መግሇጺ
ዜኽሪ ባሕቲ መስከረም 2014
ህዜቢ ኤርትራ ብተበራረይቲ ባዕዳዊ መግዚእታት ዜተገፈፈ ክብሩን ፖልቲካዊ ሌዕሊውነቱን ንምምሊስ
ብሰሊማዊ መንገዲ ቕረቦ ዜነበረ ሕቶ ዜኾነ ይኹን ተሰማዕነት ብድሕሪ ምስኣኑ፡ ብባሕቲ መስከረም
1961 ብረታዊ ቃሌሲ ከሌዕሌ ዜተገደደ፡ ምለእ ይጉዱሌ ነጻነቱ፡ ሓርነቱ፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን
መሰሊቱ ንምጉንጻፍ’ዩ ነይሩ። ብድሕሪ’ቲ ሰሊሳ ዒመታት ዜወሰደን ረዙን መስዋእትነት ዜሓተተን መሪር
ብረታዊ ቃሌሲ፡ ብ1991 ንባዕዳዊ ፋሽስታዊ ስርዒት ደርጊ ካብ መሊእ ኤርትራ ኣባሪሩ፡ ሃገራዊ ነጻነቱ
ተጎናጺፉን ሌዕሊውነት ሃገሩ ኣረጋጊጹን’ዩ። ኮይኑ ግን ብድሕሪ ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነት፡ እቲ ስሌጣን
ክጭብጥ ጽቡቕ ዕድሌ ዜረኸበ ጸቢብ ጉጅሇ ህግደፍ፡ ብርቱዕ ትጽቢትን ሞሳን ህዜብና ንምምሊእ ኣብ
ኤርትራ ጥዐይ ደሞክራስያውን ሌምዒታውን ፖልቲካዊ ስርዒት ክሃነጽ ጸረ-ህዜቢ መንነቱን ባህርያቱን
ኣይፈቐደለን። ብስንኪ’ዙ ከኣ ኤርትራ ኣብ መበሌ 21 ክፍሇ መን ንሌዕሉ 23 ዒመታት ዜኣኽሌ ህዜቢ
ዜመሓደረለ መሰረታዊ ቅዋምን ግዜኣተ-ሕግን ይብሊ ሃገር ኮይና ትርከብ። ብውጽኢቱ’ውን ህዜብና
ኩለ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰሊቱ ተገፊፉ ሰሊም፡ ቅሳነት፡ ቁጠባዊ ግስጋሰን ሓርነትን ማሕበራዊ
ፍትሕን ማዕርነትን ተነፊጉ፡ ኣብ ታሪኹ ተራእዩ ይፈሌጥ ናብዙ ሕጂ በጺሕዎ ል፡ ኩለ መዳያዊ
ከቢድ ቅሌውሊው፡ ተነጽልን ውድቀትን ክበጽሕ ተገዲዱ ኣል።
ህግደፍ ብ1991 ብድሕሪ ምሕራር ኤርትራ፡ ንብዘሕነትን ትጽቢትን ህዜብና ይኹን ኣህጉራዊ ክውንነት
ነጺጉ፡ እንኮ ሰሌፋዊ ፖልቲካዊ ስርዒትን ብምሌክነት ሓደ ሰብኣይ ዜዜወር ስሌጣንን ብምህናጽ፡ ጸቢብ
ጉጅሊዊ ረብሓታቱ ንምርግጋጽ ተጓየየ። ብ20 ሰነ 1991 ካብቲ ድሑር ዜኾነ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስብኡ
ተበጊሱ፡ ብግዜያዊ ወተሃደራዊ ዒወታት’ውን ሰኺሩ፡ ልሚ ኣብ ኤርትራ ብስም ፖልቲካዊ ውድባት
ሓሽውየ ኣይፍቐድን’ዩ ብዜብሌ፡ ንሃገራዊ ዕርቕን ስኒትን፡ ተሳትፎ መሊእ ፖልቲካዊ ብዘሕነት ህዜብና
ነጺጉ፡ ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ብምምስራት ናብ ሕብረ ሰሌፋዊ ደሞክራስያዊ ስርዒት ምስግጋር
ተሓሰመ። ካብ 1991 ጀሚሩ ግዜያዊ መንግስቲ ተባሂለ ምስ ተሰየመ፡ ክሳብ 2014 ዜኾነ ይኹን ሇውጥን
ነጻ ህዜባዊ ምርጫን ከይገበረ ከኣ፡ ንመበሌ 24 ዒመት ገጹ ይግስግስ ኣል። ህዜቢ ኤርትራ ዋሊ’ኳ ካብ
ባዕዳዊ መግዚእቲ ሓራ ወጺኡ ሃገራዊ ነጻነቱ ጋህዲ እንተገበረ፡ ከም ቀንዲ ምንጭን ዋና ስሌጣንን መጠን
ኣብ ጉዳዩ ክሳተፍን ክዋሳእን ይኽእሌ ፖልቲካዊ ሌዕሊውነቱን ወሳንነቱን ተመንጢለ ጅሆ ተታሒዘ
ይርከብ። ገባቲ ኢሳይያስ መወዳድርቲ ይብለ ኩለ ፖልቲካዊ ስሌጣን ኣብ ኢዱ ገቢቱ፡ ዒበይቲ ሃገራዊ
ኣጀንዳታት ንበይኑ ዜሕንጽጽን ዜፍጽምን፡ ብባህሪኡ ንሰሊም ተገዚኢ’ኳ እንተይኮነ፡ ጉዳይ ሰሊምን
ኲናትን ዜውስን ንሱ ጥራይ ክኸውን በቕዏ። በዙ ምክንያት’ዙ ከኣ ገባቲ ኢሳይያስ ዕሱባት ጭፍርኡ
ኣሰንዩ ንኤርትራን ህዜባን ንመንገዲ ዕንወትን ደሌሃምትን ካብ ዜመርሕ ነዊሕ ጉዕዝ ተጓዑዘ’ዩ።
ኣብዙ ህሞት’ዙ ድሕሪ 23 ናይ ነጻነት ዒመታት ዜኽሪ ባሕቲ መስከረም 2014 ኣብ ንዜኽረለ ሇና ዕሇት፡
ህዜቢ ኤርትራ ብሓፈሻ መንእስያት ድማ ብፍሊይ፡ ኣብታ ብደም ጀጋኑ ስውኣት ደቆምን ኣያታቶምን
ዜተረጋገጸት ገዚእ ሃገሮም ውሕስነት ሂወቶም ክረጋገጽ ብይምኽኣለ፡ ከም ብርቱዕ ውሕጅ ናብ ስደት
ብብዜሒ ዜውሕዜለ እዋን ንርከብ ኣሇና። ኣብ ሰደት እቲ ንመሊእ ኣህጉራዊ ማ/ሰብ ደንጹን ደንግጽን
ብደሊል ሰብ ጋጥሞም ምዜመዚ፡ መሸጣ ውሽጣዊ ኣካሊት፡ ኣብ ፍቆዶ ምደረ-በዳታትን ባሕርታትን
ንከቢድ ስቓይን ጃምሊዊ ህሌቂትን እናተጋሇጹ ከሇዉ፡ እቲ ከክፍኡ ገጽታ ናይ ዒሇም እናኣረየ ዛና ክፍኑ
ይሓፍር መራኸቢ ብዘሃን ገባቲ ህግደፍ፡ ንዛጋታቱ ግን ፍጹም ቆሊሕታ ዜሕርመለ፡ ንስድራ ቤቶም
ድማ ጽንዒት ይሃብኩም ምባሌ ዜነፍገለ፡ መሪር ኩነታት ምህሊውና የረድእ። እቲ ኣብ ውሽጢ ዜርከብ
ህዜብና’ውን ዜባጽሑ ደቁ ንስደት ምርሕለ ኩነታት ብምህሊዉ፡ ብዒሚቕ ጓሂን ማሕበራዊ ጸገማትን
ምውሓጡ ጥራይ ከይኣኽሌ፡ መሰረታዊ ቀረብ፡ ውሕስነት መግቢ፡ ኣገሌግልት መብራህቲ፡ ዜስተ ጽሩይ
ማይ፡ ሕክምና፡ ቴላፎን፡ ኢንተርነት፡ ተሓሪሙ ካብቲ ዜነበሮ ምዕባላታት ንድሕሪት ተመሉሱ፡ ኣብ

ጸሌማት ክነብር ተፈሪዱ ይርከብ። ብሓጺሩ ኩለ ህዜቢ ኤርትራ እናተበተነ ከል፡ ሃገር ብምሌእታ ናብ
ዕንወትን ብርሰትን እናምርሐት ከሊ ገባቲ ኢሳይያስ ግን ቅንጣብ ስምዑትን ሓሊፍነትን ስሇ ይስምዖ፡
ደው ኢለ ክሓስብ’ውን ድሌውነት የብለን።
ካብዙ ኣብ ሊዕሉ ዜተገሌጸ ሓቅታትን ኣብ ባይታ ል ይተገሇጸ ጭቡጥ ክውንነትን ብምብጋስ ድማ፡
ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ሓደጋ ምብትታንን ዕንወትን ንምድሓን መሊእ ሓይሌታት ደሞክራስያዊ
ሇውጢ ግዛ ይህብ ከቢድ ታሪኻዊ ጾርን ሓሊፍነትን ዜተሰከምናለ ውድዕነት ምህሊዉ ይእምት። በዙ
ታሪኻዊ ዕሇት’ዙ ከኣ ብኣረኣእያ ይኹን ብተግባር ነቲ መበገሲ ቅዱስ ዕሊማታት ባሕቲ መስከረም ኣብ
ሽቶኡ ንምብጻሕ፡ ሕድሪ እቶም ጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ ንምኽባር፡ ቃሌ ንኣትወለን ነሐድሰለን ዕሇት
ክኸውን ይግባእ። ከምቲ ጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ ንሓደ ስሙር ህዜብን ስምርቲ ሃገርን ክቡር ሂወቶም
በጀዉ፡ ኣብዙ መሪር ህሞት’ዙ መሊእ ሓይሌታት ደሞክራስያዊ ሇውጢ ብውሕዱ ካብቲ ንድሕሪት
እንተይኮይኑ፡ ንቅድሚት የሰጉም ከም ሕማቕ ባህሉ ዜተወረሰ ይመሰረታዊ ፍሌሌይ ብምንጋፍ፡
ሰሚርና ኢድ ንኢድ ተታሓሒዜና ንገባቲ ስርዒት ህግደፍ ብምውጋድ ሊቒ ሰሊም፡ ርግኣትን ራህዋን
ዜሰፈና ብግዜኣተ-ሕጊ ትግዚእ ደሞክራስያዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ንምህናጽ ኩለ መዳያዊ ድሌውነትና
ከነረጋግጽ ይህሌውና። እቲ ኣብ ውሽጥን ደገን ዜነብር ል ህዜብና’ውን ከምቲ ሓድነቱ ዒቒቡ ንባዕዳዊ
መግዚእቲ ንምብራርን ሃገራዊ ነጻነቱ ንምዕዋትን ብጅግንነት ዜተቓሇሰ፡ ሕጂ’ውን ካብቲ ኣንጸሊሌይዎ
ዜርከብ ከቢድ ሓደጋ ምብትታንን ዕንወትን ብምድሓን ደሞክራስያዊ ሇውጢ ንምርግጋጽ ቅሌጽሙ
ኣስሚሩ ብምለእ ሓይለ ክሌዒሌ ይግባእ።
ታሪኻዊት ባሕቲ መስከረም ንሇኣሇም ተኺራ ትንበር!!
ዒወት ንፍትሓውን ደሞክራስያውን ቃሌሲ ህዜቢ ኤርትራ!!
ስዕረትን ውድቀትን ንገባቲ ስርዒት ህግደፍ!!
ዜኽርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ!!
ቤት ጽሕፈት ዛናን ሓበሬታን
ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ሇውጢ (ኤስደሇ)
ባሕቲ መስከረም 2014

