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መርሆ

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

