መግሇጺ ባሕቲ መስከረም 2015
ብባሕቲ መስከረም 1961 ብመሪሕ ጅግና ሓምድ እድሪስ ዒወተ ዜተጀመረ ብረታዊ ተጋድል ህዜቢ
ኤርትራ ኣብ 2015 ንመበሌ 54 ዒመት’ዩ ዜበዒሌ ል። መሰረታዊ ዕሊማታት ባሕቲ መስከረም ባዕዲዊ
መግዚእቲ ኢትዮጵያ ካብ መሊእ ኤርትራ ምጽራግን ሃገራዊ ነጻነት ምርግጋጽን’ዩ ነይሩ። ኪኖኡ’ውን
ንህዜቢ ኤርትራ ሰናይ ፖልቲካዊ ምሕዯራ ብምርግጋጽ፡ ሊቒ ሰሊም፡ ቀጻሌነት ሇዎ ዯሞክራስያዊ
ምዕባላ፡ ማሕበራዊ ፍትሒ፡ ማዕርነትን ግስጋሰን ንምውሓስ’ዩ ዜነበረ። ብ1991 ህሊወ ፋሽስታዊ ስርዒት
ዯርጊ ካብ መሊእ ኤርትራ ተጸሪጉ ሃገራዊ ነጻነት ጋህዱ ክኸውን ከል፡ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቲ ካብ
ሜዲ ኤርትራ ኣትሒዘ ብበሓትን ጸረ ዯሞክራስን መንነት ወይ ባህርያት ዜሇሇ ውድብ ህግሓኤ ሌዕሌነቱ
ኣረጋጊጹ፡ ብይ ፍቓድ ህዜቢ ፖልቲካዊ ስሌጣን ብምጭባጡ፡ ህዜቢ ኤርትራ ብሰናይ ፖልቲካዊ
ምሕዯራ ክመሓዯር ኣይተዒዯሇን። ብውጽኢቱ ድማ ህዜቢ ኤርትራ ካብ ባዕዲዊ መግዚእቲ ብድሕሪ
ምንጋፉ፡ ብቀጥታ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ባርነታዊ መግዚእቲ ዯቂ ሃገር ተቖሪኑ። ኩለ ሰብኣውን
ዯሞክራስያውን መሰሊቱ ተጨፍሉቑ ሊቒ ሰሊም፡ ቀጻሌነት ሇዎ ዯሞክራስያዊ ምዕባላ፡ ማሕበራዊ
ፍትሒ፡ ማዕርነትን ግስጋሰን ተሓሪሙ ክነብር ጸኒሑን ኣልን።
ኣብዙ 24 ናይ ነጻነት ዒመታት’ዙ ድማ ብሰንኪ’ቲ ኣዕናዊ ዜኾነ ፖሉሲታትን ጨካን ተግባራትን ስርዒት
ህግዯፍ እቲ ተቓሉሱ ቓሇሰን ክቡር ህይወቱ ዜኸፈሇን ህዜቢ ኤርትራ ሞሳ ናይቲ ኩለ ማእሇያ ይብለ
መስዋእትነቱ ተሓሪሙ ኩለ’ቲ ኣል ዜበሃሌ ግፍዕታት፡ ግህሰታትን በዯሊትን ክቕበሌ ተገዱደ’ዩ።
ብውጽኢቱ’ውን ህዜቢ ኤርትራ ብሓፈሻ እቲ ግዲይ ዜኾነ መንእሰይ’ውን ብፍሊይ ኣብ ሌዕሉ’ቲ ፍጹም
ሓሊፍነት ይስምዖ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ብርቱዕ ቅሬታታትን ቅርሕንትን እናኣሕዯረ ብምምጽኡ ከይፈተወ
ካብ ገዚእ መረበቱን ሃገሩን ናብ ስዯት ክውሕዜ ተቐሰበ። ካብ ዕሇት ንዕሇት ክንድ’ዙ ዜኣኽሌ ህዜቢ
ብፍሊይ’ውን ሓድሽ ትውሌድን ሞቶር ሇውጥን ዜኾነ መንእሰይ ብናህሪ ናብ ስዯት ገጹ ከምርሕ ከል
መራሕቲ ህግዯፍ ግን በዙ ኩነታት’ዙ ቅጭጭ’ውን ኣይበልምን። ነቲ ናብዙ ብጽሐ እከይ ፖሉስታትን
ተግባራትን ኣብ ክንዱ ጽጹይ መጽናዕቲ ብምክያድ ግቡእ መፍትሒ ምቕራብ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ዜኾነ
ይኹን ዜሕተተለ ሓሊፍነት ከም ይብለ፡ ምንጪ ናይቲ ጸገም ብኤርትራ ዜቐንኡ ጎረባብቲ ሃገራትን
ሓያሊት መንግስታትን ምዃኖም ከም ምክንያት ምቕራብ፡ ከም መዜሙር ዜዯጋገም ኮይኑ ቀጸሇ። እዙ ግን
ዋሊ’ኳ ሽሕ ግዛ እንተተዯጋገመ ንገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ካብ ውድቀት ድሕኖ ብቁዕ ምክንያት ኮይኑ
ኣይተረኸበን።
ካብ ግዛ ናብ ግዛ ቁጥዏታትን ጽሌእታትን ህዜብና ኣብ ሌዕሉ’ቲ ስርዒት እናበርትዏ ብምምጽኡ ኣብ
ዜሓሇፈ ሰነ 2015 ምስ ጸብጻብ ኣጻራዪ ኮሚቴ ሰብኣዊ መሰሊት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ተዯሚሩ፡
እቲ ነዊሕ ዜተዒገሰ መንእሰይ ኣብ ውሽጡ ዜነበረ ብርቱዕ ስቕታ ሰቢሩ፡ ኣብ ጄነቫ፡ እስራኤሌ፡
ኢትዮጵያን ኣሜርካን ንህግዯፍ ርዒዯን ህዜቢ ምስ ህግዯፍ ከምየሇ ብግብሪ ረጋገጸን ማዕበሊዊ ሰሊማዊ
ሰሌፍታት ክንርኢ በቒዕና። እዙ ኣብ ታሪኽ እቲ ይሕሇሌ ዯሞክራስያውን ፍትሓውን ቃሌሲ ህዜቢ
ኤርትራ ሓድሽ ምዕራፍ ዜኸፈተ ኣዎንታዊ ተበግሶ’ዩ ክበሃሌ’ውን ይከኣሌ። ከምዙ ዒይነት ሰሊማዊ
ሰሌፍታት ኣብ ዜተፈሊሇየ ከባቢታት ብይምቁራጽ ምክያድ ንስርዒት ኢሳይያስ ኣብ ቅድሚ ማ/ሰብ ዒሇም
ብዜበሇጸ ንምቕሊዕን ውድቀቱ ንምቕሌጣፍን ኣገዲሲ ተራ ዜጻወት ፍጻሜታት ብምዃኑ ብዜጸፈፈ መሌክዕ
ተወዱቡ ክቕጽሌ ይግባእ። ብርግጽ እዙ ዕማም’ዙ ንመሊእ ዯሇይቲ ዯሞክራስያዊ ሇውጥን ፍትሕን
ዜምሌከት ይኹን ዯኣንበር፡ ብቀንደ እቲ ሞቶር ሇውጢ ዜኾነ መንእሰይ ዜሇዒሇ ሓሊፍነት ከም ሇዎ
ፍጹም ክዜንጋዕ ኣይግባእን። እዙ ኣብ ቦትኡ ከል ግን መንእሰይ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ከስተውዕሇለን
ብትኩረት ክጥምቶምን ዜግባእ ኣገዲሲ ነጥብታት ምህሊዉ ክንሕብር ግድን ይኸውን።
ህዜቢ ኤርትራ ንሰሊሳ ዒመት ዜኣኽሌ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድል ካየዯን ረዙን መስዋእትነት

ዜኸፈሇን ህዜቢ ክንሱ፡ ስሇምንታይ ኩለ ትጽቢታቱን ባህግታቱን ከረጋግጽ ይኸኣሇ? ወይ’ውን ንምንታይ
ናብዙ ሕጂ ወዱቕዎ ል ኣዜዩ ሕዜን ኩነታት ወዱቑ? ንዜብሌ ሕቶታት እቲ ምክንያታት ብዘሕ’ኳ
እንተኾነ፡ እቲ ቀንዱ ግን ኣብ መስርሕ ብረታዊ ተጋድል፡ ቅኑዕን ድሌደሌን መሪሕ ዯሞክራስያዊ
ፖልቲካዊ ሓይሉ ብይምርካቡ’ዩ። ሕጂ’ውን ብተመሳሳሉ ህዜብና ኣብ ዲግማይ ሓዯገኛ ኩነታትን
ጸገማትን ከይወድቕ ካብቲ ዜሓሇፈ ተመክሮ ክንምሃር ይግባእ። ይተወዯበ ሓይሉ ሇውጢ ከምጽእ ስሇ
ይኽእሌ፡ እንተኣምጸኤ እውን ዜኾነ ክጸናቶ ዜጸንሐ ናይ በሇጽ ሓይሉ ክምንጥል ስሇ ዜኽእሌ፡ ካብ
ሕጂ ካብ ጽበትን ትምክሕትን ዜተሊቐቐ ቅኑዕን ድሌድሌን መሪሕ ዯሞክራስያዊ ፖልቲካዊ ሓይሉ ምህናጽ
የድሉ። ነዙ ይበቅዕ ዜኾነ ሓድሽ ውዯባ ግን ንሇና ጸገማት ዜፈትሕ ይኮነስ ንሇና ብዜዜሒ ውድባት
መቋጽርቲ ጥራሕ’ዩ ዜኸውን።
ኣብ ከምዙ ዜኣመሰሇ ኩነታት ቅኑዕ ጭርሖታትን ህዜባዊ ቃሌስታትን ከም ዜጭወ ብዘሕ ተመክሮታት
ዒሇምን ከባቢናን ይምህረና’ዩ። ብዒቢኡ’ውን ርሑቕ ከይኸድና ምስ ታሪኽናን ምስ ገዚእ ጉዲይናን
ዜተኣሳስር ተመክሮታት ከም ኣብነት ምጥቓስ’ውን ይኸኣሌ’ዩ። ፋሽስታዊ ስርዒት ዯርጊ ፖልቲካዊ ስሌጣን
ክጭብጥ ዜኸኣሇ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዜነበረ ወድዒዊ ኩነታት ብምምዜማዜ’ዩ ነይሩ። ኣብ ህሊወ ስርዒት
ሃ/ስሊሴ ሕቶ ብሄር፡ ሕቶ መሬት፡ ጉዲይ ኤርትራን ኣፈታትሕኡን ዜምሌከት ተባራዑ ሕቶ እናኾነ ምስ
ምምጽኡ ተዚሚደ፡ ኣብ መሊእ ኢትዮጵያ ብርቱዕ ሰሊማዊ ሰሌፍታት እናተጎሃሃረ ምስ መጸ፡ ፋሽስታዊ
ስርዒት ዯርጊ ኣካሌ ናይቲ ሽዐ ዜነበረ ጭርሖታትን ህዜባዊ ቃሌስታትን ተመሲለ’ዩ ኣብ ፖልቲካዊ
ስሌጣን ዜዯየበ። ኣብቲ እዋን’ቲ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ክንዱ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዜነበረ ምቹእ ኩነታት
መዜሚዘ ንቃሌሲ ንቅድሚት ሰጉም ኣንፈት ዜኽተሌ፡ ኣብ መንጎ ተሓኤን ህግሓኤን ንሜዲ ኤርትራ ናይ
መን በሓተ ኲናት ሕድሕድ ክጽመደ እዮም ተራእዮም።
ሕጂ’ውን እንተኾነ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ሓዯ እግሩ ኣብ ጉድጓድ ኣትዩ ዒረበ ዒረበ ኣብ ዜበሃሇለ ል
እዋን፡ ብኣንጻሩ ግን ዯንበ ተቓውሞ ነዙ ምቹእ ኩነታት መዜሚዘ ኣብ ክንዱ ንረብሓታት እቲ ውጹዕ
ህዜቢ ውዕል ካብ ማንም ግዛ ንሊዕሉ ኣብ ሕድሕደ ክበሊሊዕ ንርእዮ ኣሇና። ልሚ ከምቲ ዜሓሇፈ ነዊሕ
እዋናት ንጽባሕ ንግሆ ዒዱ የጋብር ኣግሊሌን በሓትን ኣረኣእያታት ንዯንበ ተቓውሞ ዒብሉልሞ መዒሇሽ
እናበሌና ንህዜብና ከነዕሹ ፍቓዯኛታት ክንኸውን ኣይንኽእሌን ኢና። ክሳብ ሕጂ ብዘሕ’ኳ እንተይበሌና
ድሕሪ ሕጂ ግን ህዜቢ ኩለ ፈሉጡ ነቲ ዜሓይሽ ክድግፍ፡ ነቲ ጉጉይ ክነጽግ መታን ክኽእሌ ንህዜብና ካብ
ምሕባር ክንሓምቕ ኣይኮናን። ኤስዯሇ ሕጂውን እንተኾነ ሓምድ እድሪስ ዒዋተ ዜጀመሮ ጭርሖታት
ምለእ ዒወት ሒዘ ዕድመ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ከሕጽር እናተቓሇሰ ንኩለ ኣንፈታት ተንበርኻኽነት
እናኣቃሇዏ ክቕጽሌ ምዃኑ ነረጋግጽ።
ዒወትን ድምቀትን ንባሕቲ መስከረምን ዕሊማታቱን
ስዕረትን ውድቀትን ንገባቲ ስርዒት ህግዯፍን ዒንገሌቱን
ዜኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታት
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