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ብሓልዮት ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ) ዝዳሎ Eላዊ ልሳን

ብባህርን ምስልን ንክልተ፡ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ኩነት ዝጣመሩ ተርEዮታት ብማEረ ዝውክል፡ ማንታ ትርጉም ዘለዎ ኣምር
ወይ ቃል’ዩ፡፡
ካብ ድቅድቕ ጸላም፣ ካብ ዓሚቕ ባዓቲ ወይ’ውን ካብ መሪር መግዛEታዊ ኣርUት ሓራ ንምውጻE ዘገልግል፡ መዋጽO
ወይ’ውን ባብ ራህዋ ክህሉ ግድን’ዩ፡፡ Eዚ ባብ’ዚ ካብ ጭንቅን ሕሰምን ዘናግፍ መስተርሆ ናይ'ቲ ኣደራE ብምዃኑ፡ Eቲ
ባብ መርሆ’ዩ፡፡
ናብ’ቲ ክትበጽሖ Eትብህጎ መስተርሆ-ባብ፣ ጫፍ ዓወት ንምብጻሕ፡ ንጊዚያዊ ግድላት ካብ Eምኒ-ዓረ ብዝተረረ ጽንዓት፣
ውፉይነትን ቅሩብነትን ምብልሓት ዝሓትት’ዩ፡፡ ምንጪ ናይ’ዚ ተኣምራታዊ ሓይሊ፡ ብንጹር ራEይን Eስትራቴጂን
ዝግራሕ ቅኑE መስመር ምEታር ድማ የድሊ፡፡ Eዚ ቅኑE መስመር’ዚ መንገዲ ዓወት’ዩ፡፡ ነዚ መንገዲ ዓወት ዝቕልስ ከኣ
መርሆ’ዩ፡፡
መርሆ Eላዊት ልሳን ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ኮይና፡ ከም ውድብ ንዝተበገስናሉ ህዝባዊ
ደሞክራሲያዊ ቃልስና ንምEዋት፡ ውድባዊ ፖለቲካዊ ኣማራጺታትና EትEምት፡ መንገዲ ሓቀኛ ዓወት ብምምራሕ፡
ብመንፈስን ተልEኾን ነቲ ዝተሰመየትሉ ዓሚቕ ትርጉምን ረዚን Eላማን ብብቕዓት ንምፍጻም፡ ኣብ መስርE ጸረ-ፋሽስታዊ
ስርዓት Iሳይያስ ኣብ ዝካየድ ህዝባዊ መኸተ፡ ናይ ቃልሲ ግቡኣ ንከተበርክት ዝተሰለፈት፡ ዳግም መርሆ ህዝባዊ
ደሞክራሲያዊ Eላማታትና ኮይና ከተገልግል፡ ቃለ-መሓላ ዝኣተወት ልሳንና’ያ፡፡
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ)

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

መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

ሰነ 2016

ª ርEሰ-ዓንቀጽ
“ስሙር መኸተና ይደንፍE!!”...............................................................….….3

ª ጀነቫ፡ ታሪኻዊ ዓውዲ ግጥም፡ ብስሙር መኸተ!! …………………….........4
ª ነጻነት ኤርትራ ጀጋኑ ሰማEታት ገዝሚ ዝኸፈልናሉ፡
ጻማ ህዝብታትና’ዩ!!.......................................................................9
ª

ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ምኽባር፡
ውሕስነት ዱልዱል ሃገራዊ ሓድነትናን ዓወትናን'ዩ፤…….......…………….…........…10


7ይ-ዓመት ሕታም ቁ. 20

2

መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

ሰነ 2016

ስሙር መኸተና ይደንፍE!
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታት ኤርትራ፡ ን25 ዓመታት መመላEታ ዝፈጸሞ ሰፍ
ዘይብል በደል፡ ንቕርዓት ኤርትራ ሰጊሩ: ኣብ ኣህጉራዊ መጋባEያታት “ኣብ ልEሊ ሰብኣዊ ፍጡር
ዝተፈጸመ ገበን” ተሓታቲ ምዃኑ ተነጺሩ’ሎ፡፡ በዚ ገበን’ዚ ዝሕተቱ ላEለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን
ሓይልታት ጸጥታን ሃገራዊ ድሕነትን ብዘየማትE ተነጺሮም፡ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ዝጽውE
Eማመ ቀሪቡ’ሎ፡፡
ብርግጽ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ዝሕተተሎም ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎም ገበናት ዝፈጸመ፡ የEዳዉ
ብደም ዝጨቐወን ብጥልመት ዝሕተትን ናይ በጋሚንዶ ጃንዳ’ዩ፡፡ በዚ መንጽር፡ ፋሽስታዊ ስርዓት
Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ “ብገበን ኣንጻር ሰብኣዊ ፍጡር” ክኸሰስ ምዃኑ ሓደ ዓብይ
ትርጉም ዝወሃቦ ምEባለ ጌርካ ክውሰድ ይከኣል፡፡ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ፈጺሙዎ ምስ ዘሎ በደላትን
ኣውሪዱዎ ዘሎ ሓደጋታትን ግን፡ Eዚ ዝተኸሰሰሉ ገበን ከፊላዊ’ዩ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ብሓደ ሸነኽ ንግሩህ ሃገራዊ ስሚIታት ህዝብታትና ብምብላጽ፡ በቲ ካልE
ሸነኽ ከኣ ኣብ ሕሉፍ ጅግንነታዊ ተጋድሎ ሰውራና ተሓቢU፡ 25 ዓመታት መመላEታ ህዝብን ሃገርን
ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ክኖቑቶም ምጽንሑ፡ ሕሉፍ ተሞኩሮና ህያው ምስክር’ዩ፡፡ Eዚ ንህልውናን
ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝደናደን ዘሎ ፋሽስታዊ ሓደጋ፡ Eምቆቱን ስፍሓቱን ኩለ-መዳያዊ Eዩ፡፡
Eዚ ደመኛ ጸላI ህዝብታት ኤርትራ ዝኾነ ስርዓት’ዚ፡ ካብ ወጋሕትU ንቡዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና
ብኣዋጅ ኣብ ሕቶ ኣውዲቑ፡ ንወሳኒ ተሳትፎOም ብምEፋን፡ ኩሉ-መዳያዊ ጸጋታት ሃገር ገቢቱ፡ ብዋጋ
መስዋEቲ ብሉጻት ደቆም ንዝዓተርዎ ሓርነት ብምንፋግ፡ መሪር ፖለቲካዊ ዓፈናን ቅንጸላን ዝፈጸመ ገበነኛ
ስርዓት’ዩ፡፡ ኣብ መስርሕ ጸረ-ባEዳዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ብክቡር መስዋEቲ ዝተነድቀ ሃገራዊ
ሓድነት ብምብሕጓግ፡ ኣብ ድሕረታት ተሓቢU፡ ብከፋፊልካ ግዛE ፖሊሲU ፍልልያት Eናባለሐ፡ ትስፉው
መጻI ህዝብን ሃገርን ዘህጎገ ስርዓት’ዩ፡፡ Eዚ ስርዓት’ዚ፡ ብረዚን ዝኽርታትን ክቡራት Eላማታትን ንዝግለጹ
ሃገራዊ በዓላትና ብምጅላሕ፡ ንኣራዊታዊ ምስሉ መጋየጺ፡ ብሕሱር ፕሮፓጋንዳዊ ወፍርታቱ ከራኽሶምን
መናውሒ Eድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ክብል፡ ንባህርያዊ ትርጉሞም ዝተጋሰሰ ጠላም ስርዓት’ዩ፡፡ ብኣጠቓላሊ፡
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ንኤርትራዊ ሃገራዊ ክብርታት ክንህል ዝገበረ፡ ኤርትራዊ ጭዋ ባህልን
መለለዪታቱን ዝበረዘ፡ ብሕታዊ ሓደጋ ስሙር ኤርትራዊ ሃገራውነት’ዩ፡፡
ስለዚ Eዚ ስርዓት’ዚ፡ ማEረ’ቲ ታሪኽ ይቅረ ዘይብሎ ኩሉ መዳያዊ ገበናቱ፡ ግቡE ህዝባዊ ፍርዲ ክወሃቦ
ዝግባE፡ ደመኛ ጸላI ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ’ዩ፡፡
ህዝብታት ኤርትራ ብስሙር ቅልጽሞም ነዚ ስርዓት’ዚ ክፋረድዎ ዘብቅOም ሚስጢር ዓወት፡ ንብዙሕነታዊ
ክውንነቶም ብጸጋ ዝቕበል፣ ስሙር ሃገራዊ ሓድነቶም ዘውሕስ፣ ብጅግንነታዊ ተጋድሎOም ዘረጋገጽዎም
መኽሰባት ብምEቃብ፡ ኣብ ዙርያ ቅኑE ራEይ፡ ንቑሕን ወሳንን ሱታፌOም ብምርግጋጽ፡ ዋናታት ሃገራዊ
ጉዳዮም ብምዃን፡ ንመንኮርኮር ታሪኽ ምስ ዝቕልስዎ’ዩ፡፡ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር
ኤርትራ/ሰደግኤ፡ ደሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ወሳንነት ሓፋሽ ብዘረጋግጽ፡ ድሕነት ህዝብን
ሃገርን ብዘተኣማምንን ንምውሓስ ኣብ ዝካየድ ተጋድሎ፡ ሎሚ’ውን ከም ትማሊ፡ ብጅግንነታዊ ተጋድሎና
ዘረጋገጽናዮ ሃገራዊ ነጻነት ብምEቃብ፡ ሰንደቕ ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ዝሰረቱ ስሙር ናይ
ቃልሲ ጽንዓትን መኸተን ክብ ብምባል፡ ካብU ዝጥለብ ኩሉ ከማልE ድልው'ዩ፡፡
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ጀነቫ፡ ታሪኻዊ ዓውዲ ግጥም፡ ብስሙር መኸተ!!
“ኩሉ ነገር ናብ ጀነቫ” ዝብል ጭርሖ ንኤርትራዊ ዛEባ ዓብሊኽዎ ዝቐነየ ኣጀንዳ’ዩ፡፡ ኣብ ጀነቫ ስዊዘርላንድ
ዝመደበሩ፡ ኮምሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት፡ ዋሕዚ ፍልሰት ኤርትራውያን
ሰደተኛታትን፡ ብተደጋጋሚ ኣብ ልEሊOም ክበጽሕ ዝጸነሐ ጅምላዊ ህልቂትን ከተሓሳስቦ ጸኒሑ’ዩ፡፡ ስለዚ ከኣ፡
ኣብ ኤርትራ ብዛEባ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ጸብጻብ ክቐርበሉ ክሓትት ካብ ዝጅምር ነዊሕ ጌሩ፡፡ ገለ
ኣባላት ቤት ምኽሪ ውደብ ሕቡራት ሃገራት’ውን፡ ናብ ዓዶም ዝኣትዉን ፖለቲካዊ Eቑባ ዝሓቱን ኤርትራውያን
ስደተኛታት፡ ዝረኽብዎ ሓበሬታ መበገሲ ብምግባር፡ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣቓልቦOም
ክስሕቦን ፍሉይ ተገዳስነት ከርEዩን ኮይኖም Eዮም፡፡ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ከኣ፡ ከም ኣጀንዳ ክዝተየሉ
ክድርኹ ጸኒሖም፡፡ ይኹን ደኣ'ምበር ብሸነኽ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዘEግብ ወግዓዊ መልሲ ስለዘይተዋህቦም፡
ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ዋሕዚ ስደተኛታት ከኣ ብፍላይ ንነዊሕ Eዋን ኣብ ኣህጉራውን
ዓለማውን መጋባEያታቱ ብተደጋጋሚ ዝለዓል፡ መEለቢ ከይረኸበ ከኣ ክጉሰ ዝጸነሐ ዛEባ’ዩ፡፡
ብካልE ሸነኽ፡ ኣምንስቲ Iንተርናሽናል፣ ሂማን ራይት ዎች፣ ሪፖርተር ዊዝ ኣውት ቦርደር ወዘተ ዝተባሃሉ፡
ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቑ ዓለም-ለኻዊ ትካላት፡ ከም'ቲ ንኩለን ሃገራት ዓለም፡ ብብEዋኑ ብምግምጋም
ህልው ኩነታቶም ኣመልኪተን ዓመታዊ መግለጺ ዘውጽኣ፡ ኣብ ኤርትራ’ውን ኣሎ ዝብልዎ ግህሰታት በብEዋኑ
ከቃልሓ ጸኒሐን Eየን፡፡ ኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል፡ª ስርዓት ህግደፍ፡ ብቅዋማዊ መንግስቲ ዘይምEዘዝ፣ ንቡራት መንግስታዊ ቅርጻ (ሓጋጊ ፈጻምን ፈራድን)
ኣካላት ዘይብሉ፣ ምልኪ ሓደ ሰብኣይን መጋበርያታቱን ዝነገሰሉ፣ ግልጽነትን ተሓታትነትን ዝቦኾሮ፣
ምርጫ ይኹን ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ዝተሓረሞ፣ ነጻ ሚድያ ዘየፍቅድ ምዃኑ ብተደጋጋሚ Eናተኾነነ
ጸኒሑ’ዩ፡፡
ª ምEሳር ጉጅለ 15 ከም ተርEዮ ምስተቐልቐለ ከኣ፡ ጉዳዮም ኣብ ነጻ ቤት ፍርዲ ክቐርብን ብሕግን ፍትሕን
ክዳነዩ ከም ዝግባE መተሓሳሰቢ ቀሪቡሉ’ዩ፡፡ ግን ከኣ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብትምክሕቲ ዓዊሩ ነቶም
“ብክሕደት ሃገር” ዝጠቀኖም ሰበ-ስልጣናት፡ Iሰብኣዊ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ትሕቲ ጎዳጉዲ ክዳጉኖም መሪጹ፡፡
Eዚ ኣረሜናዊ ተግባር’ዚ፡ ካብ Eዝንን ዓይንን ህዝብታት ኤርትራን ማሕበረሰብ ዓለምን ዝተኸወለ ኣይነበረን፡፡
ስለዚ ከኣ፡ ኣብ ልEሊ’ቶም ግዳያት ዝፍጸም I-ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ንህይወቶም ዘስግE ምዃኑ ብምግላጽ፡
ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ንድሕነቶም፡ ኣብ ልEሊ ፋሽስታዊ ስርዓት ጸቕጢ ክገብር ክጽውU ጸኒሖም Eዮም፡፡
ª ብተመሳሳሊ ስርዓት ህግደፍ ሓሳብካ ብነጻነት ናይ ምግላጽ መባEታዊ መሰል ብምEፋን፡ ኣብ ልEሊ
ብሕታውያን ጋዜጠኛታት ዝወሰዶ ጨካን ስጉምቲ፡ ባህሪ’ቲ ስርዓት ኣብ ቅርዓት ዘውጸA ኣረሜናውነት’ዩ፤
ዜጋታት ካብ’ቲ ስርዓት ዝተፈለየ ርEይቶ ክህልዎም ዘይፈቅድ፡ ፍጹም በሓትን ዓፋንን ስርዓት ምዃኑ
ዘመስከረ ፍጻመ’ዩ ኔሩ፡፡ ከም ውጽIቱ፡ ኣብ ኤርትራ ካብ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ዝተፈለየ ርEይቶ ምሓዝ
ዘይፍቀድ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ከቢድ ከበን ዝቑጸር ምዃኑ ብተግባር ተገሊጹ፡፡ ዜጋታት ነጻ ርEይቶ
ብምሓዞም ክሳጎጉ፣ ክጭወዩን ክቕንጸሉን ዝኾኑሉ፡ ኤርትራ ምድራዊት ሲOል ዜጋታታ ምዃና፡
ብጭብጥታት Eናሰነዩ ንስርዓት Iሳይያስ ከቓልEዎ ጸኒሖም Eዮም፡፡
ª ኣብ ዝተፈላለዩ Eዋናት፡ ኣብ ልEሊ ኣመንትን መራሕትን ሃይማኖታት ዝወሰዶም ጅምላዊ ማEሰርቲ፣
ምስዋርን ምስቓይን ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ’ዩ፡፡ ኣብ ልEሊ ኣመንቲ ጆሆባን ጴንጤን ኣብ ኮንተኔራት
ብምድጓን ብመደብ ክሳቐዩ ዝገብር ስርዓት ምዃኑ፡ ነቲ ኣረሜናዊ ፍጻመ ብመረዳEታ ኣሰኒዩ ዓመታዊ
ሪፖርት ብዘይምቁራጽ ከቕርቡ ጸኒሖም Eዮም፡፡
ª መንEሰያት ኤርትራ፡ ኣብ ግዱድ ወተሃደራዊ Eዮ ምጽማዶም፤ Eዚ ወተሃደራዊ Eዮ’ዚ ገደብ ግዜ ዘይብሉ፡
ነዚ ዝተቓወመን ካብ ወተሃደራዊ መዓስከራት ዝሃደመን ካብ ከቢድ መቕጻEቲ ክሳብ ብዘይ-ቅድመ ኩነት
ምርሻን ዘብጽሕ ምዃኑ፤ መንEሰያት ብቐጻሊ በስገዳድ Eናተገፈፉ ኣብ ስዉር ኣብያተ ማሕቡስ ዝዳጎኑሉ፡
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ስድራ-ቤታት ንግዳያት ደቆም ክበጽሑ ከምዘይፍቀድ፤ ዜጋታት ብነጻ ኣብያተ-ፍርዲ ዘይዳነይሉ መንግስታዊ
ግብረ-ሽበራዊ ኣሰራርሓ ቀንዲ ሕላገት Eቲ ስርዓት ምዃኑ፡ ብመጽናEቲ ክምስክሩ በቒOም’ዮም፡፡ ላEለዎት
ወተሃደራዊ ሓለፍቲ፡ ልEሊ ሕግን ፍትሕን ኮይኖም፡ ንዜጋታት ከም ግUዝ ኣቕሓ “ኣጽንሑልና” Iሎም
ክኣስሩ ዘኽEሎም ስርዓተ ኣልቦነት ኣብ ኤርትራ ምንጋሱ፤ ስድራ-ቤታት ናይ ''ዝኾብለሉን'' ዝተሰደዱን
ደቆም መቕጻEቲ ብገንዘብ፣ ብጉልበትን ብማEሰርቲ ከወራርዱ ዝቅየዱሉ ሃገር ምዃኑ…. ወዘተ ብቐጻሊ
ክዝረበሉ ዝጸነሐ፡ ኤርትራ Eትልለየሉ ሕላገት’ዩ፡፡
ብተመሳሳሊ፡ ዓበይቲ መራኺቢ ቡዙሃን ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ምሕደራን
ኣመልኪተን ካብ'ዚ ክንገልጾ ዝጸናሕና ዘይተፈለየ፡ Eኳ ደኣ ንክውንነት ዘንጸባርቕ ጸብጻባት ከቃልሓ ጸኒሐን፡፡
ኣብ ዝተፈላለየ Eዋናት ዓለም-ለኻዊ ሽፋን ዘለወን ማEከናት ዜና፡ “ኤርትራ ኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ፣ ሕልሚ
ዜጋታታ ዝቐበረት ሃገር፣ ንEሽቶይ ግን ከኣ ብብዝሒ ስደተኛታት Eተፍሪ ኣፍሪቃዊት ሃገር፣ ዜጋታታ ብፍርሕን
ራEድን ዝመሓደሩ፣…” ወዘተ ብዝብል ርEሰ-ዓንቐጻት Eናዳለዉ፡ ኤርትራዊ ክውንነት ትዂረት ማሕበረ-ሰብ
ዓለም ዝጠልብ ዘይንቡር ተርEዮ ምዃኑ ክጽብጽቡ ጸኒሖም Eዮም፡፡
ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ውድባት፣ ሲቪክ ማሕበራት፣ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኤርትራውያን፣ መራሕቲ
ሃይማኖትን፡ ከም ስሩE ሃገራዊ ውራዮም፡ ንስርዓት ህግደፍ ብምቅላE፡ Eርቃኑ ክወጽE ዝተጻወትዎ ተራ ብቅድመግንባር ዝስራE’ዩ፡፡ ብርግጽ ከኣ፡ ንቕሓት ህዝብታትና ኣብ ምብራኽ፡ ብU ኣቢሉ ከኣ፡ ማሕበረሰብ ዓለም፡ ኣብ
ልEሊ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ዘለዎ ግጉይ ሚዛን ክEርም፡ ዘካየድዎ ዘይተሓለለ ቃልሲ፡ ዘገምታዊ ይኹን
ደኣ'ምበር፡ ኣማስዩ ቀልቢ ክገዝE ኪIሉ’ዩ፡፡
ድምር ውጽIት ናይ’ዚን፡ ዋሕዚ ስደተኛታት ኤርትራውያን ናብ ሃገራት ኣውሮጳን መበገሲ ብምግባር፡ ውልቀ
ሃገራት፡ ብፍላይ ከኣ Eተን Eቕባ ክህባ ዝሕተታ ሃገራት፡ ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ዘለዎም መረዳEታታት
Eናዓበየ ክኸይድ ኮይኑ፡፡ ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ከኣ፡ መንግስታትን ኣህጉራዊ ትካላትን ብውልቀን ብሓባርን፡ ኣብ
ኤርትራ ብዛEባ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት፡ ክመሓየሽ ዝጠልብ ቅድመ-ኩነት ዘለዎ ሰብኣዊ ሓገዛት ክገብሩ
ጀሚሮም፡፡ ከም ናይ’ዚ መርኣያ፡ ኣውሮጳዊ ሕብረት፡ ብሓባርን ብተናጸልን፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ 18 ኣዋርሕ
ክውሰን፣ ኤርትራውያን መንEሰያት ናይ ስራሕ Eድል ክፍጠረሎምን ዓቕምታቶም ከEብዩን፣ ትሕተ ቅርጻ
ንምምEባል ዝሕግዙ ስምምዓት፡ ምስ ስርዓት ህግደፍ ብምግባር ክደጋገፉ ጸኒሖም Eዮም፡፡ ብሸነኽ ስርዓት ህግደፍ
ግን፡ መብጽዓታቱ ኣብ ምትግባር Eሙን ኮይኑ ክሰርሕ መሰረታዊ ባህሪU ኣየፍቀደሉን፡፡
ድሕሪ 2013 ጅምላዊ ህልቒት ላምፓዱሳ (365 ንጹሃት ኣብ ገማግም ባሕሪ ጣልያን ዝሃልለቑሉ ኣሰቃቒ ፍጻመ)
ማሕበረሰብ ዓለም ጉዳይ ኤርትራውያን ኣቓልቦ ዝኸልO ዘሕንኽ ኣህጉራዊ ኣጀንዳ ምዃኑ ብዙሓት ከቃልሕዎ
ጀሚሮም፡፡ Eዚ ፍጻመ’ዚ ኣብ ዘጓነፈሉ ህሞት፡ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ፓቲካን ብጹE ኣቡነ ፍራንሲስ
ንመንፈሳዊ ስራሕ፡ ኣብ’ቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ከባቢ’ዮም ጺኒሖም፡፡ ምስOም ኣብ'ቲ Uደት ዝተሳተፉ ዓበይቲ
ማEከናት ዜና ዓለም’ውን ኔሮም፡፡ ብጹE ኣቡነ ፍራንሲስ Eቲ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ፡ ብውEዩ ነቶም ግዳያት
ብምብጻሕ ጾሎተ ፍትሓት ገበሩሎም፤ መላE ማሕበረ-ሰብ ዓለም ድማ፡ ብሞስኮት ቴሌቪዥን ነቲ ዘስካሕክሕ
ፍጻመ ክርEዮ ኮይኑ፡፡ Eዚ ዘሕዝን ፍጻመ'ዚ ካብ ዘተኣናገደት ሃገረ ጣልያን ጀሚርካ ኩሎም ሃገራት፣
ኣህጉራውን ዓለማውን ትካላት ሓዘኖም ገሊጾም፡፡ ሕብረት ኣፍሪቃ መዓልቲ ሓዘን ሰምዩ፡ ሰንደቑ ኣብ ፍርቂ
ሰቒልዋ፡፡ ጣልያን ብተመሳሳሊ ናይ ሓዘን Eለት ኣዊጃ፡፡ መራሕቲ ሃገራት፣ ተጻወቲ ኩEሾ-Eግሪ ኣውሮጳ፡ ምድብ
ስርሖም ቅድሚ ምጅማሮም፡ ዝኽሪ’ቶም ግዳያት ጌሮም፡፡ Eቲ ዛንታ ጅምላዊ ህልቂት ኤርትራውያን ስደተኛታት
ክብርበር ምስ ጀመረ ከኣ፡ ልቢ ኣህዛብ ዓለም ዘድመየ፡ Eትብቱ ዘይተቖረጸ ህጻን፡ ግዳይ'ቲ ህልቂት ምዃኑ
ተበጺሑ፡፡ ኣደ ምስ ሰለስተ Eሸላት ህጻውንቲ ደቃ ዝሃለቑሉ ዘስካሕክሕ ፍጻመ ምንባሩ ተፈሊጡ፡፡
Eዚ፡ ነቲ ኣብ ኣህጉራዊ መጋባEያታት Eናተጎሰየ ዝኸይድ ዝነበረ፡ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ
ኤርትራ፡ ቀዳማይ ኣጀንዳ ክኸውን ደሪኽዎ፡፡ ብደረጃ ኮምሽን፡ ነዚ ጉዳይ’ዚ ተጻሪ ኣካል፡ ካብ ጉባኤ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ተሰይማ ስርሓ ጀሚራ፡፡ Eዛ ኣጻራይት ኮምሽን ናብ ኤርትራ ንምብጻሕ ዝሓተተቶ ተደጋጋሚ
ጠለብን ምሕጽንታን፡ ስርዓት ህግደፍ ነጺግዎ፡፡ ከም ብሕታዊ ኣማራጺ፡ ኣብ ስደት ንዘለዉ ግዳያት፡ Eናዘረት
መረዳEታታት ክትEክብ ጀሚራ፡፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ድማ፡ ንቡዙሓት ግዳያት ዝኾኑ ስደተኛታት፡ ቃለመሕትት ብምግባር፡ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብመረዳEታ ብምስናይ፡ ጸብጻባ ናብ'ቲ ዝመዘዛ
ኣካል ኣቕሪባ፡፡
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ሰነ 2016

ዓሚ ከም'ዚ ሎሚ ሰነ 2015፡ ንጸብጻብ ኣጻራይት ኮምሽን ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብምድጋፍ፡ ኣብ
ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝተኣኻኸበ ፌርማታትን ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታትን ተኻይዱ ምንባሩ ዝዝከር’ዩ፡፡
ብተመሳሳሊ፡ ህግደፍ ነቲ ጸብጻብ “ምEራባውያን ዝሃንደስዎ ጸለመ’ዩ፤ ንኤርትራ ንምንብርካኽ ዝተዋደደ ሸርሒ’ዩ”
ብምባል ጠርቛሽ ናይ ተቓውሞ ሰልፍታት ክገብር ፈቲኑ’ዩ፡፡
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ነቲ ብኣጻራይት ኮምሽን ዝቐረበሉ ሪፖርት መበገሲ ብምግባር፡ ኣብ ኤርትራ ጥሕሰት
ሰብኣዊ መሰላት ምህላዉ ኣንፊቱ፡፡ ካብ'ዚ ብምብጋስ ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ፡ ብሰብኣዊ መሰል ግህሰታት
ዘኽስሶም ተወሳኺ ጭብጥታት ክጽናEን ተሰኒዱ ክቐርብን ብምውሳን፡ ነታ ዝቆመት ኮምሽን ብዝበለጸ ኣወዳድባን
ዓቕሚ ሰብን ብምሕያል፡ ንሓደ ዓመት ክትቅጽል በብዝሒ ድምጺ፡ ብዘይ ተቓውሞ ወሲኑ፡፡
ከም ውጽIት ናይ’ዚ፡ መርማሪት ኮምሽን ንሓደ ዓመት መመላEታ ዘካየደቶ መጽናEቲ ብ21 ሰነ 2016 ኣብ
ጀነቫ ዝተኻየደ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣቕሪባ፡፡ Eዛ ሽማግለ፡ ነቲ ዘካየደቶ
መጽናEቲ ቅድሚ ናብ ጉባኤ ምቕራባ፡ ብዛEባ ዝረኸበቶ ውጽIት ኣመልኪታ፡ ብ8 ሰነ 2016 ወግዓዊ ጋዜጣዊ
መግለጺ ሂባ፡፡ ብተወሳኺ ነቲ 94 ገጻት ዘለዎ መጽናEታዊ ሪፖርት ናብ ህዝቢ ዘርጊሓቶ፡፡ መርማሪት ኮምሽን
ኣብ’ዚ ናይ ሓደ ዓመት ዘካየደቶ ጽUቕ መጽናEቲ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝቕመጡለን 13 ሃገራት
ብምብጻሕ፡ ንኣስታት 833 ግዳያት ቃለ-መሕትት ብምክያድ፡ ብጹሑፍን ድምጽን ጥሉል መረዳEታ ክትስንድ
ኪIላ’ያ፡፡ ኣጻራይት ኮምሽን፡ ኣብ ኤርትራ ብምብጻሕ ክተካይዶ ዝሓሰበት ምርመራ፡ ብሰንኪ ኣብያ ፋሽስታዊ
ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ከም ዘይተዓወተት ገሊጻ፡፡ ይኹን ደኣ'ምበር ንዘካየደቶ መርመራ ኣብ መደምደምታ
ከብጽሓ ዝኽEል Eኹል መርትOታትን ጭብጥታትን ምርካባ ብምግላጽ፡ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት
ሰብኣዊ መሰል፡ “ኣብ ልEሊ ሰብኣዊ ፍጡር ዝተፈጸመ ገበን’ዩ” ክትብል ብወግI ገሊጻ፡፡ ነዚ ገበን’ዚ፡ ላEለዎት
ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ሓይልታት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ብመደብ ዝፈጸምዎ ኮይኑ፡ ምEሳር፣
ምስቓይ፣ ምስዋር፣ ምቕታልን ጾታዊ ዓመጽን ዘጣቓልል ምዃኑ ኣብ'ቲ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ብግልጺ ተነጺሩ ኣሎ፡፡
ብተወሳኺ፡ መርማሪት ኮምሽን፡ ኣብ ኤርትራ ቅዋማዊ ስርዓትን ግዝኣተ ሕግን ስለዘየለ፡ ነዞም ገበን ኣብ ልEሊ
ሰብኣዊ ፍጡር ዝፈጸሙ ኣካላት፡ ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ናብ ፍርዲ ከቕርቦም ከምዝግባE ዘየማትE Eማመ
ኣቕሪባ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ነዚ ኣጻራይት ኮምሽን ኣብ ልEሊ ቀንዲ ሓለፍቲ’ቲ ስርዓት ዘልዓለቶ ክሲ
ገበን፡ ኣዝዩ ኣሻቂልዎም ኣሎ። ኣብ ልEሊOም ዝተጀመረ ክሲ ንምEጻፍ፡ ብቐጥታ ብርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስ
ዝተመዘዘት “ዓለም-ለኻዊ መኸተ ንፍትሒ” ብዝብል ሽም ዝቆመት፡ ኣማኻሪ Iሳይያስን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት
ህግደፍን የማነ ማንኪ ዝመርሓ፡ ኤምባሲታት፣ ቆንስላት፣ ውዳበታት ማሕበረ ኮማት፣ ሃማደኤን መንEሰያት
ህግደፍን ከም ኣባላት ዝሓቆፈት ውደባ ከቑሙ ተቐሲቦም’ዮም፡፡ ቀንዲ Eማማ ከኣ፡ ንጸብጻብ መርማሪት ኮምሽን፡
ተቓውሞ ምትEኽካብ ኮይኑ፡ ፌርማታትን ሰልፍታትን ኣብ ምውዳብ ዘተኮረ ወፈራ ተጸሚዶም ቀንዮም፡፡ Eዚ
ወፍሪ’ዚ፡ ክሳብ ገዛ-ገዛ ዝበጽሕ፡ ብምፍርራሕ፣ ብምድላል፣ ብውልቃዊ ሕሳባት ምስ ህግደፍ ዝደናገጹ
ኤርትራውያን ይኹኑ ወጻEተኛታት ብዘየገድስ፡ ልEሊ 3 ሚልዮን ፌርማታት ንምትEክኻብ ዝተወጠነ ወፍሪ’ዩ
ኔሩ፡፡ ኣብ ዓውደ ተግባር ግን፡ Eዚ ወፍሪ'ዚ ንኩሎም ኣማራጺታት ኣካይዱ ዝኣከቦ ድምጺ፡ ኣይኮነን’ዶ ንዝወጠኖ
ከማልE፡ ትርጉም ዝህብ ቁጽሪ’ውን ከዋህልል ኣይተዓደለን፡፡ Eቲ ዝገርም ኣብ’ዚ ጉዳይ’ዚ ዘይምልከቶም ከም
በዓል ኣርበኞች፣ ግንቦት 7፣ Oነግ ወዘተ ዝኣምሰሉ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ተቓወምቲ ሓይልታት Iትዮጵያ፡
ኣብ ጎኒ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ተሰሊፎም ክታሞም ከንብሩ፡ ዓብይ ጓስጓስን ምልEዓልን ኣካይዱ’ዩ፡፡
በዚ ጥራይ ኣየብቀAን፤ መርማሪት ኮምሽን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ናብ መጋባEያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ
ምቕራቡ፡ ጋዜጣዊ መግለጺ Eንተሂባ፡ “ዝኣከብኩዎ ፊርማታትን ኣብ ድሮU ከካይዶ ዝመደብኩ ሰልፍን ትርጉም
ኣልቦ ክኾነኒ Eዩ፤ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝቐረበሉ ጸብጻብ ዘትዩ ውሳነ ቅድሚ ምሕላፉ፡ ብማEከናት ዜና
ንምኹናን ዝግበር ወፍሪ’ዩ፣ Eዚ ከኣ ኣብ ውሳነ ተጽEኖ ዘሕድር’ዩ” ብዝብል Eባራ ምኽንያት ኣብ ዓሚቕ
ሻቕሎት ኣትዩ፡ ክልተ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን፡ ጋዜጣዊ መግለጺ ክህብ ተቐሲቡ’ዩ፡፡ መርማሪት ኮምሽን፡
ወግዓዊ ጸብጻባ ናብ'ቲ ዝምልከቶ ኣካል ቅድሚ ምቕራባ፡ ጋዜጣዊ መግለጺ ብምሃብ ርEይቶታት ናይ ምEካብ
መስርሕ፡ ኣካል’ቲ ኣብ መወዳEታ ዝቐርብ ጸብጻብ ንምግባር ዝዓለመ፡ ዝተለምደ ኣሰራርሓ’ዩ፤ ህግደፍ ግን ኣብ
ክንዲ መከላኸሊ መርትOታቱ ሒዙ ዝቐርብ፡ ነቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ብምEጻፍ፡ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓልፎ ዘሎ
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ሕሰም" ካብ በዓል ቤትን ማሕበረሰብ ዓለምን ከዊሉ፡ ኣብ Eጹው ኣዳራሽ ብምቕባር፡ Eድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ’ዩ
ፈቲኑ፡፡ ግን ከኣ ተቐባልነት ኣይረኸበን፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ መጀመርያ Eዋን፡ መርማሪት ኮምሽን ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ከይትምዘዝ፡ ዝከኣሎ ኩሉ ንምEንቃፋ ጺIሩ’ዩ፡፡ ምስ ተመዘዘት ከኣ፡ ስርሓ ነጻ ኮይና
ከይትፍጽም ኣሰራት ካብ ምጥፋE ጀሚሩ፡ ንመሰኻኽር ከፈራርሕን ክድልልን ተዋፊሩ፤ Eታ ኮምሽን ናብ
ኤርትራ ከይትኣቱ ክሳብ ምEጋድ በጺሑ፡፡ ኣጻራይት ኮምሽን፡ ብናይ ገዛE ርEሳ ጻEርን ተበግሶን ካብ ኤርትራ
ወጻI ኣብ ስደት ንዘለዉ ኤርትራውያን ግዳያት ክተዘራርብ ምስ ጀመረት ከኣ፡ ንስርሓ ከቋናጽቦ ተራEዩ፡፡ ኣብ
መወዳEታ ከኣ፡ “Eዚ ጸብጻብ’ዚ ሓደ ሸነኻዊ’ዩ፤ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዘሎ ህዝቢ ኣየካተተን፤ ሚዛናዊ ኣይኮነን”
ክብል ብቀቢጸ ተስፋዊ መንፈስ ክቃወሞ ፈቲኑ’ዩ፡፡ ይኹን ደኣምበር፡ ገና ናብ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ከይቀረበ Eንከሎ፡ “Eዚ ጸብጻብ’ዚ፡ ግቡE መጽናEቲ ዝተገበረሉ ርጡብ መርትOታትን ጭብጥታትን ዘካተተ፡ ኣብ
ኤርትራ ጸረ ሰብኣዊ ፍጡር ገበን ከም ዝተሰርሐ ዘመላኽት ሰነድ ብምዃኑ፡ ሙሉE ብሙሉE ንጸብጻብ መርማሪት
ኮምሽን ደገፍና ንገልጽ” ዝብል ዝተነጸረ Eዉጅ መርገጺ ካብ መላE ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾኑ
ሓይልታትን ህዝብታትን ኤርትራ፣ ማሕበረሰብ ዓለምን መንግስታትን Eናረኸበ ብምምጽU፡ መሬት ከም ኣፍ
Uንቂ ጸቢባቶ፤ ከም Eቡድ ከልቢ Eናነብሐ ምስ ርትዓዊ መርገጻት ማሕበረሰብ ዓለም ፊት-ንፊት ክላተም
ተራEዩ፤ ካብ ካልE Eዋን ብዝኸፈA ኣብ ጎኑ ዝስለፍ መሓዛ ሲIኑ፡ ብብሕትውና ተዋሒጡ ብዝፈጸሞ ገበን
ክዂነን ይርከብ ኣሎ።
ነዚ ኲነኔ’ዚ ንምEጻፍ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ኩሉ ዝከኣሎ ካብ ምግባር ዓዲ-ኣይወዓለን፡፡ ሓደ
መርኣያ ናይ’ዚ ብ21 ሰነ 2016 ዝጸዎO ደገፍቱን፡ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ናይ ግዳም ሓይልታት ዝተሳተፍዎ
ሰልፊ ኔሩ፡፡ Eዚ ሰላማዊ ሰልፊ’ዚ “ብሽም ሰብኣዊ-መሰል ኣብ ልEሊ ኤርትራ ዝወጣወጥ ዘሎ ማEቀብ፡ ግዳማውያን
ሓይልታት Iድና ጠውዮም፡ ሉUላዊ ክብርታትና ንምግሃስ ዘዋደድዎ ተጻብO’ዩ፤ Eዚ ውዲት’ዚ፡ ናይ ኣሜሪካን
ወያነን ተጻብO’ዩ፣ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ዝተሰለፈ፡ ከም ማይን ጸባን ዝተወሃሃደ’ዩ” ዝብል መልEኽቲ
ንምምሕልላፍ ዝዓለመ’ዩ ኔሩ፡፡ ብተግባር ግን፡ Eዚ ሰልፊ’ዚ፡ ኤርትራዊ ምስሉ ተደዊኑ፡ ኣብ ነጻነትን ልኣላውነትን
ኤርትራ ልባዊ Eምነት ነይሩዎም ዘይፈልጥ፡ ናይ ትምክሕቲ ሓይልታት Iትዮጵያ ዓብላልነት ዝተንጸባረቐሉ Eዩ፤
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ብዋጋ ልUላውነት ህዝብን ሃገርን ዝተቛመረሉ፣ ጸረ-ህዝቢ ሓይልታት
ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ንድምጽን ኣውያትን ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ ንምጉEጻጽ፡ ጉልባቦም ቀሊOም
ዝተሰለፉሉ ናይ ሓይልታት ምድሕርሓር ምርIት’ዩ ኔሩ፡፡
በዚ ሰልፊ ይኹን ኣኪበዮ ዝበሎ ፊርማታት፡ ዝቕይሮ ነገር ከምዘየሎ፡ ኣብ'ቲ ዓውዲ-ግጥም ዝራኣየ ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ፡ ካብ'ዚ ተሸሚሙዎ ዘሎ ዓቕሊ ጽበታዊ ወጥሪ ንምውጻE፡ ቀንዲ ኣቓልቦ ህዝብታት ኤርትራን
ማሕበረሰብ ዓለምን ናብ ካልE ኣንፈት ንምጥምዛዝ፡ የገልግለኒ’ዩ ዝበሎ ኩሉ ኣማራጺታት ክጥቀም ፈቲኑ’ዩ፡፡
ክሳብ ሕጂ “ንድሕነተይ የገልግላ Eየን” ዝበለን ኣማራጺታት ኩለን ተጠቒሙለን’ዩ፤ ዝተረፋ EንተለውO’ውን፡
ክሳብ ኣጥፊEካ ምጥፋE፡ ዝበጽሕ ቀቢጸ ተስፋዊ ኣማራጺ ካብ ምፍታን ዓዲ ኣይክውEልን’ዩ፡፡
ብኣንጻሩ፡ ኣብ ኤርትራ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል ምህላዉ ኣብ ዝባኖም ንዘሎ ስኑድ ቃንዛ ዘንጸባርቑ፣ ህዝቢ
ኤርትራ ብግዝኣተ ሕጊ ዘይኮነስ፡ ብራEድን ሽበራን ይመሓደር ምህላዉ ዝምስክሩ፣ ህልቂትን ጥፍኣትን
መንEሰያትና መንቀሊU፡ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዘሎ ፋሽስታዊ ስርዓት ዘብጽሖ ኩለ-መዳያዊ ጭቆናን ግህሰትን
ምዃኑ ዘቓልሑ፣ ብጥፍኣት ኤርትራውያን ዝሕተት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ብሓፈሻ Iሳይያስ ከኣ ኣርሓ
ናይቲ ገበን ምዃኑ ድምጾም ዝህቡ፡ ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ብ23 ሰነ 2016 ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም
ደገፎም ንመርማሪት ኮምሽን ንምግላጽ፡ ታሪኻዊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም’ዮም፡፡ Eዚ ናይ ደገፍ ሰላማዊ ሰልፊ’ዚ፡
ብቐንዱ ኣብ ከተማ ጀነቫ ዝተኻየደ'ኳ Eንተኾነ፡ ኣብ Eስራኤል፣ ኣብ Iትዮጵያ ዝርከቡ ኩሎም መዓስከር
ስደተኛታት፡ ኣብ ትሕቲ ተመሳሳሊ ቴማ’ዩ ተካይዱ፡፡ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝተኣኻከቡ፡ ኣብ ከተማ ጀነቫ፡
ልሳን ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ ብምዃን ድምጾም ዝሃቡ ሰልፈኛታት፡ ልEሊ 10 ሽሕ ክግመት Eንከሎ፡ ኣብ
Iትዮጵያ ድማ፡ ኣብ ሽዱሽተ መዓስከራትን ከተማ ኣዲስ-ኣበባ ሓዊስካ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብEጽፊ ኔሩ፡፡
ኣቐዲሙ ኣብ Eስራኤል’ውን ኣሽሓት መንEሰያት ኤርትራ ዘሳተፈ ድሙቕ ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፊ
ተኻይዱ’ዩ፡፡


7ይ-ዓመት ሕታም ቁ. 20

7

መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

ሰነ 2016

ስለዚ ከኣ፡ መርማሪት ኮምሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ንባይቶ ሰብኣዊ መሰል ጸብጻባ ድሕሪ ምቕራባ
ርEይቶታቶም ክህቡ ዝተሓተቱ ኣህጉራውያን ትካላትን መንግስታትን “ላEለዎት ኣካላት መንግስትን ግንባርን
ሓይልታት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኣብ ልEሊ ሰብኣዊ ፍጡር ገበን ፈጺሞም’ዮም፤ ጉዳዮም ከኣ ብኣህጉራዊ ቤት
ፍርዲ ገበነኛታት ክረA ኣለዎ” ዝብል Eማመ በብዝሓ ድምጺ ብምድጋፍ፡ መርገጾም ኣነጺሮም’ዩም፡፡ ድምር
ውጽIት ናይ’ዚ ሓያል ምርብራብ’ዚ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍን ኮራኹሩን ክሳዶም ክደፍU፡ ደለይቲ
ለውጢ ድማ፡ ዓብይ ህዝባዊ፡ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን መኽሰባት ብምEታር፡ ጸብለልታ ዘመዝገብሉ ኮይኑ
Eዩ ተዛዚሙ፡፡ ድሕሪ'ዚ ዝቕጽል ቃልሲ ድማ፡ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት፡ ባይቶ ጸጥታ፡ ብገበን ምጥፋE
ሰብኣዊ ፍጡር ዝኽሰሱ ወንጀለኛታት ሰበ-ስልጣን መንግስቲ፣ ወታደራዊ ሓለፍትን ናይ ጸጥታን ሃገራዊ
ድሕንነት ሓለፍቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ቅድሚ ዓለም ለኻዊ ቤት-ፍርዲ ጉዳዮም ዝዳነየሉ ውሳነ
ክመሓላለፍ ዓቲብካ ምቅላስ ክኸውን Eዩ።
Eዚ ሓያል ምርብራብ ዝተኻየደሉ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ፡ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ብምርግጋጽ ድሕነት
ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ደሞክራሲያዊ ተጋድሎ፡ ፍሉይ ትርጉም ዘለዎ፡ ናህሪ ቃልስና
ንቕድሚት ኣብ ምድራኽ ከም ኣገዳሲ ስርሒት ዝውሰድ Eዩ፤ ደጊም ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ
ብቐጻሊ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ዝፍጽሞ ከቢድ ግህሰታት፣ መዓልታዊ ህይወት ህዝብታት ኤርትራ ብራEድን
ሽበራን ብምህዋኽ፡ Eድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዘካይዶም ኩለ-መዳያዊ ናይ ጥፍኣትን ብርሰትን ኣማራጺታቱ
ከተግብር ዘኽEሎ ዓቕሚ ዝድርት፡ ናይ ጥፍኣት መሓውሩ ክEርነባ ዘገድድ'ዩ። ኣብ ልEሊ ንጹሃት ዜጋታትና
ዘውደቖም ጨካናት ኩርማጃቱ ናብ ሰፈረን ክምለሳ ዝገንሕ’ዩ፤ ልEሊ ሕግን ስርዓትን ዝኾነ ውልቀ-ምልክነት፡
ኣደብ ዘትሕዝ ካብ ተሓታትነት ከምዘይድሕን ክስቆሮ ዝገብር ታሪኻዊ ዓወት Eዩ፡፡
Eዚ ዓወት’ዚ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ንዝበለሎ ሃገራዊ መንነትና፡ ንዘራኸሶ ታሪኻዊ ጅግንነትናን
ዘብርዓኖም መሰረታዊ ባህጊ ህዝብታትና ብምውሓስ፡ ሃገራዊ ክብርታትና ንምሕዳስን ትንሳኤና ንምEዋጅን
ንዘብቅዓና ደሞክራሲያዊ ተጋድሎና፡ ጥጡሕ ባይታ ዝፈጥረልና Eዩ። ነዚ ታሪኻዊ ዓወት’ዚ ምEቃብን ቀጻልነትን
ዝውሰን፡ ኣብ ጽንዓት ተጋድሎ መላE ህዝብታት ኤርትራን ደሞክራሲያዊ ሓይልታቱን’ዩ፡፡ “ኩሉ ነገር ናብ ጀነቫ”
ዝብል መሪሕ ጭርሖ ሒዙ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ኣብ ምብዳህን ምቅላEን፡ ኣብ ክሊ ሓደ ኣጀንዳ
መሳርU ብምስማር ዝመከተ ሓይሊ፡ ኣብ ሎሚ ኮይኑ “ድሕሪ ጀነቫ ናበይ?” ዝብል መድረኻዊ ሕቶ ከልEልን
ግቡE ምላሽ ክህበሉን ይግባE፡፡
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ Eርቃኑ
ብምውጻE፡ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ክንጸልን ብገበን ኣንጻር ሰብኣዊ ፍጡር ክሕተት ብዝተኻየደ ስሙር
መኸተ፡ ዝሓፈስናዮ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዓወት፡ ብወሳኒ ተሳትፎ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ መንEሰያት
ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ምዃኑ ብልቢ ይኣምን፡፡ በዚ ረኺቦሞ ዘለዉ ድሙቕ ዓወት ከይተዛነዩ፡ መሰረታዊ ለውጢ
ኣብ ምርግጋጽ፡ ናህሮም ዓቂቦም ክቕጽሉ ድማ ይጽውE፡፡ Eዚ ሰውራዊ ቁጠA ዝደፍO ህዝባዊ ማEበል'ዚ፡ ከም
ናይ ንግሆ ዛEዛEታ ተራEዩ ዝሃፍፍ ዘይኮነስ፡ ብዝተወደበ፣ ንቑሕን ሰፊሕን ሱታፌ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡
መንEሰያትና ድማ ብፍላይ፡ Eናተደመረ ዝምEብል፣ ናብ ዘላቕን መሰረታውን ረብሓታቱ ዝጠመተ ኮይኑ
ንቕድሚት ክምርሽ ይህልዎ Iሉ ይኣምን። ውድብና ሰደግኤ፡ ብቅኑE ራEይ፡ ሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ሓፋሽ
ብምርግጋጽ፡ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ካብ ዘለዎ ጽኑE Eምነት ብምንቃል፡ መላE ህዝብታት
ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መንEሰያትና ከኣ ብፍላይ፡ ዘካይዱዎ ዘለው ሙUት ቃልሲ ንምጥንኻር፡ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር
Eዩ።
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ነጻነት ኤርትራ
ጀጋኑ ሰማEታት ገዝሚ ዝኸፈልናሉ፡ ጻማ ህዝብታትና’ዩ!!
መንቀሊ ነጻነት ኤርትራ፡ ሕቶ መሰል ርEሰ-ውሳነ ህዝብታት ኤርትራ’ዩ፡፡ መሰል ርEሰ-ውሳነ ህዝብታት ኤርትራ
ከኣ፡ ብትኳቦ ዘይኮነስ፡ ንልEሊ ፍርቂ ክፍለ-ዘመን ዝተኻየደ፡ ውጽIት ወለዶታት ኤርትራ ዘካየዱዎ መሪር
ቃልስን ዝኸፈልዎ መስዋEትን ድምር’ዩ፡፡
Eዚ ርትዓዊ ሕቶ’ዚ፡ ኣብ መዓልታዊ ህይወት፡ Eቶም ኣብ ትሕቲ ሰንሰለታዊ ባEዳዊ መግዛEታዊ ኣርUት
ተጸሚዶም ዝነበሩ፡ ንሓርነቶም ዝናፍቑ ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ልቦም ድቂ ቋጺሩ ህይወት ዝለበሰ ፖለቲካዊ
ኣጀንዳ’ዩ፡፡ ስለዝኾነ ድማ ብባህግን ጽኑE Eምነትን ህዝብታት ኤርትራ ተደሪU፡ ንኩሎም ብዘይ ኣፈላላይ ኣብ
ዙርይU ዘEሰለ፡ ኣብ ሓደ መስርE ዘሰለፈ፡ ካብ ገባራይ ክሳብ ከተመኛ፣ ካብ ሙሁር ክሳብ መሃይም፣ ካብ ዓብይ
ክሳብ ንEሽቶይ፣ ካብ ቆላ ክሳብ ከበሳ፡ ሕልሚ ሃገራዊ ነጻነት ዝፈጠረ፡ ኣብ መስርሕ ጸረ-ባEዳዊ ቃልሲ
ብዝኸፈልዎ ረዚን መስዋEቲ Eናተደመረ፡ ብጽኑE ሃገራዊ ስነ-ኣEምሮ ዝተሃነጸ፣ ህዝባዊ ሕቶ’ዩ፡፡
ነዚ ረዚን ህዝባዊ ሕቶ’ዚ ንምEዋት፡ ህዝብታት ኤርትራ ካብ 40ታት ጀሚሮም፡ ብፍኑው ኣንጻር ባEዳዊ መግዛEቲ
ጣልያን ይቃለሱ ኔሮም፡፡ ኣብ 50ታት ድማ፡ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ፖለቲካውን ውደባውን ቅርጽታት ሒዙ
ናብ ዝሓየለ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝተሰጋገረሉ መዋEል Eዩ፡፡ ኣብ 50'ታት ዘካይድዎ ዝነበሩ ሰላማዊ
ፖለቲካዊ ቃልሲ፡ ኣብ መላE ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከኣ ብፍላይ፡ ሓድሽ ምEራፍ ዝተለመ’ዩ፡፡
ይኹን ደኣምበር፡ ገለ ተጻባEቲ፡ ነቲ ኣብ 50ታት ዝካየድ ዝነበረ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ህዝብታትና፡ ከም
ሓድሽ ኣፍሪቃዊ ተሞኩሮ ዝነበርዎ ኣወንታታት ንጎኒ ጎስዮም፡ ንበዓል-ቤታዊ ሕጽረታቱ ብምምዝማዝ፡ ንታሪኽ
ናብ ዝመረጽዎ ኣንፈት ክጓስይዎ ይፍትኑ ነይሮም’ዮም፡፡ ኣብ 50ታት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ብቐጥታን
ብተዘዋዋርን ጽልዋታት ዝነበሮም፡ ምEራባውያን ይኹን ሃገራት ኣEራብ፡ ንጂO-ፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ
ብምህራፍ፡ ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምEብልናታት ኤርትራ፡ ብረብሓታቶም ክቓንይዎ ዘካየድዎ Iድ ምትEትታው
ኔሩ፡፡
ምEራባውያን መንግስታት፡ ነዚ ሓያል ስምIት ህዝብታት ኤርትራ፡ ምስ ናይ ገዛE ርEሶም ረብሓታት ከሳንይዎ
ስለዝተገደዱ ከኣ’ዩ፡ ኣብ ማEከላይ ፍታሕ ብምብጻሕ፡ ንህዝብታት ኤርትራ ምስ Iትዮጵያ ብፈደረሽን ክቆርንዎ
ዝመረጹ፡፡ Eዚ ፍታሕ’ዚ ወላ’ኳ ንባህጊ ህዝብታት ኤርትራ ዝውክል Eንተዘይነበረ፡ ንኤርትራ ኣብ ክልተ ካብ
ምምቃላ ዘድሓነ፣ ብመስርሕ ከኣ መሰጋገሪ ክኸውን ከምዝኸኣለ ምግማት ኣየጸግምን፡፡ ስርዓት ሃይለስላሴ ውEል
ፈደረሽን ብIደ-ወነኑ ምስ ኣፍረሶ ከኣ፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ ርIሞም ኣይተቐበሉዎን፤ Eኳ ደኣስ ሰላማዊ
ፖለቲካዊ ቃልሶም ብምብራኽ፡ ናብ Eጥቃዊ ቃልሲ ዝተሰጋገረሉ ኩነታት’ዩ ተፈጢሩ፡፡
ከም ብሕታዊ ኣማራጺ፡ ብረታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ብ1961 ምስ ተኣወጀ ከኣ፡ ነታ ዝተወለAት ቁልI
ሰውራ ናብ መጋርያ ዝቐየረ ሰፊሕ ተሳትፎ ህዝብታት ኤርትራ’ዩ፡፡ ሰውራ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዘካየዶ መሪር
ግጥማት ሓሊፉ፡ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃE፡ ኣብ መወዳEታ ከኣ፡ ናብ ተዓዋታይነት ክሰጋገር ናይ ምብቅU
ሚስጢር፡ ናይ’ቲ ሰውራ ደጀን፡ ከም'ቲ መራሕቲ ህግደፍ ዝብልዎ፡ ሳሕል ስለዝነበረ ዘይኮነስ፡ ካብ ውሽጢ
መዓሙቕ ልቢ ህዝብታት ኤርትራ ዝነቅል ደገፍ ብምርካቡ Eዩ። ስለዝኾነ ከኣ ሰውራ ኤርትራ ዝጠልቦ ሰብኣዊ፣
ማተሪያላዊ፣ ንዋታውን ሞራላውን ቀረባት፡ ህዝብታት ኤርትራ ብዘይምርብራብ ብፍታዎም ስለዝኸፈሉ
ዝተጎናጸፍናዮ ታሪኻዊ ዓወት Eዩ።
ሰውራ ኤርትራ ዝነበሮ ሓያል ብልጫ፡ ፍትሓውን ርትዓውን ሕቶ ብምልዓሉ፡ ህዝብታትና ካብታ ዘላቶም፡ ስኖም
ነኺሶም፡ ንEላምOምን መትከሎምን ስለዝተበጀዉ Eዩ፤ ስለዝኾነ'ውን ገዚፍ ጸጋታትን ዓቕምታትን ንዘለዎም
ተበራረይቲ ባEዳውያን ጸላEቶም ክስEሩ በቒOም፡፡ Eምባኣርከስ 30 ዓመታት ዝወሰደ መሪር ብረታዊ ቃልሲ
ህዝብታት ኤርትራ፡ መሳርU ከይሳሓወ፡ Eኳ ደኣ Eናሰሰነ፡ ኣብ ሓያል ግጥማትን ናይ ምርብራብ ኲናትን
መኺቱ Eዩ፡ ንፍትሓዊ ሕቶ ህዝብታትና በብEብረ፡ ንምጉEጻጽ ዝተሰለፉ ባEዳውያን ገዛEቲ Iትዮጵያን
ዘራያቶምን Eናረብረበ፡ ኣኽሊል ዓወት ብምEታር ዝተዛዘመ።
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ኣብ ውሽጢ’ዚ 30 ዓመታት ዝወሰደ ናይ ጽንዓትን መኸተን መድረኻት፡ ህዝብታት ኤርትራ መሪሕ
ደሞክራሲያዊ ውድብ ኣብ ዘይረኸበሉ፡ መራሕቲ ብረታዊ ገድልና “ሜዳ ኤርትራ መን በሓተ” ብዝብል ጉጅላዊ
ሕሳባት፡ ኣብ ዝተፈላለዩ Eዋናት፡ ኲናት ሕድሕድ ኣባሪOም'ዮም፤ ነጻነታዊ ተጋድሎና ካብ ድርዂኺት ዓወት፡
ንድሕሪት ብምምላስ፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ልEሊ ርሱን ናይ ቃልሲ መንፈሶም በረድ ዝኹU፡ Eጥቂ
መኸትOም ዘላሕልሕ፡ መሪር ብድሆ ክሓልፉ ተገዲዶም፤ Eንተኾነ ግን፡ ናብ ሓዲOም ከይወገኑ “ኣይፋል ኵናት
ሕድሕድ” ብምባል፡ ንኩሉ ተጻዊሮም ጸኒOም ዝተቓለሱ ኣብ ነጻነታዊ ሕትOም ዝነበሮም ዘይንቕነቕ፡ ሓጺናዊ
ጽንዓት ዝሕላገቱ ብልጫ Eዩ፡፡
ሃገራዊ ነጻነትና፡ ወለዶታት ኤርትራ Eናተቐባበሉ ናይ ዘካየድዎ ቃልሲ ውጽIት’ዩ፤ ልEሊ ፖለቲካዊ ውድባት
ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ልEሊ ህዝባዊ ግንባርን ስርዓት ህግደፍን ድማ ብፍላይ፡ Eድመ ዘለዎ፡ ናይ ዝተናውሐን መሪርን
ተጋድሎን መስዋEትነትን ውጽIት Eዩ። ብርግጽ ኣብ’ዚ መስርሕ፡ ውልቀ-ሰባት ይኹኑ ፖለቲካዊ ውድባት፡
ብክንድ'ቲ ኣበርክቶOም ኣወንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ግደ ክህልዎም ባህርያዊ’ዩ፡፡ ብመንጽር’ዚ ከኣ፡ ኣብ'ቲ ናይ
ሰውራ ኤርትራ፡ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ምEራፍ ብጽሒቶም ስኑድ Eዩ፡፡ ካብ’ዚ መሰረታዊ ሓቂ ብምብጋስ፡ መሪሕነት
ህዝባዊ ግንባር ምስ ኩሉ ኣበራቱ፡ ንነጻነታዊ ሕቶ ህዝብታት ኤርትራ ካብ መጀመርያ 80ታት ንደሓር መሪሑ
ኣብ ዓወት ስለዘብጽሖ ብኣኽብሮት Eንገልጾ ገድላዊ ኣስተዋጽOU Eዩ፡፡ ካብ'ዚ ወጻI ዝኾነ ሓይሊ፡ ኣብ
ምጅማር ሰውራ ይኹን ኣብ መፈጸምትU ስለዝወዓለ፡ ዓወትን ታሪኽን ህዝብታት ኤርትራ ክብሕት፡ ኣብ ትሕቲ
ዝኾነ ይኹን ኩነት ምኽኑይ ኣይኮነን፡፡
Eዚ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍሎ ህዝባውን ሃገራውን ዓወት’ዚ፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ጽንኩርን በዳህን መድረኻት
ርዝነቱ ዝሸራረፍ፡ ቀጻልነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ከቶ ኣይኮነን፡፡ Eኳ ደኣ፡ Eዚ ሃገራዊ መኽሰብ’ዚ፡ ወትሩ
መንጠሪ ናብ ዝሓሸ መጻI ኮይኑ ዘገልግለና፡ ካብ ሰማEታትና ዝወረስናዮ ንኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትናን
ቀጻልነትናን Eምነ-ኩርናE ብምዃኑ፡ ከም ዓወት ናይ ምEቃቡ፡ ንጸጋታቱ ከኣ ናይ ምሕብሓቡን ምድርUን Eዮ፡
ኣብ Eንግድዓ ህልዋት ዘሎ ረዚን ጾር’ዩ፡፡
ሃገራዊ ነጻነትና ዋጋ መሪርን ነዊሕን ቃልስናን ፍረ መስዋEቲ ጀጋኑናን Eያ፤ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ሓለፋ
ተሓላቒ Eናመሰለ፡ ክብሪ ነጻነትን ልኣላውነትን ሃገርናን ህዝብታትናን ኣብ ዋጋ Eዳጋ ዘውረደ፣ ህዝብን ሃገርን
ንሓደጋ ብርሰት ዘቃልA ደመኛ ጸላIና Eዩ። ህዝብታት ኤርትራ ብዝኣመኑዎ ውላዶም ስለዝተጠለሙ፡ ናይ
ተስፋ ምቕራጽ ዝምባለታት፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ወገናት ክንጸባረቕ ይረA ምህላዉ ዘይሰሓት Eዩ፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉ፡
ነታ ብኽንደይ መስዋEቲ ዝረኸብናያ ሃገራዊ ነጻነትና፡ ክብሪ ክሳብ ምንፋግ ዝኸይድ ኣሉታዊ ተርEዮታት
ክቀላቐሉ ንEዘብ ኣሎና፡፡ ብርግጽ ናይ'ዞም ዝቀላቐሉ ዘለዉ ኣሉታዊ ዝምባለታት ቀንዲ ተሓታቲ፡ ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ ኣብ ክትE ዘይኣቱ ሓቂ Eዩ። ይኹን'ምበር፡ ሃገራዊ ነጻነትና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን
Eዋን፡ ኣብ ዋጋ Eዳጋ ዘይነEተዎ ታሪኻዊ ዓወት ህዝብታትና Eዩ፡፡ ሃገራዊ ነጻነትና፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ
ብምውጋድ፡ ናብ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምስግጋር ዘብቅዓና፡ ካብ ጀጋኑ ሰማEታትና ዝተረከብናዮ
ገዝምና ብምዃኑ፡ ወትሩ ክንEቅቦን ክንሕብሕቦን ዘሎና ታሪኻዊ ዓወትና Eዩ። ናብ ዲሞክራስያዊ ስርዓት
ብዘተኣማምን ክንሰጋገር EንበቅE፡ ሃገራዊ ነጻነትና ኣብ ዋጋ Eዳጋ ከየEቶና፡ ብግቡE ተኸናኺና ብምሓዝ ምዃኑ፡
ንሓንቲ ካልIት'ውን ትኹን ክንዝንግO ዘይብልና ይኸውን።

ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ምኽባር፡
ውሕስነት ዱልዱል ሃገራዊ ሓድነትናን ዓወትናን'ዩ
ኤርትራ፡ ኣብ ጽብብ ዝበለ ጂOግራፍያዊ ክሊ ዝተደኮነት ሃገር Eያ፤ ኣብ ውሽጣ ዝተፈላለየ ብሄራዊ መንነት
ዘለዎም፡ ኣመንቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝኾኑ፡ ብዙሕነታዊ ክውንነት ዘለዎም ህዝብታት ዝሓቖፈት Eያ።
ህዝብታት ኤርትራ ውሑድ ቁጽሪ ዘለዎም'ኳ Eንተኾኑ፡ ፍቕሪ ሃገሮም ልEሊ ኩሉ Eዩ። ስለዝኾነ'ውን ካብ
ባEዳውያን ገዛEቲ ነጻ ንምውጻE ዘካየዱዎ ዝተናውሐ ሰላማውን Eጥቃውን ተጋድሎ፡ ዋሕዶም ኣየሰከፎምን። Eኳ
ደኣስ፡ ክሳብ ኣፍንጫOም ምስ ዝተዓጥቁ ሰራዊት ባEዲ፡ ኣብ ዱርን ገደልን ሰፊሮም፣ ንዓሰርተታት ዓመታት
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ተሓናኒቖም፡ ከቢድ መስዋEቲ ከፊሎም፤ ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልስን ናይ 30 ዓመታት
መሪር ብረታዊ ተጋድሎን ሃገራዊ ነጻነቶም ተጎናጸፉ።
ኣብ ተሞኩሮ ዝተናውሐ ነጻነታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ፡ ብዙሕነታዊ ኣከዋውናOም በብEዋኑ Eናተመዝመዘ፡
ግዳይ ፈላሊኻ ግዛE ባEዳውያን ሓይልታት ክኾኑ ተፈቲኑ Eዩ። ኣብ ዘበነ ኣርባዓታት ይኹን ሓምሳታት፡
ብምኽንያት ሃይማኖታዊ ብዙሕነት ህዝብታትና፡ ዝተፈላለዩ ምርጫታት ክቀላቐሉ ዝገበረ ምንባሩ ኣይርሳEን።
Eንተኾነ ግን፡ ፍቕሪ ሃገር ልEሊ ኩሉ ሓያል ስሕበት ስለዝነበሮ፡ ኣብ Eዋን ፌደረሽን ይኹን ኣብ ነጻነታዊ
ብረታዊ ተጋድሎና፡ ኣብ ሓደ መስርE ጸሚዶም ንዘጋጠሙዎም ብደሆታት ተጻዊሮም ክሓልፉ በቒOም Eዮም።
ብዙሕነት፡ ንህዝብታትና ኣብ ፈተና Eናውደቖም፡ Eድመ ቃልሶም ክነውሕን መስዋEቶም ክበዝሕን ዝኾነ፡
ብፈላሊኻ ግዛE ባEዳውያን ሓይልታት ጥራሕ ኣይነበረን። Eቶም ምEንቲ ሃገራዊ ነጻነት ጠበንጃ ተዓጢቖም
በረኻ ዝወፈሩ መራሕቲ ገድልና'ውን፡ ጉጅላዊ ናይ ስልጣን ጥሙሖም ንምርዋይ፡ ነዚ ድሑር ስልቲ'ዚ
ከምዝተጠቐሙሉ፡ ነዊሕ ታሪኽ ብረታዊ ገድልና ይምስክር።
መሪሕነት፡ ተሓኤ-ጀብሃ ዓባይ ብሓደ ወገን፡ ህግሓኤ ድማ በቲ ካልE ወገን፡ ኣብ መስርሕ ብረታዊ ገድልና መን
ልEልነት ረኺቡ ሜዳ ኤርትራ ብሒቱ ሓዘ ካብ ዝብል ዱሑር ውድድር፡ ንብዙሕነታዊ ክውንነትና ብምምዝማዝ፡
ምትEምማን ሃገራውያን ተቓለስቲ ብምጉዳል፡ ብዘይምቁራጽ ደማዊ ኵናት ሕድሕድ ዘባርUሉ ኣሉታዊ
ተሞኩሮና ዘይንርስO Eዩ። ይኹን'ምበር ህዝብታትና፡ መራሕቲ ሰውራ ኣብ ዝኣጎዱዎ ሓዊ ክጥበሱ ምርጨOም
ኣይነበረን። Eኳ ደኣስ ''ኩሉኹም ደቅና Iኹም፤ ንስኹም የማናይ ዓይንና፡ ንስኹም ድማ ጸጋማይ ዓይንና፤
ንመን ካብ መን ኣብሊጽና ክንርI፤ ሰሚርኩም ባEዳዊ መግዛEቲ ስጎጉ'' ዝብል ድምጾም ብምስማE፡ ነቲ ሃልሃል
ክብል ዝፍትን ዝነበረ ኵናት ሕድሕድ ዝሑል ማይ ክኽEዉሉ ተቓሊሶም Eዮም፡፡ Eንተኾነ ግን፡ መራሕቲ
ገድሊ፡ ንኣውያት ህዝብታትና ዝሰምE Eዝኒ ኣይተዓደሉን፤ ንሜዳ ኤርትራ፡ ካብ ናይ ምብሓት ጉጅላዊ ሕማምን
ውድድርን ክድሕኑ ኣይበቕUን፤ ውIሉ ሓዲሩ፡ ተሓኤ-ጀብሃ ዓባይ ናብ ሱዳን ተደፊኣ ኣተወት፤ ሜዳ ኤርትራ
ድማ፡ ብመሪሕነት ህግሓኤ ተባሓተ፤ ይኹን'ምበር፡ ደለይቲ ነጻነት ህዝብታት ኤርትራ፡ ናብ ተናሓናሕቲ ሸነኻት
ከይወገኑ፡ ከም ህዝብታት ኣብ ሕድሕዶም ናብ ደም ምፍሳስ ዘምረሐ ግጭት ከይኣተዉ ዘሊቖሞ። Eዚ ወረጃ
መርገጽ'ዚ ኣብ ሕሉፍ ብረታዊ ተጋድሎና ብኹርዓት Eንዝክሮ ወርቃዊ ታሪኽ ህዝብታት ኤርትራ Eዩ።
ክንEቅቦን ክነማEብሎን ይግባE።
ኣብ ነጻነታዊ ገድልና፡ መራሕቲ ሰውራ፡ ብጉጅላዊ ሒሳባት ዓዊሮም፡ ንብዝሕነታዊ ክውንነትና መዝሚዞም፡ ኣብ
ሞንጎ ኣሕዋት ኵናት ሕድሕድ EናባርU፡ ዝኸፈልናዮ ዋጋ ኣዝዩ ከቢድ Eዩ። Eንተኾነ ግን ህዝብታትና በዚ
ተስፋ ቆሪጾም ኣይተሰኮኑን፤ Eኳ ደኣስ፡ ነቲ ብመሪሕነት ህግሓኤ ዝተባሓተ ጸረ ባEዳዊ መግዛEቲ ተጋድሎና
ደጊፎም፡ ብሕራነን ተወፋይነትን ቃልሲ ቀጸሉ። ዙርያ ምላሽ ደገፍ ህዝብታትና ዘይተፈልዮ መሪሕነት ህ.ግ.ሓ.ኤ.
ድማ፡ ነዚ Eድል'ዚ ጸንፊፉ ተጠቒሙ ዓቕምታት ሰውራ ኣወሃሂዱ፡ ባEዳዊ ኣገዛዝኣ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ፡
ንሓንሳEን ንሓዋሩን ብምውጋድ፡ ሃገራዊ ነጻነት ክዉን ኣብ ምግባር መሪሕ ተርU ተጻወተ።
24 ግንቦት 1991 ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ካብ መላE ኤርትራ ተጸራሪጉ ሓርነት ኤርትራ ዝተረጋገጸሉ Eለት
ኮነ። ህዝብታትና፡ ነዛ ክብርቲ Eለት'ዚኣ፡ ንዓሰርተታት ዓመታት ተጋዲሎምላ፤ ሕሉቦምን ንጹፎምን ወፊዮሙላ፤
ሰፍ ዘይብል ክቡር መስዋEቲ ከፊሎምላ። ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ፡ ብናይ ህዝብታትና ድልዱል
ደጀንነት ተደጊፉ፡ ኣብ ብልሒ ጫፍ ናይ'ቲ ምርብራብ ዓሪዱ፡ ባEዳዊ መግዛEቲ ጸራሪጉ ኣስመራ ምስ ኣተወ፡
ኣብ መላE ሃገር ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ መላE ዓለም ዝተበተኑ፡ Eዚ ብስራት'ዚ ዝሰምU ኤርትራውያን፡ ብታሕጓስ
ከም ብተይ Eናዓንደሩ፡ ናይ ሓጎስ ንብዓት EናነብU ንመዓልታት ዝሳEስUሉ Eዋን ነበረ። ናይ ብሓቂ ድማ፡
ድሕሪ ነጻነት ሃገር፡ ዘይሓሰቦ ጥልመት ከምዘጋጥሞ ዘይገመተ ህዝቢ፡ ብሕልናU መጻIU በርሃው Iሉ
EናተራEዮ፡ Eንተዓለለን Eንተዘለለን ዘገርም ኣይኮነን። መዋEል ባEዳዊ መግዛEትን መዘዛቱን ንሓንሳብን
ንሓዋሩን ዝተቐበረ ዝመሰሎ ህዝቢ፡ ሓጎሱ ወሰን Eንተሰኣነሉ ኣይተሓዘሉን።
Eንተኾነ ግን፡ ገና ካብ ሜዳ ጀሚሮም፡ ባህርያት Iሳይያስን ጉጅልUን ኣዳቒቖም ዝፈልጡ ዲሞክራስያውያን
ተጋደልቲ፡ ኤርትራ ካብ ባEዳዊ መግዛEቲ ሓራ ምውጻኣ ምሒር'ኳ Eንተተሓጎሱ፡ መጻI Eድል ነጻ ኤርትራን


7ይ-ዓመት ሕታም ቁ. 20

11

መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

ሰነ 2016

ህዝባን፡ ዘይተጸበዩዎ ዱቦላ ከምዝወድቆ ኣAርዮም ይግንዘቡ ነይሮም፤ ምግንዛብ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ርEሰ
ፋሽስት Iሳይያስን ጉጅልUን፡ ገና ኣብ ሜዳ Eንከሎ ይኹን ኣብ ድሮ ነጻነት፡ ካብ ባህርያቱ ዝምንጩ ሓደጋ
ምህላዉን፡ ቱኽረት ክግበረሉ ከምዝግባE ብተደጋጋሚ ኣዘኻኺሮም Eዮም። ይኹን'ምበር፡ ልEሊ ነጻነት ካልE
ዝጽበዩዎ ዘይነበሮም ህዝብታትና፡ ንጸረ ዲሞክራስን ጸረ ህዝብን ባህርያት መሪሕነት ህግሓኤ፡ ኣEሚቖም
ስለዘይፈለጡዎ፡ ነቶም መዘኻኸሪታትን ገምጋማትን፡ ከም ሕማቕ ፋል Eናረኣዩ ይጽየፉዎ ምንባሮም ዝተሓብA
ምስጢር ኣይኮነን።
ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ካብ ጽባሕ ሓርነት ጀሚሩ፡ ኣብ ልEሊ ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና፡ Eዉጅን
ሕቡEን ጠላE ክጻወት ተራEዩ Eዩ። ኣብ መስርሕ ብረታዊ ተጋድሎና፡ ህላወ ትሽዓተ ብሄራት ዝኣምን ዝመስል
ዝነበረ፡ ብምቁር ዜማ ስውE Uቕባጋብር ዝተደረፈሉን፡ ኣብ ጽባሕ ሓርነት፡ ''ትሽዓተ ናይ ቋንቋ ጉጅለታት'ምበር
ብሄራት ዝበሃላ የለዋን፤ ብሄራት ምባል ገዲፍናዮ Iና'' ክብል ብEሊ ኣፍለጠ።
ግዝኣት ኤርትራ ጸቢባቶ፡ ብትምክሕቲ ተነዲሑ፡ ጎብለል ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኸውን ሃረምረም ክብል ዝጀመረ ርEሰ
ፋሽስት Iሳይያስ፡ ብዙሕነት ህዝብታት ኤርትራ ክቕበል ፈጽሙ ዘይሓልሞ Eዩ። ንህዝብታት ኤርትራ "ሓደ
ህዝቢ ሓደ ልቢ'' ዝብል ፋሽስታዊ ጭርሖ ኣልIሉ፡ ብሄራዊ መሰልና ይተሓለወልና፤ ናይ ባEላትና Eድል
ባEላትና ናይ ምውሳን መሰል ይከበረልና፤ ከባቢና፡ ባEላትና ናይ ምምሕዳርን ኣልሚEና ተጠቀምቲ ናይ ምዃን
መሰልና ይተሓሎ ዝብሉ፡ ካብ ብዙሕነታዊ ክውንነትና ዝፍልፍሉ ሕቶታት ከይላዓሉ፡ ካብ ወጋሕትU ዘይጠሓስ
Eርዲ ክነድቕ ከምዝወሰነ ዘተንብህ ፋሽስታዊ ኣዋጅ Eዩ። Eዚ ኣዋጅ'ዚ፡ ኤርትራ ኣብ ክሊ ብሄራዊ ብዙሕነታ
ኣብ ማEርነትን መሰልን ዝተመስረተ ድልዱል ዲሞክራስያዊ ሓድነት ዘረጋገጸት ብልጽግቲ ሃገር ናይ ምዃን
ተስፋኣ ዝቖጸየ ትምክሕተኛ ኣዋጅ Eዩ። ከም ውጽIት ናይ'ዚ ፍጹም ጸረ ዲሞክራስያዊ ኣዋጅ'ዚ፡ ሓድነት
ህዝብታትና ክሳብ ክንደይ Eናላሕለሐ ይመጽE ምህላዉ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ምስክር Eዩ።
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ሃይማኖትን መንግስትን ክተኣታተዉ ዘይቅበል መርሆ ከምዝኽተል ይንገረሉ Eዩ።
Eንተኾነ ግን፡ ከም ፍጹም ጸረ ዲሞክራስን ጸረ ህዝብን ስርዓት መጠን፡ ናይ ኩሎም ሃይማኖታት መሰልን
ማEርነትን የኽብር Eዩ ማለት ኣይኮነን። Eዚ መንግስቲ'ዚ፡ ብሓደ ኣዝዩ ጸቢብ ጉጅለ ዝቖመ ትምክሕተኛ ጸረ
ህዝቢ ሓይሊ Eዩ። ኣብ ብዙሕነት ሰልፍታትን ነጻን ዲሞክራስያውን ውድድር ስልጣን ዘይኣምን፡ ፖሎቲካዊ
ስልጣን ሃገር ንበይኑ ብሒቱ ዝሓዘ ጉጅለ Eዩ፤ ቁጠባ ሃገር ኣብ Iድ ሓደ ገባሪ ሓዳጊ ውልቀሰብን ጉጅለUን
ተገቢቱ፡ ምስ መጋበርያታቱ ብዝለዓለ ደረጃ ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ፡ ኣብዝሓ ህዝቢ ግን በብEዋኑ ናብ ዝኸፍA
ድኽነት Eናተሸመመ፡ መጻI Eድል ሃገርና Eናጸልመተ ክኸይድ ዝወሰነ ገባቲ ጉጅለ Eዩ። ኩሉ መሓውር
ጸጥታ፣ ስለላን ሓይሊ ምክልኻል ሃገርን ኣብ ሙሉE ምሕረት'ዚ ውሱን ጉጅለ'ዚ ኣትዩ፡ ገዚፍ ሃብቲ ሃገር
Eናፈሰሶ፡ Eድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ መናውሒ ኮይኑ ከገልግል ዝገበረ Eዩ።
በዚ መሓዉር'ዚ ኣቢሉ ተቓውሞ ህዝብታት ካብ Eሸሉ ክዶቕሶ ይንቀሳቐስ ኣሎ። ይኹን'ምበር፡ ፖሎቲካዊ
ስልጣን Eዚ ፋሽስታዊ ጉጅለ'ዚ ብሓይልን ዓመጽን ጥራሕ ደው ዝብል ኣይኮነን። ኣብ ብዙሕነታዊ ክውንነት
ህዝብታትና ዘቕነE ዘራጊ ስልቲታት ክኽተል'ውን ግድን Eዩ። ሓደ ካብ'ቲ ግዳይ መጥቃEቱ ኮይኑ ዘሎ ድማ፡
ሃይማኖታዊ ብዙሕነትና Eዩ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ገና ካብ ጽባሕ ሓርነት ጀሚሩ፡ ብሽም ልኣላውነት ሃገር ኣሳቢቡ፡ ፈልዩ መጥቃEቱ
ዝጀመረ፡ ኣብ ልEሊ ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና ጴንጤ-ቆስጠን ጆሆባን Eዩ፤ ንሶም ''ሃገራዊ ኣገልግሎት
ኣይንፍጽምን፤ ኣብ ሰማያዊ ጎይታ'ምበር ኣብ ምድራዊ ጎይታ ኣይንኣምንን Iሎም'' ዝብል ኣብ ልEሊOም
ብዝተነዝሐ ወፈራ፡ ካብ'ቲ ካልE ኣማኒ ሃይማኖት ክርስትና ከይተረፈ ብምንጻል፡ ኣብ ልEሊOም ጨካን ፋስሽታዊ
ስጉምቲ ወሰደሎም።
Eዚ ብፈላሊኻ ናይ ምግዛE ስልቲ ዝግለጽ ሰራም ኣካይዳ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ኣብ'ዚOም ጥራሕ ደው
ኣይበለን። ቀስ Eናበለ ብሽም ጀሃድ፡ ንብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት Eስልምናን መማህራን ቋንቋ ዓረብን ዝኾኑ
ወገናት፡ ካብ መላE ሃገር Eናለቐመ፡ ኣበይ ከምዘውደቖም ዘይፍለጥ፡ ደሃዮም ክጠፍU ገይሩ Eዩ። ኣብ ልEሊ
ሃይማኖት Oርቶዶክስ ዝፈጸሞን ክሳብ ሎሚ'ውን ዝቕጽል ዘሎ ከቢድ ግህሰት ድማ፡ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጦ
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Eዩ። ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት Eታ ሃይማኖት Iዱ ኣEትዩ፡ ንቤተ ክርስትያን ዝተወፈየ ሞባE ካብ ምዝራፍ
ጀሚሩ፡ ኣቕሽትን ዲያቆናትን ካብ ሃይማኖታዊ ኣገልግሎት Eናፈናቐለ፡ ናብ ሳዋ ወሪዶም ክEለሙን፡ በቲ ኩሉ
ኣብ ሳዋ ዝፍጸም ነውርታት ክብከሉ ዝፈረደ Eዩ። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ነዚ Iድ ምትEትታው'ዚ ዝተቓወሙ ጳጳስ
Oርቶክሳዊት ኤርትራ ኣቡነ Eንጦንዮስ፡ ካብ ሓላፍነቶም ኣውሪዱ ኣብ ቤት ማሕቡስ ብምድርባይ፡ መተካEተOም
ድማ፡ Eሙን መሳርሒ ይኾኑኒ ዝበሎም ጳጳስ ክሳብ ምትካE ዝኸደ Eዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ዝነብሩ
ኣመንቲ ሃይማኖት Oርቶዶክስ፡ ኣብ ሞንጎOም ኣውራጃዊ ፍልልይ ብምስዋር፡ ተቓወምትን ደገፍቲ መንግስትን
ብዝብልን፡ ኣብ ሓደ ቤተ-ክርስትያን ብሓባር ጸሎቶምን ከየብጽሑን ከይሳለሙን ገይሩ ምህላዉ ኩሉ ዝፈልጦ
Eዩ። ኣብ ካልOት ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና'ውን ተመሳሳሊ ግህሰት የጋጥሞም ምህላዉ ዝፍለጥ Eዩ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ Eድመ ጨቋንን ኣረሜናዊን ስርዓቱ ንምሕላው፡ ብፈላሊኻ ናይ ምግዛE ስልቱ፡
መሰላትን ክብረታት ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ብምርኻስን ብምግሃስን፡ ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ኣመንቲ
ህዝብታት ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ሞንጎ ሓደ ሃይማኖት ዝኣምን ህዝቢ'ውን ከይተረፈ፡ ዓሚቕ
ዘይምትEምማን ብምፍጣር፡ ኣብ ሃገራዊ ሓድነትና ከቢድ ሓደጋ ከንጸላሉ ገይሩ ኣሎ።
ርEሰ ፋሽስት ስርዓት Iሳይያስን መጋበርያታቱን፡ ገቢቶም ዝሓዙዎ ፖሎቲካዊ ስልጣንን ዝርካቡ ዓውዲ ቁጠባ
ሃገርን ንዘይተወሰነ Eዋን ብዘይ-ደረት ክጥቀሙሉ ምEንቲ፡ ኣብ ብዙሕነታዊ ክውንነትና ጥራሕ ኣይኮኑን ኵናት
ኣዊጆም ጸኒሖምን ዘለዉን። ኣብ ሲቭል ህዝቢ፡ ክሳብ ስድራታት፡ ኣብ ሓይሊ ምክልኻል ድማ፡ ክሳብ መሳርE
ዝወርድ፡ መርበብ ስለላ ብምዝርጋሕ፡ ናይ ተቓውሞ ምንቅስቓስ ከበርEኑ ከይሰልከዩ ዝተዋፈሩ ናይ'ዚ ምEቡል
ዘበን Eሉላት ገበነኛታት Eዮም፡፡
ስለዚ'ምበኣር፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስን መጋበርያታቱን ዝካየድ ተጋድሎ ብዓወት ዝዛዘም፡ ሃገራዊ
ሓድነትና ብምEቃብን ብምሕያልን ጥራሕ ምዃኑ ክንግንዘቦ ዝግባE Eዩ። ሃገራዊ ሓድነትና ድማ፡ ናይ
ህዝብታትና ብዙሕነታዊ ክውንነት ዝተቐበለን፡ ኣብU ዝተመስረተን ክኸውን ይህልዎ። ኣብ ልEሊ ብሄራውን
ሃይማኖታውን ብዙሕነት ህዝብታትና፡ ካብ ዘበነ ባEዳውያን ገዛEቲ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ሎሚ'ውን ኣብ ዘበነ
ፋሽስታዊ ኣገዛዝኣ Iሳይያስን መጋበርያታቱን፡ ከም ሕሱም ከቢድ መጥቃEቲ ክወርዶ ጸኒሑን ኣሎን።
Eዚ ብፈላሊኻ ናይ ምግዛE ስልቲ ዝፍለጥ ፋሽስታውን ጸረ ህዝብን መርዛም ፖሊሲ፡ ንህዝብታት፡ Eናረኣዩ
ክዓውሩ፣ EናሰምU ክጸሙ፣ ምስ ቅልጽሞም ክለምሱ፣ ኣሕዋትን ኣሓትን ብርEዮ ኣብ ሕድሕዶም ክናቖሩ
ዝገብር Eዩ። ተደሚሩ ድማ፡ ንህዝብታትና መሬት ብብርሃና ጸልሚታቶም ርEሶም ኣድኒኖም ክግዝU ዝገብር
ስዉር መርዚ Eዩ።
ህዝብታት ኤርትራ ትማሊ ብባEዳውያን ገዛEትን መራሕቲ ገድልናን ዝተነጸገሎም ፈላላዪ መርዚ፡ ከቢድ ዋጋ
ከምዘEደዮም ኣይንዝንግOን፤ ግን ድማ፡ ሃገራዊ ነጻነቶም ንምEታር ፍጹም ኣይዓገቶምን። ሎሚ ድማ፡ ከም
መቐጸልታ ብረታዊ ገድልና፡ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን መጋበርያታቱን፡ Eድመ ጨካን ፋሽስታዊ ስርዓቶም
ንምንዋሕ፡ ጎድና ጎድ'ኒቲ ክፍጽሙዎ ዝጸንሑን ዘለዉን ጨካን ግፍEታት፡ Eዚ ፈላላዪ መርዚ'ዚ ይጥቀሙሉ
ምህላዎም ንርEዮ ኣሎና። ነዚ ፈላሊኻ ናይ ምግዛE ስልቲ'ዚ፡ ናይ ህዝብታትና ሓድነት ኣብ ክሊ ብዙሕነታዊ
ክውንነቶም ብዘተኣማማን ዝረጋገጸሉ ቅኑE መትከላት ብምኽታል፡ ብብቕዓትን ብትብዓትን ክንምክቶ ይህልወና።
ኣብ ደምበ ተቓውሞና ዝቀላቐል ዘሎ፡ ኣብ ብዙሕነታዊ ክውንነትና ስግኣት ዝፈጥር ዝምባለታት ድማ፡ ብትብዓት
ክንቃለሶን ክንስEሮን ዘሎና ደኣምበር፡ ብምንሕሓፍ Eንሓልፎ ክኸውን ኣይግባEን። ብዙሕነታዊ ክውንነት
ህዝብታትና ምኽባር ውሕስነት ሃገራዊ ሓድነትናን ዘላቒ ዓወትናን ስለዝኾነ።
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