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ክብርታት ህዝብታትና ዘዋረደን
ተስፍኦም ዘህጎገን ህግደፍ ይተኣለ!!
ህዝብታት ኤርትራ ብዙሕነታዊ ክውንነቶም ዘኽብሩ፡ ንሕግን ርትዕን ምእዙዛት ምዃኖም ሕሉፍ ታሪኾም ምስክር'ዩ።
ህዝብታትና ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ እምነታት፡ ናይ ምክብባር ልምድን ባህልን ዘማዕበሉ'ዮም፡፡ ንጸላእቶም ሃጓፍ
ከይሃቡ ሓድነቶምን ፍቕሮምን ዓቂቦም ዝመጹ እዮም። ተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ፡ ሃንቀውታ ነጻነት ህዝብታትና ንምብርዓን
ዝተጠቐሙሉ ስልቲ፡ ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ኣከዋውናኦም ንምምዝማዝ ፈተነ ምክያድ ምንባሩ ማህደር ታሪኽና የረድእ።
ናይ ኣርባዓታት ፖሎቲካዊ መራሕቲ ወለድና፡ ሓድነት ኤርትራውያን
ክዕቅቡ ክብሉ፡ ውዕል ፌደረሽን ምስ ኢትዮጵያ
ምቕባሎም፡ ንሓድነት ህዝብታትና ዘለዎም ዓሚቕ ፍቕሪ መረጋገጺ እዩ ነይሩ።
ዘውዳዊ ኣገዛዝኣ ሃጸይ ሃይለስላሴ፡ ውሽጣዊ ሓድነት ህዝብታትና ብምልሕላሕ ውዕል ፌደረሽን ኣፍሪሱ ኤርትራ ሓንቲ ጠቕላይ
ግዝኣት ኢትዮጵያ ክትከውን ምስ ወሰነ ድማ፡ ተቓውሞ ህዝብታት ኤርትራ ፈኸም እናበለ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ እናተባርዐ
ከደ። ህዝብታት ኤርትራ፡ ካብ 60ታት ጀሚሮም ንኹሉ'ቲ ብመራሕቲ ውድባቶም ዝወርዶም ዝነበረ ኣደራዕ ተጻዊሮም'ዮም ከም
ህዝቢ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ከይተሓለሉ ዝተጋደሉ።
ብሰንኪ ናይ ምብሓት ሕልምታት መራሕቲ ውድባት ኤርትራ(ተሓኤን ህግሓኤን) በብእዋኑ ዝውላዕ ዝነበረ ኣዕናዊ ኵናት
ሕድሕድ፡ ንህዝብታትና ሓድነቶም ገማሚዑ ሻራዊ መርገጺ ክሕዙ ኣይገበሮምን። እኳ ደኣስ፡ ኩሉኹም ደቅና ኢኹም፤
ንስኹም የማናይ ዓይንና፡ ንስኹም ድማ ጸጋማይ ዓይንና፤ ሰሚርኩም መግዛእቲ ኣባርሩ እናበሉ ንመራሕቲ ውድባት
ምዒዶምን መኺሮምን። ዋላ'ኳ መራሕቲ ውድባት፡ ካብ ማዕዳን ምኽርን ህዝቦም ተኸዊሎም ኣዕናዊ ኵናት ሕድሕድ
እንተቐጸሉዎን ኣሽሓት ሓርበኛታት ተጋደልቲ፡ ብከንቱ ሂወቶም እንተሓለፈ፡ ህዝብታትና ግን፡ ንኵናት ሕድሕድ ብምረት
እናተቓወሙ፡ መዓንጣኦም ኣስጢሞም፡ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምውጋድ፡ ካብኦም ዝጥለብ ኣበርከቱ። ታሪኽ ዘይርሰዖ ጅግንነታዊ
ቅያ ሰሪሖም ሃገራዊ ነጻነቶም ተጎናጸፉ። ናብ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ብቐንዱ ንምትኳር፡ ሕሉፍ ታሪኽን ተሞኩሮን ተሓኤ-ጀብሃ
ዓባይ ንጎድኒ ገዲፍና፡ ንተሞኩሮ ህግሓኤ/ ህግደፍ፡ ብመንጽር ሒዝናዮ ዘሎና ኣርእስቲ ንምድህሳስ ክንፍትን ኢና።
ውድብ ህግሓኤ(መሪሕነቱ፣ ተጋደልቱን ሓፋሽ ውድባቱን) ሃገራዊ ነጻነት ንምርግጋጽ ኣብ ዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ
ተጋድሎና፡ ታሪኽ ዘይርሰዖ ጅግንነታዊ ቅያ ከምዝፈጸሙ ክስመረሉ ዘለዎ ወርቃዊ ታሪኽ እዩ። እዚ ሓቂ'ዚ ከምዘለዎ ኮይኑ፡
ምስ'ዚ ጎድኒ ንጎድኒ፡ ንጸቢብ ናይ ስልጣን ሒሳባቱ ብማዕዶ እናቋመተ ዝመጸ ኢሳይያስን ጉጅለኡን ዝፈጸሙዎም ገበናት ግን፡
ጸብጺብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ኢሳይያስ ዝመርሖ ጉጅለ፡ ንውድብ ህግሓኤ ናይ ውልቀ ጥሪቱ ንምግባር፡ ከይሰልከየ ሰሪሑ። ካብ
ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ(ህሓሓኤ) ጀሚሩ፡ ዝቦቐለ ምስጢራዊ ሰልፊ ኤማሰ፡ ሙሁራትን ዲሞክራስያውያንን
ተጋደልቲ፡ ዝተፈላለዩ ናይ ጸለመ ኣስማት(ፈሊጣውያን ኣናጹ፣ ቅዋ-ራሻ፣ ኣዋጃውያን፣ ተበለጽቲ፣ ዝምቡላት.... ወዘተ)
እናለጠፈ፡ ጃጅዮም ርእሶም ከድንኑ ወይ ድማ ክሓቁ ገበረ።
ኢሳይያስ ዝበላ እዝጊ በላ ዝብል ስነ-ኣእምሮ ኣብ ሙሉእ ውድብ ክሰርጽ ብምግባር፡ ፍጹም ጸረ ዲሞክራስያዊ ኣሰራርሓ ክነግስ
ኮነ። ናይ ህዝብታትናን ሓርበኛታት ተጋደልትን ቀጻሊ ናይ ስምረትን ሓድነትን ጻውዒት ንጎድኒ ብምጉሳይ፡ “ዓማ ሓራዲት'ያ
ክትሓቅቅ ኣሎዋ'' ዝብል ጭርሖ ሒዙ፡ በብእዋኑ ኵናት ሕድሕድ እናባርዐ፡ ሰብኣዊ፣ ንዋታውን ሞራላውን ዓቕምታት
ህዝብታትና ዘዳኸመ ጉጅለ እዩ።
ኣብ ህግሓኤ፡ ገባርን ሓዳግን ስልጣን ዝወነነ ኢሳይያስን ምስጢራዊት ሰልፉ ኤማሰ/ኤህሰሰ(ኤርትራዊ ማሕበርነታዊ ሰልፊ/
ኤርትራዊ ህዝባዊ ሰውራዊ ሰልፊ) ንሓረስቶት ''ጭጓር ዳንጋ፡ ንሙሁራት ድማ ተበለጽቲ ዝብል ሰይሙ፡ ኣብ ሞንጎኦም
ሕድሕድ ምትእምማን ክልሕልሕ ብምግባር፡ ምእዙዛትን ተግበርትን መምርሒታት ኢሳይያስ ጥራሕ ክኾኑ ገበረ።
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ኣብ ህግሓኤ፡ ብመስርሕ ልዕልነቱን ገባሪ ሓዳግነቱን ዘረጋገጸ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ሜዳ ኤርትራ ንበይኑ ብሒቱ ብኣመራርሓኡ
ባዕዳዊ መግዛእቲ ደምሲሱ መላእ ሃገር ተቖጻጺሩ ፕረዚደንት ክኸውን ምስ በቕዐ፡ ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ኣኽብሮት ክህልዎ፡
ናይ ህዝቢ ወሳንነት ክኣምን ትጽቢት ዝግበረሉ ኣይነበረን። ልክዕ ካብ ሜዳ ጀሚሩ ንህግሓኤ ከም ውልቀ ጥሪቱ ኣብ ሕፍኒ
ኢዱ ስለዝሓዛ፡ ንህዝብታት ኤርትራ ድማ፡ ከምድላዩ ዝእዝዞም ጊላታቱ'ምበር፡ ዓንዲ ሕቖ ሰውራ ኮይኖም፡ ሓብሒቦም ኣብ
ሕቖኦም ተሸኪሞም ኣስመራ ክኣቱ ዘብቅዑዎ፡ ከም ቀንዲ ሰብ ውዕለቱ ክቖጽሮም ፖሎቲካዊ ባህሪኡ ኣይፈቐደሉን። ጸረ
ህዝብነቱን ፍጹም ጸረ ዲሞክራስያውነቱን፡ ገና ብሽም ሰልፊ ነጻነት ክፍንጨል እንከሎ ሓቢሩ ዝቦቐለ፡ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት
ርእሱ ዘቕነዐ፡ ኣብ ህግሓኤ ድማ ዝገበለ ዘይምሕር ሕማሙ እዩ።
ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ን30 ዓመታት ብዘይምሕላል ዝተጋደሉ እንታይ ስለዝደለዩ'ዮም ንዝብል
ሕቶ ናብ ሰፊሕ ዝርዝር ምእታው ኣይከድልየናን። ብሓጺሩ ንምጥቃስ፡ ድልየቶም ኣብ ነጻን ልኣላዊትን ሃገሮም፡ ካብ ባዕዳዊ
መግዛእቲ ብመሰረቱ ዝተፈለየ ፖሎቲካውን ማሕበረ-ቁጠባውን ለውጢ ንምርካብ ነበረ። ሂወት ጨላቕዕ ደቆም፣ ጥሪቶም
ንብረቶም ኣብ ዝ'ገበሩላ ሃገር፡ ከም ህዝቢ ተኸቢሮም፣ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰሎም ተሓልዩሎም፣ ማዕርነቶም
ተኸቢሩሎም፡ ቁጠባዊ ሂወቶም ከመሓይሹ እዩ ዝነበረ። እዚ ድማ፡ ኣብ ትሕቲ ብንቑሕ ተሳትፎኦም ዝተመያየጡሉን
ዘብሰሉዎን፡ ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ብወከልቶም ዝጸደቐ ሃገራዊ ቅዋም፡ ብድምጾም ዝመርጹዎን ዝቖጻጸሩዎን ህዝባዊ
ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ክመሓደሩ እዩ።
እንተኾነ ግን፡ ብኢሳይያስ ዝቖመ መንግስቲ ህግሓኤ/ህግደፍ፡ ኣንጻር ትጽቢታትን ድልየታትን ህዝብታት ኤርትራ ደው ክብል
ጊዜ ኣይወሰደሉን። ኣብ ሳሕል ዝገበለ ፍጹም ጸረ ዲሞክራስያዊ ባህሪ ኢሳይያስን ብሽሙ ዝምሕሉን ዝጥሕሉን መሳርሕቱን፡
ሰብኣዊ ክብርታት ህዝብታትና ከራኽሱ ኣይዓጀቦምን።
ኣብ ድሮ ነጻነት፡ “ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈና ሃገር ክትከውን እያ'' ኢሉ ዝተመባጽዐ ኢሳይያስ፡ ኣብ ጽባሕ
ነጻነት ናይ ደመወዝ ሕቶ ኣልዒሎም ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየዱ ተጋደልቲ፡ ቀንዲ መራሕቲ ምንቅስቓስ እዮም ዝተባሃሉ ንማእሰርቲ
ክዳረጉ እንከሎዉ፡ ቀንዲ ተዋሳኢት ዝነበረት ኣሃዱ፡ ብሽም ዳግመ ስርርዕ፡ ኣባላታ ተበታተኑ። ብተመሳሳሊ ማሕበራዊ
መነባብሮና ይመሓየሸልና ኢሎም ንዝሓተቱ ጀጋኑ ኣካለ ስንኩላት 'ሓንቂቕኩም' ብምባል፡ ኮማንዶ ልኢኹ ብጥይት ዓጸዶም፤
ዝእሰር ኣሲሩ ኣሕቂቑ ሕቶኦም ደቖሶ፤ ዓንዲ ሕቖ ሰውራ ኮይኑ፡ ደቁ ዓንጊሉ ዘጋደለን ዝተጋደለን ህዝብና ድማ “ኣበይ
ዝነበርካ ኢኻ'' ብዝብል ክደሃልን ርእሱ ከድንን፡ ናብ ዝለኣኽካዮ ብዘይ ቀልባዕባዕ ዝኸይድ ግኡዝ ፍጥረት ክኸውን ተገደደ።
ድሕሪ ነጻነት፡ ምስ መብራህቲ፣ ማይ፣ ምስ ምኽባር መነባብሮ ተታሓሒዞም፡ ንኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝቐረቡሉ ሕቶታት ህዝቢ
ክምልስ እንከሎ፡ “ንሕና ሰንበት ሰንበት በጊዕ ዘይሓረድናልኩም ዲኹም ደሊኹም… ወይስ በርሚል ናፍጣ ኣብ
ገዛውትኹም ዘይቀረብናልኩም ኢኹም ደሊኹም?..” ወዘተ ብምባል፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘለዎ ክቱር ንዕቀት፡ ሰብኣዊ
ክብረታቱ ዘራኽስ መልሲ ከምዝሃበ ዝዝከር እዩ።
ኣብ ትሕቲ፡ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ትምራሕ ዘላ ኤርትራ፡- ደቂ ሰባት ብዘይ ፍቓድ ቤት ፍርዲ፡ ብውሳኔ ኣባላት ሃገራዊ
ድሕነትን ወታሃደራዊ ሰበ-ስልጣናትን፡ ከም ኣቕሓ ሕድሪ ኣብ መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ንዓመታት ብዘይሓታቲ ክበልዩ
ጸኒሖምን ኣሎዉን። ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ድማ፡ ኮብሊልኩም ተባሂሎም ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ዝተረሸኑ መንእሰያት፡
ቁጽሮም ኣሃዱታቶም ይፈልጦኦም። ሰብ ከይፈለጦም ተጨውዮም፡ ኣብ ጋህስታት ዝተጓሓፉን፡ ኣብ ጎዳጉዲ ዕድመኦም
ዝበልዩ ዘለዉ ንጹሃት ኤርትራውያን ብዓሰርተ ኣሽሓት ዝቑጸሩ እዮም።
ሓረስቶት ሃገርና፡ እኽሎም ካብ ቆፎኦም ስለዝተወሰደን፡ ዝተረፈ ድማ ኣብ ዕዳጋ ኣውሪዶም ብዝደለዩዎ ዕዳጋ ክሸጡ
ስለዘይከኣሉ ዘቕረቡዎ መረረን ሕቶን፡ ብኢሳይያስ “ሕንቃቐ እዩ'' ዝብል ናይ ላግጺ መልሲ ከምዝተወሃቦም ንዝክር።
መንግስቲ ህግደፍ፡ ካዝንኡ ንምዕባይ፡ ስርናይን ስገምን ይቦቕሎም እዩ ዝተባሃሉ ጎላጉል መሬት ከበሳ፡ ብሓይሊ
እናመንጠለ፡ ብዘይፍቶቶም ናብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ክወርዱ ዘካየዶ ግዱድ ሰፈራ፡ ሂወት 10ትታት ኣሽሓት ሓረስቶት ነበርቲ
ዓድታት ከበሳ፡ ኣብ ሓደጋ ዘውደቐን፡ ምስ ነበርቲ ጋሽ ባርካ ድማ ናብ ግጭትን ቅርሕትን ክኣትዉ ዝገበረ እዩ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ብሰንኪ ገባቲ ፖሊሲኡ፡ መነባብሮ ህዝብታትና ኣብ ሕማቕ ኩነታት ብምውዳቑ፡ ናይ ከተማታት
ህዝብና፡ ባኒ ብኩቦን ክዕድግ ለይቲ ብኣሳሒታ ቁሪ እናተገርፈ መስርዕ ሒዙ ክሓድር ዘገደደ ስርዓት እዩ። ህዝብና ናይ ማይን
ኤሌትሪክን ቀረብ ብምቁራጹ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ክወድቕ ኮይኑ ኣሎ። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ህዝቢ ብስእነት ማይ ዘጋጠሞ ጸገም
ንመንግስቲ ከማርር ብምጅማሩ፡ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ መግለጺኡ “ማይ ኣይኮነንን ናብ ሰብ ዘለዎ ዝመጽእ፤ ሰብ እዩ
ናብ ማይ ዘለዎ ዝኸይድ'' ብምባል፡ ብሂወት ህዝብና ኣላጊጹ። “ስራሕ ሎሚ ራህዋ መጻኢ” ብዝብል ጭርሖ፡ ብጥሜትን
ዓጸቦን ህዝብታትና እናሽካዕለለ ዝመጸ ስርዓት እዩ።
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ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ህዝብና ዓቕሉ ጸቢቡዎ ምህላዉን፡ ተመሊሱ ከምዝበልዖን እናተገንዘበ ብምኻዱ፡ ናብ ሓድሽ ዓቕሊ
ጽበትን እንታይ መጸና ዝብል ጭንቀትን ክወድቕ ዝገብር ስልቲ ምሂዙ፡ ኣልማማ ናይ ምዕጣቕ ወፈራ ኣካየደ። እዚ፡ ዕድመ፣
ጾታን ሞያን ዘይፈሊ ክካየድ ዝጸንሐ ሰፊሕ ናይ ምዕጣቕ ወፈራ፡ ኣብ ሞንጎ ህዝብታትና ሓድሽ ጽልእን ቅርሕንት ዝውልዕን
ንፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ድማ፡ ኣብ'ዚ ዕርዲ'ዚ ተሓቢኡ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ዝተማሃዘ ሰራም ስልቲ እዩ። እዚ
ስርዓት'ዚ ኣብ'ዚ ጥራሕ ከይተወሰነ፡ ነቶም ብኣልማማ ዘዕጠቖም ወገናትና፡ ካብ መሳርዕ ጀሚሩ ክሳብ ብርጌዳት ወዲቡ፡ በብተራ
ኣብ ሓለዋ ቤት-ጽሕፈታት ክዋፈሩ፣ ኣፍራዛ፣ ባዴላን ትርንሽዋን ሒዞም ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝስራሕ ዘሎ ዲጋ፡ ብጉልበቶም
ክኹዕቱ፡ ሑጻን ሓመድን ብዝባኖም ከጓዓዕዙ ይግብሮም ኣሎ። እዚ ኮነ ኢልካ ሰብኣዊ ክብረታት ህዝብታትና ዝዶቅስ፡
ተስፈኦም ዝቐትል መደብ'ዚ፡ ቀንዲ ዕላምኡ ነቲ በብእዋኑ እናተባልሐ ዝመጽእ ዘሎ ውሽጣዊ ቁጠዐ ህዝብታትና ንምቁጽጻር
ዝዓለመ'ኳ እንተኾነ፡ ናይ መንግስቲ ህግደፍ ናይ መወዳእታ ዕርበት ምልክት'ምበር፡ ናይ ሓያልነቱ ምልክት ከምዘይኮነ ርግጽ
እዩ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ናይ ልዕሊ 22 ዓመታት ዘበነ ስልጣኑ፡ ክብረታት ህዝብታትና ዘዋርዱ ተስፍኦም ዝብሕጉጉን
ዝተፈላለዩ ተግባራት ክፍጽም ምጽንሑ ብብዙሕ ኣብነታት ምርግጋጽ ይከኣል። ጨካን ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ ፍጊዕ ኢሉ
ዝመረሮም፡ ካብ ሰራዊት ምክልኻልን ቤት-ትምህርታትን ሃዲሞም ናብ ስደት ዝውሕዙን ኣብ ጎቦታት ዓድታቶም ዝሕብኡን
መንእሰያት፡ ወለዶም፡ 50 ሺሕ መቕጻዕቲ ክኸፍሉ፡ ዘይዓደዩ ድማ ኣብ ቤት-ማሰርቲ ክዳጎኑ፡ ዝሓርሱዎ መሬት እናመንጠለ
ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ገይሩ'ዩ። ካብዚ ዝኸፍአ ድማ፡ ላዕለዎት ናይ ድሕንነትን ሰራዊትን ሓለፍቲ፡ ምስ ራሻይዳን
በደዊንን ተመሳጢሮም፡ ንመንእሰያትና ካብ ሳዋን ሱዳንን ብምጭዋይ፡ ኣዝማዶም ዓሰርተታት ኣሽሓት ዶላራት ክዓድዩ፡
እንተዘይኮነ ድማ፡ ውሽጣዊ ኣካላቶም ብደዎም እናጠብሑ ንዕዳጋታት ከውርዱዎ ጸኒሖም። ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ሰብኣዊ
ሕልናኦም ብዝሸጡ በላዕቲ ሰብ ኣጋንንቲ ዝቖመ ጉጅለ ብምዃኑ፡ ሰብኣዊ ክብረታት ህዝብታትና ክሕሉ ብፍጹም ኣይክእልን።
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ነቶም ካብ ዓዶም ሃጽ ኢሎም፡ ብዝኣረጋ ጀላቡ ባሕሪ መዲተራንያን ክሰግሩ ዝጣሓሉ ብኣማኢት
ዝቑጸሩ መንእሰያት ኤርትራውያን ተገዲሱሎም ኣይፈልጥን። ካብ ኩሉ ንላዕሊ እቲ ዝኸፍአ ድማ፡ ብ3 ጥቅምቲ 2013 ኣብ
ከባቢ ደሴት ላምፐዱዛ ዘጋጠመ፡ ህጻናት፣ ጥኑሳትን ኣደታትን ዝሓወሰ ዘሰቅቕ ጅምላዊ ህልቂት ኤርትራውያን፡ ንማሕበረ-ሰብ
ዓለም ዘሰንበደን ኣብ ዓሚቕ ሓዘን ዘውደቐን'ኳ እንተኾነ፡ ካብ እንዳ ኢሳይያስን ህግደፍን ግን፡ ይትረፍ ሓዘን፡ ንዝሞቱ ወገናትና
ዓዶም ተመሊሶም ክቕበሩ ፍቓድ ኣይሃበን። ስለዝኾነ ድማ፡ ሓመድ ዓዶም ተነፊጉዎም፡ ኣብ ዓዲ ጓና ክድበዩ ኮይኖም
ኣሎዉ።
ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ዕድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኖም ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ገና ካብ ሜዳ ጀሚሮም ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ክብርታት
ህዝብታትናን ተቓለስቲ ደቁን ኵናት ከም ዝኣወጁ ንምርግጋጽ ዘጸግም ኣይኮነን። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ፡
ብዝተኸተሎም ፍጹም ጸረ ህዝቢ ፖሊሲታት፡ ብሩህ ተስፋታት ህዝብታትና ዘህጎገ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ከም ህዝብን ሃገርን ንሓደጋ
ብርሰትን ምብትታንን ዘቃልዐ ምዃኑ ንኹሉ ከም ጸሓይ ቀትሪ በሪሁ ኣሎ። እዚ ስርዓት'ዚ ዕድመ ስልጣኑ ንምቕጻል ዘብቅዖ
ትንፋስ እንተረኺቡ፡ ህዝብናን ሃገርናን ነበረ ንምግባር፡ ጫካን ስጉምታት ካብ ምውሳድ ንድሕሪት ኣይምለስን። ህዝብታትና፡
ክብርታቶም ተዋሪዱ፣ ተስፋኦም ምህጓጉ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ከምዘለዉ ዘይሕባእ ሓቂ ኮይኑ ኣሎ።
ስለዝኾነ'ውን ነዚ ሓደጋ'ዚ ብቐዳምነት ንምዕጻፍ፡ ዓቕምታት ሓይልታት ተቓውሞና ክወሃሃድ ይህልዎ።
ህሉው ኩነታት ህዝብታትና ክረአ እንከሎ፡ ብትሕዝቶኡ ካብ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዘይፍለ ስርዓት፡ ዳግም ክጻወሩ
ከምዘይክእሉ ንምግንዛብ ኣየጸግምን። ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ ኩሉ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና እነካይዶ ቃልሲ፡ ህዝብን ሃገርን
ኤርትራ ብዘተኣማምን ዘድሕን ክኸውን ይግባእ። ብኸመይ? እንተኢልና፡ ብቐዳምነት ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ
ብዝተወሃሃደ ዓቕምታትና ብምውጋድ፡ ንኩሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ዝሓቑፍ መሰጋገሪ መንግስቲ ምቛም፤ ብሰላማውን
ዲሞክራስያውን ውድድር ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ብሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ህዝብታትናን ሃገራዊ ቅዋም ምጽዳቕ፤ ብድምጺ
ህዝብታትና ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ብምትካል ጥራሕ ማለት እዩ። ካብ'ዚ ወጻኢ፡ መሰጋገሪ መንግስቲ ብምብሓት፡
ሰላማውን ዲሞክራስያውን ውድድር ኣበርዒንካ፡ ውሳኔ ህዝቢ ብምጭብርባር መንግስታዊ ስልጣን ንምሓዝ ዝግበር ጻዕሪ፡
ንዝኸፍአ ሓደጋ ዝዕድም እዩ። ስለዝኾነ ድማ፡ ኣብ ቅድመና ዘሎ ግድል፡ ዝተዋረደ ክብርታትን ዝሃጎገ ተስፋታትን ህዝብታትና
ክንክሕስ ምብቃዕ፡ ናይ'ዚ እዋን'ዚ ህጹጽ ሕቶ ኮይኑ ምህላዉ'ዩ። ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ ክብረታት ህዝብናታትና ናብ ንቡር ቦትኡ ንምምላስን መጻኢ ተስፋታቶም ንምኹላዕን ኣብ ዝካየድ
ዲሞክራስያዊ ተጋድሎ፡ ከም ወትሩ እጃሙ ንምብርካት ድሉው እዩ።
ዜናን ባህልን ቤት-ጽሕፈት፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
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