ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ
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ንመበሌ 24 ዒመት መዒሌቲ ናጽነት 24 ግንቦት ምኽንያት ብምግባር ብኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ
ሇውጢ (ኤስዯሇ) ዜተዋህበ ውድባዊ መግሇጺ
ባሕቲ መስከረም 1961 ዜተተኮሰ ርችት ሓርነታዊ ቃሌሲ ህዜብታት ኤርትራ፡ ንባዕዲውያን ገዚእቲ ዯርብታት
ኢትዮጵያ ሓምሺሹ ህዜብን ሃገርን ኤርትራ፡ ለኡሊዊ ኣኽሉሌ ናጽነት ዜዯፍኡሊ ክብርቲ ዕሇት እያ፤24
ግንቦት 1991። እንሆ ከኣ ልም ንመበሌ 24 ዒመት ከነኽብራን ክንዜክራን ንርከብ ኣልና። እዚ ኣብ ዒውዯኣዋርሕ ሃገርና በዙ ለለይ ክብረታ ክትጽንበሌ ዜገበርካ፡ ኣንታ ሕለብካን ንጹፍካን ይበቐቕካ፡ ቦኽርን
ሕሳስ-ሌዯን ወፈኻ፡ ብይሕሇሌ ጽንዒትን መስተንክራዊ ጅግንነትን ዜተቓሇስካን ረዙን ዋጋ ዜኸፈሌካን
ህዜቢ ኤርትራ ኢኻ’ሞ ዜሇዒሇ ክብርን ሞገስን ንዒኻ ይኹን። ውድብና ኤስዯሇ እምበኣር ን24 ግንቦት፡
መበሌ 24 ዒመት ሌዯት ናጽነት ሃገርና ከኽብር እንከል ካብ’ዙ ረዙን ትርጉማ’ዙ ብምብጋስ’ዩ። ረዙን ትርጉማ
ከይዒብር ድማ ብጓይሊን ፈንጠዜያን ጥራሕ ከይተሓጽረ፡ ዜሓሇፈ ተሞኩርኡ ብምግምጋም፡ ናይ ቀጻሉ
ግስጋሴኡ ውጥናት ጽርየሊን ድርብ ጽንዒት ዜሰንቀሊን ክብርቲ ዕሇት'ውን’ያ።
ዜኸበርኩም ዯሇይቲ ፍትሒ፡ ሰሊምን ዯሞክራስን ውጹዒት ህዜብታት ኤርትራ!
ሓርነታዊ ሰውራና ዜሓተቶ ኩለ ዒይነት ዋጋ፣ ጽንዒትን ተወፋይነትን ብምኽፋሌ ሕምየኩም በሰር ከቶ
የብሌኩምን። ጉንቦት 24-1991፡ ኣርዐት መግዚእቲ ሰይርኩም መሊእ ኤርትራ ናጻ ምስ ኮነት’ውን እንተኾነ፡
እታ ቦኽርን ሕሳስ-ሌዯን ከፊሌኩም ምጻእኩማ ሃገርኩም ኤርትራ፡ ንኽፈሇትኩም ከቢድ ዋጋ ከቶ
ኣይተጣዒስኩምለን። “ስውኣትና ዯበስ ናጽነትና’ዮም” ክትብለ፡ ብኹርዒት ክትዜክርዎም’ምበር ክትቁዜሙ
ኣይተራኣኹምን። ከመይሲ እቲ ናይ ኩለ ጸገማት ጠንቂ ዜኾነ ፋሽሽታዊ ዯርጊ-ኢሳፓ ዯምሲስኩም፡ ምዩቕ
ከይበሌኩም ትነብሩለ፡ ሰሊም ዜሰፈና ዯሞክራስያዊት ኤርትራ ክትተኽለን ክሓሌፈሌኩምን ተተስፊኹም
ዜኸፈሌኩሞ ዋጋ ስሇዜነበረ። እንተኾነ ግን እቲ ብዋጋ ተወፋይነትኩምን መስተንክራዊ ጅግንነትኩምን፡
ግዜያዊ ሌዕሌነቱ ረጋገጸ መሪሕነት ውድብ ህግሓኤ/ህግዯፍ፡ ብጸቢብ ጉጅሊዊ ረብሓ ዒዊሩ፡ ሰብኣዊ
ክብረትኩም ኣሕሲሩ፡ መስርሕ ቁጠባዊ ምዕባላኹም ኮሉፉን ንኹለ ዯሞክራስያዊ ክብርታትኩም
ጨፍሉቑን ዜገዜእ ኣራዊት ስርዒት’ዩ ተኺለ። ታሪኽ’ዙ ዜሓሇፈ 24 ናይ ናጽነት ዒመታት፡ ከመይ ዜኣመሰሇ
ናይ ዯሌሃመት ዒመታት ኮይኑ ከምዜሓሇፈ ከኣ ንዒኹም ምንጋር ድሌይ ኣይመስሇናን።
መንግስቲ ህግሓኤ/ህግዯፍ፡ ሌጓም ኣሌቦ ትምክሕተኛ ባህርያቱ ብዜዒዯል፡ መጀመርያ ዜነዒቖን ኣዋሪደ
ንኽገዜኦ ዜጨከነለን፡ ንኹሌና ህዜብታት ኤርትራ’ዩ። ዜሕሸናን ርብሓናን ከምይንፈሌጥ ገይሩ ብምርኣይ፡
ነቲ ንሱ ዒቂኑ ዜሃበና እንተይኮይኑ ካሌእ ኣማራጺ ከይንርኢ፡ ከይንሰምዕን ከይንዚረብን ኣጊደና። ብጩቕ
እንተኢሌና ድማ ጭካኔ ብዜመሌኦ ፋሽሽታዊ ኩርማጅ ክገርፈና ጸኒሑን ኣልን። ንብዘሕነታዊ መንነትና ከም
መርገም ብምቑጻር፡ ኣብ ሕድሕድ ምትእምማን ዜሰረተ ስጡም ህዜባዊ ሓድነት ኣብ ክንዱ ምፍጣር፤
ብሓይሌን ኣስገዲድን ብዘሕነታዊ መንነትና ክኽሕድን ከብርሰናን ዜጨከነ ስርዒት ተኺለ። ንግሩህ ዯገፍ
ህዜብናን እናተወራረሱ ንዜመጹ ድሕረታትን ከም ምቹእ መንበሪ በዒቲ ብምጥቃም፡ ኣብ መንጎ ህዜብታት
ቂምን ቅርሕንትን ክርእን ሓድሕድ ከናቑተናን ብዋጋ ብርሰትና፡ ዕድመ ስሌጣኑ ከናውሕ ዜጨከነ
ስርዒት’ዩ። ናይ ዝባና ጎብሇሌ ንምዃን ካብ ዜነበሮ ኮንቶ ፋሽሽታዊ ሕሌሚ ብምብጋስ፡ ንኤርትራን ጎረባብታ
ሃገራትን ናብ ናይ ህውከት ጫካ ንምቕያር ዜወፍር ስርዒት ተኺለ፡፡ ኣብኡ ሸፊቱ ክምት በቲ ሓዯ ወገን፡
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ናይ ጥፍኣት ሌኡኽ ኮይኑ ዒስቡ እናቐረመ ንክነብር ካብ ዜነበሮ ጽግዕተኛ ባህርያት ተበጊሱ ከኣ በቲ ካሌእ
ወገን፡ ንህዜብን ሃገርን ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንመንእሰያትና ድማ ብፍሊይ፡ ብኣርባዕቲኡ ማኣዜናት ብዜወሌዖ
ወራራት ክህንኩተና ዜጸንሐን ልን ኣራዊት ስርዒት ኮይኑ። ኣብዙ እንነብረለ ልና ምዕቡሌ መን፡ ቅዋም
ይብለ፤ ቅዋማዊ መንግስትን ምርጫን ዜተሓረመን ብገዯብ-ኣሌቦ ውሌቀ ምሌክነት ዜበስበሰን ስርዒት
እንተሃሌዩ፡ ፋሽሽታዊ ስርዒት ህግሓኤ/ህግዯፍ’ዩ።
ድምር ናይ’ዝም ዜሓሇፉ 24 ናይ ናጽነት ዒመታት ከኣ፡ ኣብዙ እዋን’ዙ ውጽዒት ህዜብታት ኤርትራ
ሕሌፍዎ ሇዉ ሂወት፡ ካብ ህለው ንታሕቲ ካብ ምዉት ከኣ ንሊዕሉ ኮይኖም፡ ከም ህዜብን ሃገርን ህሊወናን
ቀጻሌነትናን ኣብ ሓዯጋ ወዱቑ ከቢድ ናይ ምርማስ ዯበና ኣንጸሊሌዩና ይርከብ። ከም ሳዕቤኑ ድማ እንሆ ከም
ህዜቢ ንብተን ኣልና። ስርዒት ህግዯፍ ጠንቂ ድኽነት ኮይኑን፡ ኣብ ጎኒ ድኽነትን ዒጸቦን ተሰሉፉን ይሕንዜፈና
ኣል። ስርዒት ህግዯፍ ጠንቂ ስዯትን ምብትታንን ኮይኑን ኣብ ጎኒ ዯሊል ባሕርን ምድረበዲን ተሰሉፉን
የጥፍኣና ኣል። ፋሽሽታዊ ስርዒት ህግዯፍ ከም ቀንዱ ናይ ራዕድን ሽበራን መንግስትን ኣብ ጎኒ ግብረ-ሽበራዊ
ጉጅሇታት ተሰሉፉን ናይ ህሌቂት ተሌእኮኡ ይፍጽም ኣል። ውድብና ኤስዯሇ “ኣብዙ እዋን’ዙ ንህዜቢ
ኤርትራ፡ ካብ ስርዒት ህግዯፍ ዜኸፍእ ጸሊኢ የብለን፤ ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ህሊዌኡ ካብ ሕማቕ ናብ ዜኸፍኤ
ኣራዊት ክቕየር እንተይኮይኑ ዜሕሾ ስርዒት ኣይኮነን፤ ንህዜብን ሃገርን ኤርትራ ተነጺፍዎም ክወድቕን
ከብርሶምን ዜጨከነ ዯመኛ ጸሊኢ’ዩ፡፡ ስሇዙ ከኣ፡ ስርዒት ህግዯፍን ኩልም ናይ ጭቆና መሓውራቱን
ክድምሰሱ ይግባእ” ክብሌ እንከል፡ ካብቲ ሌዑለ ዜተጠቕሰ ገምጋም ብምብጋስ’ዩ።
ዜኸበርኩም ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን እትርከቡ ህዜብታት ኤርትራ!
ውህለሌ ፖሇቲካዊ ተመኩሮኹም ብዜሃበኩም ትምህርቲ፤ ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ነብሲ-ወከፍ ስድራቤት
ብዜፈጸሞ ፋሽሽታዊ በዯሊትን ነውርታትን፡ ካብኡ ዜኸፍአ ጸሊኢ ከምይብሌኩም ዜተገንብኩምለ እዋን
ኣኺለ ኣል። ካብኡ ሓሉፍኩም፡ ከም ህዜብን ሃገርን ንኽንህለን ንኽንቅጽሌን፡ ብነድርን ቁጠዏን፡ ፍትሕን
ዯሞክራስያዊ ሇውጥን እትጠሌቡለ ሇኹም እዋን’ዩ። እዙ ጥረ ሓቅ’ዙ ከምሇዎ እናሃሇወ፡ ካብ’ቲ መሪር
ተመኩሮኹም ክትምሃርዎን ግቡእ ገምጋም ክግበረለን ሇዎ ጉዲይ ግን ኣል። ንሱ ድማ፡ ሕቶ ብቑዕ ህዜባዊ
መሪሕ ውድብ ናይ ምምሊስ ጉዲይ’ዩ።
ውድብና ኤስዯሇ፡ ነዙ ሌዑለ ዜተጠቕሰ ዜርዜር ተመኩሮ 24 ናይ ናጽነት ዒመታትን ፋሽሽታዊ ባህርያት
ስርዒት ህግሓኤ/ህግዯፍን ኣዕናዊ ሳዕቤናቱን ክግምግም እንከል፡ ንስሇ ምግምጋሙ ኢለ ጥራይ ኣይኮነን። እዙ
ዜባህርያቱ ስርዒት ህግሓኤ/ህግዯፍን ኣራዊት መሪሕነቱን፡ ካብ በረኽኡ ኣትሒዘ ዜተዒዯል ጸረ-ዯሞክራስን
ትምክሕተኛን ባህርያት ምዃኑ ምስትውዒሌ ከምዜግባእ ከኣ ይግንብ። እቲ ሕለብካን ንጹፍካን ይበቐቕካለ
ሓርነታዊ ሰውራና፡ ንጸቢብ ጉጅሊዊ ረብሓታቱ ክብሌ ካብ በረኽኦም ኣትሒዝም እናኽፈለኻ ናይ ዜጸንሑ
መሪር ዋጋ መቐጸሌታ ምዃኑ ምስትውዒሌ ግቡእ’ዩ ይብሌ ውድብና። ስሇ’ዙ እዙ ሕጂ እትኸፍሌዎ ሇኹም
ከቢድ ዋጋን ኣንጸሊሌዩ ል ናይ ብርሰት ሓዯጋን ጠንቁ፡ ሓርነታዊ ሰውራና ብብቑዕ ዯሞክራስያዊ ሓይሉ
ይምራሕ ስሇይነበረ፡ ሰከመና ዕዲ ምዃኑ ብምግንዚብ የዲግም ትምህርቲ ክንረኽበለ ይግባእ። ሓርነታዊ
ሰውራና፡ በቲ መተካእታ ይርከቦ ወሳኒ ግዯ ሓፋሽ ዜኣምኑ ውድባትን መራሕትን ክምራሕ ብይምጽንሑ’ዩ
እዙ ሕጂ እንኸፍል ልና ዕዲ። ብኣንጻሩ ነቲ ናይ ኩለ ሰብኣውን ነገራውን ዒቕምታት ሰውራ ምንጪ ዜኾነ
ወሳኒ ህዜብና፡ “ገባር ዯንባር” እናበለ ናሽውዎ መራሕቲ ይመርሕዎ ብምንባሩ’ዩ። ህዜብና፡ ኣብ ኩልም
ወሰንቲ ሃገራዊ ጉዲያቱ፡ ንቑሕን ዯራኽን ተሳትፎኡ ብባራብሩ ውድባትን መራሕትን ክምራሕ
ይምጽንሑ’ዩ። ብኣንጻሩ ንንቑሕ ተሳትፎኡ ኮሉፎም፡ መጋበርያ ጸቢብ ጉጅሊዊ ረብሕኦም ንኽገብርዎ
ዜጨከኑ መራሕትን ውድባትን ሌዕሌነቶም ብምርግጋጾም’ዩ። ካሌኣውን ይመሰረታውን ፍሌሌያት ብሌዘብ
ዯሞክራስያዊ ተ ብምፍታሕ፡ ንኹለ ሃገራዊ ዒቕምታት ብኣገባብ ከዋፍሩ ዜበቕዐ መራሕትን ውድባትን
ኣይጸንሑን። ብኣንጻሩ ዜተፈሌየ ርእይቶ ይጻወሩ ጥራሕ ይኮነ፡ ክሳብ ብውግእ ሕድሕድ ንይተኣዯነ ናይ
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ሰውራ ዒቕምኻ፡ ሞራሌካን ግዛኻን ባኽኑ መራሕትን ውድባቶምን ክመርሕዎ ብምጽንሖም’ዩ።ንብዘሕነታዊ
ክውንነትና ከም ምቹእ ኣጋጣሚ ብምውሳድ፡ ተባራረይቲ ገዚእቲ ኣብ መንጎ ህዜብታትና ንዜነዜሕዎ
ድሕረታት እናኣሳወሩ ሓድሕድ ይምትእምማን ክፈጥሩን፤ ህዜብታት ኣተፋኒኖም መጋበርያ ጉጅሊዊ
ረብሓታቶም ገይሮም ከሊግጹን ዜጸንሑ መራሕትን ውድባትን ይመርሕዎ ብምንባሮም’ዩ። ውድብና ኤስዯሇ፡
ካብ’ዙ ገምጋም’ዙ ብምብጋስ ሓፋሽ ህዜብታትና፡ ካብቲ ሕሇፍዎን ሕሌፍዎ ሇዉን መሪር ተመኩሮ
ክመሃርዎ ዜግባእ ቁምነገር እንተሃሇወ፡ ብቑዕን ደሌደለን ዯሞክራስያዊ መሪሕ ውድብ ዜሰኣነ ሰውራ ማዕረ
ክንዯይ ዋጋ ከምኽፍሌ ብየዲግም ክንግንብ ይግባእ ይብሌ። ብእኡ መጠን ከኣ’ዩ፡ ነዙ ክሳዲዊ ሕቶ’ዙ
ብብቕዒት ንምምሊስ ክረባረብ ዜርከብ።
ይሕሇሌ ቃሌሲ ኣብ ምክያድ እትርከቡ ውድባት ኤርትራ!
ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ፡ ኣብ ሌዕሉ ህዜብታትና ክፍጽሞ ዜጸንሐን ልን፡ ጸረ-ሰብኣዊ ፍጡር ፋሽስታዊ
ተግባራት፡ ኣብ ዜሇዒሇ ጥርዘ በጺሑ፤ ህዜብን ሃገርን ኤርትራ፡ ሓያሌ ናይ ኣፍ ኣርክቡ ነጋሪት ይሃርሙ
ምህሊዎም እንርእዮን እንሰምዖን ሇና ሓቂ እዩ፡፡ ሰውራዊ ቁጠዏ ህዜብታትናን ርሱን ናይ ሇውጢ ባህግታቱን
ሰማይ ዒሪጉ፡ ኣብዙ እዋንዙ፡ ካብ ዜኾነ ካሌእ ግዛ ንሊዕሉ፡ ብሱሌ፣ ብቑዕ፣ ውፉይን ውደብ ዯሞክራስያዊ
ኣመራርሓ ዜሓቱለ ሇዉ እዋን ምኻኑ ጋህዱ እዩ፡፡ ነዙ ጠሇቡዙ ክዉን ንምግባር ድማ፡ ቅኑዕ ዯሞክራስያዊ
መስመር ጨቢጥካ፤ ንወሳኒ ግዯ ሓፋሽ ኣሚንካ፡ ህዜብታትና ኣብ ኩልም ወሰንቲ ጉዲያት ናይ ሃገሮም፡
ንቑሕን ቀጥታውን ትሳትፎኦም ረጋግጹለ ኩነታት ብምፍጣር ጥራሕዩ ዜረጋገጽ፡፡ ብቑም-ነገሩ ከኣ፡
ህዜብታትና፡ ነዙ ብሰንኪ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ኣንጸሊሌዩ ል ናይ ዕንወት ሓዯጋ ብምውጋድ፡ ንቅሱን
መጻእን ቀጻሌነትን ኤርትራ ውሕስ ብቑዕን ዯሞክራስያውን መሪሕ ውድብ እዮም ዜጠሌቡ ሇዉ፡፡
ዯንበ ተቓውሞና፡ ዋሊኳ ካብቲ ናይ ዒንተቦ ዜሓይሽ መዜገቦ ኣዎንታ እንተሃሇዎ፡ ንወድዒዊ ጠሇብ
ህዜብታትና ዜምጥን ከምይኮነ ግን ምስክር ድሌዮ ኣይመስሇናን፡፡ ከም ዯቂ ዚግራ ተበታቲኑ ዜነበረ
ውድባትና፡ ኣብ ዘርያ ሓዯ ናይ ሓባር ንኡስ መዯብ-ዕዮ (ሃገራዊ ቻርተር)ን፡ ኣብ ትሕቲ ሓዯ ጽሊሌ (ባይቶ)ን
ዒሲለ ዜቃሇሰለ ኩነታት ምፍጣሩ ዜነዒቕ ዒወት ኣይኮነን፡፡ "ነቲ ዜግበረለ ናይ ኣፍ-ኣርክቡ ጠሇብ
ህዜብታትና ዜምጥን ድዩ?" ንዜብሌ ሕቶ ግን፡ ገና ብዘሕ ወሰንቲ ጉዲያት ይተርፎዩ፡፡ ከመይሲ፡ ዒቕምታቱ
ከም ሓዯ ሰብ ኣስሚሩ፡ ኣብቲ ዜተሰማማዒለ ቀዲምነት ናይ ውራዩ ኣብ ምውዒሌ ርኡይ ብኩራት ኣሇዎ፡፡
ብኣንጻሩ፡ ኣብ ክንዱ ሓድሕድ ምምሌሊእ፡ ኣብ ካሌኣዊ ፍሌሌያቱ ክቆራቖስን ክጠሊሇፍን ባኽኖ ል ግዛን
ጉሌበትን ይበዜሕ ኣል፡፡ ሽሾ ብዜሒ ውድባትን እናሓዯሩ ዜኽሰቱ ምፍንጫሊትን ብሓዯ ወገን፤ ተመሳሳሉ
መዯብ-ዕዮ ሇዎም ሓይሌታት ዒቕምታቶም ክጠምሩ ይኮነ ስግንጢር ክነሓንሑ ምርኣይ ከኣ በቲ ካሌእ
ወገን፤ ንዯንበ-ሰውራና ስሕበት ዜኸሌእዎ ሇዉ ስንክሌናታት ምኻኖም ክዜንጋዕ ኣይግባእን፡፡ እዙ ይተኣዯነ
ሕጽረታቱዙ ድማ፡ ነቲ ናይ ህዜብታትና ማዕበሊዊ ሰውራዊ ቁጠዏን ናይ ሇውጢ ባህግታቶምን ኣሓሒለ፤
ኣብ ሌዕሉ ሰውራኦም እምነት ክስእኑ ዜገብሮም ልን እዩ፡፡ እዙ ድማ ብርኡይ፡ ሰውራዊ ዒቕምታት ሓፋሽ
ምብኻን እዩ፡፡ ድምር ናይዝም ኩልም ንሰውራና ኣጋጢሞሞ ሇዉ ስንክሌናታት ድማ፡ መፍቶትቲ ዯመኛ
ጸሊኢ ህዜቢ ኤርትራ ዜኾነ ስርዒት ህግዯፍ ዜገብረና ል፡ ፈውሲ ድሌዮ ሕማም ዯንበ-ተቓውሞና እዩ፡፡
ሓፋሽ ህዜብታትና፡ ከምቲ "ወዱ ዒሻ፡ ክሌተ ግዛ ይውቃዕ" ዜበሃሌ፡ ንካሌኣይ ግዛ ግዲይ ግርህነቱ ከይከውን
ስኽፍታኡ ይገሌጽ ኣል፡፡ ምስቲ ኩለ ቁጠዏኡን ናይ ሇውጢ ድሌየቱን፡ ኣብ ጎኒዙ ህለው ዯንበ-ተቓውሞኡ
ይስሇፈለ ምኽንያት ድማ፡ ብሰንኪቲ ንውድባትና ኣጋጢሙዎም ል ስንክሌናን፡ ኣብቲ ቀንዱ ውራይ ሃገሩ
ዜውዕሌ፡ እምነት ንብረለ፡ ብቑዕን ደሌደሌን መሪሕ ዯሞክራስያዊ ውድብ ብሰንኪ ይምርካቡ እዩ፡፡ ስሇዙ
እዩ ድማ ኤስዯሇ፡ ነዙ ክሳዲዊ ሕቶዙ ንምምሊስ ኣብ ዜግበር ቃሌሲ፡ ብግንባር ቀዯምትነት ተበጊሱ ል፡፡
እዙ ሓቂዙ ከምሇዎ ኮይኑ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ፡ መቃሇሲ መድረኽ ምኳኑ
ኣጽኒዐ ብምእማን፤ ባይቶ ካብ ዜጸንሕዎ ዒበይቲ ሕጽረታት ንክገሊገሌን ካሌኣይ ጉባኤኡ ብዒወት
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ንክጽንበሌን፡ ካብ ውድብና ኤስዯሇ ዜግበር ትጽቢት፡ ልሚውን ከም ትማሉ ዒቲቡ ከበርክት ምኳኑ ዯጊሙ
የረጋግጽ፡፡
በዙ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ፤ ፍለይ መጸዋዕታን ቆሊሕታን ንምሁራት ኤርትራውያን!
ህለው ኩነታት ህዜብን ሃገርን ኤርትራ፡ ኣብ ከመይ ዜኣመሰሇ ተኣፋፊ ናይ "ኣፍ-ኣርክቡ" ኩነታት ከምል
ነጋሪ ትዯሌዩለ ኣይኮነን፡፡ ህዜብታትና ካብዙ ኣንጸሊሌዩዎም ል ህግዯፋዊ መዒት ንክድሕኑን ክንዮኡ ዜህለ
መጻኢ ኣንፈት ሃገርና ኣብ ምንጻርን፡ ናትኩም ናይ ምሁራት ኤርትራውያን ንቑሕን ተባዕን ተሳትፎ፡
መተካእታ'ኳ የብለን፡፡ ኣብዙ እዋንዙ፡ ኣብ ቅድሚ ህዜብን ሃገርን ኤርትራ፡ ሰሇስተ መሰረታውን ህጹጽን
ፍታሕ ዜዯሌዩ ግድሊት ተገቲሮም ኣሇዉ፡፡ እቲ ቀዲማይ፡ ፋሽስታዊ ስርዒት ህግዯፍ፡ ንህዜብን ሃገርን ከብርስ
ዜጨከነ ዯመኛ ጸሊኢና እዩ፡፡ ካሌኣይ፡ ነቲ ኣንጻር ስርዒት ህግዯፍ ዜካየድ ቃሌሲ ዯነበ-ተቓውሞና ዜመርሑ
ሇዉ ውድባትና ካብ ንጸረ ህግዯፍ ዜቀንዕ ኣተሓሳስበኦም ንሊዕሉ እቲ ኣብ ሕድሕዶም ምጥቕቓዕ ዜጠፍእ
ጉሌበት፣ ግዛን ጻዕርን ዜዒቢ ምዃኑ እዩ። እቲ ሳሌሳይ ድማ፡ ዯሇይቲ ሇውጢ ህዜብታትና፡ ብቑዕ ዜኣምንዎ
መሪሕ ስኢኖም፡ ኣዜዩ ፍኑው ተቓውሞ ከስምዐ ኣብ ዜርከቡለን ማእዜኖም መሪሕ ሓይሉ ኣብ ናድዩለን
ኩነታት ምህሊዎም እዩ፡፡ ከም ሳዕቤን ከኣ፡ መፍቶ ኣራዊት ስርዒት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ንኸውን ኣሇና፡፡ ናይዝም
ኩልም ግድሊት ክሳዲዊ ሕቶ ድማ፡ እቲ ንሰውራና ካብ ዒንተቦኡ ኣትሒዘ ከሳቕዮ ዜጸንሐን ልን፡ ሕቶ
ብሱሌ መሪሕ ዯሞክራስያዊ ውድብ፡ ብቑዕ ምሊሽ ብሰንኪ ይምርካቡ ምኳኑ ትዜንግዕዎ ኣይንብሌን፡፡
ሰውራና ካብዙ ሓኒቑ ሒዜዎ ል ጸገምዙ ንክገሊገሌ፡ ታሪኽ ይሓተኩም/ይሓተና ኣል፡፡ ኣብ ሰውራ፡ እቲ
መዲርግቲ ይርከቦ ወሳኒ ሓይሉ፡ እቲ ተኣምራታዊ ዒቕሚ ሓፋሽ ምኳኑ ከይንጋዕና፡ ነዙ ክሳዲዊ ሕቶዙ ኣብ
ምምሊስ፡ ግዯ ምሁር መተካእታ ከምይብለ፡ ውድብና ኣጽኒዐ ይኣምን፡፡ ብፍሊይ ድማ ህዜባዊ ምሁራት
ኤርትራውያን፡ እዙ መድረኽ ኣትሪሩ ዜሓተኩም ል ግዯኹምዙ ንከተበርክቱን፡ ብታሪኽ የሕምየኩም
ሓድጊ ንክትገድፉን፡ ካብ ዜኾነ ግዛ ንሊዕሉ፡ ልሚ መሪሕ ግዯኹም ክትጻወቱ ትሕተቱ ኣሇኹም፡፡ ተባዕን
ህዜባውን ኣረኣእያ ተዒጢቅኩም፡ ንባህርያት ስርዒት ህግዯፍ፣ ጸረ-ህዜቢ ትካሊቱን ክፍጽሞም ዜጸንሐ ገበናትን ኣዕነውቲ ሳዕቤናቶምን ካብ
ሱሩ ተንቲንኩም ክትግምግምዎ፤ንምውጋደ ንዜካየድ ናይ ቃሌሲ ጥበብ ክትእምቱን፤
 ጠንቂ ናይቲ ኣብ ዯንበ-ሰውራና ኣጋጢሙ ዜጸንሐን ልን ድኽመታት፡ ካብ ሱሩ መርሚርኩም
ብምትንታን ክትግምግምዎ፣ ካብ ቀንፈው ውጽኦ ስትራተጅን ስሌትን ክትሌሙን፤
 ንኩለ ማሕበራዊ ሓይሌታት ሃገርና (ንዯርባዊ፣ ብሄራዊ፣ ጾታዊ፣ ውድባውን ናይ ዕድመን...ብዘሕነታት
ህዜብታትና) ብግቡእ ብምትንታን፡ ብመጠን ዜህሌዎም ተሳትፎን ዜረጋገጸልም ረብሓን፡ ንቑሕ
ተሳትፎኦም ረጋግጹለ ኣንፈትን ጥሙር ኣዋፍራን ኣብ ምንጻር፤
 ድሕሪ ውድቀት ህግዯፍ ንእትቅጽሌ ሃገርና፡ ብሩህ መጻኢ ንክህሌዋ፡ ነዊሕ ዜጠመተ ናይ ሰሊም፣
ዯሞክራሲ፤ ኣብ ምትእምማንን ምክብባርን ህዜብታታ ዜሰረተ ስጡም ህዜባዊ ሓድነትን፤ ንህንጸት
ሃገርን ዜኸውን ርጡብ ውጥናት ኣብ ምስኣሌን፤
 ብድምር ድማ፡ እቲ ቦኺሩ ዜጸንሐን ገና ንሰውራና ሳቕዮ ልን ናይ መሪሕ ሕቶ ኣብ ምምሊስ
ንዜህሌወኩም ንቑሕን ተባዕን ተሳትፎ፤…..ወተ ብናይ ኣፍ-ኣርክቡ ናህሪ ክትሇዒለ መድረኽ
ይጠሌበኩም ኣል፡፡ ነዙ መተካእታ ይርከቦ ግዯኹምዙ ክዉን ንምግባር፡ እኹሌ ዒቕሚ ከምሇኩም፡
ውድብና ኤስዯሇ ንካሌኢት'ኳ ተጠራጢሩ ኣይፈሌጥን፡፡ መራሕቲ ሰውራና ብሓፈሻ፡ ገባቲ ስርዒት
ህግዯፍ ድማ ብፍሊይ፡ ንኣገዲሲ ተራኹም ነኣእስ፣ ዜኾሌፍን ዜቕንጽሌን፡ ተኣታተውዎ ህሌም ዜበሇ
ድሑር ጸረ-ዯሞክራስያዊ ባህሉ ስዑርኩም፤ ቅኑዕ ህዜባዊ መስመር ተዒጢቕኩምን ሰውራዊ ትብዒት
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ሰኒቕኩምን ንእትገብርዎ ግስጋሰ ድማ፡ ውድብና ኤስዯሇ ወትሩ አብ ጎንኹም ምኳኑ በዙ ታሪኻዊ
ኣጋጣሚ ክሕብር ይፈቱ፡፡
ኣብ ምጥቕሊሌ ልምበን፡ ነዚ ንመበሌ 24 ዒመት እነብዕሊ ሇና መዒሌቲ ናጽነት ክንዜክር እንከሇና፡
ብምጥሓሌ ባሕርን ብጭካኔ ጥሩፍ እስሊማዊ ጉጅሇ ዲዕሽን፡ መሪር ናይ መንእሰያትና ዋጋ ኣብ ዜኸፈሊናለን
ሓንና ይወዲእናለ እዋንዩ፡፡ ስሇዙ፡ ብጎይሊን ዲንኬራን ይኮነ፡ ሕድሪ ሰማእታትና ንምፍጻም ቃሌኪዲንና ሕድሱን፤ ናይ ቃሌስን ጽንዒትን ነድርና በራብሩን፡ ተታት፣ ሰሚናራትን ገምጋማትን ብምክያድ፡
እሳተ-ጎምራዊ መሳርዕ ሰውራ ስምሩ ፖሇቲካዊ ውሳኔታት ተዒጢቕና ንምውጻእ ኢና እነኽብራ፡፡ በዙ
ኣጋጣሚ፡ ኣብ ወጻኢ ሇኹም ዯሇይቲ ፍትሒ ህዜብታትና፡ ንኣበዒዕሊ መበሌ 24 ዒመተ-ናጽነትና
ኣመሌኪትኩም ገይርኩምዎ ሇኹም ጻውዑት፡ ሇባም ውሳኔ ምኳኑ፡ ውድብና ኤስዯሇ ብሌቢ
ከምዜተቐበል ክሕብር ይፈቱ፡፡
ቅኑዕ መስመር ኤስዯሇን ንቑሕ ሓፋሽን ሒዜና ክንዕወት ኢና!!
24 ግንቦት ንሌኣሇም ዯሚቓ ትንበር!!
ውድቀትን ስዕረትን ንፋሽስታዊ ስርዒት ህግዯፍ!!
ዜኽርን ክብርን ነዙ በዒሌዙ ክዉን ዜገበሩ ጀጋኑ ስዉኣትና!!
24 ግንቦት 2015
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