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ብሓልዮት ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ 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)

Website: - www.merho.net
E-mail:- webmaster@merho.net or admin@merho.net
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እታ መዋጽኦ ትኾነና፡ ኣብ ኢድና እያ ዘላ!
ነጻነት ሃገርና፡ ፍረ ነዊሕን መሪር ተጋድሎናን ሰፍ ዘይብል ጅግንነታዊ መስዋእትናን እያ። ኩላትና ኤርትራውያን
ብፍቕሪ፣ ብምክብባር፣ ብማዕርነትን ብጎደና ምዕባለ ንቕድሚት ክንምርሸላ ዝበሃግናያ፡ ዋጋ ዓሰርተታት ኣሽሓት
ስዉኣትናን ኣማኢት እሽሓት ኣካለ-ስንኩላናን እያ። ንሕና ኤርትራውያን፡ ሃገርና ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ
ንምውጻእ ዘካየድናዮ መሪር ተጋድሎን ዝኸፈልናዮ ሞባእ ሓርነትን፡ ንሓንቲ ካልኢት'ውን እንጣዓሰሉ ኣይኮነን።
ክንጣዓሰሉ'ውን ኣይግባእን፡፡ ዋላ'ኳ ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ብሓደ ጨካን ፋሽስታዊ ጉጅለ ተባሒቱ፡ ድሕሪ ነጻነትና
ዝባሃግናዮም ጸጋታት እንተዘይረኸብና፡ እቲ ናብ ሰላም፣ ዲሞክራስን ምዕባለን ክንምርሽ ዘብቃዓና ጎደና፡ ባዕዳዊ
መግዛእቲ ብምውጋድ ዘርሓውናዮ ብምዃኑ፡ ዓብይ ቁም-ነገር ዘለዎ ዓወትና ብምዃኑ፡ ወትሩ ክንዕቅቦን ክንሕብሕቦን
ይህልወና።
እዚ መሰረታዊ ሓቂ'ዚ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይነእትዎ ኮይኑ፡ ግን ድማ ብሰንኪ ፋሽስታዊ ጉጅለ ኢሳይያስ፡ ዝተጠለሙ
ዓበይቲ ክቡራት ዕላማታት ኣለዉ። ኤርትራ ሃገርና፡ ዓዲ ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ ፍትሒን ምዕባለን ክትከውን ናይ
መወዳእታ ዕላማ ዝተናውሐ ብረታዊ ተጋድሎና ምንባሩ ኣይንዝንገዖን ኢና። እዞም ክቡራት ዕላማታት'ዚኦም፡
ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ተጠሊሞም እዮም። ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ንዝነኦምን ክብሮምን ክብሉ
ዝተኸተሉዎ ኣንፈት፡ ንባዕላቶም፡ ንዘሕፍር ፍሽለት፣ ንሃገርና ናብ ሕሱም ውድቀት፡ ንህዝብታትና ድማ ንሓደጋ
ብርሰትን ምብትታንን የሳጥሖም ምህላዉ ኣብ ባይታ ይረአ ኣሎ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ካብ ብጕሓቱ፡
ብትምክሕቲ ሓቢጡ ዝሓዞ መንገዲ፡ ዓቐብ ከደይቦ ስለዘይከኣለ፡ ብመንፈስ ተስፋ ምቑራጽ፡ ''ኣነ ዝሞትኩላ ዳንዴር
ኣይትብቆላ'' ዝብል ምስላ እንስሳ ሒዙ፡ ህዝብን ሃገርን ለኪሙ ክወድቕ ንቑልቁል ይሕምበብ ኣሎ።
ንብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ብምምዝማዝ፡ ሓድነቶም ኣላሕሊሑ፡ ኣብ ሕድሕዶም ኣተፋኒኑ፡ ኢዶም
ጠሚሮም እግሮም ዓጺፎም፡ በቲ ዝተለሞ መስመር ጥፍኣት ከንቆልቁሉ ይደፍኦም ኣሎ። በቲ ካልእ ድማ፡ ነዚ
መንገዲ ዕንወት'ዚ ዘይተቐበሉ፡ ከም ደቂ ዛግራ ሃገሮም ራሕሪሖም፡ በብመዓልቱ ናብ ስደት ፋሕፋሕ ይብሉ ኣሎዉ።
ግዳይ፡ ደላሎ፣ ሃልሃልታ ሙቐት ሰሃራን ሲናይን፣ ዓሳታት ማእከላይ ባሕርን ይኾኑ ኣሎዉ። ከም ሃገርን ህዝብን
መዋጽኦ ዘይከውን ግጉይ ኣማራጺ ሒዞም ይኸዱ ኣሎዉ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ንልዕሊ 23 ዓመታት፡ ብሓደ ወገን፡ ብዘይትግበሩ መብጻዓታት እናጠበሩ፡ በቲ
ካልእ ወገን ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና መወዳድርቲ ኣልቦ ግፍዕታትን ዝተፈላለዩ መልክዕ ዝሓዙ በደላትን
ከውርዱ ጸኒሖምን ኣሎዉን። ብሕታዊ ተሓታቲ ናይ ኩሎም መልክዓት ስቓያትና፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን
ጉጅልኡን ጥራሕ እዮም። ካብኡ ወጻኢ ዝሕተት ህዝቢ፣ ፍሉይ ብሄር፣ ሃይማኖት ወይ ኣውራጃ የልቦን። ኣብ
ዝባን ህዝብታትና ዝወርዱ ወጽዓታት መግለጺታቶም ብዘየገድስ፡ ተሓታቲኦም ኢሳይያስን ጉጅልኡን ጥራሕ
ምዃኖም ክነስምረሉ ይግባእ። ስለዚ ከም ህዝብን ሃገር ህልውናና ንምውሓስ፡ ዘተኣማምን ቀጻልነትና ንምርግጋጽ
እንበቕዕ፡ ቀንዲ ቱኽረትና ኣብ ልዕሊ'ዚ ገበነኛ ስርዓት ምስ እነቕንዕ ጥራሕ እዩ።
ተቓወምቲ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ሃገርና፡ ዝተፈላለዩ ኣማራጺታት ክህልወና ንቡር
እዩ። እዚ ቅኑዕ መግለጺ ፖሎቲካዊ ብዙሕነት ሰልፍታት ጌርና ክንወስዶ ዝግባእ እዩ። ቅድም ቀዳድም ግን፡
ንሰላማዊ ዲሞክራስያዊ ውድድር ረጊጡ ሒዙ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ህዝብታትና ንምብራስ ሃገርና ነበረት ንምግባር
ተዓጢቑ ዝሰርሕ ዘሎ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ብቐዳምነት ክነውግድ ይህልወና። ምእንቲ'ዚ ድማ፡ ኣብ
ቅኑዕ መርሆታት ምሕዝነት ኣትኪልና፡ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ ናይ ህዝብታትና ሰፊሕ ደገፍ ዘረጋግጹልና ቅኑዓት
እዋናውያን ዕላማታት ሓንጺጽና ክንቃለስ ይግባእ። ንድሕንነትናን ውሑስ ቀጻልነትናን ዝሓይሽ ብሕታዊ መዋጽኦ፡
ኣብ ኢድና እያ ዘላ። ዓቲብና ክንሰርሓላ ይህልወና።
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መርሆ

ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ

መጋቢት 2015

ኣመል ምስ መግነዝ፡
ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ወይ ድማ ኣብ መዓልቲ ነጻነት፡ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ካብ ዝቐርቡ መግለጺታት ገለ ለውጢ ዶኾን
ይእወጅ ኢሎም ቋሕመም ዝብሉ ዜጋታት ምህላዎም ሓቂ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ወይ ድማ ኣብ ዝነብሩለን ሃገራት ወጻኢ፡ ኣብ
ቅድሚ ተሌቪዥን ተኾዲጮም መኽፈቲ ኣፍ ዝኾኖም ''ጥዑም'' ቃል ያኢ ክሰምዑ። እንተ ኢሳይያስ ግን፡ ሎሚ ሎሚ ነገር
እናተውደኦ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ብምቁራት መብጻዓታት ልቢ ህዝቢ ምስላብ ዝተሓረሞ፡ ተስፋ ዝቖረጸ ስርዓት፡ ኣብ ናይ
መወዳእታ ዕለተ-ዕርበቱ ናብ ህልኽ እናኣተወ ከምዝኸይድ ተሞኩሮ ዝሓለፉ ጨቆንቲ የምህረና እዩ።
ኢሳያይስ/ህ.ግ.፡ ሜዳ ኤርትራ ንበይኑ ብሒቱ ኣብ ዝሓዘሉ ጽባሕ፡ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ህግሓኤ 1987 ዓ.ም. ተጓይዩ ዝተግበሮ
እንተነበነረ፡ ነቲ ሽማዊ ዋና ጸሓፊ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ተጋ/ ሮሞዳን መሓመድ ኑር፡ ካብ ቦቱኡ ብምልጋስ፡ ዋና ጸሓፊ
ህግሓኤ ኮይኑ ተሸይሙ። ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ፡ ኣብ ድሮ ሓርነት ሃገር ምስ ድምጺ ሓፋሽ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት፡
ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ኤርትራን ህዝብታታን ኣመልኪቱ፡ ''ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈና ሃገር ክትከውን ምዃና ተተንበየ።
መነባብሮ ህዝብታታ ድማ፡ ኣብ ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ሚልዮን ቅርሺ ዘወፈየን እንቋቑሖ ዘበርከተን ዜጋ፡ ብማዕረ ዝነብረላ ሃገር
ክትከውን እያ በለ። ትንቢትን መብጻዓን ኢሳይያስ፡ ነቶም ድሕሪ ሃገራዊ ነጻነት ኩሉ ጸጽቡቑ ዝምነዩ ዝነበሩ ህዝብትትና ልቦም
ክመልእን ብዓብይ ሃንቀውታ ክጽበዩ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ትሕቲ ''ሎሚ ዘይከተተ ብደዉ ከምዝሞተ'' ዝብል ጭርሖ፡ ሂወቶም፣
ንብረቶምን ገንዘቦምን ክፍስሱ ዝደረኾም ነበረ። ድሕሪ ማእለያ ዘይብሉ መስዋእቲ ድማ፡ ሓርነት ሃገር ብግንቦት-1991 ተረጋገጸ።
ህዝብታትና፡ ንሓጎሶም መግለጺ ሰኣኑሉ። ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ከም ኩሉ ዝከኣሎ፡ ትሕቲ እዝጊሄር/ኣላህ፡ ፍሉይ ፍጡር ኮይኑ
ተራእየ።
ወዲ ኣፎም ብሪ................ተባሂሉ ተዘየመሉ። ተረፍ መስዋእቲ ዝኾኑ ደቀን ዝረኸባን፡ ዓይኒ ደቀን ዘይረኣያን
ስድራታት ብማዕረ ዓለላን ዘለላን፡፡ ኣብ በረኻ ዝነበረን ኣብ ዓዲ ዝጸንሐን ተሓቛቒፉ ብሰላም ክነብር ምሒር በሃገ፤ ኣብ ጽባሕ
ሓርነት ሃገርና፡ ናይ ህዝብታትና ተስፋን ሃንቀውታን ብመንጽር ዝኸፍሉዎ ከቢድ መስዋእቲ፡ መዳርግቲ ኣይነበሮን።
እንተኾነ ግን፡ ''ወዲ ድሙ ነይገድፍ ግብረ እሙ'' ከምዝበሃል፡ ኣብ ሓቀኛ ሰላም፣ ምዕባለ፣ ዲሞክራስን ወሳንነት ህዝብን እምነት
ዘይብሉ ኢሳይያስ፡ ካብ ዝጋደል ሒዙዎ ዝዓበየ፡ ጸረ ዲሞክራስን ጸረ ህዝብን ባህርያቱ፡ መንበረ ስልጣን ሃገር ምስ ተቖናጠጠ'ውን
ዘይምሕር ሕማሙ ኮይኑ ከምዝቕጽል፡ በጨቕ እናበለ ክጎስዖ ጀመረ። ደጊም ሃገር ነጻ ኮይና ኣላ፤ ኣባይና ተኣልዩ ኣሎ፤ ኣብ
በረኻን ኣብ ዓድን ዝጸንሑ፡ ኣብ ጀብሃን ሻዕብያን ዝተጋደሉ ደቆም ተሓቛቒፎም ብሓባር ሃገሮም ክሃንጹ እዮም ኢሎም
ዝተመነዩ ህዝብታትና፡ ብሽም መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ዝተሰመየት ዕለት፡ ዘይተጸበዩዎ መርድእ ናብ እዝኖም ተደርጉሐ። ብ20
ሰነ 1991፡ ነጻ ምንቅስቓስ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ብኣዋጅ ዝእግድ መግለጺ ብኢሳይያስ ተቓልሐ።
ኣብ ሜዳ፡ ብማእለያ
ዘይብሎም ገበናት ዝተጨማለቐ ኢሳይያስ፡ በትረ ስልጣን ኣብ ዝሓዘላ ጽባሕ፡ ንነባራት መራሕትን ተጋደልት ሓርነት፡ ከሳስን
ፈራድን ክኸውን፡ ምሕንሓን ጀመረ። ''ናይ ውድባት ሓሸውየ ኣይፍቀድን እዩ፤ ብሽም ውድባት ምጥቛስ ከም ከቢድ ወንጀል እዩ
ዝቑጸር፤''....ወዘተ ኢሉ መደረ።
ኣብ ዝተናውሐ ብረታዊ ተጋድሎና፡ ብሽም ፈሊጣውያን ኣናጹ፣ ኣውራጃውያን፣ መንካዕ፣ የማናውያን ...ወዘተ ዝብሉ ናይ ጸለመ
ኣስማት እናለጠፈ፡ ብቕሉዕን ብስዉርን ኣሽሓት ንጹሃት ሃገራውያንን ዲሞክራስያውያንን ተጋደልቲ ዘሕቀቐ ኢሳይያስ፡
ፖሎቲካዊ ስልጣን ብሒቱ ካብ ዝሓዘላ ጽባሕ፡ ብዘይ ሕግን ርትዕን ከሳስን ፈራድን ባዕሉ ክኸውን ምድላዩ፡ መጻኢ ዕድል
ሃገርናን ህዝብታትናን ናብ ዝኸፍአ ደልሃመት ከምዘምርሕ ዘይተገንዘበ እንተነይሩ፡ እቲ ብታሕጓስ ነጻነት ምስ ሰኸረ፡ ገና
ዘይዘሓለ ሸነኽ ጥራሕ እዩ ነይሩ። እንተ ንብዙሓት ግን፡ ዓው ኢልካ ዘይብከዮ ሞት ሕጹይ ከምዝኾኖም ዘይሰሓት ሓቂ ነበረ።
ናይ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ውድባት ነጻ ምንቅስቓስ ብምዕጋት፡ ስልጣን ብሒትካ ብምሓዝ ሃገር ክተመሓድር ምፍታን፡ ነቲ ኣብ
ድሮ ሓርነት ዝተመባጽዖ፡ ''ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈና ሃገር ክትከውን እያ'' ዝብል ትንቢት ብሰንጣቕ ዝጻርር ምዃኑ፡
ነቶም ካብ ወጋሕትኡ ባህርያት ኢሳይያስ ዝፈልጡ ተቓለስቲ ኣይተሰወሮምን። ገና ትጽቢቶም ዘይጸንቀቑ ወገናት ግን፡ ''ደሓን
ሓደሽቲ ስለዝኾኑ እዮም፤ ዕድል ንሃቦም፤'' ብምባል ከመኻንዩሉ ይፍትኑ ምንባሮም ናይ ቀረባ ተዘክሮና እዩ።
ኣብ ጽባሕ ሓርነት፡ ነጻነት ሃገርና፡ ብመንገዲ ሪፈረንደም ሕጋዊ መዛዘሚ ክግበረሉ ምስ ተሰማምዐ ድማ፡ ኢሳይያስ ነዚ
መስርሕ'ዚ ንበይኑ ብሒቱ፡ በቲ ንሱ ዝወጠኖ ጥራሕ ክኸይድ ወሰነ። ብርግጽ እዚ ኣንፈት'ዚ፡ ነጸብራቕ ናይ'ቲ ናይ ውድባት
ሓሸውየ ኣይፍቀድን እዩ ዝብል ኣዋጁ ምዃኑ ዘይሰሓት እዩ። ስለዝኾነ'ውን፡ ኣብ መስርሕ ሪፈረንደም ናይ ዝኾነ ይኹን
ፖሎቲካዊ ውድብ ተሳትፎን ምንቅስቓስን ከምዘይፍቀድ ብግብሪ ሰርሓሉ።
ኢሳይያስ፡ ነዚ እዉጅ ዝኾነ ጸረ ዲሞክራስያውን በሓትን ባህርያቱ፡ ኣብ ህዝቢ ዘሕድሮ ትዕዝብቲ ንምድብስባስን ስምዒቶም
ንምልስላስን ክብል፡ እንደገና ሓድሽ መብጻዓ ኣስመዐ። ሪፈረንደም ክሳብ ንዛዝም ዕድል ሃቡና፤ ድሕሪ ሪፈረንደም ኣብ ትሕቲ
ቅዋማዊ ስርዓት ናይ ሰልፍታት ነጻ ምንቅስቓስ ክፍቀድ እዩ፡ ዝብል ነበረ። ን20 ዓመታት ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልሲ፡ ን30
ዓመታት ድማ መሪር ብረታዊ ተጋድሎ ዘካየዱ ህዝብታትና፡ ብመንገዲ ሪፈረንደም ሕጋዊ መዛዘሚ ክገብሩሉ፡ ዋናታት ነጻን
ልኣላዊትን ሃገርን ክኾኑ፡ ብዓብይ ሃንቀውታ ዝጽበዩ ብምንባሮም፡ ንናይ ኢሳይያስ መብጻዓ ብቐሊሉ ክውሕጡዎን፡ ኣብ ልዕሊ
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ፖሎቲካዊ ውድባት ድማ፡ ተጽዕኖ ከዕርፉ ጀመሩ። ኢሳይያስ ዝበሓቶ መስርሕ ሪፈረንደም ክሳብ ዝዛዘም፡ ተቓወምቲ ውድባት
ትዕግስቲ ክገብራ ድርኺቶም ቀጸሉ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ዝኽተሎ ስልቲ ወትሩ ''ዝብኢ ክሳብ ዝደሉ ይሕንክስ'' ብምዃኑ፡ ብሓደ ወገን ምቁር መብጻዓ እናስመዐ፡
በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ኣብ ርእሲ ፖሎቲካዊ ውድባትን መራሕተንን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ሰፊሕ ወታደራውን ስለያውን
ወፈራታት ብምክያድ ንምጽጻዮም ተረባረበ። ኣብ ሜዳ፡ ኣብ ልዕሊ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ብወታደራዊ መጥቃዕቲ ጉድኣታት
ኣውረደ፡፡ ናይ ምንቅስቓስ ዕድሎም ኣዝዩ ክጸብብ ገበረ። ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ መራሕቲ ዝተፈላለዩ
ፖሎቲካዊ ውድባት፡ መጭወይትን ቅንጸላን ብምፍጻም ከቢድ ኪሳራታት ኣውረደ።
ኣብ ጽባሕ ሪፈረንደም፡ እቲ ብዛዕባ ማዕረ ተጠቃምነትን ማሕበራዊ ፍትሕን ዝተመባጽዐ ኢሳይያስ፡ ብህዝቢ፡ ንማሕበራዊ
መነባብሮን ቁጠባዊ ሂወትን ኣመልኪቶም ዝቐረቡሉ ሕቶታት፡ እሩም መልሲ ክህብ ከምዘይበቕዐ ንዝክሮ እዩ፤ ናይ ህዝብና፡ ናይ
መብራህቲ፣ ማይ፣ ገዛ ኪራይ... ወዘተ ክብሪ፡ መንግስቲ መፍትሒ ከናድየሎም ዝቐረቡሉ ሕቶታት፡ ''ሰንበት ሰንበት ኣብ
ገገዛኹም ኬድና በጊዕ ዘይሓረድናልኩም ወይ ድማ በርሚል ናፍጣ ኣብ ገዛኹም ዘይቀረብናልኩም ኢኹም ደሊኹም'' ዝብል ናይ
ብደዐን ንዕቀትን መልሲ እዩ ዝሃበ። ኣብ 1993ን 1994ን ድማ፡ ኩነታት መነባብሮኦም ክመሓየሸሎም ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየዱን
ሕቶታት ዘቕረቡን ኣባላት ሰራዊትን ጀጋኑ ኣካለ ስንኩላናን፡ ብኢሳይያስ ዝተወሃቦም ግብረ መልሲ፡ እዚ ሕንቃቐ እዩ ዝብል ናይ
ኣሽካዕላል መልስን፡ ማእሰርትን ቅንጸላን እዩ ዝነበረ።
ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ዕድመ ስልጣኑ በብእዋኑ ዝህቦም መብጻዓታት፡ ግብረ መልሶም ከይወዓለ ከይሓደረ ብርኡይ
ጥልመት እናተተከአ ምምጽኡ፡ ነቶም ዝሓለፉ ናይ 23 ዓመታት ዘበነ ስልጣኑ ብምዝካር፡ ምርግጋጽ ይከኣል እዩ። መብጻዓን
ጥልመትን መለለዪታት ኢሳይያስ ኮይኖም እዮም መጺኦም። ብምቕጻል፡ ካብ'ቲ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ርእሰ ፋሽስት
ኢሳይያስ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ፡ ኣብ ሓደ ዓብይ ፖሎቲካዊ ኣርእስቲ ርእይቶና ኣቐሚጥና ክንድምድም ኢና።
ኢሳያይስን ጉጅልኡን፡ ህዝብታትና ንምድንጋርን ንዲፕሎማስያዊ ሃልክን ክብሉ፡ ኮምሽን ቅዋም መዚዞም ዝነደፉዎን ብተሳትፎ
ህዝቢ ምይይጥ ተኻይዱሉ ብሃገራዊ ባይቶ ጸዲቑ ኢሎም ዝደስኮሩሉ ሃገራዊ ቅዋም 97 ምንባሩ ኩሉ ይፈልጦ።
ፖሎቲካዊ ባህርያት ኢሳይያስ/ህግደፍ ንዝፈልጥ፡ ካብ ዝኾነ ይኹን ተጽዕኖ ነጻ ዝኾነ፣ ናይ ዝተፈላለዩ ወገናት ሱታፈ ዘረጋገጸ
ኮምሽን ቅዋም ክምዘዝ ምጽባይ ሕልሚ እዩ። ብተወሳኺ፡ ንድልየት ኢሳይያስ/ህግደፍ ጥራሕ ከፈጽም ዝቖመ ኮምሽን ቅዋም
ዘዳለዎ ንድፊ፡ ነጻን ዲሞክራስያውን ተሳትፎ ህዝብታትና ክካየደሉ ምሕሳብስ ይትረፍ ምሕላም'ውን ኣይከኣልን። ናይ ውድባት
ሓሸውየ ፈጺሙ ኣይፍቀድን እዩ ብዝብል ፋሽስታዊ ኣዋጅ፡ ምንቅስቓስ ሰልፍታት ኣብ ዝተኣገደሉ ሃገር፡ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ
ኣማራጺታት ዝሓቖፈ ንድፊ ቅዋም ተዳልዩ፡ ንምይይጥ ክወርድ ምሕሳብ ድማ ዘበት እዩ። ኩሉ ትሕዝቶ ናይ'ቲ ንድፊ፡
ብቅኒትን ድልየትን ህግደፍ ጥራሕ ዝተቐየሰ ክኸውን ግድን እዩ።
ኣበይ ዝነበርካ ኢኻ? ንስኻ እንታይ ኣፍለጠካ? ዝተበሃለካ ጥራሕ ትገብር ብዝብሉ ካድራትን መራሕትን ህግደፍ ጥራሕ ዝተመርሐ
መድረኻት፡ ህዝቢ ርእይቶኡ ብነጻ ዘፍስሰሉን ተሰማዕነት ዝረኽበሉን ከቶ ክኸውን ኣይክእልን፤ ኣይነበረን ድማ። ይኹን'ምበር፡
በዚ በሓትን ፍጹም ጸረ ዲሞክራስያውን ኣንፈት'ዚ ሓሊፉ፡ ብሃገራዊ ባይቶ ህግደፍ ጸዲቑ ዝተባሃለ ሃገራዊ ቅዋም፡ ንዘለዓለማዊ
ንግስነት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝዳፋእ ዓንቀጽ ብምስፋሩ፡ ናብ'ቲ ዘይተርፎ ሓመድ ድበ ክኣቱ ብይን ክወሃቦ ጊዜ ኣይወሰደን። ሓደ
ካብ'ቲ ነዚ ሽማዊ ሃገራዊ ቅዋም'ዚ፡ ናብ ዓቢይ ጋህሲ ንምቕባሩ ሰፊሕ ባብ ዝኸፈተ ድማ፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተወለዐ
ኣዕናዊ ኵናት እዩ። እዚ ብምስምስ ዶብ ዝተወልዐ ፋሽስታዊ ወራር፡ ገዚፍ ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕሚ ሃገርና በሊዑ ዘብቀዐ'ኳ
እንተኾነ፡ እነሆ ክሳብ ሎሚ፡ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ብዝኾነ ኩነታት፡ ናይ መወዳእታ መዕለቢ ከይረኸበ ተንጠልጢሉ፡ ንትግባረ'ቲ
ብዘይ እዉጅ ዝተቐበረ ስማዊ ሃገራዊ ቅዋም፡ መመኽነይታ ኮይኑ ጸኒሑ ነይሩ እዩ።
ጉዳይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ከም ዓቢ ፖሎቲካዊ ኣጀንዳ ኮይኑ፡ ኣብ ኣባላት ህግደፍ፣ ሓደስትን ነባራትን ተቓወምቲ ፖሎቲካዊ
ውድባት፡ ከካትዕ ከምዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። ደገፍቲ ''ሃገራዊ ቅዋም 97''፡ ንትግባረኡ ጎሮሮኦም ክሳብ ዝልሕትት ክጽውዑ
ጸኒሖም። በቲ ካልእ ድማ፡ ነባራት ፖሎቲካዊ ውድባት፡ እዚ ሃገራዊ ቅዋም'ዚ፡ ብነጻ ሃገራዊ ኮምሽን ዘይተነድፈን ዝተፈላለዩ
ፖሎቲካዊ ኣማራጺታት ሓቝፉ፡ ናይ ህዝብን ፖሎቲካዊ ሓይልታት ነጻ ተሳትፎን ምይይጥን ዝተኻየደሉ ኣይኮነን። ናይ ህግደፍ
ፖሎቲካዊ ፕሮግራም ቅዳሕ እዩ፤ ብሽም ሃገራዊ ባይቶ፡ ብማ/ሽማግለ ህግደፍ ዝጸደቐ እዩ፤ ስለዚ ድማ ከም ሃገራዊ ቅዋም
ኣይንቕበሎን እናበሉ ጸኒሖም እዮም። መራሕቲ ህግደፍ ድማ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት፡ ዝተፈላለዩ መልስታት ይህቡሉ'ኳ
እንተነበሩ፡ ''ኣብ ፍሉይ ኩነታት ኢና ዘሎና፤ ልኣላውነትና ገና ኣይተዋሕሰን'' ዝብል ከም ገዛኢ ምላሽ ከጋውሑዎ ዝጸንሑ እዩ።
ዓሚ ብምኽንያት መበል 23 ዓመት መዓልቲ ነጻነትና፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ ኣብ ዘቃልሖ መግለጺ ''መስርሕ ምንዳፍ ቅዋም
ክጅመር እዩ'' ብምባል ዝፈለሞ መደረ፡ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት 2015 ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ድማ፡ እዉጅ መርድእ
ንደገፍቲ ቅዋም 97 ኣቃሊሑ ኣሎ። ንልዕሊ 15 ዓመት ዘይሰርሐ ብተግባር ዝሞተ እዩ ኢሉ ኣርዲኡ። ስለዚ ድማ፡ ነቲ ኣብ
መዓልቲ ነጻነት ዝሃቦ መግለጺ ብምጥንኻር፡ በታ ብምስጢር ዘቖማን፡ ማንም ንምፍላጣ ክሓትት ዘይፍቀደሉን ኮሚቴ ኣቝሙ
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መርሆ

ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ

መጋቢት 2015

መስርሕ ምንዳፍ ቅዋም ይቕጽል ምህላዉ ኣተንቢሁ ኣሎ። ትማሊ ባዕሉ ብዝመዘዛ፡ ቅልዕቲ ሃገራዊ ኮምሽን፡ ተዳልዩ ጸዲቑ
ተባሂሉ ሰፊሕ ፕሮፖጋንዳ ዝተሰርሓሉ ''ሃገራዊ ቅዋም'' ናይ ሞት ብይን ዝኣወጀ፡ ሕጂ ድማ በታ ምስጢራዊት ኮሚቴ ዝተዳለወ
ቅዋም፡ ንመጻኢ ዕድል ሃገርና ዝቐዱ ክኸውን እዩ ኢልካ ምሕሳብስ ይትረፍ ምሕላም'ውን ኣይከኣልን። ኣብ ልዕሊ ህዝብታት
ኤርትራን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን ንልዕሊ 20 ዓመታት እናሻካዕለለ ዝመጸ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ደረጃ ንዕቀቱ ሰማይ
ከምዝዓረገ ዘመልክት ናይ ብደዐ መደረ እዩ ኣስሚዑ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት 2015።
ካብ ወጋሕትኡ ፖሎቲካዊ ባህርያት ኢሳይያስ ብልክዕ ዝገምገምና ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ንሓንቲ ካልኢት'ውን
ትኹን፡ ብመደረታቱ ይኹን መብጻዓታቱ ተሃሚልና ኣይንፈልጥን። ''ዘይተጽግበኒ ቅጫስ ኣብ ሞቕላኣ እንከላ እፈልጣ'' ስለዝኾነ
እቲ ሓቂ። እቶም ብመብጻዓታት ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ ደጋጊሞም ዝጎምጀዉን፡ ብተደጋጋሚ ናይ ለውጢ ዕድል ዝተተስፈዉን
ግን፡ ዝረኸቡዎ ግብረ መልሲ እነሆ። ''ቅዋም ዝበሃል የለን፤ ዝሞተ እዩ'' ዝብል እዩ። ''ኣመል ምስ መግነዝ'' ዝበልና ድማ ነዚ
ሓቂ'ዚ ደጊምና ንምዝኽኻር ስለዝደለና ኢና። ስለዝኾነ'ውን ካብ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ዝኸፍአ ሓደጋ ብርሰትን
ምብትታንን ሃገርናን ህዝብታትና'ን'ምበር፡ ዝሓሸ መዋጽኦ ንረኽበሉ ዕድል የልቦን። እታ ብሕታዊት መዋጽኦ፡ ኣብ ኢድ
ህዝብታት ኤርትራን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን ጥራሕ እያ ዘላ። ብቅኑዕ ናይ ምሕዝነትን ሓድነት መትከላዊ መርሆ እናተመራሕና፡
ኣብ ህጹጻት እዋናውያን ዕላማታት ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ምውጋድ
ጥራሕ'ዩ። ውድብና ሰደግኤ፡ ከም ወትሩ ምስ ኩሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ኣብ ቅኑዕ መትከላዊ መርሆ ተመስሪቱ፡
ህዝብን ሃገርን ብቐዳምነት ኣብ ምድሓን ዓቕምታቱ ኣወሃሂዱ ክቃለስ ድሉው እዩ።

ስቓይን ስምዒትን ህዝብታትና ኣፍልጦ ምንፋግ፡ ዓገብ፤
ኣብ መፍትሒታቱ ምፍልላይ ግን፡ ንቡር እዩ።
ኤርትራ፡ ከም ግዝእቲ ሃገር ካብ ትቐውም፡ ከባቢ 120 ዓመታት ኣቑጺራ ኣላ። ዕድመ ሃገርነት ኤርትራ፡ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ
ኢጣልያ ከምዝጅምር ኩላትና ንሰማማዓሉ እዩ።
እዞም ኣብ ትሕቲ ግዝእቲ ኤርትራ ብሓይሊ ዝተጠምሩ ህዝብታት፡ ብሃይማኖትን መበቆላዊ መንነትን ዝፈላለዩ፡ ኣብ ነናይ
ባዕላቶም ዝተፈላለዩ ጂኦግራፍያዊ ክሊ ክነብሩ ዝጸንሑ፡ ብማሕበረ ቁጠባዊ ሂወቶም ኣብ መስፍናዊ ደረጃ ምዕባለ ወይ ድማ
ትሕቲኡ ዝኾነ ሂወት ዘሕልፉ ምንባሮም ርሑቕ ታሪኽ ምዝርዛር ዘድልዮ ኣይመስለናን። ስለዝኾነ'ውን ብሰንኪ ድሑር ማሕበረ
ቁጠባዊ መነባብሮኦም፡ ብሃይማኖታውን መበቆላዊ መንነትን ዝያዳ ዝተኣሳሰሩ ምንባሮም ዘካትዕ ኣይኮነን።
ፋሽስታዊ መንግስቲ ጣልያን፡ ከም ኩለን ወረርቲ ኣውሮጳውያን መንግስታት፡ ብጽሒቱ ንኤርትራን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ(ከም
ሊብያን ሶማልያን) ምስ ተቖጻጸረ፡ ርካሽ ጉልበት፣ ማዕድናዊ ሃብትን ሃብቲ ሕርሻን ንምምዝማዝ ዘብቕዖ፡ ዘበናዊ መሳለጥያ
ከተኣታቱ ግድን ኮኖ። ምስ መግዛእታዊ ስርዓቱ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ዘገልግሉ፡ ዝተሃንጠየሉ ሃብቲ እዘን ግዙኣት ሃገራት ኣብ
ምጉሕጓሕ፡ መሳርሒ ዝኾኑዎ ደቂ ሃገር፡ ብዘበናዊ ትምህርቲ ክኹስኩስ ድማ ግድን ነበረ። ስለዝኾነ'ውን ዘበናዊ ትምህርቲ
ብዝተሓተ ብርኩ ኣተኣታተወ። በዚ ምኽንያት ድሕሪ ምእታው መግዛእቲ ጣልያን ናብ ኤርትራ፡ ንሃጸያዊ ረብሓታቱ ዘገልግሎ
ዘበን ዘምጸኦም ምስፍሕፋሕ፡ ዘበናዊ መጓዓዝያ፣ መራኸቢ ስልኪ፣ ምእኩል ዕዳጋ፣ ቤት ትምህርትን ሆስፒታላትን ወዘተ
ተቐላቐሉ። ምስ'ዚ ተርእዮ'ዚ ብዝተታሓሓዘ ድማ፡ ምፍጣር ንኡሳን ከተማታት በብኸባቢኡ ጋህዲ ክኸውን ጀመረ።
እዚ ምስ መግዛእቲ ጣልያን ተታሓሒዙ ዝተኣታተወ መጠናዊ ዘበናዊ ስልጣኔ፡ ብቕኒት ሃጸያዊ ረብሓ መንግስቲ ኢጣልያ
ዝተገዝአ ብምንባሩ፡ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ማዕረ ዝርገሐ ዝነበሮ ኣይኮነን። ብምዃኑ'ውን፡ ብቐንዱ ኣብ ማእከላይ ከበሳታት
ኤርትራ፡ ተዛምዳዊ ዝርገሐ ጽግዕተኛ ርእሰማላዊ ምዕባለ ክጥጥዕ እንከሎ፡ ካብ ማእከል ሃገር ርሑቕ ኣብ ዝኾኑ፡ ምብራቓዊ፣
ምዕራባውን ሰሜናውን ከባቢታት
ኤርትራ፡ ካብ'ቲ ዝነበሩዎ ብዙሕ ዝተለወጠ ነገር ከይረኣዩ ክቕጽሉ ኮነ። ስለዝኾነ'ውን
ዘይተመጣጠነ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ክተኣታቶ ጀመረ። እዚ ድማ ብተርኡ ዘማዕብሎ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ምህላዉ
ኣይዝንጋዕን።
ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢጣልያ፡ ነዞም ብሃይማኖት ይኹን ብመበቆል መንነት ዝተፈላለዩ ህዝብታት፡ ኣብ ትሕቲ ምእኩል ምምሕዳሩ
ቆሪኑ፡ ጉልበቶም፣ ድንግል ሕርሻውን ማዕድናዊ ሃብቶምን ክምዝምዞ ስለዘለዎ፡ ንምቁጽጻሩ ዘብቅዕ ኣውራጃዊ ስርዓተ
ምምሕዳርን ትሕቲኡ ዘለዉ ቅርጻታትን ወደበ።
ንግዝእቲ ኤርትራ፡ ንምምሕዳራ ብዝጥዕሞ መገዲ ዝተቐርጸ ኣውራጃዊ
ምምሕዳርን ዝተወሃቦ ስያመን፡ ኣብ ድልየት'ዞም ህዝብታት ዝተመስረተ ከምዘይኮነ ንምግንዛብ ኣየጸግምን። ይኹን'ምበር፡
ብዘይፍቶት ህዝብታት፡ ንረብሓ ኢጣልያዊ መግዛእቲ ተባሂሉ፡ ምእኩል ስርዓተ ምምሕዳርን ቅርጻታቱን ምቛሙ፡ ምስ'ቲ
እናማዕበለ ዝመጸ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒት፡ ኣውራጃዊ ስምዒት'ውን እናማዕበለ ዝኸደሉ ክውንነት እናተራእየ መጸ።
እዚ ምስ ብዙሕነታዊ ክውንነቱ ዘይሳነ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣውራጃታት ተመቓቒሉ ክመሓደር ዝተገደደ ህዝቢ፡ ባዕዳውያን ገዛእትና
ዕድመ መግዛእቶም ንምንዋሕ፡ ፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ፖሊሲኦም መተግበሪ ከውዕሉዎ ምፍታኖም ኣይተረፈን። ብሓደ ወገን
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ሃይማኖታዊ ፍልልይ እናሳወሩ ሕድሕዱ ከባልዑዎ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ኣውራጃዊ ስምዒታት እናቖስቆሱ ሕድሕዱ
ከተፋንኑዎ ዓዲ ውዒሎም ኣይፈልጡን።
እንተኾነ ግን፡ እዚ ብዙሕነታዊ ክውንነት ዘለዎ፡ ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ስርዓተ ምምሕዳራት ዝተመቓቐለ ህዝቢ፡ ናትና/ወገና፡
ብዘይብሎ ናይ ባዕዲ ሓይሊ፡ ኣብ ገዛእ ዓዱ፡ ከም ካልኣይ ዜጋ እናተገለለ ምቕጻሉ፡ ሓባራዊ ሃገራዊ ስምዒት ካብ ምምዕባልን፡
ኩሎም ካልኣዊ ፍልልያቱ ንጎድኒ ገዲፉ፡ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ተጋድሎኡ ደረጃ ብደረጃ እናሳወረ ካብ ምቕጻል ኣይዓገቶን።
ስለዝኾነ ድማ እዩ፡ ዓበይቲ ወለድና፡ ካብ ጽባሕ 2ይ ኩናት ዓለም ጀሚሮም፡ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራውያን ሰልፍታት ተወዲቦም፡
ነጻነት ኤርትራ ንምርግጋጽ ቃልሶም ከሰላስሉ ዝጀመሩ። ንብዙሕነታዊ ክውንነትን ጂኦግራፍያዊ ኣሰፋፍራን ህዝብታትና
ብምምዝማዝ፡ ባዕዳውያን ገዛእትናን ዕሱባቶምን፡ ንውዱብ ቃልሲ ጀጋኑ ወለድና ብምድኻም፡ ሕቶ ነጻነት ኤርትራ ንምጉዕጻጽ
ፈተነ ኣይተኻየደን ወይ ድማ ዋጋ ኣይተኸፈለሉን ማለት ኣይኮነን። ንባዕሉ ኣብ መጀመርያ 50ታት፡ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ
ፌደረሽን ንምቑራና ዝተመሓላለፈ ዘይፍትሓዊ ብይን፡ ካብ ብዙሕነታዊ ክውንነትና ዝነቐለ ፍልልይ ብምምዝማዝ፡ ብሓያላን
መንግስታት ኣብ መወዳእታ ዝተቐመጠ ማእከላይ ፍታሕ ምንባሩ ማህደር ታሪኻትና ይምስክሩ።
ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ መስርሕ ጨካን ኣገዛዝኣ ኣውሮጳውያን ገዛእትናን መሻርኽቶምን ዘማዕበሉዎ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒት፡
ንፍልልያቶም እናሰገሩ ክኸዱን፡ ዘጋጥሙዎም ብደሆታት ድማ፡ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ጭርሖ ተወዲቦም ክቃለሱ ኣይዓገቶምን።
ምስ ምፍራስ ውዕል ፌደረሽን ተታሓሒዙ፡ ኣብ መወዳእታ 50ታት ኣብ ከተማታት ኤርትራ ዝተወልዐ ተቓውሞን፡ ምጅማር
ብረታዊ ተጋድሎናን ድማ፡ ናይ'ቲ እናማዕበለ ዝመጸ ሃገራዊ ስምዒት መረጋገጺ ምዃኑ ዘይሰሓት እዩ።
ከምዝፍለጥ፡ ኣብ ናይ 30 ዓመታት መሪርን ነዊሕን ነጻነታዊ ብረታዊ ተጋድሎና፡ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ይኹን መራሕቲ
ሰውራና፡ ብዙሕ ዋጋ ዘዕደዩና፡ ብዙሕነታዊ ክውንነትና ዝወለዱዎም ፍልልያት ብምብላጽ ምንባሩ መን ይዝንግዖ። ባዕዳዊ
መግዛእቲ ኢትዮጵያ፡ ንሃይማኖታውን ከባብያውን ስምዒታት ህዝብታትና መዝሚዙ፡ ሓድነቶም ብምልሕላሕ ናይ መኸተ
ዓቕሞም ንምምካን ዘይተሓለለ ጻዕሪ ኣካይዱ። በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ መራሕቲ ሰውራ ኤርትራ(ጀብሃ ይኹን ሻዕብያ) ንጸቢብ
ጉጅላዊ ሒሳባቶም ጥጡሕ ባይታ ክምድምዱ፡ ካብ ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ክውንነት ህዝብታትና ዝፍልፍሉ ድኽመታት
እናተበለጹ ከቢድ ዋጋ ከምዘኽፈሉና ኣንዳዕዲዕና እንፈልጦ መሪር ሓቂ እዩ።
ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ፡ ነብሲ ወከፍ ደላዪ ለውጢ ኤርትራዊ ክንዝንግዖ ዘይግባእ ሓቂ ኣሎ።፡ ካብ ብዙሕነታዊ ክውንነትና ዝነቕሉ
ፍልልያት፡ ግዳይ ገዛእትን ውሽጣውያን ተበለጽን እናገበሩና ዝመጹ፡ ኣብ ብጣዕሚ ድሑር ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወት ስለዝነበርናን
ሕጂ'ውን ካብኡ ስለዘይወጸናን ምዃኑ ክስመረሉ ዘለዎ እዩ። ሃይማኖታዊ፣ ብሄራውን ከባብያውን ፍሉይነታት ዘለዎ፡ ብማሕበረ
ቁጠባ ዝደሓረ ሕብረተሰብ፡ ብውሑዳት ጨቆንትን መዝመዝትን እናተገዝአ እናሃለወ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ
ስርዓት ተኺሉ'ውን ኣብ መስርሕ ዘጋጥሙዎ ብደሆታት ቀለልቲ ከምዘይኮኑ ክንግንዘቦ ዘሎና መሪር ሓቂ እዩ።
ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ፖሎቲካዊ ቃልስን ናይ 30 ዓመታት ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎ ሓሊፎም፡ ምስ ኩሎም
ብሰላታቶም፡ ብመሪሕነት ኢሳይያስ/ህግሓኤ ሓርነት ሃገር ዝተጎናጸፉ ህዝብታት ኤርትራ፡ ነባር ቁስልታቶም ብምሕዋይ፡ ብጎደና
ሰላም፣ ዲሞክራስን ምዕባለን ንቕድሚት ክምርሹ ኣይተዓደሉን። እኳ ደኣስ፡ ገና ካብ ሜዳ ጀሚሩ፡ ብጸረ ዲሞክራስያዊ ባህርያቱ
ዝልለን፡ ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ፍልልያት እናመዝመዘ፡ ኣብ ህ.ግ. ዝገበለ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ተመሪሑ እዩ ንሃገራዊ
ነጻነት ዝበጽሐ። ኢሳይያስን ጉጅልኡን ድማ፡ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ህዝቢ ቆጽሊ ከየንበረሉ ፖሎቲካዊ ስልጣን ብሒቱ ዝሓዘ
እዩ። ኣብ ናይ ህዝብታት ወሳንነት ፍጹም ዘይኣምን ትምክሕተኛ ጉጅለ፡ ነታ ብሓይሊ ዝተወጠሓ ፖሎቲካዊ ስልጣን
ዘላኣለማዊት ክገብር፡ ንኩሎም ኣንጻረይ ዝብሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ዝተፈላለዩ ናይ ጸለመ ኣስማት እናለጠፈ፡ ካብ ካርታ
ፖሎቲካ ሃገር ክሓኮም ምርብራቡ ኣይገደፈን። እዚ ድማ፡ ብተግባር ሰሪሑሉ፤ ይሰርሓሉ ድማ ኣሎ። ካብኡ ዝዓበየ ድማ፡ ውዒሉ
ሓዲሩ ኣንጻሩ ምልዓሉ ዘይተርፎ፡ ኩሎም ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላቱ ዝተዓፈነ፣ ፍትሒ ዝተሓረሞ፣ ጨና ምዕባለ ዝሰኣነ
ህዝቢ፡ ሓድነቱ ንምልሕላሕ፡ ከፋፊሉ ዝገዝኣሉ ስልቲ ምኽታሉ ግድን እዩ። እዚ ስልቲ'ዚ ድማ፡ ኩሎም ጨቆንቲ መንግስታት
ዝኽተሉዎ ''ፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ፖሊሲ'' እዩ።
ኣብ ላዕሊ ብንጹር ክቕመጥ ከምዝተፈተነ፡ መራሕቲ ሰውራና ብሓፈሻ፡ ኢሳይያስ ዝመርሖ ጉጅለ ድማ ብፍላይ፡ ሓድነት
ተጋደልትን ህዝብን ፈላሊኻ፡ መሳርሒ ናይ ምግባር ስልቲ፡ ገና ካብ ሜዳ ዝመለኾ ሰራም ስልቲ ምዃኑ ኣይንስሕቶን። ፖሎቲካዊ
ስልጣን ንበይኑ ገቢቱ ካብ ዝሓዘላ እዋን ጀሚሩ ድማ፡ ዕድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዘብቅዑዎ ስልቲታት ተኸተለ።
ብወታደራዊ ሓይሊ፣ ብስለያዊ ሸርሕን መብጻዓን ምድንጋርን ኣቢሉ ነጢፉ ወፊሩሉ እዩ። ሃይማኖታውን ብሄራውን ብዙሕነትን
ኣውራጃዊ ኣቀማምጣን ብምምዝማዝ፡ ሓድነት ህዝብታትና ንምልሕላሕ ካብ ወጋሕትኡ ጽዒቱ። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ብዝዘርግሖ
ሰለያዊ መሓዉር፡ እታ መባእታዊት ኣሃዱ ናይ ሓንቲ ሃገር ዝኾነት ስድራ-ቤት'ውን ከይተረፈት፡ ሕድሕዳ ምትእምማን ስኢና፡
ተፈራሪሓ፡ ርእሳ ኣድኒና መግዛእቲ ህግደፍ ክትቅበል እናሰርሐ ዝመጸ ሰራም ጉጅለ እዩ ህግደፍ። ብሓጺሩ ንምግላጽ፡ ኣብ ዘበነ
ምሕደራ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ'ዚ ብዙሕነታዊ ክውንነት ዘለዎን ኣብ ዝተፈላለዩ ጂኦግራፍያዊ ከባቢ ዝነብር ህዝብታት
ኤርትራ፡ ዝተፈላለዩ መልክዓት ዘለዎም ስቓያትን ወጽዓታትን ይወርዱ ምህላዎም ክሰሓት የብሉን ኢልና ንኣምን። እዞም
ብርክት ዝበሉ ዝተፈላለዩ መልክዕ ዘለዎም ስቓያት ህዝብታትና፡ ኩሎም ብማዕረ ይበጽሑዎም ወይ ድማ ብማዕረ የሳቕዩዎም
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መርሆ

ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ

መጋቢት 2015

ምባል ግን፡ ነቲ ኢሳይያስ/ህግደፍ ብፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ፖሊሲኡ ኣቢሉ ዘውርዶም ዘሎ ጭቆናታት ባህርያቶም ብግቡእ
ዘይምግንዛብ ጥራሕ እዩ ክኸውን።
ኣበሃህላና ንምንጻር፤ በዚ ስልጣን ንበይኑ ብሒቱ ዘሎ ፋሽስታዊ ጉጅለ፡ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት፣ ብሄራት፣
ደርብታት፣ ሕብረተ-ሰብኣዊ ጉጅለታትን ከባቢታትን ዝወርድ ወጽዓ፡ ኣብ ትሕዝቶኡ ሓደ'ኳ እንተኾነ፡ መልክዓቶም ግን ሓደ
እዩ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ማለት እዩ? ንኣብነት ንምጥቃስ፡- ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ሃገርና ዝወርድ ወጽዓን ምዝመዛን፡ ካብ'ቲ
ኣብ ልዕሊ ሸቃሎ/ሰራሕተኛታ ዝወርድ ወጽዓን ምዝመዛን ብመልክዑ ይፈላለ። ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ወይ ሰብ ሃብቲ ዝወርድ ወጽዓን
ኣብ ልዕሊ መማህራንን ተማሃሮን ዝወርድ ወጽዓን ምዝመዛን ብመልክዑ ይፈላለ። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ብሄራት
ዝወርድ ናይ መሰልን ማዕርነትን ቃንዛ መልክዓቱ ይፈላለ እዩ። ኣብ ልዕሊ ውጹዓት ብሄራት፡ ምስ ታሪኽ፣ ባህሊ፣ ቋንቋን
ከባቢኻ ኣብ ምምሕዳርን ዝወርዶም በደል ተመሳሳሊ ኮይኑ፡ በቲ ካልእ ገጽ ክንርእዮ እንከሎና፡ ከም ኣብነት ንምጥቃስ፡ ብሄረ
ኩናማ፡ ካብ ልሙዕ መሬቱ እናተፈናቐለ ኣብ ረቒቕ መሬት ተደርብዩ ዘሕልፎ ዘሎ ሕሱም ሂወት ብዓብይኡ ዘልዕሎ ሕቶ
ክኸውን እንከሎ፡ ብሄረ ዓፋር ድማ፡ ካብ ምህርቲ ጨውን ምግፋፍ ዓሳን ዝረኽቦ ዝነበረ ምስ ሂወቱ ካብ ዝተኣሳሰር ቁጠባዊ ረብሓ
ስለዝተኣገደ፡ ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶ፡ መልክዓቶም ይፈላለ። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣመንቲ ሃይማኖታትና ዝወርዱ ዘለዉ ወጽዓታት
መልክዓቶም ከምዝፈላለዩ ምግንዛብ ዘጸግም ኣይኮነን። ካልእ፡ ንኣቃውማ ጉጅለ ህግደፍን ከባቢያዊ መቦቖሉን ኣብ ጸብጻብ
ብምእታው፡ ደቂ'ዚ ኣውራጃ ስልጣን ብሒቶም ስለዘለዉ፡ ኢና ንሕና ተበዲልና ዘሎና ዝብል ስምዒት ዘንጸባርቑ ደቂ ካልእ
ኣውራጃታት ክህልዉ ከምዝኽእሉ ዘይሰሓት እዩ። እዚ ጉዳይ'ዚ፡ ምስ ደረጃ ስልጣንን ተጠቓምነትን ናይ'ቶም ኣብ ዝለዓለ
ስልጣን ዘለዉ ኣባላት'ቲ ጉጅለ ተታሓሒዙ፡ ክሳብ ማይ-ቤት ክወርድ ዝኽእል፡ ስምዒት ወይ ቅሬታ ከምዝህሉ ክንግዘቦ
ይህልወና።
ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ፡ ኩላትና ደለይቲ ለውጢ ውጹዓት ኤርትራውያን ክንረዳዳኣሉ ዘሎና መሰረታዊ ሓቂ ምህላዉ ክንግንዘብ የድሊ።
ኢሳይያስን ጉጅለኡን፡ ኣብ ሞንጎኦም ዘሎ ናይ ገባሪ ሓዳግነትን ናይ ስልጣን ቦታን ብዘየገድስ፡ ኣይኮነንዶ ብመላእ ህዝብታት
ኤርትራ፡ በታ ተወሊዶምላ ትበሃል ኣውራጃ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ እታ ዝበቖሉላ ስድራ'ውን፡ ይርሓስኩም ኢላ ቆጽሊ ዘውደቐትሎም
ኣይኮነትን። እዚ ጉጅለ'ዚ፡ ናይ ዝኾነ ሃይማኖት፣ ብሄር፣ ኣውራጃ፣ ወረዳን ስድራን ውክልና ዘይብሉ፡ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡
ብቕልጽሙን ናይ ምድንጋር ዓቕሙን፡ ን23 ዓመታት ፖሎቲካዊ ስልጣን ብሒቱ ተኾዲጩ ሃገር ዘዕኑ ዘሎ እዩ። እዚ ጉጅለ'ዚ፡
ንብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትናን ጂኦግራፍያዊ ኣከዋውናኦምን እናመዝመዘ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡
ብሄራት፣ ሃይማኖታት፣ ኣውራጃታት፣ ሕብረተሰባዊ ጉጅለታትን ስድራ-ቤታትን...ወዘተ ዘውርዶ ዘሎ በደል፡ መልክዓቱ
ብዘየገድስ፡ ብሕታዊ ተሓታቲኡ ባዕሉ ጥራሕ ምዃኑ እዩ። ስለዚ ንሕና ደለይቲ ለውጢ ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡
ፖሎቲካዊ ሓይልታት፣ ሲቪክ ማሕበራትን ኣገደስቲ ውልቀ-ሰባትን ድማ ብፍላይ፡ ኣብ'ቶም ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝንጸባረቑ
ዘለዉ መልክዕ ቃንዛታት፡ ክንፈላለን ክንጠቓቓዕን ኣይግባእን ኢልና ንኣምን። እቲ መሰረታዊ ሓቂ፡ ናይ ኩሎም መልክዓት
ቃንዛታትን ወጽዓታትን ህዝብታትና፡ ብሕታዊ ተሓታቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ምዃኑ ብጽንዓት ምርግጋጽን፡
ሓባራዊ ምርድዳእ ምፍጣርን ዘድልየና ምዃኑ እዩ። መልክዓቶም ይኹን መግለጺታቶም ብዘየገድስ፡ ናይ ኩሎም ወጽዓታትና
ቀንዲ ተሓታቲ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ/ ህግደፍ ካብ ኮነ፡ ኣብ ሕድሕድና እንላፋዓሉ ወይ ድማ ንዋጠጠሉ ቅቡል ምኽንያት
የብልናን።
ነዞም ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ሃገርና፡ ወሪዶም ዘለዉ ዝተፈላለዩ መልክዓት ዘለዎም ስቓያት ኣፍልጦ ብምሃብ፡ ኣብ መፍትሒታቶም
ብዝምልከት ግን፡ ነብሲ-ወከፍ ፖሎቲካዊ ውድብ፣ ጉጅለ ይኹን ውልቀ ሰብ፡ ንመጻኢ ኤርትራን ህዝባን ይሓይሽ ዝብሎ
ዝተፈለየ ፖሎቲካዊ ኣማራጺታት/መፍትሒ ክሕንጽጽን ንምዕዋቱ ክቃለስን ዘይሸራረፍ መሰል ኣሎዎ ኢልና ንኣምን። ብርግጽ፡
ኣብ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዘለዉ ፖሎቲካዊ ኣማራጺታት፡ ምስ ብዝሖም ዝመጣጠኑ ኣይኮኑን። በዝሒ ውድባትና፡ ናይ
ሕመቕና መግለጺ ብምዃኑ፡ ብዓብይኡ ክንሓስበሉ ዘሎና፡ ንህዝብታትና'ውን ኣብ ምድንጋርን ተስፋ ምቑራጽን ዝሸሞም ዘሎ
ምዃኑ ክነስተውዕሎ ዘሎና ይኸውን። በቲ ይኹን በቲ፡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን፡ ኣብ ፖሎቲካ ዝግደሱ ወገናትን፡
ኣትኩሮ ክገብሩሉ ዝግባእ ጉዳይ፡ ስቓይ ህዝብታትና ኣፍልጦ ኣብ ምሃብ ምልጋም ዘይቅኑዕ ምዃኑ፡ እኳ ደኣስ፡ ኣብ
መፍትሒታት ዝቐርቡ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ኣማራጺታት፡ ካብ ቅቡል ፖሎቲካዊ ብዙሕነት ናይ ሰልፍታት ዝነቅል ምዃኑ
ብምእማን፡ ብዝተወሃሃደ ዓቕሚ፡ ብቐዳምነት ህዝብን ሃገርን ንምድሓን እናተቓለስና፡ ንፖሎቲካዊ ፍልልያትና ብልዙብን
ዲሞክራስያውን ኣገባብ፡ ንእዋናዊ ዕማማት ቃልስና ብዘይዳፋእ መንገዲ ክነመሓድሮም ክንበቅዕ ይህልወና ንብል።

መግለጺ ደገፍ ሰደግኤ፡
ናብ 2ይ-ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ፡
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታት፡ መራሕትን ካድራትን ኤስደለ፡
ዝኸበርኩም ኣባላት ኣሰናዳዊት ሽማግለ 2ይ-ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ፡
ዝኸበርኩም ዕዱማት ኣባላት መሪሕነታትን ካድራትን ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡

6ይ-ዓመት ሕታም ቁ.14

7

መርሆ

ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ

መጋቢት 2015

ዝኸበርኩም ዕዱማት መራሕትን ኣባላትን ሲቪክ ማሕበራት ኤርትራውያን፡
ዝኸበርኩም ዕዱማት መራሕቲ ሃይማኖታት፣ ሙሁራት፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ መንእሰያትን ኣገደስቲ ውልቀ-ሰባትን፡
ብቐዳምነት፡ ብሽም ውድብና ሰደግኤ፡ ናይ ቃልስን ሕውነታውን ሰላምታና ኣቕርበልኩም። ብምቕጻል፡ ኣብ ድሮ 2ይውድባዊ ጉባኤ ክነካይዶ ዝቐነና ሰፊሕ ሰሚናር ብዓወት ዛዚምና፡ ናብ መኽፈቲ ጉባኤ ብሰላም እንቋዕ ኣብጻሓና እብል።
ንኩሉኹም ኣባላት 2ይ-ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ ብሓፈሻ፡ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ድማ ብፍላይ፡ እቲ ንነዊሕ እዋናት
ክትዳለዉሉ ዝጸናሕኩም ሰፊሕ ሰሚናር ዛዚምኩም፡ ናብ መኽፈቲ 2ይ-ውድባዊ ጉባኤኹም ምብቃዕኩም እንቋዕ
ኣሐጎሰኩም። 2ይ-ውድባዊ ጉባኤ'ውን ከም'ቲ ዝቐነናሉ ሰፊሕ ሰሚናር፡
ብሰላም ተጀሚሩ፡ ብቕኑዓት ህዝባዊ
ዲሞክራስያዊ ዕላማታት፣ ዲሞክራስያዊ ሕገ ህንጻን እዋናውያን ፖሎቲካዊ ውሳኔታት ተጸምቢሉ ክወጽእ ተስፋና ወሰን
ከምዘይብሉ ኣረጋግጽ።
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታትን ዕዱማት ኣጋይሽን 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ፡- እዚ ጉባኤ'ዚ ዝካየደሉ ዘሎ ኩነታት ንመበገሲ
ክኾነና ክንብል፡ ነቲ ኣብ ሰፊሕ ሰሚናር ዝቐነናሉ ገምጋም እንደገና ብዝርዝር ምድጋም፡ ዘየድሊ ጊዜ ካብ ምኻን ሓሊፉ
ሓድሽ ነገር ንምልኣሉ የብልናን። ነቲ ኣብ ሰሚናር ብሰፊሑ ዝዘተናሉ ፖሎቲካዊ ኩነታት ሃገርና ምዝካር ጥራሕ፡ ኣካሊ
እዩ ኢልና ንኣምን።
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታትን ዕዱማት ኣጋይሽን፡- መንግስቲ ህግደፍ፡ ቅዋም ኣልቦ፣ ፖሎቲካዊ ስልጣን ንበይኑ ብሒቱ ዝሓዘ፣
ካብ ሜዳ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ህ.ግ.ሓ.ኤ እናገበለ ዝመጸ፡ ካብ ብሄረ ትግርኛ ዝወጸ ጸቢብ ጉጅለ ልዕልነት ዘረጋገጸሉ፡ ካብ
ካልኦት ብሄራትና ዝተወጻጽኡ ውሑዳት መጋበርያ ዝኾኑዎ ኣባላት ዝሓቖፈ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ተኺሉ ምህላዉ ናይ
ሰደግኤ እምነት እዩ። ኣብ'ዞም ዝሓለፉ 23 ዓመታት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ክወርዱ ዝጸንሑን ዘለዉን ዝተፈላለዩ
መልክዓት ዘለዎም ወጽዓታት፡ ብሕታዊ ተሓታቲ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ጥራሕ እዩ። ወጽዓታት ህዝብታትና፡
በዝሖም፣ መልክዓቶም ደረጃ ቃንዝኦም ዝተፈላለዩ ምዃኖም እንቕበሎ ኮይኑ፡ እንትርፊ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ካልእ
ዝሕተተሉ፡ ብሄር፣ ሃይማኖት ወይ ኣውራጃ የሎን ኢልና ንኣምን፤ ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ፡ ከም ውጹዓት ኤርትራውያንን
ተቓለስትን፡ ፍልልይ ዝበሃል ክህልወና ኣይግባእን ንብል። ኣብ ሞንጎና ክሳብ ሎሚ ዝጸንሑና ናይ ኣናብባን ናይ ተረድኦን
ፍልልያት፡ ዘይግቡእ ዋጋ የኽፍሉና ምህላዎም ድማ ንግንዘብ። ፍልልያትና ኣብ መፍትሒ'ምበር ኣብ ልዕሊ ወጽዓታት
ህዝብታትና ዘሎና ኣናብባን ተረድኦን ክኸውን ዘይንቡር እዩ ኢልና ንኣምን። ኣካውናና ዝፈጠሮ እንተኾይኑ ድማ፡
ብልዙብን ቀጻልን መስርሕ ዘተ፡ ፍልጠትና ብምምዕባል ክነቀራርብ፡ ከይሰልከና ክንዝትየሉን ክንረዳዳኣሉን ይህልወና።
ኣብ ድሮ'ዚ ጉባኤ፡ ዝቐነናሉ ሰፊሕ ሰሚናር፡ ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ ዝተጻወቶ ኣወንታዊ ተራ ኣብ ቦቱኡ እናሃለወ፡ ብዝያዳ
ተጠናኺሩ ዝቕጽለሉ ኩነታት ንምፍጣር፡ ሓባራዊ ጻዕርታት ክነበርኽ ይግባእ ኢልና ንኣምን።
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታትን ዕዱማት ኣጋይሽን፡- ህዝብታትና፡ ስርዓተ-ምሕደራ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስን ህግደፍን ዒፍ
ኢሉዎም መሪሩዎም እዩ። ለውጢ ምሒር ይብህጉ። ስለዚ ወድዓዊ ኩነታት በሲሉ ምህላዉ ዘየማትእ ሓቂ እዩ። እንተኾነ
ግን፡ ኣብ ሰሚናርና ብዝዳህሰስናዮም ድኽመታት ሓይልታት ተቓውሞና ምኽንያት፡ ዝበዝሑ ካብ ህዝብታትና፡ ናይ ማዕዶ
ተመልከቲ ኮይኖም ንርእዮም ኣሎና፤ ብእኩብ ይኹን ብተናጸል፡ ዝስሕቦም ናይ ለውጢ ሓይሊ ኣየለለዩን ወይ ድማ
ኣይረኸቡን። ከም ውጽኢቱ ድማ፡ ንኩሎም ሓይልታት ተቓውሞ፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ዕላማታቶም ይኹን ኣብ ባይታ
ዝነጥፉሉ ተግባራዊ ምንቅስቓስ፡ ፈልዮም ክመዝኑ ኣይክእሉን ዘለዉ፡፡ እኳ ደኣስ ጃምላዊ ወቐሳን መርገምን፡ እቲ ዝሰለጠን
ዝቐለለን ኮይኑሎም ንረኽቦ። ንባዕላትና እቶም ኣብ ቃልሲ ዘሎና'ውን፡ ህዝብታትና ካብ ጃምላዊ ፍርዲ ውጽእ ኢሎም፡
ንውድባቶም ብምቕራብ ክመዝኑ ዘይኮነስ፡ ብኣልማማ ነብስና ምርጋም ስለዝቐለና፡ ነቲ ኩነታት ክነጋድዶ ንርክብ። ናይ
ሎሚ ደቃቕ ኮይና እትረአ ሓቂ፡ ጽባሕ ፈርዚና ንሃገር ትጠቅም ምዃና፡ ብኣንጻሩ ድማ፡ ናይ ሎሚ ዝደመቐት፡ ግን ድማ
ዘይሓቂ፡ ውዒላ ሓዲራ ሃፋፊት ምዃና ክርዳእ ዘኽእል፡ ናይ ምልዕዓልን ምንቕቓሕን ዕዮና ኣዝዩ ተዳኺሙ ኣሎ። ስለዚ፡
ህዝብታትና ኣብ ክንዲ ብሓፈሻዊ መርገም ክርሕቁና ንገብር፡ ንውድባቶም ቅርብ ኢሎም ክመዝኑ፡ ተስፋ ንዘለዎ
ከተባብዑ፡ ንዝሓመቐ ድማ፡ ደገፎም ብምንፋግ፡ ኣብ ደንበ ተቓውሞና ቦኺሩ ዘሎ፡ ማእከላይ ስሕበት ክኸውን ዝኽእል
ፖሎቲካዊ ሓይሊ ኣብ ምጥንኻር ክነጥፉ ዘተባብዕ፡ ቅኑዕ ኣንፈት ክንክተል ይህልወና። ነዚ እንበቅዕ ድማ፡ ኣብ ኣሰላልፋ
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ዘሎና ኣገማግማ፡ ኣብ ክሊ ደንበ ተቓውሞ፡ ብመንጽር ፖሎቲካዊ ዕላማ፣ ስትራተጂ፣ ፖሊስን
ኣገባብ ቃልስን ብንጹር ክቕመጥ ይህልዎ። ኣብ ሞንጎ ሓይልታት ተቓውሞ እንኽተሎ ናይ ሓድነትን ምሕዝነትን
መትከላዊ መርሆ፡ ኣብ ክሊ'ዚ ንጹር
ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ኮይኑ፡ በብደረጅኡ ናይ ቃልሲ ዝምድና ሰሪዕና
ዓቕምታትና ኣወሃሂድና ክንቃለስ ይግባእ ኢልና ንኣምን፡፡ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ፡ ነዚ ኣርእስቲ'ዚ ግቡእ ቱኽረት
ሂቡ፡ ኣብ ፖሎቲካዊ መደብ ዕዮኡን እዋናውያን ፖሎቲካዊ ውሳኔታቱን ከነጽሮም ነዘኻኽር።
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታትን ዕዱማት ኣጋይሽን፡- ኣብ ዝቐነናሉ ሰፊሕ ሰሚናር፡ ሓፈሻዊ ኣወንታዊ ጎድንታትን ድኽመታት
ሓይልታት ተቓውሞ ኣቐሚጥና ኢና፤ እዚ ዳርጋ ከም ባህሊ እናለመድናዮ ንመጽእ ዘሎና ብዙሕ ከሰድረና ዘይከኣለ
ተሞኩሮና እዩ እንተበልና ዘጋነና ኣይመስለናን። ብወገና፡ ነብሲ ወከፍ ውድብ፡ ካብ'ቶም ዝተቐመጡ ሓፈሻዊ ድኽመታት፡
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ንባዕሉ ዝብጽሑዎ ድኽመታት ፈልዩ ክወስድን ብግቡእ ክመሃረሎምን እንተበቒዑ ጥራሕ እዩ ፋይዳ ዝህሉዎ ኢልና
ንኣምን። ብመንጽር'ዚ 2ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡ ካብ ሓፈሻውነት ስግር ኢሉ፡ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ጉዕዞ ውድቡ፡ ኣብ
ውሽጡ ይኹን ምስ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ዝጸንሑዎ ዝምድናታት ብዕምቆት ክፍትሽን፡ ቅኑዓት መፍትሕታት ክእምትን
ዝበለጸ እዩ ንብል። ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ ዕቱብ ኣቓልቦ ክገብር ድማ፡ ነዘኻኽር።
ዝኸበርኩም ጉባኤተኛታትን ዕዱማት ኣጋይሽን፡- ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ 6ይ-ውድባዊ ጉባኤኡ ዘጽደቖ ፖሎቲካዊ መደብ
ዕዮን ዝሓንጸጾም ፖሎቲካዊ ውሳኔታትን ሙርኩስ ብምግባር፡ ብግሉጽነት ክዋሳእ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ
መድረኻት፡ ምስ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ዝምስርቶም ዝምድናታት፡ ኣብ ቅኑዓት መትከላዊ መርሆታት ዝተሰረቱ
ክኾኑ ክቃለስ ጸኒሑን፤ ዋጋ እናኸፈለ መጺኡን እዩ። ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ ሞንጎ ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ፡ ኣብ
ፖሎቲካዊ ገምጋም፣ ዕላማታት፣ ስትራተጂ፣ ፖሊሲታት፣ ኣገባብ ቃልስን መልክዕ ውደባን ክህልዉ ዝኽእሉ ፍልልያት
ብዘየገድስ፡ ብጸላእነት ዘቐምጦ ሓይሊ የብሉን። ስለዝኾነ'ውን ካብ'ታ ዝተሓተት ብሰላም ሓቢርካ፡ ጎድና ጎድኒ ምቅላስ
ዝብል መርሆኡ ጀሚሩ፡ ደረጃ ብደረጃ ኣብ ዝሰማምዓሎዎ መትከላዊ እምነታት፡ ንምስረታ፡ ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር፣
ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ግንባርን ምትሕንፋጻዊ ሓድነትን ዝዓለመ ቃልሲ ከካይድ ጸኒሑ ኣሎ። ንመጻኢ'ውን ብዕቱብነት
ክቕጽለሉ ምዃኑ ነረጋግጽ። ምስ ኤስደለ ድማ፡ ኣብ ውጽኢት'ዚ 2ይ-ውድባዊ ጉባኤ ተሞርኵሱ፡ ናይ ቃልሲ ዝምድናታቱ
ንምብራኽ ዘሎዎ ቅሩብነት ልዑል ምዃኑ ኣረጋግጽ። ኣብ መደምደምታ፡ 2ይ-ውድባዊ ጉባኤኹም ቅኑዓት ህዝባዊ
ዲሞክራስያዊ ዕላማታት ኣጽዲቑ፡ እዋናውያን ፖሎቲካዊ ውሳኔታት ሓንጺጹ ብዓወት ክዛዘም፡ ደጊመ ሰናይ ትምኒትና
እገልጸልኩም። ጽን ኢልኩም ስለዘዳመጽኩምኒ ኣመስግን።
ዓወት ን2ይ-ውድባዊ ጉባኤ ኤስደለ!!
ዓወት ንህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ቃልስና!!
ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ብቕኑዕ መትከላዊ መርሆ፡
ዓቕምታትና ኣወሃሂድና ንቃለስ!!
ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡
08 ለካቲት 2015.

ዓምዲ ደብዳቤታት፡-

ኣይንተሃመል!
ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መጽሄት መርሆ፡- ብቐዳምነት ናይ ቃልሲ ሰላምታይ ከቐድም። ኣብ ባህልና ንቡር ስለዝኾነ። ኣብ
ዕዮኹም ድማ ኣሳልጦን ዓወትን እትምነየልኩም። ነዛ ኣብ ላዕሊ ጠቒሰያ ዘለኹ ኣርእስቲ ሙርኩስ ጌረ ዘዳለኹዋ መልእኽቲ፡ ካብ
ትዕዝብተይ ነቒለ ዝሓንጠጥኩዋ ርእይቶይ ስለዝኾነት ክተታኣናግዱዋ እምሕጸን።
ንህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ ጸላኢኡ ኢሳይያስ ህግደፍን እዮም። ክልቲኦም ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ። ወረ ኢሳይያስ ማለት
ህግደፍ፡ ከምኡ'ውን ህግደፍ ማለት ኢሳይያስ እዩ እንተበልኩ ካብ ሓቂ ዝረሓቕኩ ኣይመስለንን። ንምንታይ እንተኢልኩም፡ እዚ
ህግደፍ ዝበሃል ኮ፡ ብ1994 እዩ ጉባኤ ገይሩ ተባሂሉ'ምበር፡ ድሕሪኡ ደሃዩ የለን። ደጊም ከባቢ 20 ዓመት ገይሩ። ኢሳያስ፡
እንተደለየ ማዓኮሩ ጠፍጢፋ ዘደቅሶ፡ እንተደለ ነቕኒቑ ዘበራብሮ እዩ። ስለዚ ኢሳይስን ህግደፍን ዝብል ስለዝተለመደ ኮይኑ'ምበር፡
ተውሳኹ ህግደፍሲ፡ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ዝሰፈረ ናይ ደቂ ሕድርትና ውድብ እዩ። እቶም ዋናታቱን፡ ዓዲ ዘጥፍኡ ዘለዉንሲ
ኢሳይያስን ጉጅልኡን ጥራሕ እዮም።
ኣብ ዓድና፡ ሰብን እዝግን ዝርእዮም ዘሎ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ልኡኻቱን ዓዲ የጠፍኡ ምህላዎም'ዩ። ህዝቢ ይጸንት ኣሎ።
ሃገርና ዕድመ ዝደፍአን ፈውሲ ስኢኑ ዝሓመመን ናብ ዓዲ ኩላትና ይፋኖ። ንቡር ስርዓተ ቀብሪ'ውን ይስእን። ጉልበት ዘለዎ
ድማ፡ ዓዱ ንድሕሪት ገዲፉ ናብ ስደት ገጹ ይምርገፍ። ኣብ ቅድሚኡ ዝገጥሞ መጥባሕቲ ውሽጣዊ ኣካላት ሰብነት፣ ዕዳ
ዓሰርተታት ኣሽሓት ገንዘብ፣ ማእሰርቲን ሞትን ምህላዎም እናፈለጠ፡ ''እዝጊሄር ይፈልጥ፤ ከም ዕድልና'' እናበለ እዩ ዝዕዘር ዘሎ።
ተውሳኹ እዝጊሄር ደኣ፡ እንተዘይሓጊዝካዮ፡ ከመይ ኢሉ ክድግፈካ። ባዕልኻ፡ ናብ ገሃነብ እሳት ክትኣቱ እናወሰንካዶ እዝጊሄር
ይፈልጥ ይበሃል ኮይኑ። ኣይመስለንን። ሓረስታይ'ውን እኮ፡ ቀውዒ ኣኺዱ ቆፋፉኡ ዝመልእ፡ ካብ ሓጋይ ጀሚሩ፡ ግራቱ ብግቡእ
ተኸናኺኑ፣ ሓሪሱ ኣለስሊሱ፣ ኣብ እዋኑ ዘሪኡ፣ ጻህዩ፣ ዓጺዱ ብጉቡእ ከሚሩ ናብ ዓውዲ እንተብቂዑዋ ጥራሕ እዩ ሽሻይ
ብሽሻይ ዝኸውን፡፡ ኣብ ንእዲ ተኾርምዩ እናደቀሰ፡ ናብ በረኻ ከይወፈረ፡ ቤተ-ክርስትያን ወይ መስጊድ እናተመላለሰ ስለዝጸለየ
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ኣብ ገዝኡ ዝፈስስ ሽሻይ የልቦን። ሓግዘኒ ክሕግዘካ እያ እትብል እታ መጽሓፍ ጸሎት እመስለኒ። ዘረባ ኣብዚሐ ናብ ካልእ
ከይዕዘር፡ ናብ ጉዳየይ ክምለስ።
ህዝብናን ዓድናን ዘጥፍኡ ዘሎዉ ኢሳያስን ጉጅልኡን ጥራሕ እዮም። ህዝብና ካብ'ዚኦም ወጻኢ ጸላኢ የብሉን። ካብቲይን
ካብቲይን ጸላእቲ እናኣራረና ከነብዝሕ እንተዘይደሊና። ህዝብናን ሃገርናን ክነድሕን እንተኾይና፡ ቀንዲ ጠመተና ናብ ኢሳይያስን
ጉጅልኡን ጥራሕ ከቕንዕ ኣሎዎ። ካልእ ኣማራጺ የብልናን። ካብ'ዚ ወጻኢ ክንከይድ እንተኢልና ግን፡ መፋሕፍሒ ዝባና እዩ
በሃሊ እየ።
ኩነታት ሃገርና ዝወለዶም ብዙሓት ነባራትን ሓደስትን ውድባት ኤርትራ ኣሎዉ። ምስ ኩነታት ዓድና ከነጻጽሮ እንከሎኹ፡
በዝሖም ንቡር ኣይኮነን። ልዕሊ ዓቐን እዩ። ንሃገሮም ክብሉ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ንባዕሎም ክብሉ ክሓስቡሉ ኣሎዎም። ካብ አእምባኻ
ምሓዝ፡ ምስ መቕርብካ ተላዚብካ ሓደ ምዃን ዝመስሉዎ ጽቡቕ ነገር የልቦን። ፋሕፋሕ ምባል ሓይልኻ ዘማስን'ምበር ጣቋ
የብሉን። ውድባትና ዋላ'ኳ ከም በዝሖም፡ ዝተፈላለየ እምነታት ኣሎዎም እንተዘይበልኩ፡ ርኡይ ፖሎቲካዊ ፍልልያት ዘለዎም
ውድባት ምህላዎም ግን ሓቂ እዩ። እዚ ድማ፡ ህዝብና ዝሕሾ ክመርጽ ዕድል ስለዝህቦ ዝጽላእ ኣይኮነን። ነብሲ ወከፍ ውድብ
ዝሕዞ ፖሎቲካዊ እምነት፡ ካብ ገምጋም ኩነታት ሃገር እናነቐለ፡ ንመጻኢ ይሓይሽ ኢሉ ዝኣምነሉ እዩ። ዝኽተሎም ፖሊሲታት፣
ስትራተጅን ስልትን'ውን ከምኡ። ብዕግበት ዝሓዞም እዮም ኢልካ ምእማን እዩ ጽቡቕ። ካብ'ዚ ወጻኢ ንካልእ ክሕሾ ወይ ድማ
ተገዲዱ ዝሕዞ ዕላማ፣ ስትራተጂ ስልቲ ይኹን ፖሊሲ ክህሉ ኣይክእልን ኢለ እኣምን። ተገዲዱ ዝሓዞ እንተኾይኑ ድማ፡
ኣይናቱን ኣይቃለሰሉን። እታ ብተግባር ዝቃለሰላ ነታ ናይ ውሽጡ ጥራሕ እዩ።
ንኹላትና ኤርትራውያ ዘታኣሳስረና መሰረታዊ ነገር ኣሎ፤ ሓንቲ ሃገር ኣላትና፤ ንሳ ድማ ኤርትራ እያ። ኣብ ሞንጎና ብሄራዊ፣
ሃይማኖታውን ናይ ባህልን ፍሉይነታት ኣሎና፤ እዚ ፍሉይነታት'ዚ ተኸናኺና እንተሒዝናዮ ማዓርግና'ምበር ጸገምና ኣይኮነን።
ኢሳይያስን ጉጅልኡን ነዚ ፍሉይነታት'ዚ መሕብኢ ዕርዲ ኮይኑዎም መናውሒ ዕድመ ስልጣኖም ገይሮም ይጥቀሙሉ ኣሎዉ።
ንሕና ኣብ ፍሉይነታትና ክንናቖር እናገበሩ፡ ንሶም ሞይቁዎም ተደላዲሎም ክነብሩ ንርእዮም ኣሎና። ህዝብና ኣብ ዓዱ
ኣይጠዓሞ፡ ኣብ ስደት ኣይሓለፈሉ፤ ኩሉ ወዮ ኮይኑዎ ሓሲሙዎ ይርከብ። ስለዚ ብዛዕባ ድሕነት ሂወትና መጻኢ ዕድልናን
ንሕሰብ። ደጊም ብኣጉል መብጻዓታት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኣይንተሃመል። ሓድነትና እናበታተነ ክገዝኣና ዕድል ኣይንሃቦ።
ካልኣዊ ፍልልያትና ንጎድኒ ወጊና፡ ንመላኺ ኢሳያስን ጉጅልኡን ንምእላይ ኢደ-እድካ ንበል። ዝሓለፈ ይኣክል።
ወዲ ቀሺ፡
ካብ ሽመልባ።

6ይ-ዓመት ሕታም ቁ.14

10

መርሆ

ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ

6ይ-ዓመት ሕታም ቁ.14

መጋቢት 2015

11

