ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT
ሰብኣውነት ኣልቦ፡ ብህዝቡ ዝጨከነ ፋሽስታዊ ስርዓት፤
ኣብ ሃገርና ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ደጋጊምካ እንክትሓስብ፡ ድቃስ ዝኸልኡ ክውንነታት ተስተብህል። ብፍላይ
እዚ ኣብ ስልጣን ተኾዲጩ ዘሎ ጉጅለ፡ ኣብ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎና፡ ብህዝቢ ተሓብሒቡ ዝዓበየን ናብ ስልጣን
ዝበቕዐን ምዃኑ ክትዝክር እንከሎኻ ኣዝዩ የሰንብድን የደንጹን። ምእንቲ ህዝቢ እጋደል ኣሎኹ፡ መጻኢት ኤርትራ ዓዲ
ሰላም፣ ዓዲ እንጀራ፣ ዓዲ ሕረስ ሓረስታይ፣ ንገድ ነጋዳይ ክትከውን እያ፤ ወረ ኣብ ቃልሲ ሚልዮን ቅርሺን፡ ሓደ ቅርሺ
ዝኸፈለን ማዕረ ዝነብረላ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈና ሃገር ክትከውን እያ ኢሉ ዝተመባጸዐ መሪሕነት ህግሓኤ/ህግደፍ፡
ፖሎቲካዊ ስልጣን ምስ ገበተ፡ ብኽንዲ'ዚ ዝኣክል፡ ኣብ ልዕሊ ሓብሓቢኡ ዝኾነ ህዝቢ ዝጨከነሉ ምስጢር እንታይ እዩ
ዝብል ሕቶ፡ ዛጊት መልሲ ዘይተረኸቦ እዩ።
ኣብ ዓለምና ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዝኽሰሳ ሃገራት፡ እታ ቀዳመይቲ ሰሜን ኮርያ ምዃና ተደጋጊሙ ክጥቀስ ንሰምዕ
ኢና። ሎሚ ሎሚ ድማ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝመርሓ ዘሎ ሃገርና ኤርትራ፡ መዘና ሰሜን ኮርያ ምዃና ምጥቃስ፡
እናተለመደ መጺኡ ኣሎ፤ ንምዃኑ ሰሜን ኮርያ፡ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብቐዳምነት ዝተኽሰሰትሉ ምኽንያት እንታይ
ኮን ይኸውን ኢልና እንሓትት፡ ምስ'ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝወርድ ዘሎ በደል ብምንጽጻር፡ ኣየንኡ ከምዝኸፍእ
ንምውድዳር ጥራሕ እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ፡ ብቐንዱ ንዕኦም ዝምልከት ዋኒን እዩ። ብርግጽ ንተሞኩሮ
ሰሜን ኮርያ ክንድህስስ እንከሎና፡ እንፈልጦ ሓቂ ኣሎ። ኣብ ሰሜን ኮርያ፡ ፕረዚደንትነት ናይ'ታ ሃገር፡ ኣብ ሓደ ቤተ-ሰብ
ተሓጺሩ፡ ዝሞተ ወላዲ፡ ስልጣኑ ብውላዱ ተተኪኡ ክመርሓ ክንዕዘብ እንከሎና፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ'ውን እናሸምገለ፡
ሓንቲ እግሩ ናብ መቓብር እናወረደት ክትከይድ እንከላ፡ ንመንበረ ስልጣኑ፡ ብወዱ ክትክእ ድንዕ-ድንዕ ከምዝብል ክሕመ
እንከሎ፡ ለካ ባህርያት ጨካናት መራሕቲ ከም ለበዳ ሕማም ተመሓላላፊ እዩ ንምባል የድፍር እዩ። ንሕጂ፡ እዚ ነጥቢ'ዚ
ይጽናሓልና።
ህዝብታት ኤርትራ፡ ን20 ዓመታት ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልሲ፡ ን30 ዓመታት ድማ፡ መሪር ብረታዊ ተጋድሎ ከካይዱ
እንከሎዉ፡ ክቱር ባህጊ ነጻነት ሃገር ዝደረኾም ምንባሩ ኣየካትዕን። ህዝብታትና ምሒር ፍቕሪ ሃገር ዘቃጸሎም፡ ኣብ ገዛእ
መሬቶም ሃገራዊት ባንደራ ኣብ በሪኽ ቦታ ተሰቒላ ክትንብልበል ጥራሕ ክሪኡ ኣይነበረን። ገዛኢ ባዕዳዊ ስርዓት ካብ
ሃገሮም ተወጊዱ፡ ሓመድ ድፋጫኦም ዘስትዮም፡ ካብ ኣብራኾም ዝተፈጠረ ውላድ ክሕንግሩ ብምምናይ ፈጺሙ ኣይኮነን።
ኣብ ገዛእ ሃገሮም ከም ጓና ዘንከላበቶም ባዕዳዊ ገዛኢ፡ ንሓንሳብን ንሓዋሩን፡ ካብ መረበቶም ክሕግሕጉ ቆሪጾም ክጋደሉ
እንከሎዉ፡ 'ታተ' እናበሉ ዘዕበዩዎ ውላዶም፡ ገቢሉ ብኣፈ-ሙዝ ጠበንጃ ራዕራዕ ኣቢሉ፡ ርእሶም ደፊኡ ክጭቁኖም ብምህራፍ
ኣይነበረን....ወዘተ።
ህዝብታትና ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነት፡ ኩሉ ኣብ ኢዶም ዘሎ ነጊፎም ከበርክቱ እንከሎዉ፡ ብሰንኪ ባዕዳውያን ገዛእቲ
ዘሕለፉዎም ቆጺርካ ዘይውድኡ መከራን ውርደትን፡ ኣብ መሬት ኤርትራ ዳግም ከምዘይምለሱ ንምግባር እዩ ዝነበረ። እዚ
ሓቂ'ዚ፡ ዝኾነ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ፍልጠት ዝሓትት ኣይኮነን። ኣብ እንግድዓኦም ንዘበናት ዝተጻዕነ ሕሰም ዝጠልቦ ፍታሕ
እዩ። ነቲ ዘይደልዩዎ ባዕዳዊ ሓይሊ ብጅግንነትን ብተወፋይነትን ክቃለሱዎ ክወፍሩ እንከሎዉ፡ ብኡኡ ዝወርዶም ኩሉ
ዓይነት ክፉእ፡ ካብ ዝባኖም ንምድርባይ ምንባሩ ዘካትዕ ኣይኮነን።
ብርግጽ፡ እቲ ዘይትደልዮ ንምውጋድ ክትቃለስ እንከሎኻ፡ ካልእ ዝኸፍአ ኣደራዕ ኣብ ዝባንካ ዝጽዕን፡ ደርፍኻ እናዘመረ፡
ኣብ ውሻጠኻ ዝዓቢ ሕሱም ውላድ ከምዝህሉ ንምግንዛብ፡ ውህሉል ተሞኩሮን እኹል ንቕሓትን ዝጠልብ ምዃኑ ዘይሰሓት
እዩ። እቲ ትትምነዮ ናይ ርሑቕ ጽቡቕ፡ ብግቡእ መምዩ ዘቐምጥ፡ ናብኡ ከመይ ከምትበጽሕ መርሃ ዓወት ዘርኢ፣ ቅኑዕ
ስትራተጅን ስልትን ዝሕንጽጽ፡ ነዚ ሓቂ'ዚ ካብ ወጋሕትኡ ተገንዚብካ ብንቕሓት ክትቃለስ ለይትን ቀትርን ዝዓዪ፡ ናብ
ህዝቡ ዝወገነ ቅኑዕ መሪሕ-ውላድ ምርካብ ይጠልብ። ኣብ ዝተናውሐን መሪርን ቃልሲ፡ ዝደለኻዮ ናይ ርሑቕ ጽቡቕ
እናተመነኻ፡ ብጅግንነትን ብተወፋይነትን ምግዳል ጥራሕ ኣኻሊ ኣይኮነን። ነዚ ጅግንነትን ተወፋይነትን ከም ሕሱም
መዝሚዙ፡ ጽባሕ ተመሊሱ ዝገደደ በላዒኻ ዝኸውን ውላድ ተኸናኺንካ ምዕባይ'ውን፡ የጋጥም እዩ። ብምስላ ወለድና፡
''ዘዕበኻዮ ከልቢ ኣይንከስካ'' እኳ ዝበሃል። ከም ኢሳይያስን ጉጅልኡን ዝመሰሉ ኣብ ውሽጢ ሕቶ ነጻነት ተሓቢኦም ዝገበሉ፡
ዕድል ረኺቦም ኣብ እንግድዓ ህዝቢ ክድይቡ እንከሎዉ፡ ካብ'ቶም ዝተሳዓሩ ባዕዳውያን ዝኸፍኡ ተዃሉ ኮይኖም ዓዲ
ከምዘጥፍኡ እነሆ እዘን ዝሓለፍናየን 24 ዓመታት ጥራሕ እኹላት ምስክራት ይኾናና። ባህርያትን ተሞኩሮን መሪሕነት
ህግሓኤ ኣዕሚቑ ዝፈልጥ፡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብሽም ህግደፍ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ንበይኖም ካብ ዝብሕቱ ዝጀመረ
ከምዘይኮነ ኣንዳዕዲዑ ይፈልጥ እዩ።
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እቶም ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነት ክጋደሉ፡ ካብ 70ታት ጀሚሮም ኣብ መስርዕ ህ.ግ. ዝተሰለፉ መንእሰያት ኤርትራ፡ ምድሪ ቤት
እታ ውድብ ካብ ዝረገጹላ ዕለት እዮም ሰብኣዊ መሰሎም ክርገጽ ዝጅምር። ከም ኤርትራውያን ተጋደልቲ ሕድሕዶም
ክፋለጡ፡ ዓዶም ክተሓታቱ ብወንጀል ዘሕትት ገበን እዩ። ብውልቁ ዝውንኖ ዘይብሉ፡ ዝተባሃሎ ብዘይ ግልጽ ምልጽ
ክፍጽም ጥራሕ ይግደድ። ንልዕሌኻ ዘሎ መራሒ ተሪር ሕቶ ምሕታት ወይ ምቅዋም፡ ፈጺሙ ዘይፍቀድ ጥራሕ ዘይኮነስ፡
ንምሸቱ ብሽም ''ጦፍ'' ተጸዊዕካ ምስ ከድካ፡ ደሃይካ ብዘይሓታቲ ኣብ ጎዳጉድ ሳሕል ክትበሊ ወይ ድማ ሂወትካ ናይ
ምስኣን ዕድል ኣብ ዝባንካ እዩ። ምሕታቱን ምቅዋሙን ከም ነውሪ ተቖጺሩ፡ ኣብ ጋህስታት ሳሕል ተኣሲሩ ብዘይ ደሃይ
ክግረፍ ዝጸንሐ ተጋዳላይ፡ ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ፡ መግረፍቱ ወዲኡ ናብ ኣሃዱታት ክምለስ እንተበቒዑ፡ ታሪኽን ተሞኩሮን
ዘሕለፎ ማእሰርቲ፡ ንብጾቱ ከውግዕ ማለት፡ ሂወት ዘስእን ከቢድ ገበን እዩ። ክሳብ መስዋእቱ ኣብ ከብዱ ዓቝሩዋ ክጸንሕ
ግድን እዩ። ኣብ ውድብ ህግሓኤ፡ ብጉጅለ ዝለዓል ፖሎቲካዊ ሕቶ ወይ ተቓውሞ ድማ፡ እቲ ዝኸፍአን ብኢሳይያስን
ጉጅልኡን ፈጺሙ ዘይጽወር፡ ዕጭኡ መቕዘፍቲ ጥራሕ
እዩ። እዚ ሓቀኛ ተሞኩሮ'ዚ፡ ነቶም ብሽም መንካዕ፣
ኣውራጃውያን፣ የማናውያን ...ወዘተ፡ ዝብል ስያመ ተለጢፉዎም፡ ኣብ ፎቖዶ ጎቦታት ሳሕልን ሰሜናዊ ባሕርን ዝሓቐቑ
ሓርበኛታትን ዲሞክራስያውያንን ተጋደልቲ ምዝካር ኣኻሊ እዩ። ስለዚ እዚ ንሰብኣዊ መሰል ተጋደልቱን ኣባላቱን
ብዘይንሕስያ ምድቋስ፡ ምስ ደሙ ዝተዋሃሃደ ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ቤተ-መንግስቲ ኣስመራ ምስ ነቆጠ፡ ጸበል ጻድቕ
ተነጺጉዎ'ውን፡ ርህራሄ ክወርሶ ኣይክእልን። መሪሕነት ህግሓኤ፡ ብርእሰ ፋሽሽት ኢሳይያስ እናተመርሐ ፖሎቲካዊ ስልጣን
ምስ ጨበጠ፡ ምስ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተኸተሎ ፖሊሲ፡ መቐጸልታ ናይ ሜዳ ባህሪኡ'ምበር ሓድሽ ዝፈጠሮ ኣይኮነን
ንምባል እዩ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይስን ጉጅልኡን፡ ሰብኣውነት ኣልቦ፡ ምሒር ዝጨከነ መንግስቲ ተኺሉ፡ ክገዝእ ጸኒሑ ኣሎ። እዚ
ስርዓት'ዚ፡ ብህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ደቁን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብማሕበረ ሰብ ዓለምን መንግስታት'ውን፡ ብተደጋጋሚ
ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክኽሰስ ጸኒሑን ኣሎን። እዚ ክሲ'ዚ ብኣዝዮም ዘስካሕክሑ ብዙሓት መረዳእታታት ዝተረጋገጸ'ኳ
እንተኾነ፡ እዚ መንግስቲ'ዚ ምስ ኮራኹሩ፡ ዓይኖም ብጨው ሓጺቦም፡ ብተደጋጋሚ ክኽሕዱ ጸኒሖምን ኣሎዉን። ብውድብ
ሕቡራት መንግስታት፡ ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ብዝምልከት መጽናዕቲ ክካይድ ዝተመዘዘ መርማሪ ኮምሽን፡
በብእዋኑ ዘቕርቦም ኣብ ጭብጥታት ዝተመስረቱ መጽናዕቲታት፡ ''ኮነ ኢልካ ንምስሊ ኤርትራ ንምድዋን ዝተማህዘ ጠቐነ
እዩ'' ብምባል ብድፍረት ክኽሕዱ ሰሚዕናዮም። ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ኤርትራ ርኡይ ዝኾነ ምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት
እናተመዝገበ ይኸይድ ምህላዉ ከእምኑ ይሃልኩ። ዓጃይብ እዩ።
ኣብ ሓደ ሃገር፡ ውሕስነት ሰብኣዊ መሰላት ዝረጋገጽ፡ ብህዝቢ እምነት ተነቢሩሉ ብዝጸደቐ ሃገራዊ ቅዋም እዩ። ካብ ሃገራዊ
ቅዋም ወጻኢ፡ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ካልእ ምዝራብ ፍረ ኣልቦ እዩ። ብቅዋም ዘይትምራሕ ሃገር፡ ውልቀ ሰባት
ከም ድልየቶም ዝዕንድሩላ፡ ብኣንጻሩ ኣብዝሓ ህዝቢ ግዳይን ኣደዳ በላዕቲ-ሰብን ዝኾነላ ምዃና፡ ከይተሓልመ ዝተፈትሐ
እዩ። ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ/ህግደፍ እትምራሕ ኤርትራ፡ ሃገራዊ ቅዋም ዝበሃል ዘይብላ፡ ብድልየትን ትእዛዝን ሓደ
ውልቀ-ሰብን እሙናት ኮራኹሩን እትግዛእ ሃገር እያ። እቲ ንማሕበረ ሰብ ዓለም ንምድንጋር፡ ንፖሎቲካዊ ሃልኪ ዝተዳለወ፡
ብ97 ጸዲቑ ተባሂሉ ብዙሕ ዝተጃህሩሉ ''ሃገራዊ ቅዋም''፡ ን15 ዓመታት ኣብ ከብሒ ኢሳይያስ ተገኒዙ ጸኒሑ፡ ብዕሊ
ከምዝሞተ፡ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ተኣዊጁ እዩ።
ስለዚ ሃገራዊ ቅዋም ዘይብላ ኤርትራ፡ ብትእዛዝ ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ብዙሓት መራሕቲ ብውሳይ ፎቖዱኡ ሞይቶም
ተረኺቦም እናተባሃሉ ዝጠፍኡላን፡ ብዘይ ፍትሕን ፍርድን፡ ን10ተታት ዓመታት፡ ኣብ ዝተኣሰሩሉ ጋህሲ ዘይፍለጥ ዝዳጎኑላ
ሃገር'ያ። ዜጋታት፡ ብኣባላት ሃገራዊ ''ድሕነትን ጸጥታን'' ካብ ገዝኦምን ጎደናታትን እናተወጠጡ፡ ከም ናይ ሕድሪ ኣቕሓ፡
ኣብ መደበራት ፖሊስ ተሞቂሖም፡ ንዓመታት ብዘይ ሓታቲ ዝበልዩላ ሃገር እያ። ዜጋታት ክሶም ኣብ ቤት-ፍርዲ ቀሪቡ
ብጠበቓ ክሟገቱ ዘይክእሉላ፡ ብፍሉይ ወታደራዊ ፍርዲ፡ ኣብ ዘይፍለጥ ቤት-ማእሰርቲ ተዳጕኖም ዝማስኑላ ሃገር እያ።
መንእሰያት ኤርትራ ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕድመኦም ሙሉእ ብዘይ ደመወዝ፡ ጊሎትን ከደምትን ህግደፍን ላዕለዎት
ጀነራላትን ኮይኖም ከርፋሕ ሂወት ዘሕልፉላ ሃገር እያ። ዜጋታት፡ ስርዓተ ምሕደራ ህግደፍ መሪሩዎም ናብ ስደት ከምርሑ
ክብሉ፡ ብሓይልታት ጸጥታ ህግደፍ፡ ፎቖዶ ጎቦታትን ስንጭሮታትን ብተመልከተለይ ጥይት፡ ዝቕዘፉላን ቀለብ ኣራዊት
ክኾኑ ዝፍረዱላ ሃገር እያ። ስድራ ግዳያት፡ ንቡር ሓዘን ከይገብሩን ዓው ኢሎም ከይበኽዩን ዝኽልከሉላ ሃገር እያ። ኣብ
ጉዕዞ ስደት፡ ኣብ ምድረ-በዳ ሲናይን ሰሃራን ብጸሓይ ሃሩር፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብምጥሓል፡ ብተደጋጋሚ ዝቕዘፉ ዘለዉ
ወገናትና፡ ኣብ መሬት ዓዶም ንቡር ሓመድ ድበ ተነፊጉዎም፡ ኣብ ስደት ኣብ ጊዝያዊ መቓብር ተደብዮም ክተርፉ ዝብይን
ፋሽስታዊ ስርዓት ዝገዝኣ ዘሎ ሃገር እያ ኤርትራ።
እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ዝተወሰኑ ኣብነታት፡ ናይ'ቶም ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ዝወርዱ ዘለዉ መዳርግቲ
ዘይብሎም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት እዮም። እዚኦም ኩሎም ተደማሚሮም፡ መግለጺ ሓቀኛ መንነት ና'ይ'ቲ ኣብ ሃገርና
ዝገዝእ ዘሎ ፋሽስታዊ ስርዓት እዮም። ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኣብ ልዕሊ'ቲ ብሂወት ዘሎ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ
ልዕሊ'ቶም ኣብ ስደት ሂወቶም ዝሰኣኑ ዜጋታት ሕሱም ጭካነ ዘርኣዩ እዮም።
ንመንእሰያትና ካብ ሙህሮን ንቡር ማሕበራዊ ሂወትን ዝኣገደ፡ ከይፈተዉ ሃጽ ኢሎም ናብ ስደት ክጠፍኡ ዘገደደ ስርዓት፣
ሂወቶም ምስ ተቐዝፈ፡ ንዘልኣለም መዕረፊት ትኾኖም፡ ዕትብቶም ዝተቐበረትላ ጭራም መሬት ዝነፍግ ስርዓት፡ ብጭካነን
ሕሱም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዘይተኸሰሰ ደኣ፡ መን ክኽሰስ? ኣብ መጋባእያ ዓለም ቀሪቡ ብከቢድ ወንጀል ዘይተፈረደ
ደኣ መን ካልእ ክፍረድ?
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ከም'ዚኦም ዝመሳሰሉ መወዳድርቲ ዘይብሎም፡ ዓለም ብዓለሙ ዝፈለጦም ጨካን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት እናፈጸመ እንከሎ
እዩ፡ ዓይኑ ብጨው ተሓጺቡ፡ ''ኣብ ልዕለይ ጠቐነ ይወርድ ኣሎ'' እናበለ ዘእዊ። ብተመሳሳሊ እቶም ጊዝያዊ ጥቕሚ
ዘስለሎም፣ እናረኣዩ ዝዓወሩ፣ እናሰምዑ ዝጸመሙ ደገፍቱ ድማ፡ ከም ፓፓጋሎ፡ ሓሶት ህግደፍ ክደግሙ ዝህውትቱ ዘለዉ።
እዚ ዓይኒ ኣንቁሪ ዝኾነ ክሕደት'ዚ፡ ኣብ መወዳእታ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዘየናሕሲ ፍርዱ ዝረኽበሉ ከምዝኸውን
ዘጠራጥር ኣይኮነን፡፡ ደገፍቱ ድማ፡ ዕድመኦም ሙሉእ፡ ካብ ከርሶም ዘይወጽእ ጣዕሳ፡ ይሙዕጉ ምህላዎም ከስተውዕሉ
ይግባእ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ዝሓለፉ 24 ዓመታት ናይ ስልጣን ዕድሚኡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈጸሞም ግህሰት ሰብኣዊ
መሰላት፡ ንዓለም ከይቃልዑ፡ ንኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት፡ ናብ ኤርትራ ኣትዩ መጽናዕቲ ከየካይድ ዓጊቱ ጸኒሑ እዩ።
ይኹን'ምበር እዛ ጉጅለ'ዚኣ፡ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ካልኦትን፡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝርከቡለን ቦታታት ተዘዋዊራ፡
ንግዳያት ኣዘራሪባን ጭብጥታት ኣሰንያን፡ በዓል 484 ገጽ መጽናዕቲ ዘርጊሓ ኣላ። እቶም ድሮ ተዳልዮም ዘለዉ
መረዳእታታት፡ ውሒዶም እንተዘይተባሂሎም፡ ዝተጋነኑ ግን ኣይኮኑን። ምኽንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘይተነገረሉ'ምበር
ዘይተፈጸመ ዓይነት ወንጀል ከምዘየልቦ፡ ሕርሕራይ ጌርካ ስለ ዝፍለጥ እዩ። ወዮ ደኣ፡ ኣብ ካልኦት ኣጀንዳታት በይኖም
ክንዛረበሎም ስለዝመረጽና'ምበር፡ ንህዝብታት ኤርትራ ኣብ ኩሎም ዓውድታት፡ ናብ'ዚ ወዲቖሞ ዘሎዉ ከቢድ ሓደጋ
ብርሰት ዘቃልዖም፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ስርዓቱን ምዃኖም ዝሰሓት ኣይኮነን።
ምስ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዝተታሓሓዘ፡ ሎሚ ከም ፍሉይ ምዕባለ እንርእዮ፡ እዚ ሓቂ'ዚ ብልሳን ግዳያት ኤርትራውያን
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብጉጅለ መጽናዕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብጭቡጥ ተረጋጊጹ እዩ፤ ዓበይቲ መንግስታት ኣውሮጳ ድማ፡ ብደረጃ
ፓርላማታተን ውዑይ መዛረቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ቅኑዕ ጸብጻብ ተቐባልነት ዝረኸበሉ እዋን ምዃኑ እዩ። እዚ ተመዝጊቡ
ዘሎ ናይ ኣረኣእያ ምዕባለ፡ ድሕሪ 24 ዓመታት፡ ከቢድ ዋጋ ምስ ተኸፈሎ ዝተመዝገበ ምዕባለ ምዃኑ ኣይንስሕቶን። እዚ
ሓቂ'ዚ ብኸምዚ ጎሊሁ ምቅልዑ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ውቅዒት ዘዕረፈሉ ክኸውን እንከሎ፡
ንተቓለስቲ ሓይልታት ኤርትራ ድማ፡ ጥጡሕ ዲፕሎማስያዊ ተደማጽነት ንምርካብ ሰፊሕ ዕድል ዝህብ እዩ።
ፋሽስታዊ መንግስቲ ህግደፍ፡ ንዓመታት ከዊሉ ዝሓዞ ግናይ መንነቱ ብሰፊሕ መጽናዕቲ ተሰንዩ፡ ናብ ሙሉእ ዓለም ተቓሊዑ
መዛረቢ ኣጀንዳ ብምዃኑ፡ ክጻወሮ ዘይክእል፡ ዕብድብድ ኣትዩዎ ይርከብ። ስለዝኾነ'ውን ከም መንግስቲ ኣሎን ዘየሎን
ዓቕምታቱ ኣፍሲሱ፡ ነቶም በሃማት ደገፍቱ ኣገዲዱ ተሰለፍ ተኣንጎት ብምባል ንምፍሻሉ ክረባረብ ጸኒሑ ኣሎ። ሕሉፍ
ሓሊፉ፡ ኣብ'ታ ከም ሕዛእቲ ዓጊቱ ሒዙዋ ዘሎ ኤርትራ ዝለመዶ ነውራን ጽዩፍን ሰነ-ምግባር፡ ኣብ ከተማ ጀነቭ፡ ብልኡኻቱ
ኣቢሉ፡ ንኣባላት ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት፡ ከፈራርሕን ከጉባዕብዕን ከምዝተራእየ ኣብ መድረኽ ተቓሊዑ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ፡
ወኪሉ ተስፋሚካኤል ገራህቱ ድማ፡ ንመንግስቲ ህግደፍ ወኪሉ፡ ንክብሪ ተሳተፍቲ ዘይምጥን ዕዋላዊ መደረ ከቕርብ
ብምፍታኑ፡ መግለጺኡ ክውድእ ዕድል ከምዘይረኸበ ተፈሊጡ እዩ። ገና በቲ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ ሰፊሕ
መጽናዕቲ ከይተመርመረ እንከሎ፡ ወኪል መንግስቲ ህግደፍን ልኡኻቱን ኣብ ዓዲ ዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰልን፡ ብግህሰት
ሰብኣዊ መሰል ዘኽስሶም ነውሪ ብምንጽብራቕ ተቓሊዖም ምህላዎም ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ጽፍዒት ከምዝወረዶም የረድእ።
መንግስቲ ህግደፍን ደገፍቱን ዝነብሑ እንተነብሑ፡ እዚ ሓቂ'ዚ ክቕየር ዘይክእል፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ
ሃገርን ኣብ ወጻእን፡ ኣብ ዝባኖም ዘሎ ዘይሃስስ ገጸብ(በሰላ) ውጽኢት እዩ። ስለዚ፡ ፋሽስት ህግደፍ፡ ነዚ ክዉን ሓቂ'ዚ
ንምዕባጥ ክንዲ ዝገዓረ እንተገዓረ፡ መሕጸሪ ዕድሚኡ'ምበር፡ ኣብ ባይታ ንዘሎ ዝፈጠጠ ሓቂ ዝሑል ማይ ጀሊሑ፡ ዝልቅባ
ናይ ስልጣን ዕድመ ኣይትህሉዎን።
ኩላትና ደለይቲ ለውጢ ህዝብታት ኤርትራን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን፡ ነዚ ኣብ ማሕበረ ሰብ ዓለምን ዓበይቲ መንግስታትን
እናማዕበለ ዝመጽእ ዘሎ ግንዛበ ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ፡ ብዝያዳ ብምጥንኻር፡ ዕድመ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምሕጻር
ከነውዕሎ ይግባእ። ሎሚ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ እግሪ እግሩ እናሰዓብና፡ ዲያብሎሳዊ ባህርያቱን ተግባራቱን ንዓለም
ንምርዳእ፡ ብሕኑን ክንቃለሰሉ ዝግባእ፡ ኣገዳሲ ዓወት ክሕፈሶ ዝኽእል መዳይ ናይ ቃልስና እዩ። ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ
ዝርከቡ ደለይቲ ለውጢ ዝኾኑ ኤርትራውያን፡ ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ ዘድምዕ ውጽኢት ንምጉንጻፍ ከካይዱዎ ዝጸንሑን ዘለዉን
ዘይሕለል ቃልሲ፡ ብጽንዓት ክቕጽሉዎ ይህልዎም። ውድብና ሰደግኤ፡ ብዘለዎ ዓቕሚ ነዚ ጨካን ፋሽስታዊ ስርዓት'ዚ
ብምቅላዕ ንምስዓሩ፡ ኣብ ጎድኒ ህዝቡን ተቓለስቲ ሓይልታት ኤርትራን ተሰሊፉ ክቃለስ እዩ።
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ።
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