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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
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ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም፤ Eቶም ሰብ ውራይ ከ?
ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝተመዘዘ፡ መርማሪ ኮምሽን ኣብ ኤርትራ ንዘካይዶ ዘሎ ጻEሪ ብምድጋፍ፡
26 ሰነ 2015 ኣብ ኩሉ ኲርናዓት ዓለም ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ሰፊሕ ህዝባዊ ተሳትፎ ዝተረጋገጸሉ፡ ብክንድU ከኣ
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ከቢድ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ስEረት ዝተጎምጎመሉ’ዩ፡፡ ናይ’ዚ መቐጸልታ፡ ኣብ ከተማ
ኒዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፡ ብ29 ጥቅምቲ 2015 ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፊ ተሰላሊሉ’ዩ፡፡ Eዚ ሰፊሕ ቅድመምድላው ዝተገበረሉ ሰላማዊ ሰልፊ’ዚ፡ ነቲ ኣብ ዝቐደመ ተመሳሳሊ ምንቅስቓስ ዝተረኽበ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን
መኽሰባት ኣብ ምEቃብ ኣወንታዊ ተራ ከምዘበርክት ትጽቢት ዝግበረሉ’ዩ፡፡ ልEሊ ኩሉ ከኣ፡ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ወሳኒ
ተሳትፎ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ምብራኽ፡ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ኣብ ምምዝጋብ ናቱ ግደ ክህልዎ’ዩ፡፡
Eዚ ሰላማዊ ሰልፊ’ዚ ዝካየደሉ ዘሎ Eዋን ድማ፡ ካልE ርEሱ ዝኸኣለ ፍጻመ ኣብ ዝተመዝገበሉ ታሪኻዊ Eዋን’ዩ፡፡ ኣቐዲሙ
ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልEሊ ሰበ-ስልጣን ኤርትራ ኣንቢሩዎ ዝነበረ ናይ ምንቅስቓስን ናይ ኣጽዋርን
Eገዳ፡ ዳግም ብምሕዳስ ንሓደ ዓመት ክቕጽል ብኣብዝሓ ድምጺ፡ ብዘይ ተቓውሞ ኣባላት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ዘጽደቐሉ
ጽባሕ ብምዃኑ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ፡፡
Eዞም Eዋናዊ ምEብልናታት ብድምር ኣብ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ጽኑE Eምነት ናይ ዘለዎም ሓይልታት ብሓፈሻ፡ ንህዝብታት
ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ስቡሓት መድረኻዊ መኽሰባት’ዩም፡፡ ነዚ መኽሰብ መዝሚዝና ኣብ ረብሓና ኣብ ምውዓል ግን፡ ገና
ዘይሰገርናዮም ግድላት ኣለዉ፡፡ ኣብ ተሞኩሮ ካብ ዝሓለፈ ጉEዞ ቃልስና ብሓፈሻ፡ ካብ መሪር ውድቀታትና ከኣ ብፍላይ፡
ክንመሃር ዘርኣናዮ ቅሩብነት ብዘይምንባሩ፡ ኣዝዮም ብዙሓት ወርቃዊ Eድላትና ሓሺሽናዮም Iና፡፡ ሎሚ’ውን ካብ ተመሳሳሊ
ውድቀት ንምውጻE ድልውነትና ዓበይቲ ጉድለታት ኣሎዎ፡፡ Eዚ መሪር ክውንነትና’ዚ፡ ናይ መሪሕ ፖለቲካዊ ሓይሊ ባዶነት
ፈጢሩ፡ ድሕነትን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ናብ ተኣፋፊ ኩነት ክወድቕ ጌርዎ ኣሎ፡፡
ነዚ ዝተፈጠረ ባዶነት ከጸናትዉ ዝጸንሑ ሓይልታት በሊጽን ትምክሕትን፡ ኣቦ-ጓይላ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ኮይኖም፡
ንተረኽቦታትን ድሑራት ስሚIታትን Eናሳወሩ፡ ብዝነደየን መርዛም ዓሌታውን ዜማ ለዊሶም፡ ብሕቡE ኣጀንዳታቶም
ዝተቓነየ ትልሂታት ኣብ ዝተኸልዎ ጓይላ፡ ዘይሰመረ ኩዳ ከጻውቱና ተላIሎም ኣለዉ፡፡ Eዚ ኣንፈት’ዚ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት
ህግደፍ ኣብ ሙሉE Eድመ ስልጣኑ ብዘይ-መብረ ዝተጻወተሉ ዝበለየ መቋመሪ ካርትU’ዩ፡፡ ንህግደፍ ካብ ውድቀቱ ዘየድሓነ
ካርታ፡ በዞም ሕጂ ኣብ መሳርEና ደሮና ዘልEሉ ዘለዉ ሓይልታት ክሕደሰሉ ዝድለ ዘሎ ምኽንያት፡ ንምንታይ Eላማ’ዩ?
“ድሕነት ህዝብን ሃገርን ምውሓስ"፡ በዚ ጭርሖ’ዚ ጣቋ ዘለዎ ኣበርክቶ ክግበር ይኽEል ዲ’ዩ?
Eምነትና ውድብና፡ “ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም” ከም ዝበሃል፡ ኣገልግሎት ናይ’ዞም ምስ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ
EናተመላልU ዝኸዱ ዘለዉ ወፍርታት፡ ንማሕበረ-ፖለቲካዊ ሰረት ህልው ስርዓት ካብ ምEቃብ ወጻI፡ መሰረታዊ ባህግን
ድሌትን ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ጸብጻብ ዘEተዉ ኣይኮኑን፡፡ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን
ምብትታንን ብልክE ዝተረደA፡ ኣብ ምEጻፉ’ውን ኣበርክትU ክገብር ዘንቀደ'ውን ኣይኮነን፡፡ Eንታይ ደኣ? ካብ ፋሽስታዊ
ስርዓት Iሳይያስን ናይ ጥፍኣት ፖሊሲUን ዝተፈለየ ፖለቲካዊ ኣማራጺ ናይ ዘይብሎም ሓይልታት፡ “ሽግር ኤርትራ ውልቀሰብ’ዩ” ናይ ዝብልዎ ጎናይ-ፖለቲካዊ ገምጋሞም መግለጺ ኮይኑ፡ መተካEትU ንምዃን ዝመረጽዎ ኣቋራጭ’ዩ፡፡ ምEንቲ’ዚ
ከኣ፡ ነቲ ብግዚያዊ ሒቕታ መኣዝኑ ንዘጥፈA ደሞክራሲያዊ ቃልስና ብምብርዓን፡ ንጉጅላውን ውልቃውን ጸቢብ ሕሳባቶም
ንምርዋይ፡ በጃ ንምግባሩ ዝተዋደደ ብዝተወደበ መልክE ዝEብልኽ ዘሎ ጉጉይን ተበላጽን ወፍሪ’ዩ፡፡
ከም Eምነት ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/፡ ነዚ ብክልተ ብልሒ ንደሞክራሲያዊ ቃልስና
ብምብርዓን ከህጉጎ ዝደናደን ዘሎ ናይ በለጽ ሓይልታት ሕቡE ኣጀንዳ’ዚ፡ EላምUን ቀንዲ ታርጌቱን ብንቕሓት
ስለዝከታተሎ፡ ኣረብሪቡ ንምስዓር ከይተሓለለ ክቃለሶ’ዩ፡፡ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ናብ ኩሎም ካብ ሓቀኛ ደሞክራሲያዊ ለውጢ
ዝርብሑ ህዝብታት ኤርትራን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን ዘመሓላልፎ ረዚን መልEኽቲ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ኣብ
ነካይዶ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ፡ ዝሓለፍናዮ መሪር ናይ ውድቀትን ፍሽለትን ተሞኩሮና ብጉቡE ብምፍታሽ ክንመሃረሎም
ክንበቅE ድልውነትና ከነረጋግጽ ይጽውE፡፡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ'ዚ መዳይ’ዚ፡ ልEሊ ኩሉ ረዚን ሓላፍነት ዝስከሙ
ብምዃኖም፡ ነቲ ነናሻE ዝደግስ ናይ ውድቀት ተሞኩሮ ብድብድቡ ሒዝና፡ ምስ ተረኽቦታት ዝምEብሉ ሓደሽቲ ጭርሖታት
Eናተጎልበብና፡ ዝቐደመ ተሞኩሮና ካብ ምድጋም ዘየድሕን፡ ብሽም Eንበር ብተግባር ዘይሰርሕ ጽምዶታት ምጭቋል
ክንወጽE፡ ታሪኻዊ ሓላፍነት ክስከሙ ይግባE፡፡ ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾኑ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መንEሰያት
ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ዝለዓሉ ዛEባታት፡ ኣብ ሎምን ጽባሕን ኤርትራ ዓብይ ጽልዋ ዘለዎም፡ ብቐጥታን ተዘዋዋርን
ንመዓልታዊ ህይወትና ዝጸልዉ ምዃኖም ዝተገንዘበ፡ ንቑሕን ዝተወደበን ቃልሲ ብምግባር፡ ሓቀኛ ረብሓታቶም ዘውሕሱሉ
ንጡፍ ኣበርክቶ ክገብሩን መኣዝን ቃልሶም ክቕይሱን ንጽውE፡፡ ውራይና፡ ዘዘርከበ ዝጉይለሉ ውራይ ኣይኮነን፡፡
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መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

ሕሉፍ ተሞኩሮና፡ ትምህርቲ ይኹነና!!
ተሞኩሮ መምህር Eዩ Eናተባሃለ ብተደጋጋሚ ክጥቀስ ምስማE ዝተለመደ Eዩ። ናይ ሕሉፋት ድሙቓት ዓወታትናን
መረርቲ ፍሽለታትናን ተሞኩሮታት መምሃሪ ዝኾኑና ግን፡ ካብU ናይ ምምሃር ቅሩብነት Eንተሃልዩ ጥራሕ Eዩ። ካብ
ተሞኩሮ ብቑE ትምህርቲ ዝሕፈስ ድማ፡ ነቲ ክውንነት ብስፍሓትን ብEምቆትን ክግምገም ምስ ዝኽEል Eዩ። ሓፈሻዊ
ገምጋም ብዙሕ ጣቋ የብሉን። ካብ ሓጹር Eንክሊል ክትወጽE ኣየብቅEን። ካብ ሕሉፍ ንምምሃር፡ ካብ ነሓፍነትን
ስክፍታን ብቐዳምነት ሓራ ምውጻE የድሊ። ቱኽረትካ ካብ ንደገ፡ ብቐንዱ ናብ ውሽጥኻ ዝጠመተ ክኸውን ይግባE።
ካልE ተሓታቲ ንምግባር ኣጻብEትኻ ምውጥዋጥ፡ ሓንቲ ስድሪ ንቕድሚት ክትስድር ዘይገብር፡ ትርፉ ድኻም ጥራሕ
Eዩ። ስለዚ ካብ ሕሉፍ ተሞኩሮ ብቑE ትምህርቲ ሓፊስካ ንቕድሚት ንምምራሽ፡ ብስፍሓትን ብEምቆትን ምግምጋም
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብዘይ ነሓፍነት ካብ ድኽመታትን ውድቀታትን Eኹል ትምህርቲ ንምሕፋስ ብቐዳምነት ድሉው
ምዃን የድሊ።
Eዚ ኣብ ላEሊ ዝተጠቐሰ፡ ንመEተዊ ክኾነና ዝተወሰነ ካብ ኣመትና፡ ናብ'ቶም ብቐንዱ ክነልEሎም ዝተበገስናሎም
ኣገደስቲ ኣርEስታት ንEቶ።

1. ተሞኩሮ ዝተናውሐ ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ብዙሕ ውረድ ደይብ ዝነበሮ፡ ንዝተፈላለዩ ግዳማውን ውሽጣውን ተጻብOታትን ምትንዃላትን
ሰጊሩ ዝተዛዘመ ምዃኑ ዘይርሳE ታሪኻዊ ሓቂ Eዩ።
ባEዳውያን ገዛEትና፡ ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ፍልልያት ብምስዋር፡ ሰውራና ንምብርዓን ዘይፈንቀሉዎ Eምኒ
ኣይነበረን። ንኣብነት፡ መንግዛEቲ Eንግሊዝን መስፍነ ርEሰ-ማላዊ ስርዓት ሃጸይ ሃይለስላሴን ምጥቃስ ይከኣል።
ይኹን'ምበር፡ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ነጻነታዊ ሕቶOም ጸኒOም፡ Iድ ንIድ ተታሓሒዞም ስለዝተጋደሉ፡ Eድመ
ቃልሶም ነውሐን መረረን፡ ዝኸፈሉዎ መስዋEቲ ድማ ኣዝዩ ከበደ'ምበር፡ ኣርUት መግዛEቲ ንሓንሳEን ንሓዋሩን ካብ
ምስባር ግን ኣይዓገቶምን።
Eድመ ነጻነታዊ ተጋድሎናን መጠን መስዋEቲ ህዝብታትናን ዝነውሐን ዝመረረን ግን፡ ብሰንኪ ውዲትን ምትንዃልን
ባEዳውያን ገዛEትና ጥራሕ ከምዘይነበረ ብግቡE ምዝካር የድሊ። ገና ብረታዊ ተጋድሎና ''ሀ'' Iሉ ካብ ዝጅምር፡ ኣብ
ላEለዎት መራሕቲ ሰውራ ዝሰረጸ ድሑርን በሓትን ኣረኣEያ፡ ህዝብታትናን ተጋደልቲ ደቆምን ከቢድ ዋጋ ኪኸፍሉ
ተቐሲቦም Eዮም። ቀዳሞት መራሕቲ ገድልና፡ ኣብ ነጻ ኤርትራ ፖሎቲካዊ ስልጣን ናይ ምብሓት ጥሙሖም
ንምርዋይ፡ ሃይማኖታውን ከባብያውን ፍልልያት ኣብ ምስዋር ኣይሓመቑን። ድሒሮም ዝሰዓቡ ተበለጽቲ-ጉጅለታት
ድማ፡ ነዚ ኩነታት'ዚ ከም ሕሱም መዝመዙዎ። ብሰንኩ ዝሰዓበ ምፍንጫላትን ዘባረO ኵናት ሕድሕድን፡ ሽU ዘEደየና
ከቢድ ዋጋ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ገና በሰልU ዘይሓወየ ሕማም ደሓር ዲሞክራስያዊ ቃልስና ኮይኑ ምህላዉ ዘይሰሓት Eዩ።

#

ቀንዲ ምስጢር ተዓዋትነት ነጻነታዊ ተጋድሎና፡-

ህዝብታት ኤርትራ፡ ብፈላሊኻ ግዛE ስልቲ ባEዳውያንን፡ ብጸቢብን ድሑርን ናይ ስልጣን ሒሳባት መራሕቲ ገድልናን
ዝወረዶም ኣደራE ተጻዊሮም፡ መኣዝኖም ከይሰሓቱ፡ ቀንዲ ቱኽረቶም ኣብ ልEሊ ናይ ግዳም ገዛEቲ ኣነጻጺሮም
ዝተጋደሉ ንምንታይ Eዩ ዝብል ሕቶ፡ ብግቡE ክንርEዮ ዘሎና፡ ቀንዲ ምስጢር ዓወት ነጻነታዊ ተጋድሎና Eዩ።
ኣብ ሕሉፍ ተሞኩሮና፡ ባEዳውያን ገዛEትና፡ ካብ 40ታት ጀሚሮም፡ ንህዝብታትና ብሃይማኖትን ብኣውራጃን ፈላልዮም
ሕድሕዶም ክናቖሩ ብምግባር፡ ጥሙር ቅልጽም ከይፈጥሩ ዝተፈላለዩ ውዲታት ይፍሕሱ ምንባሮም፡ ታሪኽና ምስክር
Eዩ። Eንተኾነ ግን ኣይሰመረሎምን።
መራሕቲ ሰውራ ድማ፡ ንተጋዳላይን ህዝብን ብሃይማኖትን ከባብን ፈላልዮም፡ ናብ ኮረሻ ስልጣን ዝድይብሉ ኩነታት
ንምፍጣር ጽIቶም'ዮም። ብሰንኪ'ዚ ድሑርን ጸረ ዲሞክራስያውን ስልቲ'ዚ ዝተባረA ኵናት ሕድሕድ፡ ሂወት ኣሽሓት
ተጋደልቲ ከምዝተቐዝፉና፡ ወትሩ ብመሪር ሓዘን Eንዝክሮ Eዩ።
ህዝብታትና ምስ ተጋደልቲ ደቆም ብምትሕብባር፡ ናይ ተሓኤ-ጀብሃን ህ.ግ.ሓ.ኤን መሪሕነታት፡ ክልቲOም ውድባቶም
ብስምረት ኣወሃሂዶም ቀንዲ ጠመተOም ኣብ ልEሊ ባEዳዊ መግዛEቲ ከቕንU፡ መኺሮም፣ ለሚኖምን ተማሕጺኖምን።
Eንተኾነ ግን ከም ባህጎምን ጻEሮምን ኣይኮነሎምን። Eኳ ደኣስ፡ በብEዋኑ ኣብ ሞንጎ ክልቲU ውድባት ብዝውላE
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መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

ውግE ሕድሕድ፡ ሰብኣውን ሞራላውን ዓቕምታት ገድልና ብኸንቱ ክባኽን ተራEዩ Eዩ። Eዚ ንዓመታት ብተደጋጋሚ፡
ከቢድ ዋጋ ዘኽፈለና ኣEናዊ ውግE ሕድሕድ፡ ቀንዲ መንቀሊU በሓትን ጸረ ዲሞክራስያውን ባህርያት ክልቲU
መሪሕነታት ምንባሩ ዘይሰሓት Eዩ። ኣEናዊ ውግE ሕድሕድ፡ ሞራል ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ መንEሰያት ኤርትራ ድማ
ብፍላይ፡ Eናሃረመ ሰብኣዊ ዓቕሚ ገድልና፡ መተካEታ Eናሰሓዎ ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ክሽመም Eናኾነ
ከይዱ ነይሩ።
Eዚ ኣብ ገድልና EናተራEየ ዝኸደ ውሽጣዊ ጸገም፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ተወሳኺ ፍናን ስለዝደርዓሉ፡ ብደገፍ
ሶቭየት ሕብረት ክሳብ ኣፍንጭU ተዓጢቑ፡ ኣብ ልEሊ ሰውራና ናይ መወዳEታ ደምሳሲ መጥቃEቲ ክፍኑ፡ ብ1978
ዓ.ም. ሰፊሕ ወራር ወልA። ብተሓኤ ጀብሃ ዓባይን ህግሓኤን ኣብ ቁጽጽር ውIለን ዝነበራ፡ ዝበዝሓ ከተማታትን
ሰፊሕ ሓራ መሬት ሃገርናን፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ዝወደቐሉ ኩነታት ተፈጠረ። ደርጊ ኣብ ልEሊ
ሰውራና ጊዝያዊ ልEልነት ኣረጋገጸ።
ብጊዝያዊ ናይ ሓይሊ ሚዛን ምቅይያር ዝተዳህሉ፡ ክልቲOም መሪሕነታት ውድባት ኤርትራ፡ በብሸነኾም ኣብ
ዝተፈላለያ ሃገራት፡ ምስ ወከልቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ፡ ብምስጢር ክራኸቡ ተራEዩ። ካብ ላEለዎት መራሕቲ
ተሓኤ-ጀብሃ ዓባይ፡ ናብ ሩስያ-ሞስኮው ተጓIዞም፡ ትሕቲ ነጻነት ዝኾነ ፍታሕ ምቕባል ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንምስፍሕፋሕ
ዴሳዊ ደምበ ብዝብል ምኽንያት፡ ንነጻነታዊ ተጋድሎና፡ በጃ ንምግባር ዝኣመተ፡ ሓደገኛ ኣረኣEያ ዘማEበሉሉ ኩነታት
ተቐልቂሉ ነበረ። Eዚ፡ ንነጻነታዊ ገድሊ ህዝብታትና ኣሕሊፉ ዝህብ ተምበርካኺ ኣረኣEያ፡ ብላEለዎት ካድራት ተሓኤጀብሃ፡ ካብ ከባቢ 1979 ዓ.ም. ጀሚሩ. ኣብ ተጋደልትን ህዝብን ንምስራጹ ወፈራታት ዝጀመረሉ ኩነታት ምንባሩ
ዝርሳE ኣይኮነን። Eንተኾነ ግን፡ Eዚ ንፋሽስታዊ ስርዓት ደርግን ጎይትU ሶቭየት ሕብረትን ኣሕሊፍካ ንምሃብ
ዝተወጠነ ወፍሪ መሪሕነት Eዮ-ሰልፍን/ተሓኤ-ጀብሃን፡ ብህዝብን ተጋደልትን ተሪር ተቓውሞ Eናጋጠሞ ይኸይድ ነበረ።
ኣብ መወዳEታ ድማ፡ መሪሕነት ኤደEሰ/ተሓኤ-ጀብሃ፡ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ውሽጡ EናማEበለ ዝመጸ
ዘይምትEምማንን ጉጅላዊ ዝምባለታትን፡ ተሓኤ-ጀብሃ ምስ ዓርሞሸሽ ዓቕማ፡ ብውሽጣ Eናቖንቆነት ከደት፡፡ ኣብ
1980/81፡ ብህግሓኤን ህወሓትን፡ ኣብ ልEሊኣ ዝተፈነወ መጥቃEቲ፡ ምምካት ስIና ናብ ሱዳን ድሕሪ ምEታዋ፡ ናብ
ሰለስተ ሽነኻት ተፈናጨለት፡፡ Eቲ ክምEብል ጀሚሩ ዝነበረ ተምበርካኺ ኣረኣEያ ድማ ሓቢሩ ተሳዓረ።
መሪሕነት ህግሓኤ ብሸነኹ፡ ኣብ ሃገረ ጀርመን በርሊን ከምU'ውን ኣብ ኣትላንታ ኣሜሪካ፡ ምስ ወከልቲ ፋሽስታዊ
ስርዓት ደርጊ፡ ኣብ ትሕቲ Iትዮጵያ ሪጅናል ኣውቶኖሚ ክቕበል ምስጢራዊ ርኽክባት የካይድ ነይሩ Eዩ። Eንተኾነ
ግን፡ ኣብ ትሕቲ ባEዳዊ መግዛEቲ ተምበርኪኽካ ምንባር፡ ዘይምረጽ ዝኸፍA ናይ ሞት-ሞት ምዃኑ፡ ንህዝብታትናን
ሓርበኛታትን ዲሞክራስያውያንን ተጋደልቲ ደቆምን ዘይክወል ሓቂ ነበረ። ስለዚ ብጊዝያዊ ልEልነት ፋሽስታዊ ስርዓት
ደርጊ ከይተዳሃልካ፣ ንጽንኩር መድረኻት ተጻዊርካ፣ ስንኻ ነኺስካ ምEንቲ ሃገራዊ ነጻነት ምቅላስ ብሕታዊ
ኣማራጺOም ኮነ። ጊዝያዊ ልEልነት ዝረኸበ ስርዓት ደርጊ፡ ዘካየዶ ኣEናዊ ወራርን ኣረሜናዊ ግፍEታቱን ብሓደ ወገን፡
ናይ መሪሕነት ህ.ግ. ፍጹም ጸረ ዲሞክራስያውን ጸረ ህዝብን ኣሰራርሓታት ድማ በቲ ካልE ወገን፡ ስኖም ነኺሶም
ተጻዊሮም፡ ኩነታት ናብ ረብሕOም ንምቕያር ጅግንነታዊ ምርብራብ ኣካየዱ።
ብጊዝያዊ ጸብለልትነት ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ጽልምትምት Iሉዎ፡ ምስ ስርዓት ደርግ፡ ብምስጢር ንሪጅናል
ኣውቶኖሚ ክደራደር ጀሚሩ ዝነበረ ላEለዋይ መሪሕነት ህግሓኤ፡ ብጅግንነትን ተወፋይነትን ተጋደልትን ህዝብን
ተወጢጡ፡ ቀንዲ ቱኽረቱ ሙሉE ሃገራዊ ነጻነት ኣብ ምEዋት ከትኩርን፡ ስጡም ኣመራርሓ ክህብን ተተባበA። ብሓያል
መኸተን ምርብራብን ድማ፡ ስርዓት ደርጊ ፈረኽረኽ Eናበለ ናብ ውሱን ከባቢታት Eናተሸምረረ መጸ፡፡ ነጻነታዊ
ተጋድሎና ድማ፡ ርUይ ልEልነት Eናመዝገበ፡ ዓወቱ ዘይተርፍ Eናኾነ ግስጋሰU ንቕድሚት ቀጸለ።
ኣብ ሕሉፍ ተሞኩሮ Eጥቃዊ ተጋድሎና፡ ፈጺሙ ክርሳE ዘይብሉ ሓቂ ምህላዉ ምዝካር የድሊ። ሰውራና ካብ ኣትዩዎ
ዝነበረ ከቢድ ምድኻም ወጺU ነብሲ ክዘርEን፡ ተጠናኺሩ ናብ ኣፍ-ደገ ዓወት ክሰጋገር፡ ብIህወደግ ዝምራሕ ሰውራ
Iትዮጵያ ድማ፡ ሓራ መሬት Eናስፋሕፈሐ ናብ ዘተኣማምን ዓወት ክድይብ ዝበቕUሉ ተኽEሎታት Eዩ፡፡ ንሱ ድማ፡
ናይ ክልቲU ውድባትን ህዝብታትን ቃልሲ፡ ድሕሪ ክንደይ ዓቐብ ቁልቁልን ከቢድ ዋጋ ምኽፋልን፡ ኣብ ኩሉ መዳይ፡
በብEዋኑ ልUል ምድግጋፍ Eናረጋገጸ ምምጽU Eዩ። ክልቲOም መሪሕነታት ውድባት ህግሓኤን ህወሓት/Iህወደግን፡
ኣብ ዝምድናታቶም ዝተራEየ ሓፍ-ዞቕ ሰጊሮም፡ ቃልሶም ብስጡም ምትሕብባር ከሰንዩዎ ምብቀOም፡ ትንፋስ
ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ በብEዋኑ Eናሓጸረት ክትከይድ ዓብይ Eድል ዝፈጠረ ምዃኑ Eዩ። ኣብ መወዳEታ ድማ፡
ዳርጋ ኣብ ተቐራራቢ መዓልታት፡ 24ን 28ን ግንቦት 1991፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ካብ ሃገርና ኤርትራን፡ ሃገረ
Iትዮጵያን ንሓንሳEን ንሓዋሩን ተቓቢጹ፡ ዓወት ክልቲU ህዝብታት ተበሰረ።
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ኣብ'ዚ ኣብ ላEሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ሙUትን ጅግንነታውን ተጋድሎ፡ ብEምቆት ክንግምግሞን ብግቡE ክንመሃረሉን
ዝግባኣና ኣገዳሲ ነጥቢ ምህላዉ ክነስምረሉ ንደሊ። ''ህዝብታት ኤርትራን ተጋደልቲ ደቆምን፡ ናይ መራሕቶም ፈላላይን
ጸረ ዲሞክራስያውን ምሕደራ ተጻዊሮም፣ ውዲታት ባEዳውያን ገዛEቲ ኣምኪኖም፡ ከቢድ መስዋEቲ ከፊሎም፡ ንሃገራዊ
ነጻነት ዝበቕUሉ ምስጢር Eንታይ ነይሩ?'' ዝብል Eዩ።
ምስጢር ዓወት ህዝብታትናን ተጋደልቲ ደቆምን፡ ሓንትን ሓንትን Eያ። ልEሊ ሃገራዊ ነጻነቶም ዝርEዩዎ ነገር
ስለዘይነበሮም ጥራሕ Eዩ። ነጻነት ማለት ኩሉ ነገሮም ገይሮም ስለዝኣመኑ Eዩ። ስለዝኾነ'ውን ምEንቲ ሃገራዊ ነጻነቶም፡
ኣብ ዓዲ፣ በረኻን ወጻEን ዝነበሩ ኩሎም፡ ብዝተፈላለዩ ግፍEታት ከይተሶኮኑ፡ ብጅግንነትን ተወፋይነትን ስለዝተጋደሉ
Eዩ፤ ኮታስ ኣብ ሕቶ ሃገራዊ ነጻነት ስጡም ሓባራዊ ኣረኣEያ ክውንኑ ብምብቀOም Eዩ።

2. ርUይ ጥልመት ኣብ ቃልE ጎልጎል፡ከምዝፍለጥ፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ ምEንቲ ሃገራዊ ነጻነቶም ዘካየዱዎ ጅግንነታዊ ተጋድሎን ዘርኣዩዎ ተወፋይነትን
ውሑዳት መወዳድርቲ ዝርከቦ Eዩ ምባል፡ ቃለ-ኣጋንኖ ኣይኮነን። Eንተኾነ ግን፡ Eዚ ኹሉ ዋጋ ዝኸፈሉ፡ ኣብ ትሕቲ
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ክጭቆኑ፣ ክምዝመዙ፣ ፍትሒ ክሕረሙ፣ ዲሞክራስያውን ሰብኣውን መሰሎም ክንፈጉ፣
ብማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ክቕጽU ኣይነበረን። ዳግም ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ክሳጥሑ Iሎም
ዝኸፈሉዎ ዋጋ ከምዘይነበረ፡ ብዘይካ ብትምክሕትን ስሰAን ዝዓወሩ ህግደፋውያን፡ ንሕልና ዘለዎ ዜጋ ይኹን ካልE
ዝተሰወረ ኣይኮነን።
ንህዝብታትና፡ ምEንቲ ነጻነት ምግዳልን ሂወት ዝኣክል ክቡር ዋጋ ምብጃውን ማለት፡ ንዘተኣማምን ሰላም፣ ምEሩይ
ፍትሒ፣ ጥUይ ምሕደራ፣ ዘየቋርጽ ናይ ናብራ ምምሕያሽን ማሕበረ ቁጠባዊ ምEባለን ብዘተኣማምን ምውሓስ ማለት
Eዩ። ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላቶም፣ ብሄራዊ ማEርነቶም ሃይማኖታዊ መሰላቶም ተኸቢሩሎም፡ ወነንቲ
ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገሮም ክኾኑ ምብቃE Eዩ። መንበረ-ስልጣን ንዝሕሾም ክህቡ፡ ንዘይደለዩዎ ክኸልU ዘይድረት
መሰላቶም ምውናን ማለት Eዩ። ካብ'ዚ ወጻI ነጻነት ማለት፡ ኣብ ሃገራዊ ባንዴራ ጥራሕ ተወሲና፡ ሓደሽቲ በላEቲ ሰብ
ኤርትራውያን ጨቆንቲ፡ ስልጣን ሃገር ንበይኖም ብሒቶም ገበርትን ሓደግትን ክኾኑ ኣይነበረን።
ጭርሖ ሃገራዊ ነጻነት ክብ ኣቢሎም ኣልIሎም፡ ኣፈ-ሙዝ ብረት ዓቲሮም ናብ ሰውራ ክኣትዉ መዓልቲ፡
ባEዳውያን ገዛEቲ፡ በብEዋኑ Eናወረዶም ዝጸንሐ ማEለያ ዘይብሉ ሕሰም፡ ንሓዋሩ ንምውጋድ ምንባሩ
ኣይንርEን። Eንተኾነ ግን፡ ካብ ጽባሕ ነጻነት ጀሚሩ፡ ደረጃ ብደረጃ ክትግበራ ዝተመነዩለን፣ ከይተሓለሉ
መሰረታውያንን ዓበይትን ረብሓታቶም፡ ብርEዮ ካብ Iዶም ክሞልቃ፣ ከም ሃፋ ክበናን ሕድሪ ጀጋኑ
ትጽቢታቶምን ብርEዮ ክጥለም ተዓዘቡ።

ብተበራረይቲ
ዘካትE ጌርና
ዝተጋደሉለን
ሰማEታትናን

Eቶም ትማሊ ኣብ Eዋን ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ምስ ኩሉ ክፋኣቶም፡ ብጅግንነቶም ዘድነቑዎም፣ ብዛEባ ተወፋይነቶም
ኣውርዮም ዘይጸግቡዎም፣ ከም መላEኽቲ ዘኽበሩዎም መራሕቲ፡ ኣብ ልEሊOም ርUይ ጥልመት፣ ብደAን ኣሽካEላልን
ከንጸባርቑ፡ ኣIንቶም ቋሕ፡ ኣEዛኖም ኵር ኣቢሎም ተኸታተሉ። ነታ ዝረገጹዋ ክብርቲ መሬቶም ምEማን ክሳብ
ዝስEኑዋ፡ ብEድሎም ከማርሩ ጀመሩ። ብሕሉፋት ጀጋኑ ስዉኣቶም Eናተሓበኑ፡ ጻማOም ግን ከንቱ Eናኾነ ብምኻዱ
ጓሂOም ካብ መዓንጣOም ዘይወጽE ኮይኑ ኣሎ። Eነሆ ኣብ ውሽጢ ዓዲ፡ ኣብ ዘይፍለጥ ጎዳጉዲ መጻIOም ዝጸልመተ፣
ጊላዊ ጉልቦቶም ንገባቲ ስርዓት ህግደፍን ሰብ ሓለፋ ጀነራላትን ከብልዩ ዝተፈረዱ፣ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ድማ፡
በብEዋኑ ንሃገሮም ኩቦ Eናደርበዩላ፡ ኣብ ጉEዞ ስደት ብኣሽሓት ዝቕዘፉሉ መሰክሕ ሂወት ከሕልፉ ተገዲዶም ኣሎዉ።
ኮታስ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ኣብ ዘስግE ናይ ብርሰትን ምብትታንን ሓደጋ ተሳጢሖም ምህላዎም ንዓለም ብዓለሙ
ዘይክወል ሓቂ ኮይኑ ኣሎ።

#

ጥልመት ብርEዮ ንምንታይ ተጋሂዱ?

ኣብ'ዚ ክላዓል ዘለዎ መሰረታዊ ሕቶ ኣሎ። ንሕጂን ንመጻEን ብግቡE ክንመሃረሉ ዝግባE ዓቢ ተሞኩሮ። ብሓደሽትን
ኣሻቐልትን ኩነታት፡ Eናደብዘዘን Eናተሰገረን ክኸይድ ዘይግባE ናይ ሕሉፍ ነጻነታዊ ተጋድሎና መሪር ተሞኩሮ።
ኣንጻር ተበራረይቲ ባEዳውያን ገዛEቲ ኣላሽ ከይበለ ዝተጋደለ፣ ከቢድ መስዋEቲ ዝኸፈለ፣ ብመራሕቲ ሰውርU፡
መረርቲ በደላት ኣብ ከብዱ ዓቝሩ፡ ተጋዲሉ ተሰዊU፡ ሰንኪሉ...ወዘተ፡ ሃገራዊ ነጻነቱ ዝተጎናጸፈ ህዝቢ፡ ንምንታይ ኣብ
ጽባሕ ሃገራዊ ነጻነት፡ ብመሪሕነት ህግሓኤ/ህግደፍ፡ ዘስካሕክሕ ጥልመት ኣብ ልEሊU ተፈጸመ? ዝብል Eዩ።
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Eዚ ሕቶ'ዚ ብቕንEናን ብብቕዓትን ምምላስን ዘይምምላስን፡ ነዚ ሎሚ Eነካይዶ ዘሎና፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት
ህግደፍ ዘቕነA ዲሞክራስያዊ ቃልስና፡ ወሳኒ ትርጉም ከምዘሎዎ ምግንዛብ የድሊ። ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፣
ጉጅለታት ይኹን ኣገደስቲ ባEታታት፡ ነዚ መሰረታዊ ሕቶ'ዚ ዝተፈላለዩ መልስታት ይህቡሉ Eዮም። መልሶም ወይ
ዝሕዙዎ መርገጺ ድማ፡ ምስ ፖሎቲካዊ ባህርያቶም ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ምዃኑ፡ ዘይሰሓት ሓቂ Eዩ Iልና ንኣምን።
Eዚ ፖሎቲካዊ ስልጣን ንበይኑ ብሒቱ፡ ህዝብን ሃገርን ንሓደጋ ብርሰት ኣሳጢሑ ዘሎ ፋሽስታዊ ጉጅለ
Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ትማሊ ኣብ Eዋን ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ህዝብታትናን ተጋደልቲ ደቆምን፡ ኣብ ጭርሖ ነጻነት
ዓሲሎም፣ ኣብ ጎድኑ ተሰሊፎም፣ ኣመራርሓU ተቐቢሎም ክቃለሱን፡ ብጅግንነት ክውፈዩን ዘብቅOም፡ ኣብ ነጻ
ኤርትራ፡ ኩሉ ህዝቢ ብማEረ ክሓልፈሉ ምዃኑ ብሰፊሑ ስለዘላዓዓለ Eዩ። ኤርትራ 1000 ኪ.ሜ. ዝኸውን ገማግም
ባሕሪ ዘለዋ፣ ብሃብቲ ባሕሪ ዝተዓደለት፣ ክቡራት ማEድናዊ ሃብቲ ኣብ ከርሳ ዝሓቖፈት ሃገር ብምዃና፡ ድሕሪ
ምውጋድ ባEዳዊ መግዛEቲ፡ ኩሉ ህዝቢ ማEረ ተቛዳሲ ሃብቲ ሃገሩ ከምዝኸውን፡ ዘጎምጅዉ መብጻዓታት ይኣትዉሉ
ብምንባሮም Eዩ። ብውሑዱ፡ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ፡ ናብ ሰውራ ክወፍር Eንከሎ፡ ነቲ ጓና Eዩ ዝብሎ ባEዳዊ
መግዛEቲ ተቓሊሱ ድሕሪ ምውጋዱ፡ ኣብ ትሕቲ ነጻነታን ልኣላውነታን ዘረጋገጸት ኤርትራ ዝቖመ መንግስቲ፡ Eዚ
ጥልመት'ዚ ክወርደኒ ይኽEል Eዩ ዝብል ጥርጣረ ክሓድሮ ዘብቅO ተሞኩሮ ኣይነበሮን። ህዝብታትና፡ ቅድሚ ሎሚ
ኣብ ትሕቲ ናይ ባEሎም ነጻ ሃገራዊ መንግስቲ ተማሓዲሮም ስለዘይፈልጡ፡ ብዛEባ መንነትን ባህርያትን መንግስቲ ወዲ
ሃገር ዘዋህለሉዎ ፍልጠት ኣይጸንሖምን። ኣብ ጉEዞ ቃልሶም፡ መራሕቲ ሰውራOም ኣብ ልEሊOም ዘውርዱዎም በደላት
ፖሎቲካዊ ትርጉሙ፡ ኣብ መጻIት ነጻ ኤርትራ ዘለዎ ሓደጋ፡ ካብ ወጋሕEትU ብግቡE ክግንዘቡን ዓገብ ክብሉን
ዘብቅOም ንቕሓት ኣየማEበሉን። Eኳ ደኣስ፡ ነቲ በብEዋኑ ብላEለዎት መራሕትን በብደረጅU ዝተመደቡ ጠርነፍትን
ዝፍጸም በደላት፡ ንድሕንነትን ቀጻልነትን ሰውራና ንምርግጋጽ ተባሂሉ ዝውሰድ፡ ከምዝኾነ ብምEማን፡ ተጻዊርካዮ
ምሕላፍ ከም ቅኑE ኣንፈት ተቐቢሎም Eዮም ጸኒOም ዝተጋደሉ።
መሪሕነት ህ.ግ.ሓ.ኤ/ህግደፍ ግን፡ ንምቕሉልን ተጻዋርን ባህርያት ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ጽኑE ህዝባዊ መሰረት
ዝተነድቀ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምህናጽ ኣይተጠቐመሉን። ብኣንጻሩ፡ ተጋደልትን ህዝብን ንመሰላቶም ዘይጣበቑ፡
ዝተባሃሎም ዝትግብሩ Eሙናት ኣገልገልቱ ክኾኑ፡ ካብ ወጋሕትU ዋኒነይ Iሉ ተታሓሒዙዎ ተጓIዙ። ኣብ ክሊ
ጭርሖ ነጻነት ተሓቢU፡ ህዝብታትናን ተጋደልትናን ብዛEባ ትግባረ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት፣ ቅኑEን
ርትዓውን ስርዓተ ምሕደራ፣ ብዛEባ ህንጸት ቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት፣ ወሳንት ህዝቢ ኣብ ፖሎቲካውን ማሕበረ
ቁጠባውን ኩነታት ሃገር ..ወዘተ፡ ንቑሕ ተረድO ከይጭብጡ ዓፊኑ ሓዞም። ኣብ ሃገራዊ ጭርሖ ጥራሕ ተሓጺሮም፡
ብወታደራዊ ዓወታት Eናተሓበኑ፡ መጻIOም ኣማEድዮም ዘየቋምቱ ክኾኑ ውራየይ Iሉ ሰርሓሉ። ኣብ ወሰንቲ
ጉዳያት ሃገርን መጻI Eድላት ህዝብን ምዝታይን ምውሳንን፡ ናይ ውሱን ኣካል ሓላፍነትን ብሕታዊ ስልጣንን ጥራሕ
ናበይ?
ክኸውን ተገበረ። ህዝብን ተጋዳላይን፡ ከም Eሙን ፈረስ ንመራሕቲ ኣብ ዝደልዩዎ ተሸኪሙ ዘብጽሕ፡
ብኸመይ? ንምንታይ? ወዘተ Iሉ ክሓትት ዘይክEል፡ ሂወት ዘለዎ፡ ግን ከኣ ከም ግUዝ ኣቕሓ ኣብ ዘቐመጥካዮ
ዝጸንሕ ክኸውን፡ ብጨካን ወታደራዊ ሕግታት ተቐይዱ Eዩ ጉEዞ ቃልሱ ዘሰላሰለ።
ካብ ወጋሕትU ባህርያት ዝቃለሶ ዘሎ ባEዳዊ መግዛEቲ ተረዲU፡ ኣብ Eዋን ገድሊ፡ ብዛEባ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን
መሰላቱ ከስተማቕርን ንመሪሕነቱ ክቆጻጸርን መሰል ዝተነፍጎ ህዝብን ተጋዳላይን፡ ኣብ ነጻ ኤርትራ፡ ንመሰላቱ
ክጣበቕን ንዘላቒ ረብሓታቱ ጸኒU ክሟገትን ቀሊል ኣይኮነን። Eምበኣርከስ ካብ ጽባሕ ነጻነት ንደሓር፡ ብፋሽስታዊ
ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ብርEዮ ዝተፈጸመ መዘና ኣልቦ ክሕደትን ጥልመትን፡ መሰረቱ ዝተነጸፈ ገና ኣብ ሜዳ፡ ካብ
Eዋን ነጻነታዊ ተጋድሎና ኣትሒዙ'ምበር፡ ኣብ ጽባሕ ነጻነት ዝወደቐና መርገም ዘይምዃኑ ብግቡE ምግንዛብ የድሊ።
መሪሕነት ህ.ግ.ሓ.ኤ/ህግደፍ ብሓፈሻ፡ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን ጉጅልUን ድማ ብፍላይ፡ ኣብ መጻIት ኤርትራ
ዝግብቶ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘመዓራረየ፡ ኣብ ጽባሕ ነጻነት ዘይኮነስ፡ ገና ካብ ምውላድ ህ.ግ.ሓ.ኤ ጀሚሩ ምዃኑ ምርዳE
የድሊ። ኣብ Eዋን ገድሊ ንህዝብን ተጋደልትን ብስጡምን ጨካንን ወታሃደራዊ ዲሲፕሊን Eሙናት ኣገልገልቱ፡
ንመሳርሕተይ ዝብሎም ኣባላት መሪሕነት ከይተረፈ ዝተነበበሎም ዘጽድቑ፡ ዝተኣዘዙዎ ጥራሕ ዝፍጽሙ፡ Eሙናት
ልUኻቱ ክኾኑ Eናመልመለ ዝመጸ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ኣብ ጻባሕ ነጻነት ፖሎቲካዊ ስልጣን ብሒቱ ገባርን
ሓዳግን ካብ ምዃን፡ ንድሕሪት ክብል ዘይሕሰብ Eዩ። ስለዝኾነ ድማ Eዩ፡ Iሳይያስ፡ ንEU Eሙን ዝኾነ መሓዉር
Eናመልመለ፡ Eሉል መላኺ ኮይኑ፡ ቤተ-መንግስቲ ኣስመራ ኣትዩ ኣብ Eንግድዓ ህዝብታትና ኩድጭ ዝበለ።
ከም መቐጸልታ ሕጊ ሜዳ፡ ኣብ ጽባሕ ነጻነት'ውን፡ ንሃገርናን ህዝብታትናን ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም EናገዝA፡ ብጨካን
ስርዓተ ምሕደርU ናብ ኣዝዩ ኣስጋI ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ክሽመሙ ገይሩ ኣሎ። Eንታይ Eዩ መንቀሊU
ዝብል ሕቶ፡ መልሱ ከቢድ ኣይኮነን። Iሳይያስን ጉጅልUን፡ ኣብ ሜዳ፡ ጭርሖ ነጻነት ተጎልቢቦም፡ ኣብ ልEሊ
ሓርበኛታትን ዲሞክራስያውያን ተጋደልትን ሰላማውያን ዜጋታትን ዝፈጸሙዎ ወንጀል፡ ኣብ ጽባሕ ነጻነት፡ ኣብ ትሕቲ
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መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

ቅዋማዊ ስርዓት፡ ብልEልነት ሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ፣ ነቲ ''ኣበይ ዝነበርካ Iኻ'' Eናበሉ ንጅግንነታዊ ኣበርክቶU
ዘቆናጽቡዎ ህዝቢ፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ወሳኒ ዝኾነሉ ኩነታት ክቕበሉ፡ ባህርያቶምን ኣተዓባብያOምን ፈጺሙ ስለ
ዘይፈቕደሎም Eዩ። ስለዚ Eታ ዝተኸተሉዋን ዝተግበሩዋን ኣንፈት፡ Eታ ኣብ ሳሕል ዝለመዱዋ ንመንነቶም Eትገልጽ
ጸረ ዲሞክራስን ጸረ ህዝብን ባህርያቶም Eያ። ካልE ዝተሓብA ምስጢር የሎን።

#''ቆልዓ

ብንUሱ ቆርበት ብርሑሱ''፡

ወለድና ክምስሉ፡ ''ቆልዓ ብንUሱ ቆርበት ብርሑሱ'' ይብሉ። Eዚ ምስላ'ዚ ነቲ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ ጉጅልUን፡
ከም ውድብ ኣብ ውሽጢ ህግሓኤ ዝዓበዩሉ ጸረ ዲሞክራስያውን ጸረ ህዝብን መስርሕ ካብ ወጋሕትU ዘይተገርሐ
ብምዃኑ፡ ንዝወረደና መዓት ንምEማት ዘገልግል Eዩ Iልና ንኣምን።
ብርግጽ፡ Eዚ ባህርያት'ዚ ነዚ ሎሚ ፖሎቲካዊ ስልጣን ንበይኑ ብሒቱ ዘሎ Iሳይያስን ጉጅልUን ጥራሕ ዝምልከት
ኣይኮነን። ገና ካብ ሜዳ ጀሚሩ መሪሕነት ህግሓኤን ላEለዎት ካድራቱን ተመልሚሎም ዝዓበዩሉ ባህርያት ምዃኑ
ምግንዛብ የድሊ። ሎሚ ሎሚ፡ ኣብ ደምበ ተቓውሞ EንEዘቦ ዘሎና ባህርያት ላEለዎት መራሕቲ፡ ካብ ተሞኩሮ ተሓኤ
ጀብሃን ህግሓኤን ዝተወርሰ ምዃኑ ኣሉ ክበሃል ዝኽEል ኣይኮነን። ኣብ ክሊ ደምበ ተቓውሞ ዘለዉ መራሕቲ፡ ንሕሉፍ
ተሞኩሮOም ብብልሒ ገምጊሞም፡ ነብሶም ንዲሞክራስያዊ ኣሰራርሓን ባህልን፡ ካብ ጭርሖ ሓሊፎም ብተግባር Eሙናት
ክኾኑ ድሉዋት Eንተኾይኖም፡ Eዚ Eድል'ዚ Eጹው ኣይኮነን ዝብል ግምት ኣሎና። ኣብ ትሕቲ ጭርሖ ነጻነት
ተዓሚትና ተጋዲልና፡ ኣብ ጽባሕ ነጻነት ሃገር ዝወረደና Eዳ፡ ንምቕያር ምግዳልና ግቡE ኮይኑ፡ Eዞም ኣብ ደምበ
ተቓውሞ ዘለዉ መራሕቲ ዘንጸባርቑዎ ዘለዉ፡ ቁስልታት ህዝብታትና መመሊሱ ዘርክስ ባህርያት፡ ገና ብኣግU ክግራሕ
ከምዘለዎ፡ ሕሉፍ ተሞኩሮና ሕርሕራይ ገይሩ ትምህርቲ ክኾነና ይግባE።

3. ህዝብን ሃገርን ብቐዳምነት ምድሓን ልEሊ ኹሉ!! ንምንታይ?
ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ሃገርን ህዝብን ዘብርስ ዘሎ፡ ንስልጣኑ Eሙን ዝኾነ ፈጻሚ፡ ፖሎቲካዊ፣ ምምሕዳራዊ፣
ቁጠባዊ፣ ዲፕሎማስያውን ጸጥታውን መሓውር ዘለዎ ብምዃኑ Eዩ። ብዘይካ'ዚ መሓውር'ዚ፡ ንሃገር ብምልEታ ንከባቢ
24 ዓመታት ክገዝE ፈጺሙ ኣይክEልን። ወይ ድማ Iሳያስን ጉጅልUን መበቆሎም ኤርትራውያን ስለዘይኮኑ
ዘውርዱልና ዘለዉ ጭካነ Eዩ ምባል፡ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ Eዩ። ፖሎቲካዊ ባህርያቶም ካብ'ቲ ብወጋሕትU ዝዓበዩሉ
ውድብ ህግሓኤ ዝወረሱዎ፡ ዓገብ በሃሊ ከይረኸቡ ካብ ዘማEበሉዎ ትምክሕተኛን ጸረ ዲሞክራስን መንነቶም ዝነቕል
ደኣ'ምበር፡ ልEሊOም ሓለፋ ኤርትራውነት ዘለዎ ወገን ኣሎ ምባል ካብ ክውንነት ዝረሓቐን፡ ናይ ህዝብታትና ናይ
ቃልሲ ብልሒ ዘጉድም መንገዲ Eንክሊል ዝኾነ ኣረኣEያ Eዩ Iልና ንኣምን።
Eዚ ሎሚ ፖሎቲካዊ ስልጣን ብሒቱ ህዝብን ሃገርን ዘብርስ ዘሎ ጉጅለ፡ ኣብ Eዋን ነጻነታዊ ተጋድሎና ሓርበኛዊ
ጉቡOም ዝፈጸሙ ተጋደልቲ ዝሓቖፈ Eዩ። Eዚ ጉጅለ'ዚ፡ ኣብ ውሽጢ ህግሓኤ ዝዓበየ፡ ባህርያት'ቲ መልሚሉ ዘEበዮ
ውድብ ህግሓኤ ዝወረሰ፡ ኣብ ሜዳ ዝረኸቦም Eድላት ተጠቒሙ፡ ኣብ መስርሕ ገቢሉ፡ ኣብ ነጻ ኤርትራ ፖሎቲካዊ
ስልጣን ናይ ምግባት Eድል ዝረኸበ ጸረ ዲሞክራስን ጸረ ህዝብን ጉጅለ Eዩ። Eዚ ፋሽስታዊ ጉጅለ'ዚ፡ ኤርትራ ኣብ
ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፋይናንሳውን ቁጠባውን ምEባለ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብወታደራዊ ሓይሊ ጎብለል ክትኮነሉ ዝሓለመ
ጉጅለ'ውን Eዩ ነይሩ። Eንተኾነ ግን፡ Eዚ ዘይክውንነታዊ ሕልሚ'ዚ፡ ብትምክሕቲ ሓቢጡ፡ ብሸርሕን ብወታደራዊ
ሓይልን ክፍጽሞ ብምህቃኑ፡ ብርUይ ኣብ ባይታ ፍሽለታት Eናተጎምጎመ ዝመጸ Eዩ።
ካብ ናይ ህዝብን ሃገርን ዝናን ክብርን፡ ውልቀ-ሰባውን ጉጅላውን ክብሩን ዝናUን ዘቐድም ትምክሕተኛ ሓይሊ፡
ሕልምታቱ ብዘየገድስ፡ ብደገፍ ህዝብታት ኤርትራ ዝተሰነየ ስለዘይነበረ፡ ውIሉ ሓዲሩ ምፍሻሉ ዘይተርፍ Eዩ ነይሩ።
ሕልምታቱ ብፍሽለት Eናተደምደመ ክኸይድ Eናረኣየ ምስ ከደ ድማ፡
ደው Iሉ ክሓስብን ክመራመርን፡ ካብ
ውድቀታቱ ተማሂሩ ናብ ቅኑE ጎደና ክምለስ፡ ኣይከኣለን። ሰይጣናዊ ባህርያቱ ናብ ዝኸፍA Eብዳን ኣምሪሑዎ፡
ሃገርናን ህዝብታትናን ናብ ክወጹዎ ዘይክEሉ ቅልውላው ክሽመሙ EናደፍOም ይኸይድ ኣሎ። Eዚ ዝተመነዮ
ዘይሰለጦ ብትምክሕቲ ዝዓወረ ጉጅለ፡ ብመንፈስ ተስፋ ምቑራጽን ህልኽን ተወጢሩ፡ ዝኽተሎ ዘሎ፡ ናይ መወዳEታ
Eርበቱን ውድቀቱን ርUይ መግለጺ Eዩ።
ካብ'ዚ ኣብ ላEሊ ብሰፊሑ ክንዝርዝሮ ዝጸናሕና ሓቅታት Eንግንዘቦ መሰረታዊ ቁምነገር ኣሎ። ህዝብታት ኤርትራን
ጀጋኑ ተጋደልቲ ደቆምን፡ ጻማ ነጻነታዊ ተጋድሎOም ተነፊጎም፡ ኣብ'ዚ ሎሚ ወዲቖሞ ዘለዉ ዘሕዝን ኩነታት ዝርከቡ፡
ኣብ ዝተናውሐ ብረታዊ ተጋድሎOም፡ ባEዳዊ መግዛEቲ ኣብ ምውጋድ ይኹን ድሕሪ ነጻነት ብንቕሓትን ብብቕዓትን
ዝሳተፉሉ ጥጡሕ ባይታ ስለዝተነፍጎም Eዩ። ተመጢኑ ካብ ዝካየደሎም ፖሎቲካዊ ምልEዓልን ብወታሃደራዊ
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ዓወታትን ብውUይ ሃገራዊ ስምIትን ንቕድሚት ካብ ምምራሽን ሓሊፉ፡ ኣብ ሎሚ ኮይኖም ከም ተቓለስቲ፡ መቐረት
ዲሞክራሲ፣ ሰብኣዊ መሰል፣ ቅኑE ስርዓተ ምሕደራን ሓቀኛ ፍትሕን Eናስተማቐሩ፡ ብዛEባ መጻI Eድል ሃገሮም
ኣርሒቖም EናማEደዉ፡ ናብU ንምብጻሕ ዘብቀOም ኣብ ንቕሓት ዝተመስረተ ኩሉ-መዳያዊ ቃልሲ ዘካይዱሉ ዓሚቕ
ግንዛበ ክጭብጡ ኮነ ተባሂሉ ስለዘይተሰርሓሉ Eዩ። ድምር ውጽIት ናይ'ዚ ብኩራት'ዚ Eዩ፡ Eዚ EንርEዮ ዘሎና
ዘሕዝን ኩነታት ተኸሲቱ። ህዝብን ሃገርን ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን Eናተሳጥሑ ዝኸዱ ዘሎዉ።
ስለዝኾነ ድማ ''ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታን ብቐዳምነት ምድሓን'' ዝብል ጭርሖ ከም መሪሕ
መድረኻዊ ጭርሖ ኮይኑ፡ ብውልቀ ይኹን ብEኩብ፡ ብኩሎም ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ Iና ዝብሉ
ኤርትራውያን፡ ብዘይምቁራጽን ብዓውታን ይቃላሕ ኣሎ።
ብዘይጥርጥር፡ ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ከቢድ ናይ ብርሰትን
ምብትታንን ሓደጋ ተቓሊOም ይርከቡ። ስለዚ ድማ ነዚ ኣስጋI ሓደጋ'ዚ ብህጹጽ ምEጻፍ፡ ብቐዳምነት ክስራE ዘለዎ
Eዋናውን ተባራEን ሕቶ ህዝብታትና Eዩ። ከም'ቲ ኣብ Eዋን ባEዳዊ መግዛEቲ፡ ሕቶ ሃገራዊ ነጻነት፡ Eዋናውን
ተባራEን ሕቶ Eዩ Iልና፡ ኩሎም ካልኣዊ ፍልልያት ንጎድኒ ገዲፍና፡ ብተወፋይነትን ብጅግንነት ዝተቓለስና፡ ሎሚ
ድማ፡ ብሰንኪ ወዲ ሃገር ጨካን ፋሽስታዊ ገዛI፡ ንጠፍEን ንበርስን ስለዘሎና፡ ሕቶ ድሕንነትናን ቀጻልነትናን
ብቐዳምነት ንምውሓስ፡ ኩሉ ዓቕምታትና፡ ኣብ ልEሊ'ዚ ኣረሜናዊ ስርዓት'ዚ ምቕናE ኣማራጺ ዘይብሉ ቅኑE መርሆ
Eዩ Iልና ንኣምን።
ትማሊ፡ ምEንቲ ሃገራዊ ነጻነት፡ ሎሚ ድማ፡ ምEንቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን EነልEሎም ዘሎና ጭርሖታት ኣብ
በብመድረኾም ተባራEቲ ሕቶታት ህዝብታትና ምዃኖም ዝሰሓት ኣይኮነን። ትማሊ ብሰንኪ ባEዲ ኣብ ገዛE ሃገርና፡
ጓና ኮይና ስለዝተገለልና፣ ክብሪ ስለዝሰኣና፣ ስለዝተኣሰርና፣ ስለዝተቐተልና፣ ዓድታትና ስለዝነደደ፣ ሃገርና ረመጽ
ኮይናትና ናብ ፎቖዶ ስደት ፋሕፋሕ ስለዝበልና... ወዘተ፡ ውሕስነት ሂወትናን ሕቶ ቀጻልነትናን ብዘተኣማምን
ንምርግጋጽ Iና፡ ሕቶ ነጻነት ክብ ኣቢልና ዝጨራሕናን ምEንታኣ ዝተጋደልናን ገዚፍ መስዋEቲ ዝኸፈልናን።
ሎሚ ድማ፡ Eቶም ትማሊ ኣብ ትሕቲ ጭርሖ ነጻነት ዓቕምታትና ክነስምርን Iድ-ንIድ ተታሓሒዝና ምEንቲ
ሃገራዊ ነጻነትና ብተወፋይነት ክንጋደል ዝመርሑና፡ ዋግዋጎ ብርሃን ክንርI ምስ ጀመርና ስለዝጠለሙና፣ ሰላምና
ስለዝዘረጉዎ፣ ሰብኣዊ መሰልና ስለዝዓፈኑዎ፣ ፍትሒ ስለዝሓረሙና፣ ከም ግUዝ ኣቕሓ ስለዘንከላበቱና፣ ብዘይ ሕግን
ፍትሕን ስለዝኣሰሩና፣ ስለዘሕቀቑና፣ ንጥሜትን ዓጸቦን ስለዝዳረጉና፣ ሃገርና ከም Eሾኽ ኳኺቶ ኮይናትና ብቃፍላያት
ናብ ስደት ክንውሕዝን ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ክንሳጣሕ ስለዝደረኹና፡ ኮታስ ከም ህዝብን ሃገርን ክንበርስ ይገብሩና
ስለዘለዉና Iና፡ ''ህዝብን ሃገርን ምድሓን ልEሊ ኹሉ'' ዝብል ጭርሖ ኣልIልና፡ ናብ ዳግመ ምግዳል ኣቲና ዘለና።
ናይ ሎሚ ካብ'ቲ ዝሓለፈ ዝገደደ'ምበር ዝሓሸ ካብ ዘይኮነ፡ ንድሕነትናን ቀጻልነትናን ብዘይኣላሽነት ክንጋደል ካልE
ኣማራጺ ዘይብሉ ግድነትና Eዩ። Eንተኾነ ግን፡ ኣብ ሎሚ ኮይና፡ ካብ ዝኸፍA ናብ ኣዝዩ ዝበኣሰ ሂወት ክንወድቕ
ዝገበረና ሕሉፍ ተሞኩሮ ነጻነታዊ ተጋድሎና ሕርሕራይ ጌርና ክንመሃረሉ ይህልወና። ዝብI ግዳም ደምሲስና፡ ኣብ
ኣፍ ዝኸፍA ዝብI ማይ-ቤትና ወዲቕና ምህላውና፡ ህሉው ክውንነትና ዓው Iሉ ይምስክር ኣሎ። ካብ ጓና ዝብI፡
ናይ ዓዲ ዝብI ዝሕሸሉ ነገር ከምዘይብሉ፡ ሕርሕራይ ጌርና ካብ ሕሉፍ ተሞኩሮና ተማሂርና ኣሎና። ትማሊ ኣብ
ክሊ ጭርሖ ነጻነት ተሓቢOም ዝዓበዩ፡ ገሊOም ኣብ መንገዲ ዝመሰዮም፡ ገሊOም ግን፡ ገቢሎም ዓዲ ኣትዮም ፖሎቲካዊ
ስልጣን ተቖጻጺሮም፡ ንዘኾለሰቶም ሕያወይቲ Iድ ይቖርጹ ኣሎዉ። ናይ'ዚ ማEለያ ዘይብሉ ሕሰም መንቀሊ
Eንታይ'ዩ፡ ዝብል ደጊምካ ምዝርዛሩ ኣየድልን። ኣብ ላEሊ ብሰፊሑ ተገሊጹ ኣሎ። ሎሚ መሰረታዊ ሕቶ ህዝብታትና
ኮይኑ፡ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዘሎ፡ ኣብ ትሕቲ ''ምድሓን ህዝብን ሃገርን ልEሊ ኹሉ'' ዝብል Eዋናዊ ጭርሖ ተሓቢOም
ዓብዮም፡ ዳግመ ጥልመት ብምፍጻም፡ ንመወዳEታ ጊዜ ህልውናና ከየብቅE፡ ውሕስነትና Eንታይ Eዩ ዝብል Eዩ?
''ብተመን ዝተዳህለ ብልሕጺ ሰንበደ'' ከምዝበሃል Eዚ ሕቶ'ዚ፡ ብዓውታ ይዘረብ ኣይዘረብ፡ ኣብ ህዝብታትና ሰፊሩ ዘሎ
ዓሚቕ ስክፍታ ዝወለዶ ዘይስገር ሕቶ ምዃኑ ብግቡE ምግንዛብ የድልየና። ኣብ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎ ህዝብታትና
ምምEባል፡ ጉጅላዊ ረብሓታቶም ክማላኣሎም ከምዘይክEል ዝርEዩ ናይ በለጽ ሓይልታት፡ ብዝተፈላለዩ ድሑራት
ስልቲታት ብምኽታል፡ ኣብ ሃገራዊ ጉዳዮም ብንቕሓት ከይዋስU፡ ናይ ማEዶ ተመልከቲ ክኾኑ Eናገበሩ ጸኒሖምን
ኣሎዉን። ''ንሕና Iና ንፈልጠልካ'' ዝብል፡ በልዩ ዘይበሊ ሕማም መሪሕነታት ሰውራ ኤርትራ፡ ሎሚ'ውን ኣብ ደምበ
ተቓውሞና መድሃኒት ዘይረኸበ ሕማም Eዩ።
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መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

#

''ሕልሚ ፈሪሕካ ከይደቀስካ ኣይሕደርን''

Eዚ ምስላ'ዚ ለባም ምስላ ኣበዋት Eዩ። ትማሊ ብፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስን ጉጅለUን ተጠሊምና፤ ንዝኸፍA ሓደጋ

ብርሰት ተቓሊEና ኣሎና፤ ሎሚኸ በዞም ዘለዉ ተቓወምቲ Eንታይ ተስፋን ውሕስነትን ኣሎና ዝብል ዓሚቕ ስክፍታ
ህዝብታትና Eዩ። ይኹን'ምበር Iድካን Eግርኻን ኣጣሚርካ፡ ህዝብታትና ንብርሰት ክቃልU፡ ሃገርና ድማ ነበረት
ክትከውን ምርኣይ ኣይንቡርን። ኣይግባEን'ውን። ንኹሉ ከም ኣተሓሕዛኻ Eዩ፤ መፍትሒታት ድማ ኣሎዎ።
ትማሊ፡ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ህግሓኤ ሕሉፍ Eምነት ኣሕዲርና፡ ኩሉ ነገር ንሶም ጥራሕ ወሰንቲ ክኾኑ ገዲፍናሎም።
ብንቕሓት Eንቃለስ ህዝብን ተጋደልትን ምዃና ተሪፉ፡ ናብ ዝኾኮቡና Eንኸይድ፣ ኣብ ዘንበሩና Eንቕመጥ ሂወት
ዘሎና ግUዛት ኣቕሓ ክንከውን ፈቒድና፡፡ ብጅግንነትናን ተወፋይነትናን ዝተጎናጸፍናዮም ድሙቓት ዓወታት፡ ውልቀ
መራሕቲ ክሙጎሱሉ ዝነOም ክብ ከብሉሉ ጌርና ጥራሕ ዘይኮነስ፡ Eናተቐባበልና ዘሚርናሎም፤ ትሕቲ ፈጣሪ
ኣምሊኽናዮም። ኣከያይዳ ኣባ-ጎብየ ዝፈልጥ ሰራም መንደላይ ጉጅለ Iሳይያስ ድማ፡ ንግሩህ ስምIታትና ንጹህ
ሕልናናን መዝሚዙ፡ ብቐሊሉ ኣብ ዘይፍንቀል ኮረሻ ስልጣን ደይቡ፡ ከም ድልየቱ ከንከላብተናን ከብርሰናን Eድል
ሂብናዮ።
ካብ'ዚ መሪር ተሞኩሮ'ዚ ብግቡE ክንመሃር ይህልወና። ኣብ ሎሚ ኮይና፡ ብዛEባ መሰላትናን ማEርነትናን Eንተሓሳሰብ፡
ርሑቕ EናማEደና ብንቕሓትን ብብቕዓትን Eንቃለስ፣ ንግጉይ ጉጉይ፡ ንቕኑE ድማ ቅኑE Iልና Eንፈርድ፡
ንዘይንኣምነሉ Eንቃወም፡ ንዘEገበና Eንድግፍ፡ ኣብ ውልቀ ጉዳይናን ጉዳይ ሃገርናን፡ ናይ ምውሳን መሰል ከምዘለና
ተገንዚብና ብንጥፈት ክንዋሳE EንኽEል፡ ህዝብታትን ተጋደልትን ክንከውን ክንበቕE ኣሎና ማለት Eዩ። ኣብ መስርሕ
ዲሞክራስያዊ ለውጢ ተሰሊፎም፡ ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ዝሽከሙ ተቓለስቲ፡ ጫማ ህዝቢ ኮይኖም ከገልግሉ'ምበር፡
ህዝቢ ከገልግሎም ዝደልዩ ሹመኛታት ክኾኑልና ፈጺምና ክንፈቅድ የብልናን፤ ኣብ ነብሲ ወከፍ ጉዳይ ሃገርና፡
ብንቕሓትን ብብቕዓትን ክንሳተፍ ዘብቅዓና፣ ዲሞክራስያዊ መሰላትና ዘኽብር፡ ንተግባራውነቱ ሰፋሕቲ መድረኻት
Eናፈጠረ ብስፍሓት ክንሳተፍ Eድል ዝህብ መሪሕነት'ምበር፡ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት፡ መሰላትና EናተዳፈA፡ ኣብ
ኩሉ ጉዳያትና ንበይኑ ወዳI ክኸውን ዝደናደን መሪሕነት፡ ንዝሓለፈ ኣቐንዛዊ ተሞኩሮና ዝደግም፡ ንቕኑE መዋጽO
ዝተዓጥቀ መሪሕነት ስለዘይኮነ፡ ከይገበለ ዓገብ Eንብሎን ቆርጢጥናዮ ዝሰምዓናን ክኸውን ይህልዎ።
ነዚ ቅኑE ኣንፈት'ዚ ከም መርሆ ተኸቲሉ ዝቃለስ ፖሎቲካዊ ውድብ ይኹን ጽላል፡ ንመጻI Eድልና ብቑE ናይ ቃልሲ
መሳርሒ ኮይኑ ከገልግለና ይኽEል Eዩ። ንዝሓለፈ ዝዓሞቐ ቁስልና፡ ምስ ህዝቡን ኣባላቱን ኮይኑ Eናሕወየ፡ ተስፋ
ህዝብታትና ክልምልም ዝውፈ ከምዝኸውን ርግጽ Eዩ። Eምበኣርከስ ካብ ዝሓለፈ ናይ ጥልመት ተሞኩሮ Eንወስዶ
መሪር ተሞኩሮ፡ ብዝሓለፈ ተዳሂልና፡ Iድናን Eግርናን ኣጣሚርና፡ ንብርሰትናን ጥፍኣትናን ብጸጋ ምቕባል ዘይኮነስ፡
ኣብ ሃገራዊ ጉዳይና ብንቕሓትን ብብቕዓትን Eናተሳተፍና፡ ካብ ኣንጸላልዩና ዘሎ ዘሰክፍ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን
ብዘተኣማምን ብምድሓን፡ ዘላቒ ረብሓታትና ናብ Eነረጋግጸሉ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምስግጋር ክንበቕE፡
ብተወፋይነት ክንቃለስ ይህልወና።
ከምዝፍለጥ፡ ኣብ'ዚ Eዋን'ዚ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላልና፡ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣትዩዎ ካብ ዘሎ ዓሚቕ
ፖሎቲካዊ ቅልውላው ምሒና EነውጽO፡ ብንቑሕ ተሳትፎ ህዝብታትና፣ መሰረታት ኣባላት ውድባትን ዲሞክራስያዊ
ሓይልታትን ዘካይዱዎ ቃልሲ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። ንዝበዝሑ ፖሎቲካዊ ውድባት፣ ሲቪብ ማሕበራትን ደለይቲ
ለውጢ ህዝብታትናን ጠርኒፉ፡ ኣብ መስርሕ ለውጢ ናይ ቃልሲ Eጃሙ ከበርክት ዝጸንሐ ሃገራዊ ባይቶና፡ ኣጋጢሙዎ
ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላው መዝሚዞም፡ ኣብ ጎሓፍ ንምድርባዪ ቆሪጾም ዝተላEሉ፡ በለጸኛታት፡ ብሰፊሑ ክዋፈሩ
ንምልከት ኣሎና። ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞ፣ ሲቭክን ህዝብን፡ ካብ ህሉው ድኽመታቶም ተማሂሮም፡ ሓያል
ቅልጽሞም ኣብ ልEሊ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ከEርፉ ኣብ ክንዲ ምድግጋፍ፡ ንድኹም ጎድኒ ሃገራዊ ባይቶ
ተበሊጽካ፡ ዓቕምታቶም በታቲንካ፡ ሻምፕዮን ወይ ጎብለል ኮይንካ ንምውጻE ዝግበር ዝነደየ ተዋስO ሓይልታት በለጽ፡
ብንቕሓት ምግጣም ንጽባሕ ዘይንብሎ Eማምና ክኸውን ይህልዎ፤ ስለዝኾነ'ውን፡ ውሽጣዊ ጸገማትና ካብ ስሩ ኣለሊና፡
ኩሉ ዓቕምታትና ምEንቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውዓል፡ ብቐዳምነት ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዘቕንዓሉ፡
ቅኑE ኣንፈት ምትሓዝ ቀንዲ ዋኒና ክኸውን ይህልዎ Iልና ንኣምን።
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መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

4. ተሞኩሮ ዝምድናታት ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራን Iትዮጵያን ትማልን ሎምን፤

#

ዝምድናታትና ካብ Eዋን ገድሊ ክሳብ ሓርነት፡-

ምስ'ዚ ኣልIልናዮ ዘሎና ኣርEስቲ ብዝተኣሳሰረ ሓሳብና ክነካፍል ደሊና ዘሎና፡ ምስ ሕሉፍ ተሞኩሮ ቃልሲ ክልቲU
ህዝብታት ብዝተኣሳሰረ፡ ኣብ ሞንጎ ውድባትናን(ተሓኤ-ጀብሃን ህግሓኤን) ህወሓት/Iህወደግን፡ ሎሚ ድማ፡ ኣብ ሞንጎ
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን ብIህወደግ ዝምራሕ ዘሎ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ Iትዮጵያን ህዝብታት
Iትዮጵያን ዝነበረን ዘሎን ዝምድና ኣብ ኣገደስቲ መዳያት ደጊምና ንምንጻር Eዩ።
ኣብ'ዚ ክሊ'ዚ ኣርEስቲ'ዚ፡ ህወሓት/Iህወደግ ከም Iትዮጵያዊ ሓይሊ፡ ኣብ Eዋን ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ በዓል ጽቡቕና ዶ፡
ወይስ በዓል ክፋEና ነይሩ? ዝብል ሕቶ፡ ቀንዲ ቱኽረት ሂብና Eነነጽሮ ክኸውን Eዩ። ምኽንያቱ፡ ሓሶት ብምድግጋም፡
ቀንዲ መጥቃEቱ ኣብ ልEሊ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ኤርትራ ዘነጻጸረ ወፈራ ክካየድ ንከታተሎ ስለዘሎና Eዩ።
ብርግጽ ነዚ ሕቶ'ዚ ዘልዓልና፡ ነቶም ኣብ Eዋን መሪርን ነዊሕን ብረታዊ ተጋድሎና ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ
ዝተሳተፉ፡ ኣብ ማEከላይን ኣብ ሽምግልናን ዝርከቡ ኤርትራውያን ንምብራህ ዝዓለመ ኣይኮነን። ንሳቶም'ሞ፡ ኣብ'ቲ
ሃልሃል ዝብል ወራር ቀይሕ ኮኾብ(6ይ ወራር ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ፡) ናይ ህወሓት/Iህወደግን ህዝቢ ትግራይን ኩሉ
መዳያዊ ደገፍ፡ ብዓይኖም ዝረኣዩን ብEዝኖም ዝሰምUን ስለዝኾኑ። ብጥUም ዜማታት ባህሊ ህግሓኤ ልባዊ ምስጋና
ክጋዋሕ Eንከሎ ዝተኸታተሉ Eዮም Iልና ስለ ንኣምን። ነዚ ሕቶ'ዚ ደጊምና ክነልEሎ ኣገዲሱና ዘሎ፡ ነቲ
ብትምክሕታዊ ፕሮፖጋንዳ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ሓንጎሉ ዝደንቆረ፡ ኮር ተገልበጥ ኮይኑ ነገሩ፡ መንግስቲ
Iህወደግ ከም ወራሪ ተወንጂሉ፡ ኣብ ውሽጡ ቅሬታ ዝቛጸረ መንEሰይ ወለዶና፡ ሓቀኛ ሓበሬታ ብምስናቕ፡ ናብ
ሚዛናዊ መደምደምታ ዝበጽሓሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር Eጃምና ንምብርካት ዝዓለመ Eዩ። ቀጺልና ተሞኩሮ
ዝምድናታት ናብ ምድህሳስ ንስገር።
መሪሕነት ተሓኤ-ጀብሃ፡ ህወሓት/Iህወደግ፡ ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ከም Eሙን ናይ ቃልሲ መሓዛ ርEዩዎ ከምዘይፈልጥ
ዝሓለፈ ታሪኹ ምስክር Eዩ፤ ህወሓት ንብሄራዊ መሰል ርEሰ ውሳኔ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ቃልሲ፡ መሪሕነት ተሓኤጅብሃ፡ ቅኑEን Eዉጅን መርገጺ ኣይነበሮን። ኣብ ትግራይ ቀንዲ መሓዛ ተሓኤ-ጀብሃ ዝነበረ ግንባር ገድሊ ሓርነት
ትግራይ(ግገሓት)፡ ህልውንU ምስ ኣብቀA ድማ፡ ቁጠA መሪሕነት ተሓኤ ጀብሃ ዓባይ ቀሊል ከምዘይነበረ ይፍለጥ።
ንህወሓት ከም Eሙን ኩርኩር መሪሕነት ህግሓኤ ገይሩ ይመዝኖ ስለዝነበረ፡ ኣብ ሜዳ ትግራይ Eግሩ ከይተክል
ብዝተፈላለዩ መንገድታት ይጻብO ምንባሩ ዝተፈላለዩ መረዳEታታት ኣሎዉ። ንኣብነት፡- ብ1977 ዓ.ም. ናይ
Iትዮጵያ ዲሞክራስያዊ ሕብረት(ብልUል መንገሻ ዝምራሕ-Iዱ) ንህወሓት ንምጥቃE፡ ኣብ ምEራብ ትግራይ ሰፊሕ
ወታደራዊ ወፈራ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ Eዋን፡ መሪሕነት ተሓኤ-ጀብሃ፡ ብሓበሬታን ምኽርን ዝሃበቶ ደገፍ ዝዝከር Eዩ፤
ብተወሳኺ ዓባይ-Iትዮጵያ(Iህኣፓ)፡ ካብ ትግራይ ተደፊኣ ናብ ኤርትራ ምስ ኣንሳሓበት፡ Uቕባ ተዋሂቡዋ፡ ዳግመ
ውደባ ክተካይድ ብምሕጋዝ፡ ብብርጌድን ቦጦሎኒን ኣሰንዩ፡ ብባድመን ወልቃይትን ኣቢሉ ንህወሓት ብምጥሓስ፡ ናብ
ጸለምቲ-ሰሜን ንምስጋራ ዝገበሮ ፈተነ ምጥቃስ ይከኣል። Iዱ ኣብ ሕቶ ነጻነት ኤርትራ Eምነት ዘይነበሮ መስፍናዊ
ውድብ ክኸውን Eንከሎ፡ Iህኣፓ ድማ፡ ንሕቶ ነጻነት ኤርትራ ዘይቅበል፡ ከም ብሄራዊ ሕቶ ዝኣምን ውድብ ምንባሩ
ምግንዛብ የድሊ።
መሪሕነት ህግሓኤ፡ ገና ህወሓት ኣብ Eሸል ብርኩ Eናሃለወ፡ ዝሰጠመ ዝምድንU ምስ Iህኣፓ(ዓባይ-Iትዮጵያ)
ምንባሩ ዝፍለጥ Eዩ። Iህኣፓ(ዓባይ-Iትዮጵያ) ኣብ ሕቶ ነጻነት ኤርትራ ዘይኣምን ውድብ'ኳ Eንተነበረ፡ ብቐዳምነት
ዝስራE መሓዛ ህግሓኤ ምንባሩ ግን ሓቂ Eዩ። ኣብ ክሊ'ዚ ኮይኑ ግን፡ መሪሕነት ህግሓኤ፡ ውድብ ህወሓት ካብ
ዝምስረት ጀሚሩ፡ ኣብ ስልጠና ይኹን መበገሲ ዝኸውን Eጥቂ ኣብ ምትሕግጋዝ፡ ካብ ተሓኤ-ጀብሃ ዝሓሸ ምንባሩ
ዝርሳE ኣይኮነን። Iህኣፓ Eናተዳኸመ፡ ህወሓት Eናተጠናኸረ ኣብ ዝኸደሉ Eዋን ድማ ዝምድነOም Eናተመሓየሸ
ከደ፡፡ መሪሕነት ህወሓት፡ ክሳብ 1981 ዓ..ም. ንህግሓኤ ከም ስትራተጂካዊ መሓዝU ዝርEየሉ ኩነታት ምንባሩ ዝዝከር
Eዩ። ብኣንጻሩ መሪሕነት ህግሓኤ፡ ኣብ ልEሊ መሰረታዊ Eላማታት ህወሓትን መሰል ርEሰ ውሳኔ ህዝቢ ትግራይን
መርገጺU ንጹር ኣይነበረን። ኣብ መስርሕ፡ መሪሕነት ህወሓት/Iህወደግ፡ ንፖሎቲካዊ ባህርያት መሪሕነት ህግሓኤ
ብቐረባ EናጽነO ስለዝኸደ፡ ህግሓኤ ምEንቲ ሃገራዊ ነጻነት ዝቃለስ ሓርበኛዊ ውድብ'ምበር፡ ዲሞክራስያዊ ሓይሊ
ከምዘይኮነ ደምደመ። ግን ድማ ከም ጽኑE ሓርበኛዊ ነጻነታዊ ሓይሊ፡ ኣብ ሕቶ ነጻነት ኤርትራ ካብ ዘለዎም ሓባራዊ
ኣረኣEያ ብምብጋስ፡ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ክቃለሱ ድልውነቱ ከም ወትሩ ኣብ
ቦቱU ኮይኑ ቀጸለ። ኣብ ልEሊ ህግሓኤ ዝወሰዶ ፖሎቲካዊ መርገጺ፡ ክሳብ 1985 ዓ.ም. ንተጋደልቱን ህዝቡን Eዉጅ
ከይገበሮ፡ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ጥራሕ ተታሒዙ ጸንሐ።
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መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

ህወሓት/Iህወደግ፡ ካብ ወጋሕትU (ካብ ለካቲት 1975ዓ.ም). ጀሚሩ ኣብ ጎድኒ ነጻነታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ
ዝተሰለፈ፡ ንተራ ወታሃደራዊ ምትሕግጋዝ፡ ''ናይ ጸላEየይ ጸላI ፈታውየይ Eዩ'' ካብ ዝብል ጊዝያዊ ረብሓ ማEከል
ዝገበረ ኣይነበረን። ነጻነታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ሕጋውን ፍትሓውን ሕቶ Eዩ፤ መሰል ርEሰ ውሳኔ ህዝብታት
ኤርትራ ንሃገራዊ ነጻነት ቅኑE'ዩ፡ ካብ ዝብል ጽኑE መትከላዊ Eምነት ዝብገስ Eዩ። ነዚ ሓቂ'ዚ ብዝተፈላለዩ ዓበይቲ
ኣብነታት ኣሰኒና ክነረጋግጾ ዝከኣል Eዩ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ፡ ብሶቭየት ሕብረትን ተሓባበርታን ዘይተኣደነ ደገፍ ረኺቡ፡ ሰፊሕ ቅድመ ምድላው ኣካይዱ፡

ንሰውራና ንሓንሳEን ንሓዋሩን ንምድምሳስ፡ ብሽም ወፍሪ ቀይሕ ኮኾብ(6ይ ወራር 1982 ዓ.ም) ኩሉ ዓቕምታቱ
ኣኽቲቱ ክወፍር፡ ነጋሪት ኣዋጅ ምስ ሃረመ፡ ኣብ ጎድኒ ህግሓኤን ህዝብታት ኤርትራን ተሰሊፉ ኪከላኸል ዝወሰነ
ፖሎቲካዊ ሓይልን ህዝብን፡ ህወሓት/ህወደግን ህዝቢ ትግራይን ጥራሕ Eዮም። ካልOት፡ ናይ ማEዶ ተመልከቲ
ኮይኖም፡ ''በቃ ሰውራ ኤርትራ ደጊም ኣኺሉዎ Eዩ'' ብምባል መጨረሽU ክርEዩ ዝጸናጸኑ ዝነበሩ Eዮም።
ህወሓት/Iህወደግ፡ ብፖሎቲካውን ወታደራውን መዳይ፡ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብስንቅን ብሞራልን፡ ኣብ'ቲ ኣብ ጎቦታት
ሳሕል ንሹዱሽተ ኣዋርሕ ዝተኻየደ ትንፋስ ቁርጽ-ቁርጽ ዘብል ከቢድ ምርብራብ፡ ኣብ ጎድኒ ህዝባዊ ሰራዊትን
ህዝብታት ኤርትራን ተሰሊፎም፤ ከቢድ ናይ ሂወት መስዋEቲ ዝኸፈሉ Eዮም። ብቐንዱ ብጅግንነት ህዝባዊ ሰራዊትን
ህዝብታት ኤርትራን፡ ብኻልኣይ ድማ፡ ብዘይEጸፍ መትከላዊ ደገፍ ሰራዊት ህወሓት/Iወደግን ህዝቢ ትግራይን፡ 6ይወራር ብፍሽለት ተዛዘመ። ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ማይ ዓሚኹ ተረፈ።
ህወሓት/Iህወደግን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ጎድኒ ህዝባዊ ሰራዊትን ህዝብታት ኤርትራን ተሰሊፎም ኣብ ጎቦታት ሳሕል
ዘይEጸፍ ደገፎም ምብርካቶም፡ ኣብ ጠቕላላ ውድቀት ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ዓቢ ተራ ከምዝነበሮ ክንዝክሮ ዝግባE፡
ውጽIት ወርቃዊ ምሕዝነታዊ ምድግጋፍ Eዩ። Eዚ ሓቀኛ ናይ ምድግጋፍ ተሞኩሮ ዝተፈጸመ፡ መሪሕነት
ህወሓት/Iህወደግ ካብ 1981 ዓ.ም ጀሚሩ፡ ''መሪሕነት ህግሓኤ፡ ሓርበኛዊ ናይ ነጻነት ሓይሊ'ምበር፡ ዲሞክራስያዊ
ኣይኮነን'' ዝብል መርገጽ ሒዙ Eናሃለወ Eዩ፡፡ መሰረታዊ መበገሲU ድማ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ሓባራዊ ጸላIና
Eዩ ካብ ዝብል ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ሕቶ ነጻነት ህዝብታት ኤርትራ ካብ ዘለዎ ጽኑE መትከላዊ Eምንቶ Eዩ። ንሓቀኛ
Eምነቱ ኣብ ሕቶ ነጻነት ኤርትራ፡ ኣብ መላE ህዝብታት Iትዮጵያ ንምስራጽ ከይተሓለለ ከም ዝተቓለሰ ድማ፡ ናይ
ቃልሲ ጉEዞU ምስክር Eዩ።
Eዚ ናይ ህዝብታት ኤርትራ Eሙን መሓዛ ዝኾነ ሓይልን ህዝብን፡ ብ1985 ዓ.ም. ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይ
ሕሱም ድርቂ ኣጋጠሞ፤ ስለዝኾነ ድማ፡ ህይወት ንምድሓን ብኤርትራ(ጋሽ-ባርካ) ኣቢሉ፡ ህዝቡ ናብ ሱዳን፡ ረድኤት
ዝጸዓና መካይን ድማ ካብ ሱዳን ናብ ትግራይ ከጓዓዓEዝ ግድነት ኮኖ፤ ኣብ ከም'ዚ ዝመሰለ ናይ ቀውጢ Eዋን፡
ብመሪሕነት ህግሓኤ ዘጋጠሞ ታሪኽ ዘይርሰO ጥልመት ነበረ። መሪሕነት ህግሓኤ፡ ብሓደ ወገን ካብ ሱዳን ረድኤት
Eኽሊ ዝጸዓና መካይን፡ ብባርካ ኣቢለን ናብ ምEራብ ትግራይ ከይኣትዋ ከልከለ፤ በቲ ካልE ወገን ድማ፡ ናብ ሱዳን
ክሰግር መሬት ኤርትራ ዝኣተወ፡ ብጥሜትን ዓጸቦን መዓንጥU ዝተጣበቐ ትግረዋይ ከይሓልፍ ብምEጋት፡ ዘውረዶ
መከራን መዓትን Eዩ፡፡ Eዚ ጭካነ'ዚ ንህወሓት/Iህወደግን ህዝቢ ትግራይን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንህዝብታት ኤርትራን
ተጋደልቲ ደቆምን መዓንጣ ከብዶም ዘሕረረን ብሕፍረት ዝደወነን ኣነዋሪ ጸሊም ታሪኽ Eዩ።
ይኹን'ምበር፡ Eቶም ኣብ ጽንኩር ናይ ህልቂትን ቅዝፈትን ዓመተ-ድርቂ (1985)፡ ብመሪሕነት ህግሓኤ ዝተጠልሙ
ህወሓት/Iህወደግን ህዝቢ ትግራይን፡ ኣብ ጎቦታት ሳሕል ዓሪዶም ንወራር ቀይሕ ኮኾብ ኣብ ምፍሻል ከቢድ መስዋEቲ
ምኽፋሎም ኣየጣዓሶምን። ካብ ብጕሓቱ ካብ ልቦም ዝኣመኑሉ፡ ሕቶ ነጻነት ህዝብታት ኤርትራ፡ ንካልIት'ውን ኣብ
ሕቶ ኣውዲቖሞ ኣይፈልጡን። Eኳ ደኣስ፡ ድርቅን መዘዛቱን ዘውረደሎም ከቢድ መስገደል፡ ብጅግንነትን ብሓቦን ምስ
ሰገሩ፡ ንሕሉፍ ቁስሎም ከይሓኸኹ፡ Eድመ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ንምሕጻር፡ ምስ መሪሕነት ህግሓኤ፡ ርክቦም ዳግም
ንምEራይ ድልውነቶም ኣረጋገጹ። ከም ውጽIት ናይ'ዚ ድማ፡ ክልቲU ፖሎቲካዊ ውድባትን ተቓለስቲ ህዝብታትን፡
ዝምድናታቶም Eንደገና ብምሕዳስ፡ ናይ ቃልሲ ምድግጋፎም ብምብራኽ ዓወቶም ኣቀላጠፉ። ኣብ'ዚ ብርEዮ
ዝተመስከረ ሓቂ ኣሎ። ህወሓት/Iህወደግ፡ ብሕሉፍ ቂምን ቅርሕንትን ተወጢሩ ዘይጓዓዝ፡ ናይ ክልቲU ህዝብታት ዘላቒ
ረብሓ ብቐዳምነት ዝሰርEን ውድብ ምዃኑ Eዩ።

#

ካብ ጽባሕ ሓርነት ክሳብ ግንቦት 1998 ዓ.ም.፡-

ብግንቦት 1991 ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ሙሉE ብሙሉE ተደምሲሱ፡ ኤርትራ ሃገርና ሓራ ኮነት፤ Iትዮጵያ ድማ፡
ካብ ፋሽስታዊ ኣገዛዝኣ ዝተገላገለትሉ Eዋን Eዩ። ኣብ ጽባሕ'ዚ ዓወት'ዚ፡ Iህወደግ ብወኪሉ ቀዳማይ ሚኒስቴር
Iትዮጵያ ነበር ስዉE ተጋ/መለስ ዜናዊ ኣቢሉ፡ ኣብ ኣደባባይ ንህዝብታት ኤርትራ ዮሃንU ገሊጹ Eዩ። ካብU ሓሊፉ
ድማ፡ መሪሕነት ህግሓኤ ንመስርሕ ሪፈረንደም ንበይኑ ብሒቱ ኣብ ዘሰላስለሉ ዝነበረ Eዋን፡ ኤርትራውያን ነበርቲ
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መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

Iትዮጵያ፡ መሰሎም ተጠቒሞም ኣብ ጉዳይ ሃገሮም፡ ድምጾም ብነጻነት ክህቡ ጥጡሕ ባይታ ፈጠረሎም።
ትምክሕተኛታት ፖሎቲካዊ ጉጅለታት Iትዮጵያ፡ ኣብ መስርሕ ሪፈረንደም ኤርትራ፡ ህዝብታት Iትዮጵያ ድምጾም
ክህቡ ኣሎዎም ዝብል ጎስጓስ ከካይዱ Eንከሎዉ፡ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ፡ ድምጺ ናይ ምሃብ መሰል ዘለዎ ኤርትራዊ
ጥራሕ Eዩ ዝብል መርገጽ ብምሓዝ ንኣጉል ሕልሞም ኣምከኖ።
Eወ ንነጻነት ብዝብል ድምጺ ምስ ተዛዘመ፡
ጉዳይ ኤርትራ፡ ብሪፈረንደም(ህዝበ ውሳኔ)፡ ሚያዝያ-1993፡ ብ99.8
መንግስቲ Iህወደግ፡ ብቐዳምነት ነጻነት ኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃበ መንግስቲ ኮይኑ ተመዝጊቡ Eዩ። Eዚ መርገጺ'ዚ፡ ሽU
ካብ ሰማይ ዝነጠበ ዘይተሓሰበ ህያብ ኣይኮነን። ህወሓት/Iህወደግ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ዝኣመነሉን፡ ኣብ ጽንኩር
መድረኻት ብጽንዓት ዝተጋደለሉ መትከላዊ Eምነቱ ስለዝኾነ Eዩ።
ከምዝፍለጥ ኤርትራ ከም ሓዳስ ልኣላዊት ሃገር፡ ነጻነታ ካብ ትEውጅ ጀሚሩ ክሳብ 1997 ዓ.ም. ዝነበሩ ዓመታት፡
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ንIትዮጵያ ከም ካልኣይቲ ሃገሩ ቆጺሩ፡ ብሕጋውን ዘይሕጋውን ኣገባብ ካዝንU ንምምላE
ብሰፊሑ ተዋፊሩ ምንባሩ ኩሉ ዝፈልጦ Eዩ። ብናይ Iትዮጵያ ባጤራ Eናተጠቐመ፡ ኣብ ጉዳይ ሸርፊ ባጤራ ወጻI፡
ብሕጊ ባንክ Iትዮጵያ ተማEዚዙ ክኸይድ ኣይደለየን። ብርUይ ንብር Iትዮጵያ፡ ኣብ ባንክታት ኤርትራ፡ ንዶላር፡
ካብ'ቲ ኣብ ባንክ Iትዮጵያ ዝተተመነሉ ሸርፊ ንላEሊ ብEዉጅ ብምውሳን፡ ናይ ወጻI ባጤራ ናብ ኤርትራ ንምስሓብ
ይንቀሳቐስ ምንባሩ፡ መንግስቲ Iህወደግን ህዝብታት Iትዮጵያን ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጦ፡ ናይ ቀትሪ
ክትራን Eዩ። ሕሉፍ ሓሊፉ ንወጻEተኛታት ዘይተፈቐደ፡ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ፡ ኣብ ኣዲስ-ኣበባ ''ሆርን ባንክ'' ብዝብል
ዝፍለጥ፡ መንግስቲ ህግደፍን ሰብ ሃብቲ ኤርትራውያንን ዝውንኑዎ ባንክ ንምትካል ዝተንቀሳቐሰሉ ኩነታት ነበረ።
መንግስቲ Iህወደግ፡ ንዘይሕጋዊ ተግባራት ፋሽስታዊ መንግስቲ ህግደፍ፡ ብሕጋውን ዲፕሎማስያውን መንገዲ
ንምፍትሑ'ምበር፡ ዓው Iሉ ከነሃህሮን ንፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ ከውEሎን ኣይተራEየን።
ኣብ'ዚ Eንግንዘቦ ሓቂ Eንተሎ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ኤርትራ ከም ነጻ ሓዳስ ውልዶ ሃገር መጠን፡ ምስ
መንግስቲ Iህወደግ ጥUይ ሽርክነት መስሪቱ፡ ኣብ ምክብባርን ሓባራዊ ተጠቃምነትን ዝተመስረተ መርሆ ክኽተል
ዘይመረጸ ምዃኑ Eዩ። ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ ህግደፍ፡ ኣብ ወታደራውን ስለላውን ዓቕምታቱ ተኣማሚኑ፡ ኣብ
ኮንትሮባንድ ብዘዋፈሮም ልUኻቱ ኣቢሉ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ሃብቲ Iትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ናብ ሃገራት ዓበይቲ
ቃላያት ሰጊሩ ዝፈጸሞ ወንጀል ኣብ ዝተፈላለዩ Eዋናት ተቓሊU Eዩ። ነቲ ሓቂ'ቲ ዝተገንዘቡ ንጹሃት Iትዮጵያውያን፡
Eዚ ተግባራት'ዚ ሕጋዊ መግትI ክግበረሉ የተሓሳስቡ ነይሮም'ዮም። ተቓወምቲ ሓይልታት Iትዮጵያ ድማ፡
ንIህወደግ ካብ ህዝቢ ንምንጻሉ፡ ብሰፊሑ ዝተዋፈሩሉ ጉዳይ ምንባሩ ብቐረባ ዝተኸታተልናዮ Eዩ።
ካብ'ዚ ዝኸፍA ድማ፡ ድሕሪ ነጻነት 1992/93 ከባቢ፡ ነተን ካብ ወታሃደራት ደርጊ ወሊደን ዝተባሃላ ኤርትራውያን ደቂኣንስትዮ፡ ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኤርትራ ለቓቒሙ ብምEካብ፡ ብሃንደበት ናብ Iትዮጵያ ብምስጓግ ኣብ ልEሊ
መንግስቲ Iህወደግ ከውርዶ ዝፈተነ ኣደራE Eዩ፤ Eዚ ሃንደበታዊ ናይ ሱጓ ስጉምቲ'ዚ፡ ኣብ ሞንጎ ክልቲU ህዝብታት
ጽልEን ቅርሕንትን ንምውላE ዝኣለሞ ሸርሒ ምንባሩ ዝዝንጋE ኣይኮነን። Eዚ ኣረሜናዊ ፍጻመ'ዚ፡ ነተን ዝተባረራ
ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን፡ ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ጸገም ዝሸመመ፡ ኣብ ልEሊ መሰልን ማEርነትን ደቂ ኣንስትዮ
ዘለዎ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ኣረኣEያ ብተግባር ዘንጸባርቕ Eዩ። Eዚ ግፍI'ዚ ድማ፡ ናይ ፈለማ ነጸብራቕ፡
ናይ'ዚ ሎሚ ኣብ ሃገርና ብሰፊሑ ኣብ ልEሊ ደቂ ኣንስትዮና ዘውርዶ ዘሎ ዘይተኣደነ በደል ምዃኑ ዘይሰሓት Eዩ።
ብኣንጻሩ፡ መንግስቲ Iህወደግ፡ ሕነ'ቲ ብፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝተፈጸመ ሱጓ፡ ኣብ ልEሊ ኤርትራውያን ነበርቲ
Iትዮጵያ ዝወሰዶ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ኣይነበረን ጥራሕ ኣይኮነን። ክሳብ'ቲ ብወርሒ ግንቦት 1998 ዓ.ም. ፋሽስታዊ
ስርዓት Iሳይያስ፡ ብዶብ ኣሳቢቡ ኣብ ልEሊ Iትዮጵያ ዝወልO ወራር፡ ኤርትራውያን ነበርቲ Iትዮጵያ፡ ኣብ ኩሉ
ዓውድታት፡ ማEረ ከም Iትዮጵያውያን Eናተሳተፉ፡ ሰላማውን ርጉEን መነባብሮ ከሕልፉ ከምዝጸንሑ ኣረጋጊጽና
Eንፈልጦ Eዩ።
Eዚ ምድግጋፍ'ዚ፡ ትም Iሉ ብሃንደበት ካብ ሰማይ ዝወረደና በረኸት ኣይነበረን። Eኳ ደኣስ፡ ካብ ናይ ህወሓት
/Iህወደግ፡ ኣብ ነጻነትን ልኣላውነትን ህዝብታት ኤርትራ ዝጸንሖምን ዘለዎምን ጽኑE መትከላዊ Eምነት ዝብገስ ምዃኑ
ክስመረሉ ይህልዎ ንብል። Eዚ ወርቃዊ ናይ ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ተሞኩሮ'ዚ፡ ኣብ ዝኾነ ይኹን Eዋን ክራኸስ
ዘይብሉ፡ ንመጻI ምሕዝነታት ህዝብታትና ጽኑE መሰረት ክኸውን ዝኽEል Eዩ Iልና ንኣምን።
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#

ሃንደበታዊ ወራር ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ መንቀሊUን ሳEቤኑን፤

Eዚ ሓቀኛን ኣብ ቅኑዓት መትከላት ዝተሰረተ ምትሕግጋዝ፡ ኣብ ሓደጋ ክወድቕን ድምቀቱ ኣዝዩ ክድብዝዝን ጥራሕ
ዘይኮነስ፡ ወረ ጠቕሊሉ ክሃስስ ዝተሰርሓሉ፡ ገና ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ ምስ Eሙናቱ ተዋድዩ፡ ናብ ኣEናዊ ኵናት
ክኣቱ ቅድመ ምድላው ካብ ዘካይደሉ ዝነበረ Eዋን ጀሚሩ Eዩ። ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ኤርትራ ከም ሃገር ናይ ባEላ
ባጤራ ክህልዋ ብ1997 ዓ.ም. ምስ ወሰነ፡ ምስ Iትዮጵያ ዘለዎ ዝምድና፡ ባጤራታት ናቕፋን ብርን ማEረ ኮይነን፡ ኣብ
ክልቲU ሃገራት ኣብ ልውውጥ ክስራሓለን ትጽቢቱ ነይሩ። Eንተኾነ ግን፡ መንግስቲ Iህወደግ፡ ኤርትራን Iትዮጵያን
ከም ክልተ ነጻ ሃገራት መጠን፡ ነናይ ባEለን ፋይናንሳውን ቁጠባውን ፖሊሲ ዘለወን ስለዝኾና፡ ኣብ ከባቢ ዶባት ዘለዉ
ህዝብታት ዘካይዱዎ ዝተወሰነ ልውውጥ ገዲፍካ፡ መስርሕ ንግዲ ብሸርፊ ወጻI ወይ ድማ ብኤል.ሲ ክኸውን ኣሎዎ
ዝብል መርገጺU ኣነጸረ። ነባር ባጤርU ድማ ብሓድሽ ቀየሮ።
ንርEሰ-ፋሽስት Iሳይያስ፡ ፖሊሲ መንግስቲ Iትዮጵያ ዘይሓሰቦ ዱቦላ ወደቓ ኮኖ። ብብር Eናተሸመተ፡ ባሕሪ ተሳጊሩ
ናይ ወጻI ሸርፊ ክግሕጠሉ ዝጸንሐ፡ ፍርያት ቡንን ካልE ሕርሻዊ ሃብቲ Iትዮጵያ፡ ዳግም ከምዘይረኽቦ ጋህዲ ኮነሉ።
Eዚ፡ ነቲ ኣብ ወታደራዊ ቅልጽሙ ዝኣምን፡ Eንተሰሊጡዎ ሸዊዱን ኣጭበርቢሩን፡ Eንተዘይኮይኑሉ ድማ፡ ኣገዲዱ
ምዝራፍ ባህርያቱ ዝኾነ ስርዓት Iሳይያስ፡ መሬት ብሰፋሓ ጸበበቶ። ኮነ Iልካ ቁጠባ ኤርትራ ንምሕናቕ ዝተወጠነ
ስትራተጂ ገይሩ ረኣዮ። በዚ መሰረት፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርና፡ ናብ ቅርሕትን ጽልEን ዘምርሕ መርዛም ፕሮፖጋንዳዊ
ወፈራታት ኣንጻር መንግስቲ Iህወደግ ስርሐይ Iሉ ተታሓሓዞ። ኣብ ማEከል Iትዮጵያ ዝነበሩ Eሙናት ልUኻቱ
ድማ፡ ምድላው ከካይዱ ብሕቡE ጎስጓሱ ቀጸለ። ኣብ ታንክና ሰቒልና፡ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ-ኣበባ ዘደየብናያ ወያነ፡
ዝበልናያ Eንተዘይተቐቢላ፡ ብሓይሊ ወጢጥና ኣውሪድና ዝደለናዮ ስርዓት ክንተክል ንኽEል Iና ዝብል ዘይወድዓዊ
ስምIታት ክጓሃሃር ገበረ።
ዝምድንU ምስ መንግስቲ Iህወደግ ደሓን ኣብ ዝነበረሉ Eዋን፡ ''ጉዳይ ዶብ ኤርትራን Iትዮጵያን ናብ ትርጉም
ዘይብሉ ደረጃ ክወርድ Eዩ'' Iሉ ዝመደረ Iሳይያስ፡ ነቶም ተጣይሶም ዝነበሩ ተጋደልትን ኣባላት ሃገራዊ
ኣገልግሎትን፡ ብምኽንያት ማEቶት Eናጠርነፈ፡ ናብ ሰፊሕ ወታደራዊ ምድላው ኣተወ፤ ኣብ ከባቢ ዶባት ድማ፡
በብEዋኑ ወጥርታት Eናዓበየ ክኸይድ ብርEዮ Eናሰርሐ ከደ።
ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ ብEሙናቱ ኣቢሉ ብባድመ ዘባርO ኣEናዊ ኩናት፡ ቀንዲ መበገሲU፡ ብትምክሕቲ ዝሓበጠ፡
ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ (ብኮንትሮባንድ) ሃብቲ ሃገራት ብምዝማት፡ ብኣቋራጭ ህግደፋዊ ካዝና ንምምላE ዝነበሮ ጥሙሕ
ብምኹላፉ፡ ብሓይሊ ደሪኹ ስሱE ሸውሃቱ ዘተግብረሉ ሃዋሁው ንምፍጣር ብምሕላን Eዩ። ካብ'ዚ ሓሊፉ ትማሊ-ትማሊ
ልቡ ነፊሑ፡ ''ጉዳይ ዶብ ናብ ትርጉም ዘይብሉ ደረጃ ክወርድ Eዩ'' Iሉ ዝመደረ መራሒ፡ ተመሊሱ ጉዳይ ዶብ
ዓጢጡዎ ኣይኮነን ናብ'ዚ Eንደራ'ዚ ሃገርን ህዝብን ሸሚሙ ከቢድ Eንወት ዘውረደ።
ኣEናዊ ኵናት ግንቦት 1998 ብፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ምስ ተወለA፡ ብግህዶ ዝሰማEናዮ ኣዋጅ መንግስቲ
Iህወደግ፡ ''መንግስቲ ኤርትራ፡ ይግባEኒ Eትብሎ መሬት Eንተሃልዩካ፡ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ተላዘብ፡ ክሳብ ናብ
ቤት-ፍርዲ ቀሪብካ'ውን ሕተት፤ ብቐዳምነት ግን፡ ሰራዊትካ ብዘይ ቅድመ-ኩነት፡ ናብ ንቡር ቦትOም ሰሓቦም'' ትብል
ንጽርቲ Eማመ Eያ ነይራ። ብፈተውቲ መንግስታት ሩዋንዳን ኣሜሪካን ዝቐረበ Eማመ ሰላም'ውን ነበረ። Eንተኾነ
ግን፡ ስሱE ሸውሃቱ፡ ብወታደራዊ ሓይሊ ኣገዲዱ፡ ከተግብሮ ዝሓለመ፡ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ነዚ መጸዋEታ'ዚ
ክቕበል ፍቓደኛ ኣይነበረን። Eኳ ደኣስ ደጋጊምካ ክትዝክሮም ዘሰክፉ፡ ናይ ብደAን ምውርዛይን ቃላት ክድሕድሖ
ጀመረ፡፡ ንመጸዋEታን መጠንቀቕታን መንግስቲ Iህወደግ፡ ከም ጥርሑ ገረወይና ገረውረው ዝብል ገይሩ ኣባጨወሉ፤
''ካብ ባድመ ወጻና ማለት ጸሓይ ሞይታ ማለት Eዩ፤ ዳግም ተመሊሳ ኣይትበርቕን Eያ፤ ንU Eንዶ ንፈታተን.... ወዘተ
Iሉ ፈከረ። ኮታስ ህርፋን ኵናትን ደም ምፍስሳን ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ ደረት ከምዘይነበሮ ዘመልክት ናይ ብደA
መደረታት ብተደጋጋሚ ሰማEና።
ብወታደራዊ መዳይ፡ ብባድመ ዝፈለመ ወራር፡ ክሳብ ደንከል-ቡሬ ኣብ ሓጺር Eዋን ተባርA፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ኣቐዲሙ
ናብ Iትዮጵያ ዘዋፈሮም ናይ ስለላን ጸጥታን መሓውራቱን ኣብU ዝተመልመሉ መራሕቲ ኮሚኒቲን ተኣማሚኑ፡
''ኣብ ዝደለናዮ Eዋን፣ ኣብ ዝደለናዮ ቦታ፣ ዝደለናዮ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ ንኽEል Iና'' ዝብል ጃህራ
ምድሕዳሕ'ውን ኣይገደፈን። ስለዚ Iትዮጵያ፡ ኣብ ሙሉE ዶብን ኣብ ውሽጢ ሃገርን፡ ከቢድ ጸጥታዊ ሓደጋ
ከምዘንጸላለዎም ንኹሉ ጋህዲ ነበረ።
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ነዚ ንምብዳህ Eታ ብኣዋጅ ዝወሰዱዋ ቀዳመይቲ ስጉምቲ፡ ናይ መንግስቲ ህግደፍ ኣባላት ሰራዊትን ሃገራዊ
ኣገልግሎትን ዝነበሩ፡ ኣብ Iትዮጵያ ክቕመጡ ዝጸንሑ፡ ናብ ካምቦታት ምEካብ Eዩ። ቀጺሉ ድማ፡ ንጸጥታና ስግኣት
Eዮም ዝተባሃሉ ሲቭል ኤርትራውያን፡ ንብረቶም ናብ ወኪል Eናመሓላለፉ፡ ተጠርኒፎም ናብ ሃገሮም ምስጋር Eዩ።
Eዞም ንብረቶም፡ Eኹል ጊዜ ረኺቦም ድዮም፡ ብተብተብ ወኪሎም ናብ ሃገሮም ዝተባረሩ ኤርትራውያን፡ ናይ ብሓቂ
ኩሎም ንጸጥታ Iትዮጵያ ስግኣት ስለዝነበሩ ድዮም ዝብል ሕቶ ክለዓል ግቡE Eዩ። መልስና ኣይኮኑን ዝብል Eዩ።
ኣብ'ቲ ግዜ'ቲ፡ ኣብ ኣፈጻጽማ ዝተራEዩ ጉድለታት ንምEራም፡ ኣብ Iትዮጵያ ዝመደበሮም ፖሎቲካዊ ሓይልታት
ኤርትራ ተዋፊሮም Iዮም፤ ብሳላ'ዚ ጻEሪ'ዚ ካብ ምስጓግ ዝደሓኑን፡ ማሕበራዊ መነባብሮOም ብሰላም ዝቕጽሉ ዘለዉ
ኤርትራውያን ምስክር Eዮም። Eዚ Eድል'ዚ ዘይረኸቡ ድማ፡ ብበዝሒ ዝሰገሩ'ውን ኣሎዉ።
ብመንግስቲ Iህወደግ፡ ንጸጥታና ስግኣት ዝኾኑ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ክሰግሩ ኣሎዎም ተባሂሉ ዝተመሓላለፈ
መምርሒ ኣብ ምትግባር፡ ኣብ ኣፈጻጽማ ዝተራEዩ ዓበይቲ ጌጋታት፡ ኣብ ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ኣብ ተመዛበልትን
ኣዝማዶምን ድማ ብፍላይ፡ ዓብይ ቅሬታ ከምዝፈጠረ ዘይሰሓት Eዩ። ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ንIትዮጵያውያን
ብሓፈሻ፡ ንተጋሩ ድማ ብፍላይ፡ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ዝገፍA፣ ዝቐተለ፣ ደሃዮም ዘጥፈA፣ ጥራሕ Iዶም ዛሕዛሕ
Iሎም ናብ ዓዶም ክባረሩ ዝገበረ ክነሱ፡ ንብዓት ሓርገጽ EናነብA፡ ነቶም ዝተሶጎጉ ወገናትና ዘስምUዎም ቅሬታታት
ብምምዝማዝ፡ ጽልEን ቅርሕንቲ ንምEሟቕ፡ ከይተሓለለ ከምዝተረባረበ ብቐረባ ዝተኸታተልናዮ Eዩ።

#

ክምብል በለ'ምበር መሊU ኣይፈሰሰን፤

ኣብ Iትዮጵያ፡ ካብ'ቲ ብመንግስቲ Iህወደግ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ወጻI፡ ኣብ ኣፈጻጽማ ዝተራEዩ ጉድለታት፡ መንቀሊታቶም

ዝተፈላለየን ብዙሕን ምንባሩ ኣይንስሕቶን። Eቲ ዝዓበየ፡ ኣብ ላEለዎት ሓለፍትን ኣካላት ጸጥታን ዝተንጸባረቐ፡ Eዚ
ኹሉ Eዋን ተጸሚምናን ተጻዊርናን፡ ተደፊርና፣ ተበዲልና፣ ተናIቕና፡ ወዘተ ካብ ዝብል ዓሚቕ ቅሬታ፡ ወራሪ
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን ንጹህ ሰላማዊ ህዝብን ፈላሊኻ ንምርኣይ ጽጉም ምዃን ስለዝማEበለ Eዩ። ብካልE ወገን
ድማ፡ ካብ'ታ ዝተሓተት ቀበሌ ክሳብ ዝለዓለ፡ ''ኣብ ዘበን ውራ-ውራ ነብስኻ ኣይተEብራ'' ካብ ዝብል ውልቃዊ ስስA፡
ሎሚ ተረኽበ ሎሚ ተሳኣነ Iልካ፡ ገንዘብ፣ ንብረት፣ ዓውደ ስራሕ ኤርትራውያን ኣብ ረብሓኻ ንምውዓል ናይ ዝነበረ
ጉያ-ጉያ ውጽIት Eዩ። ካብ'ዚ Eቲ ዝኸፍA ድማ፡ ናይ ኤርትራ ነጻነትን ልኣላውነትን ምኽባሩ፡ ከም ኣሳሒታ ቁሪ
ዘንገፍግፎም ሓይልታት ትምክሕቲ፡ ነዚ ዘይርጉE ኩነታት ተጠቒሞም፡ ነቲ ምስጓግ ምርስሳኖም ጥራሕ ዘይኮነስ፡
ንመላE ሃገረ ኤርትራ ብምውራር፡ ኣብ ትሕቲ Iትዮጵያ፡ ዳግም ናይ ምጉባጥ Eድል ረኺብና ኣሎና Iሎም
ብምEማን፡ ብሰፊሑ ዝተዋፈሩሉ ኩነታት Eዩ ዝነበረ። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ምስ ወራር ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ
ተታሓሒዙ፡ ኣብ ዝተወሰነ ክፋል ካብ ኣባላት መሪሕነት ህወሓት ዝነበሩ፡ ዝተቐልቀለ ጸረ ነጻነትን ልኣላውነትን ኤርትራ
ሓደገኛ ዝምባለ'ውን፡ ነዚ ኩነታት'ዚ ኣብ ምግዳድ ኣሉታዊ ተራ ከምዝነበሮ EንዝንገO ኣይኮናን።
Iህወደግን ብUU ዝምራሕ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ Iትዮጵያን፡ ነቶም ኣብ Iትዮጵያ ሰላማዊ ናብራ
ዘሕልፉ ዝነበሩ 10ተታት ኣሽሓት ንጹሃት ኤርትራውያን፡ ምስ'ቶም ቀንዲ መሳርሕን ልUኻትን ፋሽስታዊ ስርዓት
Iሳይያስ ዝኾኑ ወገናት ተለኪሞም፡ ካብ ሙዉቕ ናብራOም፡ ኣብ ዘይሓሰቡዎ Eዋን ምምዝባሎም፡ ኣብ ኣፈጻጽማ
ዝተራEየ ዓቢ ጉድለት ምዃኑ ብምግምጋም፡ ርEሰ ነቔፈታU ኣልIሉሉ Eዩ። ካብU ንላEሊ ድማ፡ ዝተረፉ
ኤርትራውያን ነበርቲ ኣብ Iትዮጵያ፡ ሂወቶም ብሰላም ዘመሓድሩሉ ሕግታት ሓንጺጹ ኣወጀ። ብተወሳኺ፡ ነቶም
ንብረቶምን ገንዘቦምን ገዲፎም ዝተሶጎጉ ወገናትና፡ ብቑE መረዳEታ ሒዞም EንተመጺOም፡ ክቕበሉዎ ከምዝኽEሉ
ብኣዋጅ ኣፍለጠ። በዚ Eድል'ዚ ዝተጠቐሙ ኤርትራውያን ምህላዎም ድማ ማንም ዝምስክሮ Eዩ።
ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ሃገሮም ተረጋጊOም ምንባር ዝሰኣኑ ወገናትና፡ ናብ Iትዮጵያ ምስ
ተሰደዱ ድማ፡ ጊዝያዊ መEቆቢ ብምሃብ ብሰላም ክነብሩ ጥጡሕ ባይታ ፈጠረ። ናብ ሳልሳይ ሃገር ናይ ምኻድ Eድል
ዝረኽቡሉ ኩነታት ንምፍጣር Eቱብ ጻEርታት ኣካየደ። በዚ ተጠቒሞም ኣብ ዝማEበላ ሃገራት ዝሓሸ ናብራ ዝመርሑ
ዘለዉ ወገናትና ባEላቶም ምስክር Eዮም። ነቶም ኣብ ሃገሮም ተረጋጊOም ከይመሃሩ ዝተሓረሞም፡ ሂወቶም ብሽም
''ሃገራዊ ኣገልግሎት'' ጊሎት ህግደፍን ጀነራላትን ክኾኑ ተፈሪዱዎም ዝነበረ ስዱዳት ተማሃሮ ኤርትራውያን፡ ብሩህ
መጻI ከማEድዉ ዘብቅOም፡ ናይ ትምህርቲ Eድል ብምኽፋት ክሳብ ዝለዓለ ዩኒቨርስቲ ክመሃሩ ጸኒሖምን ኣሎዉን።
ምስ ኣዝማዶም ይኹን ብገንዘቦም፡ ኣብ ከተማታት ናይ ምንባር ዓቕሚ ዘለዎም ስዱዳት ኤርትራውያን ድማ፡ ሕጋዊ
ፍቓድ ረኺቦም ኣብ ከተማታት Iትዮጵያ ናይ ምንባር መሰል ተፈቒዱሎም ብሰላም ይነብሩ ኣሎዉ። Eዚ
ክውንነት'ዚ፡ Eዋሓስ-ኣግብE ዘየድልዮ፡ ካብ Eዉር ጽልEን ቅርሕንትን ዝረሓቐ፡ ቅኑE ሕልና ዘለዎ ኤርትራዊ ዝምስክሮ
ሓቂ Eዩ Iልና ንኣምን።


6ይ-ዓመት ሕታም
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መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

ኮታስ Iህወደግን ንሱ ዝመርሖ መንግስትን፡ ካብ ወጋሕትU ኣብ ልኣላውነትን ነጻነትን ህዝብታት ኤርትራ ካብ
ዝጸንሖምን ዘለዎምን ጽኑE Eምነት፡ ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ዘላቒ ሕውነትን ምክብባርን ክምEብል ካብ ዘለዎም ሰናይ
ድልየት ብምብጋስ፡ ኣEናዊ ኵናት ኤርትራን Iትዮጵያን ዘEረፎ በሰላ ንምሕዋይ፡ ኣበርቲOም ክጽEቱ ጸኒሖምን
ኣሎዉን።
ውድብና ሰደግኤ፡ ውድባት ኤርትራን ህዝብታት ኤርትራን፡ ኣብ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታት
Iትዮጵያ ዘበርከቱዎ ዓቢ ደገፍ ምህላዉ ይኣምን። Eዚ ደገፍ'ዚ ብህወሓት/Iህወደግ፡ ክምስገንን ግቡE ክብሪ
ክወሃቦን'ምበር፡ ከም መሪሕነት ህግደፍ ዓው Iሎም ክዛረቡሉ ዘሕንኾም፡ ወይ ድማ፡ ተዓሚቶም ዝኽሕዱዎ ሰሚU
ኣይፈልጥን። ስለዝኾነ Iና፡ ኣበርክቶ ቃልሲ ህዝብታትና፡ ኣብ ቃልሲ ህዝብታት Iትዮጵያ፡ ብዙሕ ናብ ምዝርዛር
ዘይኣተና። ደገፍ ህወሓት/Iህወደግን፡ ህዝቢ ትግራይን፡ ኣብ ሕሉፍ መሪር ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ብዓውታ
ክነመስግኖ'ምበር ክንስከፈሉ ኣይግባEን። ካብ ጽባሕ ነጻነት ክሳብ ሎሚ ድማ፡ Iህወደግ፣ ንሱ ዝመርሖ መንግስትን
ህዝብታት Iትዮጵያን፡ መትከላዊ Eምነቶም ኣጽኒOም፡ ንህዝብታት ኤርትራን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን፡ ምድግጋፎም
የበርክቱ ምህላዎም ድማ፡ ክምስገን ይህልዎ። ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ዝተወልA ኣEናዊ ኵናት፡
ኣብ ልEሊ ክልቲOም ህዝብታትና ዝወረደ ምምዝባልን ተፈጢሩ ዝጸንሐ ቁስልታትን ሳEቤናቱን፡ ብምረት ነቒፎም፡
ንምሕዋዩ Eናካየዱዎ ዝጸንሑን ዘለዉን ጻEርታት፡ ኣድናቖት ክወሃቦ ይግባE። ኣጠናኺሮም ክቕጽሉዎ EናተባባEና፡
ብወገና ድማ፡ ብዓቕምና ኣወንታዊ ተራና ክንጻወት ይህልወና Iልና ንኣምን። ስለዝኾነ ድማ Iና፡ ''ክምብል በለ'ምበር
መሊU ኣይፈሰሰን'' ክንብል ዝደፈርና።

#

ኮር ተገልበጥ፡-

ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ Iዱ ኣይስኣን፡ ብሰንኪ ኣብ ግንቦት 1998 ብዶብ ኣሳቢቡ ዝወልO ኵናት፡ 10ተታት
ኣሽሓት ናይ ክልቲU ሃገራት መንEሰያት ንሞትን ስንክልናን ዳሪጉ Eዩ፤ ካብU ዘይውሕድ ሰላማዊ ህዝቢ ክልቲOም
ሃገራት ድማ፡ ካብ ሙዉቕ መነባብሮU ክዘናበል ኮይኑ፤ ከም ሳEቤን ናይ'ዚ ኣEናዊ ኵናት'ዚ፡ ኣብ ኤርትራውያን
ዝተፈጠረ ዓሚቕ ቅሬታ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ብሰፊሑ ስለዝመዝመዞ፡ ንሕሉፍን ህሉውን ኣወንታዊ ተግባራት
ህወሓት/Iህወደግ ብሓፈሻ፡ መንግስቲ Iትዮጵያ ድማ ብፍላይ ምግላጽ፡ ዘሰክፍ ኮይኑ ጸኒሑ ኣሎ። ሎሚ'ውን መሊEና
ተቢEና ዝሰገርናዮ Eዩ ምባል ኣየድፍርን። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን፡ ብባህሪOም ካብU ዘይፍለዩ ናይ
በለጽ ጉጅለታትን፡ ብድሕሪት ኮይኖም ዝደፍUሉ ዘለዉ፡ ''Iትዮጵያ መቃለሲት ባይታና ኣይኮነትን፤'' ''Iትዮጵያ
ጸላIትና Eያ'' ዝብል ወፈራ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሚድያ ከጉራዓሉ ንሰምEን ንከታተል ኣሎና። ነቶም
Iትዮጵያ ከም ናይ ቃልሲ መንጠሪት ጌርካ ምቅላስ፡ ከም ቅኑE ኣማራጺ ዝወሰድና ሓይልታት፡ ከም ናይ ወያነ
መሳርሕን ኣብ ኤርትራ ለውጢ ኣብ ምምጻE ዝኾነ ይኹን ተራ ከምዘይብልና ተገይሩ፡ ብዓይኒ Eሙት ክንውንጀል
ጸኒሕናን ኣሎናን፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉ'ውን ከም ትሕተ ሃገራውያን ክገልጹና'ውን ንEሽተይ ሕንከት ኣይስመOምን።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ከም ቀንዲ በዓል ጉዳይ፡ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣቢሉ ኣብ ልEሊ Iትዮጵያ መሪር ጽልI
ንምሕዳር ከይሰልከየ ይሰርሕ ምህላዉ ዘገርም ጌርና ኣይንርEን፡፡ Eቲ ቀንዲ ምኽንያት ድማ፡ መንግስቲ Iህወደግ ከም
ጸላIU ገይሩ ስለዝርEዮ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ንሃገረ Iትዮጵያ ከም ቀንዲ መንጠሪOም ኣሚኖም፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓቱ
ዝቃለሱ ዘሎዉ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ብፖሎቲካዊ መርገጾም ይኹን ብክውንነቶም፡ ቀንዲ ሓደጋ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ
ገይሩ ስለዝርEዮም Eዩ።
ናይ'ቶም ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዘለዉ ፖሎቲካዊ ጉጅለታትን ልUኻቶምንከ፡ መንቀሊOም Eንታይ Eዩ Iልና ምስ
EንርI፡ መልሱ ንጹርን ዘየሻሙን Eዩ። EዚOም፡ ብፖሎቲካዊ መርገጺOም፡ ብመሰረቱ ካብ ህግደፍ ዝተፈለዩ
ኣይኮኑን። ኣብ ኤርትራ፡ ናይ ብሄራት ኣድልዎን ጭቆናን ከምዘሎ ኣይቅበሉን፡፡ ስለዝኾነ ድማ፡ ሕቶ መሰልን
ማEርነትን ብሄራት ኣይኣምኑን። ኣብ ውሳኔ ህዝብታት ዝተመስረተ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክትከል ፈጺሞም
ኣይቅበሉን። ብሓደ ወገን ብትምክሕቲ ዝሓበጡ፡ በቲ ካልE ድማ፡ ብጽበት ዝዓወሩ ብምዃኖም፡ ''ንሕና ንፈልጠልካ''
ካብ ዝብል ድሑር ሕማም ዝተገላገሉ ኣይኮኑን። ሓቀኛ ናይ ሰልፍታት ዲሞክራስያዊ ውድድር ክህሉ ዝቕበሉ'ውን
ኣይኮኑን። Eምበኣርከስ፡ Eዚ ኣብ Iትዮጵያ ዝምEብል ዘሎ፡ ኣብ ናይ ህዝብታት ወሳንነትን ናይ ሰልፍታት ነጻ
ምንቅስቓስን ዝኣምን፡ ልምዓታውን ዲሞክራስያው ስርዓት፡ ናብ ኤርትራ ገጹ ጽልዋU ከየEርፍ ከም ኣሳሒታ ቁሪ
ዘፍርሖም Eዮም። Eዞም ንIትዮጵያ ከም መንጠሪOም ኣሚኖም ዝቃለሱ ዘለዉ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ብናይ
Iህወደግ ፖሎቲካዊ ኣረኣEያታት ተጸልዮም፡ መተካEታ ስርዓት ህግደፍ ዝኾኑሉ Eድል Eንተተፈጢሩ፡ ኣብ ኤርትራ
ፖሎቲካዊ ስልጣን ናይ ምEታር Eድሎም ከም ዝጽልምት ገይሮም ስለዝሰግU Eዮም። ስለዝኾነ'ውን ኣብ ልEሊ
Iህወደግን መንግስቲ Iትዮጵያን፡ መሰረት ዘይብሉ ጸለመ ብምድርዳር፡ ንምድዋኑ ተዓጢቖም ወፊሮም ዘለዉ፡ ኣብ
ልEሊ Iትዮጵያ መሪር ጽልI ብምስራጽ፡ ነዞም Iትዮጵያ ከም መቃለሲ ባይታOም ዝኣምኑ ፖሎቲካዊ ሓይልታት
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መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

ኤርትራ፡ ብህዝብታትና ከም ከዳዓት ክፍንፈኑ፡ Eንተወሓደ ድማ፡ ብዓይኒ ጥርጣረ ተራEዮም ቀልቢ ህዝቢ ከይስሕቡ
ንምግባር ዝተወጠነ ዝነደየ ርኹስ ስልቲ ምዃኑ ፈጺሙ ኣይስወረናን። በትን በትን ኣብ ልEሊ Iትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ኣብ
ልEሊ ህወሓት/Iህወደግ ድማ ብፍላይ፡ ዝዘንብ ዘሎ ናይ ሓሶት መደራጉሕ፡ ቀንዲ መጥቃEቱ ኣብ ልEሊ'ቶም ምስ
መንግስቲ Iህወደግ ዝምድና ኣሎዎም ተባሂሎም ዝሕመዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዘነጻጸረ ምዃኑ፡ ሕርሕራይ
ገይርና Eንግንዘቦ Eዩ። ነዚ Eዉርን ዓይኒ መርፍU ዝጠፍO ካብ ኣፍንጭU ኣርሒቑ ዘይርI ወፈራ፡ ንምብዳህን
ንምቅላEን ተዓጢቕና Eንቃለስ ድማ፡ ናይ'ዚ ሸርሒ'ዚ ቀንዲ መጥቃEቲ፡ ኣብ ልEሊ መን ዘነጻጸረ ምዃኑ ኣዳቒቕና
ስለንርዳE Eዩ።
ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ህዝብታትና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ተሸሚሞም ኣብ ዘለዉሉ Eዋን፡ Eዞም ኣብ ደምበ
ተቓውሞ ኣሎና ዝብሉ ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ጉጅለታትን፡ ንጸቢብ ናይ ስልጣን ሒሳባቶም ክብሉ፡ ብስዉር ይኹን
ብቕሉE ተታሓሒዞሞ ዘለዉ ዘይቅኑE ወፈራ፡ ሓንቲ ስድሪ ከሰጉሞም ከምዘይክEል ክግንዘቡ ይህልዎም Iልና
ንኣምን፡፡ ኣብ ወሳንነት ህዝብታት፣ ህላወ ብዙሕነት ሰልፍታትን ሰላማውን ነጻን ዲሞክራስያዊ ውድድርን
Eንተኣሚኖም፡ ኤርትራ ኣይክትጸበናን Eያ ንብሎም። ደለይቲ ለውጢ ህዝብታትናን ዲሞክራስያውያን ሓይልታትን
ድማ፡ ንመሰረታዊ ለውጢ Eነካይዶ ዲሞክራስያዊ ተጋድሎ ንምብርዓን ዝካየድ ዘሎ ወፈራ፡ ብግቡE ክንከታተሎን
ብንቕሓት ገጢምና መስመር ክነትሕዞ፡ ወይ ድማ ክንስEሮ ከም ዘሎና፡ ብኣንክሮ ምግንዛብ የድልየና ንብል።

5. ብጽንዓት Eንኣምነሎም ሓቅታት፡ኣብ መስርሕ፡ ከቢድን ዝተሓላለኸን ፈተና ኣብ ዘጋጥመሉ Eዋን ዝረኣዩ ጉድለታት፡ ካብ'ቶም ዓበይትን ድሙቓትን
ዝኾኑ ኣወንታታትን ሰናይ ተግባራትን ፈሊኻ፡ መዚዝካ ኣውጺኻ፡ ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ጽልEን ቅርሕንት ንምEሟቕ
ዝግበር ጻEርታት ቅኑE ኣይኮነን። ብፍላይ፡ ሎሚ-ሎሚ፡ ኤርትራዊ ዓዱ Eሾኽ ኮይናቶ፡ ዝተኣማመነላ መEቆቢቱ፡
ብIህወደግ ትምራሕ ዘላ ሃገረ Iትዮጵያ ምዃና ብተግባር ኣሚኑ፡ ብኣሽሓት ኣብ ዝውሕዘሉ ዘሎ Eዋን፡ ''Iትዮጵያ
መቃለሲት ባይታና ኣይኮነትን፡'' ''Iትዮጵያ ጸላIትና Eያ፡'' ዝብል ሰፊሕ ወፈራ፡ ረብሓታት ፋሽስታዊ ስርዓት
ህግደፍን ትምክሕተኛታት ናይ በለጽ ሓይልታትን ካብ ምምላE ሓሊፉ፡ ንደለይቲ መሰረታዊ ለውጢ ህዝብታት
ኤርትራን ዲሞክራስያውያን ሓይልታቱን ዘገልግል ኣይኮነን።
ብዓይኒ ክውንነት ክነመዛዝን ድሉዋት Eንተኾይና፡ ኣብ ዝሓለፉ ስርዓታት ይኹን ኣብ ህሉው መንግስቲ ሱዳን፡
ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ብዝቀያየሩ ፖሊሲታት፡ ውድባት ኤርትራ ከበድቲ ዋጋታት Eናኸፈላ ከምዝመጻ ዝሰሓት
ኣይኮነን። ኣብ'ዚ Eዋን'ዚ ድማ፡ መንግስቲ ሱዳን፡ ብሰንኪ ውሽጣዊ ኩነታቱ፡ ምስ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ጊዝያዊ
ዝምድና መስሪቱ ብምህላዉ፡ ሃገረ ሱዳን መAንደሪት ሰለላ ህግደፍ ኮይና ትርከብ። ናይ ፖሎቲካዊ ሓይልታት
ምንቅስቓስ ኣዝዩ ተደሪቱ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ስደተኛታት ኤርትራውያን በብEዋኑ Eናተጨወዩ ናብ ጸልማት
ማEሰርቲ ህግደፍ ተመሊሶም ዝሳቐዩሉ ኩነታት ይረA ኣሎ። ብነጋዶ ሰብ ራሻይዳውያንን በደዊንን Eናተዓፈኑ፡
ውሽጣዊ ኣካላቶም ናብ መሸጣ ዝወርደሉ ዘሐዝን ኩነታት ክቕጽል ይረA፡፡ ይኹን'ምበር ''ሱዳን መቃለሲት ባይታና
ኣይኮነትን፤ ሱዳን ጸላIትና Eያ'' ዝብል ድምጺ ካብ ዝኾነ ይኹን ወገን ተሰሚU ኣይፈልጥን፡፡ ክስማE'ውን፡ ፈጺሙ
ግቡE ኣይኮነን። ብኣንጻሩ፡ ንIትዮጵያ መቃለሲት ባይታና ኣይኮነትን፤ Iትዮጵያ ጸላIትና Eያ ዝብል ኣውያት
ምስማE ኣዝዩ የደንጹ። Eዚ ኮነ ተባሂሉ ዝንዛሕ ዘሎ፡ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ፡ ቋንቋ ህግደፍን ሓይልታት በለጽን Eዩ።
ከም ሓቂ፡ ኣብ'ዚ Eዋን'ዚ፡ ንህዝብታት ኤርትራን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን፡ ካብ Iህወደግ፣ መንግስቲ Iትዮጵያን
ህዝብታት Iትዮጵያን ዝበልጽ Eሙን ፈታዊ የብሎምን። Iትዮጵያ፡ ንዝጸንሑ ነበርቲ ይኹን ስዱዳት ኤርትራውያን፡
ብዘይ-ሸለብ ገለብ ናይ ሰላም ኣየር Eናተንፈሱ ሂወቶም ዝመርሑላ ዘለዉ ሃገር Eያ። ብኹሉ መAቀኒታት፡
ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታትና፡ ካብ Iትዮጵያ ዝሓይሽ መንጠሪ መቃለሲ ኣሎ ምባል ካብ ክውንነት ዝረሓቐ
Eዩ። ንፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ድማ፡ ፖሎቲካዊ ነጻነቶም ተኸቢሩሎም፡ ኣብ ሃገራዊ ጉዳዮም ዝኣመኑሉ
ፖሎቲካዊ ፕሮግራምን ፖሎቲካዊ ውሳኔን Eናሓንጸጹ፡ ክቃለሱ ዝኽEሉላ ሃገር ምዃና ምኽሓድ ስግንጢር Eዩ።
ከም Eምነት ውድብና፡ መንግስቲ Iህወደግ፡ ከም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ረብሓ ዘለዎ መሻርኽቲ ኣካል መጠን፡ ምስ
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ናይ ልዝብ መድረኻት ክኸፍት፡ ኣብ ሓይልታት ተቓውሞ ዝረኣዩዎ ሕጽረታት
ክሕብርን መዋጽO Iሉ ዝርEዮም ሓሳባት ከካፍልን ግድነታዊ ግቡUን መሰሉን Eዩ። መንግስቲ Iህወደግ፡
ንፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ደገፍ ዝህብ፡ ኣብ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ብዘለዎ ፋይዳን፡ ሃገራዊ ዓቕምታቱ ኣብ
ግምት ዘEተወ ብምዃኑ፡ ንዝኣምነሉ ብክንዲ ዓቕሙ ክሕግዝ፡ ንዘይኣምነሉ ድማ፡ ደገፉ ክነፍግ መሰሉ ምዃኑ
ክንግንዘቦ ይህልወና Iልና ንኣምን። ብግልጺ ክሕበር ድማ ተኸታቲልናዮ Iና።
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ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ኣብ Iትዮጵያ ዝተፈጠረሎም ጥጡሕ መቃለሲ ባይታን፡ ብIህወደግ ዝተኸፈቱ
ዓበይቲ ፖሎቲካዊ መድረኻትን፡ ኣብ ረብሓ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታትና ዘይወዓሉ፡ ብናይ ባEላትና ውሽጣዊ
ሕመቕ ምዃኑ ክንኣምነሉ ይግባE። ጎረቤት ዝኾነ ፈታዊ መንግስትን ህዝብን፡ ዝዓቕሙ ደገፍ ይህብን፣ መቃለሲ
ባይታ ይፈጥርን'ምበር፡ ብወታደራዊ ሓይሊ ዓጂቡ፡ ኣብ ታንክታቱ ኣሳፊሩ ዓድኻ ከEትወካ ምጽባይ ቅኑE ኣይኮነን።
በዚ መንገዲ'ዚ ዝመጽE ''ዓወት'' ድማ፡ ዘላቒ ውሕስነት ዘለዎ ናይ ህዝብታት ኤርትራ ዓወት ፈጺሙ ክኸውን
ኣይክEልን። ስለዚ ብሰንኪ ሕመቕና፡ ምስ ፈተውትናን ገበርቲ ጽቡቕናን፡ ናብ ኣጉል ምጥርጣርን ጽልEን ምEታው
ገዲፍና፡ ኣብ'ዞም ዝሓለፉ ልEሊ 15 ዓመታት ዝተፈጠሩልና ወርቃዊ Eድላት፡ ንምንታይ ኣብ ረብሓና ኣየውዓልናን
Iልና ተሞኩሮና ብግቡE ክንፍትሽን ክንማሃረሉን፡ ሕውየትን Eብየትን ዲሞክራስያዊ ተጋድሎና ክነረጋግጽ ክንቃለስ
ይግባE። ካብ'ዚ ሓሊፉ፡ ''Iትዮጵያ መቃለሲ ባይታና ኣይኮነትን፤'' ''Iትዮጵያ ጸላIትና Iያ፡'' ዝብል መዝሙር
ህግደፍ፣ ተበለጽቲ ሓይልታትን ኣብ ቃልሲ ዘይቀንOም ዝነደዩ ጉጅለታትን Eናቃላሕና፡ ወይ ድማ EናሰማEና
ከምዘይሰማEና ክንሓልፎ Eንተኾይና፡ ውሽጥና Eናቖንቆነ ንበላEቲ ዝህበና መርዛም ወፍሪ ብምዃኑ፡ ቱኽረት ሂብና
ክንብድሆን ክንስEሮን ከም ዘሎና ክንግንዘብ የድሊ።
ውድብና ሰደግኤ፡ ንህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ከባቢና ካብ Iትዮጵያ ትበልጽ መEቆቢት ሃገር የብሎምን Iሉ ይኣምን።
መንግስቲ Iህወደግ፡ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታትና ካብ ዘለዎ ጽኑE መትከላዊ Eምነት ብምብጋስ፡ ንፖሎቲካዊ
ሓይልታት ኤርትራ፡ ካብ Iትዮጵያ Eትሓይሽ መንጠሪት Eትኾኖም መቃለሲት ሃገር የብሎምን Iሉ ይርI። ስለዚ
ኣብ ኤርትራ Eነካይዶ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ብቐረባ ንምምራሕን ንምጥንኻርን፡ Iትዮጵያ ናይ ኩላትና ደለይቲ
ለውጢ ህዝብታትን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ኤርትራ፡ ተታኣማምን መንጠሪትና ዝኾነት ደጀና ጎረቤት ሃገር ኮይና
ክትቅጽል፡ ብEቱብነት ክንቃለስ ይህልወና ይብል። ኣብ ከባቢና፡ መንጠሪ ዝኾናና ሃገራት ክብርክታልና ክንቃለስ'ምበር፡
ብመርዛም ጎስጓስ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን ናይ በለጽ ሓይልታትን፡ ኣብ ልEሊ Iትዮጵያ ዘካይዱዎ ናይ ምጽልEላE
ዘመተ ተሾቕሪርና፡ ንማEከል ዲሞክራስያዊ ቃልስና ዝኾነት ፈታዊት ሃገር ገዲፍና፡ ናብ ርሑቕ ስደት ብምፍንቓል፡
ዲሞክራስያዊ ቃልስና ንምብርዓን ዝካየድ ዘሎ ውዲታዊ ወፈራ፡ ብንቕሓትን ብትብዓትን ክንገጥሞ ይህልወና Iሉ
ብጽንዓት ይኣምን።


6ይ-ዓመት ሕታም
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መርሆ Eላዊ ልሳን ሰደግኤ
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