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ብሓልዮት ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ሰው ራዊ ደሞ ክራስያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/ ዝዳሎ ዕላዊ ልሳን

ብባህርን ምስልን ንክልተ፡ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ኩነት ዝጣመሩ ተርእዮታት ብማዕረ ዝውክል፡ ማንታ ትርጉም ዘለዎ ኣምር ወይ
ቃል’ዩ፡፡
ካብ ድቅድቕ ጸላም፣ ካብ ዓሚቕ ባዓቲ ወይ’ውን ካብ መሪር መግዛእታዊ ኣርዑት ሓራ ንምውጻእ ዘገልግል፡ መዋጽኦ
ወይ’ውን ባብ ራህዋ ክህሉ ግድን’ዩ፡፡ እዚ ባብ’ዚ ካብ ጭንቅን ሕሰምን ዘናግፍ መስተርሆ ናይ'ቲ ኣደራዕ ብምዃኑ፡ እቲ ባብ
መርሆ’ዩ፡፡
ናብ’ቲ ክትበጽሖ እትብህጎ መስተርሆ-ባብ፣ ጫፍ ዓወት ንምብጻሕ፡ ንጊዚያዊ ግድላት ካብ እምኒ-ዓረ ብዝተረረ ጽንዓት፣
ውፉይነትን ቅሩብነትን ምብልሓት ዝሓትት’ዩ፡፡ ምንጪ ናይ’ዚ ተኣምራታዊ ሓይሊ፡ ብንጹር ራእይን እስትራቴጂን ዝግራሕ
ቅኑዕ መስመር ምዕታር ድማ የድሊ፡፡ እዚ ቅኑዕ መስመር’ዚ መንገዲ ዓወት’ዩ፡፡ ነዚ መንገዲ ዓወት ዝቕልስ ከኣ መርሆ’ዩ፡፡
መርሆ ዕላዊት ልሳን ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ኮይና፡ ከም ውድብ ንዝተበገስናሉ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ
ቃልስና ንምዕዋት፡ ውድባዊ ፖለቲካዊ ኣማራጺታትና እትእምት፡ መንገዲ ሓቀኛ ዓወት ብምምራሕ፡ ብመንፈስን ተልእኾን
ነቲ ዝተሰመየትሉ ዓሚቕ ትርጉምን ረዚን ዕላማን ብብቕዓት ንምፍጻም፡ ኣብ መስርዕ ጸረ-ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ
ዝካየድ ህዝባዊ መኸተ፡ ናይ ቃልሲ ግቡኣ ንከተበርክት ዝተሰለፈት፡ ዳግም መርሆ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ዕላማታትና ኮይና
ከተገልግል፡ ቃለ-መሓላ ዝኣተወት ልሳንና’ያ፡፡
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ሰደግኤ
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ህያብ ሓድሽ ዓመት!
ምስ ምቅይያራት ግዜ ተኣሳሲሮም፡ ንዝመጽኡ ኣጋጣሚታት ብምጽባይ ገጸ-በረኸት ህያብ ምቅብባል መዓስ
ተጀሚሩ’ኳ እንተዘይፈለጥና ዝውቱር ባህሊ ኮይኑ ጸኒሑ’ዩ፡፡ እቲ ንመቕርብካ ዝወሃብ ህያብ፡ ክንዲ ዝተኻእለ
ንድሌታቱ ኣብ ግምት ዘእተወ፡ ብጸጋ ክቕበሎ ከም ዝኽእል እትትስፈዎ፡ ብዓቕምካ ድማ እትኽእሎን እትጾሮን
ህያብ ክኸውን ውሁብ’ዩ፡፡
ንሕና ከም ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ ምስ ምጅማር ዓመተ 2014 ንህዝብታት ኤርትራ እንህቦ ህያብ ክንሓስብ
እንተጀሚርና፡ ልዕሊ’ቲ ንህላዊኡ ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ ፋሽስታዊ ስርዓት፡ ካብ ሱሩ ብምምሓው፡ ሰብኣውን
ደሞክራሲያውን መሰላቱ ተሓሊዩሉ፤ ጎይታ መጻኢ ዕድሉ ዝገብሮ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ብምትካል
ድሕነቱን ቀጻልነቱን ምውሓስ ዝዓቢ ህያብ የብልናን፡፡ እዚ ንህዝብታት ኤርትራ ዝተተምነናሎም ገጸ-በረኸት፡
ንዓመታት መመላእታ ክንብህጎ ጸኒሕና ኢና፡፡ ሎሚ ግን ልዕሊ ባህግታትና ነዚ ህያብ’ዚ ክውን ክንገብሮ እንግደደሉ
ተኣፋፊ መደረኽ ብምህላውና፡ ንህዝብታት ኤርትራ ክነበርክተሎም ካብ እንጥለቦ ህጹጽን ግድነታውን ህያብ
ኮይኑ’ሎ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ህዝብታት ኤርትራ ሕሉቦምን ንጹፎምን ዝኸፈሉሉ መሰረታዊ ዕላማታት
ሰውራና ጨውዩ፣ ከም ህዝቢ ሰብኣውን ደሞክራስያዊን መሰላቶም ጨፍሊቑ፣ ሃገር ብምልእታ ናብ ወተሃደራዊ
ካምፖታት ቀይሩ፣ ህዝቢ ብኲናትን ወተሃደራዊ ስነ-ኣእምሮ ጅሆ ዘሪዑ፣ ከም ግኡዝ ኣቕሓ ሰብኣዊ ክብርታቶም
ብምቕንጣጥ፡ ዘዋረደ ስርዓት’ዩ፡፡
ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስ ዝመርሖ ስርዓት ህግደፍ፡ ናይ ህዝብታትና ስልጡን ባህሊ፣ እምነትን መንነትን በዊዙ
ማሕበራዊ ሰረታቶም ዝባሕጎገ፣ ቁጠባዊ ዓቕምታቶም ኣልሚሱ ናብ ነዳያን ተመጽወቲ ዝቐየረ፣ ብሕጽረት
ማሕበራዊ ቀረባት እናሰቐየ ብብድዐ ዘባጭወሎም፡ ከም ቁርዲድ ኣብ ዝባኖም ተወጢሑ፡ ደሞም ብምምጻይ ካብ
ንቡር ተራ ሰብኣዊ ፍጡር ዘውጽኦምን ንጥፍኣት ዝፈረዶምን እዋን ኢና ንርከብ ዘሎና፡፡
ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳያስን ንሱ ኣብ ዝመልኮ ስርዓትን ዝተጸፈዩ ሹማምንቲ፡ ብሓሳረ መከራ ህዝብታት ኤርትራ
ዝስውዱሉ፣ ብህይወት መንእሰያት ደቆም ማሕፉዳታቶም ዘህጥሩ፣ ኩሊት ኤርትራውያን ዜጋታት ብምሻጥ ዘጋይጹ፣
ካብ ዝፈትውዎም ስድራቤታቶም ተፈልዮም ናብ ስደት ዝወሓዙ ንጹሃት ዜጋታትና ግዳይ ዘሰቅቕ ህልቂት ኣብ
ምዃን ጠንቂ ዝኾኑ፣ ሬሳታት ግዳያትና ናብ መሬት ዓዱ ከይኣቱ፡ ስድራ-ቤታት ሬሳታት ደቆም ከይቅበሉን ከምቲ
ንቡር ከየፋንዉ ዝኸልከሉ፣ ተሰልቢጦም ድማ ዝኸሱ ነውረኛታት’ዮም፡፡ ብርግጽ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን እዚ
ስርዓት’ዚ ዝወከሎም መጋበርያታቱን ብደም ንጹሃት ዝተጠላቐዩ ብምዃኖም፡ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ክስቆሮም ትጽቢት
ዝግበረሎም ኣይኮኑን ጥራይ ዘይኮነስ፡ ካብ'ዚ መንገዲ ጥፍኣት’ዚ ክመልሶም ዝኽእል ማይ-ጨሎት’ውን የሎን፡፡
በዚ መንጽር፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተሳጢሖም ህጹጽ
ምላሽ ኣብ ዘቋምቱሉ እዋን ብምህላውና፡ ምስ ምጅማር ዓመተ 2014 ብዝተተሓሓዘ፡ ካብ'ቲ ግድነት ክንገብሮ
ዝግብኣና ህያብ፡ ህጹጽ ጻውዒት ህዝብታትና ምላሽ ዝህብ ውሕስነት ድሕነቶምን ቀጻልነቶምን ካብ ምርግጋጽ ንላዕሊ
ጦብላሕ ዝብል ህያብ ክህሉ ኣይክእልን፡፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ናይ ምውሓስ ዕማም ድማ፡ ካብ መሰረታዊ ለውጢ
ወጻኢ ዝሕሰብ ኣይኮነን፡፡ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ብመሰረት ኣብ
ዕዉት 6ይ ውድባዊ ጉባኤኡ ዝጨበጦም ቅኑዓት ታሪኻዊ ፖለቲካዊ ውሳኔታቱ እናተገርሐ፡ መሰረታዊ ለውጢ
ንምርግጋጽን ባህጊ ህዝብታት ኤርትራ ንምፍጻምን ካብኡ ዝጥለብ ኩሉ ክገብር ምዃኑ ቃል ይኣቱ፡፡ ምስ’ዚ
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መሰረታዊ እምነታቱ ዝሳነዩ ተበግሶታት ደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ብኹሉ ዓቕምታቱ ክደጋገፍ ድልው ምህላዉ’ውን
የረጋግጽ፡፡

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፤ ንስኹ ም የማናይ ዓይንና፡ ንስኹ ም ድማ ጸጋማ ይ ዓይንና፤ ሰሚ ርኩም መ ግዛእቲ 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።
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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።
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 ክትከው ን 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 ኢ ኻ'' 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 ዲኹ ም ደሊኹ ም… ወይስ
በርሚ ል ናፍጣ ኣብ ገዛው ትኹ ም ዘይቀረብናልኩም ኢ ኹ ም ደሊኹ ም?..” 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 መ ንእሰያት፡ 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
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ንዝክር። መንግስቲ ህግደፍ፡ ካዝንኡ ንምዕባይ፡ ስርናይን ስገም ን ይቦቕሎም እዩ ዝተባሃሉ ጎላጉል መ ሬት
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 ዝመ ጽእ፤ ሰብ እዩ ናብ ማይ ዘለዎ ዝኸይድ'' ብምባል፡ ብሂወት ህዝብና ኣላጊጹ።
“ስራሕ ሎሚ ራህዋ መ ጻኢ ” ብዝብል ጭርሖ፡ ብጥሜትን ዓጸቦን ህዝብታትና እናሽካዕለለ ዝመጸ ስርዓት እዩ።
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፡
ሓመ ድ 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።
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ህሉው ኩነታት ህዝብታትና ክረአ እንከሎ፡ ብትሕዝቶኡ ካብ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዘይፍለ ስርዓት፡ ዳግም
ክጻወሩ ከም ዘይክእሉ ንምግንዛብ ኣየጸግም ን። ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ ኩሉ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና እነካይዶ ቃልሲ፡
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብዘተኣማምን ዘድሕን ክኸውን ይግባእ። ብኸመ ይ? እንተኢ ልና፡ 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።

ህዝብታት ኤርትራ፡
ንጽገና ዝጸውር ሕቆ የብሎምን!!
ጽገና ወይ ምጽጋን ዝብል ቃል፡ ብተራ ትርጉሙ፡ ምዕራይ፣ ምምሕያሽ ወይ ምልግጋብ ማለት እዩ፡፡ ብመንጽር
መሰረታዊ ባህርያት ስርዓታት፡ ትርጉሙ ክረአ እንከሎ፡ መሰረታዊ ፖሎቲካዊ ባህሪኡ ከይተለወጠ፡ ኣብ ገለ ዘኽፍኡ
መዳያት ናይ መልክዕ ምቅይያር ወይ ምምሕያሽ ብምግባር፡ ቀጻልነቱ ምውሓስ ማለት እዩ። ጽገና፡ ኣብ ጨቆንቲ
ፖሎቲካዊ ስርዓታት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርዱ ዓበይቲ ግፍዕታት፡ ነቶም ናይ ጭቆናን ግፍዕን ቀንዲ መንቀሊ
ዝኾኑ ፖሊሲታት፣ መምርሒታትን ኣዋጃትን ከይተንከፍካ፡ ንውልቀ ሰባት ተሓተቲ ብምግባር፡ ካብ ዓይኒ ህዝቢ
ኣልጊስካ፡ ኮሓሒልካ ክቕጽል ምግባር ማለት እዩ፤ ኣብ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓታት ዝግበር ጽገና ግን፡
መሰረታዊ ረብሓታት ህዝቢ ብዝበለጸ ንምጥንኻር ዓሊሙ ዝካየድ ምምሕያሽ እዩ። ስለዚ ጽገናዊ ለውጢ፡ ኣብ
ጨቆንቲ ስርዓታትን ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓታትን፡ ብትሕዝቶ ይኹን ብዕላማ ከምዝፈላለ ምግንዛብ የድሊ።
ኩሉ ከምዝግንዘቦ፡ ብንቕሓት ዘይተዓጠቐ ህዝቢ፡ ናይ ጽልኡን ሕራነኡን ቀንዲ ቱኽረት፡ ኣብ ቀንዲ ባህርያት ናይ'ቲ
ኣረጊት ስርዓት ኣይኮነን ዘነጻጽር። ናብ'ቶም ኣተግበርቲ ዝኾኑ፡ በብዕለቱ ዝርእዮም ውልቀ-ሰባት እዩ ኣጻብዕቱ
ዘወጣውጥ። እዚ ትሑት ደረጃ ንቕሓት'ዚ፡ ነቶም በቲ ስርዓት ቀንዲ ተረባሕቲ ዝኾኑ፡ ወሳኒ ናይ ስልጣን ቦታ
ዝዓተሩ፡ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ዝተኸወሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ፡ ዕድመ ስልጣኖም ንምንዋሕ፡ ጽኑዕ ዕርዲ ኮይኑ
የገልግሎም። በብእዋኑ ነቶም ህዝቢ ዘምርሮምን ዝጸልኦምን ታሕተዎትን ማእከሎትን ሓለፍቲ ካብ ቦትኦም
ብምልጋስ፡ ወይ ድማ፡ ህዝቢ ኣብ ዘይዕዘቦ ዝዓበየ ስልጣን ብምሃብ፡ ህልውና ፖሎቲካዊ ስርዓቶም ከውሕሱ ዝበለጸ
ዕድል ይህቦም። በቲ ካልእ ሸነኽ፡ ህዝቢ ካብ'ቶም በብዕለቱ ምስኡ ዝውዕሉ ኣፈጸምቲ ኣካላት ሰጊሩ፡ ኣብ ልዕሊ
መራሒ ሃገር ጽልኡ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ በጺሑ፡ እምነቱ ኣብ ዝጽንቀቐሉ እዋን ድማ፡ ህልውናን ቀጻልነትን ናይ'ቲ
ስርዓት ብመሰረቱ ከይተቐየረ እንከሎ፡ ንላዕለዎት መራሕቲ ሃገር፡ ብሓይሊ ይኹን ብዘተ ብምእላይ፡ ናይ መልክዕ
ለውጢ ብምግባር ዝፍጸም እዩ።
በቲ ይኹን በቲ፡ ኣብ ሓደ ፖሎቲካዊ ስርዓት ዝግበር ጽገናዊ ለውጢ፡ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሓለፍትን ሓደ ሓደ ነቲ
ኣረጊት ስርዓት ዘመላኽዑዎን ናይ ህዝቢ ጊዝያዊ ቀልቢ ዝስሕቡ ዘይመሰረታዊ ናይ ፖሊሲን መምርሕን ምምሓይሽ
ብምግባር፡ ቁጠዐን ምልዕዓልን ህዝቢ ንምዝሕሓል ዝጠቅም እዩ። ጸገንቲ ሓይልታት፡ ብሰፊሕን ንቑሕ ተሳትፎ
ህዝብታትን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ሃገራዊ ቅዋም ኣየጽድቑን፤ ፖሎቲካዊ ስልጣን፡ ብድምጺ ህዝቢ ጥራሕ ክውሰን
ዝቕበሉ ኣይኮኑን፤ ንዘላቕን ዘተኣማምንን ሰላም ኣይሰርሑን፤ ናይ ብሄራት መሰልን ማዕርነትን ክምልሱ ብቕዓት
የብሎምን፤ ናይ ሓረስታይ ናይ መሬት ሕቶን ምዕሩይ ተጠቃምነትን ኣየረጋግጹን፤ ንሓቀኛ ፍትሕን ርትዕን ደው
ኣይብሉን፤ ኮታስ ኣብ ልዕሊ ኣረጊት ፖሎቲካዊ ስርዓት ሱር ነቀል ዝኾነ ለውጢ ንምምዝጋብ ባህርያቶም ብፍጹም
ኣይፈቕዶን ምባል ይከኣል። ውዒሎም ሓዲሮም ድማ፡ ምስ ህዝቢ ናብ ዘይተዓረቕ ጎንጺ ምእታዎም ዘይተርፍ
ይኸውን።
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ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ፡ ብኣብነት ንምጥንኻሩ፡ ዝስዕብ ናይ ቀረባ ሕሉፍ ሓባራዊ ተሞኩሮና ምዝካር ይጠቅም'ዩ።
ካብ መጀመርታ 70'ታት ጀሚሩ፡ ዘውዳዊ ኣገዛዝኣ ሃጸይ ሃይለስላሴ ኢትዮጵያ፡ ብውሽጡ እናቖንቆነ፡ መነባብሮ
ህዝቢ እናኸፍአ ምስ ከደ፡ ነጻነታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ሓዊስካ፡ ገባራይ፣ ተማሃራይ፣ ናይ መንግስቲ
ሰራሕተኛን ሸቃላይን ኢትዮጵያ፡ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣንጻር ንጉሳዊ ኣገዛዝኣ ተላዓዓሉ። ሃጸይ ሃይለስላሴ፡ ኣብ
ካቢነኦም ናይ ውልቀ ሰባት ለውጢ ብምግባር ናይ ህዝቢ ቁጠዐ ከዘሓሕሉ ፈተኑ። እንተኾነ ግን፡ ሕቶ ህዝብታት
ኢትዮጵያን፡ ነጻነታዊ ተጋድሎናን፡ ትንፋስ ክህቦም ኣይከኣለን። በቲ ካልእ ገጽ ግን፡ ነዚ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ
ዝተወለዐ ምልዕዓል፡ ብብቕዓት መሪሑ፡ ንንጉሳዊ ኣገዛዝኣ ሃጸይ ሃይለስላሴ ካብ ሱሩ ዝምሑን፡ ስልጣን ንህዝቢ
ከረክብ ዝኽእል ቅኑዕን ዱልዱልን መሪሕ ውድብ ኣይተመስረተን። መስርሕ ነጻነታዊ ተጋድሎና'ውን፡ ነዚ ኣዝዩ
ብሱል ዝኾነ ወድዓዊ ኩነታት ብብቕዓት ኣብ ረብሓ ህዝብና ከውዕል ዝኽእል ብቑዕ መሪሕ ውድብ ኣይረኸበን።
ኣብ ልዕሊ ዘውዳዊ ኣገዛዝኣ ሃይለስላሴ ዝዓመጸ ህዝቢ፡ ሰኣን ብቑዕ መሪሕ ውድብ ኣብ ዕንይንይ ኣብ ዝወደቐሉ
እዋን፡ ነዚ ዕድል'ዚ ክጥቀመሉ ዝበቕዐ፡ ብሽም ግዝያዊ ወታደራዊ ደርግ ዝተወደበ፡ ናይ ማእከሎትን ታሕተዎትን
ወታሃደራዊ ሰበ ስልጣናት ምትእኽኻብ ነበረ። እዚ ምትእኽካብ'ዚ ንተበለጽቲ ሙሁራት(ከም በዓል መኤሶን) ኣብ
ጎድኑ ኣሰሊፉ፡ ኣዝዮም ገስገስቲ ዝመስሉ ጭርሖታት እናቃልሐ፡ ንሃጸይ ሃይለስላሴን ሚኒስተራቶምን ኣብ ቀይዲ
ብምውዓል፡ ብሽም ጊዝያዊ ወታሃደራዊ ደርግ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ተቖጻጸረ። ንህዝቢ ብሓፈሻ፡ ናይ ገጠር ሓረስታይ
ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ጎድኑ ንምስላፍ “መ ሬት ንሓራሲኡ ” ዝብል እዋናዊ ጭርሖ ኣቃልሐ። እዚ ጭርሖ'ዚ ነቲ
ብመሳፍንቲ ኣምሓሩ ልሙዕ መሬቱ ተመንዚዑ፡ ኣገልጋሊ ክኸውን ተፈሪዱ ዝነበረ ናይ ደቡብን ኦሮሞን ሓረስታይ፡
ንግዝይኡ ኣብ ጎድኒ ወታደራዊ ደርግ ክስለፍ ገበሮ። ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ፡ ብሓደ ወገን ናይ ኢትዮጵያ
ሶሻሊዝም እናጨርሐ ኣብ ጎድኒ ሶቬት ሕብረት ክስለፍ እንከሎ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ''ኢ ትዮጵያ ትቕደም ''
ዝብል ትምክሕተኛ ጭርሖ እናቃልሐ፡ ናይ ህዝቢ መሰረታዊ ሕቶታት ዲሞክራስን ናይ ህዝባዊ ስልጣን ሕቶን
ብሓይሊ ንምዕፋን፡ መሰል ምዝራብ፣ ምጽሓፍ፣ ምውዳብን ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድን፡ ብኣዋጅ ኣብ ምእጋድ ጥራሕ
ኣይተወሰነን፡፡ ''ብው ሽጡ ዝሓሰበን ዘተሓሳሰበን'ውን ዘይምሕር ስጉምቲ ከምዝውሰደሉ ከቢድ መጠንቀቕታ
ኣመሓላለፈ። ኣብ ሓጺር እዋን፡ ንዝተፈጠረ ናይ ስልጣን ባዶነት ተበሊጹ፡ ብናይ ህዝቢ ጭርሖታት ተጎልቢቡ
ፖሎቲካዊ ስልጣን ንበይኑ ዝበሓተ ፋሽስታዊ ጉጅለ ደርጊ፡ ንሕቶ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብዘይምሕር ንምድቋስ፡
ንከተማታት ብደም ከዕለቕልቐን ጊዜ ኣይወሰደሉን።
ብመንግስቱ ሃይለማርያም ዝተመርሐ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ፡ “ኣብ ምብራቕ ዝተረኸበ ዓወት ኣብ ሰሜ ን
ክድገም እዩ'' ዝብል ፋሽስታዊ ጭርሖ ተሓንጊጡ፡ ንተሓኤ-ጀብሃን ህግሓኤን ንምድምሳስ፡ ብሶቭየት ሕብረት
ዝተደገፈ ሰፊሕ ወታደራዊ ወፍሪ ኣካየደ። ሰውራና፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ዝተፈነዉሉ ሰፋሕቲ ወታሃደራዊ
ወራራት፡ ከቢድ ዋጋ ዘኽፈሉዎ'ኳ እንተኾኑ፡ ሳላ ጽኑዕ ፍቕሪ ሃገር፣ ጽንዓትን ተወፋይነትን ህዝብታት ኤርትራን
ተቓለስቲ ደቁን፡ ኣብ መወዳእታ ኣላሽ ኢሉ፡ ሃገራዊ ነጻነትና ጋህዲ ኮነ። ህዝብታት ኢትዮጵያ ድማ፡ ብመሪሕነት
ኢህወደግ ንፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ደምሰሱዎ።
ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎና፡ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ምርብራብ፡ ብመሪሕነት ህግሓኤ እዩ መዐለቢ
ዝረኸበ። እዚ ካብ ሜዳ ጀሚሩ ብልዕልነት ኢሳይያስ እናተመርሐን ውልቀ ዝና ኢሳይያስ ብሰፊሑ እናሰበኸ ዝመጸ
ህግሓኤ፡ ኣብ ዕድመ ቃልሱ ብዙሓት ዲሞክራስያውያንን ሓርበኛታትን ተጋደልቲ እናበልዐ ዝገበለ ውድብ እዩ፤ ምስ
ህዝቢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ውድብ፡ ፍጹም ጸረ ዲሞክራስያዊ ኣሰራርሓ እናማዕበለ ምምጽኡ ሕሉፍ ታሪኹ ምስክር
እዩ። መሪሕነት ህግሓኤ፡ ''ሜ ዳ ኤርትራ ካብ ሓደ ው ድብ ንላዕሊ ኣይጸው ርዩ እዩ'' ዝብል በሓቲ ጭርሖ
ሒዙ'ዩ ኣስመራ ዝኣተወ፡፡ በዚ መርሆ'ዚ ሃገር ዝተቖጻጸረ ሓይሊ፡ ኣብ ጽባሕ ሓርነት፡ ብዙሕነት ናይ ሰልፍታት
ዝፈቅድ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክተክል፡ ፖሎካዊ ባህሪኡ ብፍጹም ከምዘይቅበሎ ዘጠራጥር ኣይነበረን። ስለዝኾነ'ውን፡
ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ጊዜ፡ ኣብ መዓልቲ ሰማእታት፡ 20 ሰነ 1991፡ መላኺ ኢሳይያስ፡ ''ካብ ሎ ሚ ንደሓር
ብስም ው ድባት ሓሸው የ ኣይፍቀድን እዩ፤ ብስም ው ድባት ምጥቛስ ከም ከቢድ ገበን እዩ ዝቑጸር''...
ወዘተ ክብል ብዕሊ ኣፍለጠ። ኣብ ልዕሊ፡ ሕቶ ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ ነጻ ምንቅስቓስ ፖሎቲካዊ ሰልፍታት፡ ኮታ ኣብ
ልዕሊ መጻኢ ዕድል ህዝብታትና ቅሉዕ ኵናት ኣወጀ።
ገባሪ-ሓዳጊ ኢሳይያስ፡ ኣቦ-መንበር ህግሓኤ፡ ካብ ድሮ ነጻነት ጀሚሩ ንህዝብታትና ከም ወርቂ ዘብለጭልጩ
መብጻዓታት ከምዝኣተወሎም ኩሉ ዝዝክሮ እዩ። ኣብ ድሮ ነጻነት 1990፡ ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ምስ ድምጺ
ሓፋሽ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ምዝካር ጥራሕ ኣኻሊ እዩ። ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ንዝቐረበሉ ሕቶ ዝሃቦ መልሲ፡-
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“ኤርትራ፡ እንቋቑሖ ዘበርከተን ሚ ልዮን ቅርሺ ዝሃበን፡ ማዕረ ዝነብሩላ፡ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈና
ሃገር ክትከው ን እያ” ዝብል ነበረ፤ ብሓደ ወገን ዘይትግበሩ መብጻዓታት እናደርደረ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡
ተቓውሞ ህዝብና፣ ተጋደልቲ ህግሓኤን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ንምድቋስ፡ ሰፊሕ ዜናውን ወታደራውን ወፍርታት
እናካየደ፡ ገባርን ሓዳግን ዝኾነሉ ፋሽስታዊ ስርዓት ተኸለ። እነሆ ድማ ድሕሪ 20 ዓመታት፡ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ
ለኪሙ ክጠፍእ፡ ኣብ ቀልቀል ውድቀት ይርከብ። ብምዃኑ'ውን ሎሚ ኩነታት ህዝብታትናን ሃገርናን ህጹጽ ለውጢ
ዝጠልቡሉ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ንርከብ።
ሃገርና ኤርትራን ህዝብታታን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ወዲቖም ኣብ ዝርከቡሉ እዋን፡ ዝተፈላለዩ ጭርሖታት
ዝተሓንገጡ፡ ውልቀ-ሰባት፣ ጉጅለታትን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ኤርትራ፡ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ይረኣዩ ምህላዎም
ዘገርም ኣይኮነን። ብርግጽ እዞም ዝተፈላለዩ መልክዓት ዝሓዙ ምንቅስቓሳት፡ ህሉው ኩነታት ህዝብታትና
ዝፈጠሮም'ኳ እንተኾኑ፡ ሓያልን ቅኑዕን መስመር ዝሓዘ ብቑዕ መሪሕ ውድብ ብዘይ-ምህላዉ፡ ኣረኣእያታቶም
ክፈላለን ዓቕምታቶም ክበታተንን ምዃኑ ኣዝዩ የሰክፍ።
ከም'ቲ ኣብ ላዕሊ ክጥቀስ ዝጸንሐ፡ ህጹጽን ቀዳማይን ሕቶ ህዝብታትና፡ ህልውናኦምን ቀጻልነቶምን ምውሓስ እዩ።
ስድራታት ኤርትራ፡ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብቂዑ፡ ደቆም ሓቝፎም ከምህሩ፣ ከመርዑዉን ወለዶ
ክትክኡን ይደልዩ፤ ምስ ሸምገሉ ክጥወሩ፣ ዝሞተ ብክብሪ ክቕበር ይደልዩ። ከም ህዝቢ ማሕበራዊ ዝምድናታቶም
ክቡራት ባህልታቶምን ከይተበረዙ ክዕቀቡን ናብ መጻኢ ወለዶ ክሰጋገሩ ይደልዩ። እዚ ድማ፡ ብዘይ ዘላቒ ሰላም
ዝከኣል ኣይኮነን። ዘላቒ ሰላም ድማ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ ጥራሕ ዝረጋገጽ እዩ። ድሕሪ ውድቀት
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ድማ፡ ናይ ህዝብታትና ህልውናን ቀጻልነትን ዘተኣማምን ውሕስነት የድልዮ። ሰብኣውን
ዲሞክራስያውን መሰላቶም ዝሕሉ፡ ፖሎቲካዊ ተሳትፎኦም ዘማዕብልን፡ ቁጠባዊ ተጠቓምነቶም ዘረጋግጽ፣ ብሄራዊ
መሰሎምን ማዕርነቶምን ዘውሕስ፣ ናይ እምነት ነጻነቶም ዘኽብር፣ ብሰፊሕ ተሳትፎኦም ዝጸደቐ ሃገራዊ ቅዋም
ክህልዎም ይደልዩ። ኣብ ክሊ ቅዋም ኮይኖም ብድምጾም ዝመርጹዎ፣ ዝቆጻጸሩዎን ዝቕይሩዎን እሙን
ኣገልጋሊኦም ዝኾነ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ክተኽሉ ይደልዩ። እዚኦም ኩሎም ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት
ህግደፍ ዝሰኣኑዎም መሰረታዊ ረብሓታት እዮም። ዘተኣማምን ህልውናንን ቀጻልነትን ህዝብታት ኤርትራ ዝወሓስ
ድማ፡ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ መሰረታዊ ረብሓታት ክማልኡ እንተኽኢሎም ጥራሕ እዮም። ንስርዓት ህግደፍ
ብምጽጋን ብፍጹም ኣይኮነን።
እዞም ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ንተኣፋፊ ኩነታት ሃገርና ምኽንያት ብምግባር ዝነጥፉ ዘለዉ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ናይ
ህዝብታትና መሰረታዊ ጥቕምታት ኣብ ምጥባቕ፡ ድሕረ ባይትኦም ይኹን ናይ ሎሚ ንጥፈታቶም፡ ሕቶ ከልዕል
ይረአ። ሓደ ሓደ ዝቀላቐሉ ዘለዉ ፖሎቲካዊ ምንቅስቓሳት፡ ኣብ ሕሉፍ እዋናት፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽሽታዊ ስርዓት
ህግደፍ ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ ዝነበሩ፡ ክሳብ'ዚ ቀረባ እዋን ድማ፡ ኣብ ስደት ደሃዮም ዘይስማዕ ዝነበረ'ዩ፤ ፖሎቲካዊ
ዕላማታቶም ከየነጸሩ ዝተኣኻኸቡ፡ ኣብ ሕሉፍ ሓርበኛውን ጅግንነታውን ተጋድሎ ህግሓኤ ተሓቢኦም፡ መሪር ቃንዛ
ህዝብታትና ተበሊጾም፡ ንርእሰ ፋሽሽት ኢሳይያስ ብምትካእ፡ ህልውና ስርዓት ህግደፍ ንምውሓስ ዝጓየዩ ወገናት
ንዕዘብ።
ህዝብታት ኤርትራ፡ ቀንዲ ጽልኦምን መረረኦምን፡ ኣብ ልዕሊ ውልቀ-ሰባት መራሕቲ ህግደፍ ኣይኮነን፤ ክኸውን'ውን
ኣይክእልን። እዞም በብደረጅኡ ኣብ ሓላፍነት ተኾዲጮም፡ ንህዝብታትና ደም ዘንብዑን ንሓደጋ ብርሰትን
ምብትታንን ዘቃልዑ ዘለዉ ባእታታት፡ ካብ ሰማይ ብዝወረዶም መምርሒ ወይ ድማ ፊን ብዝበሎም ስለዝሰርሑ
ብፍጹም ኣይኮኑን። ናይ ኩሎም ጸረ ህዝቢ ተግባራቶም ቀንዲ መበገሲ፡ ፖሊሲታት፣ ኣዋጃትን መምርሒታትን
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ እዮም። ናይ ኩሎም ጸገማት ህዝብታትና ተሓታቲ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ'ምበር፡
ውልቀ-ሰባት ንበይኖም ተነጺሎም ብውልቂ ዝሕተቱሉ ኣይኮኑን።
ስለዝኾነ'ውን፡ ኣብ ልዕሊ ውልቀ-ላዕለዎት
መራሕቲ ብምንጽጻር፡ ንዐኦም ኣልጊስካ፡ ንስርዓት ህግደፍ ብምጽጋን ቀጻልነቱ ንምርግጋጽ ዝግበር ዘሎ ጉያ-ጉያ፡
ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ካልእ ዝበኣሰ መልክዕ ጥፍኣት ዘስዕብ እዩ።
ሃገርና ኤርትራ፡ ድሕሪ ውድቀት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብናይ ህዝብታትና ንቑሕ ተሳትፎን ወሳንነትን ዝጸደቐ
ሃገራዊ ቅዋምን ብድምጺ ህዝቢ ዝቖመ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ተመሪሓ ንቕድሚት ክትግስግስ'ምበር፡
ብጽገናዊ ለውጢ ካልእ መልክዕ ዝሓዘ ህግደፋዊ ስርዓት ጸይራ ፍሒት ክትብል ኣይትኽእልን። ውድብና ሰውራዊ
ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ኣንጸላልዩዎም ካብ ዘሎ ናይ ብርሰትን
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ምብትታንን ሓደጋ ንምድሓን፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ዝካየድ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ደገፉ እናረጋገጸ፡
ህዝብና ብሓፈሻ፡ መንእሰይ ወለዶና ድማ ብፍላይ፡ ናይ ሎሚ ኣራግጻኡ ኣጽኒዑ፡ ብሩህ መጻኢኡ ብርሑቕ
እናማዕደወ፡ ቃልሱ ከሰላስል ይህልዎ ኢሉ ይኣምን። ንካልኣይ ጊዜ፡ ካብ ማህጸኑ ብዝወጹ፡ ቆርበት በጊዕ ዝተኸድኑ
ተዃሉ ክህመል የብሉን።

“ላምፐዱዛ” ዘይተኸፍለ፡
ታሪኻዊ ዕዳ ኤርትራውያን!!
ካብ 2013 ናብ 2014 ዝዞረ
ዓመተ 2013 ከም ሻምኡ ዛዚምና ንሓድሽ ዓመት 2014 ተስፋ ሰኒቕና ንምቕባል ንሸባሸብ ምህላውና፡ ነጋሪ ዘድልዮ
ኣይኮነን፡፡ ምኽንያቱ ምስ ግዜ ዝኽሰቱ ተረኽቦታት ኣብ ህይወት ሰባት እንተ ኣወንታዊ/ኣሉታዊ ጽልዋታት
ምፍጣሮም ግድን ብምዃኑ፡ ኣረጊት ዓመት ኣብቂዑ ናብ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝተቀየረሉ እዋን፡ ካብ ዝሓለፈ ዝሓሸ
ነገር ምትስፋው ሰብኣዊ ባህሪ’ዩ፡፡ ስለዚ ድማ ሰባት ምስ ምቅያር ግዜ ተስፋ ሰኒቖም ንመጻኢ ጉዕዞኦም ከማዕድዉ
ዝተለምደ ነገር’ዩ፡፡
ንዓና ኤርትራውያን ግን ከም ህዝብን ሃገርን ኪኖ’ዚ ሰብኣዊ ምኽንያት፡ ካልእ ኣሎና፡፡ ምስ ምጅማር ሓደሽቲ
ዓመታት ስቓይና ክዛዘም፡ ዘመንና ተመሊሱ ራሕሲ ክኾነልና፣ ኣብ ቅድሚ ህላወናን ቀጻልነትናን ንዝተደጎሉ
ሓደጋታት ሰጊርና፡ በጋጣሚ ዘይኮነስ ብቃልስና ጎይቶት ብሩህ መጻኢና እንኾነሉ ዓመት እናተተስፈና፡ ኣብ ዝሓለፉ
ዓመታት ዝኸሰርናዮም ወርቃዊ ዕድላት ነከሓሕሰሉ ኣጋጣሚ ብምጽባይ፡ 22 ዓመታት መመላእታ ሓሊፉና’ዩ፡፡ ሎሚ
ግን ኣብ ፍሉይ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይንና ኢና ንዓመተ 2013 ሰጊርና ምጅማር ዓመተ 2014 ንጽንብላ ዘለና፡፡
ፍሉይነት እዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ኣብ ሓደ ቅጽበታዊ ህሞት ኣስታት 370 ዝኾኑ ንጹሃት ዜጋታትና ኣብ ላምፐዱዛ
ብጅምላ ተቐዚፎም ምህላቆም ዝፈጠሮ፡ መሪር ሃገራዊ ሓዘንን ጓህን ናብ የዕጽምትና ሰሪቡ’ዩ፤ ሞት ናይ’ቶም
ግዳያት፡ እቶም ብህይወት ዘሎና፡ ንሕልናና ብምዂሕኳሕ ታሪኻዊ ሓላፍነትና ክንስከም ኣብ ዝተቐሰብናሉ ፍሉይ
እዋን’ዩ፡፡ ከምቲ “መለበሚን ኣይግበርካ መለበምን ኣይክላእኻ” ዝብልዎ’ኳ እንተዘይኮነ፡ ንጹሃት ግዳያትና፡ ህይወቶም
ዝረከሱሉ ከቢድ ጅምላዊ ህልቂት፡ ንኩላ ኤርትራዊት ስድራ-ቤት ብመዘና ኣልቦ መሪር ሓዘን ጎቢኡ፡ ሰፊሕ ህዝባዊ
ቁጠዐ ዝፈጠረ፡ መንነት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ንቃልዕ ክወጽእ ዝገበረ’ዩ። ህልቂት ዜጋታትና ኣስቆንቂኑና፡
ንሕሉፍ ጉዕዞና ክንፍትሽ ዝደረኸ ኩነታት ፈጢሩ፡፡ ንቡዙሓት ኣብ መሳርዕ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ክጽንበሩ፡ እቶም
ብዘልማድ ክሳለዩ ዝጸንሑ ድማ፡ ብኣወንታዊ ኣበርክቶ ክዕየሩ ምኽንያት ኮይኑዎም’ዩ፡፡ እዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ብዋጋ
ህይወት ንጹሃት ዜጋታትና፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ዝዝንብይ ዘሎ ሓደጋ ጥፍኣትን ሳዕቤኑን ዘመላኽት’ዩ።
ስለዝኾነ ድማ፡ ምጅማር ዓመተ 2014 ነዚ ሓደጋ’ዚ ንምዕጻፍ ብስም ሰማእታትና ሕድሪ ኣብ ዝተቐበልናሉ ጽባሕ
ብምዃኑ፡ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ፡፡
ነዚ ዝተቐበልናዮ ሕድሪ፡ ምስ ምቕያር ሓድሽ ዓመት፡ ኣጀንድኡ ዝዕጾ ፋይል ዘይኮነስ፡ ክሳብ'ቲ ጠንቂ ህልቂት
ንጹሃት ዜጋታትና ዝኾነ ስርዓት ካብ ሱሩ ምሒና፡ መተካእትኡ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ብምህናጽ ክብርታት
ዜጋታትና እነውሕስ፡ ኣብ ዝባንና ከም ዘይተኸፈለ ሕልናዊ ዕዳ ኮይኑ ዝቕጽል’ዩ፡፡
ካብ'ዚ መሰረታዊ ሓቂ’ዚ ብምብጋስ፡ ነዚ ሃገራዊ ዋኒን’ዚ ከም በዓል-ቤት ኮይኑ ኣብ ምዕራፉ ንምብጻሕ፡ ዝቃለሱ
ዘለዉ ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾኑ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ እቲ ሞተር ሕብረተሰባዊ ለውጢ ዝኾነ፡
ተቐባሊ ሕድሪ መንእሰይ ወለዶ ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ታሪኻዊ ኣበርክቶኦም እንታይ’ዩ? ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ
ብድሆታትን ወርቃዊ ዕድላትን እንታይ ይመስል? ዝብሉ መሰረታዊ ሕቶታት ምምላስ ….ኣብ ምጅማር’ዚ ሓድሽ
ዓመት፡ ቀዳማይ ኣጀንዳና ክኸውን ንቡር’ዩ፡፡
ብርግጽ ብመንጽር’ዚ ተረኽቦ፡ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ደቁን ሓያል ነድርን ቑጠዐን ወሊዱ ሓድሽ
ህዝባዊ ማዕበል ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ክፍጠር ኮይኑ’ዩ፡፡ እዚ ኣወንታዊ ምላሽ ህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ደቁን
በጋጣሚ ዝተፈጠረ ዘይኮነስ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ ውሽጢ 22 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ናይ
ዝፈጸሞም ገበናት ድምር ውጽኢት’ዩ፡፡ እዚ ብመስርሕ ዝተዋህለለ ዓሚቕ ቅሬታ መሰረት ጌሩ፡ ብተረኽቦ ላምፐዱዛ
ሰማይ ዝዓረገ ህዝባዊ ተቓውሞ፡ ረስኑ ሓሊዩ ናብ ነገራዊ ለውጢ ክቕየርን መሰረታዊ ረብሓታት ህዝብታትና
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ንምርግጋጽ ብዘኽእሎ መንገዲ ብሱል ፖለቲካዊ ሚዛን ክጭብጥ፣ ቅኑዕ ራእይ ክዓትር፣ ናብ'ቲ ዘንቀዶ መሰረታዊ
ዕላማ ክበጽሕ ድማ፡ ክውደብን ብቑዕ ኣመራርሓ ክህልዎን ዘለዎ ተደላይነት ዘይስገር’ዩ፡፡
ኣብ'ዚ መዳይ’ዚ፡ ከም ጅማሮ ዝረአ ዘሎ ብግዱሳት ሃገራውያን ዝተበጋገሰ ናይ ምውዳቡ ተበጉሶታት፡ ኣዝዩ ክተባባዕ
ዝግብኦ ኣወንታዊ ተግባር’ዩ፡፡ እዚ ተበግሶ’ዚ፡ ክንዲ’ቲ ኣወንታዊ ጅማሮኡ፡ ፍሉይ ኣቓልቦ ክግበረሉ ዝግባእ
መሰረታዊ ጉዳያት ኣለዉ፡፡ እዚ ኣወንታዊ ህዝባዊ ማዕበል’ዚ፡ ደሞክራሲያዊ ቃልስና ብብኩራት መሪሕ ደሞክራሲያዊ
ውድብ ኣብ ዝሳቐየሉ፡ ብሰንኩ ድማ ሓይሊ ተቓውሞ ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ኣብ ምፍጻም ዝቦኾረሉን ድሕነት ህዝብን
ሃገርን ኣብ ተኣፋፊ ኩነት ዝወደቐሉን ህሞት ዝተበጋገሰ’ዩ፡፡ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ኣጋጣሚታት ዝለዓሉ ሰፋሕቲ
ህዝባዊ ማዕበላት፡ ንድሩት ፖለቲካዊ ንቕሓት ህዝብታት ብምምዝማዝ ብሓደ ሸነኽ፡ ክቱር ባህግን ርሱን ስምዒታትን
ብምርስሳን ከኣ በቲ ካልእ ሸነኽ፡ እቲ ዝተፈጠረ ማዕበል ግዳይ ተበለጽቲ ሓይልታት ናይ ምዃን ዕድሉ ዝሰፈሐ’ዩ፡፡
ኣብ እንግድዓ ሓፋሽ ተወጢሖም መሰረታዊ ዕላማታቱ ንምጭዋይ ዘድብዩ ተበለጽቲ ሓይልታት ግዳይ ዝኾነ ህዝባዊ
ማዕበል ድማ፡ “ወጮ ኣንተገልበጥካዮ ወጮ ” ካብ ምዃን ዝዘልል ኣይኮነን፡፡ ስለዚ እምበኣር፡ ሓፋሽ መሰረታዊ
ረብሓታቱ ንምርግጋጽ፡ ዋሕስ ደሞክራሲያዊ ቃልስታቱ ክኸውን ዘብቅዖ፡ ኣብ ብሱል ፖለቲካዊ ንቕሓት ዝተሰረተ
ወሳኒ ተሳትፎኡ ከረጋግጽ እንተኽኢሉ ጥራይ’ዩ፡፡ ስለዚ ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾኑ ህዝብታት ኤርትራ፡
ንነፍሲ-ወከፍ ስድሪ ጉዕዞታቶም፡ ብንቕሓት ክመዝንዎን፡ ብመንጽር ምርግጋጽ መሰረታዊ ለውጢ ምዕያር ከምዘድሊ
ግቡእ ትኹረት ክወሃቦ ኣለዎ፡፡
ኣብ መስርሕ እዚ ህዝባዊ ማዕበል፡ ፊተውራሪ ኮይኑ ዝዋሳእ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ’ዩ፡፡ መንእሰይ ኤርትራ ግቡእ
ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ከለልይን ብዝተወደበ መልክዕ ጸረ-ደመኛ ጸላኢኡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ክቃለስን
ዝጀመረሉ እዋን፡ ቅድሚ ተረኽቦ ላምፐዱዛ’ዩ፡፡ ግዳያት ላምባዱዛ ዝበዝሑ ኣብ ክሊ ናይ መንእሰይ ዕድመ ዝርከቡ፡
ንህጻውንቲ ዕሸላት፣ ሓዳስ ሓራስን ጥንስትን ዝሓወሰ፡ ንብምልእቲ ስድራ ዝለከመ፡ ብዓይነቱ ፍሉይ ዘሰቅቕ ፍጻመ
ብምንባሩ፡ ኣብ ህልውና ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን ስርዓቱን ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ናይ ዝፍጸም ዝጸነሐን ዘሎን
ግፍዕታት ጥርዚ መርኣያ’ዩ፡፡ ስለዝኾነ ከኣ፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ዝተጀመረ ቃልሲ መንእሰያት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ፡
ተወሳኺ ነዳዲ ኮይኑ ሰውራዊ ቁጠዐን ሕራነን ከዛይዶ ባህርያዊ’ዩ፡፡
ቃልሲ መንእሰያት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ እቲ ነዊሕ ኣወንታዊ ምዕባለታት ዘመዝገበን ዝሰፈሐ ዓቕምታት መንእሰያት
ዝጠመረን ስም ረት መ ንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ድማ ብፍላይ፡ ናብ ዝበለጸ መልክዕ ውደባ ክሰጋገርን
ሰፊሕ ተሳትፎ መንእሰይ ኤርትራ ዘረጋገጸ፡ ማእከላይ ስሕበት ደሞክራሲያዊ ለውጢ ብምዃን ታሪኻዊ ሓላፍነቱ
ንምፍጻም ናብ ዘኽእሎ ብርኪ ንምስግጋር ዝተጀመረ ቃልሲ፡ ኣብ ከም’ዚ ዝኣምሰለ ወርቃዊ ዕድላት’ዩ ዝካየድ ዘሎ፡፡
ብርግጽ እቲ ጉዕዞ ልሙጽ ክኸውን ምጽባይ የዋህነት’ዩ፡፡ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ውሽጣውን ግዳማውን መልክዕ
ዘለዎም ብድሆታት ክጋጥሙን፡ ኣብ ጉዕዞ “ፖለቲካዊ ሒቕታታት” ክፍጠሩ ከም ዝኽእሉ ዘይክሓድ ሓቂ’ዩ፡፡
ብመሰረቱ’ውን፡ ሰፊሕ ተሳትፎ መንእሰያት ኤርትራ ዘረጋገጸ፡ ማእከላይ ስሕበት ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾነ
ዱልዱል ሓይሊ ተቓውሞ ኣብ ምርግጋጽ ዝህሉ ብድሆታት፡ ካብ'ቲ ብዘልማድ ዝካየድ ቃልሲ እቲ ዝሓየለ’ዩ፡፡
ምኽንያቱ፡ ምስ ምፍጣር’ዚ ሓይሊ'ዚ ረብሕኡ ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ብሓደ ገጽ፡ ናይ
ትምክሕትን ጽበትን ሓይልታት ተቓውሞ ከኣ ብካልእ ገጽ፡ ሓባራዊ ግንባር ፈጢሮም፡ ኣብ ልዕሊ’ዚ ሓድሽ ናይ
ለውጢ ሓይሊ፡ ዋልታን ጭማራን ወዲሮም፡ ንምብርዓኑ ክቃለሱ ከም ዝኽእሉ ከይተሓልመ ዝፍታሕ ሓቂ’ዩ፡፡ ዕጥቂ
ናይ’ዞም ሓይልታት ድማ፡ ንድሩት ንቕሓት ሓፋሽ ብምምዝማዝ፡ ምስሉይ ሃገራዊ ካባ ተኸዲኖም “ብሃገራውነት”
እናኸሰሱ፡ ንዝፍጠሩ ንኡሳን ፖለቲካዊ ፍልልያት፡ ብኣውራጃውን ሃይማኖታውን ድሕረታት እናለወሱ፡ ብናይ
“ደርሆ መ ትከል” ንምውሳእ ዝመርጹ’ዮም፡፡ ነዚ “ዝነደየ ሕልና” ዝወልዶ ተጻብኦታት’ዚ ንምምካኑን መኣዝን
ቃልሲ ከይሰሓትካ ናብ ርሻን ዓወት ንምብጻሕ፡ እቲ እንኮ ፍቱን መ ድሓኒት፡ ው ሽጣዊ ጽሬት ኣባላት
ብም ሕላው ፡ ኣብ ው ሽጢ ንዝለዓሉ ፖ ለቲካዊ ፍልልያት ብስልጡ ን ደሞ ክራሲያዊ መ ንገዲ እናመ ሓደርካ፡
ብጽንዓት ም ቅላስ’ዩ፡፡ ስለዚ፡ ንግዳማዊ ተጻብኦታት ዕድል ዝኸፍት ውሽጣዊ ኣካውና ምዃኑ ከም ሓፈሻዊ ሓቂ
ብምቕማጥ፡ ቀንዲ ናይ ቃልሲ ትዂረት፡ መንእሰያት ኤርትራ ፖለቲካዊ ህይወቶም ኣብ ምህናጽን ምጉልባትን
ዘነጻጸረ ክኸውን ይግባእ፡፡ በዚ ኣቢልካ ዝፍጠር ሓያል ፖለቲካዊ ዕጥቂ፡ ነቲ ዝኸበቦ ግዳማዊ ተጻብኦታት መኪቱ፡
ንዝተፈጥረ ወርቃዊ ዕድል፡ ብግቡእ ብምምዝማዝ መሰረታዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ነገራዊ ሓይሊ ዘደልድል'ዩ።
ንምጥቕላል ዝኣክል፡ ዓመተ 2013 ኣብ ኣጋ ምዝዛሙ ብዝተኸሰተ ህልቂት ንጹሃት ዜጋታትና፡ ዝሰምበረ ሕልናና
ንምፍዋስ፡ ኣብ ቅድሚ ግዳያት ዝኣተናዮ መብጽዓ ከኣ ንምፍጻም፡ ኣብ ዓመተ 2014 ብወርቃዊ ዕድላት ተዓጂብና፡
ብተዛምዳዊ፡ ብማዕበላዊ ደገፍ ሓፋሽ ማሚቕና ንጅምሮ ዘሎና ጉዕዞ ለውጢ፡ ኣዝመርኡ ንባህጊ ህዝብታት ኤርትራ
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ዝምልሽ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ምርግጋጽ ስንቂ ክኾነና እንተኾይኑ፡ ዕዮ ገዛና ብንቕሓትን ተወፋይነትን ኣንጊህና
ክንፍጽም ኣሎና፡፡ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/፡ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቓውሞ ህዝብታት
ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መንእሰያት ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ምርግጋጽ ዘካይድዎ ቃልሲ፡ ጉቡኡ
ክፍጽም፡ ዝከኣሎ ኩሉ ከበርክት ድልው እዩ፡፡

5ይ ዓመት ሕታም ቁ.08	
  
	
  

	
  11	
  

