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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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ሰዓት ሕላፍ ከይኣኸለ፡
ወርቃዊ ዕድላትና ጸንቂቕና ንጥቀመሉ ግዜ ሎሚ’ዩ!!
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታን ተቓሊዖም፡
ናይ “ርድኡና” ኣውያት ጻውዒቶም ልዕሊ ኩሉ ጫውጫውታ በሪኹ ክድሀ ካብ ዝጅምር ዓመታት ከም ዋዛ ሓሊፉ፡፡
ኣብ ትሕቲ ምሕረት ኣልቦ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ 23 ዓመታት መመላእታ፡ መለሳ ዘይብሉ ኲናት፣
ስደት፣ ማእሰርቲ፣ ጥሜት፣ ድንቁርና…. ኤርትራዊ ሕላገት ኮይኑ ቀጺሉ፡፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ካልኢት ህዝብታት
ኤርትራ ዝሓልፍዎ ዘለዉ መሪር ህይወትን ምእንትኡ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ዋጋን፡ ንሕቶ ህልውንኦም ናብ ሓደጋ
እናገማገመ፡ ከም ህዝብን ሃገርን ክሳብ ሕጂ ክቕጽሉ ንዘኽኣሎም ኤርትራዊ ኒሖምን ተስፍኦምን እናተፈታተነ፡ ኣብ
መሰርሕ ነጻነታዊ ተጋድሎና ብኽቡር መስዋእቲ ንዝተጠረዩ ሃገራዊ ክብርታትና እናባሕጎጎም ብምኻድ፡ እቲ ትማሊ
ርሑቕ ዝመስል ዝነበረ ናይ ብርሰትን ምብትታን ሓደጋ ኣብ ቅድሜና ተኾዲጩ ኣሎ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ማሕበራዊ ቀረባት ህዝብታትና’ኳ ከማልእ ዘይክእል ልሙስ ስርዓት ናብ ምዃን
ኣንቖልቒሉ’ዩ፡፡ መባእታዊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ሎሚ ኣብ ኤርትራ መጋየጺ ክሳብ ዝመስል ንርኹባት ጥራይ
ዝተሓዝአ፡ ንሱ’ውን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝርክብ ኣገልግሎ ኮይኑ’ሎ፡፡ ዝስተይ ጹሩይ ማይ፣ መብራህቲ፣ ነዳድን
መጓዓዝያን ብዝምልከት፡ ኤርትራ ቤተ-መዘክር ናይ 16 ክፍለ-ዘመን ክሳብ ትመስል ጌርዋ’ዩ፡፡ ኣገልግሎት ጽሩይ
ማይ ክረክብ ብቕንዕና ንዝሓተ ህዝቢ፡ “ሰብ’ዩ ናብ ማይ ዘለዎ ዝኸይድ፡ ማይ ናብ ሰብ ክመ ጽእ ኣይትጸበዩ”
ብዝብል ብዱዕ ፋሽስታዊ ልሳኑ፡ ውልቀ-መላኺ ኢሳይያስ ዝመለሶ’ውን ካብ'ዚ ኤርትራዊ ኩነት ዝብገስ’ዩ፡፡
ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ፡ ናብ ስደት ምኻድ ከም ብርቂ ዝረኣየሉ ዝነበረ እዋን ኣብቂዑ፡ ስድራ-ቤታት ብጥሙር ምስ
ኣድገ-በቕሎም ንስደት ክጓዝሙ ዝረኣየሉ ወቕቲ ኢና በጺሕና፡፡ ዕሙራት ዓድታት ናብ ሰብ-ኣልቦ ምድረ-በዳታት
ብዘሰንብድ ናህሪ ይልወጣ ኣለዋ፡፡ ንስደት ኣንቂዶም ኣብ ዶባት ኤርትራ ተታሒዞም ኣብ ጓዳጉዲ ዝበልዩን
ብተመልከተለይ ከም ቆጽሊ ዝረግፉን ዘለዉ መንእሰያት ኤርትራ ኣዲኦም ትቑጸሮም፡፡ ኪኖ ዶባት ኤርትራ’ውን
ከምኡ፡፡ ላምፔዱዛ ናይ’ዚ ኤርትራዊ ሕሰም'ዚ ጽዑቕ መግለጺ እያ።
እዚን ካልእ ተመሳሳልን ኤርትራዊ ተረኽቦታት ዝደረኾ፡ ሓደጋ እምበኣር’ዩ ንናይ ብርሰትን ምብትታንን ረቛሒታት
ዘቀላጥፎ ዘሎ ክበሃል ይከኣል፡፡ ልዕሊ’ዚ ኣብ ባይታ ዝረአይን ዝቑጸርን ተርእዮታት፡ ንኤርትራዊ ሃገራውነት
ዝፈታተን እናማዕበለ ዝመጽእ ዘሎ፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ንቡሉጽ ሃገራዊ ክብርታትና ንምብሕጓግ
ዝተወለዐ ስነ-ኣእምሮዊ ኲናት’ውን ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን፡፡ ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጥረ ከቢድ ማሕበራዊ
ቅልውላው፡ ሕቶ ህልውና ቀዳማይ ኣጀንዳ ህዝብታትና ክኸውን ዘካይዶ ዘሎ ብድኽነትን ጥሜትን ቆሪንካ ናይ
ምግዛእ ሰራም ውዲት፡ ብሰንኩ ድማ ኮማዊ ኣተሓሳስባታት እናተሸርሸሩ ብውልቃዊ-ፍታሕ ናይ ምርዋይ
ዝንባሌታት እናዓኾኸ ምምጽኡ፡ ነቶም ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሽግራት ጎሲኻ ኣብ ማሕበራውን ካልኣውን ጉዳያት
ክትንጥልጠል ምዃን፡…..ሓደግኡ ቀሊል ኣይኮነን፡፡
ስለዝኾነ ድማ፡ ከም ሓይሊ ተቓውሞ ንህልው ኩነታትና ብግቡእ ዝተረደአ፡ ንተባራዕቲ ሕቶታት ህዝብታትና
ዝምልስ፡ ነቲ ኣብ ቅድሚ ህልውናን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ተደቂኑ ዘሎ ሓደጋ ንምዕጻፍ ዘኽእል
ስጉምቲ፡ ሎሚ/ሕጂ ብምውሳድ፡ ተስፋ ህዝብታትና ናብ ንቡር ቦትኡ ክንመልሶ እንኽእለሉ ታሪኻዊ መድረኽ
እዚ’ዩ፡፡ ካብ ሕልናዊ ዕዳን ታሪኻዊ ተሓታትነትን እንድሕነሉ ካልእ ኣጋጣሚ ናይ ምርካብ ተኽእሎና ጸቢብ’ዩ፡፡
ሎሚ ሰዓት-ሕላፍ ኣይኣኸለን፡፡ እቶም ምልክታት ግን ቀይሕ-መስመር ረጊጽና ምህላውና፡ ብሓላፍነታዊ መንፈስ
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ንዝተዓዘቦም፡ ኣፍ-ኣውጺኦም ዝሕብሩ’ዮም፡፡ ነዚ ወርቃዊ ዕድል’ዚ፡ ኣብ መሰረታዊ ለውጢ ንምውዓሉ ኩሉ-ጸዓታትና
ጸንቂቕና ክጥቀመሉ፡ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/ ጻዊዒቱ የመሓላልፍ፡፡

ሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባት፡
ዝሓትት እዋናዊ ዕማም!!
ኣብ ሕሉፍ ተሞኩሮና ከም እንፈልጦ፡ ብተበተብ ይኹን ደሓን ክበሃል ዝከኣል፡ ምድላው ተኻይዱሎም ዝቖሙ
ሰፋሕቲ ፖሎቲካዊ ጽላላትና/ግንባራትና፡ ኣይኮነንዶ ናይ መሰረታት ኣባላት ውድባትና ተሳትፎ ክነብሮም፡
መሪሕነታት ውልቀ ውድባት ክዝትዩሉን ርእይቶኦም ክህቡሉን ዕድሎም ኣዝዩ ድሩት ምንባሩ ምቕማጥ፡ ካብ ሓቂ
ዝረሓቐ ኣይኮነን። ኣብ ዝምስረቱ ጽላላት/ግንባራት፡ ተሳትፎን ዕግበትን ውድባት፡ ኣብ ወከልቶም ዝምርኮስ ምንባሩ
ዘይከሓድ እዩ። ወከልቲ ውድባት፡ ኣብ ጉባኤታት ሰፋሕቲ ግንባራት ዝወስድዎም ዝተፈላለዩ መርገጻት ድማ፡ ንናይ
ሓባር ጽላል ዝጎድእ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ንውልቀ ፖሎቲካዊ ውድባት'ውን ኣብ ውሽጠን ተዓብዒቡ ዝነበረ ፍልልይን
ዘይምትእምማንን ንደገ ኣገንፊሉ፡ ኣደዳ ምፍንጫል ክኾና ርኢና ኢና። በቲ ካልእ ድማ፡ ብደረጃ ጽላላት/ግንባራት
ዝተሓንጸጹ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት፡ ዘይወሓጠለን ውድባት፡ ንሓባራዊ ዕማም ጽላል ዕሽስ ኢለን፡ ኣብ ውልቀ ውድባዊ
ዕዮአን ዝጽመዳሉ፡ በዚ ምኽንያት ድማ፡ ግንባራዊ ንጥፈታት ዝድስክለሉ ኩነታት ብተግባር እናተዓዘብና መጺና
ኢና። ነዞም ሓቅታት'ዚኦም ንምርግጋጽ፡ ተሞኩሮ ሃገራዊ ምሕዝነት ኤርትራ፣ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳንን
ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ግንባርን ምድህሳስ ኣኻሊ እዩ።
ብደረጃ ጽላላት/ግንባራት ዝጸድቁ ሰነዳት፡- ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ-ህንጻን ከምኡ'ውን ዝሕንጸጹ ፖሎቲካዊ
ውሳኔታት፡ ንምትግባር ዝቃለሱ መሪሕነታት፣ ካድራትን መሰረታት ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባትና ምዃኖም
እናተፈለጠ እንከሎ፡ ብቐዳምነት ክዝትዩሉ፣ ርእይቶኦምን ሓሳባቶምን ከፍስሱሉ ዕድል ዘይወሃቦም ዝነበረ ንምንታይ
እዩ? ዝብል ሕቶ ምስ ዝለዓል፡ ናይ ሓባር ኣዕጋቢ መልሲ ክወሃቦ ዝከኣል ኣይመስለናን። ብውሑዱ ግን፡ ከካብ
ውድቡ ብዝለኣኹ ውልቀ መራሕቲ ውድባት፡ ኮፍ ኢሎም ኣርቂቖም ኣጽዲቖም ዝዝርግሑዎም ሰነዳት፡ ኣብ ባይታ
መሳርሒ ቃልሲ ከይኮኑ ኣብ ወረቐት ጥራሕ ተሳኢሎም ምትራፎም፡ ሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ኣባላት ፖሎቲካዊ
ውድባት ዝቦኸሮም ምንባሮም ንምግንዛብ ዘጸግም ኣይኮነን። ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባት ዘይዓገቡሎም ሰነዳት
ፖሎቲካዊ ጽላል/ግንባር ድማ፡ ብህዝብታትና ተቐባልነት ክረኽቡ ማለት ዘይሕሰብ እዩ። ከመይ ኢሉኸ ክሕሰብ?
ብወከልቶም ኣቢሎም ዝተሳተፉ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ብዕግበት ዘይተቐበሉዎም ሰነዳት፡ ከመይ ገይሩ ህዝቢ፡ ናተይ
ኢሉ ክቕበሎም? ብሓጺር ኣገላልጻ፡ ኣብ ሕሉፍ ተሞኩሮ ጽላላትና/ግንባራትና፡ ናይ ህዝብታትና ተባራዕቲ ሕቶታት
ብግቡእ ዘየንጸባርቑ ምንባሮም ጥራሕ ዘይኮነ፡ ሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባት ዘየረጋግጹ
ምንባሮም፡ ኣብ ተሞኩሮና ከም መሰረታዊ ሕጽረት ምቕማጡ ኣብ ቦቱኡ ዘሎ ሓቂ እዩ ኢልና ንኣምን። ካብ
ወርሒ ለካቲት 1999 ጀሚሩ ናይ ሓባር ጽላል/ግንባር ክንምስርት እንከሎና ፍሽኽታን ተስፋን እናሰነቕና፡ ሓባራዊ
ግንባርና ኣብ ቅልውላው እናኣተወ፡ ጉዕዞ ንቑልቁል ክጅምር እንከሎ ድማ፡ ሕድሕድና እናተኻሰስና፡ ብውሽጥና
እናቖረርና ዘሕለፍናዮ ዘሕዝን ሂወት፡ ካብ ኣእምሮ ኩልና ዝወጽእ ኣይኮነን። ስለዝኾነ'ውን፡ ብደረጃ ሓባራዊ ጽላል
ይኹን በብውልቀ ውድባትና፡ ኣብ ጸረ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ተጋድሎና፡ ክነድምዕ ኣይበቓዕናን። ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ፡ ብውሽጣዊ ጸረ ሰላም፣ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ባህርያቱ፡ እናቦኽቦኽ ብመንፈስ ተስፋ ምቑራጽ፡
ህዝብን ሃገርን ለኪሙ ክጠፍእ ከም ሕሱም ኣብ ዝዕንድረሉ ዘሎ እዋን፡ ከም ድልየትናን ተበግሶናን፡ ነዚ ሓደጋ'ዚ
ክንገትኦ ዘይምብቃዕና፡ ኣሉ ዘይንብሎ፡ መሪር ህሉው ክውንነትና እዩ ምባል ኣብ ቦቱኡ ዘሎ ሓቂ እዩ።
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትናን ሃገርናን ዝወርድ ዘሎ ኣዝዩ ዘሰክፍ ናይ ብርሰትን
ምብትታን ሓደጋ፡ ብቐረባ ርሕቀት እንዕዘቦ ዘሎና እዩ። ብምዃኑ'ውን ንህልው ኩነታትና ሰጊርና፡ ዝሓሸ መዋጽኦ
ክንእምት ግድነትና ምዃኑ ዝሰሓት ኣይኮነን።
ብደገፍ ፈታዊ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታትና ዝኾነ መንግስቲ ኢህወደግ፡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ 2013
ዝጀመርናዮ ናይ ምምኽኻር መድረኽ፡ ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ 2014 ምቕጻሉ ዝፍለጥ እዩ። ካብ 31 ጥሪ ክሳብ 04
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ለካቲት 2014 ዝተኻየደ ካልኣይ ሰፊሕ ምምኽኻራዊ ኣኼባ መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባትና ድማ፡ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ
ጽላል ፖሎቲካዊ ሓይልታት ንምምስራት ብምውሳን ናይ መጀመርታ ደረጃ መቛጸሪ ጌርናሉ ኣሎና።
እዚ ካብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ 2013 ጀሚሩ በብወርሑ ዝቐጸለ ምምኽኻራዊ ኣኼባ፡ ካብ ሕሉፋት ዘተታት
ፖሎቲካዊ ሓይልታትና ፍሉይ ዝገብሮ፡ ዝተዳህሰሱ ኣርእስታት ዕምቆቶምን ስፍሓቶምን ጥራሕ ኣይኮነን። ዝተፈልየ
ዝገብሮ፡ ነብሲ ወከፍ ፖሎቲካዊ ውድብ፡ ውሽጣዊ እምነታቱ ዳርጋ ከይሓብአ ከፍስስ ዝኸኣለሉ ዘተ ምንባሩ እዩ።
ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝወርዱ ዘለዉ ወጽዓታት ኣብ ምግምጋም፡ ፖሎቲካዊ
ውድባትና፡ ኣብ ሕድሕዶም ብግቡእ ክናበቡ ዝኸኣሉሉ ናይ ምምኽኻር መድረኽ ምንባሩ እዩ። እዚ ጅማሮ'ዚ
ብኣወንታ ዝረአ እዩ። ኣብ'ዞም ናይ ምምኽኻር መድረኻት ዝተዳህሰሱ ኣጀንዳታት፡ ነብሲ ወከፍ ውድብ ብመንገዲ
ወከልቱ ኣቢሉ ብቐረባ ክከታተል ዝሓሸ ዕድል ዝረኸበሉ ምንባሩ ድማ፡ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን።
ብውሳኔ 2ይ-ሰፊሕ ምምኽኻራዊ ኣኼባ መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባት መሰረት፡ ኣቦ-መንበራት ውድባት ከም
ኣሰናዳዊት ሽማግለ ኮይኖም፡ ናብ ጉባኤ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ንምእታው፡ ዘድሊ ቅድመ-ምድላው ከሰላስሉ
ሓላፍነት ተሸኪሞም እዮም ወጺኦም። ኣቦ-መንበራትን ወከልትን ፖሎቲካዊ ውድባት ድማ፡ ካብ ለካቲት 06
ጀሚሮም ዘካየዱዎም ናይ ኣርባዕተ መዓልቲ ርክባት፡- ናብ ጉባኤ ሰፊሕ ጽላል ንምእታው፡ ብቑዕ ቅድመ ምድላው
ንምስልሳል፡ ናይ ስራሕ ትልሚ ሓንጺጾም።
ኣብ ክሊ'ቲ ተሓንጺጹ ዘሎ ናይ ስራሕ ትልሚ፡ ካብ ሕሉፍ ተሞኩሮ ሰፋሕቲ ጽላላትና/ግንባራትና ዝተፈለየ ዝገብሮ
ኣገዳሲ መደብ፡ ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባትና(መሪሕነታት፣ ካድራትን መሰረታትን) ኣብ'ቶም ዝዳለዉ ንድፍታት፡
ኣቐዲሞም ክመያየጡ፣ ርእይቶኦምን ሓሳባቶምን ክህቡ ዝኽእልሉ መደብ ተሓንጺጹ ምህላዉ እዩ። እዚ ሓቂ'ዚ፡ ነቲ
ኣብ ሕሉፍ እዋናት፡ ብውሱናት ወከልቲ ፖሎቲካዊ ውድባት ጥራሕ ተነዲፉ፡ ጸዲቑ ተባሂሉ ዝወርድ፡ ፖሎቲካዊ
ቻርተር፣ ሕገ-ህንጻን ፖሎቲካዊ ውሳኔታትን ተቐቢልካ ተግብር ዝብል፡ ዘይኣሳታፊ ኣካይዳ ምስጋርና ዘመልክት
ታሪኻዊ ውሳኔ ምዃኑ፡ ጽኑዕ እምነት ውድብና ሰደግኤ እዩ።
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ቃልስና ኣንጻር'ዚ፡ ህዝብን ሃገርን ናብ ብርሰትን ምብትታንን ዘቃልዕ ዘሎ ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ ዘቕነዐ እዩ። ቃልስና፡ ኣንጻር'ዚ ጸረ ሰላም፣ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ባህርያት ህግደፍ እዩ።
ቃልስና፡ ኣብ ሃገርና ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምምዝጋብ ዝዓለመ እዩ። መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝምዝገብ
ድማ፡ ብውሱናት ንፈልጠልካ በሃልቲ ፖሎቲካዊ መራሕቲ ጥራሕ ኣይኮነን። ዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ብቐንዱ ብወሳኒ
ተሳትፎ ህዝብታትና ዝረጋገጽ እዩ። ህዝብታትና ኣብ ደሞክራስያዊ ለውጢ ወሳኒ ተርኦም ክጻወቱ ዝኽእሉ፡ ኣብ
ኩሎም ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዘብቅዑ ዛዕባታት፡ ንጡፍ ተሳትፎ ክገብሩ ሙሉእ ዕድል ክረኽቡ እንከሎዉ ጥራሕ
እዮም። ህዝቢ ኣብ ሃገራዊ ጉዳዩ ብንቕሓት ክዋሳእ ምስ ዝበቅዕ ጥራሕ እዩ። ኣብ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ፡
ብስፍሓትን ብንቕሓን ዝሳተፍ ህዝቢ ድማ፡ ኣብ ምርግጋጽ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ውሳኒ ብጽሒቱ ከም ዝጻወት
ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ'ዚ ጥራሕ ከይተወሰነ፡ ንዘረጋገጾም ዓወታት ክሕሉ ይኹን ከማዕብል፡ ዓቕምን ብቕዓትን
ከምዝውንን ርግጽ እዩ።
በዚ መንጽር ክረአ እንከሎ፡ ቅድሚ ናብ ጉባኤ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ምእታውና፡ ኣብ'ቶም ዝዳለዉ ዘለዉ
ንድፍታት፡ ብቐዳምነት ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ዝሳተፉሉ ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ መድረኽ ምኽፋት፡ ኣብ'ቲ
እነሰላስሎ ጉባኤ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል፡ ሃናጺ ኣበርክቶኦም ዘዕዝዝ ክኸውን እንከሎ፡ ንውጽኢት ጉባኤ ሰፊሕ
ጽላል ድማ፡ ብዕግበት ተቐቢሎም፡ ኣብ ውሽጢ ህዝብታትና፡ ብንቕሓትን ብብቕዓትን ክቃለሱሉ የኽእሎም።
ብሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባት ዝተጸንበለ ጉባኤ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ድማ፡ ናይ
ህዝብታትና ኣቓልቦ ክስሕብን ብቑዕ ናይ ቃልሲ መሳርሒ ዝኾነሉ ዕድል ክሰፍሕ ተኽእሎኡ ዓቢ እዩ።
ስለዝኾነ'ውን፡ ኣቦ-መንበራት ውድባት፡ ቅድሚ ናብ ጉባኤ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ
ምእታዎም፡ ንድፍታት ጉባኤ ብቐዳምነት ናብ ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባት ኣውሪዶም ክመያየጡሉ ዝሓንጸጹዎ
ታሪኻዊ መደብ፡ ኣብ ምትግባር ብሓላፍነት ክዓዩ ይግባእ። ውድብና ሰደግኤ፡ ነዚ ቅኑዕ ትልሚ'ዚ፡ ብዕግበት
ተቐቢሉ፡ ኣብ ኣባላት ውድቡ ኣውሪዱ፡ ሰፊሕ ምይይጥ ክካየደሉ፡ ኣባላቱ ሓሳባቶምን ርእይቶኦምን ከፍስሱን፡
ርእይቶታቶም ጠርኒፉ ድማ፡ ናብ ኣቦ-መንበራት ከቕርብ ድሉው ምህላዉ የረጋግጽ። ካልኦት ፖሎቲካዊ
ውድባትና'ውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ድሉዋት ክህሉዉ ይትስፎ።
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ብሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባትና ዝተሰነየ፣ ሓድነት ህብታትና ዘውሕስ፡ ኣብ ተባራዕቲ
ሕቶታት ህዝብታትና ዝተመስረቱ መድረኻዊ ዕላማታት ዝሓንጸጸ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል፡ ህዝብን ሃገርን ካብ
ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ኣብ ምድሓን፡ ብቑዕ ናይ ቃልሲ መሳርሒ ክኸውን፡ ኣብ መሰጋገሪ መድረኽ ድማ፡
ሰላማውን ዲሞክራስያውን ሃዋሁው ኣብ ምፍጣር ኣወንታዊ ተራ ከም ዝጻወት ዘይሰሓት እዩ። ስለዝኾነ ድማ፡
ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባትና፡ ንድፍታት ጉባኤ ሰፊሕ ጽላል ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ብብቕዓት ንምምይያጥን ኣብ
ምዕማቑ፣ ምስፍሑን ምጽፋፉን እጃሞም ከበርክቱ ድሉዋት ክኾኑ ይግባእ ንብል።

መንእሰይ ኤርትራ፡
ዕቑር መድረኻዊ ጸጋታቱን…ዝጽበዮ ረዚን ሓላፍነትን
“ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ካብ መሰረታዊ ባህሪያቱ ተበጊሱ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ብዝፍጽሞም ገበናት፡
ሙዑታት ተቓለስቲ ክፍጠሩ’ዮም፤ እዞም ባዕሉ ዝፈጠሮም ተቓለስቲ ከኣ ሓመድ-ድበ ፋሽስታዊ ስርዓቱ
ክፍጽሙ’ዮም….” እዚ ታሪኻዊ ትንቢት’ዚ ናይ ደምሓኤ/ሰደግኤ’ዩ፡፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ገና ኣብ
ንእዲ-ሕጹኖቱ እናሃለወ፡ ብወግዓዊ ልሳኑ “ኣግእዞ” ኣቢሉ ቅድሚ 20 ዓመት ኣቢሉ፡ ካብ ዓሚቕ ፖለቲካዊ ገምጋምን
ኣማዕድዩ ዝጥምት ራእይን ተበጊሱ ዝበጽሖ ሚዛን’ዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ’ዚ ታሪኻዊ ትንቢት፡ ንክልተ ፍጻሜታት
ኣተንቢሁ እዩ፡፡
እቲ ቀዳማይን መሰረታውን፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ዝፈጸሞም ይቕረ ዘይበሃሎም በደላት ድምር
ውጽኢት፡ እቲ ኣብ ሕጽኖት እናሃለወ፡ ካብ ህዝብታት ኤርትራ ዝረኸቦ ኩለንተናዊ ደገፍ ኣብቂዑ፡ ብመስርሕ
እናተባሕጎጎ ክኸይድ፡ እቲ ስርዓት ሃገራዊ ሓርበኛዊ ሓይሊ ናይ ምዃን መስርሑ ጸንቂቑ፡ ናብ ፍጹም ዕርቃኑ ዝወጸ
ፋሽስታዊ ስርዓት ክሰጋገርን፡ ዘይተርፍ ግድነታዊ ሓቂ ምዃኑ ኣሚቱ፡፡ እቲ ካልኣይ ድማ፡ ህዝብታት ኤርትራ ካብ
ነጻ ተሞኩሮኦም ብዘዋህልልዎ ንቕሓት፡ ነቲ ሓንጊሮም ኣብ ስልጣን ዘወጥሕዎ ሓይሊ፡ ሓቀኛ መንነቱ ኣብ
ዝተገንዘብሉ እዋን፡ ኣንጻሩ ተቓውሞ ከልዕሉ ምዃኖም ካብ ጊሓቱ ንደምሓኤ/ሰደግኤ ልዕሊ ቲንቢት ሳይንሳዊ
ዝጭበጥ ሓቂ’ዩ ኔሩ፡፡
ኣብ'ቲ እዋን’ቲ ደምሓኤ/ሰደግኤ ካብ'ዚ ጽኑዕ እምነቱ ብምብጋስ፡ ህዝቢ ንምንቃሕ ኣብ ዝቃለሰሉ ዝነበረ ህሞት
“ኣፍኩም ከልቢ ይሽነሉ” ዝብል የዋህ ናይ ተግሳጽ ግብረ-መልሲ የጋጥሞ ከም ዝነበረ ህያው ተዘክሮ’ዩ፡፡ ሙዑታት
ሰውራውያን መራሕቲ ደምሓኤ/ሰደግኤ ግን፡ ነቲ የዋህ ተግሳጽ ክምህ ከይበሉ፡ ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ብምቅላስ፡
ክቡር ዋጋ ከፊሎሙሉ እዮም፡፡
እቲ ክቡር ዋጋ ዝተኸፍሎ ትንቢታዊ ኣስተምህሮኦም ወቕቱ ሓሊዩ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ ቅድሚ
ህዝብታት ኤርትራን ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ዕርቃኑ ዝሸፈነሉ “ነጻነታዊ ሕቶ” ምስ ተመለሰ፡ ከይወዓለ ከይሓደረ በቲ
ሓቀኛ ፋሽስታዊ መንነቱ ኣብ ኣደባባይ ጥራሕ ዝባኑ ወጺኡ፡፡ እቲ ትንቢት ደምሓኤ/ሰደግኤ ኣብ'ዚ ዘብቅዕ
ኣይነበረን፡፡ ካልኣይ ምዕራፉ ክጋሃድ ግድን ስለዝነበረ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ናይ ዝፍጽሞ በደላት ግብረ-መልሲ፡
ውዱብን ዘይተወደበን ተቓውሞ ሓፋሽ ክዓኲኽ ጀሚሩ፡፡
ብርግጽ’ዩ፡ ነቲ ምዕባለ ዘገምታዊ ክኸውን ዝገበርዎ ብዙሓት ውሽጣውን ግዳማውን ረቛሒታት ኔሮም፡፡ ሓደ ካብ'ዚ፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ብዝተኸተሎ በሓቲ ፖሊሲታት፡ ጸረ-ደሞክራሲያዊ ባህሊ ገዛኢ ቦታ ብምሓዙን ብመንገዲ
ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣቢሉ ዝመስርሖ ማሕበራዊ ምሕንፋጽ፡ ካብ ህግደፋዊ ኣረኣእያ ወጻኢ ክጸውር ዘይክእል
ብምዃኑ፡ እቲ ብድሆ ሓያል ክኸውን ጌርዎ፡፡ ብካልእ ሸነኽ ድማ፡ ሓይሊ ተቓውሞ ኤርትራ ዋላ’ኳ ምስ'ቲ ዝሓለፎ
ጽንኩር መድረኻት ሓያል ጎንታት እንተነበርዎ፡ ብኣውርኡ ግን፡ ማዕረ’ቲ ኣብ ባይታ ዝንጸባረቕ ዝነበረ ወድዓዊ
ኩነታት ክስጉምን መሪሕ ኮይኑ ክርከብን ዘይምኽኣሉ ተወሳኺ ምኽንያት’ዩ ኔሩ፡፡ ህዝብታት ኤርትራ ካብ
ተሞኩሮኦም ኣብ ልዕሊ’ቲ ስርዓት ዘዋህለልዎ ምሒር ጽልኢ ብንቕሓት እናኾብኮበ፡ ናብ ረብሓ ደሞክራሲያዊ
ለውጢ ከውዕሎ ዝግብኦ ዝነበረ ምቹእ ዕድላት ብሰንኪ ኣካውንኡ ክጥቀመሉ ኣይከኣለን፡፡ ስለዝኾነ ከኣ ወርቃዊ
ዕድላት ሓሊፎም’ዮም፡፡
ይኹን ደኣ'ምበር፡ ከምቲ ታሪኽ ሰውራታት ዓለም ዝምስክርዎ፡ ፋሽስታውያን ስርዓታት ዘረጋግጽዎ ልዕልነት፡
ግዚያዊ ካብ ምዃን ሓሊፉ ብቐጻሊ ፖለቲካዊ ስልጣኖም ከውሕሱ ዘኽእሎም ኣይኮነን፡፡ በቲ ካልእ መዳዩ ድማ፡
ሰውራ ውጹዓት ብግዚያዊ ልዕልነት ፋሽስታውያን ዓቕምታቱ ይዳኸም’ምበር፡ ፈጺሙ ክመክን ከም ዘይክእል ርእሰ-
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ግሉጽ ሓቂ’ዩ፡፡ ስለዚ’ምበኣር’ዩ ኣብ ክሊ’ቲ ጽንኩር መድረኻት’ውን ብቑሊ-ደሞክራሲያዊ ለውጢ ንምትካል፡ ምስ'ቲ
ገዚፍ ብድሆታቱ እናተራጸመ፡ ብሙዑታት ደቂ ህዝቢ ከቢድ ዋጋ መስዋእቲ እናተኸፈሎ፡ መስርሕ ደሞክራሲያዊ
ቃልስና ካብ ሓደ-ወለዶ ናብ ካልእ በዓል ሕድሪ እናተወራረሰ ብዘይምቁራጽ ዝቐጸለ፡፡
ብርግጽ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ካብ ሱሩ ብምምሓው መተካእትኡ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ
ኤርትራ ንምህናጽ፡ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ’ዚ 23 ዓመታት ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ክኽፍሉ፡ ግድን ኣምበይምነበረን፡፡ ድኽመታትና መመኽነይታ’ኳ እንተዘይብሉ፡ ከምቲ ምስላ ወለድና “ክምብል በለ’ምበር ኣይተኻዕወን” ከም
ዝበልዎ’ዩ ኮይኑ፡፡
ሎሚ ብሰንኪ ዝቐደመ ጌጋታትና ንዝኸሰርናዮም ዕድላት መምሃሪና ኮይኑ፡ መጻኢና ብብሩህ ራእይ ከነማዕድው
ዘኽእለና፡ ጨካን ኣረሜናዊ ፖሊሲታት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዘነሃሃሮ፡ ብከቢድ መስዋእቲ ሙዑታት ደቂ ህዝቢ
ዳግም ዝጠጠዐ፡ ብውህሉል ተሞኩሮ ህዝብታትና ዝተጠረየ፡ ምቹእ ናይ ቃልሲ ባይታ፡ ካልእ ወርቃዊ ኣጋጣሚ
ክፈጥር ኪኢሉ ኣሎ፡፡
ድሕነት ህዝብን ሃገርን፡ ካብ ካልእ እዋን ብዝኸፈአ መልክዑ ናብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተሳጢሑ ምህላዉ፡
ብድርብ ሓላፍነታዊ ጾር፡ ነፍሲ-ወከፍ ኤርትራዊ ታሪኻዊ ግቡኡ ክፍጽም ዝቕስቦ ኣካውና ኢና በጺሕና፡፡ ስለዚ ከኣ
ከም ህዝብን ሃገርን መድረኻዊ ዕዮታትና ክነስምር፡ ዓቕምታትና ክነወሃህድ ንጥለብ ኣሎና፡፡ ካብ’ዚ ብተወሳኺ፡ እዚ
መድረኽ’ዚ ዝፈጠሮ ናይ ገዛእ-ርእሱ ድርኺት ደሞክራስያዊ ለውጢ እናዓኾኸ’ዩ፡፡ ኣብ መላእ ህዝብታት ኤርትራ
ተፈጢሩ ዘሎ መሪር ቁጠዐን ነድርን፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍን ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ዘርእይዎ
ዘለዉ ድልውነትን፡ ካብ እዋን ናብ እዋን እናዛየደ መጺኡ’ዩ፡፡ ናይ’ዚ ወሳኒ ሓይሊ’ዚ ፊተውራርን፡ ጫፍ ናይቲ
ዝበልሐ ኲናትን ድማ፡ መንእሰይ ወለዶ ኤርትራ እዩ። ከም መርኣያ ናይ'ዚ ድማ፡ ብውደባ ዝግለጽ ተቓውሞታቱ
ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስግጋር ዘሰላስሎ ዘሎ መድረኻዊ ዕዮ እዩ።
ብመንገዲ መኣዲ ዘተ ደብረ-ዘይት ዝተመሰረተ፡ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር፡ ኣብ ዝሓለፈ ጉዕዝኡ፡
ዝሰፈሐ ተሳትፎ መንእሰያት ንምጥርናፍ ዘካየዶ ጻዕሪ፡ ከም ውጽኢቱ ከኣ ኣብ መስርሕ ደሞክራሲያዊ ለውጢ፡
ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎ መንእሰያት ንምርግጋጽ ዘኽእሎ መንእሰይ ዝሰረቱ ሓያል ፖለቲካዊ ውድብ ንምፍጣር
ዘካየዶ ቃልሲ፡ ተስፋ ህዝብታትና ብምልምላም ብሩህ መጻኢ ከማዕድዉ ዝገበረ ብልሒ ናይ’ቲ ኲናት’ዩ፡፡ ብርግጽ
እዚ ተስፋ’ዚ ንኩሎም ኣብ ቅድሚኡ ዝነበሩ ሓርጎጽጎጻትን መስገደላትን ንምስጋር እናተቓለሰ፡ ኣብ ቀረባ እዋን
መስራቲ ጉባኤኡ ከካይድ ኣብ ምድላው ይርከብ።
ካብ ሓቀኛ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝርብሑ ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራን ፖለቲካዊ ሓይልታቱን፡ ነዚ መድረኻዊ
ጸጋ’ዚ ከም ዓብይ መኽሰብ ብምርኣይ ተስፋ ከንብሩሉ እንከለዉ፡ ንተስፍኦም ናብ ዝጭበጥ ነገራዊ ሓይሊ ንምቕያር
ዘኽእል ታሪኻዊ ሓላፍነት፡ መንእሰያት ኤርትራ ክስከሙ እዋኑ ከም ዝኣኸለ ብምእማን እዩ፡፡ ከምቲ ኩላትና
እንፈልጦ፡ ጉባኤታት ምስልሳል መቕድም ናብ'ቲ መዕረፊኻ ዝኾነ ዕላማ ንምብጻሕ ክማላእ ዘለዎ ቅድመ-ኩነት
እምበር፡ ጉባኤ ምክያድ ንባዕሉ ዕላማ ኣይኮነን፡፡ በዚ መንጽር’ዚ፡ መስራቲ ጉባኤ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ
ንድሕነት ሃገር፡ ክስከሞ ትጽቢት ዝግበረሉ ዓብይ ሃገራውን ህዝባውን ሓላፍነት ምህላዉ ዘይከሓድ’ዩ፡፡
መስራቲ ጉባኤ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር፡ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎ መንእሰያት ብምርግጋጽ፡
ፖሎቲካዊ ውሳኔታት ዓውዲ ዘተ ደብረ-ዘይት ንምዕዋት፡ ከም ዝዓዪ ዘጠራጥር የብልናን። ብተወሳኺ እዚ ጉባኤ'ዚ፡
ድሕሪ ዓውዲ-ዘተ ደብረዘይት ዝማዕበሉ ኣርእስታት ኣልዒሉ ብዕምቆት ዘትዩ ምስ ህሉው ኩነታቱን ጭቡጥ
ዓቕምታቱን ዝመጠጠን ወድዓዊ መልሲ ከቐምጥ ትጽቢት ይግበረሉ። ንኣብነት እዞም ዝስዕቡ ኣርእስትታት፡1. ኣድላይነት ም ም ስራት መ ንእሰያት ቀንዲ ማእከሉ ዝገበረ ሓያል ፖ ሎቲካዊ ው ድብ ብዝምልከት፡ኣብ'ዚ ነጥቢ'ዚ ኣብ ህልዋት ሓይልታት ተቓውሞ ክልተ ተጻረርቲ ኣረኣእያታት ክንጸባረቑ ጸኒሖምን ኣሎዉን።

Ä

ብሓደ ሸነኽ፡- መንእሰያትና ብደረጃ ሰፊሕ ሃገራዊ ማሕበር ተጠርኒፎም ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ደራኺ
ተርኦም ክጻወቱ'ምበር፡ መንእሰያት ማእከሉ ዝገበረ ፖሎቲካዊ ውድብ ክምስርቱ ዘይድግፍ እዩ። እኳ ደኣስ
መንእሰያትና ኣብ'ቶም ኣብ ባይታ ዘለዉ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ኣብ ዝኣምኑሉ ዕላማ ተጠርኒፎም ክቃለሱ
ዝጽውዕን ዘተባብዕን ርእይቶ ከም ሓደ ኣማራጺ ዝንጸባረቕ’ዩ።

5ይ ዓመት ሕታም ቁ.10	
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Ä

በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ፡- መንእሰያትና ክሳብ ሎሚ ካብ ቃልሲ ክርሕቁን ናይ ማዕዶ ተመልከቲ ክኾኑን
ዝደፍኦም ሓደ ዓብይ ምኽንያት፡ ኣካውና ሓይልታት ተቓውሞና እዩ። ብመንጽር ፖሎቲካዊ ኣረኣእያ ይኹን
መልክዕ ውደባኦም፡ ንመንእሰያትና ናብ ቃልሲ ዓዳሚ ዘይኮነ ኣካውና ምህላዉ እዩ። እዚ ክውንነት'ዚ ድማ፡
ትማሊ ነይሩ ሎሚ'ውን ኣሎ፤ መኣስ ክውገን እዩ ድማ፡ ብቑዕ መልሲ ኣይተዋሃቦን። ብኣንጻሩ ህዝብታትና
ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ካብ ዝኸፍአ ናብ ኣዝዩ ዝበኣሰ፡ ናይ ብርሰትን ምብትታንን ሓደጋ
እናተሳጥሑ ይኸዱ ኣሎዉ። ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ሓደገኛ ኩነታት፡ መንእሰያትና ኣብ ሰፊሕ ማሕበር ጥራሕ
ከይተደረቱን ዓቕምታቶም ናብ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ውድባት ከይበታተኑን፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ቃልሲ ማእከላይ
ተራ ክጻወቱ ዘብቅዖም፣ ናይ ቃልሲ ሸውሃቶም ዓቂቡ ዘማዕብል፡ መንእሰያት ቀንዲ ማእከሉ ዝገበረ ፖሎቲካዊ
ውድብ ክምስርቱ የድሊ ዝብል ካልእ ርእይቶ ኣሎ። ስለዚ መስራቲ ጉባኤ ስምረት፡ ነዞም ነናይ ባዕሎም
ምኽንያታት ዘለዎም ኣብ ባይታ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኣረኣእያታት፡ ብዕምቆትን ብሓላፍነታዊ መንፈስን ዘትዩ
ቅኑዕን ብቑዕን መልሲ ክህብ ትጽቢት ይግበረሉ።

2.

ኣድላይነት ሰፊሕ ሃገራዊ ጥርናፈ መ ንእሰያት ኤርትራ ብዝምልከት፡- እዚ ውደባ'ዚ፡ መንእሰያትና
ብዕድመኦም ዝጥርነፉሉ፡ ኣብ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ደራኺ ተርኦም ክጻወቱ ዘብቅዖም፡ ኣብ መባእታዊ
ዕላማታት ዝተመስረተ፡ ሰፊሕ ዓውዲ መቃለሲ እዩ። ጉባኤ ስምረት፡ ነዚ እዋናዊ ሕቶ'ዚ ከም ናይ ባዕሉ ተባራዒ
ሕቶ ኣሚኑ፡ ግቡእ መልሲ ከቐምጠሉ ይግባእ።

ምስ’ዚ ብዝተተሓሓዘ፡ ብመስራቲ ጉባኤ ስምረት ዝውለድ መንእሰይ ማእከሉ ዝገበረ ውደባ ኢሉ-ኢሉ ቀንዲ
መድረኻዊ ሽትኡ፡ ሓያል ናይ ለውጢ መሳርሒ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ምፍጣር ምዃኑ ዘይሰሓት እዩ፡፡ ነዚ
ታሪኻዊ ሓላፍነት ብብቕዓት ክፍጽም ዘኽእሎ ዓቕሚ ከጥሪ ድማ፡ ኣብ'ቶም ተባራዕቲ ሕቶ ህዝብታት ኤርትራ፡
ዓሚቕ ፖለቲካዊ ገምጋም ብምክያድ፡ ብቑዕ መፍትሒታት ከሕንጽጽን ሓባራዊ እምነታቱ ኣብ ድልዱል መሰረት
ክሃንጽን ትጽቢት ይግበረሉ፡፡ መንእሰይ ወለዶ፡ ነዚ ቀንዲ መድረኻዊ ሽትኡ ብዝግባእ ዘለለየ፡ ንጓል-መንገዲ ዝኾኑ
ካልኣዊ ኣጀንዳታት ብንቕሓት ክርእዮምን ክቓለሶምን ዘኽእሎ ዓቕሚ ንምፍጣር፡ እምነ-ኲርናዕ ከንብር ትጽቢት
ይግበረሉ፡፡ መስራቲ ጉባኤ ስምረት ብቐንዱ፡ ምንጪ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ንዝኾነ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ
ብምእላይ፡ መተካእትኡ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል ክሳብ ዝኾነ፡ ኩሉ ጸዓታቱ ነዚ ዕማም’ዚ ኣብ ምፍጻም
ክውዕሎ ትጽቢት ይግበረሉ፡፡
ካልእ ምስ ሓይልታት ተቓውሞ ክህልው ዝግባእ ጎድናውን ብጻያውን ዝምድናታት ብዝምልከት፡ ኣብ ጽኑዕ መሰረት
ዝተነድቁ ፖሊሲታት ክሕንጽጽ መስራቲ ጉባኤ ስምረት ትጽቢት ይግበረሉ፡፡ ብርግጽ ናይ’ዚ ፖሊሲ’ዚ መንቀሊ፡ ካብ
ኣጠቓላሊ እተካይዶ ቅኑዕ ፖለቲካዊ ገምጋም ዝብገስ ኮይኑ፡ ፈታውን ጸላእን ኣነጺርካ ንምቕማጥ እንተበቒዕኻ፡
መዓልታዊ ንጥፈታትካ በቲ ኣብ መወዳእታ ትበጽሖ መደምደምታ ዝግዛእ ክኸውን ንቡር’ዩ፡፡ ግን ከኣ፡ ኣብ ሕሉፍ
ተሞኩሮና ኣብ መዓልታዊ ወፍርታት ብዝንጸባረቑ ኣሉታዊ ተርእዮታት እናተጸሎና፡ ብዙሕ ግዜ ዝምድናታት
ሓይልታት ተቓውሞና ክጉዳእን ካብ ቀንዲ ዕዮና ከብኩረናን ዝኾኑሉ ኣጋጣሚታት፡ ዳርጋ ሕላገትና ኮይኑ’ዩ ጸኒሑ፡፡
መስራቲ ጉባኤ ስምረት፡ ነቲ ሕዱር ሕማም ሓይሊ ተቓውሞና ክፍውስ ዘኽእል፡ ኣብ ንጹራት መትከላዊ እምነታት
ዝተሰረተ ዝምድናታት ክፈጥር ትጽቢት ይግበረሉ፡፡ በዚ ኣብ ንጹር መትከላዊ እምነት ዝፍጠር ዝምድናታት ኣቢሉ፡
መድረኻዊ ዕላማታቱ ኣብ ምፍጻም ድርዒ ዝኾኑዎ ሓይልታት እንተሊዮም ክሳብ ፍርቂ መንገዲ ብምኻድ ኣብ
ክሊ’ቲ ዘራኽብዎ ሓባራዊ እምነታት ሓቢሩ ክሰርሕ ድልውነቱ ከረጋግጽ ይግባእ፡፡ እቲ ቅኑዕ ናይ ቃልሲ መርሆ፡
ምምልላእ እምበር ተመዓዳዳዊ ሓይሊ ምፍጣር፡ ንረብሓ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ብፍጹም ኮይኑ ስለዘይፈልጥ፡፡
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/፡ ገና ካብ ድሮ 6ይ ውድባዊ ጉባኤኡ ጀሚሩ፡ ሰፊሕን
ንቑሑን ተሳትፎ መንእሰያት ኤርትራ ዘረጋገጸ፡ መንእሰይ ማእከሉ ዝገበረ ሓያል ናይ ለውጢ ስሕበት ዘለዎ
ፖለቲካዊ ውድብ ምምስራት፡ ኣብ መስርሕ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዓብይ ትርጉም ከምዘለዎ ብጽንዓት ኣሚኑ፡ ኣብ
ምዕዋቱ ብጺሒቱ ክገብር ጸኒሑ’ዩ፡፡ ኣብ 6ይ ውድባዊ ጉባኤኡ ድማ፡ ከም ኣገዳሲ ፖሎቲካዊ ውሳኔ ኣስሚሩሉ
ሓሊፉ። ንምዕዋቱ ድማ፡ ብዕቱብነት እናሰርሐ መጺኡ።
ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ቃልስና፡ ሰፊሕ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት ኤርትራ ምምስራትን፡
መንእሰያትና ቀንዲ ማእከሉ ዝገበረ ፖለቲካዊ ውድብ ምፍጣርን፡ ሕድሕዶም ተመላላእትን ተመጋገብትን'ምበር፡
ዘጋራጩ ነገር ኣሎዎም ኢሉ ኣይኣምንን። ስለዚ ድማ፡ ስምረት መንእሰያት ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር፡ ከም
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ወሰንቲ ኣጀንዳታትቱ ሒዙ ክቃለሰሎም ከምዝግባእ እናተሓሳሰበ መጺኡ እዩ። መን ካብ መን ይቕድም ኣብ ዝብል
ሕቶ ድማ፡ ምስ ዓቕምን ብቕዓትን ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ከምዝተኣሳሰር፡ ብጽንዓት ይኣምን።
ኣብ መንእሰያት ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ሕኑን መንፈስ ቃልስን በዓል-ቤታዊ ስምዒትን ናህሩ ከይነከየ ናብ ዝጭበጥ
ነገራዊ-ሓይሊ ንምስግጋሩ፡ ዝተጀመረ ጉዕዞ ኣወንታዊ መኽሰብ ቃልስና ምዃኑ ብጽንዓት ይኣምን፡፡ ካብ'ዚ እምነት’ዚ
ብምብጋስ፡ ውድብና፡ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ዘጥረዮ ኣወንታዊ ተሞኩሮ ኣብ ምስግጋር ይኹን፡ ንምዕዋት’ዚ ጉባኤን
ኪኒኡን ኣብ ሓባራዊ ዕላማታትናን ኣብኡ ብንፈጥሮ ዕግበትን መሰረት ብምግባር፡ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ዕላማታትና
ንምዕዋት፡ ብጽምዶ ክሰርሕ ድልው ምህላዉ ከረጋግጽ ይደሊ፡፡

ናብ ኣዳለው ቲ ዓም ዲ ደብ ዳቤታ ት መ ጽሄት መ ርሆ፡- ብቐዳምነት ሕውነታዊ ሰላምታይ ኣቕርበልኩም።
ናይ'ዛ ዓምዲ'ዚኣ ቀዋሚ ዓሚል ክኸውን ወሲነ ኣሎኹ። ዓቕምን ኣኻእሎን ይሃበኒ፤ ኣሜን። በሉ ንሎሚ መሪጸያ
ዘሎኹ ኣርእስቲ ቀጺላ ዘላ እያ።

ጽቡቕ ብስራት!!
ካብ ቅድሚ 15 ዓመት ጀሚሩ፡ ንብርክት ዝበላ ውድባትና ዝሓቖፈ ምሕዝነት ክፍጠር፡ ጽንሕ ኢሉ ድማ፡ ኣብ
ሞንጎ ወከልቲ ውድባትና ብዝውላዕ ምስሕሓብ፡ ክንፈናጨል ዓይንና እናረኣየ እዝንና እናሰምዐ ሓሊፍናዮ። ካብ
ነብሲ ወከፍ ፖሎቲካዊ ውድብ፡ ክልተ ሰባት ወከልቲ ኮይኖም ዝተሳተፉሉ ግንባር፡ መን ኣቦ-መንበር ይኹን ኣብ
ዝብል ሞጎተ፡ ዝተፈጠረ ፍልልይ፡ ህዝብና ይኹን ኣባላት ውድባትና፡ ትጽቢት ዘንበርናሉ ግንባር፡ ናብ ክልተ
ገሚዖም ናብ ውድባቶም ዝተመለሱሉ ታሪኽ 2007 ክዝክር እንከሎኹ የስገድግደኒ።
ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ፡ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ኣመራርሓታት፡

ጊዝያዊ ናይ ሓሳብ ምፍልላይን ምውጣጥን

ከጋጥም ከም

ንቡር እንርእዮ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን፡ ውድብ ወኪልካ'ምበር ንኹሉ ወዳኢ ነገር ኮይንካ ከምዘይተላኣኽካ
ብምርሳዕ፡ ኣብ ኣኼባ መሪሕነት ሰፊሕ ግንባር፡ ፍልልይ ርእይቶ ስለዝፈጠርካ፡ ናይ ሓባር ግንባር ናብ ክልተ
ገሚዕካ፡ ክምረቐልካ ናብ ውድብካ ምምላስ ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባር ምንባሩ መን ክስሕቶ። እንተኾነ ግን፡
ቀደሙ'ውን እቶም መስረቲ ሰፊሕ ግንባር፡ ንሳቶም እቶም ወከልቲ ፖሎቲካዊ ውድባት ብምንባሮም፡ ምስ እምነቶም
ዘይስማማዕን ቃሕ ዘይብሎምን እንተኾይኑ፡ ምስ ውድቦም ከይተማኸሩ፡ ከም ውልቀ ጥሪቶም ፋሕ ኣቢሎሞ ክመጹ
ስኽፍ ከምዘይብሎም ብኣንክሮ ተዓዚብናዮም ኢና። እቲ መስደመም ዝኾነ ነገር ድማ፡ ምስ ብጾቶም ከይተማኸሩ
ዝበተኑዎ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል፡ ውድቦም ከም ቅኑዕ ውሳነ ተቐቢሉ፡ ድፋዕ ክኾኖም ዝሰርሑዎ ተዋስኦ እዩ።
ናይ ሓባር ግንባር መስሪትናልካ ተባሂሉዎ፡ ብምሒር ታሕጓስ ኮቦሮ ሓምሓም ዘህረሙዎ ኣባል ውድቦም፡

ብኢደ-

ወነኖም ነቲ ዘቖሙዎ ግንባር ምስ ኣፍረሱዎ ድማ፡ ድፋዕ ሒዙ ድኽመቶም ክከላኸል፡ ማይክሮፎን ኮይኑ ምስኦም
ክነብሕ፡ ከይሓነኹ ክዋፈሩ ምርኣይና እዩ። ብስምዒት ተነዲሖም ዘፍረሱዎ ሰፊሕ ግንባር፡ መሊሶም ክዃንዩዎ
ላዕልን ታሕትን ክብሉ ኣማዕዲና ነቋምቶም ነበርና። ኣብዚ ኹሉ ተዋስኦ፡ ኣባል ውድባት ዘይስገር ብጽሒት
ከምዘለዎ መን ክዝክሮ። እቶም ኣብ ጉባኤታት ውድባትና ቆጽሊ ዝተነበረሎም መራሕቲ፡ ንኹሉ ነገር ወዳእቲ
ይኾኑ። ክንደይ ዓገብ'ሞ ሓሊፉ።
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እቲ ዝሓለፍናዮ ሂወት ምልስ ኢልካ ምስ እትዝክሮ፡ እቶም ንውድቦም ጸይሮም ብተወፋይነት ዝቃለሱ ኣባላት፡ ኣብ
ኣገደስቲ ውሳኔታት ውድቦም ተርኦም እንታይ ክኸውን ይግበእ ነይሩ ኢልካ ክትሓትት ይገብረካ። ብውሽጥኻ ድማ፡
እዚኣ ደኣ ካብታ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ውድቡ ገባሪ ሓዳጊ ኮይኑ ዝፍጽማ ዝነበረን ዘሎን፡ እንታይ ዝፈልያ ነገር
ኣሎ ክትብል'ውን ትደናደን። ዝኾነ ኾይኑ፡ ኣብ ዝሓለፈ እናቖዘምካ ምንባር ፋይዳ'ኳ እንተዘይሃለዎ፡ ንመጻኢ
ከይድገም ግን፡ ክንመሃረሉ ይግባእ'ዩ ዝብል እምነት ኣሎኒ፡፡
ኣብ ዝሓለፉ ከባቢ 15 ዓመታት ዘይረኣናዮ፡ ተወዲኡ ዝመጸልና እናተቐበልና፡ ግን ድማ ንቕድሚት ሓንቲ ስድሪ
ወስ ከይበልና ዝሓለፍናዮ ናይ ቃልሲ መዋእል ክንሰግሮ ከምዝጀመርና ዘመላኽት

ጽቡቕ ብስራት ሰሚዕና።

ብስራትካ ይጥዓም በሉኒ።
መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባትና፡ ካብ 31 ጥሪ ክሳብ 04 ለካቲት 2014 ዓ.ም. መበል 2ይ ምምኽኻራዊ ኣኼባ
ኣካይዶም ብዓወት ከምዝወድኡ በብወገና ተኸታቲልናዮ ኢና። ጉባኤ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ንምድላው፡ ንኣቦመንበራት ወድባትና ሓላፍነት ከም ዝተዋሃቦም ድማ፡ ኣብ'ቲ ዝተዘርግሐ መግለጺ ኣንቢብና። ብመሪሕነትና'ውን
ዝርዝር ዝበለ ሓበሬታ ሰኒቕና ኢና።
ኣቦ-መንበራት ፖሎቲካዊ ውድባትና፡ ጉባኤ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላልና፡ ናይ ምድላው ሓላፍነቶም ክዓሙ፡ ኣብ ወርሒ
ለካቲት 2014 መበል ካልኣይ ሰሙን፡ ኣኼባ ከምዘካየዱ ፈሊጥና ኢና። ኣብ ውሽጦም መቐላ ዕዮ ከም ዝገበሩ'ውን
ሰሚዕና።
ክቡራት ተኸታተልቲ ዓምዲ ደብዳቤታት፡ ንሕጂ ኣብ'ታ ተገድሰኒ፡ ካብ ዝሓለፈ ናይ ቃልሲ ጉዕዞና ፍልይ ዝበለት
መደብ ኣድሂበ እየ ሓሳበይ ክህብ ተበጊሰ ዘለኹ። ናብ ሰፊሕ ጉባኤ ፖሎቲካዊ ጽላልና ቀሪቦም ክጸድቁ፡ ብኣቦመንበራትና ዝዳለዉ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ንድፍታት፡ ክንካታዓሎም፣ ዝጎደለ ክንምልእ፣ ጌጋታት ክንእርም፣ ኮታስ
ዘሎና ዓቕሚ ክነበርክት ናይ ምይይጥ መድረኽ ክኽፈተልና ወሲኖም ምህላዎም ጽቡቕ ብስራት እዩ በሃሊ እየ።
ኣብ ሕሉፋት ጉባኤታት ሰፋሕቲ ግንባራትና፡ ብዘይካ'ቶም ከም ወከልትና ዝለኣኹ ውሱናት መራሕትና፡ መብዛሕትና
ኣባላት ውድባት፡ ተወዲኡ ምስ መጸና ነንብቦ'ምበር ኣቐዲምና ክንዝትየሉ ዕድል ንረክብ ኣይነበርናን። ሎሚ ግን፡
ከም ቀንዲ ሰብ ጉዳይን ንምዕዋቱ ኣብ ቅድሚት እንስለፍ ምዃና ኣብ ግምት ኣእትዮም፡ ነቶም ንድፍታት
ክንዝትየሎምን ሓሳባትና ክንህበሎምን፡ መድረኽ ክኽፍተልና ምውሳኖም ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ብስራት እዩ እብል።
እዚ ባህሊ'ዚ ክልመድን እናሰፍሐን እናዓሞቐን ክኸይድ ዝበግኦ እዩ። ከም ሓቂ፡ እቲ እንዝትየሉ ኣጀንዳ፡ ንኣባላት
ውድባት ጥራሕ'ውን ዝምልከት ኣይኮነን። ብቐንዱ ህዝብታትና ተቓሊሶም ከዐውቱዎም ዝሕንጸጹ ብምዃኖም፡
ኣቐዲሞም እንተተመያየጡሎምስ እንታይ ሓጥያት'ዶ ኣሎዎ እዩ? ብወገነይ የብሉን በሃሊ እየ።
ስለዚ መራሕትና፡ ንዝወሰኑዎ ውሳኔ ምእዙዛት ኮይኖም፡ ኣብ'ቶም ነዲፎም ዘውርዱልና ሰነዳት ጉባኤ፡ እኹል ጊዜ
ተዋሂቡና ክንመያየጠሎምን ክንካትዓሎምን ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ መድረኽ ክኸፍቱልና ኣዘኻኽር። ከም ኣባላት
ውድባት ተመያይጥና ርእይቶና ዘፍሰስናሎም ንድፊ ሰነዳት፡ ኣብ ጉባኤ ብወከልትና

ጸዲቖም ክመጹና እንከሎዉ፡

ናብ ህዝብታትና ወሪድና ንምዕዋቶም ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡ ከምዘይንሰንፍ ርግጸኛ እየ። ስለዚ መራሕትና፡ ኣብ
ቃልኩም ጽንዑ እናበልኩ፡ ንዘስምዑና ጽቡቕ ብስራት ድማ ምስጋናይ ኣቕርብ።
ወዲ ቀሺ ኣባል ሰደግኤ
ካብ መዓስከር ሽመልባ
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