዱና ንመበሌ23 ዒመት
ተቐቢሌና ክንሳጋገር? ኣይፋሌ ይኣክሌ። ዯጊም ዴምጽና ዴምጺ ሓዴነት ግብርና ብጭቡጥ
ዜረኤን ዜዴህሰስን ራኢና ንጹርን ናይ ሓባር ጸሊኢና ንምውጋዴን ናይ ሓባር ዕሊማና ንምዕዋትን
ዜዒሇመን ክኸውን ኣሇዎ።
ኩለ ዯሊይ ሇውጥን ፖሇቲካዊ ሓይሌታቱትን ሓዴነቶም ኣረጋጊጾምን ኣዯሌዱልምን ሓያሌ ናይ
ሇውጢ ማዕበሌ ኮይኖም ነዙ ተቐሊቒለ ል ሓዯጋ ህዜብን ሃገር ሓንሳብን ንሓዋሩን ጸራሪጉ
ዜጉሕፍን ባህግን ዴሌየትን ህዜብና ናብ ረጋግጽ ዒወት ክበጽሕን ኽእሇና ናይ ሓባር ጉዕዝ
ብሓዴነት ንመርሽ።

ዕሊማና ምሌካዊ ኣገዚዜኣ ኣወጊዴና፤ ብስርዒት ህግዯፍ ንዜተጠሌመ ሕዴሪ ስውኣትና
ኣብ መፈጸምትኡ ብጽሕ ዱሞክራሲያዊ ስርዒት ምትካሌ’ዩ

ሓዴነትና ምሌካዊ ኣገዚዜኣ ኣወጊዴና ዱሞክራስያዊ ስርዒት ብምትካሌ ብስርዒት ህግዯፍ
ዜተጠሌመ ሕዴሪ ስውኣትና ኣብ መፈጸምትኡ ምብጻሕ ንዜብሌ ናይ ሓባር ቅኑዕ ዕሊማ
ንምዕዋት

እዩ። ዯሇይቲ ፍትሒን ዱሞክራሲያዊ ሇውጥን ኤርትራውያን ብሓዴነት

ሰሚርናን ተወዱብናን ጸኒዕናን ብምቅሊስ ሙለእ ሓርነትና ረጋግጽ ዒወት ክነመዜግብ
ኢና። ኪኖው ዕሊማና እንጥምቶ ራእይ ንጹር እዩ።
ንሱ ዴማ፡


ኣብታ

ዴሕሪ

ምምካን

ምሌካዊ

ኣገዚዚኣ

ስርዒት

ህገዯፍ

እትህነጽ

ዱሞክራሲያዊት ኤርትራ፡ ፍትሒ፣ ማዕርነት ምለእ መሰሌ ዛጋታት
ክራጋግጽ።


ብናጻን ሙለእ ዕግበትን ብማዕርነት እንሳተፈለ፡ ካብ ሓዴ-ሕዴ ዛጋ
ዙጥሇብ በሇ ኩሇ-መዲያዊ ኣበርክቶ እንውፍየለ መስርሕ ምቕራጽ ህንጻሕጊ(ቅዋም) ምዴሊው።

11

ፍለይ ሕታም 2014

መጽሄት ንዱሞክራሲያዊ ሇውጢ



ብመሰረት ናጻ ምርጫናን ዴምጽናን

እወ ናትናዩ ኢሌና ኣሚና

ብዙተቐበሌናዮ ውጽኢት ብዙጸዴቕ ቅዋም

ናይ ሓዴነት ኪዲን ኣቲና

ኣብትሕቲ ቅዋማዊ ሕጊ ተኸባቢርናን ተሳኒናን ክንምሓዯር።


እታ

ሓዲስ

ዱሞክራሲያዊት

ኤርትራ

መቐረት

ናጽነት

ብማዕረ

እናስተማቐርና እንነብረሊ ሃገረ ሰሊም ሃገረ ቅሳነት ክትከውን ምግባር።


ነታ ንኩልም ዛጋታታ ብማዕረ ዒይኒ እትጥምት ሓራ ህዜቢ ኣብ ሓራ
ሃገር ብፍትሒ ዜመሓዯረሊ ናትና እንብሊ ኤርትራ ክብራን ሌኣሊዊ
ናጽነታ ንሊኣሇም ተዋሒሱ ተኸቢሩን ጸኒዐን ኪነብር ምግባር፡



ንሃገርና ኩለ ዒቅምናን ፍሌጠትናን ከይበቐቕና ጸንቂቕና ክንሌግሳ፡
ብጻዕርና ጸጋኣ ክነሰስን፡ ቀጻሉ

ምዕባሇ ክነመዜግብን ማዕረ እንርብሓለን

እንሕበነለን ናይ ራህዋን ናይ እፎይታ መን ክነንግስ እዩ።

እዙ ቅደስ እንተበሌንዮ ይጋነን ዕሊማናን ራእይናን መሰረቱ ናይ ህዜብና ናይ ቅዴሚ ናጽነትን
ክሳብ ልሚ ይተጋህዯ መሰረታዊ ዕሊማን ራእይን ባህግን እዩ። ካብዙ ጽኑዕ መሰረት ብምብጋስ
ዴማ

ነቲ

ኹለ

ንምዴሊው

ዜተገብረ

መስርሓት

ሓሉፉ

ኣብ

ኤርትራዊ

ሃገራዊ

ጉባኤ

ንዱሞክራሲያዊ ሇውጢ ናይ ሓባር ዕሊማን ራኢን ኮይኑ ተወሰነ።
እቲ ኣብ ሃገር ስሌጣን ህዜቢ ብኢዯ ወነኑ ገቢቱ 23 ዒመት መመሊኣታ ኣብ ናይ ጥፍኣት
ሽኩሽካ ኣትዩ ሃገርን ህዜብን ሇኪሙ ንኽዒርብ ዜዲናዯን ል ምሌካዊ ኣገዚዚኣ ስርዒት ህግዯፍን
ኩልም ናይ ጥፍኣት መሓውሩንሲ ብተግሳጽ ከምይምሇሱን ብኹሇንተንኡ ከኣ ሃገር ናብ
ጥፍኣት ዜመርሕ መንገዱ ሒዝም ምህሊዎም ዴሮ ተረጋጊጹ ስሇዜኾነ እንትርፎ ብሓያሌ
ቅሌጽም ህዜቢ ሓግሒግካ ምውጋድም ካሌእ ብምኽርን ተግሳጽን ኩነኔን ዜጠፍእ ናይ ዒያሱን
የወሃትን ግዛ ተጸንቂቁ ኣዩሞ እቲ ቃሌስስ ተታሓሒዜናዮ ኣሇና።
ዕሊማና ምሌካዊ ኣገዚዜኣ ኣወጊዴና ዱሞክራሲያዊ ስርዒት ብምትካሌ ብህግዯፍ ዜተጠሌመ
ሕዴሪ ስውኣትና ኣብ መፈጸምትኡ ምብጻሕ እዩ። ምዕዋት ናይዙ ቅደስ ዕሊማና'ዙ ዴማ፡
ሙለእ ሓርነትና ብምርግጋጽ

ሃገርና ኤርትራ ኤርትራውያን ኩሊትና ብማዕርነት ኣብ ትሕቲ

ቅዋምን ሕግን ፍትሕን ናይ ሓዴነት

ጸንቂቕና ብጻዕርና ጸጋኣ ብምስሳን ሃገረ ራህዋ

ክትከውን

ብምግባር ናይ ኣፎይታ መን ከነንግስ'ዩ።
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ንዴርብ ወጽዒ ብዴርብ ቃሌሲ
ዜመሇሇይኡ
ወርቃዊ ታሪኽ ክሕዯስ!

ዯቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ፍረ-እቲ ዜተቓሇሳለን መስዋእቲ ዜኸፈሊለን ብዲርጋ ውሌዯን ዜወፈያለን
ናጽነት ጻማ ጻዕረን ክሓፍሳ ይተዒዯሊየን። መራሕቲ ስርዒት ህግዯፍን ትካሊቶምን

ኣብ’ቲ ኣንጻር

መግዚኣቲ ዜተኻየዯ ቃሌሲ ዜነብሮም መሪሕ ተራ መዜሚዝም ንመስዋኣቲ ዯቂ ህዜቢ ኣብ ጉጅሊዊ
ረብሕኦም ብምውዒሌ ሞሳ ህዜቢ ዜመንዜዐ ሸፋቱ’ዮም። ዴሕሪ'ቲ ኣንጻር መግዚኣቲ ዜተኻየዯ
ነዊሕ እዋንን ሰፍ ይብሌ መስዋኣትን ምዕናው ንዋትን ዜሓተተ ገዴሉ ህዜቢ ኤርትራ፡ ከም ኩለ
ኤርትራዊ ትጽቢት ኣዳታትን ጎራዘን ኤትራውያን'ውን ካብ ባዕዲዊ መግዚኣቲ ዜሓሸ ሂወት፣ ኣብ
መዋእሌ መግዚእቲ ብዴኽነት ዴሕረትን ምስኣን ሰብኣውን ዯሞክራስያውን ዜተነፍግኦ መሰሊት
ኣረጋጊጸን ክብሪ ሃገራዊ መንነተን ክጎናጸፋ፣ ሰሊም፣ ዜተረጋግአ ቁጠባዊ ዕብየት ብስዯት ይኩን
ሃገራዊ መንነቶም ከውሕሱ ዜወፈሩ ውጻእ መዒት ዯቀን ሓቑፈን ራህዋ ዜዒሰል ቤተሰባዊ
መነባብሮ'የን ተመንየን።
እንተኾነ ግን፡ ራጊ ከል ጹርይ ማይ ነይስተ ከም ዜብሃሌ፡ እዙ ካብ ማዒሙቕ ሌበን ዜነቀሇ ቁደስ
ናይ ኣዯነት ትምኒት መኺኑ'ዩ ክተርፍ ኮይኑ። መግዚኣታዊ ሓይሌታት ኣብ ሌዕሉአን ክፍጸምዎ
ዜጸንሑ ኩለ መሌክዒት ግፍዕታትን በሰሌኡን ይጸርግ ካብ ባዕዲዊ መግዚኣቲ ሓራ ዜወጸ
መሌክዒ-መሬት ኤርትራ'በር ናይ ህዜቢ ሓርነት ረጋገጸ ናጽነት ስሇ ይኮነ ኣብ ናጻ ሃገረን
ብሰሊም ሂወተን ክመርሓን ዯቀን ከምህራ፣ ከመርዕዋን ከዯረዒን ዯቂ ዯቀን ክሓቑፋ፣ ውጺኢት
ጻዕረን ፍረ ክሓፍሳ ዜነበረን ትምኒት መኺኑ፡ ዜባጽሑ ዯቀን ብሽም ሃገራዊ ኣገሌግልት
ዜተሰየመ ባርነት ወግሐ ጸብሐ ካብ ጓጉአን ክምንዜዐ ጎራዘ መርወይ ዕሱባት'ቲ ስርዒት ዜኾኑ
ሊዕሇወት ወተሃዯራዊ ሓሇፍቲ ኩኾናየን ተገዱዯን። ኣብ ጽባሕ ዒወት ሞባኣ ናጽነት ዜወፈይኦም
ውሌዯን ጓሂ ከይወጸሇን ኣባጽሕ ፍረ ማሕጸነን ኣብ ንረብሓ ህዜብን ሃገርን ይውክሌ ኲናት
ክሽመሙ ዯሞም ዯመ-ከሌብ ክኸውን ንሰንውን ብሓን ክኹርመያ ተፈሪዯን። ኣብ ክንዱ
ብኣካሊዊ ተፈጥራዊ ዕብየት ዯቀን ፍስሃ ዜዒስሇን ከዯ! ተመ! መንጠሌዎ! ዜብሌ ናይ ሻቑልት
መነባብሮ ክመርሓ ተቀሲበን። ብሰንኪ'ቲ ህግዯፍ ዜተኸተልን ከም ሳዕቤኑ ተኸሲቱ ል ዒሚቕ
ማሕበረ-ቁጠባዊ ውዴቀት ሃገርና ኤርትራ፡ ዜነበረን ጸጊብካ ምሕዲር ባህገን መኺኑ ብሓሇንጊ
ጥምየት ክግረፋን "ጆባኣ!" እንበር የሇን ይፈሌጥ ኢዯን ሓቑፈን ክተርፋ ኮይነን። መራሓቲ
ህግዯፍ ግን ነዙ ሓቀኛ ሕሌፈት ኤርትራውያን ጎስዮም "መሰሊት ዯቂ ኣንስትዮ ምርግጋርጽ፡
ኤርትራ

ንዒሇም

ራሕሪሓቶ

ከም

ዜኸዯት"

ተጠሉዖም

ይምዴሩ።

ኣፎም

መሌኦም

ዴማ

ይዯጋግምዎ። ብርግጽ እዙ ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ እቲ ስርዒት ዜነዜሕዎ ፕሮፖጋንዲ ኣብ ባይታ የል
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ንሓቀኛ ክውንነት ዯቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ይገሌጽ ምኳኑ ንምርግጋጽ ብዘሕ ሊዕሌን ታሕትን
ዴሌዮ ኣይኮነን። እንተምንታይሲ ኣብ ጽባሓ ጽባሓ ናብ ስዯት ብዜውሕዘን ኣብ ይፍትሓዊ
ኲናት

ተዲጒኖም

ዜጠፍኡ

ውሊዯን

ይኹን

ኣሚነን

ስኢነን

ብሓን

ተኾርምየን

ዜተረፋ

ኣዳታትን፣ ንእስነተን ኣብ ክንዱ ንብሩህ ብማዕዴው ትምህርቲ ተሃኒጸን መንግዱ ተስፋ
ማዕዴዋ ኣብ ዕስክርና ክሕሌፋ ዜተፈርዲን ራእይ ጸሌሚትወን ካሌእ ተስፋ ከናዴያ ኣብ ፈቆድ
በረኻታት ኣዯዲ ሸፋቱ ዜኾና ሇዋ ጉራዘ ሪኢኻ ንሓቀኛ ሕሌፈተን ክታምካ ተቐምጠለ ስሇ
ዜኾነን። ካሌእ ይትረፍ ዯቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ፍርያተን ኣብ ዕዲጋ ኣውሪዯን ክሸጣን ክሽምታን
ሓርነት ተነፊገን ክሳብ ንቡር ተሓሪመን ፍርያተን ብመሌክዕ ቢሑቕ ናብ ዕዲጋ ከውርዲ ኮይነን
እየን። ፍትሓዊ ናይ ጥዕና ትካሊት ኣብ ክንዱ ምህናጽ ውሌዯን፣ ኣሚነን፣ ነብሰንን ዜዲጎናለ
ቅጥዑ ይብለ ቤት ማሕቡሳት ወግሐ ጸብሐ ክህነጹ ብምግባር መነባብሮአን ኣብ ሸሇብ ገሇብ
ክምስረት ገይሮሞ'ዮም። ኩለ ማሕበራዊ ኣገሌጉሇት ብስሩዕ ናይ ምርካብ ዕዴሌ ጸቢብወን ዕማም
ገዚ ብወሳኒ መሌክዐ ኣብ ዜባነን ተጻዑኑ ይተረጋገአ ናብራ ክመርሓ፡ ተስፋ ዜጸሌመቶም ዯቀን
ናብ ፈቆድ ሃገራት ንስዯት ይውሕዘ ንሰን ዴማ ብይ ኣሊይ ናይ ጽምዋ ሂወት ይመርሓ ምህሊወን
ጸሓይ ዜወቅዖ ሓዊ'ዩ። ከም ኩለ ዛጋ ናይ ምዜራብ፣ ምጽሓፍ፣ ምዴጋፍ ይኹን ምቅዋም መሰሌ
ተነፊገን ኣብ ገዚእ ሃገረን ናይ ምውሳን መሰሊት ይብሇን ኣብ ፍጹም መሓዩር'ቲ ስርዒት ክወዴቃ
ኮይነን። እዙ እቲ ሕሌፈት ዯቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ዜሓሇፉ ናይ ስሌጣን መን
ህግዯፋውያን'ዩ። ዋሊ'ኳ ንሶም ነዙ ከም ወርቂ ተኾሉዐ ዜወጸ ሓቀኛ ግናይ ምስሉ ክኽውለ
እንተፈተኑ ጽሓይ ዜወቅዖ ሓቂ ካብ ምኳን ግን ክኽውሌዎ ኣይክኣለን። ብቅዒት ጉጅሇ ህግዯፍ
ካብ'ዙ

ኣብ

ሊዕሉ

ዜተጠቐሰ

መነባብሮ

ዛጋታትና

ሓሉፉ

ካሌእ

ሰናይ

ተግባር

ከረጋግጽ

ኣይክኣለን። ኣብ ባይታ ል ሓቂ ንሱ'ዩ።
ብርግጽ እዙ ሕጂ ሃገርና ወዱቓቶ ሊ ናይ ቆጭናን ዒፈናን ጸሇም ታሪኽ ዴሕሪ ምርግጋጽ ሃገራዊ
ናጽነት ኤርትራ ብሃንዯበት ዜወዯቐ ዕዲ ኣይኮነን። ናይ ቅዴሚኡ ዜነበረ እኩብ ዴምር ናይ ጸረዯሞክራስያዊ ኣተሓሳስባታትን ዴሕረትን ጉጅሇ ህግዯፍ ውጺኢት'ዩ። እዙ ዴማ ኣብ ነዊሕ
መስርሕ ተጋዴልና ሰፊኑ ዜጸንሐ ኣረኣእያን ተግባርን ኮይኑ፡ ብዯሞክራስያዊ ኣተሓሳስባን ሌዕሌና
ሕግን ክትካእን ክዕወትን ናይ ይክኣሇ ተሞክሮ'ዩ። ስሇ'ዙ ዴማ'ዩ እዙ ኣብ ሊዕሉ ዜራኣናዮ ኩለ
ጸገማት ኣብ እንግዲዒ ዛጋታትና ብሓፈሻ ብፍሊይ ዴማ ኣብ ሌዕሉ'ተን ንዴርብ ወጽዒታት
ብዴርብ ብሌሒ-ኲናት ቃሌሲ ገጢመን፡ ኣብ መስርሕ ጸረ-ባዕዲዊ ቃሌሲ ዜተኻየዯ ተጋዴል
ኣኽሉሌ ዒወት ዜዒተራን ኣብ ታሪኽ ቃሌሲ ውጹዒት ፍለይ ምዕራፍ ጅግንነት መዜገባን፣ ግን
ከኣ ከም ህዜበን ዜተጠሌማ ዯቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ካብ'ቲ ጥሌመት ዜሕሊገቱ ስርዒት ህግዯፍ
ዜተመጽወተሇን ዒስብን መግሇጺታቱን።
ሕቶ ዯቂ ኣንስትዮ ሕቶ ዯሞክራሲ'ዩ። ሕቶ ዯቂ-ኣንስትዮ ሓዯ መሌክዕ ሕብረተሰብኣዊ ሕቶ'ዩ፡፡
ስሇዙ ሕቶን ወጽዒን ዯቂ-ኣንስትዮ ክነሌዕሌ እንከልና፡ ኣብኡ እንከል ሕብረተሰብኣዊ ሕቶን
ወጽዒን ምዃኑ ክስመረለ ሇዎ'ዩ፡፡ ናይ ዯሞክራስያዊ መሰሊት ተጠቃሚ ምኳን ዜተኸሌከሇ ህዜቢ
ሓቀኛ ተረባሒ ካብ ጸጋታት ቃሌሱን ሽሻያት ሃገራዊ መኣዴታቱን ክኸውን ኣይክኣሌን። ናይ ዯቂ
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ኣንስትዮ መሰሌን ናይ ካሌኦት ዜተፈሊሇዩ ክፋሌ ሕ/ሰብ ኤርትራ መሰሊት'ውን ዜተነጻጸለን
ወይ'ውን ቅዴምን ዴሑርን ኮይኖም ዜፍትሑ ይኮነ፡ እቲ ናይ ህዜቢ ስለጥ ምዕባሇ ዒጊቱ ኣዯዲ
ምብትታን ክኾኑ ዜገበረ ስርዒትን ናይ ምሌኪ ትካሊቱን ፈሪሶም ኣብ ሌዕሉ መቓብሮም፡ ብዜትከሌ
ናይ ህዜቢ ኤርትራ ወሳንነት ዜኣምን ሌዕሌና ሕጊ ረጋገጸ ዯሞክራሲያዊ ስርዒት ብምትካሌ'ዩ
መሰረታዊ ሇውጢ ክረጋገጽ ዜክእሌ። ምእንቲ'ዙ ህሌው ኩነታት ኤርትራ ዜጠሌቦ ል መሰረታዊ
ሇውጢ ንምርግጋጽ ዴማ፡ ተሳትፎን ወሳንነትን ዯቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ዜካየዴ ል ቃሌሲ
ብምንጽር እቲ ኣብ ሌዕሉኤን ዜበጽሕ ወጽዒን መዯረኽ ዜጠሌቦ ግብረ-መሌስን ምውሓስ መማረጺ
ይብለ ጉዲይ'ዩ፡፡ እዙ ማሇት ምስቲ ሕቶ ዯቂ ኣንስትዮ ሕቶ ዯሞክራስን ሕብረተሰብኣዊ ጠሇብን
ምዃኑ ዜተቀመጠ ቅኑዕ ስነ-ሞጎታዊ ሓቂ፡ ዋንታት'ዙ ቃሌሲ ዯቂ-ኣንስትዮ ጥራይ እየን ንምባሌ
ከም ይኮነ ክንርዕመለ ዜግባእ ሓቂ፡፡ ስሇዜኾነ ከኣ ጉዲይ ዯቂ-ኣንስትዮ ማእከሊይ-ነቁጣ ናይቲ
ኩለ መሌክዒት ቃሌስናን ዚዚሚ ናይ ዯሞክራሲያዊ ሇውጢ መኽሰባቱን ብምዃን ሕብረተሰብኣዊ
ኣትኩሮት ዴሌዮ ምዃኑ ብምቅባሌ፡ ዯቂ ኣንስትዮ ኣብዙ ነካይድ ሇና ቃሌሲ ወሳኒ ተራ
ንምጽዋት ክበቅዒ ኣሇወን ንምባሌ'ዩ፡፡

ሃገርና ካብ'ዙ ኣትያቶ ሊ ዒቕቲ ክትወጽእን መሰሊት ዯቂ

ኣንስትዮ ይኩን ካሌኦት ኣካሊት ሕብረተሰብ

ቅዋማዊ ውሕስነት ክረክብ እንተኾይኑ፡

ዜተወዯበ፣

ንቁሕ ተሳትፎ ኩልም ኣካሊት ረጋግጽን ብክንዱቲ ቃሌሱ ንረጋግጾም ዒወታት ከውሕስ ዜክእሌ
ዜነቐሐ ሓይሉ ክፍጠር ሇዎ ተዯሊይነት ሌዐሌ'ዩ።
ልሚ ሇናዮ መዴረኽ፡ ከምቲ ኣብ ሊዕሉ ብጽሟቕ ክግሇጽ ዜጸነሐ ጸሊም ዜተዋሕጠ፡ ኣብ ቀረባ
መጻኢ ብርሃን ይነማዕዴወለ፡ ብዜወረዯና ታሪኻዊ ጥሌመትን መዲርግቲ ኣሌቦ-ወጽዒታትን
ክሳዴና ኣዴኒንና እንቑዜመለ፡ ጸሊኢና ዱሌ ረኺቡ ዜሻዴነለ እዋን ኣይኾነን፡፡ ህሌው ኩነታት
ኤርትራ ብንጹር ከም ዜምስክሮ፡ ገዙፍ ህዜባዊ ማዕበሌ ኣንጻር'ዙ ዯመኛ ጸሊኢና ኣብ ዜተሊዕሇለ፡
ሕቶ ተዒዋታይነት ህዜባዊ ቃሌስና ርግጽ ኣብ ዜኾንናለ እዋን ኢና ልና፡፡ ሰፊሕ ዒቕምታት
ተቓውሞ ሲቪክ ማሕበራትን መንእሰያትን ኣብ ሓዯ ናይ ሇውጢ መሳርዕ ዒሲልም ካይዴዎ
ሇዉ ተጋዴል፡ እናዒኾኸ ኣብ ዜኸዯለ፡ ዒሇም-ሇኻዊ መጋባእያታትን መዴረኻትን "ይኣኽሌ"
ዜብሌ ቴማ ህዜባዊ ቃሌስና ዯሚቑ ዜቃሌሓለ፡ ብኣንጻሩ ወይጦታት ስርዒት ህግዯፍ ክሕቡኡ
ዜጀመርለ እዋን'ዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ዒዱ'ውን እተኾነ፡ ዯሇይቲ ሇውጢ ሓይሌታት ምክሌኻሌ ኤርትራ
ካብ ናይ ተዒዚቢ ቦታ

ሰጊሮም ናብ ብግብሪ ዴምጹለ እዋን ምብጽሖም ብስሪሒት ፎርቶ

ኣቢልም ረጋግጹለ እዋን ኢና ንርከብ ልና፡፡ እዙ ብግዲምን ብውሽጥን ዜዯሀ ል ሓያሌ
ዴምጺታት ዯሞክራሲያዊ ሇውጢ ብምውህሃዴ፡ ዯሞክራሲያዊ ቃሌስና ዜሳቀየለ ዜጸነሐን ልን
መሪሕ ውዴብ ክንፈጥር እንተኪኢሌና፡ ብርግጽ መጻእና ብሩህ'ዩ፡፡እቲ ጉዕዝ ሓያሌ ቃሌሲ ዜሓትት
መስገዯሌ ዜበዜሖ ከም ዜኸነ ርደእ'ዩ። እንተኾነ ግን፡ ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነቱ ዜተቓሇሰን
ዜተዒወተን ምኩር ህዜብን ሃብታም ኤርትራዊ ተሞኩሮን፣ ልሚ'ውን ንዜገጥምዎ ብዴሆታት
ሰጊሩ ኣብ ርሻን-ዒወት ከምዜዴይብ የጥራጥር ሓቂ'ዩ።
እቲ ምኽንያት ዴማ ምንጪ ዒወትና ትማሌን ልምን ህዜቢ ኤርትራ ብምዃኑ፡፡ እቶም ዴሮ እቲ
መንገዱ ፈሉሞሞ ሇው ተቓወምቲ ውዴባት ስቪክ ማሕበራት ዜተፈሊሇዩ ምንቅስቓሳት ንሶም
ዜበጽሕዎ ሳሇይዎ ቃሌስን መዯምዯታን ካሌእ ክስዕቦ ናይ ምግባር ሓሊፍነት ኣብ ቅዴሚኦም ል
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ገዜፍ ሃገራዊ ዕማም'ዩ። ንኹለ ዯሊይ ዯሞክራሲያዊ ሇውጢ ኤርትራዊ ዜሓቑፍ ዴሕነት ህዜብን
ሃገርን ሌዕሉ ኩለ ዜሰርዕ ብኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራሲያዊ ሇውጢ ዜተሓንጸጸ ፕሮግራም
ብሌበ-ምሌኣት ተቐቢልም ብምምእዚዜ ነቲ ዴሮ ተጀሚሩ ል

መጻኢ መዯባቱን ውጥናቱን ኣብ

ምዕዋት መሪሕ ተረኦም ክጻወቱ ይግባእ። ብስርዒት ህግዯፍ ሓመዴ ዴፋጨአን ዜሰትያ ሇዋ ዯቂ
ኣንስትዮ ኤርትራ'ውን ብእህህታ ዜፍታሕ ጸገም ከም የሇ ተረዱአን ብተኽክሌ መሰራሒ ናይ
ዜኾነ ኣካሊ ይኮነ ሓቀኛ ረብሓ ዯቂ ኣንስትዮ ከረጋግጽ ዜክእሌ ውዯባ መስሪተን ንረብሐአን
ተማጎቲ ባዕሇን ክኾና ይግባኣ። ሽዐ ሕሌፈት ውጽዒት ዯቂ ኣንስትዮ ካሌእ ኣካሌ ሕብተሰብ
ኤርትራ ፍታሓ ክረኽብ'ዩ ኣብ ህሊወ ስርዒት ህግዯፍ ዜተስኣነ መሰሊት ኣብ ሓመዴ ዴበ ስሌጣኑ
ክጭበጥ ኩሊትና ንቃሇስ።

ግዛ የብሌዮ ህያው ጥበባዊ

መሌእኽቲ ሓርበኛ የማነ ባርያ

ሓወይ ቅንጣብ ዓጽመ ስጋ ይ … … … …… …… … …… ሰ በይ ኣ ይቀሰ ነን ከማይ
ግዜ ፈ ሪ ድዎ ዝተበታ ተነ … … … … …… … …… …… … … …… ተወሉደ ከብቅዕ ወገን ዝስኣ ነ
እ ንተዝእ ከብ ነይ ሩ ግን ብሓዯ ከፍሪ … … …… … … …… ኣ ትምሰኣ ነነ መሬ ት ናይ ኣ ቦታ ት ክብሪ
ኣ ይቀሰ ንካን እ ወ ከማኻው ን ኣ ነ… … …… … …… … … …… … ኣ ንታ እ ንተንፋቐር ሕእ ወይ እ ንተን ሳነ
ምተበ ትከ ነይሩ ና ይ ሓጺን ሰ ንሰ ሇት… … ……… … … … … ዝሰ መረ ኣእ ዲው ግድን ’ዩ ክዕወት
መ ን ኣ ሎ ዝቐሰ ነ ስዯ ት ዝመ ቀሮ… … …… … ……… … … …… እ ንጀራ ዕዲጋ ሓሞት ዘይምረ ሮ
ፈ ትልውን እ ንተኾነ ኣ ዝ ዩ ዝፈ ኾሰ …… … …… …… … … …… ኣ ንበሳ’ዩ ዝኣ ስር ሓቢ ሩ ምስ ተፍሓሰ
ጭብጢ ናይ ዓወ ት ድማ ቀንዱ ቅዉ ም ነገሩ… … … … …ኣ ሕዋት ምስ ዝሓ ብሩ ጸሊኢ የባ ርሩ ።
ሕልናኻ ኣ ይተድ ክም ኣ ይኮነ ን ኦሮማይ… …… … … …… … … ገና ግዜ ኣሎካ ኣይ ዓረበን ጸሓይ
ሰ ሊም ኣ ብ ውሽጥኻ ም ስ ዯ ልዯሇ ሓድነት…… … … …… … … ሽዑ’ዩ ዕእ ወትና ራህዋ ምስ ቅሳ ነት።
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መስዋእቲ ጀጋኑ ሓርበኛታት
ንይተርፍ ዒወት ዜኽፈሌ ል ክቡር መስዋእቲ እዩ።

ዜተፈሊሇዩ ጸሓፍቲ ታሪኽ፡ መዋእሌ ተጋዴል ኤርትራውያን፡ ቀንዱ ዕሊማ፡ ሰሊምን ናጽነትን
ንምርግጋጽን ንምውሓስን ዜተገብረ ተጋዴል ምዃኑ ይምስክሩ።
ካብቲ ቅዴሚ 1885 ዜነበረ ናይ ቱርክን ግብጽን ንሃገርና ብምውራር ንህዜባ ክገዜኡ ዜፈተንለ
ሩሕቕ መን ጀሚሩ። ዴሕሪ 1885 ኢጣሌያ ንኤርትራ ወሪሩ ክገዜእ ዜጀመረለ ግዛ። ዴሕሪ
ኢጣሌያ ብእንግሉዜ ተሳዑሩ ካብ ኤርትራ ዜወጻለ ዜነበረ ንሃገራት ብወራር ምቅርማትን
ንህዜብታተን ብባርነት ናይ ምግዚእ እዋን። ኤርትራውያን ንናጽነቶምን ክብሪ መንነቶም
ንምክሌኻሌን ንምምሊስን ዜገብረዎ ቃሌሲ። ዴሕሩ ካብ በቲ ኮልኒያሌ ገዚእቲ ሓይሌታት ንኤርትራ
ከም ስጋ ጎዜዮም ክማቕሌዋ ንዒይባ ንዒይባ እናበለ ነናቶም ኩለ ዜኽእሌዎ በሇ ውዱትን ዒመጽን
ሓይሌን ኣብ ሌዕሉ ኤርትራን ህዜባን ጸንቂቖም ይጥቀሙ ዜነብርለ ካብ 1941ን ክሳብ እዙ ሕጂ
ብሰንኪ ቤታዊ ገዚኢ ሓይሉ ዜተኾሌፈ ዕሊማ ንምምሊስ ብኤርትራውያን ዜተኻየዯን ገና ይቕጽሌ
ንል ሰሊምውን ዕጥቃውን ተጋዴል ኤርትራውያን ምስትብሃሌ፡ ክብ ኢለ ንዜተገሌጸ፡ ቀንዱ ዕሊማ
ቃሌሲ ኤርትራውያን ሰሊም፣ ፍትሕን ማዕርነትን ዜሰፈና ነጻን ለኡሊዊት ሃገር ምውናን፡ ሰሊም
እፎይታን ቅሳነትን ረኺቦም ብመንነቶም ኮሪዖም ብኽብሪ ንምንባር ዜዒሇመ ምዃኑ የረጋግጽ።
ብፍሊይ ካብቲ ንኤርትራ ካብ መግዚእቲ ኢጣሌያ ዜመንዏ መንግስቲ እንግሉዜ ኣብ 1941-1952
ዜነገሰለ መን፡ ንኤርትራ ካብ
መንግስቲ እንግሉዜ ኣውጺእካ ምስ ኢትዮጵያ ብፌዳሬሽን
ንምቑራን፡ ኣብ ዜግበር ዜነበረ ሽርሒ ዜመሌኦ ናጽነት ኤርትራ ናይ ምምንዚዕ ፖሇቲካዊ ተዋስኦ፡
ኤርትራውያን ብሰሊማውን ሕጋውን መንገዱ ብምቅሊስ ናጽነት ወይ ሞት ብምባሌ ዴምጾም ከስምዐን
ክቃሇሱን ጀመሩ። ዴሒሩ ነቲ ብመንገዱ ፌዳሬሽን ሓባቢሌካ ብኡ ኣቢሌካ ኣካሌ ናይ ኢትዮጵያ
ኮይና ምለእ ብምለእ ክትሕወስ ዜዒሇመ ብፈሇማኡ ንዜተኣሌመ ውዱት ንምትግባር ዜተኻየዯ
ንፌዳሪሽን ናይ ምፍራስ እከይ ግብሪ። ናጽነት ኤርትራ ካብሱሩ ቀንጢጥካ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ
መግዚእቲ ኢትዮጵያዊ ሃጸያዊ መንግስቲ ክትወዴቕ ኣብ ዜተገብረለ እዋን፡ ነቲ ጽኑዕ ዕሊማ ናጽነት
ወይ ሞት ዜብሌ ብውዱትን ሓይሌን ክዴሃኽ ዜተፈተነ ውሳኔ ብምንጻግ ብኤርትራውያን ዜፈሇመ
ዕጥቓዊ ቃሌሲ ክሳብ ንሌኡሊውነት ኤርትራ ረጋገጸ ዒወት ዜጽንበሇለ 1991 ዜተኻየዯ መሪርን
ነዊሕን ተጋዴል ኤርትራውያን፡ እቲ ቀንዱ ዕሊማ ብዒንተብኡ ብህዜቢ ኤርትራ ብመትከሌ ዜተትሓ
ሰሊምን ናጽነትን ናይምርግጋጽን ምውሓስን ተጋዴል ምዃኑ ብጭቡጥ ዜተረጋገጸ ሓቀኛ ታሪክ እዩ።
ህዜቢ ኤርትራ ነታ ብጒሓቱ ዜሓዚን ንቓሌሲ ዜተበገሰሊ ሓንቲ ዕሊማ፡ ሰሊምን ናጽነትን፡ ንምዕዋት
ዜገበሮ ዕጥቃዊ ተጋዴል ብ1991 ብሓይሉ ብረት ንኢትዮጵያዊ ገዚኢ ሓይሉ ስርዒት ዯርግ ካብ
ኤርትራ ጸራሪጉ ብምውጻእ ረጋገጻ ዒወት ተጸንበሇ። ብ1993 ዴማ ሪፈረዯም ብምክያዴ እወ ናጽነት
ብምባሌ ብ98 ሚኢታዊ ዴምጺ ዒሇም ሇኻዊ ሕጋውነት ክሇብስ ብምግባር ሌኡሊውነት ኤርትራ
ብናጽነት ኣውሓሰ።
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ብዴሕሪ 1991 ምርግጋጽ ናጽነት ኤርትራ ብኢዯ ወነኑ ናብ ስሌጣን ዜሓኾረ፡ ናይ ኢሳያስን
ጉጅሌኡን ጊዙያዊ መንግስቲ፡ ነታ ህዜቢ ኤርትራ ካብ ፈሇማ ብመትከሌ ዜሓዚ ሰሊምን ናጽነትን
እትብሌ ጽንዕቲ ዕሊማ፡ ዜጎናዴብ ኣብ ትሕቲ ኤርትራዊት ባንዳራ ተረጊጹ መሰሊቱ ተጋሂሱ ብባርነት
ዜነብር ግን ዴማ ናጽነት እናበሇ ዜዜምር ህዜቢ ንምፍጣርን ንሱ ብምሌክነት እናገዜአ ዜዕንዴረለ
ምሌካዊ ስርዒት ንምህናጽን ዜዒሇመ ጌጋ ኣዋጅ ኣብ ግብሪ ብምውዒሌ ይቕረ የብሌ ጥሌመት
ፈጸመ።
ህዜቢ ኤርትራ ኣብቲ መሪርን ነዊሕን ናይ ቃሌሲ መናት ዜኸፈል ረዙንን ክቡር መስዋእቲ፡ ካብ
ባዕዲዊ ገዚኢ ሓይሉ ናብ ቤታዊ ገዚኢ ሓይሉ ሰጋግር ወጮ እንተገሌበጥካዮ ወጮ ዙዒይነቱ ማይ
ናይ ምሕቛን ፈረ ኣሌቦ ሃሌክን ከንቱ ቃሌስን ኣይኮነን ኣይነበረን። ተጋዴል ህዜቢ ኤርትራ ጸባ
ምሕቛንን ጠስሚ ምርካብን ዜዒይነቱ ዕግብ ፍረ ዜርከቦ ጻማ ክሓፍስ እዩ መተካእታ ኣሌቦ ሂወቱ
ክኸፍሌ ወሲኑ ዜተሰወአ።
እታ ጻማ ዴማ እታ ናይ ፈሇማ ዕሊምኡ ሰሊምን ናጽነትን እያ። እዚ ዕሊማ እዙኣ ክሳብ ምለእ
ብምለእ እትዕወት ዴማ ቃሌሱ ክቕጽሌ መስዋእቲ ክኸፍሌ ምዃኑ ነቲ ኣብ ሊዕሉ ብሓጺሩ ክግሇጽ
ዜተፈተነ ታሪኽ ናይ መዋእሌ ተጋዴልኡ ምስትውዒሌን ምግንዚብን ጥራ’ዩ ዜሓትት።
እምብኣር እቲ ንኣዜዩ ነዊሕ መናት ዜተኻየዯን ሕጂውን ገና ዜቕጽሌ ል መሪር ተጋዴል
ኤርትራውያን ነታ ካብ ፈሇማ በገሳ ሰሊምን ናጽነትን ናይ ምዕዋት ዕሊማ ብመትከሌ ሒዘ ጸኒዐ
ዜዋዯቐሊ ሓንቲን ናይ ሓባር ዕሊምኡን ብምዃና እዩ ።
ኣብዙ ነዚ ዕሊማ እዙኣ ንምዕዋት ቃሌሲ ካብዜፈሇመለ ዕሇት ጀሚሩ ኣብ ዜተካየዯን ሕጅውን
ዜቕጽሌ ል ነዊሕ መሪር ናይ ቃሌሲ መናት፡ ብኣማኢት ኣሽሓት ዜቑጸሩ ኤርትራውያን ዯሞም
ኣፍሲሶም፣ ሓንትን ክብርትን ሂወቶም በጃ እዚ ዕሊማ ሂቦምዮም። ክቡር መስዋእቲ ከፊልም’ዮም።
ብላን ዒይኖም ኣውጺኦም፣ ኣዕጽምቶም ከስኪሶም፣ በጃ እዚ ዕሊማ እዙኣ ገቢሮም እዮም።ምእንቲ እዚ
ዕሊማ እዙኣ ምለእ ዕዴሚኦም ኣብ ገዴሉ ኣብሌዮም እዮም።
ሕጅውን እዙ ክቡር መስዋቲ’ዙ ነታ ሓንትን ናይ ሓባር ዕሊማ ሰሊምን ናጽነትን ንምዕዋት ጌና
ብኽብሪ ይኽፈሌ ኣል። ካብቶም ብኣሽሓት ዜቑጸሩ መሰኻኽር ናይዙ ሓቂ እዙ። ኣብዙ ዜሓሇፈ
ወርሒ ብመስዋእቲ ዜተፈሇየና ገዱም ሓርበኛ ተጋዲሊይ ኣሕመዴ መሓመዴ ናስር ሓዯ እዩ። እዚ
ብመትከሌ ዜተታሓት ዕሊማ ሰሊምን ናጽነትን ኣብ ኤርትራ መሉኣ ትራጋገጽ ዴማ መስዋእቲ
ጀጋኑን ሰብ መትከሌን ቀጻሉ እዩ።
እዙ መስዋእቲ ጀጋኑ ሓርበኛታት
ንይተርፍ ዒወት ዜኽፈሌ ል ክቡር መስዋእቲ እዩ። ኣብ
ወርቃዊ መዜገብ ታሪኽ መዋእሌ ተጋዴል ናጽነትን ዴሕነት ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ብኽብሪ
ተመዜጊቡ ህያው ኮይኑ ክዜከር ዜነብር መና ኣሌቦ ታሪኽ እዩ።
ጽሑፍና ንምዜዚም ድ/ር የሱፍ ብርሃኑ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ
ንዱሞክራሲይዊ ሇውጢ ነዙ ጉዲይ እዙ ኣመሇኪቱ ንዜቐረበለ ሕቶ ካብ ዜሃቦ መሌሲ ነቕርብ።
‚እቲ ቃሌሲ ኣዜዩ ነዊሑ። ኣብ ውሽጢ እዙ ነዊሕ ናይ ገዴሉ ግዛ ዴማ ብዘሓት ተሰዊኦምዮም። ኣብዙ ቀረባ
እዋን እኳ ሓዯ ካብ ኣቶም ብጻይና ሓርበኛ ገዱም ተቓሊሳይ ኣሕመዴ ናስር ብመስዋእቲ

ተፈለዩና

ካሌኦትውን

ምኽንያት

ንነዊሕ

ዒመታት

ክቃሇሱ

ዜጸንሑ

ተሰዊኦም’ዮም። ግን እቲ ቀንዱ ክፍሇጥ ሇዎ

ብዕዴመ

ዜዯፍኡ

ተጋዯሌቲ

ብዜተፈሊሇየ

ንሕና ንመትከሌ ኢና ተቓሉስና። ኩልም እዝም ስውኣት

ንመትከሌ’ዮም ተቓሉሶም። ክሕዯት፣ ጥሌመት፣ ናይ መትከሊት ክረኤ እንከል፡ እዙ ክሕዯትን ጥሌመትን ናይ
መትከሌ ክስዕረካ ክተፍቅዯለ ቦታ ክትህቦ ሕሌናኻ ኣይገብረሌካን እዩ። እዙዩ ንኩሊትና ካብ ንእስነትና ክሳብ
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ሕጂ ብዕሊማ ጠጠው ኣቢለና ል። እምበር ካሌእ ጽሌኢ የብሌናን ህዜባዊ ግንባር ስሌጣን ስሇዜሓዘ ኣይኮነን።
ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ተሳኢኑ። ዱሞክራሲ ክውሇዴ ኣይከኣሇን። ሃገር ብይ ኣገባብ ትምራሕ ኣሊ። ሕብረተሰብ
ናይ ኤርትራ ፋሕብተን ይኣትዎል። ሃገር ከም ሃገር ኮይና ክትቅጽሇለ ይትኽእሌ ዯሌሃመትን ጸሌማት
መንገዱ ሒዚ ስሇሊ እዩ። ስሇዙ እቲ ሓዯ ምለእ ሂወቱ ኣብ ቃሌሲ ወፈየ ነዙ ትም ኢለ ክርኢ ኣይክእሌን
እዩ።ስሇዙ ክሳብ እቲ ብዒንተብኡ ዜሓዜናዮ ናይ ሓባር ዕሊማ ዜዕወት ዜተማሌአ ነጻነት ክሳብ ዜራጋገጽ
መስዋእቲ ክንከፍሌ ግዴነት እዩ።‛

ኣንታ ሰራሕ ታሪኽ ግርማ ትማሉ ናጽነት
ዘውሓስካ ርሒብ በሪ
ሕድሪ ዘቐበልካ ቃሇ-ሂወት ሇበዋ ዝሃብካ
ቅድሚ ሕልፈት
ሓዯራ ‘ልካ ኔርካ ስሇ ዯመይ ራህዋ
ተገዘሙ ስሇ ዓጽመይ
ብርሃን ተቐበለ ስሇ ሩሐይ ፍትሒ
ተማቐለ ስሇ ዕድመይ
ቅደስ ቃልካ ስጋ ‘ንክሇብስ
ሓዘን ወሊዱትካ ብሓበን ክድበስ
ሓፋሽ ህዝቢ ክብሩ ‘ንክምሇስ
ቅሳነት ሰፊኑ ዕንወትና ክሕዯስ
ዲኣ’ምበር……
ሓመድ’ዶ ብሂግካ ትሕቲ መሬት
ምንባር’ዶ ጸሉእካ ብለጽ ሂወት
ባህጊ’ይነበረካን ህርፋን ትንፋስ ምሕሊፍ
ማዓስ’ከ ጸሉእካ ወሉድካ ክትሓቁፍ
ኣብ’ቲ ትማሉ ሽታ ጸናጽልካ ሃገግታ
ፍትሒ ‘ናሰርነቐ
ልሳንካ ንሇበዋ ሎሚ ብሰናይ ‘ናድመቐ
ኣይሂ ሓጻውን ኣብ ዝባንካ ‘ናወዯቐ
ኣብ ልብና’ሎ ዝኽሪ ብዓጽመ-ዯምካ
ዝተነድቀ።እሞ……… ሓዯራ ‘ልካ ኔርካ ስሇ
ዯመይ
ራህዋ ተገዘሙ ስሇ ዓጽመይ
ብርሃን ተቐበለ ስሇ ሩሐይ

ፍትሒ ተማቐለ ስሇ ዕድመይ
መሬት ተጸበበ ከም ዓይኒ መርፍእ
ረመጽ ‘ናሰገርካ ረመጽ እትተፍእ
ዓንዱ ማእከል ኔርካ ኣሊዪ ገዛ
ጎይታ ጠባይ ኔርካ ጥዑም ሊዛ
ኣብ ሆምት ሕልፈትካ……..
መዓስ ተናዚዝካ ሕለፍን ትሩፍን
መዓስ ተመኒኻ ንግፍዕን ጭፍጨፋን
ይኹን’ኮ ‘ይበልካን ስዯትን ውርዯትን
ኣይተሊበኻን ውን መግረፍትን ማእሰርትን
ገንሸሇይ ንስኻ ሓሉፍካ ሕልፈት ሓበን
ብርሃን ዯቢስካ ዯብስ ሓዘን
ሂወት ከፊልካ ዘይትትካእ
ሩሕ ሰዂዕካ ምጥዋተ-ሞባእ
መንፈስካ ሊኣኮ ብልብኻ ጠምት ሕጂ
ዘሇናዮ
እቲ ዯምካ ‘ናዛረየ ሃየ ዝበልካዮ
ዕሽሽ ተባሂለ ተጠሉሙ ሪምካ
ግዲዮም ኮይኑ’ሎ ‘ቲንኡስ ሓውካ
ግን…. ሓዯራ ‘ልካ ኔርካ ስሇ ዯመይ
ራህዋ ተገዘሙ ስሇ ዓጽመይ
ብርሃን ተቐበለ ስሇ ሩሐይ
ፍትሒ ተማቐለ ስሇ ዕድመይ
እቶም ዓሇቑቲ. . . . .
ከም ሽምዓ መኺኹ ብርሃን ዝሃበና
ብስጋ ተፈልዩ ብመንፈስ ምሳና

“ሰብ ሃገር ኣብ ዝኽሪ ሓበን ኢና”
ይብለኻ
ቅኒት እከይ እናዘመሩ ጎዲጉዱ ጥፍኣት
ዝፍሕሩ
ቃልካ ካብ ምትግባር ኢዶም ‘ናሕጸሩ
ዘሊቒ
ዘይብለ
ኣብ
ምስለይነት
እንተነበሩ’ሞ
እንታይ ጣውቃ ‘ሇዎ
ገንሸሇይ መንፈስካ ልኣኮ
ባዕልኻ መምዮ መን ጠሊሚ
መን’ከ ተሓጓሚ መን እከይ ሰጓሚ
መን’ከ’ዩ ‘ቲውጹዕ ካብ ልቡ ዝነብዕ
መን’ከ’ዩ ‘ቲዝንቡዕ ሕድርኻ ዘግድዕ
ሓዯራ ‘ልካ ኔርካ ስሇ ዯመይ
ራህዋ ተገዘሙ ስሇ ዓጽመይ
ብርሃን ተቐበለ ስሇ ሩሐይ
ፍትሒ ተማቐለ ስሇ ዕድመይ
ሞኽታ ቀዯም ባዕዲዊ ስቅያት
ተዯጊሙ ዯበስ ኣልቦ ኣውያት
ዕሸሊት ከፊልና ናጽነት ኣውሒስና
ግን ካኣ ሓርነት ስኢንና።
መንፈስካ ልኣኮ እዚ ከውታ ኣይቃሇይን’ዩ
በሎም
ትርጉም መስዋእትኻ ኣምሪርካ ‘ዘክሮም
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መጽሄት ንዱሞክራሲያዊ ሇውጢ

መግሇጺ
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራሲያዊ ሇውጢ
ህጹጽ ጉዲይ ኤርትራውያን ስዯተኛታት
ልሚ መበሌ 23 ዒመት በዒሌ ነጻነት ከነብዕሌ ኣብ እንቀራረበለ ሇና እዋን ዴሕሪ ነጻነት ክንኮኖ እንምነዮ
ዜነበርና ኩለ ተስፋታት ጸሌሚቱ ህዜብና ኣዯዲ ስዯትን ማእሇያ ይብለ ፖሇቲካውን ማሕበረ-ቁጠባውን
ሽግራት ክኽውን ምርኣይና እናሓንና ንገሌጾ ጉዲይ እዩ። ልሚ መበሌ 23 በዒሌ ነጻነት ኣብ እነኽብረለ
እዋን እንተወሓዯ ህዜብና ኣብ ማሙቕ ገዜኡ ምስ ስዴራቤቱን ፈተውቱን ተሓቛቚፉ እታ ሊቶ ተኻፊለ
ምዩቕ ከይበሇ ብዯስታ ከሕሌፎ ምተገበኤ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ህግዯፍ ከል ብይካ ሕማቕ ጽቡቕ
ኣይርከብን እሞ ልሚውን ህዜብና መቐጸሌታ ናይቲ ኣብ በረኻታት ሲናይን ውቅያኖሳትን ከምኡውን ኣብ
ዜተፈሊሇያ ሃገራትን ከጋጥሞ ዜጸንሔ ሓዯጋታት፡ ሕጂ ህጹጽ ኣቃሌቦ ዴሌዩ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ኣል። ካብ
ኣፋፍ ሞት ዜዯሓኑ ኤርትራውያን ልሚ ኣብ ሃገረ ሱዲን ተኣሲሮም ኣሇዉ፡ ናብ ኤርትራ ክጥረዘ እውን
ይበሃሌ ኣል። ብተወሳኺ ኣብ ሱዲን ኣብዙ ቀረባ መዒሌታት ሕጋዊ መንበሪ ፍቓዴ ንይብልም ወጻእተኛታት
ናይ ምግፋፍ መስርሕ ይካየዴ ከምል ይፍሇጥ። እንተኾነ መንግስቲ ሱዲን ጉዲይ ኤርትራውያን ስዯተኛታት፡
ናይ ክሌቲኡ ኣህዚብ ሕውነታዊ ዜምዴና ኣብ ግምት እተወ ጌሩ ክሕዝ ንሊቦ። ከመይሲ እዝም ኤርትራውያን
ስዯተኛታት ንኤርትራ እንተዴኣ ተመሉሶም ኣብ ኢዴ እቲ ንህዜቢ ኤርትራ ኣብ ምጽናት ዜተዋፈረ ስርዒት
ወዱቖም ክሳቐዩ ስሇ ይግባእ። ስሇዜኾነ ዴማ ዜኾነ ኤርትራዊ ብይዴላቱ ናብ ሃገሩ ተገዱደ ከይምሇስ
ንመንግስቲ ሱዲን ጻዊዑትና ነቕርብ።
ኣብ የመን እውን እንተኾነ ቆሌዒ ሰበይቲ ኣብ ፈቐድ ጽርግያ ተዯርብዮም ኣዯዲ ጥምየትን ጸሓይን ንፋስን
ይኾኑ ኣሇዉ። ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤሃባዯሇ ነዝም ዛጋታትና ንምዴሓን ኩለ ዜከኣል ይገብር እኳ እንተል
ኩልም ኤርትራውያን ገበርቲ ሰናይ ማሕበራትን ውሌቀሰባትን ከምኡውን ሲቪክ ማሕበራትን መዒጹ ጉዲዩ
ዜምሌከቶም ናይ ዒሇም ማሕበረሰብ ክኹሕኩሑን፡ ኣዴሊዪ በሇ ሓገዚት ከወፍዩ ሃገራ ዊጻውዑቱ የቕርብ።
ዒወት ንውጹዕ ህዜቢ ኤርትራ
መዒሌቲ ነጻነት ሇኣሇም ከቢራ ክትውዕሌ እያ
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤሃባዯሇ
07 ግንቦት 2014
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