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ዯሞክራስያዊ ሇውጢ
ዕሊዊት ሌሳን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ
ዯሞክራስያዊ ሇውጢ ዕሊዊት ሌሳን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ ኮይና በብወርሑ
እትወጽእ ወግዒዊት መጽሔት እያ። እዚ ዕሊዊት ሌሳን እዙኣ ከምቲ ስማ ዜእምቶ ህዜብና ኣብ
ምጅማር ጸረ-ባዕዲዊ ሃገራዊ ሓርነታዊ ተጋድልኡ ነጻ ሌዐሊዊት ሃገር ጥራሕ ይኮነስ እንኮሊይ
ንሓርነት ህዜቢ ማሇት ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ ከረጋግጽ ሌዒልን ብሰንኪ ቶታሉታርያዊ ስርዒት
ህግዯፍ መሉኡ ክምሇሶ ይከኣሇ
ናይ ሓርነት ባህግታቱ ንምምሊስ የካየዶ ንል ዯሞክራስያዊ
ተጋድልኡ ንምዕዋት ኣብ ምሌዕዒሌን ዕዘዜ ተረኣ ክትጻወት እያ። ዕሊዊት ሌሳን ዯሞክራስያዊ
ሇውጢ በብግዛኡ ነቲ ህዜብና ኣብ ሃገሩ ሕብረ ሰሌፋዊ ዯሞክራስያዊ ስርዒት ክተክሌን ኣብ ጎዯና
ሰሊምን ዯሞክራስን ምዕባላን ንክምርሽን ጡጡሕ ባይታ ክፈጥረለ ኽእሌዎ ዕሊማታት ኤርትራዊ
ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ እናዕመቖትን እናቃሇሐትን ክትጎዒዜ እያ።ነዙ ቅደስ
ዕሊማታት’ዙ ኣብ ፍጻመ ንምብጻሕ ከኣ ኩለ ግደስ ኤርትራዊ ዯሊዪ ዯሞክራስያዊ ሇውጢ ተርኡ
ክጻወት ትጽውዕ።

E-mail: democratic.change@yahoo.com
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1. ዕሊማታት ባሕቲ መስከረም መሉኦም ሽቶኦም ከውቅዐ’ዩም
2. ምምስራት ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ሇ ኣብ ታሪኽ ሓድነት ዯንበ ተቓውሞ ኤርትራ ዒቢ ዜሊ ንቕድሚት
3. ተራ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ዯሞክራስያዊ ሇውጢ
4. ዒምዱ ኣንበብቲ
5. መግሇጺ ሓን
6. ዛና
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ዕሊማታት ባሕቲ መስከረም መሉኦም ሸቶኦም ክወቕዐ እዮም
ህዜቢ ኤርትራ ኣንጻር ባዕዲውያን ገዚእቲ ሓይሌታት ኣብ ካየዶ ተጋድል ፍትሓውን ሕጋውን ናጽነታዊ ሕቶኡ
ብሰሊማውን ዯሞክራስያውን ኣገባብ ፍታሕ ክረክብ ዜገበሮ ተጋድል ኣብ ዕጹው መንገዱ ኣብ ዜበጽሓለ ህሞት ከም ልሚ
መዒሌቲ ባሕቲ መስከረም 1961 ሕጋውን ፍትሓውን ሕቶኡ ብሓይሉ ብረት ክፈትሕ ጅግንነታዊ ብረታዊ ተጋድል
በገሰሊ ታሪኻዊት ዕሇት እያ። እዚ ልሚ ንመበሌ 51 ዒመት እነብዕሊ ልና ታሪኻዊት ዕሇት እዙኣ ህዜቢ ኤርትራ
ንሌዐሊውነት ሃገር ጥራሕ ይኮነስ ንሓርነት ህዜቢ እውን ክዋዯቐሊ ዜተበገሰሊ ክብርቲ መዒሌቲ እያ። ኮይኑ ግና እዙ
ሸቶታት እዙ መሉኡ ከይዕወት ጸረ ህዜቢ ቶታሉታርያዊ ስርዒት ህግዯፍ ዜኾሇፎ ኮይኑ ህዜቢ ኤርትራ ንቤታዊ
መግዚእቲ ተሳጢሑ ዲግም ሓሳረ መከራ ክርኢ እዩ ዜተገዯዯ። ዕሊማታት ባሕቲ መስከረም ከምቲ ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቅሰ
ህዜቢ ኤርትራ እንተሊይ ሓርነቱ ኣረጋጊጹ ኣብ ጎዯና ሰሊም፡ ዯሞክራስን ሌምዒትን ክምርሽ ዜኣመተ ዯኣ እምበር ዲግም
ኣብ ባርነት ክወድቕ ኣይተጸበየን። ትጽቢታት ህዜቢ ኤርትራ ብውሽጡ ብሰሊምን ዯሞክራስን ክመሓዯር፡ ኣብ ከባብን
ዒሇምን ከኣ ጽቡቕ ጉርብትናን ሰሊምን ምትሕግጋዜን ክስጉም እዩ ዜነበረ ባህግታቱ። ኮይኑ ግና እዙ ዕድሌ’ዙ
ኣይገጠሞን። ዕጭኡ ኣነ እፈሌጠሌካ፡ ዜበሌኩኻ ግበር፡ ዜብሌ ጸረ ህዜቢ ትምክሕታዊ ስርዒት ህግዯፍ ንህዜቢ ኤርትራ
ኣብ ትሕቲ ግዜኣቱ ኣእትዩ ሸቖጥቆጥ ከብልን ክኣስሮን ከከሊበቶን ንሇኣሇም ናይቲ ስርዒት ጊሊ ኮይኑ ከገሌግሌን ንስዯት
ክሳጣሕን ዜተፈርዯ ዛጋ ክኸውን እዩ ኣገዱድዎ። ሕብረተሰብና ናይ ሕሌና ናጽነት ተሓሪምዎ ብኩለ መሌክዕ ጭቖናታት
ሃይማኖታዊ፡ ብሄራዊ፡ ጾታዊ ወተ ሕሰመ መከራ ክሳቐን ብኣሽሓት ንስዯት ክውሕዜን ኮይኑ፡ ልሚ ህዜብን ሃገርን
ኤርትራ ንሓዯጋ ምብትታንን ብርሰትን ተሳጢሖምለ ኣብ ሇዉዎ ወቕቲ ኢና በጺሕና ሇና። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ
ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ ዕሊማታት ባሕቲ መስከረም መሉኡ ኣብ ሸቶኡ ንምብጻሕን ህዜብን ሃገርን ንምድሓንን ልሚ
እውን ጸኒዐ ብተወፋይነት ከም ዜቃሇስ መብጽዕኡ የሐድስ።
ዕሊማታት ባሕቲ መስከረም ብጽንዒትን ተወፋይነትን ህዜብና
መሉኦም ሸቶኦም ክወቕዐ እዮም!

ምምስራት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ
ኣብ ታሪኽ ሓድነት ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ዓቢ ዝላ ንቕድሚት

ህዜቢ ኤርትራ ምእንቲ ሰብኣዊ ክብሩን ናጽነቱን ክብሌ ኣንጻር ተኸታተሌቲ ባዕዲውያን ገዚእቲ ካየዶ ተጋድል ብሓፈሻ
ብፍሊይ ከኣ ኣብቲ ዜዯሓረ ናይ ፍርቂ መን ሰሊማውን ዕጥቃውን ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃሌሲ ሰፍ ይብሌ ከቢድ መስዋእቲ
ክኸፍሇለ ግድን ዜኾነ ታሪኻዊ ምዕራፍ እዩ ነይሩ። እዙ ጅግንነታዊ ሓርበኛዊ ተጋድልኡ እዙ ክሳብ ክንድዙ ዜኣክሌ
ዒመታት ክነውሕ ካብ ዜገበረ ረቋሒታት ዋሊ’ኳ ጸሊእቱ ብቁጠባውን ማተርያሊውን ዱፕልማስያውን መዲያት ሌዐሌ ናይ
ርእሰ ሓያሊን ሃገራት ዯገፋት እናተሓገዘ ነቲ ቃሌሲ ዜገጥምዎ ምንባሮም ኣቃሉሌካ ይረአ ኮይኑ ሓዯ ካብቲ መሰረታዊ
ንምንውሑን ሌዐሌ መስዋእትን ክኸፍሌ ካብ ገዯዶ ግን እዙ ናይ ተቓሇስቲ ሓይሌታቱ ውሽጣዊ ሓድነት ከረጋግጽ
ይምኽኣለ እዩ።
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ንምርግጋጽ ሕቶ ሓድነት ፖሇቲካዊ ሓይሌታቱ ኣብ ዜተገብረ ተጋድል ኣብ ኩለ መድረኻት ናይቲ ቃሌሲ ኣብ ሰሊማዊ
ይኹን ዕጥቃዊ ቃሌሲ ዜተኻየደ ጻዕርታት /ፈተነታት/ እኳ እንተነበሩ ዜተዒወቱ ግን ኣይነበሩን። ከም ጻዕርታት ወይ
ፈተነታት እቲ ዜተኻየዯ ሓድነታዊ ቃሌሲ ካብ ኣብ መስርሕ ዕጥቃዊ ቃሌሲ ኣብ መድረኽ ሰሊማዊ ቃሌሲ ኣብ 1949
ብስም ሰሌፊ ናጽነት /Independence Block/ ዜሰመሩ ናይ 6 ፖሇቲካውያን ሓይሌታት ስምረት ዜሓሸ ፈተነን መኸተን
ነይሩ ክበሃሌ ዜከኣሌ። ናይዙ ቀንዱ ምኽንያት ከኣ እቲ ፖሇቲካዊ ሓይሌታት ናይ ዕሊማ /ፕሮግራም/ ፍሌሌይ ይብለ
እናሃሇወ ካብ ይሃናጺ ምውድዲራትን ምንጽጻጋትን ሜዲ ኤርትራ መን በሓተ ቁሩቁሳትን ኣዯዲ ኲናት ሓድሕድን ኮይኑ
ሓድነቱ ከረጋግጽ ይምኽኣለ እዩ። ብሓጺሩ ካሌኣዊ ግርጭት ካሌኣዊ ቦታ ብምትሓዜ ብቐዲምነት ህዜብን ሃገርን ማእከለ
ገይሩ ኩለ ዒቕምታት ሓይሉ ሰውራ ተኸባቢሩን ተሓጋጊዘን ብቐዲምነት ኣንጻር ቀዲማይ ጸሊኢ ከቕንዕ ክቃሇስ
ይምብቅዐ እዩ። ከም ናይዙ ውጽኢት ከኣ እዩ ገድሉ ህዜቢ ኤርትራ ድሕሪ ዜተናወሐ ናይ 30 ዒመት ዕጥቃዊ ቃሌሲ
ሕቶ ሓድነት ከይፈትሐ ኣብ ምርግጋጽ ሃገራዊ ናጽነት ዜተሰጋገረ። እቲ ኣብ ሜዲ ኤርትራ ዜተኸሰተ ናይ ምንጽጻግን
ይሃናጻ ውድድራትን ኲናት ሓድሕድ ትምክሕታዊ ዒምጣሪ ባህሪ’ዙ ቅንጣብ እውን ትኹን ከይተመሓየሸ ሕሊገት ስርዒት
ህግዯፍ ኮይኑ ኣብ ናጽነት ተሰጋጊሩ ውጽኢቱ ከኣ ህዜቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቶታሉታርያዊ ስርዒት ህግዯፍ ዲግም ሓሳረ
መከራኡ ክርኢ ኮይኑ።
ወጽዒ ክሳብ ዜሃሇወ ቃሌሲ ክህለ ግድን ስሇዜኾነ ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ሓርነታዊ ተጋድል ዜነበሩ ብርክት ዜበለ
ሓይሌታት ኤርትራ ቃሌሶም ምእንቲ ዯሞክራስያዊ ሇውጢ ክቕጽለን ኣብ መስርሕ ናጽነት ካሌኦት ፖሇቲካዊ
ሓይሌታቱን ስቪካዊ ማሕበረሰባትን እውን ተሓዊሶም ተጋድልኦም ከጎሃህሩ እዮም ዜኾኑ። ኣብ ትሕቲ ከምዙ ዜኣመሰሇ
ኩነታት እውን እንተኾነ ዯንበ ተቓውሞ ኤርትራ መሉኡ ኣብ ሕቶ ምርግጋጽ ሓድነትን ሕቶ ፖሇቲካዊ ዯሞክራስን
ብሰንኪ እቶም ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቕሱ ዜገጥምዎ ኣለታዊ ኣሰራትን ትምክሕታውን ጸቢብ ኣተሓሳስባታትን መሉኡ ኣብ
ይተወገዯለ ህሞት ፖሇቲካዊ ሓይሌታት ኤርትራ ኣብ ክሉ ናይ ሓባር ሰማምዖም ዕሊማታት እንተኾነ እውን ብኣግኡ
ክሰምሩ ኣይከኣለን። ብድሕሪ ነዊሕ ቃሌስን ጻዕርን ናይ ፖሇቲካውያን ሓይሌታትን ህዜብን ይሕሇሌ ቃሌስታት ሰፊሕ
ግንባር ሃገራዊ ምሕዜነት ሓይሌታት ኤርትራ ቀጺለ እውን ኤርትራዊ ዯሞክራስያዊ ኪዲን እዩ ዜተመስረተ። ኤ.ዱ.ኪን
ካሌኦት ኣባሊት ፖሇቲካዊ ሓይሌታትን ስቪካዊ ማሕበረሰባትን ብካየድዎ ቃሌሲ ኣብ ሃገራዊ ዋዕሊ ዜቖመት ሃገራዊ
ኮምሽን ተመስሪታ ምስ ኩልም ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቕሱ ናይ ሇውጢ ዒቕምታት ዯንበ ተቓውሞ ኮይኖም ኣብ ምምስራት
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ እዩ ተበጺሑ።
እዙ ብናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ኮምሽን ንጥፈታትን፡ ተሳትፎ ኤ.ዱ.ኪን ካሌኦት ፖሇቲካውያን ሓይሌታትን ስቪካዊ
ማሕበረሰባትን ዜተረጋገጸ ሰፊሕ ሃገራዊ ጽሊሌ’ዙ ኣብ ታሪኽ ሓድነት ዯንበ ተቓውሞ ኤርትራ ዒቢ ዜሊ ንቕድሚት እዩ።
ኣብ ትሕቲ ከምዙ ዜኣመሰሇ ዜተፈሊሇየ ኣረኣእያታትን ናይ ቃሌሲ ተመኩሮታትን ዜጸንሖም ሓይሌታትን ስቪካዊ
ማሕበረሰባትን፡ ትጽቢታት ህዜብና ካብ ብዒወት ዜተጋብአ ሃገራዊ ጉባኤ ዜነበረ።
1- እቲ ነንበይኑ ፋሕ ኢለ ዜጸንሐ ዒቕምታት ዯንበ ተቓውሞ ኤርትራ ኣብ ክሉ ሓዯ ኣረኣእያን ዕሊማን ሸቶን ኣብ
ትሕቲ ሓዯ ሰፊሕ ግንባር /ጽሊሌ/ ጠርኒፍካ ኣንጻር ስርዒት ህግዯፍ ክስሇፉ ምግባር ሃገርና ኤርትራ ካብ ፍጹም
ብርሰትን ምብትታንን ክትድሕን ይተሓሇሇ ቃሌሲ ምክያድ።
2- ኣብ ዜተፈጥረ ናይ ሓባር ኣረኣእያ ናብ ተግባር ክቕየር ዜኽእሌ ናይ ሓባር ፖሇቲካዊ ቻርተርን እቲ ቻርተር
ዜትግበረለ ንድፊ /Rood Map/ ሓሌ ምውጻእን ውዲበታት ምግባርን
3- ኣብቲ ቻርተር መሰረት ገይሩ ዜፍጠር ምንቅስቓስን መሪሖም ዕውትዎ ኣባሊት ባይቶን ፈጻሚት ኣካሌን
ምምራጽ፡ ክሌቲኦም ኣባሊት ባይቶን ኣባሊት ፈጻሚት ባይቶን ዜምርሕለን ዜቕየድለን ሕገ_ህንጻ ምጽዲቕ።
4- ኩልም መሻርኽቲ /ናይ ቃሌሲ ሽርክነት ዜኣትዉ ሓይሌታት ህዜብን ሃገርን ንምድሓን ቀዲማይ ቦታ ሰሪዐ ነዙ
ንምትግባር ድማ ነቲ ኣብ ጉባኤ ዜተሰማምዕለን ዜተቐበልን ብሓዯ ዜተወሃሃዯ ኣንፈት ክኸደ ወይ ክሰርሑ
ምስምማዕ ዜብለ ሸቶታት ወተ ንምዕዋት ዜተኻየዯ ጉባኤ እዩ ነይሩ። እዝም ቅኑዒት ዕሊማታት እዙኣቶም ኣብ
ተግባር ንምውዒሌ መሊእ ዒቕምታት ሕብረተሰብና ተቓሇስቲ ሓይሌታቱን ብኣረኣእያን ተግባርን ሰጢሞምን
ተሓጋጊዝምን ብሓዯ ኣንፈት ንምውጋድ ቶታሉታርያዊ ስርዒት ህግዯፍ ጸኒዖም ብተወፋይነት ክረባረቡ
እንተተገይሮም ጥራሕ እዮም ዕዉታት ክኾኑ ዜኽእለ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ ከም
ሓዱሽ ትካሌ መጠን ኩልም ትካሊዊ ኣሰራርሓታቱ ብሓሳብ ጥራሕ ይኮነስ ብተግባር እውን ኣብ ኣወዲድበኦምን
ኣገጣጥመኦምን በብግዛኡ እናተጻፈፉ ክኸደ ከም ዜጸንሑን ኣብ ካሌኣይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት
ብዜሓሸ ተዋዱዶም ከም ዜቐርቡን ኣብ ዜተፈሊሇዩ መሓውራቱ ክበጽሑ ከም ዜተገብረን ዜፍሇጥ እዩ። ኣብ
ትሕቲ ከምዙ ዜኣመሰሇ ሓዱሽ ናይ ምጥያስ ኣወዲድባ ካብ ባዶ ተበጊስካ ኣብ ምህናጽ ትካሊት ናይ ቃሌሲ

ቅጽ 01 ቁ. 01
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ዯሞክራስያዊ ሇውጢ

ዕሊዊ ሌሳን ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ሇ

ምምስራትን ኣብ ዒውዯ ተግባር ምውፋርን ቀሉሌ ይኮነ ዕማም ይኹን ዯኣ እምበር ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ሇ ድሮ ኣብ
ዜተፈሊሇዩ ዒውዯ መዲያት ዜተኻየደ ስረሓት ጽቡቕ ኣወንታዊ ኣንፈታት ኣብ ርእየለ ህሞት እዩ ል።ነዙ
ኣንፈት’ዙ ንምምዕባሌ ናብ ዜሓሸ ብርኪ ናይ ቃሌሲ ንምስግጋርን ግን ናይ ኩለ ዯሊዪ ሰሊምን ዯሞክራስን ዜኾነ
ኤርትራዊ ዛጋ ህዜብን ሃገርን ካብ ብርሰትን ምብትታንን ንምድሓን እጃሙ ከበርክት የድሉ።

ተራ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ዯሞክራስያዊ ሇውጢ
ኣብ ታሪኽ ምዕባላ ሕብረተሰብ ካብ ሓዯ ዯረጃ ምዕባላ ናብ ካሌእ ዯረጃ ኣብ ዜሰጋገረለ እዋን ይኹን ወይ እውን ሓዯ
ሕብረተሰብ ካብ ባዕዲዊ መግዚእቲ ይኹን ወይ ካብ ጨቋኒ ናይ ዯቂ ዒዱ መግዚእቲ ሓራ ንኽወጽእ ኣብ ዜገብሮ ህዜባዊ
ተጋድል ወይ እውን ኣብ ምህናጽ ነጻ ዯሞክራስያዊት ሃገር ኣብ ኩለ ዒውዱ ቃሌሲ ኣብ ፖሇቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡
ወተሃዯራዊ፡ ዱፕልማስያዊ ወተ ብናይ ስነ ዛጋን ስነ ምግባርን ዜተመሌመሇን ዜተማህረን ንቑሕ መንእሰይ ወሇዶ
የድሌዮ።ከምዙ ዜኣመሰሇ መንእሰይ ወሇዶ ኣብ መስርሕ ሓርነታዊ ተጋድል ነቲ ቃሌሲ ብወሳንነት ዒንዱ ሕቖኡ ኮይኑ
ኣብ ምስካምን ምምራሕን ወሳኒ ተርኡ’ዩ ዜጻወት። ኣብ ምህናጽ ዯሞክራስያዊት ሃገር እውን እንተኾነ ተረካቢ ናይቲ
ቀጻሊይ ሕለፍ ወሇዶ ኮይኑ ምስቲ ጭቡጥ ጠሇባት ናይታ ሓዲስ ውሌዶ ዯሞክራስያዊት ሃገር ኣጠዒዑሙ እታ ሃገር ኣብ
ጎዯና ሰሊምን ዯሞክራስን ምዕባላን ንክትምርሽ እቲ ዜዒበየ ታሪኻዊ ሓሊፍነት ሇዎ ንሱ እዩ ዜኸውን።
ተራ ኤርትራዊ መንእሰይ ካብቲ ናይ ሓዯ ምለእ ክፍሇ መን ጸረ_ባዕዲዊ ተጋድል ህዜቢ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ፍርቂ
መን ሃገራዊ ሓርነታዊ ተጋድል ዜነበሮ ተራ ብሓጺሩ እንተርኢና ከኣ ናይቲ ሽዕኡ መንእሰይ ወሇዶ ብወሳንነት ዒንዱ
ሕቖ ናይቲ ቃሌሲ ኮይኑ እዩ ተጋዱለ። ብሌዐሌ ሃገራዊ ሓርበኛዊ ስምዑትን ኤርትራዊ ሃገራውነትን ክዒዜዜን ኣርዐት
መግዚእቲ ክሰብርን ካብ ባዕዲውያን ገዚእቲ ነጻ ዜኾነት ሌዐሊዊት ሃገር ከረጋግጽን ብጽንዒት፡ ተወፋይነትን ጅግንነትን
መስተንክራዊ ዒወታት እናፈጸመ ዜተዋዯቐ መንእሰይ ወሇዶ እዩ ነይሩ። ብርግጽ እቲ ህዜብን ሃገርን ሓራ ንምውጻእ
ዜተዋዯቕለ ዕሊማ ብሰንኪ ጸረ-ህዜቢ ቶታሉታርያዊ ስርዒት ህግዯፍ ሸቶኡ መሉኡ ብይምውቃዐ ሃገር ኣብ ዲግማይ
ሓሳረ መከራ እትወድቀለ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ። ስሇ ዜኾነ ከኣ ኣዕናዊ ፖሉሲታት ስርዒት ህግዯፍ ንውጹዕ ሕብረተሰብ
ኤርትራ ካብ ድሕረትን ድኽነትን ንከይናገፍ ምዕባላኡ ዒጊቱ ኣብ ጎዯና ሰሊምን ዯሞክራስን ምዕባላን ክምርሽ
ኣየኽኣልን። ኩልም ክፍሌታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዜተፈሊሇየ መሌክዕ ጭቖናታት እናተሳቐዩ እንከሇዉ እቲ ዒንዱ
ሕቖ ዯሞክራስን ህንጸት ሃገርን ክኸውን ዜግበኦ ዜነበረ መንእሰይ ወሇዶ እቲ ካሌእ ክፍሌታት ሕብረተሰብ ኤርትራ
ሓሲምዎ እንከል ንሱ ብፍሊይ ንበይኑ ክርህዎ ኣይከኣሇን። ኣብ ትሕቲ ጩራ ዯሞክራሲ ይብለ ጭው ዜበሇ ጨፍጫፊ
ቶታሉታርያዊ ስርዒት ህግዯፍ ሸቐጥቖጥ ኢለ ኣብ ትሕቲ ፍርሕን ራዕድን ስነ ኣእምራዊ ጭንቐትን ተዋሒጡ ብቐጢን
ትእዚዜ ናይቲ ስርዒት ዯረት ይብለ ሃገራዊ ኣገሌግልትን ብስም ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣል ከም ጊሊ ተገዱደ ኣብቲ ስርዒት
ኣብ ዋፈሮ ከገሌግሌ መጻኢ ዕድለ ጸሌሚትዎ ዯንበርበር ክብሌ ዜተገዯዯለ ታሪኽ እዩ ኣጋጢምዎ። ካብቲ ናይ ገዚኢ
ስርዒት ቀጠንቲ ትእዚዚት ወጻኢ ብኣካሌ ይኹን ብኣተሓሳስባ እውን ክወጽእ እንተፈቲኑ ዜጭወየለ ኣብ ቤት ማእሰርቲ
ዜበሌየለ ክሳብ እውን ዜርሸነለ እንተሃዱሙ ከኣ ስድርኡ ይተኣዯነ ገንብ ክኸፍለ ዜግዯድለን ናይ ሓሳረ መከራ
ህይወት እዩ ገጢምዎ።
መንእሰይ ወሇዶ ኣብ ከምዙ ዜበሇ ንኡስ ዕድሚኡ ተማሂሩን ተመራሚሩን ተበሊሒቱን ኣብ ፖሇቲካዊ፡ ማሕበራውን
ቁጠባውን ህይወቱ ብነጻ ከይመርሕን ምስ ሇናዮ ዒሇማዊ ኩነታት ንጭቡጥ ሃገራዊ ኩነታት ኣጠዒዑሙ ኣብ ህንጸት ሃገር
ከይሳተፍን ብናህሪ ከይጎይን ብስርዒት ህግዯፍ ተሓሪሙ። ካብዙ ድቕድቕ ናይ ሲኦሌ ህይወት እዙ ከምሌጥ ክብሌ እግሩ
ናብ ዜመርሖ ክስዯድ ናብ ዜግዯዯለ ታሪኻዊ ኩነታት እዩ ኣትዩ። ኣብ ስዯት እውን እንተኾነ ካብ ድቕድቕ ዜበሇ
ጸሌማት ንእሽቶይ ብርሃን ዜረኽበሊ ረጊኡ ናብርኡ ክመርሓሊን ሓርኮትኮት ዜብሇለ ዕድሊት ጋጥም እኳ እንተኾነ ካብ
ናይ ሞትን ህይወትን ናይ ጸበባ ሓዯጋታትን መሉኡ ኣየምሇጠን። ብነጋዶ ሰብ ዜኾኑ ናይ ማፍያ ጉጅሇታትን ምጭዋይን
ጅሆ እናሓዜካ ይተኣዯነ ኣሽሓት ዶሊራት ክትከፍሌ እትግዯዯለን ኣካሊትካ ብሓይሉ ክትምንጠሌ ኣብ ዕዲጋ ክወርድን
እትቕሰበለን፡ ኣብ ፈቖዶ ባሕርን ምድረበዲታትን ህይወትካ እትስእነለን፡ እትእሰረለን፡ ተገዱድካ ናብ በሊዑ ሰብ ዜኾነ
ስርዒት ህግዯፍ እትርከበለን ከርፋሕ ናብራ እትሓሌፈለን ምዃኑ እውን ናይ ኣዯባባይ ምስጢር እዩ።
እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ወጻኢ ካብ ሃገር ኣብ ስዯት ዜርከብ መንእሰይ ወሇዶ እቶም ዜገጥሞም ናይ ሓሳረ መከራ
ህይወት እዙ ብሕጽር ዜበሇ መሌክዕ ኣብ ሊዕሉ ዜገሇጽናዮ ካብ ኮነ ብከመይ እዩ ነዙ ሕሱም መነባብሮ እዙ ኣብ ጠቕሙን
ጠቕሚ መሊእ ሕብረተሰቡን ክቕይሮ ሇዎ ምርኣይ ኣገዲሲ ይመስሇና። ወጽዒ ክሳብ ዜሃሇወ ጸረ ወጽዒ ዜግበር ቃሌሲ
ክህለ ባህርያዊ ናይ ዯቂ ሰባት ናይ ምዕባላ ስነ መጎታዊ ናይ ቃሌሲ ሕጊ እዩ። ንረብሓ ውሑዲት ገዚእት ስርዒታት
ተባሂለ ንሌኣሇም ተጨቊኑ ዜነብር ህዜቢ የሇን። መንእሰይ ኤርትራዊ ከኣ ዋሊኳ ከምቲ ሕለፍ መንእሰይ ወሇዶ ኣብ

ቅጽ 01 ቁ. 01

ነሓሰ 2012

ዯሞክራስያዊ ሇውጢ
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መስርሕ ሃገራዊ ሓርነታዊ ተጋድል ህዜቢ ኤርትራ ብዯረጃ ሃገርን ዒሇምን ንቃሌሲ ተባብዕ ውዕዉዕ ሰውራዊ ሃዋህው
ዜነበረለ ውድዕነት ከምኡ ዒይነት ውድዕነት እኳ እንተያጋጠሞ ኣብዙ ህሞት እዙ ብዘሓት ሓዯስቲ ምዕባላታት ብሃገር፡
ብዝባን ዒሇምን ኣብ ዜረኣየለ ወቕቲ ሕጂ እውን ዒንዱ ሕቖ ናይዙ ንምርግጋጽ ዯሞክራስያዊ ሇውጢ ዜካየድ ል
ሓርነታዊ ተጋድል እዙ ኮይኑ ክረባረብ የድሉ ንብሌ።
እዝም ንቓሌሲ ተባብዐ ኣጋጣምታት እዙኣቶም ከኣ፡1- ስርዒት ህግዯፍ ከምቲ ድሕሪ ዜተወሰኑ ናይ ናጽነት ዒመታት ኣብ ናይ ሕጽኖት መድረኽ ዜነበረ ውድዕነት
ይኮነስ ካብ ዜበዜሐ ሕብረተሰብ ኤርትራን ዝባናን ዒሇምን ኣብ ዜተነጸሇለን ኣብ ወተሃዯራውን ስሇያውን ትካሊቱ
ኣብ ዜተንጠሌጠሇለን ንውድቀት ኣብ ዜተሳጣሓለን ክውንነት ምህሊዉ፡
2- ብይካ እቲ ንገዚኢ ስርዒትን ውሕዲት መጋበርያታቱን ኣብዙ ህሞት’ዙ በዙ ጨቋኒ ስርዒት እዙ ይተወጸዏ ኣካሌ
ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣል ኢሌካ ኣብ ክትዚረበለ ይትኽእሌ ኩነታት ምህሊዉ፡ ብብሄር ይኹን ብሃይማኖት፡
ብጾታ ካሌኦት ዜተፈሊሇየ ውሌቃውን ጉጅሊውን ረብሓታት ከኻዕብት ክብሌ ብኩለ መሌክዒት ብሌሽውና ኣብ
ዜጠስጠሰለ ውድዕነት ምህሊዉ፡
3- ፖሇቲካውን ቁጠባውን መነባብሮ ናይቲ ሕብረተሰብ መሬት ቢጡ ማሕበራዊ ህይወቱ ተበታቲኹ ንመሊእ እቲ
ሕብረተሰብ ዜተንከፈ ጉዲይ ግደድ ዕስክርናን ግደድ ጊሊዊ ስረሓትን ዜወርዶም ል ግፍዕታትን ጥርዘ ዜበጽሐ
ብምዃኑ፡
4- እቲ ዜርካቡ ኣብ ሰራዊት ተገዱደ ገሌግሌ ል ጭቁን ኣባሌ ሰራዊት እውን እንተኾነ ነዙ ስርዒት እዙ ፈትዩ
ገሌግሌ ል ይኮነስ ብዘሕ ካብኡ መዋጽኦ ስኢኑ ተገዱደ ዜሓሸ ናይ ሇውጢ መስርሕ እንተዯፊኡ ኣብ ጎኒ
ረብሓ ህዜቡ ጠጠው ክብሌ ከም ዜኽእሌ መሊኽት ብምዃኑ፡
5- ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዒት በብግዛኡ ዜውሊዕን ዜቕህምን ግርጭታትን ዜህሌዎም ናይ ምድኻም ሳዕቤናትን፡
ብዒሇምሇኻዊ ዯረጃ በብግዛኡ ኣብ ሌዕሉኡ ዜውሰደ ሇዉ ናይ እገዲ ውሳኔታትን ምህሊዎም፡
6- ዯንበ ተቓውሞ ካብ ነንበይኑ ተበታቲኹ ዜኸይድ ዜነበረ መስርሕ ቃሌሲ ብናይ ነዊሕ ናይ ህዜብን ተቓሇስቲ
ሓይሌታቱን ናይ ፈተውቲ ምድግጋፋትን ብመንገዱ ሃገራዊ ዋዕሊን ሃገራዊ ጉባኤን ብሓባር ተጠርኒፉ ዜቃሇሰለ
ዜሰፍሐ ሃገራዊ ጽሊሌ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ ተመስሪቱ ንምዕዋት ሃገራዊ መድረኻዊ
ዕማማቱ ይረባረብ ብምህሊዉ፡
7- ናይ መንእሰያትን ዯቂ ኣነስትዮን ውዯባታት ብዜሓሸ እናተጠርነፉ ኣድማዑ ተረኦም ንኽጻወቱ ዜኸድዎ መስርሕን
ድሮ ብርክት ዜበለ ማሕበራት ኣብ ዯብረ ይትን ሽወዯንን ኣብ ዜተኻየደ ኮንፈረንሳት ብሓዯ ኣረኣእያን
ተግባርን ሰሚሮም ብመንገዱ ጉባኤ ሰፊሕ ናይ መንእሰይ ምንቅስቓስን ውዯባን ክገብሩ ዜኸድዎ ሇዉ ራሕቅን
ምስ ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ሇ ተኣሳሲሮም ክሰርሑ ዜወሰንዎ ውሳኔን ኣወንታውን ዜተባባዕን ኮይኑ ነቲ መንእሰይ ጥጡሕ ናይ
ቃሌሲ ባይታ ዜፈጥርን ምዃኑ።
8- ንመንእሰይ ወሇዶ ብሓፈሻ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ብፍሊይ እውን ኣብቲ ምዕራባዊ ዒሇም ዜሓሸ ናይ ቃሌሲ ባይታ
ሇዎ ኮይኑ ከም ሃገር ንዯንበ ተቓውሞ ኤርትራ ኣፍሌጦ ሂባ ብተግባር እትዯጋገፍ ሃገር ኢትዮጵያ ከኣ ከም
ዜሓሸ ናይ ቃሌሲ መናሃርያ ክውሰድን ክስረሓለን እቲ መንእሰይ ወሇዶ’ውን ክዕቆብን፡ ክመሃርን ክቃሇስን ሇዎ
ዕድሊት ዒቢ ብምዃኑ ነዙ ኣጋጣሚ ብንቕሓት ክጥቀመለ ሇዎ ምቹእ ባይታ እዩ።
9- ኣብ ከባቢና ብናይ መንእሰያት ተበግሶ ዜተኻየደ ዜተባብዐ ህዜባዊ ናዕብታት ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከሊይ
ምብራቕን ናይ ገዚእ ርእሱ ሇዎ ጽሌዋን ምትብባዕን ጥራይ ይኮነስ ገሉኦም ኣብዙ ከባቢ ዜወዯቑ ስርዒታት
ዯገፍቲ ስርዒት ህግዯፍ ዜነበሩ እውን ምዃኖ ንመንእሰይና መርኣያ ናይ ጽንዒትን መኸተን ኣብነት ምዃኖም
ሓገዜቲ እዮም። ስሇዙ ኤርትራዊ መንእሰይ ወሇዶ ኣብ መስርሕ ዯሞክራስያዊ ሇውጢ መሪሕ ተርኡ ክጻወት
ዜበቅዕ ካብ ጸቢብነትን ትምክሕታውን ኣተሓሳስባታት ተናጊፉ ኩለ ዒቕምታቱ ጸንቂቑ ስዯት ግዜያዊ ፍታሕ ዯኣ
እምበር ሊቒ ፍታሕ ከም ይኮነ ተገንዙቡ ንምውዲቕ ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ዜካየድ ል ተጋድል መዯባቱ
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ዯሞክራስያዊ ሇውጢ

ዕሊዊ ሌሳን ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ሇ

ኣወሃሂደ ኣብ ጎኒ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ ኮይኑ ሓኒኑንን ቃሌሱ ከበራትዕ ሃገራዊ
ጻውዑትና ነቕርበለ።
ንቑሕን ውደብን ተሳትፎ መንእሰይ ኤርትራ
ንዒወት ዯሞክራስያዊ ተጋድል ህዜቢ ኤርትራ ወሳኒ እዩ!

እዙ ዒምዱ’ዙ መጽሔት ዯሞክራስያዊ ሇውጢ ወግዒዊት ሌሳን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ ተኸታተሌቲ
ንዜኾኑ ግደሳት ሃገራውያን ተቓሇስቲ ሓሳባቶም ቕርብለን ንዯሞክራስያዊ ተጋድል ህዜቢ ኤርትራ ናብ ዜሓሸ ብርኪ
ንኽሰጋገር ኣብ ምሌዕዒለ /ምጉስጓሱ/ ብስነ ጽሑፍ ኣስተዋጽኦ ዜገብርለ ናይ ኣንበብቲ ዒምዱ እዩ።

እንታይ ዒይነት ሇውጢ?መዒስ?ብከመይ ዜበሇ ኣገባብ
ሇውጢ ማሇት ንዜኾነ ኩነት ካብቲ ዜነበሮን ዜጸንሐን ብዒይነት፡ ዒቐነን፡ ብመሌክዕን ትሕዜቶን፡ እንተ ብጽቡቕ እንተ
ብሕማቕ ምቕያር እዩ። ብፖሇቲካዊ ኣራርባን ኣቀራርባን ሇውጢ ብክሌተ መሌክዒት ይረአ። ሱር በተኽን ጽገናውን፡
ምስ ኩነታት ሃገራትን መንግስታትን ክረአ እንከል ሇውጢ ኣብን ዜተጠቕሳ ዒይነታዊ ኩነታት ይሕጸር። ምስ ኩነታትን
ዯንበ ተቓውሞን መንግስትን ድላትን ትጽቢትን ህዜቢ ኤርትራ ኣብ ክሉ እዙኤን ዜተጠቕሳ ዒይነት ሇውጥታት ምዜራብን
ምክታዕን እዋናዊ ጉዲይ ይኹን ዯኣ እምበር ወድዒውነት ምትእስሳር ምስ ኤርትራዊ ህሌዊ ኣሰሊሌፋ ሓይሌታት ኣብ
ግምት ክእቶ እንከል ኣብ መንጎ ሓይሌታት ኣፈሊሊይ ብምፍጣር ሓይሉ ዯንበ ተቓውሞ ስሇዲኽም ንኸይዜረብ ሓራም
ዜተባህሇ ይመስሌ። ብተወሳኺ ዒቕሚ ዯንበ ተቓውሞ ንከይዲኸም ተባሂለ ዜተወንፈ ዚዕባ ይኹን እምበር ምስ
ምምስራትን ምቛም ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ ብምትእስሳር ኣብ መጻኢት ኤርትራ ዜድሇ ዒይነት
ሇውጢ እንታይ ይመስሌ? መዒስን ብከመይ ዜበሇ ኣገባብ ንዜብለ እዋናዊ ሕቶታትን ጠሇባትን መሌሲ ምሃብ ኣገዲሲ
ኮይኑ ይርከብ? ስሇዙ ነቲ ዜኣረገን ዜበሇየን ስርዒት ህግዯፍ ተጠቒሙስ ዜፈሸሇ ኣገባባት ጸሪግና ብሓድሽን ምዕቡሌ
ብዜኾነ ምትካእ ከድሌየና እዩ። ነዙ ንምርግጋጽ ቃሌስና ኣስተማቒርና ክንቅጽሇለ ይግባእ።
እንታይዒይነት ሇውጢ፡- ነዙ ሕቶ ንምምሊስ ኣቐዱምና እንታይ ዒይነት ስርዒት ከም ዜጸንሐን ልን ምርኣይ ኣገዲሲ እዩ።
ስርዒት ህግዯፍ ካብ ሊዕሉ ናብ ታሕቲ ብትእዚዜ ዜወርድ፡ ታሕተዋይ ጽበበን ነጻግን ነጻሌን /Exclusive/ ዜኾነ ብዘሕነት
ናይ ኣተሓሳስባን ውዯባን ናይ ህዜቢ ወሳንነትን ይቅበሌ ምዃኑ ሓዯን ክሌተን ዜበሃል ኣይኮነን። ህሌዊ መሰረታዊ
መሰሊት ማሇት ናይ ምዜራብ፡ ምውዲብ ምቅዋም፡ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብነጻ ናይ ምንቅስቓስን ሰሪሕካ ናይ ምንባር መሰሌ
ይቕበሌን የፍቅድን እዩ። በዙ ዒይነት ኣገባብ ከኣ ንዜሓሇፉ 21 ዒመታት ገዙኡና። ይኹን ዯኣ እምበር ህዜቢ ኣብ
ምምራሕን ሰናይ ምሕዯራ ኣብ ምምጻእን ፈሺለ እዩ ክበሃሌ ይከኣሌ። ህግዯፍ ካብ ድላት ህዜቢ ወጻኢ ብምኻድ
ንዜረኸባ ዕድሌ’ውን ኣይተጠቀመን።
ስርዒት ህግዯፍ እምበኣር ከምቲ ተጠቒሱ ል እንካብ ኮነ ንመጻኢት ኤርትራ ንብህጎ ሇውጢ ኣቐዱምና ብኣለታ
ዜገሇጽናዮም ሕጽረታት ናይቲ ስርዒት ብዜበሇጸን ብዜሰፍሐ ጸጋታት ተማሉኡን ተተኪኡን ክኸይድ ይግባእ ። ስርዒት
ህግዯፍ ኣሌጊስካ ሽታ ዯሞክራስያዊ ኣተሓሳስባታት ብዜረሓቖም ባእታታት መራሕቲ ምትካእ ዯሞክራስያዊ ሇውጢ
ኣይኸውንን። ስሇ ዜኾነ ከኣ ካብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ ንዯሌዮን ትጽቢት ንገብሮ ሇውጢ፡1- ሰፊሕ ህዜባዊ መሰረት ሇዎን ኣብ ታሕተዋይ ጽፍሑ እናሰፍሐ ዜኸይድ
2- ናይ ህዜቢ ወሳንነት ዜቕበሌ፡
3- ኩሇ መዲያዊ ሓቋፊ (all inclusive) ዜኾነ ስርዒት ከምኡ’ውን
4- ናይ ምዜራብ፡ ምጽሓፍ፡ ምውዲብ፡ ምድጋፍ፡ ምቅዋም፡ ዜኾነ ኤርትራዊ ኣብ ዜዯሌዮ ክፍሉ ሃገርና ብሰሊም
ተንቀሳቒሱ ሰሪሑ ዜነብረለ ባይታ ጣጥሕ ስርዒት ክኸውን ኣሇዎ።
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ሇውጢ ንመዒስ? ነዙ ሕቶ እውን እንተኾነ መዒሌትን ከሌብን ከይጸዋዕካዮም ይመጹ ከም ዜበሃሌ እዩ እሞ ግዛ ብዜወሰዯ
ቁጽሪ ህዜቢ እናጸነተ ይኸይድ ከም ል ምስትውዒሌ ከድሉ እዩ። ቀንዱ ተሓሳስበና ጉዲይ ከኣ እዋናዊ ምውሓዜ
ስዯተኛታት ኣብ ግምት ብምእታውን ድሕሪ ውድቀት ስርዒት ህግዯፍ ዯንበ ተቓውሞ ኤርትራ ንመንን ንክንድይ ህዜቢ
የመሓድር፡ ከመይ ዜበሇ ኩነታት ከ ክገጥሞ ይኽእሌ? ዜብለ ጉዲያት ስሇሇዉ ብዕምቆት ክግምግምን ምስ ዒቕሚ ዯንበ
ተቓውሞ ዜመጣጠን ናይ ግዛ ሰላዲ ብምግባር በብእዋኑ ዒይነታዊ ሇውጢ ኣመዜጊብና ክንምርሽ ይግባእ። በዙ መዒሌታዊ
ዜስዯድ ህዜቢ ኣብ ግምት እንተዜእቶ ንዯንበ ተቓውሞ ኤርትራ ክንዯይ ህዜቢ ከም ዜጸንሖ ሓሲብናን ገሚትናን ንሰግሮ
ጉዲይ ኣይኮነን። ስሇዙ መዒስ ንዜብሌ ሕቶ ግዛ ከይሃብና ሕጂ ኢሌና ክንብገስ ይግባእ።
ብኸመይ ንዜብሌ ኣገባብ፡- እንታይ ዒይነት ሇውጥን መዒስን ዜብለ ኣገዯስቲ ዚዕባታት ካብ ረአና ብኸመይ ዜበሇ ኣገባብ
ንዜብሌ ሕቶ ከኣ ክንምሌስ ይግባእ። ሇውጢ ኣብ ኤርትራ ነምጽኣለ ኣገባብ ቀንዱ መንቀሉ ኣፈሊሊያት ተገይሩ ክውሰድ
ጸኒሑ እዩ። ኤርትራዊ ዯሞክራስያዊ ኪዲን ኮነ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ ነዙ ኣብ ዜተፈሊሇየ
እዋናትን መድረኻትን መዕሇቢ ገይሮምለ እዮም። ስሇዜኾነ ከኣ ኤርትራዊ ዛጋ ብዜመስልን ይሓይሽ ዜበልን መሌክዕ
ይወዯብ፡ ብዜመሰልን ይሕሸኑ ብዜብልን ኣገባብ ተወዱቡ ተቓሉሱ መታን ሇውጢ ክመጽእ ኩለ ኣገባብ ቃሌስን
መሌክዒት ውዲበታትን ምጥቃም ከም ፍታሕ ኣብ ሰነዲት ተቐሚጡ ኣል። ካብዙ ብምብጋስ እምበኣር ኤርትራዊ ሃገራዊ
ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ እቲ እንዯሌዮ ዒይነት ሇውጢ ከረጋግጽ ኣሇዎ እብሌ።
ነቶም ኣብ ሃገራዊ ጉባኤ ጽዯቖም ዕሊማታቱ መሰረት ገይሩ ኣብ ዘርያኦም መሊእ ዒቕምታት ሕብረተሰብ ኣዕሲለ
ንቕድሚት ክምርሽ ኣሇዎ እናበሌኩ ሓሳበይ እዚዜም ሰናይ ቅነ።
ካብ ኣዶናይ - መዒስከር ስዯተኛታት ኤርትራውያን - ኣብ ኢትዮጵያ

ብምኽንያት ሞት ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዘናዊ
ዝወጸ መግለጺ ሓዘን
ቀዲማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ መሇስ ዛናዊ ንዜሓሇፈ ኣስታት ክሌተ ኣዋርሕ ብምኽንያት ሕማም ኣብ ሆስፒታሌ
ሕክምና ድሕሪ ምጽናሕ ብነሓሰ ዕሇት 20/2012 ካብዚ ዒሇም ብሞት ብምፍሊዩ ዜተሰማዒና መሪር ሓን ንገሌጽ።
ሞት ቀዲማይ ሚኒስትር መሇስ ዛናዊ ንኢትዮጵያውያን ጥራሕ ይኮነስ ኣብ ኩለ እቲ ዯሊዪ ሰሊምን ብሌጽግናን ኣፍሪቓዊ
እውን ብቐሉለ ዜርአ ኣይኮነን።
ቀዲማይ ሚኒስትር መሇስ ዛናዊ እቲ ንሱ ዜመርሖም ውድባት ህወሓትን ኢህወዯግን ኣብ መሰሌ ርእሰ ውሳኔ ኤርትራ ነቕ
ይብሌ ቅኑዕ መርገጽ ክሕዘ ዜነበሮ ታሪኻዊ ተራ ብኣኽብሮት ንዜክሮ። ኣብ መንጎ መንግስታት ናይ ክሌቲኡ ሃገራት
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዜነበረ ጎንጽታት ብየገድስ ኣብ መንጎ ኣህዚብ ክሌቲኡ ሃገራት ል ሕውነታዊ ዜምድና ናብ ንቡር
ቦትኡ ንኽምሇስ በብእዋኑ ከተኣታትዎ ዜጸንሐ ቅኑዕ ፖሉሲታት ብኣድንቖት ንገሌጽ። ኢትዮጵያ ብመሪሕነት ቀዲማይ
ሚኒስትር መሇስ ዛናዊ ክተረጋግጾ ዜጸንሐት ቅሌጡፍ ኩሇ መዲያዊ ምዕባላ ኣብ ኣፍሪቃ ካብተን ከም ኣብነት ክግሇጻ
ዜኽእሊ ሃገራት ኣብ ዒሇም ድማ ዜጸንሐ ናይ ድኽነት ተምሳሌ እናቐየረት ከም ዜመጸት ብኣንክሮ ክንዕቦ ዜጸናሕና ሓቂ
እዩ። ቀዲማይ ሚኒስተር ተኣታተዎ ቅኑዕ ፖሉሲታት በቲ ዜገዯፎ ድሌደሌ ፓርቲ ኢህወዯግ ክቕጽሌ ከም ዜኽእሌ
ይንጠራጠር እኳ እንተኾንና ኣብዙ እዋን’ዙ ወሪደ ል ከቢድ ሓን ብቐሉለ ዜረአ ኣይኮነን እሞ ናይ ኩለ ዯሊዪ
ሰሊምን ሰናይ ጉርብትናን ኢትዮጵያዊ ተኻፈሌቲ ሓን ምኻንና ንገሌጽ።
በዙ ኣጋጣሚ ንመዋቲ መንግስተ ሰማያት የዋርሶ፡ ንስድራቤቱን ፈተውቱን ከምኡ እውን ንመሊእ ህዜቢ ኢትዮጵያ ጽንዒት
ይሃብኩም ንብሌ።
ሕውነት ህዜብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሊኣሇም ይንበር!
ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ
21 ነሓሰ 2012
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ብምኽነያት ሞት ቀዲማይ ሚኒስተር ኣቶ/ መሇስ ዛናዊ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ሇ ኣብ ቤት መንግስቲ
ብምብጻሕ ሓኖም ገሉጾም፡
ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ሇ ብምኽነያት ሞት ቀዲማይ ሚኒስተር ኣቶ/ መሇስ ዛናዊ ዜተስምዖ መሪር ሓን ዜግሇጽ
መግሇጺ ከምዜውጽአን ኣብ ቤት መንግስቲ መንብሪ ቀዲማይ ሚኒስተር ብምብጻሕ’ውን ንቤተሰቡ ከምዜጸናንዐ ዜዜከር’ዩ።
ብድሕሪ’ዙ እዋን’ዙ ናይ ሓን መዜገብ ምስ ተኽፈተ ናይ ምፍራም ሰነ-ሰርዒት ኣብ ዜሰሊስሇለ ዜነበረ እዋናት ብ28 ነሓሰ
2012 ብኣቦ መንበር ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ሇ ዜተመርሐ ኣባሊት ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ዜርክቡዎ ኣባሊት
ኣመራርሓ ሰምረት መንእስያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገርን ብሓባር ብምብጻሕ ሓኖም ክገሌጹ እንከሇዉ ክሌተኦም ኣቦ
መንብራት ዶ/ ዮሰፍ ብርሃኑ ኣቦ መንብር ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ሇን ዶ/ በርኸት ብርሃነን ኣቦ መንበር
መረሕነት ባይቶ ሰምረት መንእስያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገርን ኣብ ዜተቅምጠ ናይ ሓን መዜገብ ህቡብ ተራ መረሕነት
ኣቶ/ መሇስ ዛናዊ ኣብ ህዜቢ ኢትዮጵያን ተራኡ ኣብ ዒሇም ኣብ ጉዲይ ኣፍሪቓን ዜምድናታት ክሌቲኡ ህዜብታት
ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣመሌኪቶም ብሰም ክሌቲኡ ናይ ቃሌሲ ወዲቤታት ፈርሞኦም ኣቀሚጦም።
ከምኡውን አባሊት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት አብ ዒዱ እንግሉዜ አቶ ሓምድ እዚዜ ምስ አቶ እስማዑሌ ገበይታ አብቲ
ብምኽነያት ሞት ቀዲማይ ሚኒስተር ኣቶ/ መሇስ ዛናዊ ዜተስምዖ መሪር ሓኖም ብምግሊጽ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ
አብ ሇንዯን ብምብጻሕ’ውን ንፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራሲያዊ ሇውጢ ብምውካሌ ፈርሞኦም
ኣቀሚጦም።

ንዜኽሪ ሓርበኛ መራሒ ቀዲማይ ምኒስተር መሇስ ዛናዊ ናይ ሓን መግሇጺ መዒሌቲ ተኻይደ፡
ብሓዯ መስከረም 2012፡ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራሲያዊ ሇውጢ ንዜኽሪ ቀዲማይ ሚንስተር
መሇስ ዛናዊ ናይ ሓን መግሇጺ መዒሌቲ ኣካይደ።
ኣዙ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኤሃባዯሇ ዜተኻየዯ ናይ ሓን መግሇጺ፡ ኣባሊት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤሃባዯሇ፡ ኣባሊት ፈጻሚ ቤት
ጽሕፈት ኤዯኪ፡ ኣባሊት ፈጻሚ ኣካሌ ኤዯግ ከምኡውን ካሇኦት መራሕቲ ውድባትን ተወከሌትን ከምኡውን ኣባሊት
መሪሕነት ስምረት መንእሰያት ንሃገራዊ ንድሕነትን ግደሳት ዛጋታትን ተረኺቦም ውዑልም።
እዙ ብዜኽሪ ሰማእታት ዜተኸፍተ ናይ ሓን መግሇጺ፡ ዶ/ዮሰፍ ብርሃኑ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤ/ጽ ኤሃባዯሇ ንተሳተፍቲ
እንቋዕ ዯሓን መጻእኩም ድሕሪ ምባሌ ነቲ በዙ ኣጋጣሚ ዜተዲሇወ ናይ ሓን መግሇጺ ኣንቢቡ። ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤ/ጽ
ኤሃባዯሇ ኣብ ንባቡ፡ ቀዲማይ ሚንስተር መሇስ ዛናዊ ንህወሓትን ኢህወዯግን ከምኡውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ
ምምራሕ ዜነበሮ ዜነኣድ ናይ ኣምራርሓ ብቕዒት ድሕሪ ምንኣድ ፈታው ህዜቢ ኤርትራን ፍትሓዊ ቃሌስታቱን እውን
ከምዜነበረ ኪሩ።
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ዯሞክራስያዊ ሇውጢ

ዕሊዊ ሌሳን ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ሇ

ተሳተፍቲ ብወገኖም ምስ ስዉእ ቀዲማይ ሚንስተር ዜነበሮም ናይ ቅድሚ ቃሌስን ኣብ ቃሌስን ከምኡውን ሕጂ ኣብ
ስሌጣን ኣብ ዜነበረለ እዋን ተክሮታቶም ናይ ሓን ስምዑት ዜተሓዋወሶ መንገዱ ገሉጾም። ስዉእ ቀዲማይ ሚንስተር
ቅድሚ ኣብ ቃሌሲ ምጽንባሩ እውን እንተኾነ ብናይ ህዜቡ ወጽዒታት ጥራሕ ይኮነስ ናይ ጎረባብትን ናይ ካሇኦት
ኣህዚብን ወጽዒታት እውን ብቐረባ ዜስመዖ ሰብ ምንባሩ እዩ ተገሉጹ። ቀዲማይ ሚኒስተር መሇስ ዛናዊ ኣብ ቤ/ት ዊንጌት
ይመሃር ኣብ ዜነበረለ ግዛ ኣብ ዐና ከባቢ ከረን ብወተሃዯራት ኢትዮጵያ ተዯምሲሳ ብዘሓት ኤርትራውያን ኣብ ዜሃሇቕለ
ግዛ፡ መሇስ ዛናዊ (ናይ ሽዐ ሇገሰ ዛናዊ) ናይቲ ሽዐ ዜተራእየ ባርባራዊ ስራሓት ንምቕዋም ምስቶም ሽዐ ዜኣዯሙ
ኤርትራውያንን ምሕዜነታዊ ተቓውምኡ ንምግሊጽ ሓቢሩ ምስኦም ጸሉም ተኽዱኑን ርእሱ ሊጺዩን ከምዜወዒሇ እውን
ተሓቢሩ።
ስዉእ ቀዲማይ ሚኒስተርን ንሱ ዜመርሖም ፓርትን መንግስትን ሕጂውን እንተኾነ ንዜተሰዯደን ንዜተጎድኡን
ኤርትራውያን ኣብ ምድግጋፍን ክሳብ እውን ኣብ ሊዕሇዎት ናይ ትምህርቲ ትካሊት-ዩኒቨርሲቲታት እናተመዜገቡ
ትምህርቶም ክቕጽለ ኣብ ምግባር ዜነበሮ ተራ ዒቢ ምንባሩ ተገሉጹ።
እቲ ንቀዲማይ ሚኒስተር ዜመሌመሇ ፓርቲ ሕጂውን ቐዲማይ ሚኒስተር ዜተሇሞ ፖሇቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን
ውጥናት ኩለ ከምዜቕጽልን፡ ዜምድና ክሌቲኡ ህዜብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ንቡር ቦትኡ ንምምሊስ እውን ኩለ
ዜከኣልም ከምዜገብሩ የጠራጥር ምዃኑ ኣስሚሮሙለ። ቀዲማይ ሚኒስተር ብኣካሌ እኳ እንተተፈሌየ ብመንፈስ ግን ኣብ
ውሽጢ ውጹዒት ህዜብታት ዜነብር ቅርሲ ገዱፉ ስሇ ዜሓሇፈ ሇኣሇም ህያው እዩ ክብለ ዯምዱሞም። ኣብ መዕጸዊ እቲ
ናይ ሓን መግሇጺ መዒሌቲ ድማ ተሳተፍቲ ፊርማኦም ድሕሪ ምንባር ናይቲ ኣጋጣሚ ፍጻሜ ኮነ።

ኣውስትራሌያዊ ዛግነት ሇዎም ኤርትራውያን ናብ መንግስቲ ኣውስትራሌያ ጥርዒን ኣቕሪቦም፡
ኣብ ኣውስትራሌያ ዜርከቡ ኤርትራውያን ብሰንኪ’ቲ ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ሌዕሉ ህዜብና ክወርዶ ዜጸንሐን ልን ግፍዕታት
ኣመሌኪቶም ንሰብኣዊ መሰሌ ዜግህሱ ጥሕሰታት ናይቲ ስርዒት ቃሌዕ ሰነድ ኣቕሪቦም።
ሰርዒት ህግዯፍ ኣብ መዒስከራት ታዕሉም ይኹን ግደድ ሃገራዊ ዕስክርና ስራሕ፡ ምፍርራሕን ምእሳርን ኣብ ሌዕሉ ዯቂ
ኣነስትዮ ዜፍጸም ዒመጻትን ምቕታሌን ምጭዋይን ምስቲ ኩለ ኤርትራ ብግዜኣተ ሕጊ ይትመሓዯር ሃገር ኣብ ርእሲ
ምዃና ናይ ምዜራብን ምጽሓፍን ምእካብን ብነጻ ይምንቅስቓስን ወተ ናጽነት ዜተሓረሞ ህዜቢ ዜገጥሞ ል ሽግራት
ዜገሌጽ ሰነዲት ንባይቶ ኣውስትራሌያ ኣቕሪቦም።
ብመሰረት ሰኣብዊ ግህሰታት ዜጻረር ሕጊ ኣውስትራሌያ መሰረት ብምግባር ኣብ ሌዕሉ ሰብኣዊ መሰሊት ዜጥሕስ
ቶታሉታርያዊ ስርዒት ህግዯፍ ካብ ኤርትራውያን ዛጋታት ኣውስትራሌያ 2% ዜኸፍሌዎ ግብሪ ካብ ምቕራጽ ኣትሒዘ
ኣብ ሌዕሉ ‘ተን ናይ ኣውስትራሌያ ናይ ማዕድን ኩባንያታት ካሌኦትን ኣብ ኤርትራ ርእሰማልም ኣዋፊሮም ሇዉ ብናይ
ኣውስትራሌያ ሕግን ብናይ ሕቡራት መንግስታት እገዲ ዜተገብረ ውሳኔን ተገዚእቲ ኮይኖም ክሰርሑ ምርግጋጽ የድሉ
ክብለ ገሉጾም።
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