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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
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ነጥበ-መቐይሮ ንታሪኻዊ መጸዋEታ!
ህልው ኩነታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ሓደ ጫፍ ሓደጋ ናብ ካልE ጫፍ ዝዓሞቐ ቅልውላው ይዓርግ ኣሎ፡፡ Eዚ ሓባራዊ
መዝሙር ኩሎም ሓይልታት ተቓውሞ’ኳ Eንተኾነ፡ ነዚ ሓደጋ ንምEጻፍ ዝተወስደ ግብራዊ Eማም ግን ኣብ ቁጽሪ ዝኣቱ
ኣይኮነን፡፡ ስለዚ ከኣ Eቲ ተባራI መድረኻዊ Eማም ሓይልታት ተቓውሞ፡ ካብ ዝቐደመ ህጹጽነቱ ንላEሊ ህጸቱ በሪኹ፡
ብተደጋጋሚ ናይ ዘወንዘፍናዮምን ዘብኮርናዮን ሓባራዊ ሃገራዊ ገድላዊ ኣበርክቶ ውጽIት ዝኾነ፡ ውህሉል መድረኻዊ
Eዳታትና ዝፈጠረሉ ዓቕሚ ደሪU፡ ደርማስ ናይ ጥፍኣትን ብርሰትን ሓደጋ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ከንጸላሉው ኣብ
ዝጀመረሉ Eዋን Iና ንርከብ ዘሎና፡፡ Eዚ ሓደጋ’ዚ ዘይከም ትማሊ፡ ሎሚ ካብ ግምታት ምዃን ሓሊፉ ብርUይ ክኽሰት
ዝኾነሉ፡ ንዝሓቆፎ ገዚፍ ሓደጋ ከተንብህ Eናኾነ ዝመጻሉ Eዋን’ዩ፡ ህልው ኤርትራዊ ክውንነት፡፡
ነዚ ሓቂ’ዚ ዘራጉዱ ካብ ኤርትራዊ ፍጻሜታት ንምጥቃስ Eንተተደልዩ፡ ንመዓልታዊ ውEሎ ህዝብን ሃገርን ምንባብ ጥራይ
ኣኻሊ’ዩ፡፡ ተረኽቦ ዘሰቅቕ ጅምላዊ ህልቂት ላምፐዱዛ ሓደ ምEራፍን ጽUቕ መግለጽን ናይ’ዚ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን
ኤርትራ ዝዝምቢይ ዘሎ ሓደጋ’ዩ፡፡ ላምፐዱዛ ህይወት 357 ንጹሃት ዜጋታታትና ኣብ ሒደት ካልIታት ዝበለA፡ ዓለም-ብዓለማ
ብሓዘን ክትወሓጥ ዝገበረ ኤርትራዊ ክውንነት’ዩ፡፡ Eዚ ሓደጋ’ዚ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ኤርትራዊ ማይ-ቤት ዝገደፎ ስንብራትን
መሪር ሓዘንን ኣብ ቦትU Eናሃለወ፡ ኪኖ መዓንጣና ዘሕረረ መሪር ሓዘኑ ግን፡ ነቶም ብህይወት ዘሎና ብዋጋ ሕሰምን ሞትን
ግዳያት ታሪኻዊ መጸዋEታ ዘመሓላለፈ ተረኽቦ’ዩ ኔሩ፡፡ ህይወት Eሸላት ብዘሰቅቕ ጅምላዊ ህልቂት ዝተኸፍሎ “ድሕነት
ህዝብን ሃገርን” ኣብ ገድላዊ Eዮታት ናይ ቀዳምነት ቀዳምነታትና ሰሪEና ከነAውቶ ዝግብኣና መድረኻዊ Eማም ምዃኑ
ዘተምበሀ፡ ታሪኻዊ መጸዋEታ፡፡
ነዚ ታሪኻዊ መጸዋEታ’ዚ ንምምላሽ፡ ኣብ ቅድሜና ዘለዉ Eማማትን ውህሉል Eዳታትናን፡ ካብቲ ዝቐደመ ዘልማዳዊ ጉEዞ
ብዝተፈለየ ናይ ኣረኣEያን ተግባርን ለውጢ ብምምዝጋብ ክነወራርዶምን ሓይሊ ተቓውሞ ናብ ባህርያዊ ቦትU ብምምላስ፡
ናይ ለውጢ መሳርሒ ናብ ዝኾነሉ ብርኪ ክነሰጋግሮ
ይግባኣና፡፡ ኣብዚ መዳይ’ዚ ከም ጽUቕ መግለጺ ሕመቕ ሓይሊ
ተቓውሞ ዝረኣይ፡ ንተስፋታት ህዝብታትና ብተደጋጋሚ ብምህራም ዝግለጽን ተሞኩሮ ፍሽለትና ክንፍትሽ ይግባE፡፡
ንቡኩራት ታሪኻዊ ኣበርክቶ ሓይልታት ተቓውሞ ክፍውስ ተስፋ ዝተነብረሉ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ
ካብ ኣቲዎ ዘሎ ዓሚቕ ቅልውላው ዝወጻሉ ቅኑE ፍታሕ ምንዳይ ኣብ ቅድሜና ዘሎ መድረኻዊ ግድል’ዩ፡፡ Eዚ Eማም’ዚ ከኣ
ንኩሎም መሻርኽቲ ዘሳትፍ፣ ኣብ ሓደጋ ንዝወደቐ ተኣማንነቱ ዘውሓሰ፡ ንዝጸንሑዎ መሰረታዊ ሕጽረታት ብዘይነሓፍነት
ዝEርምን ልEልና ሕጊ ዝተረጋገጸሉ ሓባራዊ ጽላል ምዃኑ ክነረጋግጽ ይግባኣና፡፡ ድሕሪ’ዚ ቀጻልነት ሃገራዊ ባይቶ ንምውሓስ
ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኩላትና ብሓባራዊ Eግበት መምቅሊትና ብምውሳድ፡ Eዉት 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምስልሳልን ተዓዋታይነቱ
ንምርግጋጽ ጽፉፍ ቅድመ-ምድላዋት ክነማልE ይግባEና፡፡ Eዚ Eማም’ዚ ሓይልታት ተቓውሞ ምስ መጻምድቶም ደለይቲ
ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝፍጽምዎ ጽምዶ መድረኻዊ Eዮ Eዩ፡፡ ነዚ Eማም’ዚ ኣብ ምምራሕ ታሪኻዊ ግቡU ክፍጽም ትጽቢት
ዝግበረሉ፡ ዝርካቡ ሓይሊ ተቓውሞ፡ ቀላሲ ተርU ክጻወት Eንተኾይኑ ትኹረት ክገብረሎም ዝግባE መሰረታዊ ሓቅታት
ኣለዉ፡፡
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቀዳምነት ዝሰርA ሓባራዊ Eምነት ምህላው Eምነ-ኩርናE መበገሲና ክኸውን ይግብE፡፡ ካብዚ ሓባራዊ
Eምነት ዝነቅል፡ ብሓባራዊ ገምጋም ሓባራዊ Eግበት ዝተጠረየሉ ንጹር ሓባራዊ ራEይ ምውናን ከኣ ሓደ መባEታዊ ግድነት’ዩ፡፡
ነቲ ሓባራዊ ራEይ ዘተግብር ዝምድናታትና ዝግዝኣሉ መርሆ ካብ ቅኑEን መትከላውን ሓባራዊ Eምነታትና ተበጊስና ክንሰርE
ድማ ካልE ዘይስገር ኩነት’ዩ፡፡ Eዚ ኩነት’ዚ፡ ከም ሓይልታት ተቓውሞ ንዝጸንሓና መሰረታዊ ሕጽረታት ዝፍውስ፡ ናብ'ቲ
ትጽቢት ዝግበረልና ታሪኻዊ ሓላፍነትና ብብቕዓት ክንፍጽም ናብ ዘኽEለና ብራኸ ክንሓኩር ዘብቅዓና፡ ቅኑEን መተካEታ
ዘይብሉ ፍታሕ’ዩ፡፡ ኣብዚ ዝፍጠር ዓቕምታትን Eቑር ጸጋታት ለውጥን፡ ንኩሎም ሃገራዊ ግድላትና ኣብ ምፍታሕ ዝውEል’ዩ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ዝፈጠሮ ሃገራዊ ሓደጋታት ብምEላይ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ምርግጋጽ ዝከኣል፡ ነዚ
ህልው መድረኽ’ዚ ዝጠልቦ ዘሎ ናይ ኣረኣEያን ተግባርን ነጥበ-መቐይሮ ብምምዝጋብ ጥራሕ’ዩ፡፡

2 Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

4ይ ዓመት ሕታም ቁ.07

ሕዳር 2013

መርሆ
ዘሰቅቕ ጅምላዊ ህልቂት ላምፐዱዛን
ታሪኻዊ ጾርናን!!

03 ጥቅምቲ 2013 ኣብ ታሪኽ መዝገብ ኤርትራውያን ፍሉይ ጸሊም ምEራፍ ዝሰነደት ናይ ሓዘን መዓልቲ ኮይና ሓሊፋ’ላ፡፡
ላምፐዱዛ ኣብ ቅድሚ ኤርትራውያን ኮነ ዓለምና፡ ንሓደ ዘሰቕቕ ዛንታ ህልቂት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣተኣናጊዳ’ያ፡፡
ዓለም ብዓለማ ብሓደ ቃና ዝገለጸቶ ዘሰቅቕ ጅምላዊ ህልቂት Eዩ፡፡ ዓለምና “መዓልቲ ንብዓት!!” ዝበለቶ፡ ንዓና ንኤርትራውያን
ግን ኣካልና ዝኾነ፡ Eንነብሮ ዘለና፡ ከቢድ ዋጋ ዘEድየና ዘሎ፡ ሰብኣዊ ክብርታትና ቀንጢጡ ከም ሕላገትና Eናኾነ ዝመጸ
መሪር ዛንታ'ዩ፡፡ ደጋጊምና Eንሞቶ ዘለና፡ መግለጺ ኣብ ባይታ ሃገርና ዘሎ መሪር ህይወት ኤርትራውያን'ዩ፡፡ ጅምላዊ ህልቂት
ኤርትራውያን ስደተኛታት ላምፐዱዛ ጽUቕ መርኣያ ናይ'ቲ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣንጸላሊዩ ዘሎ ናይ ብርሰት
ሓደጋ'ዩ፡፡
Eለት 3 ጥቅምቲ 2013 ነዚ ዘሰቕቕ ፍጻመን ውጽIቱን ዝጽብጽብ ዜና መርድE፡ ካብ ሓደ ማEከን ዜና ናብ'ቲ ካልE
Eናተጋወሐ ቀጸለ፡፡ ኣሃዛዊ መረዳEታታት Eቲ ጸብጻብ፡ ክብን ለጠቕን Eናበለ፡ ኣስታት 155 ዝኾኑ ብህይወት ካብ'ቲ ዘሰቕቕ
ሓደጋ ንስክላ ደሓኑ። Eቶም ዝተረፉ 357 ኤርትራውያን ግን ብዘሰቕቕ ኣብ ባሕሪ ተቐዘፉ።
ኣብ'ዚ ዘሰቕቕ ናይ ቅዝፈት Eዋን፡ ኣብ'ቲ ከባቢ ናይ ስራሕ Uደት ዝፍጽሙ ዝነበሩ ብጹE ርEሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት
ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ኣብ'ቲ ቦታ ብምብጻሕ ድሕሪ ምEዛቦም፡ ነታ Eለት “ናይ ንብዓት መዓልቲ ዓለምና” ክብሉ ገሊጾማ፡፡
መንግስቲ ጣሊያን ብሓደ ሸነኽ ነቶም ግዳያት ህጹጽ ናይ ህይወት ኣድሕን ስራሕ ኣናካየደ ልUል ሓገዛቱ ከወፊ Eንከሎ፡ በቲ
ካልE ሸነኽ ድማ ናይቲ ጅምላዊ ህልቂት ግዝፈትን ኣሰካሕካሒ ባህርያቱን ኣብ ግምት ብምEታው፡ ኣብ መላE ጣልያን
መዓልቲ ሓዘን ክኸውን ኣዊጁ፡፡ ህዝቢ ላምፐዱዛ ካብታ ነቲ ቅዝፈት ዝሰምዓላ ሰዓት ኣትሒዙ፡ ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር ድልውነቱ
ኣብ ልEሊ ምግላጹ፡ በቲ ፍጻመ ንዝተሰመO መሪር ሓዘን ንምግላጽ፡ ብEምነቱን ባህሉን መሰረት ሓዘኑ ብወግI ዝገልጸሉ
ምድላዋት ጌሩ’ዩ፡፡
ኣብ ጽባሕ’ዚ ዘሰቕቕ ፍጻመ፡ ምዱብ ኣኼብU ኣብ ጀነቫ ዘካይድ ዝነበረ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት፡ ነዚ
ተረኽቢ’ዚ ኣመልኪቱ ዝተሰምO ሓዘን ገሊጹ’ዩ፡፡ Eዚ ፍጻመ’ዚ ድሕሪ ምጉናፉ፡ ሕብረት ኣውሮጳ ብደረጃ ኣህጉር ህጹጽ
ግብራዊ ምላሽ ንምሃብ ዘኽEሎ ስጉምቲ ወሲዱ፡፡ ነቶም ብተመሳሳሊ መንገዲ ናብ ኣውሮጳ ንምEታው ዝፍትኑ ስደተኛታት
ካብ ዘሰቅቕ ሓደጋ ንምድሓን፡ ጽኑE ናይ ባሕርን ኣየርን ሓለዋ ክካየድ ብምውሳን፡ ነዚ ዝኸውን ዓመታዊ በጀት ኣጽዲቑ፡፡
ውሳነ ሕብረት ኣውሮጳ፡ ምስ’ቲ መሰረታዊ ጸገማት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብሓፈሻ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ
ብፍላይ፡ ዝጠልቦ ፍታሕ ኣንጻር EንክረA ትርጉሙ ኣዝዩ Iምንት’ዩ፡፡ ግን ከኣ ብመንጽር Eቲ Eናጋጠመ ዝመጽE ዘሎ
ሓደጋታት ንምክልኻል ዝተወሃቦ ኣቓልቦ ክረኣ Eንከሎ ግን፡ ሓላፍነታዊ’ዩ ክበሃል ይከኣል፡፡
በቲ ኣብ ልEሊ 357 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወረደ ዘሰቕቕ ሓደጋ፡ ብዘይካ Iሳይያስን መዳኽርቱን ልቡ ዘይተተንከፈ
የሎን Eንተተባህለ ምግናን ዘይብሉ ጻልጣ ሓቂ’ዩ፡፡ Eዚ ተረኽቢ’ዚ ምስ ኣጓነፈ፡ ኣብ ህጹጽ ረድኤት ካብ ዝተዋፈሩ ገፈፍቲ ዓሳ
ላምፐዱዛ ጀሚርካ፡ ነዚ ዘሰቕቕ ፍጻመ ዝጸብጸቡ ጋዜጠኛታት፡ ብሞስኮት ቴሌቪዥን ዝተኸታተሎ ማሕበረሰብ ዓለም….ወዘተ
ኩሉ ብተመሳሳሊ ዝሰከሓሉ ፍጻመ’ዩ ኔሩ፡፡ Eዚ ብምዃኑ’ውን Eዩ፡ ኣብ'ቲ ቅንያት’ቲ ከም ልሙድ ክካየዱ ዝተመደቡ ግጥማት
ኲEሾ-Eግሪ ኣውሮጳ፡ ንግዳያት ላምፐዱዛ ብምዝካር ተኻፈልቲ ናይ'ቲ ሓዘን ምዃኖም ብዝገልጽ ፍሉይ ስነ-ስርዓት ግጥማቶም
ዝመሰስዎ፡፡
ብርግጽ ከኣ፡ Eቲ ፍጻመ ኣብ ነብሲ-ወከፍ ዓምዲ ምEራፋቱ ንዝነበርዎ ዝርዝራት ክትርEይ Eንተፈቲንካ፡ Eቲ ሓዘን ኣመና
ድርብ’ዩ፡፡ ስድራ-ቤት ከም ሓንቲ ሕብረተሰብኣዊ ብርኪ፡ በዚ ሓደጋ’ዚ ጸኒታ፡ ምEራፋ ዘኽተመተሉ ታሪኽ መስጢሩ’ሎ፡፡ ኣደን
ውላድን ክሳብ ሕልፈተ ህይወቶም ከም ሓረግ ተጠናኒጎም ዝተሓቋቆፉሉ፣ ኣደ ምስ ሰለስተ ህጻውንቲ ደቃ፣ ኣቦን ኣደን ምስ
ትሕቲ Eድመ ውላዶም ዝጸነቱሉ ጸሊም ምEራፍ’ዩ፡፡ ሓንቲ ንEሽቶይ ኤርትራዊት ቁሸት፡ ክሳብ ዓሰርተን ልEሊUን ዝኾኑ
ኣጓብዝ መንEሰያታ ንሞት ዝገበረትሉ ሕማቕ ታሪኽ’ዩ፡፡ ካብ ሓንቲ ብርኪ ስድራ ዝወጹ የሕዋት፡ ቅዱምን ዱሑሩን ብምዃን
ድራር ዓሳታት ባሕሪ ዝኾኑሉ፡ ልEሊ 10 ዝኾኑ Eሸላት ህጻውንቲ መጻIOም ዝተኾልፈሉ መሪር ጸሊም ታሪኽ’ዩ፡፡ ኣብ’ዚ
ፍጻመ’ዚ ዝሃለቑ ግዳያት ዳርጋ 90% ዝኾኑ ኣጓብዝን በጽሕታትን መንEሰያት ብምዃኖም፡ ከም ህዝብን ሃገርን ብሓፈሻ፡
ወለዶም ከኣ ብፍላይ፡ ንቁም-ነገር ዝሓጸይዎም ተስፋ ዘንበሩሎም፡ ሩሑቕ EናማEድዉ ብሓጺር ዝተኾልፉ ግዳያት’ዮም፡፡
ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ኣብ መበል 15 ናይ መራሕቲ ሃገራት ኣኼብU፡ ነዚ ጉዳይ’ዚ ከም ኣጀንዳ ብምልዓል 03 ሕዳር “መዓልቲ
ሓዘን ኣፍሪቃውያን” ኮይና ክትውEል ብምውሳን፡ ኩሎም ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ነዛ መዓልቲ'ዚኣ ከብEልዋ ምጽውU
Eምበኣር ካብ’ዚ ብምብጋስ’ዩ፡፡

3 Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

4ይ ዓመት ሕታም ቁ.07

መርሆ

ሕዳር 2013

Eዚ ንኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ብሓደ ቃና ብዝተሰበረ ልቢ ዘዛረበ፡ ጅምላዊ ህልቂት ላምፐዱዛ፡ ካብ’ቲ ስግU ዝኾነ ኤርትራዊ
Eንታይ ምላሽ ረኺቡ? ዝብል ሕቶ ከየልዓልና Eንሓልፎ ኣይኮነን፡፡ ከም ውሁብ ኩሉ ስድራ-ቤታት ኤርትራ፡ በዚ ሓዘን’ዚ
ተተንኪፉ ምህላዉን Eቲ ሓዘን ኣመና መሪር ምዃኑ ምግንዛብ ዝከኣል’ዩ፡፡ ክሳብ’ዛ Eለት’ዚኣ Eቲ ኣብ ኤርትራዊ ማይ-ቤት
ዝተፈጥረ ሓዘን ዝድብስ ወግዓዊ መግለጺስ ይትረፍ፡ ክጸናናE ዝገብር ንቡር ግብረ-መልሲ፡ ካብቲ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ኣይረኸበን፡፡ Eዚ’ውን ከይኣክል ሬሳታት ደቁ ርEዩ፡ ከም ንቡር ቐቢሩ ክቐብጽ ዝነበሮ ትጽቢት፡
ብሰንኪ ምሕንጋድ ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስ Eቲ Eድል ተነፊጉዎ’ዩ፡፡ Eቲ ሓዘን ኣብ ከርሲ-መዓንጥU ተደጕሉ ይሓቕዮ
ምህላዉ ናይ ኣደባባይ ምስጢር’ዩ፡፡ ካብ’ዚ ብዝተፈለየ ክነድህበሉ ዝግባE ነውራም ኤርትራዊ ኣበር ግን ኣሎ፡፡ ፋሽስታዊ
ስርዓት Iሳይያስ፡ ኣብ መጀመርያ ተርEዮ'ዚ ህልቂት፡ ብቴቪ ኤረ ኣቢሉ “ኣብ ልEሊ ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት
ሓደጋ ሞት ኣጋጢሙ” ክብል’ዩ ነቲ ዘሰቅቕ ህልቂት ኣዊጅዎ፡፡ Eዚ ክብል Eንከሎ፡ ካብ’ቲ ሓደጋ ዝደሓነ ግዳይ፡ “ኩላትና
ኤርትራውያን ስደተኛታት Iና” ኣብ ዝበለሉ ህሞት’ዩ፡ ንኤርትራውነቶም ኣብ ኣደባባይ ኪሒዱ፡ ብሚዲያታቱ ንኤርትራውያን
ስድራታት መርድE ደቆም ዝነገሮም፡፡ ውIሉ ሓዲሩ Eቲ ተረኽቦ ኣህጉራውን ዓለም-ለኻውን ኣቓልቦ ምስ ረኸበ፡ መጀመርያ
ብመንገዲ መንEሰያት ህግደፍ ዝብል ላቄባ ስርዓቱ ዝኾነ ማሕበር፡ ንብዓት ሓርገጽ ክነብE ጀሚሩ፡፡ ድሒሩ ኣምባሳደር
ጣልያን፣ የማነ ገብረኣብ /ማንኪ/፣ ብመግለጺ ሚኒስትሪ ወጻI ጉዳያት፣ ኣብ መወዳEታ ድማ ብሚኒስትሪ ዜና ኣቢሉ ሓተታ
ብምቕራብ፡ ነቲ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ዝሰረበ ከቢድ ሓዘንን መሪር ቁጠAን ከተሃዳድE ፈቲኑ፡፡ Eዚ ከይፈተወ ዝተቓልA ዝባኑ
ክሽፍን Iሉ ናብ ኣደባባይ ዝወጸ ምስሉይ ስርዓት፡ ከም'ቲ ናይ ፈለማ Eዋን፡ ንኤርትራውነት ናይ'ቶም ግዳያት ምኽሓድ ከም
ዘየዋጽO ብምግማቱ፡ ጠንቂ ጥፍኣቶም፡ “..Iድ ኣሜሪካ ዘለዎ’ዩ…ጭብጥና ሒዝና ኣብ መጋባEያታት ክንሙጉት ቅሩባት ኣሎና
…..”ብምባል ካብ ተሓታትነት ክሃድም ፈቲኑ’ዩ፡፡ Eዚ’ውን ከይኣክል፡ ነቶም ግዳያት ዝውክልን ዝጣበቐሎምን ሕጋዊ ስጉምቲ
ምውሳድ ተሓሲሙ፡ ስድራ-ቤታት ግዳያት ሬሳ ደቆም ብወግI ከይቐብሩ ሓላፍነቱ ኣይተዋጽAን፡፡ ህዝብን መንግስትን
ጣልያን፣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት፣ ኣውሮጳዊ ሕብረት፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ኣባል ሃገራቱን ንግዳያት
ዘኪሮም ዝተፈላለየ ህጹጽ ስጉምቲ ክወስዱን መዓልቲ ሓዘን ክEውጁን Eንከለዉ፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ Eትምራሕ
ኤርትራ ግን፡ ዘሰቅቕ ህልቂት ደቃ ክንዲ ሕብረት ኣፍሪቃስ ይትረፍ ክንዲ ሞት ጓና ዝኸውን ክብርን ምድንጋጽን’ኳ
ኣይሃበቶምን፡፡ ስርዓት Iሳይያስ ነዚ ስቕታ’ዚ ዝመረጸሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ ኣብ ልEሊ’ዞም ንጹሃን ኤርትራውያን ስደተኛታት
ንዝበጸሐ ጅምላዊ ህልቂት ዘስEቦ ተሓታትነት ንምህዳምን፡ ንሱ ዝፈጠሮ ቁጠA ህዝብታት ኤርትራ ንምድብስባስን ዝዓለመ
ምዃኑ ጻሓይ ዝወቕO ሓቂ’ኳ Eንተኾነ፡ ኣብ ቅድሚ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ህዝብታት ኤርትራን ፍጻመ ላምፐዱዛ ጥራሕ ዝባኑ
ኣውጺU ንመንነቱ ዝኸሸሐ ተረኽቦ ምዃኑ ኣይተረፎን፡፡
ኣብ ላEሊ መንቀሊ ጅምላዊ ህልቂት ላምፐዱዛ፣ መልክE ኣሰቃቒ ፍጻሚUን ዝመስጠሮም ዛንታታትን ብሓርፋፉ ርIና፡፡ ኣብ
ማሕበረሰብ ዓለም ዘብጽሖ ጽልዋን ዝፈጠሮ ከቢድ ምድንጋጽን ኣስተውIልና፡፡ ብኣንጻሩ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ዝሃቦ
ምላሽን ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ዝፈጠሮ ዓሚቕ ሓዘንን ብኸፊል ዳህሲስና Iና፡፡ Eላማ’ዚ ጹሑፍ፡ ንፍጻመ ላምፐዱዛ ብኸምዚ
ኣገባብ ንምትራኹ ኣይኮነን፡፡ ኪኖ’ዚ ዓሚቕ ሓዘን ብምምEዳው፡ መጻI ህላወ ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ዘኽEሉ ኣመታት
ንምሃብ’ዩ፡፡ ናብ'ዚ ንምብጻሕ ከኣ ንድሕሪት ተመሊስና ክነልEሎም ዝግብE ሕቶታት ኣለዉ፡፡ ንምዃኑ’ኸ ላምፐዱዛ ናይ
መጀመርያ ድ’ዩ? መጀመርያ Eንተዘይኮይኑ ፍጻመ ላምፐዱዛ ንምንታይ ገኒኑ? ድሕሪ ሕጂኸ ካልE ላምፐዱዛ ከይንርEይ
Eንታይ'ዩ ውሕስነትና? ላምፐዱዛ ናይ መወዳEታ ምEራፍ ጅምላዊ ህልቂት ኤርትራውያን ኮይኑ፡ በዚ ዝተተንከፈ ልቢ
ህዝብታት ኤርትራ ንምድባስ Eንታይ ክንገብር ትጽቢት ይግበረልና? ዝብሉ ሕቶታት፡ ኪኖ’ዚ ከቢድ ሓዘን ከነልEል
ግድነት’ዩ፡፡
ላምፐዱዛ ኣብ Eድመ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ናይ ዝተኸስቱ ናይ ጅምላን ቓጻን ህልቂታት ንጹሃት ኤርትራውያን
ዜጋታት መቐጸልታ’ምበር መጀመርያ ኣይኮነትን፡፡ 2007 ንድሕሪት Eንተተመሊስና፡ 364 ንጹሃት ኤርትራውያን ዜጋታት፡ ኣብ
ሜዲቴራንያን ባሕሪ ብጅምላ ዝሃለቑሉ ዝኽሪ ጸሊም ታሪኽ፡ ወላ’ኳ ግዜ ዘርዩዎ ከም ላምፐዱዛ EንተዘይተዋዓወA ኩላትና
ኣይንዝንግOን Iና፡፡ ዶባ-ዶብ ኤርትራ ክሰግሩ ብተመልከተለይ ዝተመልዓሱ፣ ኣብ ማEከላይ ባሕሪ ብዓሳታት ዝተበልU፣ ኣብ
ባሕሪ ጥሒሎም ማEበል ዝገፍOም፣ ኣብ ዶባት ግብጽን Eስራኤልን ህይወቶም ዝሓለፈ፣ ኣብ ከተማታት ማልታ፣ ጣልያንን
ሱዳንን ኣብ ኣብያተ ማEሰርትታት ግብጺ፣ ጅቡቲ፣ Eስራኤል፣ ሊቢያ….ኣውያቶም ሰማI ዝሰኣነ ንጹሃት ኤርትራውያን
ማEለያ የብሎምን፡፡ ኣብ በረኻታት ሲናይ ኣምUት ከብዶም Eናተጠብሐ፡ ኩላሊቶምን ልቦምን ተሰሪቑ ንEዳጋታት
ምEራባውያን ክሽየጥ ዘሳሰየ፡ ዓስቢ ውEለቱ ዶላራት ዘኻEበተን ከም ምንጪ Eቶቱ ብህይወት ኤርትራውያን ዝተቛመረን
ብሕታዊ ስርዓት፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ምዃኑ ንመን ይጠፍO፡፡ ናይ’ዚ ኩሉ ሓሳረ መከራን ውርደትን ኤርትራውያን
Eንኮ ተሓታቲ ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስን ስርዓቱን’ዮም፡፡ ኣብ Eድመ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ Eልፊ ኣEላፍ ዜጋታትና
ንህልቂት ተሳጢሖም፡ ንቡር ቀብርን ሓዘንን ተሓሪምዎም’ዩ፡፡ ላምፐዱዛ መቐጸልታ ናይ’ዚ ልEሊ 22 ዓመታት ኣብ ኤርትራ
ዝነገሰ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ዝጠንቁ ብርሰት ህዝብን ሃገርን ዘቀላጥፍ ዘሎ ሰብ-ዝሰርሖ ሓደጋ’ዩ፡፡ ርEሰ-ፋሽስቲ
Iሳይያስን ስርዓቱን ክሳብ ዝሃለዉ ከኣ፡ ካልE ላምፐዱዛታት ከየጓንፉና፡ ካልE ጅምላዊ ህልቂት ዜጋታትና ከይንሰምE ዝገብር
ውሕስነት የብልናን፡፡ መርኣያ ናይ’ዚ፡ ድሕሪ ፍጻመ ላምፐዱዛ ኣብ ዝተኸሰተሉ ሶሙን ካልOት ኣማIት ዜጋታትና፡ ኣብ
መስርE’ቲ ሓደጋ ኣትዮም ብሓልዮት ኣውሮጳዊ ሕብረት ዘዋፈሮም ህይወት ኣድሕን ሰራሕተኛታት ካብ ሞት ከም ዝደሓኑ
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ብማEከናት ዜና ተቓሊሑ’ዩ፡፡ Eዚ ተርEዮ’ዚ ዝEምቶ ነገር Eንተልዩ፡ ምንጪ ጥፍኣትን ብርሰትን ኤርትራውያን ዝኾነ ስርዓት
Iሳይያስ ክሳብ ዝሃለወ፡ Eቲ ናብ ሞት ዝግበር ዋሕዚ ቀጻሊ’ዩ፡፡ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነት፡ ህልቂት ዜጋታትና ብቑጽሪ ጥራይ
ዝግመት ኣይኮነን፡፡ ከም ህዝብን ሃገርን ብከምዚ ዝኣምሰለ መስርሕ Eንኸፍሎ ዋጋ፡ ብቑጽሪ ዜጋታትና ዝEቐን ሞት ጥራሕ
ዘይኮነስ፡ ልEሊU ብመስዋEትን ጅግንነትን ንዝተሃነጸ ሃገራዊ ክብርታትና ዝህድድ መጻI ብሩህ ተስፋና ዘጸልምት ቀቢጸተስፋዊ ስምIታት EናሳEረረ ከይኸይድ ዘፍርሕ’ዩ፡፡ ላምፐዱዛ ብፖለቲካዊ መAቀኒታቱ ክሳብ ክንድ’ዚ ዝዓሙቕ ምልክታት
ዘተምበሀ፡ ብዋጋ’ቶም ግዳያት፡ ህልዋት ክንልብምን ህጹጽ ምላሽ ክንህበሉን ዝቐሰበ ታሪኻዊ መጸዋEታ’ዩ፡፡
ነዚ መድረኻዊ ጠለብ ንምምላሽ፡ ህልው ሓይሊ ተቓውሞ ብቅድመ-ግንባር ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ክስከም ኣለዎ፡፡ ነዚ ታሪኻዊ
ሓላፍነቱ ብብቕዓት ክፍጽም Eንተኾይኑ፡ ካብቶም ጸኒሓውን ልማዳውን ኣተሓሳስባታትን ተግባርን ክወጽE ዘኽEሎ ድልውነት
ከርEይ ኣለዎ፡፡ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታቱ ካብ ገምጋም ህልው ኩነታት ኤርትራ ዝብገስ ሓባራዊ ተረድO ከጥሪ፡
ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ቀዳምነት ዝሰርA ሓባራዊ መድረኻዊ ሃገራዊ ራEይ ክሃንጽ፡ ካብU ዝብገስ ግብራዊ Eማማት
ክስEልን ነዚ ዘገልግል ኣብ መንጎ ሓይልታቱ ዝምስራሕ ዝምድናታት መትከላዊ ክኸውን ብምግባር፡ ነቲ ዝጸንሐ ኣካውንU
ክEርም ክበቅE ኣለዎ፡፡ ሓይሊ ተቓውሞ፡ ነዚ ኩነት’ዚ ከማልE EንተበቒU፡ ሽU ንሽU ባህርያዊ መሳርሒ ለውጢ ክኸውን
ዘኽEሎ ዓቕምታት ስለዝፈጥረሉ፡ ነቲ EናሳEረረ ከይኸይድ Eንስከፈሉ ተስፋ ምቑራጽ ብምሕካም ማEከላይ ስሕበት ቃልሲ
ኮይኑ ህዝቢ ኣብ ዙርይU ብምEሳል፡ ህዝብን ሃገርን ምውሓስ ናብ ዘኽEሎ ብርኪ ከሰጋገሮን መጻI ብሩህ ተስፋ ከቋምት
ክገብሮ ይኽEል’ዩ፡፡ Eዚ ድማ፡ ሓይሊ ተቓውሞ ኣብ ውሽጡ ብዘካይዶ ናይ ምEራም ስጉምቲ ዝጥረ ውሽጣዊ ዓቕሚ’ዩ፡፡
ብካልኣይ ደረጃ፡ ካብ ሓይልታት ተቓውሞ ትጽቢት ዝግበር፡ ነቲ ህልው ሕጽረታት ሓይሊ ተቓውሞ ብምርኣይ ኣብ ህልው
ውድባት ዘይኣተወ ግን ከኣ ንምርጫ ስደት Eጹው ጌሩ፡ ኣብ ቃልሲ ንጡፍ ታሪኻዊ ተርU ክጻወት ከምዝግባE ብምልላይ፡
ብማሕበር ደረጃ ነብሱ ወዱቡ ናብ ዝበረኸ ንጡፍ ተዋሳኣይ ክሰጋገር ናይ ገዛE-ርEሱ ፖለቲካዊ ውድብ ምምስራት ምርጭU
ዝገበረ መንEሰይ ወለዶ፡ ብልበ ሙሉEነት ከም መሻርኽቲ ደሞክራሲያዊ ቃልሲ ኣፍልጦ ሂቡ ክድግፎ ይግባE፡፡
Eቲ በዓል-ቤት ዝኾነ መንEሰይ ወለዶ ከኣ፡ ናይ ገዛE ርEሱ Eዮ-ገዛ ክፍጽም ኣለዎ፡፡ ብርግጽ ኣብዝሓ መንEሰይ ኤርትራ ካብ
ተግባራዊ ተሞኩሩU ብምብጋስ፡ መሰረታዊ መፍትሒ ሽግራቱ ብምልላይ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ዝረኸቦም
ኩሎም ኣጋጣሚታት ክቃለስ ምጅማሩ፡ ብኣወንታ ዝግለጽ ጎኑ’ዩ፡፡ ግን ከኣ ዘይተማEከለን ዘይተወደበን ቃልሲ፡ ካብ'ቶም
ግዝያዊ ከባብያዊ ዓወታት ወጻI፡ ናብ መሰረታዊ ፍታሕ ከብጽሕ ኣይክEልን’ዩ፡፡ ስለዝኾነ ድማ ሞተር ቃልስን ለውጥን ዝኾነ
ሓይሊ መንEሰይ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ክውደብ ዘለዎ ተደላይነት ኣዝዩ ልUል’ዩ፡፡ ኣብ'ዚ መዳይ’ዚ ኣብ ደብረዘይቲ ዝተበጋገሰን ብሽም ስምረት መንEሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ዝቖመ ውደባ ዘካየዶም ንጥፈታትን ተሳትፍU
ንምሕያል ከም መደብ ዝሐዞ ጉባኤ ብኣብነት ዝጥቀስ’ዩ፡፡ Eዚ ጉባኤ’ዚ፡ ኣብ ጽባሕ’ዚ ታሪኻዊ መጸዋEታ ህልቂት ላምፐዱዛ
ይጋባE ብምህላዉ ዝወሃቦ ግምትን ዝተሰከሞ ረዚን ሓላፍነትን ድርብ ሃገራዊ ጾር ምዃኑ ርዱE’ዩ፡፡ Eዚ ጉባኤ’ዚ፡ ነቲ
ንጅምላዊ ህልቂት ላምፐዱዛ ዝደረኸ ምንጪ ብርሰት ህዝብን ሃገርን ዝኾነ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ንምEላይ፡ ንቡኩራት
መንEሰያት ኤርትራ ኣብ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝፍውስ፡ ብንጹር ራEይን ቅኑE ኣንፈትን ዝግራሕ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ
ንምድሓን ማEከሉ ዝገበረ ሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ መሰረታቱ ዘውሓሰ፡ መንEሰያት ማEከሉ ዝገበረ ሓያል ናይ ቃልሲ
መሳርሒ ውዳበ ክፈጥር ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ብምስትውዓል፡ ነዚ ሓላፍነት’ዚ ዝስከም ቅድመ-ምድላው ከካይድ ይጥለብ
ምህላዉ ምዝኽኻር፡ ግቡE’ዩ፡፡
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/፡ ብጅምላዊ ህልቂት ላምፐዱዛ ዝተጎዱU ህዝብታት ኤርትራ ንምድባሶም
ኣብ ዝካየድ መድረኻዊ ቃልሲ፡ ታሪኻዊ ናይ ቃልሲ ኣበርክትU ንምፍጻም፡ ብሽም ግዳያት ላምፐዱዛ መብጽEU ከሐድስ
ይፈቱ፡፡ ውድብና ኣብ ክሊ’ቶም ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ንምድሓን ከም ቀዳማይ መድረኻዊ Eማም
ዝሰርA፡ ታሪኻዊ ፖለቲካዊ ውሳኔታት 6ይ ውድባዊ ጉባኤU Eናተገርሐ፡ ምስ ኩሎም መሻርኽቱ ብመትካላዊ ጽምዶ ታሪኻዊ
ሓላፍነቱ ክፍጽምን ካብU ዝጥለብ ከበርክት ድልው ምህላው ከረጋግጽ ይፈቱ፡፡
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መርሆ
ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ(ኤሃባደለ)፡
ሕጂኸ ናበይ? ብኸመይ?

ኣብ ሃገርና ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝሃርፍ፡ ብዓቕሙ ድማ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ኤርትራዊ፡ ብዛEባ ህሉውን መጻEን Eድል
ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ Eንተተሻቐለ ሓቁ Eዩ። ምኽንያቱ፡ Eዚ ሰፊሕ ጽላል'ዚ፡ ብሃበ-ተረኽበ ካብ ሰማይ
ዝነጠበና ጸጋ ስለዘይኮነ። ክንደይ ላEልን ታሕትን ዝበልናሉ Eዩ። ደላይ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኤርትራዊ፡ ናብ ምምስራት
ኤሃባደለ ንምብጻሕ፡ ጊዜU፣ ጉልበቱ፣ ኣEምሮUን ገንዘቡን ከፊሉ Eዩ። ፈታዊ ህዝብታትናን ዲሞክራስያዊ ቃልስናን ዝኾነ፡
መንግስቲ Iህወደግን ህዝብታት Iትዮጵያን'ውን፡ ነዞም መጋባEያታት ጥጡሕ ባይታ ኣብ ምፍጣር ይኹን ዘድሊ መሳለጥያ
ኣብ ምምላE ዝገበሩዎ ኣበርክቶ ማንም ዝኽሕዶ የለን።
ናብ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምብጻሕ ዝሓለፍናዮ መስርሕ ምስ Eንጽብጽብ፡ ገና ቅድሚ 2000 ዓ.ም. ዝነበረ
ኩነታት ንዝክር። ሃምኤ ከም ሰፊሕ ጽላል ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞ Eናሃለወ ማለት'ዩ። ብቅድመ ምድላው ሃገራዊ
ዋEላ ኣቢሉ ናብ ምቛም ሃገራዊ ኮምሽን። ድሕሪ ናይ ልEሊ ሓደ ዓመት፡ ላEልን ታሕትን ምባል ድማ፡ ናብ ሃገራዊ ጉባኤ
ኣዋሳ፤ ብU ኣቢልና፡ ናብ'ቲ ኩሉ ሃንቀው Eናበሎ ዝጸንሐ ምምስራት ሰፊሕ ጽላል ተቓውሞ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ(ኤሃባደለ) በጻሕና።
Eዞም መጋባEያታት'ዚOም ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሒዙ Eናሃለወ ዝተጋብU Eዮም። ህዝብን ሃገርን
ለኪሙ ክጠፍE ንቑልቁል Eናተሓንበበ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዘሎ Eዋን ማለት'ዩ። ሕንባበ ንቑልቁል ግን፡ ብመንፍዓት ዲሞክራስያዊ
ቃልስና ዝመጸ ከምዘይኮነ ኩላትና ኣይንስሕቶን። ባEሉ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ካብ ትምክሕተኛን ጸረ ሰላምን ባህሪU
ተበጊሱ፡ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብዝወለO ተደጋጋሚ ኵናት፡ ተመሊሱ Eናለብለቦ ብምኻዱ ዝተኸሰተ ምንቁልቋል Eዩ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ስግU ናይ ምምንጫት ባህሪ ዘለዎ፡ ናይ'ዚ ዘለናዮ ምEቡል ዘበን ሓተላ ዝኾነ ስርዓት Eዩ። ብሰንኪ
ውድቀቱ ንሓይልታት ግዳም ምጥቃን ዝቐንO፡ ንውሽጡ ድማ ካብ ተሓታትነት ክሃድም፡ ሕድሕዱ ዝወናጀል ሰይጣናዊ ባህሪ
ዝተዓደለ Eሉል ጸረ ህዝቢ ጉጅለ Eዩ። Eዚ ክውንነት'ዚ ብውሽጡ ናብ ከቢድ ፖሎቲካዊ ቅልውላው Eናተረግረገ ክመጽE
ገበሮ። ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ድማ፡ ናብ ጽልEን ቅርሕትን ኣትዩ ብዲፕሎማስያዊ ተነጽሎነት Eናቖረረ
ክኸይድ ግድን ኮኖ። ካብ ተደጋጋሚ ማEቀብ'ውን ኣየምለጠን።
ሓይሊ ተቓውሞ፡ ነዚ በብEዋኑ Eናበሰለ ዝኸደ ወድዓዊ ኩነታት ሃገርና፡ ኣብ ረብሓ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ከውEሎ
ኣይበቕAን። ብኣንጻሩ፡ Eድላት ዲሞክራስያዊ ለውጢ Eናጎልሁ ክመጹ Eንከሎዉ፡ ሓድሽ ደግሲ ምፍንጫል ፖሎቲካዊ
ውድባት ክቕልቀል ይረA። ህዝቢ ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ መሪሩዎ ምሒር ለውጢ ክሃርፍ Eንከሎ፡ ሓይሊ ተቓውሞ ኣብ
ሕድሕድ ምንጻይ ተሸኺሉ ናይ ህዝብታትና ናይ ቃልስን ለውጥን ድልየት ይሃርም። ናይ'ዚ ኩሉ Eኩብ ድምር ድማ፡ ኣብዝሓ
ህዝብታትና ካብ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ Eናረሓቑ Eንተመጹ'ውን ምስ ህሉው ሓይሊ ተቓውሞ ክውግኑ ኣይከኣሉን። ኣብ
ማEዶ ኮይኖም ዘቋምቱን፡ መረርOም EናስምUን ቀጸሉ። ኣብ ሞንጎ ደላይ ለውጢ ህዝብና ብሓፈሻ፡ መንEሰያትና ድማ
ብፍላይ፡ ምስ ሓይልታት ተቓውሞና ርUይ ጋግ ተፈጠረ።
ዲሞክራስያዊ ቃልሲ፡ ብቐንዱ ናይ ህዝቢ ቃልሲ Eዩ። ብውሱናት መራሕትን ኣባላተንን ጥራሕ ተሰላሲሉ ዝEወት ብፍጹም
ኣይኮነን። ህዝብታትና ዓንዲ ሕቖ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ኮይኖም ወሳኒ ተሳትፎOም Eንተዘየረጋጊጾም፡ ዓወት ዲሞክራስያዊ
ቃልሲ ዘይሕሰብ Eዩ። ካብ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ወጻI፡ ገለ ምቅይያር Eንተተኸሲቱ'ውን ናይ'ቶም ቀንዲ ተዋሳEቱ ዝኾኑ
ወገናት፡ ጸቢብ ረብሓታት ካብ ምምላE ሓሊፉ ንኣብዝሓ ህዝብታትና ጣቋ ዝገብር ኣይኮነን። ወጮ Eንተገልበጥካዮ ወጮ
Eዩ። ስለዝኾነ'ውን ዲሞክራስያዊ ቃልስና ንቕድሚት ሶጊሙ ናብ ዓወት ክሰጋገር፡ ብኩራት ህዝብታትና ፈውሲ ክድለየሉ
ነይሩዎ። ካብ'ዚ ፖሎቲካዊ ቅልውላው'ዚ ንምውጻE ተሓሲቡ Eዩ፡ ንፈለማ Eዋን ጭርሖ ሃገራዊ ዋEላ ዝተላEለ። Eንተኾነ
ግን፡ መስርሕ ቅድመ-ምድላው ሃገራዊ ዋEላ፡ ኣብ ኣቃውማ ኣሰናዊት ሽማግለ፣ ምድላውን ምይይጥን ንድፍታት፣ ኣብ
ተዋጽO ተሳተፍቲ ዋEላን ብቕዓት ኣመራርሓን ብዝተራEዩ ዓበይቲ ሕጽረታት፡ ዝተተለመሉ ሽቶ ኣይሃረመን። ስለዚ ድማ፡
ሃገራዊ ዋEላ፡ ከም መሰጋገሪ ድልድል ብምጥቃም፡ ሃገራዊ ኮምሽን ቆይሙ፡ ቅድመ ምድላው ሃገራዊ ጉባኤ ከካይድ፡ ናይ ሓደ
ዓመት ሓላፍነት ተዋሃቦ።
ሃገራዊ ኮምሽን፡ ምስ ኣቃውማ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ዋEላ ክነጻጸር Eንከሎ፡ ኣብ መዳይ ተሳትፎ፡ ምምሕያሽ'ኳ Eንተነበሮ፡ ኣብ
ፍትሓውነቱ ሕጽረታት ከም ዝነበሮ ዘካትE ኣኮነን። ልEሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ድማ፡ ምስ ናይ ቀረባን ርሑቕን ሒሳባት
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተታሓሒዙ፡ ንዝተሓንጸጹ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት ዋEላን፡ ነጻ ህላውነት ኮምሽንን ዝዳፍU ተርEዮታት
ካብ ቅድሚU ከይተፈለዩዎ ክጓዓዝ ተገደደ። ካብ ሕጽረታት ዋEላ ተማሂርና፡ ብዙሕነት ህዝብታትና ኣብ ግምት ዘEተወ፡
ሰፊሕ ተሳትፎ ናይ'ቲ ኣማEድዩ ክጥምት ዝጸንሐ ደላዪ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ህዝብና ንምስሓብ ዝጸደቐ ውሳኔ፡ ብርUይ ኣብ
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ከቢድ ፈተና Eናወደቐ ከደ። ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዝነበሩ ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ንተሳትፎ ዘይተወደበ ደላዪ ዲሞክራስያዊ
ለውጢ ህዝብና፡ ትጽቢታቱን ክኾልፉዎ ተራEዩ። ኣብ ኣኼባታት ሃገራዊ ኮምሽን፡ ክቕልቀል ጀሚሩ ዝነበረ ብርክት ዝበለ
ዘይተወደበ ደላዪ ለውጢ፡ ካብ'ቶም መድረኻት፡ ነብሱ Eናግለለ ኮደ። በዚ መስርሕ'ዚ ዝሓለፈ፡ ቅድመ ምድላው ሃገራዊ
ኮምሽን፡ ብኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባትን መራሕተንን ብሰፊሕ ድምጺ ዝተዓብለለ ሃገራዊ ጉባኤ ከዳሉ ግድን ኮኖ።
ብተዛማዲ ዝሓሸ ቅድመ ምድላው ተኻይዱሉ ተባሂሉ ዝተጋብA ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ፡ ኤርትራዊ ብዙሕነት ኣብ ምሕላው
ርUይ ሕጽረት ከምዘለዎ ብሩህ ኮነ። ሃገራዊ ኮምሽን፡ ኣብ ድሮ ጉባኤ ዘካየዶ 3ይ-ስሩE ኣኼባU፡ ኣብ ልEሊ ኣባል ሃገራዊ
ኮምሽን ዝወሰዶ ታህዋኽ ዝመልO ጸረ ዲሞክራስያዊ ስጉምቲ፡ ንሃገራዊ ጉባኤ ብኣሉታ ምጽላዉ ኣይተረፎን። ናብ ሃገራዊ
ጉባኤ ዝቐረበ ጸብጻብ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ኮምሽን ድማ፡ ብመንጽር ውሳኔታት ሃገራዊ ዋEላ፡ ኣወንታውን ኣሉታውን
ጎድንታቱ መሃሪ ብዝኾነ መንገዲ ከይቀረበን ብግቡE ከይተገምገመን ተሰገረ። ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ፡ ደላዪ ዲሞክራስያዊ ለውጢ
ኤርትራዊ ብዓብይ ተስፋ ዝተጸበዮ'ኳ Eንተነበረ፡ ካብ ቀንዲ ኣጀንዳታት ወጻI፡ ኣብ ካልኣዊ ጉዳያት ጊዜU ካብ ምብኻን ዓዲ
ኣይወዓለን። ብሰንኪ ተጻራሪ ሒሳባት ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ መበገሲ ዝኸውን ንድፊ ፖሎቲካዊ ገምጋም ዘይተዳለወሉ
መድረኽ Eዩ። Eተን ዝርካበን ዝቐረባ ንድፍታት ድማ፡ ጉባኤኛታት ኣብ ጉጅለታት ተኸፋፊፎም ክመያየጡሉ ዝፈተኑ'ኳ
Eንተኾኑ፡ ብሱልን ዓሚቕን ምይይጥ ዝተኻየደሎም ኣይኮኑን። ኣብ ምይይጥ ጉጅለታት ክመሓየሹ፣ ክወጹን ክኣትዉን
ተባሂሎም ዝፈሰሱ ዝተፈላለዩ ርEይቶታት፡ ሰክረታርያ ጉባኤ ኣብ ግምት ከምዘEትዎም ቃል ዝተኣተወ'ኳ Eንተነበረ፡
ተጻፊፎም ተባሂሎም ዝተዘርግሑ ሰነዳት ጉባኤ፡ ንኩሎም ፍልልያት ሓቝፎም ከምዝተዘርግሑ ጋህዲ ኮነ።
ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ፡ ዝለዓለ መግለጺU፡ መናብር ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ምቅርማት ዝተመስረተ ምንባሩ፡ ላEለዎት
መራሕቲ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ኣብ መድረኽ ዓው Iሎም ዝተዛረቡሉ ሓቂ Eዩ። ስለዝኾነ'ውን ''ሓባE ቁስሉስ ሓባI
ፈውሱ'' ከይንኸውን፡ ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ፡ ዓበይትን መሰረታውን ፍልልያት ሓቝፉ ዝተዛዘመ ጉባኤ Eዩ ነይሩ ምባል ካብ ሓቂ
ምርሓቕ ኣይኮነን። ናይ'ዚ ተግባራዊ መግለጺ ድማ፡ ንጥፈታት ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ከም ትጽቢት ደለይቲ
ለውጢ ህዝብታትና ክኸውን ኣይበቕAን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ካብ Eዋን ናብ Eዋን፡ ናብ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላው
Eናተሸመመ ክኸይድ ይረA።
መሰረታዊ ፍልልያቱ ብግቡE ከይፈተሸን መወገኒ ከይገበረን ካብ ዝወጸ 1ይ-ሃገራዊ ጉባኤ፡ ዝተመረጸ ሃገራዊ ባይቶ ይኹን
ፈጻሚት፡ ብመንፈስ ምክብባርን ምክEኣልን ኣብ Eዮታት ሃገራዊ ባይቶ ተጸሚዱ ኣድማI ንጥፈታት ከካይድ ምጽባይ
ኣይከኣልን። Eቲ ዝኸፍA መግለጺU ግን፡ ነቲ ዝርካቡ ኣብ ሃገራዊ ጉባኤ ዝጸደቐ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ-ህንጻን ብርUይ
ዝዳፋE ውሳኔታት ከመሓላልፍ ምምልካትና Eዩ። ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ካልኣይ ስሩE ኣኼብU፡ ካብ ቀንዲ ኣጀንድU ወጺU፡
ኣብ ልEሊ ደምሓኩኤ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ዘባኸኖ ጊዜን ዝበጽሖ መደምደምታን፡ ኣብ ልEሊ ዝጸንሐና ''ገጸብ''
ብግራጭ ከም ምውጋE ዝቑጸር መሪር ቃንዛ ገዲፉ ዝሓለፈ Eዩ ምባል ይከኣል። ካብ ዓበይትን ወሰንትን ኣጀንዳታት 2ይስሩE ኣኼባ ኤሃባደለ፡ ን2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ዘዳሉ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ምቛም ነበረ፡፡ Eንተኾነ ግን Eኹል ጊዜ ኣይነበሮን። ከም
መዋጽO፡ መሪሕነት ባይቶ
ምስ ፈጻሚት ባይቶ ኮይኑ፡ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ከቕውም ሓላፍነት ኣሸኪሙ Eዩ ዝዛዘመ።
Eንተኾነ ግን ኣብ ጽባሕ 2ይ-ስሩE ኣኼባ 'ኤሃባደለ' ዝተኻየደ ኣኼባ ፈጻሚት ባይቶ ድማ፡ ኣብ ናይ ስልጣን ምቑርቛስ
ተጸሚዱ ስለዝቐነየ፡ ምስ መሪሕነት ባይቶ ብሓባር ክዓሞ ዝተሸከሞ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ናይ ምቛም መደብ፡ ክፍጽም
ኣይከኣለን። ስለዝኾነ ድማ፡ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2012 ''ሀ'' Iልካ ክጅመር ዝነበሮ ቅድመ ምድላው 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ፡
ንልEሊ ሹዱሽተ ወርሒ ክሰጋገር ግን ኮነ። ክሳብ ሓምለ 01-2013. ከልብን መዓልትን ከይጸዋEካዮም ይመጹ ከምዝበሃል፡
ልEሊ ሹዱሽተ ወርሓት፡ 2ይ-ስሩE ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ዝፈጠሮ ቅልውላው ጥሒልና፡ ሕድሕድና Eናተሓማተልና፡ ወርሒ
ሓምለ ሰተት Eናበለት ደበኽ በለት።
ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ባይቶ ብ01 ሓምለ 2013 4ይ-ስሩE ኣኼባU ጀመረ። Eዚ ኣካል'ዚ ኣብ መስርሕ ኣኼባU፡ ተስፋ ዝህብ
ገምጋም ሕሉፍ ንጥፈታቱ ከምዘካየደ ዘይከሓድ ሓቂ Eዩ። ንመጻI ከትኩረሎም ዝግባE ዓውድታት ብዝሓሸ ከነጽር ፈቲኑ
ምንባሩ'ውን ይፍለጥ። Eንተኾነ ግን ካብ 13-ሓምለ ንደሓር ምስ መሪሕነት ባይቶ ዝቐጸለ ሓባራዊ ኣኼባ፡ መደምደምትU
ኣይጸበቐን። መሪሕነት ባይቶ ዝመርሖ ሓባራዊ ኣኼባ፡ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ብዘተኣማምን ዝEወተሉ ቅኑE ኣንፈት ክሕንጽጽ
ኣይበቕAን። ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተፈጢሩ ዝጸንሐ ዘይምትEምማን ዝፍወሰሉ መርሆ ኣየቐመጠን፡፡ 'ንግበሮ'ሞ
ኣይነጸብቆ'' ኮይኑ ነገሩ። ኣብ ኣቃውማ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ዝተኸተሎ ግጉይ ኣገባብ ከይኣኽሎ፡ ኣብ መደምደምታ ድማ፡ ካብ
ሕገ ህንጻ ሃገራዊ ባይቶ ወጻI፡ ብዘይ ፍትሓዊ ኣገባብ፡ ንኣቦ-መንበር ፈጻሚት ባይቶ ካብ ሓላፍነቱ ብምውራድ፡ ኣብ ሓይሊ
ተቓውሞ ሓድሽ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ብምውላE፡ ኣብ ቅድመ ምድላው 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ፡ ዘይጥUይ ሃዋሁው ክሰፍን ገበረ።
ብዘይካ'ቶም ንውሳኔ መሪሕነት ባይቶ ዝደገፉ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ መብዛሕትOም ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ፖሎቲካዊ
ሓይልታትን፡ ነቲ ዝተመሓላለፈ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ውሳኔ፡ ብትረት ተቓዊሞም፡ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ክካየድ
ጠለቡ። መሪሕነት ባይቶ ንዝፈጸሞ ሕጋዊ ጥሕሰት ክከላኸል Eንተፈተነ'ውን ብኹሉ ሸነኻት ተኸቢቡ መምለጢ ኣይረኸበን።

7 Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

4ይ ዓመት ሕታም ቁ.07

መርሆ

ሕዳር 2013

Eንተኾነ ግን ካብ ተሓታትነት ንምህዳም፡ ናይ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ጠለብ ህጹጽ ኣኼባ ንጎድኒ ጎስዩ፡ ኣቦ-መንበር ፈጻሚት
ባይቶ ናብ ቦትU ብምምላስ፡ ፈጻሚት ባይቶ ውሽጣዊ ምትEርራይ ክገብር ጻውIት ብምቕራብ ደሃዪ ኣጥፈA። ኣቦ-መንበር
መሪሕነት ባይቶ፡ ኣብ 2ይ-ስሩE ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ንስምIት ኣብዝሓ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ
መዝሚዙ፡ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ ህንጻን ሃገራዊ ጉባኤ ዘይፈቕደሉ ውሳኔ ብምምሕልላፉ ዝወረደ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ገና
በሰልU ከይሓወየ Eንከሎ፡ Eንደገና ካልE ፖሎቲካዊ ቅልውላው ክደግስ ምግባሩ ብቐሊሉ ክስገር ዝኽEል ኣይኮነን።
ኣይግባEን ድማ። ዘይሕጋዊ ውሳኔ መሪሕነት ባይቶ፡ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ብሓፈሻ፡ ኣብ ሞንጎ ኣባላት ሃገራዊ
ባይቶ ድማ ብፍላይ፡ ዝጸንሐ ዘይምትEምማን ከይተሰገረ Eንከሎ፡ ካልE ሓድሽ ቅልውላው ምውልU፡ ን2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ
ብኣሉታ ዝጸሉ ኩነታት ተኸሲቱ ኣሎ። ኣቦ-መንበር ፈጻሚት ባይቶ ናብ ንቡር ቦትU Eንተተመለሰ'ውን፡ Eቲ ኣቐዲሙ
ዝወረደና ቅልውላው ዘስዓቦ ዘይምትEምማን ኣይሓወየን፡፡ ክሳብ ሎሚ ንጥፈታት ፈጻሚት ባይቶ ሂወት ኣይዘርAን። ምስ ኩሉ
ሕልኽልኻት ክትቀውም ዝተባሃለት ኣሰናዳዊት ሽማግለ ድማ፡ ደሃያ'ውን ኣይስማEን ዘሎ። Eነሆ ድማ መዓልቲ ጉባኤ ብዘይ
ዝኾነ ቅድመ ምድላው Eናተቓረበ ይመጽE ኣሎ። ዝኾነ ይኹን ቅድመ ምድላው ከይተጀመረ Eንከሎ፡ መዓልቲ ጉባኤ ሰተት
Eናበለ ይኣቱ ብምህላዉ፡ Eንታይ ዓይነት ጉባኤ Iና ክነሰላስል ዝብል ሕቶ ምልዓልን ሸቐልቀል ምባልን፡ ዘገርም ኣይኮነን።
ኣዝዩ ዘተሓሳስብ Eዩ። ምኽንያቱ ብዘይ ብቑEን ጽፉፍን ቅድመ ምድላው፡ ይትረፍ ሃገራዊ ጉባኤ፡ ንUሽተይ ውራይ'ውን
ምEዋት ስለዘይከኣል።
2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ፡ ብተዛማዲ ንመጻI ዝሓሸ ተስፋ ዝንበረሉ ጉባኤ ክኸውን፡ ውድብና ሰደግኤ ቅኑE መዋጽO Iሉ
ዝኣምነሎም መፍትሒ ሓሳባት ዝስEቡ Eዮም።
1. ንድፊ ፖሎቲካዊ ገምጋም ኩነታት ሃገርናን ህዝብታትናን ተዳልዩ፡ ኣብ ሞንጎ ኩሎም ተሻረኽቲ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ብሱል
ምይይጥን ክትEን ክካየደሉ ይህልዎ። ድሕሪU ሲቪክ ማሕበራትን ህዝብን ክመያየጡሉን ሰፊሕ Eድል ክወሃቦም የድሊ።
ምኽንያቱ፡ ሓባራዊ መቃለሲና ካብ ሓባራዊ ገምጋምና ስለዝብገስ።
2. ካብ ፖሎቲካዊ ገምጋም ህሉው ኩነታት ዝፈልፈለ፡ ሓባራዊ ንድፊ ፖሎቲካዊ ቻርተር፣ ሕገ ህንጻን መድረኻዊ Eማማትን
ክዳሎን፡ ብቐዳምነት ብደረጃ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ሰፊሕን ዓሚቕን ምይይጥ ክካየደሎምን ሓባራዊ ተረድO ክጥረየሎምን
የድሊ ንብል። ናብ ሲቪክ ማሕበራትን ህዝብን ወሪዱ ድማ፡ ምይይጥ ክካየድሉ፣ ክምEብልን ክመሓየሽን ይህልዎ።
3. ኣብ ሓባራዊ ፖሎቲካዊ ገምጋም ተሰሪቱ ብጉባኤ ዝጸደቐ ፖሎቲካዊ ቻርተር፣ ሕገ ህንጻን መድረኻዊ Eማማትን ብEግበት
ዝተቐበሉን ብተዛማዲ ብብቕዓት ክመርሑን ከወሃህዱን ዝኽEሉ መራሕቲ ኣቃውማ ብዝምልከት፡ ብግቡE ምዝታይን ኣብ
ምርድዳE ምብጻሕን የድሊ።
4. ኣሰናዳዊት ሽማግለ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ፡ ነዞም ኣብ ላEሊ ዝተጠቐሱ ሰነዳት ካብ ምድላው ጀሚሩ፡ ኣብ ሙሉE መስርሕ
ምይይጥ፡ ብብቕዓት ዝዋስUን ዝመርሑን፡ መስርሕ መረጻ ተሳተፍቲ ጉባኤ ድማ፡ ፍትሓውን ምEሩይን ኮይኑ ክካየድ
ዘተሓባብሩ፡ ንሃገራዊ ጉባኤ ጽፉፍ ቅድመ ምድላው ዘካይዱ፡ ሰባት ዝሓቖፈ ምዃኑ ምርግጋጽ የድሊ።
ኩላትና ከምዘይንስሕቶ፡ ውጽIት ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ፡ ህዝብታትና ዝተጸበዩዎ ውጽIት ከመዝግብ ዘይከኣለ፡ ብቐንዱ
ሕመቕ ኣመራርሓ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞና ምዃኑ ክንኣምነሉ ይግባE። ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ካብ Eዋን ናብ
Eዋን ንዝኸፍA ሓደጋ ብርሰት ኣብ ዝቃልUሉ ዘለዉ ዘስግE ወቕቲ፡ ካብ ቀንዲ ኣጀንዳ ተፈንቲትና፡ ኣብ ሕድሕና
Eናተናቖርና Eድመና ክነሕልፍ፡ ናይ ገበን-ገበን ምዃኑ ከም Eረ ዝመረረ፡ ግን ድማ ሓቂ ብምዃኑ ክንውሕጦ ይህልወና።
ትምክሕቲ፣ ጸቢብ ውድባውን ጉጅላውን ሒሳባት፡ ንUሽተይ ዓቐብ ዘደይቡና፡ ሽንጥሮ ዘስግሩና ከምዘይኮኑ፡ ሕርሕራይ ጌርና
ካብ ሕሉፋት ውድቀታትና ክንመሃር ይግባE።
ህዝብን ሃገርን ብኣዝዩ ዘሰክፍ ኩነታት ኣብ ዝበርስሉ ዘለዉ Eዋን ብምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ካብ ድምጺ
ህዝቢ ጥራሕ'ያ ትርከብ Iሉ ዝኣምን ሓይሊ ተቓውሞ፡ ኣብ ዘላቒ Eላማታት ዘለዉዎ ፍልልያት ኣትኵሩ ሕድሕዱ ዝናቖረሉ
ምንም ምኽንያት የብሉን። ፍልልያቱ ብስልጡን ኣገባብ ዘመሓድረሉ መርሆ ብምኽታል፡ ኣብ ህጹጽን ቀዳማይን ሓባራዊ
Eላማታት ኣትኵሩ፡ ቅኑEን መትከላውን ናይ ዝምድና መርሆታት ብምኽታል፡ ካብ ምቅላስ ወጻI ካልE ኣማራጺ የለን።
ስለዝኾነ'ውን ከም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኣብ ዝባና ተሸኪምናዮ ዘሎና ረዚን ሓላፍነት ብብቕዓት ንምፍጻም፡ 2ይ-ሃገራዊ
ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ብሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ህዝብታትና ብዓወት ንምዝዛም ኣብ ዝካየድ ሰፊሕን ጽፉፍን ቅድመ
ምድላው፡ መሪሕ Eጃምና ክነበርክት ይግባE። Eንተዘይኮይኑ፡ ''ጨው ንባEልኻ ክትብል መቅር፡ Eንተዘየሎ Eምኒ ተባሂልካ
ክትስንዶ Iኻ'' ዝብል ምስላ ኣበው፡ ኣብ ልEሌና ዝተንጠልጠለ ዘይምሕር ህዝባዊ ፍርዲ ምዃኑ ክንግንዘብ ከድሊ Eዩ ንብል።

8 Eላዊ ልሳን ሰደግኤ
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መርሆ
ኣብ ቅኑE መትከላዊ መርሆ ዝተመስረተ ዝምድና፡
ሓይልታት ተቓውሞ፡ ህጹጽ Eዋናዊ ጠለብ Eዩ።

ዝምድናታት ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ፡ ኣብ ቅኑE መርሆ ዝተሰረተ ክኸውን ኣሎዎ ክበሃል Eንከሎ ትርጉሙ ኣዝዩ Eዙዝ
Eዩ። ናይ ዝምድናታትና መሰረታዊ መበገሲ፡ ገምጋም ህሉው ኩነታት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ Eዩ። ነብሲ ወከፍ ፖሎቲካዊ
ሓይሊ፡ ካብ'ዚ ተበጊሱ Eዩ Eዋናውን ዘላቕን መፍትሒታት፡ ብደረጃ ፖሎቲካዊ ፕሮግራም ዝቐርጽ። በብመድረኹ
ንዘቐምጦም Eላማታት ዘEውት፡ ንሕቶ ምልመላ፣ ህንጸትን ምውፋርን ሓይልታት ዘነጽር ስትራተጂ፣ ፖሊሲታትን ናይ ተግባር
ስልትታትን ዝሕንጽጽ። ኩሎም ፖሊሲታት፣ ስትራተጂታትን ስልቲታትን ናይ ሓደ ፖሎቲካዊ ውድብ ነጸብራቕ ፖሎቲካዊ
EላምU ክኾኑ ኣሎዎም። ንመሰረታዊ Eምነታት ተገዛEቲ ዘይኮኑ ስትራተጂታትን ስልትታትን፡ ጊዝያዊ ረብሓ ካብ ምምላE
ሓሊፎም ትርጉም የብሎምን። ስለዚ ኩሉ ጊዜ ኣብ ምንጻር ፖሊሲ፣ ስትራተጅን ስልትን ቱኽረት ዘድልዮ መሰረታዊ ሕቶ
Eንተሃልዩ፡ ንፖሎቲካዊ ፕሮግራም ናይ'ቲ ውድብ ክሳብ ክንደይ ኣገልገልቲ Eዮም ዝብል Eዩ።
ኣብ ገምጋም ህልው ኩነታት ኤርትራ፡ ተመሳሳሊ ኣረኣEያ ዘለዎም ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ተመሳሳሊ ፖሎቲካዊ
ኣማራጺ(ፖሎቲካዊ ፕሮግራም) ክውንኑ ከም ውሁብ ክውሰድ ይከኣል። Eንተኾነ ግን፡ Eዚ ናይ ኩሉ ጊዜ ሓቂ'ዩ ማለት
ኣይኮነን። ንኣብነት፡- ስርዓት ህግደፍ፡ ንኩሎም ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ዝዓፈነ ምዃኑ፣ ፍትሕን ርትEን ዝበሃል
ኣልቦ ምግባሩ፣ ብዓንደ ርEሱ፡ ብሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ህዝብታትናን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ዝጸደቐ ሃገራዊ ቅዋም
ዘይብሉ ምዃኑ ጸሓይ ዝወቕO ሓቂ Eዩ። ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኩሎም ጽላታት ቁጠባ ኣብ ትሕቲ ሙሉE ዋንነት
መንግስቲ ገቢቱ፡ ጉጅላዊ ስልጣኑ መደልደሊ ይጥቀመሉ ምህላዉ ዘየካትE Eዩ። Eዚ ስርዓት'ዚ ብፈላሊኻ ግዛE ስልቲ
Eናተመርሐ፡ ንሃይማኖታዊ Eምነታት ክግህስ ምጽናሑን ምህላዉን ሓቂ Eዩ። ብሄራት ኤርትራ መሰሎም ማEርነቶምን ጥራሕ
ዘይኮነስ ህልውነOም ዝኸሓደ ምዃኑ፡ ናይ ሓባር ሚዛን ከቐምጡ ይኽEሉ። ኮታስ ብፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ዘበነ
ስልጣኑ፡ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ዝግለጹ በደላት ዘይበጽሖ ክፋል ሕብረተ-ሰብ የልቦን ኣብ ዝብሉ ሓቅታት ሓባራዊ ገምጋም
ከቐምጡ ይኽEሉ'ዮም። Eዚ ንህልው ክውንነት ሃገርና ዘንጸባርቕ ሓባራዊ ገምጋም፡ መፍትሒU Eንታይ ይኹን ኣብ ዝብል
ግን፡ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኣብ ኣማራጺ ሓሳብ ፍልልይ ክህሉ ይኽEል።
ንኣብነት፡ ካብ ህሉው ባህርያት ስርዓት ህግደፍ ብምብጋስ፡ ንመጻIት ኤርትራ ዝሓሸ ስርዓት Eንታይ ይኹን ዝብል መሰረታዊ
ሕቶ፡- ገሊOም ሊበራላዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት(ፕረዚዳንታዊ) ከም ዝሓሸ መፍትሒ ከቕምጡ ይኽEሉ። ምስ ናይ መሬት ሕቶ
ብዝተኣሳሰረ ድማ፡ መሬት ብውልቀ ክውነን፡ ክሽየጥን ክልወጥን ሙሉE መሰል ዘረጋግጽ ክኸውን ኣሎዎ፤ ናይ ብሄራት
መሰልን ማEርነትን ድማ፡ ኣብ ክሊ ልኣላውነትን ሓድነትን ኤርትራ ጥራሕ ይረጋገጽ Iሎም ከም ፍታሕ ዘቐምጡ ክኾኑ
ይኽEሉ። Eዚ ባEሉ ዝኸኣለ ፖሎቲካዊ ኣማራጺ'ዩ።
በቲ ካልE ሸነኽ ድማ፡ ንብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ኣብ ጸብጻብ ብምEታው፡ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክትከል፣
ናይ መሬት ሕቶ፡ ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ክውነን፡ መሬት ክሽየጥን ክልወጥን ዘይፈቅድ፣ ንሓረስታይ
መሬት ብማEረ ተመቒሉዎ ክጥቀመሉ፡ ምስ ድልየትን ተበግሶን ኣፍራይነቱ ብዘይጓነጽ መንገዲ፡ በብEዋኑ ናይ መሬት
ምድልዳል ክግበር ዝኣምኑ ክኾኑ ይኽEሉ። ኣብ ሕቶ ብሄራት ድማ፡- ኣብ ማEርነትን ፍቶትን ዝተመስረተ ዲሞክራስያዊ
ሓድነት ንምርግጋጽ፡ ብሄራት ናይ ባEላቶም Eድል ባEላቶም ናይ ምውሳን መሰሎም ብዘይ ደረት ክኽበረሎም ይግባE ዝብል
Eምነት ዘለዎም ክኾኑ ይኽEሉ። Eዚ ድማ ካልE ባEሉ ዝኸኣለ ፖሎቲካዊ ኣማራጺ'ዩ። ንኣብነት ውድብና ሰደግኤ ነዚ ካልኣይ
ኣማራጺ ዝኣምንን ንምEዋቱ Eናተቓለሰሉ ዝመጸን Eዩ።
ብዘይካ'ዞም ካብ ሓባራዊ ገምጋም ህሉው ኩነታት ተበጊሶም፡ ግን ድማ፡ ዝተፈላለዩ መፍትሒ ሓሳባት(ፖሎቲካዊ ኣማራጺታት)
ዘቐመጡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ወጻI፡ ኣብ ማEከል ኮይኖም ዝዋስU ፖሎቲካዊ ሓይልታት ምህላዎም ዘይሰሓት Eዩ።
ብርግጽ Eዞም ኣብ ሞንጎ ዝዋስU ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ መደብ-EዮOም ኣብ ቃራና ዘቐምጡ ነናይ ባEላቶም ምኽንያት
ከምዘለዎም ፍሉጥ Eዩ። ውIሉ ሓዲሩ ግን፡ ካብተን ክልተ ኣብ ላEሊ ዝተቐመጣ ንጹራት ፖሎቲካዊ ኣማራጺታት ወጻI
ክኾኑ ኣይክEሉን። ምስ ብቕዓት፣ ምውህላል ተሞኩሮን ምEባለ ህሉው ንቕሓት ህዝብታትና ተኣሳሲሩ ዝንጸር ምዃኑ
ኣይተርፍን። ኣብ ሞንጎ ተንጠልጢልካ ምቕጻል ስለዘይከኣል።
ኣብ ሞንጎ'ቶም ካብ ህሉው ሓባራዊ ገምጋም ኩነታት ኤርትራ ተበጊሶም፡ ተመሳሳሊ ፖሎቲካዊ ኣማራጺ ዘቐምጡ ሓይልታት
ክምስረት ዝግበO ምሕዝነት፡ ኣብ ዘላቒ Eላማታት ዝተመስረተ ስትራተጂያዊ ምሕዝነት ይኸውን። ብርግጽ ኪንዮ መሰረታዊ
Eላማታት ዝመጹ ኣገደስቲ መAቀኒታት ምህላዎም ብዘይ ምዝንጋE Eዩ። Eዚ፡ Eቲ ወሳኒ ረቛሒ ናይ'ቲ ዝምድና ምዃኑ
ንምንጻር'ዩ።
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ኣብ ሞንጎ'ቶም ኣብ ህሉው ኩነታት ምግምጋም ሓባራዊ ሚዛን ዘለዎም፣ ኣብ መልክE ውደባ ይኹን ባህሪ ናይ'ቲ ክትከል
ዝቃለሱሉ ፖሎቲካዊ ስርዓት፡ ኣብ ሃገራዊ ሓድነት ስግኣት ዘይፈጥር ምዃኑ ሓባራዊ Eግበት ዘለዎም፣ ግን ድማ ኣብ
መፍትሒ ሓሳባት/ኣማራጺታት ዝተፈላለዩ ኣማራጺ ሓሳባት ዝሓዙ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ Eንተወሓደ ኣብ መድረኻዊ ሕቶታት
ሓባራዊ መርገጽ ክህልዎም ውሁብ Eዩ። 1ይ. ናይ ኩሎም ጸገማትና ቀንዲ ተሓታቲ ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ፤ ነዚ ስርዓት'ዚ
ብቐዳምነት ምውጋድ ድማ፡ ንሓባራዊ ረብሓ ዘገልግል ምዃኑ፤ 2ይ. ፖሎቲካዊ ስልጣን ካብ ድምጺ ህዝቢ ከም ዝርከብ
ብምEማን፡ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ፡ ዝህሉ መሰጋገሪ መድረኽ ሰላማውን ዲሞክራስያውን ኮይኑ ክዛዘም፡ ናይ ሓባር
Eግበት ክህልዎም ዝኽEል ብምዃኑ፡ ኣብ ምEዋት ህጹጻት መድረኻዊ Eላማታት፡ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ዝቃለሱሉ
ምሕዝነት ክፈጥሩ ከምዝግበOም ዘካትE ኣይኮነን። ኣብ ትሕቲ ብንጹር መትከላዊ መርሆ ዝተገርሐ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ
ግንባር ይዛመዱ ማለት Eዩ።
ብኣንጻሩ ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ኣብ ገምጋም ህሉው ኩነታት ሃገርናን ህዝብታትናን፣ ባህርያት
ህሉው ስርዓት፣ ኣብ ፖሎቲካዊ Eላማታት፣ ስትራተጅን ስልትን ርUያት ፍልልያት ዘለዎም ኣሎዉ።።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታት ኤርትራ፡ ዝተፈላለዩ መልክዓት ዘለዎም፡ ወጽዓታትን
ግህሰት ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ከውርድ ጸኒሑን ኣሎን። ሓደ ካብOም ድማ፡ ምግሃስ መሰል ሃይማኖታዊ Eምነታት
Eዩ። ኣብ'ዞም ዝሓለፉ ልEሊ 22 ዓመታት ዘበነ ስልጣን ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ኣብ ልEሊ ኣመንቲ ሃይማኖታት፡
Eስልምናን ክርስትናን፡ ገደብ ኣልቦ ግፍዓታት Eናውረደ መጺU ኣሎ። ነቶም በብEዋኑ ኣብ ልEሊ ኣመንቲ ሃይማኖታት
Eናውረዶም ዝጸንሐን ዘሎን ግፍEታት ቀንዲ መበገሲOም፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን Iሳይያስን ጉጅለUን ንምሕላው ጥራሕ Eዩ፡፡
Eቶም ግህሰታት፡ ዝተፈላለዩ መግለጺታት ዝዋሃቦም Eዮም። ንኣብነት፡ ኣመንቲ ሃይማኖት ጀሆቫን ጰንጠ ቆስጣልን ምስ
ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝተታሓሓዘ፡ ከቢድ ግፍEታት ወሪዱዎም፤ ሃገራዊ መንነቶም ክሳብ ምምንዛE ዝኸደ ግፍEን በደልን
ዝተቐበሉ ወገናት Eዮም። ኣመንቲ ሃይማኖት Eስልምና ዝኾኑ መራሕቲ ሃይማኖትን መማህራንን ድማ፡ መሳርሒ ጀሃዳዊ
ምንቅስቓስ ዝብል ሽም ተለጢፉዎም፡ ንማEሰርቲ፣ ምስዋርን ሞትን ተቓሊOም Eዮም። ኣብ ልEሊ ላEለዎት መራሕቲ
Oርቶክስን ካቶሊክን ዝወርድ ዘሎ ግህሰት መሰልን ማEሰርትን ድማ፡ ካልE ክፉE መግለጺ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ Eዩ።
Eዚ ስርዓት'ዚ፡ ዝቐርቦን ዝርሕቆን ሃይማኖት ዘይብሉ፡ በብEዋኑ ኣብ ልEሊ ኣመንቲ፡ ሰፍ ዘይብሉ ግህሰታት Eናውረደ ዝመጸ፡
EንተኽIሉ፡ ሃይማኖት ዘይብሉ ህግደፋዊ ማሕበረሰብ ክሃንጽ ዝህቅን ዘሎ ጨካን ስርዓት Eዩ። ስለዚ ናይ ህዝብታትና ናይ
ሃይማኖት መሰል ሕቶ፡ ተባራEን Eዋናውን ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ምዃኑ ዘካትE ኣይኮነን።
ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡- ምስ ናይ ሃይማኖት ሕቶ ብዝተኣሳሰረ ዝተፈላለዩ ገምጋማትን
ኣረኣEያታት Eናተንጸባረቑ ምምጸOም ግን ሓቂ Eዩ። ገለ ወገናት፡ ኣብ ልEሊ ሓደ ሃይማኖት ዝወርድ ግህሰትን በደልን ካብ
ክልOት ዝኸፍA ገይሮም ብምጉላህ፡ ትሑት ንቕሓት ህዝብታትናን ናይ ከባቢ ጽልዋን ብምጥቃም፡ ፖሎቲካዊ ፕሮግራም
ቀሪጾም ኣብ ሃይማኖት ዝተመስረተ ውደባ ፈጢሮም ጸረ ህግደፍ ቃልሲ ከካይዱ ዝጸንሑ ኣሎዉ። Eዚ መልክE ውደባ'ዚ
ሒዞም ዝተበገሱ ተቓለስቲ፡ ኣብ ሓደ Eዋን፡ ናብ ጫፍ ዝኸደ ተግባራዊ ምንቅስቓስ የካይዱ ምንባሮም ዝዝንጋE ኣይኮነን።
Eዚ ኣንፈት'ዚ ኣብ መስርሕ መልክU Eናለወጠ ዝመጸ'ኳ Eተኾነ፡ መሰረታዊ ትሕዝቱU(EላምUን መልክE ውደብUን) ግን
ኣይተቐየረን ዘሎ። ክሳብ ሎሚ ኣብ ሃይማኖት ዝተመስረቱ ውድባት ሃኒጾም ኣንጻር ህግደፍ ዝቃለሱ ዘለዉ፡ ካብ ኣመንቲ
ሃይማኖት Eስልምና ዝኾኑ ውሱናት ኤርትራውያን ወገናትና ጥራሕ ምዃኖም ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ Eዩ።
በቲ ካልE ወገን ድማ፡ ኣብ ሃገርና ሓደ ኣዝዩ ዝኸፍO፡ ካልE ዝጠዓሞ ዝበሃል ሃይማኖት የሎን። ኩሎም ሃይማኖታትና
ብህሉው ስርዓት ህግደፍ ተራኺሶምን ተዋሪዶምን ኣሎዉ። ኣብ ሃገርና ዝኾነ ይኹን ኣማኒ ሃይማኖት፡ ብነጻነት ምስ ፈጣሪU
ተራኺቡ ጸሎት ከካይድ መሰሉ ዝተነፍገ Eዩ። ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖታትና ንማEሰርቲ፣ ሞትን ምስዋርን ግዱድ
ውትህድርናን ተቓሊOም'ዮም። ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብኹሉ መለክIታት፡ ሃይማኖታትና፡ መሳርሒ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ
ክገብረን ከይሰልከየ ዝሰርሕ ዘሎ Eዩ። ስለዚ ናይ ሃይማኖት ሕቶ ከም መሰረታዊ ናይ ዜጋታት ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ፡ ብሃገር
ደረጃ ብሓባር ክንቃለሰሉ ዝግባE'ምበር፡ ሓደ ሃይማኖት ካብ'ቲ ካልE ሃይማኖት ዝተፈለየን ዝኸበደን በደል ከምዝበጽሖ
ብዘስምE፡ ናብ ሓደ ሃይማኖት ዝዛዘወ ፖሎቲካዊ ስርዓት ንምትካል ዝዓለመ ፖሎቲካዊ ኣማራጺ ምሓዝ፡ ንህሉው ኤርትራዊ
ክውንነት ዘየንጸባርቕ፡ መልክE ውደባU ይኹን ከAውቶ ተበጊሱሉ ዘሎ Eላማ ግጉይ Eዩ ዝብል Eምነት ዘለዎም ኣሎዉ።
ካብU ንላEሊ ድማ፡ ንህሉው ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ናይ ብርሰት
ሓደጋ ንምንጋፍ ኣብ Eነካይዶ ቃልሲ፡ ክነረጋግጾ ዝግባE ሃገራዊ ሓድነት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ Eዩ። ምስ ብዙሕነታዊ
ክውንነትና ዝኸይድ መልክE ውደባን Eላማን ኣይኮነን ዝብል Eምነት ዘለዎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኣሎዉ።
ኣብ ሞንጎ'ዞም ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዘሎ ናይ ኣረኣEያ ፍልልይ፡ ካብ ገምጋም ህሉው ኩነታት ሃገርናን
ህዝብታትናን ዝብገስ ናይ Eላማን መልክE ውደባን ፍልልይ ብምዃኑ፡ ብቐሊሉ ዝተዓረቕ ኣይኮነን። ኣብ ሞንጎ'ዞም ፖሎቲካዊ
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መርሆ

ሓይልታትና ዝጸንሐን ዘሎን ዘይምትEምማንን ምጥርጣርን ኣብ ቦትU Eናሃለወ፡ ንኩሎም Eተራኽብ ቀጣን ገመድ፡ ስርዓት
ህግደፍ ናይ ሓባር ጸላIና ምዃኑ ጥራሕ Eዩ።
ኣብ ሞንጎ ሃይማኖታዊ ውድባትን ካልOት ብሄራውያንን ሕብረ ብሄራውያንን ውድባትን ዘሎ ፍልልይ፡ ብድምጺ ህዝቢ ክዳነ
ዝብል ሓባራዊ ምርድዳE ምብጻሕ፡ ናብ ዘይ-Eዋናዊ ግርጭት ከይንኣቱ ዝከላኸል ቅኑE መርሆ Eዩ። ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡
ኣብ ገምጋም ህልው ኩነታት፣ Eላማን መልክE ውደባን ዘለና ፍልልይ ከም ዘለዎ ኮይኑ፡ ክንቃለስ ዘገደደና ቀንዲ ረቛሒ፡
ፖሎቲካዊ ስልጣን ንበይኑ ብሒቱ ዘሎ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ Eዩ። ስለዝኾነ ድማ፡ ቀዳማይ ናይ ሓባር ጸላI ዘለና
ኤርትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን ተቓለስቲ ምዃና ዘካትE ኣይኮነን። Eምቆት ፖሎቲካውን ውደባውን ፍልልያትና ዘይስገር
ኮይኑ፡ ኣንጻር ፋሽሽታዊ ስርዓት ህግደፍ ዘቕነA ቃልስና ከነወሃህድ ዝጠቕመና ቅኑE መርሆ ዝተኸተለ ዝምድና፡ ኣብ ሰላማዊ
ሓባራዊ ናብራ ዘትከለ ፖሎቲካዊ ዝምድና Eዩ። Eዚ ዝምድና'ዚ፡ ህዝብን ሃገርን ብህጹጽ ንምድሓን ኣብ ነካይዶ ቃልሲ፡
ህዝብታትና ንጹር መንነት ፖሎቲካዊ ሓይልታቶም ኣለልዮም፡ ኣብ ጎድኒ ውድባቶም ብEምነትን ብጽንዓትን ክስለፉ፡ ኣብ
መስርሕ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ድማ፡ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎOም ከረጋግጹ ዘብቀOም'ዩ።
ስለዝኾነ'ውን ህዝብን ሃገርን ብቐዳምነት ካብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ንምድሓን ይኹን፡ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ
Eንኣትዎ መሰጋገሪ መድረኽ፡ ሰላማውን ዲሞክራስያውን ኮይኑ ክዛዘም፡ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎ ህዝብታትና ዝስሕብ፡
መትከላውን ኣብ ቅኑE ራEይ ዝተመስረተ ናይ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ዝምድና ምኽታል ኣማራጺ ዘይብሉ ህጹጽ Eዋናዊ
ሕቶ'ዩ Iልና ንኣምን። Eዚ ቅኑE መርሆ'ዚ ድማ፡ መሰረታዊ ናይ ኣረኣEያ ለውጢ ኣብ'ቲ ንልEሊ 10 ዓመታት ዝተኸተልናዮ
ካብ ቅልውላው ናብ ዝኸፍA ቅልውላው Eናሸመመና ዝመጸ፡ ናይ ፖሎቲካዊ ሓይልታትና ዘይመትከላውን፡ ኣብ ቅኑE ራEይ
ዘይተመስረተ ናይ ቃልሲ ዝምድናታትና Eዩ ንብል።
ንሕሉፍ ተሞኩሮ ዝምድናታት ፖሎቲካዊ ሓይልታትና ምስ Eንፍትሽ፡ ኣብ ሕድሕዶም ብፖሎቲካዊ ቻርተር፣ ውድባዊ
ቅዋምን መልክE ኣወዳድባን ዘይደላለዩ ሓይልታት ዝሓቖፈ ምንባሩን ምህላዉን ዘይከሓድ ሓቂ Eዩ። ጉEዞ ዝምድናታትና ምስ
Eንድህስስ፡ Eንተዓበየ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ሓይልታትና ብደገ ዝረA በሊሕ ግርጭታት ካብ ምክልኻል ሓሊፉ፡ ናይ ለውጢ
መሳርሒ ኮይኑ ዘገልገለሉ Eዋን ከምዘየለ ሕሉፍን-ህሉውን ተሞኩሮና ምስክር Eዩ።
ምሕዝነታትና፡ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ዘመዝገቡዎ ለውጢ ዘይምህላዉ ዘካትE'ኳ Eንተዘይኮነ፡ ከም ንቡር Eናተወሰዱን
Eናተለመዱን ብምምጽOም፡ ንመሰረታዊ ምትEርራይ ዝደፍU ሓደሽቲ ኣረኣEያታት ክቕልቀሉ Eንከሎዉ፡ ተቐባልነት
ከይረኽቡ፡ ዘበርግጉ ትርጉማት ክወሃቦም ጸኒሑን ኣሎን። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ክግዝUሎም ዝግባE መትከላዊ
መርሆታት ብግቡE ዝርድU መራሕቲ ውድባት ከይተረፉ፡ ዘቃልሑዎ ኣውያት EንክትሰምE፡ “ናብራ Eንተተባሂሉ
መቓብር'ውን ይመውቕ'ዩ'' ዝብል ምስላ ክትዝክር ይገብር Eዩ።
ውድብና ሰደግኤ፡ ሕሉፍ ዝምድናታት ሓይልታት ተቓውሞ፡ ማEከሉ ጊዝያዊ ረብሓ'ምበር፡ ኣብ ቅኑE መትከላዊ መርሆታት
ዝተሰረተ ኣይነበረን፤ ኣይኮነን'ውን Iሉ ብጽንዓት ይኣምን። ስለዝኾነ ድማ፡ ከም ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ኣብ ሓባራዊ
Eላማታትና ዘተኣማምን ዝምድና ፈጢርና፡ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን፡ ንጡፍን ንቑሕን ተሳተፎ ህዝብታትና ክንስሕብ፡
ብቕኑE መርሆ ዝተመርሐ ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ክንምስርት የድልየና። ሰፊሕ ሃገራዊ ጽላል ፖሎቲካዊ ውድባትና፣ ሲቪክ
ማሕበራት ህዝብን ዝኾነ “ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ” ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን ኣወንታዊ ተራ ዝህልዎ፡
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ናይ ቃልሲ ምሕዝነቶም ኣብ ቅኑዓት መትከላዊ መርሆታት ዝተመስረተ ምስ ዝኸውን
ጥራሕ'ዩ። ስለዝኾነ'ውን፡ ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ 6ይ-ውድባዊ ጉባኤU ዝሓንጸጾም ናይ ምሕዝነትን ሓድነትን ቅኑዓት
ፖሎቲካዊ ውሳኔታቱ ንምEዋት ከይተሓለለ ክቃለስ Eዩ።

ተራ ደቂ-ኣንስትዮ
ኣብ ምርግጋጽ ደሞክራስያዊ ለውጢ
ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ምEንቲ ሃገራዊ ናጽነት ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ Eጃመን ኣብ’ቲ ጉEዞ ዓቢ ምንባሩ ኩላትና ንዝክሮ ናይ
ቀረባ ተሞኩሮ’ዩ። ኣብ ዝነበሩ በዳህቲ Eዋናት ንሓንቲ ካልIት’ውን ትኹን ንድሕሪት ከይበላ፡ ተፈጥሮኣዊ ብድሆታት
ተጻዊረን ንሕብረተ-ሰብኣዊ ድሕረታት ሰጊረን ንድርብ ወጽዓ ብድርብ ቃልሲ ክፈትሓን፡ Eቲ ብዓመጽቲ ኣብ ልEሊ ህዝብን
ሃገርን ኤርትራ ዝወርድ ዝነበረ ሓሳረ-መከራ መፍትሒU ቃልስን ቃልስን ምዃኑ ኣሚነን ግንባረን ንዓረር ክህባ ሰጋE-መጋE
ይብላ ኣይነበራን። ኣብ’ቲ ወርቃዊ ታሪኽ ድማ ሽመን ኩሉ ግዜ ንቕድሚት መጺU ክላዓል ግድን ኮይኑ’ዩ። ነቲ ዘይስገር
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ታሪኻዊ ኣበርክቶ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ብቀሊሉ ኣብ ሓንቲ ሕጥቦ-ጹሑፍ ምግላጽ ምፍታን ብርግጽ ከቢድ’ዩ፡፡ ስለዚ ድማ
ንመነገሲ ዝኸውን ነቲ ዘይስገር ጥሙር መግለጺታት ካብ ማህደር ተጋድሎ ታሪኸን ብምዝክኻር፡ ናብቲ ንሎሚ ከነተኲረሉ
ዝደለና ዛEባ ክንሰግር፡፡
ኣብ ቅድመ-ግንባር ንጸላI የርEዳ፤ ብድሕሪት ኣብ ደጀን፡ ንሰውራ ይሕብሕባ፤ ኣብ ከተማ ንማሓውራት ጸጥታ ጸላI
ሰይረን ሓበሬታ ንሰውረAን ይምግባ፤ ብEጥቅን ስንቅን ጉEዞ ነጻነት ከይ ስሑ ማEሪረን ይEንግላ። Eዚ ጥራሕ ኣይኮነን፤
ኣሸበሸብ ኣብ Iድ ጸላI Eኳ Eንተወደቓ ንመስዋEቲ ድልዋት፡ ብዛEባ ቀጻሊ ሂወተን ክሓስባ ግዜ ይህባ ኣይነበራን፤ Eንታይ
ድኣ ነቲ ገልታEታE ናብራ ቃልሲ መሪጸን ቅድሚ ኹሉን ልEሊ ኹሉን ምርግጋጽ ሃገራዊ ናጽነትን ሓርነት ህዝቢ ኤርትራን
ሰሪAን ነቲ ኣደራE ይሽከማን ኩነታት Eንተፈቒሉለን ድማ ነብሰ-ቕትለት ይፍጽማ’በር ብAAን ናብ ጸላI ትበጽሕ ሓበሬታ
ኮቶ ኣይትህሉን። Eተን ኣብ ደገ ዝነበራ’ውን ካብ’ተን ኣብ ሜዳ ዝነበራ ብዘይንEስ ሕሉበን ንጹፈን ነቲ ሰውራ የወፍያ። ኩሉ
ንሃገራዊ ናጽነት ተገልግል ድኣ ትኹን'ንበር ክብረን ኣየገድሰንን፤ ብዙሓት ድማ ብዘይ ናብራን ውላድን ምትራፈን ዘይሃስስ
ታሪኸን’ዩ።
ብርግጽ ከም’ቲ ኩላትና ንፈልጦ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሰፍ ዘይብል መስዋEትን ስንክልናን ዝኸፈላሉ፡ ቃልሰን ተጠሊሙ
ንውሑዳት ጉጅለታት መAንደሪ ኮይኑ’ዩ። ዝነበረን ባህጊ በርIኑ፡ ብዘይ ዓስቢ ተሪፈን’የን። Eታ ክትኮነለን ዝተመነያኣ
ኤርትራ ዘይ ከም ትጽቢተን ኮይና’ያ። ቅያን ጅግንነትን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ በታ ብስመን Eትሽቅጥ ብታሪኸን Eተመንዝር
ላቄባ ፋሽስታዊ ስርዓት ዝኾነት ሃማደኤን ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳያስን መመላኺI ካብ ምዃን ኣይሓለፈን፡፡ Eቲ ዝተመነየO
ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ክረጋገጽ ኣይካኣለን ጥራይ ዘይኮነ፡ ካብ ግዜ ብEዳዊ መግዛEቲ ዝነበረ ራEድን ሽበራን ብEጽፍታት
ዓብዩ ኤርትራ ሃገርና ሲOል ናይ ዜጋታታ ክትከውን ብዓየነን ተዓዚበን። ደቀን ኣደዳ ዘይፍትሓዊ ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት
ኮይኖም፤ ጎራዙ መAንደሪ ዘይሓላፍነታውያን ጀነራላት ይኾና፤ ንሰን ብጽሙዋ ሕልምልም ክብላ፡ ዳር ትርIት ክጻወራ ግድን
ኮይኑ። ዋሓዚ ዘይጽህይ ስደት ኣጉባዝ ኤርትራ፡ Eተን ዓበይቲ ብዘይ ጠዋሪ Eተን መርUት ብዘይ ኣሚነን፡ Eተን ጎራዙ ድማ
ተስፈAን ጸሊሚትወን ሃጽ Iለን ክወጻን መጻወቲ በደዊንን ራሻይዳን ይኾና ኣለዋ። ክንደይ Iልና ኣብ ልEሊAን ዘሎ ኣበሳ
ክንትንትን።
Eንተኾነ ግን ክሳብ መዓስ? ዝብል ሕቶ ከየልዓልና ክንሓልፍ ኣይንኽEልን። ምኽንያቱ ኣብ’ዚ ሎሚ Eዋን፡ ህዝቢ ኤርትራ
ከም ህዝቢ ኣብ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ሓደጋ ኣንጸላሊዩሉ ዘሎ Eዋን፡ Eጃም Eተን ዋEሮታት ኣበይ ኣሎ? ዝተመንጠለ
ሓርነተን ንምምላስ ከመይ ወፊረን? ዋላስ Eቲ ብዘይ ጻማ ዝተረፈ ዓወተን፣ ዝተመንጠለ Eጃመን፣ ዝሃሰሰ ክብረን፡ ተስፋ
ኣቁሪጹውን ሪIመን ህጣመን ኣጥፊAን? ኣበይ Eባ ኣለዋ? Eወ! Eተን ብሰማይ ሓዊ፡ ብመሬት ባሩድ ኣብ ዝባነን ዘጽሓያ
ድርብ ሓላፍነት ዝዓማ፡ ኣሽንካይዶ ንሕና ብጾተን ቅየAን ብቀረባ ዘስተማቐርናዮ፡ Eቶም ብዝና ጥራይ ዝፈልጥወን'ኳ
ጅግንነተን ዘስደመሞም፡ ናበይ ኣበላ? ክንብል ግድን’ዩ። ሓቂ’ዩ፡ ተስፈAን Eዚ ኣይነበረን። ከም ኩሉ ዜጋ ተጠሊመን’የን።
Eንተኾነ ግን ኣላሽ ምባል ኣይናተንን’ያ። ሪIምካ Iድካን Eግርኻን ኣጣሚርካ ጸግEኻ ምሓዝ መግለጺAን ኣይኮነን። Eሞ
ድኣ፡ Eተን ድሎ ከይትEሎ፡ ጽናE ከይትምናE ጭርሖAን ድምጸን ኣበይ ኣበለ?
ብርግጽ Eዚ Iልና ክንሓትት Eንከለና፡ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝካየድ ቃልሲን ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምንዳይ
ዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ኣሰር ናይ ደቂ ኣንስትዮ የሎን ንምባል ከምዘይኮነ ከነስምረሉ ንደሊ። Eንተኾነ ግን፡ ተሳትፎ ደቂ
ኣንስትዮ ከም’ቲ ዝድለ የሎን። ስለ’ዚ ድማ Iና፡ ነተን ሕድሪ ጀጋኑ ሰማEታት ጸይረን ካብ ሜዳ ናብ ናጽነት ዝተጸንበራ
ይኹና Eተን ሓደራ ናይ ዓበይቲ የሕዋተን ኣብ ዝባነን ዘሎ ጎራዙ፡ ኣብ’ዚ ዝካየድ ዘሎ ደሞክራሲያዊ ቃልሲ ንምንታይ ከም
ናይ ትማሊ ኣይኮናን? ንምባል ዝኣክል’ዩ።
Eዚ ጉዳይ’ዚ፡ ዋላ’ኳ መልሲ ንምቕማጥ ሰፊሕ መጽናEቲ ዘድልዮ Eንተኾነ፡ ግምታት ንምቕማጥ ግን Eጽው ኣይኮነን።
ዝተፈላለዩ ሰባት’ውን ዝመስሎም ሪዲIቶ የቐምጡ’ዮም። ገሊOም “Eቲ ናይ ትማሊ ኣንጻር ባEዳዊ መግዛኣቲ ዝተኻየደ ቃልሲ
ብዝኣመንOም ስለ ዝተጠለማ ንጽባሕ ውሕስነት ሲIነን” ክብሉ ይገልጽዎ። ገሊOም ድማ “ዋላ’ኳ ድሕሪ ናጽነት ዘሕልፍO
ዘለዋ መሪር ይኹን፡ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምቅላስ ዘለዋ ውድባት ኣብ ነንሕድሕደን ብዝገብርO ቅሩቑስ ዝኣምንO ኣያ
ክረኽባ ኣይገበረንን፤ ስለ’ዚ ድማ ስደት Eቲ ዝላዓለ ምርጫ ገይረን ናብ ፈቆድU ፋሕ ጭንግራሕ ይብላ ስለ ዘለዋ’የን” ክብሉ
ግምታቶም የቐምጡ’ዮም። Eዚ ገምጋም’ዚ ዋላ’ኳ ወድዓውን በዓል-ቤታውን መንቀሊታት Eንተለዎ፡ ብቃልሲ ክስገር ዘለዎ
ሕጽረታት ምስ ምዃኑ፡ ካብ ቃልሲ ክተቡኩር ዝገብር ኣይኮነን፡፡ ምኽንያቱ ክሳብ ምዓስ? ዝብል ሕቶ ክንምልሶ ግድን
ብምዃኑ፡፡
Eወ! ክሳብ መዓስ? ህጹጽ ምላሽ ዝደሊ ሕቶ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ብሰንኪ ዘይሓላፍነታውያን መራሕቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ
ሓደጋ ወዲቖሙሉ ዘሎዉ Eዋን፡ ሒሳባት ከነወራርድ ዝገብር ባይታ ኣሎ ድዩ? ተሳትፎ ፍርቂ ክፋል ሕብረተ-ሰብ ዝኾነ ኣካል
ዝቦኸረሉ Eዋን፡ Eቲ ትማሊ ኣብ ነጻነታዊ ተጋድሎ ቅያ ዘመዝገበ፡ Eቑር ዓቕምታተንን ተወፋይነትን ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ
ዝሰሓወሉ መድረኽ ቃልሲ፡ ብሩህ መጻI ህዝብን ሃገርን ዘውሕስ ሓይሊ ምፍጣር ይከEል ድዩ? ዋሕስ ህዝብን ሃገርን ዝኾነ
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መርሆ

ሕዳር 2013

ሓይሊ ኣብ ምፍጣር ብዘይ ንጡፍ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዝሕሰብ ኣይኮነን፡፡ ስለዚ ካብ ካልOት ፍታሕ ንምንዳይ ፍጹም
ምኽንያታዊ ኣይኮነን፡፡ ነዚ ዝኸውን ዘገላብጥ ግዜ’ውን የሎን፡፡ ብርግጽ ቀልቢ-ልብና ዝመልE ኣማራጺ’ኳ EንተተሳEነ፡ መበገስን
መንጠርን ዝኸውን ሓይሊ ኣብ ምርካብ ኣብ ህልው መድረኽ ቃልሲ ዘሎ Eድል Eጽው ኣይኮነን፡፡
ከም Eምነት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/ ነዚ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣንጸላልዩ ዘሎ ናይ
ብርሰትን ምብትታንን ሓደጋ ኣብ ምEጻፍ፡ ኪኒU ከኣ ዘተኣማምን ውሕስነት ኣብ ምርግጋጽ ተራን ብጽሒትን ደቂ-ኣንስትዮ
ኤርትራ መተካEታ የብሉን፡፡ ውድብና፡ “ሕቶ ደቂ-ኣንስትዮ ሕቶ ናይ ደሞክራሲያዊ መትከልን ሕብረተ-ሰብኣዊ ጠለባትን Eዩ”
ካብ ዝብል ጽኑE Eምነቱ ብምብጋስ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ንማEርነታውን ፍትሓውን ተሳትፎAን ዘካይድO ቃልሲ፡ ብናይ
ባEለን ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎ ንምርግጋጽ ኣብ ዝገብርO ተጋድሎ ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር ቅሩብ ምህላዉ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ
ከረጋግጽ ይደሊ፡፡

13 Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

4ይ ዓመት ሕታም ቁ.07

