ብምኽንያት 24 ግንቦት 2013 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ
ብኤደግ ዝተዳለወ መግለጺ
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጽንኩር ኩነት ከም ርEሰ-ደብሪ ኩለን ሃገራዊ በዓላቱ ንዝርEያ፡ ናይ ህይወት መስዋEቲ፣
ኣካላዊ ስንክልና፣ ሞራላውን ገንዘባውን ሱባኤ ንዝኸፈለላ፡ ጽንብል ነጻነቱ 24 ግንቦት፡ ንመበል 22 ዓመት ንምብዓል
ኣብ ዝለዓለ ምሽብሻብ ተጸሚዱ’ሎ፡፡ ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር /ኤደግ/ በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ’ዚ ንመላE ህዝቢ
ኤርትራን ሓይልታት ደሞክራሲያዊ ለውጥን የሃና ክብል ይፈቱ፡፡
24 ግንቦት፡ ውልደት ሓድሽ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝተበሰረሉ ናይ ዘመናት ኤርትራዊ ሕልሚ ዝተጋህደሉ፡
ሰንሰለታዊ ባEዳዊ መግዛEቲ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ምድሪ-ቤትና ዝተመሓወሉ Eለተ-ነጻነትና ብምዃና፡ ወትሩ
ፍሉይነት ኣለዋ፡፡ Eዛ Eለት’ዚኣ፡ ህዝብታት ኤርትራ ምEንቲ ልUላውነቶም፡ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላቶም
ከም ህዝቢ፡ ኣብ ሓደ መስርE ተሰሊፎም፡ ሰውራ ዝጠልቦ ኩለ-መዳያዊ መስዋEቲ ብምኽፋል፡ ዝተመዝገበት Eለት
ብምዃና፡ ነጥበ-መቐይሮ ታሪኽና’ያ፡፡ ብርግጽ ናይ'ዛ Eለት’ዚኣ ትርጉም፡ ብታሪኽ ጥራይ ዝግለጽ ዘይኮነስ፡ ብዋጋ
መስዋEቲ ብሉጻት ደቂ ህዝቢ፡ ምስ Eስትንፋስና ተዋሲባ ኣብ ስሩE ኣካልና ሻድሸይቲ ህዋስ ብምዃን ህይወት
ዝሰርAት፡ ከም ህዝቢ መጻIና ነEቁበላ ገጸ-በረኸት ናይ’ቲ ከካብ ማይ-ቤትና ንስሌA ዝተኸፈለ ዋጋ’ያ፡፡ ክንድ’ዚ ረዚን
ትርጉም ዝመስጠረትን ንኩልና ዝጠመረትን Eለተ-ነጻነትና፡ ንናይ ሎምን ጽባሕን ወለዶታት ኤርትራ ብዝተኸፍለ
ዋጋን ብዘለዋ ዓሚቕ ትርጉምን ከም ኣርማ ጽንዓትናን መኸተናን ክንርIያ፣ ንዝወረስናዮ ገድላዊ መኽሰባታ
ክንEቅብ፣ ሕድሪ በጃ ዝሓለፉ ሰማEታት ንምውሓስ መብጽዓና ንሕድሰላ Eለት ክትከውን ንቡርን ባህርያውን’ዩ፡፡
ስለዚ ድማ፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ጽንኩር-ኩነት ልEሊ ኩሉ ብምስራE፡ ብኽንድ'ቲ ኣብ ቅድሚ ታሪኽ
ዝተሰከምናዮ ረዚን ሕድሪ ንምጽንባላ፡ ወትሩ ክነማEርጋ ክንተግህ ዝገብረና ምኹኑይ ሓቂ’ሎ፡፡ ናይ ሎሚ ጽንብል
መዓልቲ ነጻነትና ግን፡ ካብ ወርትግ ኣብ ዝተፈለየ ረዚን ታሪኻዊ ሓላፍነት ኣብ ዝጠልብ ኩነት ኮይንና Iና ነብEላ
ዘሎና፡፡
ህዝቢ ኤርትራ፡ ንሓራ ሉUላዊ ፖለቲካዊ ስልጣኑን መሰል ርEሰ-ውሳኒUን መዳርግቲ ኣልቦ መዋስEቲ ክኸፍል
Eንከሎ፡ ዓስቢ ቃልሱ ንብዙሑነታዊ ኣካውንU ዘኽብር፣ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላቱ ዘEቁብ፣ ኣብ ነጻን
ቀጥታውን ተሳትፎU ዝተሞርኮሰ ሃገራዊ ቅዋም ብምጽዳቕ፣ ንሱ ዝገርሖ ሕብረ-ሰልፋዊ ደሞክራሲያዊ ስርዓት
ንምህናጽን፡ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ማሕበረ-ቁጠባዊ፣ ባህላዊ፣ ሃይማኖታውን መንፈሳውን ህይወቱ ክውስን፡ ጎይታ
ክብርታቱን መሃንዲስ መጻI ብሩህ ተስፍUን ከም ዝኸውን ብምምEዳው’ዩ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ንልEሊ ፍርቂ ክፍለ
ዘመን ሰላማውን Eጥቃውን ቃልሲ ጸረ-ባEዳውያን ገዛEቲ ከካይድ Eንከሎ፡ ንባርባራዊ ግፍEታት ግዳማውያን
ሓይልታት ብምምሓው፡ ብዘቤታዊ ጨቋኒ ስርዓት ንምትካE ብፍጹም ኣይነበረን፡፡ Eቲ ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ ኣብ
ዝሓለፉ 22 ዓመታት ዝተኸስተ ሓቂ ግን፡ መሰረታዊ Eላማታት ሰውራና ዝጨወየ፣ ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ዘምከነ፣
ሕድሪ ሰማEታትና ዘራኸሰ፣ ወራስ ዓራት ባEዳውያን መግዛEቲ ብምዃን፡ ብታሪኽ ሓፋሽ ዝዝሙው ስርዓት
Iሳያይስ’ዩ ተጋሂዱ፡፡
ሎሚ’Eምበኣር፡ ብሓደ ሸነኽ ነቲ ብመስተንክራዊ ጅግንነታዊ ተጋድሎና ክውን ንዝገበርናዮ ነጥበ-መቐይሮ ታሪኽን
ውልደት ሓድሽ መድረኽን ብምዝካር Eንሕበነሉ Eለት’ዩ፡፡ በቲ ካልE መዳዩ ድማ፡ ጉጅለ Iሳይያስ፡ ንብሩህ መጻI
ተስፋና ብምብርዓን ልUላዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ህዝቢ ኤርትራ ጨውዩ ቶታሊታርያዊ ስርዓቱ ዝደኮነላ ናይ ክሕደትን

1

ጥልመትን Eለት ብምዃና፡ ብዝለዓለ መንፈስ ቃልሲ፡ ሕራነና ብምግላጽ ንህዝባዊ ሓርነት፣ ፍትሕን ደሞክራስን
መብጽዓና Eንሓድስሉ’ዩ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ’ዩ፡፡ 24 ግንቦት፡ ምEራፍ ባEዳውያን መግዛEቲ ዘኽተመሉ፡ ሉኣላዊ ህዝብን
ሃገርን ኤርትራ ዘበሰርናሉ፡ ምጅማር ሓድሽ መድረኽ ብዘቤታዊ ጨቋኒ ስርዓት ዝተመሰሰሉ፡ ህግደፋዊ ባርነት ብEሊ
ዝተወልደሉ ንክልተ-ተጻረርቲ ዝኽሪታት ዝጠመረት ፍልይቲ Eለት፡፡
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ስርዓተ-ምሕደራ ቶታሊታርያዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ንዝሓለፉ 22 ዓመታት መመላEታ፡
ዘይተነግረሉ’ምበር ዘይራኣዮ መልክE ጭቆናን ግፍEታትን የሎን፡፡ ብርግጽ’ውን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 22
ዓመታት Eድመ ስልጣን ስርዓት Iሳይያስ፡ Eታ ብመሪር ዋጋ መስዋEቱ ዘረጋገጻ ሃገራዊ ነጻነቱ ከስተማቕር
ኣይተዓደለን፡፡ ከም ህዝቢ ሉኣላዊ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ተመንጢሉ፤ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላቱ ተቐንጢጡ፤
ሰብኣውን ንዋታውን ሃገራዊ ጸጋታቱ ንመጋበሪ ቶታሊታርያዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝተወለA ኲናት ተሃንኲቱ፤
ትሕቲ ሰብኣዊ ክብሪ ኣብ ዝሰርE ንሃገር ብምልEታ ናብ ዓባይ ቤት ማEሰርቲ ብዝቐየረ ስርዓት ተዘሪU’ዩ፡፡ ኣብ
ማሕበረ-ቁጠባዊ መዳይ’ውን Eንተኾነ፡ ውጽIት ናይ'ቲ ንቶታሊታርያዊ ፍልስፍንU መሳሰዪ ክኾኖ ዝመሃዞ ወፍሪ
ባርነት “ሃገራዊ ኣገልግሎት”ን “ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ”ን ኩሉ ኣፍራይ ሓይሊ-ሰብ ጅሆ ብምሓዝ፡ ካብ ማEቶትን
ኣፍራይነትን ብምንጻል፡ ሃገር ብምልEታ መጫጭሒ ነዳያንን ተመጽወትን ፖለቲካዊ ስልጣኑ ብምግባር፡ ግዳይ
ጌርዋ’ዩ፡፡
ከም ውጽIት ናይ’ዚ ቶታሊታርያዊ ፖሊሲ፡ ብልUል ዋጋ መስዋEቲ ዝተነድቀ ሃገራዊ መቆሚያታትና ተባሕጊጉ፣
ጅግነታዊ ታሪኽና ተበሪዙ፣ ያታዊ ብሉጽ ባህልታትናን ማሕበራዊ ክብርታት ሕብረተሰብናን ተደዊኑ፣ ከም ህዝብን
ሃገርን ኤርትራ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ኣብ ዝተሳጣሕናሉ መሪር ወቕቲ ንርከብ ኣሎና፡፡ ዜጋታትና ኣብ
ምድረ-በዳ ሲናይን ሜዲተራኒያን ባሕርን ዝሃልቁሉ፣ ብመጋበርያታት ስርዓት ህግደፍ፣ ራሻይዳን በዳዊንን ኣምUትከብዶም ብህይወቶም Eናተቐደደ፡ ኣካላቶም ንEዳጋታት ዓለም ዝሽየጠሉ መዋEል ተጋሂዱ’ዩ፡፡ ኤርትራ ሃገርና ኣብ
ከርሳ ብዝጾሮቶ ጉጅለ፡ ምንጪ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለምና ኮይና፡ Eቲ “ተስፋ ኣፍሪቃ” ዝብል ትምኒት ብዙሓት
ተቐቢሩ፡ ምድራዊት ሲOል ኮይና ኣላ፡፡ መናሃርያ ዞባውን ኣህጉራውን Eጡቓት ሓይልታት ብምዃን፡ ብዋጋ ህልውን
መጻEን Eድል ዜጋታታ Eትቋመር፡ ምንጪ ከባብያዊ ቅልውላው ኮይና’ላ፡፡ ውጽIት ናይ’ዚ ቶታሊታርያዊ ፖሊሲን
ፍልስፍናዊ ምህንድስናን ስርዓት Iሳይያስ፡ ኤርትራ ኣብ ገምገም ናይ'ቲ “ፍሽልቲ ሃገር” Eትብሃለሉ ጥርዚ
ዝበጽሓትሉ ህሞት ኮይንና Iና፡ ዝኽሪ ጽንብል መበል 22 ዓመት ልደት-ነጻነትና ነኽብር ዘሎና፡፡
ብርግጽ ሎሚ፡ ጽንብል 24 ግንቦት መዓልቲ ነጻነትና ከነብEል Eንከሎና፡ ነዚ ሕማቕ-ፋል’ዚ ዝዓጽፍ፡ ድሙቕ ተስፉ
መጻI ከነማEዱ ዘኽEለና ባና ሓርነት፡ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ከም ዘሎ ክነስተብህል ኣብ ዝኾንናሉ ህሞት ነብEላ
ምህላውና፡ ካብ ወርትግ ፍሉይ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ሓደን መሰረታውን ረቛሒ’ዩ፡፡
ቶታሊታርያዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ዘሳውሮም ውሽጣውን ግዳማውን ጎንጽታት ብምምሕዳር፡ ኣብ ቀጻልነት Eድመ
ስልጣኑ ናይ ምውዓል ተኽEሎታቱ ተጸንቂቑ፡ ብውሽጡ ክነቱግ ኣብ ዝጀመረሉ Eዋን ይርከብ ኣሎ፡፡ Eዚ ድማ፡
መቅድም ፍጻሚU ዝኾነ ተርEዮ Eዩ፡፡ ብቐንዱ ከኣ ናይ 22 ዓመት መዋEል ምልኪ ዝወለዶ፡ ማEበላዊ ቁጠA ሓፋሽ
“ደጊም ምልክነት ይኣክል” ብምባል ትንሳኤ ኤርትራዊ ናይ ቃልስን መኸተን ታሪኽና፡ ብግብሪ ክቡር መዋስEቲ
ብምኽፋል ኣብ ዝተበሰረሉ መድረኽ Iና ዘሎና፡፡ ስርሒት ፎርቶን ኣሰሩ ዝስEብ ዘሎ ኣብ ልቢ ነፍሲ-ወከፍ
ኤርትራዊ ዜጋ ዝተወለA ሽግ-ሓርነትን ናይ’ዚ ሓቂ’ዚ ህያው መርትO’ዩ፡፡ መንEሰያት ኤርትራ ብበዓል-ቤታዊ
ዓቕምታቶም ህልው ኩነታት ህዝብን ሃገርን ብምግንዛብ፡ ታሪኻዊ ግቡOም ንምብርካት ዘኽEሎም ተበግሶታት
ብምውሳድ፡ ንዝጸንሑ ብድሆታት Eናሰገሩ፡ ንጸረ-ደሞክራሲያዊ ማሕለኻታትን ግድላቶምን Eናፈትሑ፡ ዝሰፈሐ
ዓቕምታቶም ንምጥማርን ብቑE መሳርሒ ለውጢ ዝኾነ ውደባ ንምፍጣርን ዘካይድዎ ዘለዉ ጻEርታት፡ ኣብ ዛዛሚ
መድረኽ ምብጽሑ፡ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝድርኽ ተወሳኺ ድርI’ዩ፡፡ ሓይልታት ደሞክራሲያዊ ለውጢ ንዝጸነሖም
መሰረታዊ ሕጽረታት ንምፍዋስን ብቑE መተካEታ ሓይሊ ኣብ ምዃን ንዘርኣዩዎ ብኩራት ንምስጋርን፡ ብተበግሶ
ፈጻሚት ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ልዝብ መድረኻት፡ ዋላ’ኳ ብዙሕ
ዝተርፎም Eንተሃለወ ተስፋ ዘስንቕ’ዩ፡፡ ኣብ ዲያስፖራ ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ’ውን ነቲ ዝካየድ ዘሎ መድረኻዊ
ቃልሲ ኣብ ምድጋፍ ዘርEዮ ዘሎ ተወፋይነት፡ ብዝግባE ኣብ ለውጢ ንምውዓል ሱታፌU ንምብራኽ EንተተኻIሉ
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ደሞክራሲያዊ ቃልስና ክብO ከመዝግብ ዝኽEለሉ Eድልን ናብ ዋንU ዝኾነ ሓፋሽ ንምስግጋሩ ዘሎ ተኽEሎታቱ
ብርግጽ ሰፊሕ’ዩ፡፡
ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር /ኤደግ/፡ ዘለናዮ መድረኽ ኣዝዩ ጽንኩር ምዃኑ ዝግንዘቦ'ኳ Eንተኾነ፡ ማEሪU
ዝዳረግ ኣብ ድሮ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ምህላውና ዘመላኽት፡ ወርቃዊ ናይ ቃልስን ለውጥን Eድላት ዝዛየዱሉ
ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ምህላውና ብጽንዓት ይኣምን፡፡ ውጽIት ናይ’ዚ መድረኽ ንምውሳን፡ ንሓደጋ ብርሰትን
ምብትታንን ብምEጻፍ፡ ስምርትን ደሞክራሲያዊትን ኤርትራ ንምEቋብ፡ ከም ሓይልታት ደሞክራሲያዊ ለውጢ፡
ታሪኻዊ ሓላፍነትና ምስ መድረኻዊ ጠለባት ክብርኽ ዘለዎ ተደላይነት ልUል ምዃኑ ብምስትውዓል ኣወንታዊ ተርU
ንምፍጻም ቅሩብ ምህላው፡ በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ’ዚ ክገልጽ ይፈቱ፡፡ ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር /ኤደግ/ ነዚ
ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ንምብራኽ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብምውሓስ፡ ሰላማውን ዲሞክራስያውን መሰረጋገሪ
መድረኽ ብምፍጣር፡ ኣብ ንቁሕ ተሳትፎ ህዝቢ ኤርትራ ዝተመስረተ ሕብረ-ሰልፋዊ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ዝቖመሉ
ኩነታት ዘጣጥሕ፡ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ንምምስራት ዝሓዞ Eማመ ንምEዋት፡ ብጽንዓት Eናተቓለሰ ይርከብ፡፡
ካብ'ዚ መሰረታዊ Eምነቱ ብምብጋስ ከኣ፡ ምስ Eዋናውያን Eላማታቱ ማለት፡ ድሕነትን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን
ኤርትራ ምውሓስ ቀዳምነት ዝሰርU ሓይልታት ተቃውሞ፡ ሓቢሩን ተኸባቢሩን ክቃለስ ቅሩብ ምህላው ክገልጽ
ይፈቱ፡፡
ኣብ መወዳEታ፡ ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር /ኤደግ/ ንመላE ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ደሞክራሲያዊ ለውጥን
EንቋE ንመበል 22 ዓመት ጽንብል መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኣብጽሓና ብምባል፡ Eዛ ክብርቲ Eለት’ዚኣ፡ መብጽዓ
ሰማEታትና ነሐድሰላ፣ መሰረታዊ Eላማታት ሰውራና ብምEዋት ባህግታት ህዝብታትና ንምውሓስ ዘሎና ፖለቲካዊ
ድልውነት ነረጋግጸላ መዓልቲ ክትከውን ይጽውE፡፡

24 ግንቦት፡ ህያው ሓወልቲ ጽንዓትን መኸተን ህዝብታትና’ያ!!
መኽሰባት ሰውራና ብምEቃብ፡ ንትስፉው መጻI፡ መብጽዓና ብምሕዳስ ክንቃለስ Iና!!
ዘልኣለማዊ ክብሪ ንጀጋኑ ሰማEታትን ናይ ሓርነት ስንኩላንን!!
ዓወት ንደሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ!!
ውድቀት ንቶታሊታርያዊ ስርዓት ህግደፍ!!

ቤ/ጽ ዜናን ሓበሬታን
ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር /ኤደግ/
22 ግንቦት 2013
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