ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT
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ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ስርዓታት፡ ዕምሪ ስልጣኖም ንምንዋሕ ክልተ ግን ከኣ ተመጋገብቲ ዝኾኑ ዓበይቲ ስልትታት ከምዝኽተሉ
ታሪኽን ተሞኩሮን ደጋጊሙ ዘረጋገጾ እዩ። ንሳቶም ድማ፡1. ብስነ ሞጎት ሓይሊ ርእሲ ህዝብታት ብምድናን፡ ምእዙዝ መሳርሒ ምግባር፡፡ ስነ ሞጎት ሓይሊ ካብ ምጉብዕባዕ፣ ምጽራፍ፣ ምዝላፍ፣
ምንሻውን ጀሚሩ፡ ክቡር ሂወት ሰብ ክሳብ ምጥፋእን ምሕቃቕን ዝበጽሕ ምሒር ጭካነ ዝሓቖፈ እዩ።
2. ሰፊሕ ናይ ምድንጋር ወፈራ ብምክያድ፡ ዘይሕለሎ ተጸባያይ ህዝቢ ምፍጣር፤ ሕድሕድ ምትእምማን ህዝቢ ምልሕላሕ፤ እዚ ካብ
ዝለዓለ ክሳብ ሓንቲ ስድራ-ቤት ዝወርድ፡ ምስ ኣእምሮኻ፣ ዓይንኻን እዝንኻን እናሃለኻ ቆሪኑ ዝሕዝ ሓደገኛ ስልቲ እዩ። ኣብ
ክሊ'ዚ ዝጠቓለሉ ማእለያ ዘይብሎም መልክዓት ኣሎዉ።
ናይ ካልኦት ኣብ ከባቢናን ዓለምናን በዚ ስልቲ'ዚ ህዝቦምን ሃገሮም ኣዕኒዮም ዝሓለፉ መንግስታት ወይ ድማ ገና ህሉዋት ዘለዉ፡ ከም
ተሞኩሮ ምጥቃስ ናይ ሎሚ መደብና ኣይኮነን። ትኽ ኢልና ናብ'ታ ማይ ቤትና ዝኾነት ሃገርና ኤርትራ ኣቲና፡ ንኣገዛዝኣ ርእሰ-ፋሽስት
ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኣብ'ዞም ዝሓለፍናዮም
ዝሓለፍናዮ 27 ዓመታት ሓደ-ሓደ ኣገደስቲ ነጥብታት ክነዘኻኽር ኢና።
።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ሜዳ-ኤርትራ
ኤርትራ፡ መራሒ ህግሓኤ እናሃለወ፡ ኣብ ልዕሊ ተጋደልትን ህዝብን ኤርትራ ዝፈጸሞም ገበናት፡
ዘርዚርካ ኣይውድኡን። እነሆ'ኳ ሎሚ ጊዜኡ ምስ ኣኸለ፡ እቶም ከብዶም ብሕቡጡ፡ ንዓመታት ዓቝሮሞ ዝጸንሑ ሓርበኛታት
ተቓለስቲ፡ ነቲ ዓብዒቦሞ ዝጸንሑ ተዘርዚሩ ዘይውዳእ ሕቡእ ጉድ ኢሳይያስ ይድሕድሑዎ ኣሎዉ። ምቕናይ ግርም ዝባሃል ከም'ዚ'ዩ።
ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ፡ ገና ኣብ ሜዳ እንከሎ፡ ነቶም ኣብ ስልጣን ክናሓንሑኒ'ዮም ዝበሎም ሓርበኛታትን ዲሞክራስያውያንን
ተጋደልቲ፡ ንምሕቃቕ ዝኣልሞም ውዲታት ብሓደ ወገን፡ ተኣምር ዝሰርሕ ፍሉይ ተጋዳላይ ተባሂሉ፡ ዝናኡ
ዝና ሰማይ ክዓርግ ዝተኸተሎም
ስልትታትን በቲ ካልእ ወገን፡ ምስ እንዝክር፡ ናይ'ዚ ሎሚ ህዝብታትናን ሃገርናን ዝሓልፉዎ ዘለዉ ዘሰቕቕ ሂወት፡ ካብ'ቲ እዋን'ቲ
ከምዝጀመረ ንግንዘብ።
ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ፡ ብጅግንነታዊ ቃልስን መስዋእትን ህዝብታትናን ተጋደልቲ ደቆምን ተሓብሒቡ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ካብ
ዝኣቱ ክሳብ ሎሚ፡ እተን ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናየን፡ ናይ ጨቖንትን ጸረ ህዝብን መንግስታት፡ ዕድመ ስልጣኖም ንምንዋሕ ዝኽተሉወን
ስልቲታት፡ ቀጥ ኣቢሉ ሒዙ፡ ኤርትራዊ ደምን ስጋን ኣልቢሱ ኣብ ባይታ ከምዝተግበረን ነረጋግጽ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ንናጽነታዊ ገድልና መሪሑ ኣሰመራ ዝኣተወ 'ተጋዳላይ' ብምዃኑ፡ ናይ ህዝብታት ኤርትራ ፍቕርን እምነትን
ክሳብ ዓንቀሩ መዝሚዙዎ እዩ፤ ንህዝብን ሃገርን ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም እናገዝአ፡ ብዘይ መርትዖን ትእዛዝ ቤት ፍርድን ንዜጋታት
እናሞቐሐ፣ እናሕቀቐን ኣብ ዘይፍለጥ መዳጎኒታት እናብለየ እናሃለወ፡ ኣብ ጎድኑ ተሰሊፎም ዝከላኸሉሉ፡ 'ንሕና
ንሕና ንሱ፡ ንሱ ንሕና'
ንሕና
ዝብሉ፡ ዝሓስብ ኣእምሮኦም፣ ዝርኢ ኣዒንቶም፣ ዝሰምዕ ኣእዛኖም፣ ዝድህስስ ኣጻብዕቶም፣ ዝጎዪ ኣብራኾም ንርእሰ ፋሽስት ጥራሕ
ኣረኪቦም፡ ዝጭድሩን ዝፍክሩን ደገፍቲ ኣፍርዩ ጸኒሑ።
ጸኒሑ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ብሓይሊ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ገቢቱ ካብ ዝሕዝ፡ ኣብ'ዘን ዝሓለፍናየን 27 ዓመታት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት
ኤርትራ ዝፈጸሞ ወንጀል ዘርዚርካ ኣይውዳእን። ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነቶምን ልዑላውነቶምን ኩሉ ዝኽእሉዎ ዝኸፈሉ ህዝብታትና፡
ከም'ዚ ዓይነት ጥልመትን ክሕደትን ክበጽሖም ይኽእል እዩ ኢልካ ክትግምት ኣጸጋሚ'ኳ እንተኾነ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ
ጉጅልኡ ብውሽጡ እናተሓቖነ፡ ግን ከኣ ንህዝብታትና ርእሶም ኣድኒኑ ተጸበይቲ ክኾኑ ገይሩዎም ጸኒሑ እዩ። መሪሕነትን ተጋደልትን
ህግሓኤ፡ ብጅግንነት ተጋዲሎም፡ መሪሖም፡ ሓርነት ሃገር ተጓናጺፎም ዓዲ ስለዝኣተዉ፡ ብህዝብታትና ልዑል ፍቕሪ ዝተለገሰሎም፡
ትሕቲ ኣምላኽ/ረቢ ኣኽቢሮሞም'ኳ እንተነበሩ፡ መንበረ ስልጣን ዝተቖጻጸሩ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ግን፡ ተገልቢጦም፡ ብሂወት፣
ብጥሪትን ብንብረትን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ሕሉፍ ሓሊፎም፡ በታ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈሉላ፡ ከም ዓይኒ ብሌኖም ዝርእዩዋ ክብርቲ ሃገሮም፡
ብሰላሕታ ክቋመሩላ ከምዝጀመሩ ተዓዚቦም እዮም። ብኸመይ ንዝብል ሓታቲ፡ ኣብ ባይታ ዘለዉ ሓቅታት ዝስዕቡ እዮም።
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1. ህዝብታት ኤርትራ እተን ቀዳሞት ሸውዓተ ናይ ናጽነት ዓመታት ገዲፍካ፡ እተን ዳሕረዎት 20 ዓመታት፡ ብሰንኪ ጉዳይ ዶብ ኣብ
ዝተወለዐ ኩናት ተጠቢሶም እዮም። ሂወት፣ ንብረት፣ ጥሪትን ገንዘብን ገቢሮም። ኣብ ዶብ ክነብር ዝጸንሐ ህዝብና ድማ፡ ዝወረዶ
ዕንወት ሓለፋ ኣሎዎ። ኩናት ደው ካብ ዝብል 18 ዓመታት ዝገበረ'ኳ እንተኾነ፡ ነብሲ ኣይዘርአን ዘሎ። ገና ካብ መረበቱ ምስ ተፈናቐለ
እዩ። ስለዚ ድማ፡ ናይ ሰላም ስምምዕ ተገይሩ፡ ጉዳይ ዶብ መዕለቢ ክረክብን፡ ንቡር ፖሎቲካዊ፣ ማሕበረ ቁጠባውን ሂወት ከሕልፉ
ብሃንቀውታ ክጽበዩ ጸኒሖም እዮም። ምስ ጎረባብቶም ህዝብታት ብሓፈሻ፡ ምስ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን ድማ ብፍላይ፡ ጥቡቕ
ማሕበራዊ ዝምድንኦም ናብ ንቡር ክምለስ ሃንቀውተኦም ዓብይ እዩ ነይሩ። ይኹን'ምበር፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ''ውሳኔ
ውሳኔ ኮምሽን
ዶብ ኣብ ባይታ ከይተመልከተ ዘተ ምስ መንግስቲ ኢህወደግ ዘይሕሰብ እዩ''
እዩ ዝብል ዘይ-ልባዊ ደረቕ መርገጺ ሒዙ ብምጽንሑ፡
ህዝብታትና ኣብ'ተን ዝሓለፋ 16 ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ዓመታት ዝተሸከሙዎ ተወሳኺ ኣደራዕን ኣበሳን ኣዝዩ ከቢድ እዩ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ወይጦታቱን፡ ኣብ ክሊ ጭርሖ ''ዶብ ብቐዳምነት ይተሓንጸጽ'' ዝብል ድፋዕ ተሓቢኦም፡ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት
ህወሓት፡ ሕኒኦም ዝፈድዩሉ እዋን እናቋመቱ፡ እኩይ ሸርሕታት ኣብ ምእላም ተጸሚዶም ጸኒሖም። በቲ ካልእ፡ ህዝብታትና ኩሉ መዳይ
ሂወቶም ኣይሙዉት ኣይስሩር ክኾኑ ተፈሪዶም። ኤርትራ ሃገርና መጻኢ ተስፋኣ ዝኾኑ መላምል መንእሰያት ደቃ፡ ሃገሮም እሾኽ
ዳንዴር ኮይናቶም፡ ኮፍ መበሊ ስኢኖምላ ብኣማኢት ኣሽሓት ናብ ስደት ከምርሑ ተገዲዶም። ኣብ ጉዕዞኦም ንዘሰቕቕ ማእሰርቲ፣ ዕዳን
ዕንድዳን እናኾኑ፣ ንምምዝሓቕ ውሽጣዊ ኣካላትን መቕዘፍትን ዝተዳረጉ ድማ ብርክት ዝበሉ እዮም። ኤርትራ ሃገርና፡ ህዝብታታ
ብከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ድኽነት ገጾም ክስመት ክለብስ እንከሎ፡ ምዕሩጋት ህንጻታታን ዘበናዊ መጓዓዝያ መስመራትን ድማ፡
ንዝኸፍአ ዕንወት ተቓሊዖም እዮም። ስለዚ ህዝብታትና፡ ኣብ'ዘን ዝሓለፋ 20 ዓመታት ሰብኣዊ ፍጡር ክጻወሮ ዘይክእል ሕሰምን
መከራን ወሪዱዎም ጸኒሑን ኣሎን።
ድሕሪ 16 ናይ ስደት፣ ቅዝፈት፣ መከራን ውርደትን ዓመታት፡ መንግስቲ ኢህወደግ፡ ኣብ ጉዳይ ዶብ ሒዙዎ ዝጸንሐ መርገጺ ለዊጡ፤
ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብዘይቅድመ ኩነት ክትግበር ድሉው ምህላዉ ብኣዋጅ ኣፍሊጡ። ብመንገዲ መራሒ መንግስቲ እታ ሃገር፡ ኣብ
ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ሓምለ 2018 ዓ.ም. ምስ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ናይ ሰላም ስምምዕ ተፈራሪሞም።
እዚ ናይ ሰላም ስምምዕ'ዚ ከም ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ጌርና ብኣወንታ ዝተቐበልናዮ'ኳ እንተነበረ፡ ካብ'ቲ እዋን'ቲ ጀሚሩ፡ ብሸነኽ
መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነትን ብቕልጡፍን ክትግበር ክንቀሳቐስ ድዩ ዝብል ዓብይ ሕቶ
ክነልዕል ዝገብሩና፡ ዝተፈላለዩ መደረታት እናሰማዕና መጺና ኢና። ኣብ ጉዕዞ እናረኣናዮ ዝመጻና ግብራዊ ምንቅስቓስ ድማ፡ እቲ
ህዝብታትና ብህጹጽ ዝጽበዩዎ ምምልካት ዶብ ዘተግብር ፈጺሙ ከምዘይኮነ ብሩህ እናኾነ ከይዱ እዩ። ግን ከኣ ንግዳም ካብ ምኽሳስ
ናብ ውሽጥና ንመለስ። ምኽንያቱ እቲ ቀንዲ ጸገም ኣብ ውሽጢ ሃገርና ስለዘሎ።
ንስለ ሓቂ ንዛረብ እንተኢልና፡ ህዝብታት ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነት ሃገሮም ጀሚሮም፡ ንጽቡቕ ኣይተዓደሉን፤ ናይ ኢዶም
ኣይተፈድዩን፤ ሃገር ኣነ እየ ኣምጺአያ፤ ንስኻ ኣበይ ዝነበርካ ኢኻ?
ኢኻ? እንታይ ኣፍሊጡካ፡
ኣፍሊጡካ ዝብል ንወሳኒ ተራ ህዝብታትና ዘይቅበል ውልቀ
መላኺ እዮም ተቓሊዖም። ህዝብን ሃገርን ከም ውልቀ ጥሪቱ ዝርኢ፡ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ፊን ከምዝበሎ
ከምዝበሎ ዝውስን፡ ዝቕይር፡ ዝኣስር፣
ዘሕቕቕ፣ ንነብሱ ልዕሊ ኩሉ ገይሩ ዝሰርዕ ፈላጽን ቆራጽን
ቆራጽን ውልቀ ሰብ ወዲቖም።
ወዲቖም
ብጸቢብ ፖሎቲካውን ቁጠባውን ሒሳባቱ፡ ብምስምስ ዶብ ኵናት ዝኣወጀ ኢሳይያስ፡ ጥሙሓቱ ክሳብ ዘይተማልኣ፡ ጉዳይ ዶብ ናይ
መወዳእታ ብይን እንተረኸበ'ውን፡ ኣገባብ ኣፈጻጽማኡ ብሰላማዊ ዘተ ፍታሕ ክረክብ ድሉው ኣይነበረን። ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብሃናጺ
መንገዲ፡ ዝምድና ህዝብታትና ናብ ንቡር ቦቱኡ ብዝመልስ ኣንፈት ከይትግበር ዝሓንገደ፡ ፖሎቲካውን ቁጠባውን ጥሙሑ ዝማልኣሉ
ኩነታት ስለዘይተፈጠረ ጥራሕ እዩ ነይሩ። ናይ ዶብ ውሳኔ ኣብ ባይታ ብምምልካት፡ ልኣላውነት ኤርትራ ናይ ምውሓስ ጉዳይ፡ ቀንዲ
ኣጀንድኡ ስለዘይኮነ እዩ።
ስለዝኾነ ድማ፡ መንግስቲ ኢህወደግ፡ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ኣብ ባይታ ክምልከት ድሉው ምህላዉ ምስ ኣፍለጠ፡
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ናብ ቅልጡፍ ትግባረ ምምልካት ዶብ ዘሰጋግር፡ ናይ ኣፈጻጽማ ስምምዓት ናብ ምንጻርን ምፍርራምን ክኣቱ
ኣይደለየን። ካብ ጽባሕ ስምምዕ ሰላም ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ እናተዓዘብናዮ ዝመጻና፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ሕቶታት ህዝብታት
ኤርትራ ንጎድኒ ጎስዩ፡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘይወደኦ ዕዮ ገዛ ክፍጽም፡ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያን ዝተፈላለዩ ሓይልታት
ትምክሕትን፡ ሕቡኣት ዘተታትን ምስጢራዊ ስምምዓትን ክገብር እናተጓየየ ምጽንሑ እዩ።
ህዝብታትና፡ ካብ ጽባሕ ስምምዕ ሰላም ጀሚሮም፡ ምምልካት ዶብ ብህጹጽ ክጅመር ትጽቢቶም ነይሩ። ምኽንያቱ፡ ን20 ዓመታት
ብሰንኪ ዶብ ዘይምምልካቱ ብዝብል ሰበብ ዝተዓፈኑ ፖሎቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ሕቶታቶም ብህጹጽ መፍትሒ ክግበረሎም
ስለዝደለዩ እዮም። እንታይ እዮም እቶም ህጹጻት ፖሎቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ሕቶታት እንተኢልና፡ ብኸም'ዚ ዝስዕብ ምቕማጦም
ይከኣል።
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1. ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ኣብ ባይታ ናይ ምምልካት መስርሕ ብህጹጽ ክፍጸም። ምኽንያቱ፡ መስርሕ ምምልካት ተንጠልጢሉ ክጸንሕ
ምግባር፡ ንናጽነትናን ልዑላውነትናን ውሕስነት ዘይህብ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ጎንጺ ንምውላዕ መመሳመሲ ክኸውን ዝኽእል
ብምዃኑ።
2. ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ፡ ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ምስ ተዳጎኑ ደሃዮም ዘይፍለጡ፡ ፖሎቲካዊ፡ ወታሃደራዊ፡ ናይ ሃይማኖታት
መራሕቲ፣ ጋዜጠኛታት፣ ዓበይቲ ካድራትን ነባራት ተጋደልትን፡ ናብ ናጻ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ፍትሒ ክረኽቡ፡ ወይ ድማ ብናጻ
ክልቀቑ፤
3. ሃገርን ህዝብን ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም ምምሕዳር ከቢድ ወንጀልን መዐንደሪ ዓመጸኛታት ውልቀ ሰባትን ሰበ-ስልጣናትን ዝገብር እዩ።
ስለዚ ጉዳይ ሃገራዊ ቅዋም ቅልጡፍ ምላሽ ክረክብ፤
4. ስልጣን ሃገር፡ ብናይ ህዝቢ ምርጫ'ምበር ውልቀ ሰባት ንዘይተወሰኑ ዓመታት ከም ሕዛእቲ ገቢቶም፡ ከም ድልየቶም ዝዕንድሩሉ
ክኸውን ኣይግባእን። ሓደ ውልቀ ሰብ፡ ብዘይ ፍቶት ህዝቢ ንልዕሊ 27 ዓመታት ብዘይ ቅዋም ክገዝእ፡ ብርእዮ ዓመጽ እዩ፤
ዘይንቡር እዩ፤ ሰለዚ ብመሰረት ዝጸድቕ ሃገራዊ ቅዋም፡ ሃገር ዘማሓድሩ ሰባት ብድምጺ ህዝቢ ክምረጹ ኣሎዎም።
6. ብዙሕነት ናይ ኣረኣእያ ዝቕበል፡ ናይ ብዙሓት ሰልፍታት ህላወን ነጻ ምንቅስቓስን ዝፈቕድ ስርዓት ምትእትታው። ካብ ናይ ሓደ
ሰልፊ ገባቲ ስርዓተ ምሕደራ ሓራ ምውጻእ።
7. ህዝቢ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን መዳይ ብቑዕ ኣገልግሎት ዝረኽበሉ ኩነታት ምጥጣሕ፤ ገንዘብ ህዝቢ ኣብ ባንኪ ጀሆ ምሓዝ፡
ንርኹብ ብኢዱን እግሩን ሒዝካ፡ ተጸባዪ መንግስቲ ክኸውን ዝገብር ርኹስ ስርዓተ ሕጊ ክለዓል ኣሎዎ። ዝኾነ ይኹን ዜጋ፡ ገንዘቡ
ብነጻነት ክጥቀመሉን ከንቀሳቐሶን ዘኽእል ሕጋዊ ስርዓት ምዝርጋሕ ........... ወዘተ፡ ዝብሉ ካብ'ቶም ዓበይቲ ቅልጡፍ መልሲ
ዝደልዩ ሕቶታት ህዝብታትና እዮም።
ይኹን'ምበር ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ናይ ህዝብታትና ሕቶታት ክምልስ ዝኾነ ይኹን ድልየት ነይሩዎ ኣይፈልጥን፤ ብኣንጻሩ
ንህዝብታትና ብጨካን ኣገባብ ብምዕፋን፡ ብድኽነት ብምቕጻዕ፣ ርእሰ ምትእምማን ከጥፍኡ ብምግባር፡ ከም ግኡዝ ኣቕሓ ከገልግሉዎ፡
ናብ ዝደለዮ መኣዝን ጎቲቱ ዝወስዶም ክኾኑ፡ ከም ሕሱም ክሰርሕ ጸኒሑ። ስለዝኾነ'ውን ካብ ጽባሕ ስምምዕ ሰላም ጀሚሩ ትጽቢታት
ህዝብታትና ንጎድኒ ብምጉሳይ፡ ምስ ላዕለዎት መራሕትን ሓይልታት ትምክሕትን ኢትዮጵያ፡ ምስጢራዊ ዘተታት ብምክያድ፡ ኣብ
ኢትዮጵያ ፖሎቲካውን ቁጠባውን ሒሳባቱ ብዘተኣማምን ከየማልእ ቀንዲ ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ ዝብሎ መሪሕነት ህወሓትን ደጀኑ
ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም፡ መቐላ ዕዮ ሒዙ ክዋፈር ጸኒሑ ኣሎ።
እዚ መቐላ ዕዮ'ዚ ድማ፡ ንናጽነትን ልዑላውነትና ሃገርና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ምዃኑ፡ ካብ'ቶም ኢሳይያስ ኣብ ከተማታት ኢትዮጵያ
ዘስመዖም መደረታትን መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝድርብዩዎ መልእኽታትን ክነረጋግጽ ንኽእል፤ ካብኡ ንላዕሊ ድማ፡
ርእሰ ፋሽሽት ኢሳይያስ፡ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ከካይዶም ዝጸንሐ ርክባት፡ ንህዝብታትና ሕቡኣት ኮይኖም ይቕጽሉ
ምህላዎም እዩ።
በዚ ምኽንያት ድማ፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ እቶም ካብ ወጋሕትኡ ንገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ እናተቓወሙ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ጥራሕ
ዘይኮኑስ፡ ኣብ ጎድኒ ስርዓት ኢሳይያስ ተሰሊፎም፡ ንዘይእመን ኣሚኖም፡ ክድግፉዎን ክከላኸሉሉን ዝጸንሑ ወገናትና'ውን፡ ከም ቆፉኡ
ዝተተንከፈ ንህቢ፡ ኣብ ቅርዓት ወጺኦም ዓገብ ክብሉዎ ተሪር ተቓውሞ ከስምዑ ይረኣዩ ኣሎዉ። ሎሚ 'ይኣክል' ዝብል፡ ካብ ማንም
እዋን ዝሓየለ ሃገራዊ ጭርሖ፡ ብደገፍቲ ስርዓት ኢሳይያስ ዝጸንሑ ወገናትና ከይተረፈ፡ ብድፍረት ዝጭራሕ ዘሎ፡ እዋናዊ ሃገራዊ
ጭርሖ ክኸውን በቒዑ ኣሎ። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ብዱዕን ውልቃውን ኣካይዳ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ዘይተዋሓጠሎም ናይ ቀረባ
መሳርሕቱ ዝኾኑ ሲቭልን ናይ ሰራዊት ሰበ-ስልጣናትን'ውን፡ ሕቶታት ከልዕሉ፣ ዘይዕግበቶም ከንጸባርቑን ተቓውሞኦም ክገልጹን
ከምዝጀመሩ በቲይን በቲይን ዝርከብ ሓበሬታ የረጋግጽ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ን27 ዓመታት፡ ንህዝብታት ኤርትራ ከም ግኡዝ ኣቕሓ፡ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዝጸንሑ ሓለፍትን ኣባላት
''ህግደፍ''ን ድማ፡ ከም ልኡማት ተማእዘዝቲ ርእዩ፡ ድልየቱ ክውስን ከተግብርን ከምዝኽእል ገይሩ ብምእማን፡ ሃነፍነፍ ክብል ጸኒሑ
እዩ። ይኹን'ምበር ንኹሉ ነገር ደረት ኣሎዎ። ንዕቀት፣ ትዕቢት፣ በደልን ዓመጽን ንዝተወሰነ እዋን ጼርካዮ ምኻድ ይከኣል ይኸውን።
ብተግባር ድማ፡ ህዝብን ሃገርን ብዘይ ቅዋም እናተገዝአ፡ ዜጋታት ብዘይ ሕግን ፍርድን ኣብ መዳጎኒታት እናኣማሰነ፡ ህዝቢ ናብ ጥሜትን
ስደትን እናሳጠሐ፡ ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት፡ በብእዋኑ ኩናት እናወልዐ እንከሎ ''ንሱ
ንሱ ንሕና፡ ንሕና ንሱ''
ንሱ በሃልቲ ወገናት መልሚሉ፡
ኣብ ክንድኡ ክብጀዉ እናገበረ ጸኒሑ እዩ።

3

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ዝሰረሮ ብደዐን ንዕቀትን ናብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ፡ ህዝብታት ኤርትራ ፈጺሞም ዘይጻወሩዎ ደረት ክሰግር
ተደናዲኑ። እነሆ ድማ፡ ሰልከም እናበለ ዝቓወም ዝነበረ ክሓንን፣ ደቂሱ ዝነበረ ክበራበር፣ ንስርዓት ኢሳይያስ ደጊፉ ዝከላኸል ዝነበረ
እናተቓወመ፡ ኣብ መስርዕ ምዕቃብ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገሩ ተሰሊፉ፡ 'ይኣክል' ዝብል እዋናዊ ሃገራዊ ጭርሖ ኣልዒሉ ብትብዓት
ክቃለስ ይረአ ኣሎ፤ ስለዝኾነ'ውን፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ወይጦታቱን፡ ህልውነኦም ንመወዳእታ ጊዜ ክተብቅዕ ኣብ ቀልቀል ጉድጓድ
ደው ዝበሉላ እዋን ከምዝበጽሐት ሕርሕራይ ገይሮም ተገንዚቦም ኣሎዉ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ወይጦታቱን፡ ኣብ ጎሮሮኦም ዝኣተወት ገመድ ከይትሓንቆም ዝተፈላለዩ ስልትታት እናሓንጸጹ ክንቀሳቐሱ
ክፍትኑ ጸኒሖምን ኣሎዉን። ንሳተን ድማ፡
1. ኣብ ልዕሊ ገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ ካብ 2009 ዓ.ም. ጀሚሩ ተነቢሩ ዝጸንሐ ውሳኔ ማዕቀብ፡ ሰብ ሒሳባት ብናይ ባዕሎም ምኽንያት
ምስ ኣልዓሉዎ፡ ኢሳይያስን ወይጦታቱን ብዘካየዱዎ ቃልስን ጻዕርን ከምዝተላዓለ ኣምሲሎም ብምስባኽ፡ ቀልቢ ህዝብታትና
ንምስሓብ ጻዕሪ ከካይዱ ምፍታኖም።
2. ምስ ጎረባብቲ መንግስታት ክገብሩዎ ዝጀመሩ ርክብ፡ ዝበጽሑዎ ዘይእዉጅ ስምምዕ ብምምዝማዝ፡ ናይ ልምዓትን ምዕባለን ኣፌፌት
ከምዝተኸፈተ፡ ኤርትራ ኣብ ከባቢናን ዞባናን ኣወንታዊ ተራኣ ትጻወተሉ ዕድል ከምዝተፈጠረ፡ ምስ ከባቢ ሃገራትን ዞባናን
ተሓባቢራ ትለምዓሉ ዕድላት ከምዝተጣጥሐ ብምስባኽ፡ ህዝብታትና ውሽጣዊ ቃንዘኦም ረሲዖም፡ ብተስፋ ተጸበይቲ ክኾኑ
ዝዓለመ ወፈራ ከካይዱ ይጽዕሩ ምህላዎም።
3. መዕርፎ ነፈርትን ጽርግያታትን ክንሰርሕ መደብ ሒዝና ኣሎና ብምባል ሓድሽ ተስፋ ንምስኳዕ ዝጀመሩዎ ጻዕሪ ምህላዉ፡፡
እዚኦም ኩሎም፡ ካብ'ቶም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ቀንድን ጊዜ ዘይህቡን ሕቶታት ህዝብታትና ብምህዳም፡ ዝስርሑ ዘለዉ ድራማታት
ብምዃኖም፡ ነቶም ደጊም 'ይኣክል' ኢሎም፡ መሰረታዊ ለውጢ ዝጠልቡ ዘለዉ ህዝብታትና፡ ዝጥብሩ ኣይኮኑን።
4. ካልእ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ዲያስፖራ፡ ብኢሳይያስን ወይጦታቱን ተታሓሒዙ ዘሎ ወፈራ፡ ህዝብታትና፡ ኣብ ጉዳይ
ልዑላውነትን ናጽነትን ሃገርና፡ ኣብ ልዕሊ ኢሳይያስን ወይጦታቱን ሒዞምዎ ዘለዉ ርድኢት ንምሕካኽ ዝዓለመ እዩ። ኣብ'ዚ
እዋን'ዚ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ንልዑላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ዝጣበቕ ኣይኮነን፤ እኳ ደኣስ ኣሕሊፉ ክሸጠና ሸርሕታት
ይኣልም ኣሎ'' ዝብል ስምዒት ህዝብታትና፡ ብኢሳይያስ ባዕሉ ይኹን ብወይጦታቱ ክቕየር ከምዘይክእል ዘየጠራጥር ኮይኑ ኣሎ።
ይኹን'ምበር፡ እብ'ዚ እዋን'ዚ ሒዞሞ ዘለዉ ስልቲ፡ ''ንናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ዝተጋደለ፡ ዝተሰወአን ሃገር ዘውሓሰን ህዝባዊ
ግንባር እናሃለወ፡ ከመይ ኢሉ፡ ልዑላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ኣሕሊፉ ክህብ ኢልካ ክሕሰብ ይኽእል? እዚ ፈጺሙ ዘይሕሰብ
እዩ። በዚ ፈጺሙ ዝጠራጠር ክህሉ ኣይግባእን ብምባል፡ ህዝብታትና ንምድንጋር ጻዕሪ ከካይዱ ይረኣዩ ኣሎዉ።
እቶም 'ምኒስትራትን ናይ ዞባታት ሓለፍትን ዝባሃሉ፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ካብ ጽባሕ ስምምዕ ሰላም ጀሚሩ፡ ንጉዳይ ምምልካት
ዶብ ንጎድኒ ገዲፉ ክኸይድ እናረኣዩ ትም ዝበሉ እዮም። ገባቲ ኢሳይያስ ናብ ኢትዮጵያ(ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን) ኣብ ዝገሸሉ እዋን፡
ንመራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ''ኣነ
ኣነ ቃል ዓለም ኣይፈቱን እየ፤ ካብ ሎሚ ንደሓር ንስኻ ክትመርሓና ሓላፍነት እሂበካ ኣሎኹ''
ኣሎኹ '' ህዝቢ
ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደ ህዝቢ እዮም፤
እዮም፤ ሓደ ኣይኮኑን
ኣይኮኑን ዝብል እንተሃልዩ ታሪኽ ዘይፈልጥ እዩ''
እዩ እናበለ ክምድር እንከሎ፡ ኣፎም
ከፊቶም ዓገብ ክብሉ ኣይተሰምዑን፤
ህዝብታትና ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተጻወሩዎ ኣደራዕ ከይኣኽሎም፡ ልኣላውነቶምን ናጽነቶምን ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ምህላዉ ምስ
ተገንዘቡ፡ ደጊም ይኣክል፡ ዝብል ሓያል ሃገራዊ ጭርሖ ኣልዒሎም ክቃወሙ፡ ሕቶታቶም ክምለሱሎም ብዓውታ ከቃልሑ ምስ ጀመሩ
ግን፡ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ልኡኻት ኢሳይያስ ዝኾኑ ሓለፍቲ፡ ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር ገንጺሎም፡ ''ናጽነትናን
ናጽነትናን ልዑላውነትናን
ልዑላውነትናን
ኣሕሊፍና ኣይንህብን ኢና፤ በዚ ኣይትሕሰቡ''
ኣይትሕሰቡ ዝብሉ ዘለዉ ንምንታይ እዮም ዝብል ሕቶ ክነልዕል ይገብረና።
ብርግጽ ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዝተመርሐ ህግሓኤ፡ ብናይ ህዝብታትና ሰፊሕን ወሳንን ደገፍን፡ ብናይ ተጋደልትን ኣባላትን
ጅግንነታዊ ተጋድሎን፡ ኤርትራ ሃገርና ብግንቦት 1991 ዓ.ም. ሓራ ከምዝወጸት ካብ ማንም ዘይሕባእ፡ ብወርቃዊ ቀለም ዝተኸተበ ህያው
ታሪኽ እዩ። ውድብ ህግሓኤ ብ1994 ዓ.ም. ኣብ ዘካየዶ 3ይ ውድባዊ ጉባኤኡ፡ ሓርነታዊ ቃልሲ ከምዝተዛዘመ ተቐቢሉ፡ ኣብ ህንጸት
ሃገር ዝመርሕ ውድብ፡ ኣብ ስሙ ምምዕርራይ ክገብር ብምውሳን፡ 'ህዝባዊ
ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን''
ፍትሕን''(
''(ህግደፍ)
ህግደፍ) ዝብል ከምዝለበሰ
ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። እንተኾነ ግን፡ እዚ ውድብ'ዚ ዝተበገሰሉ ህንጸት ሃገር ከዐውት ኣይከኣለን። እኳ ደኣስ፡ እነሆ ካብ 3ይ ውድባዊ
ጉባኤኡ ክሳብ ሎሚ፡ 4ይ-ውድባዊ ጉባኤ ከየካየደ፡ 24 ዓመታት ሓሊፉዎ ኣሎ። ኣብ'ዘን ዝሓለፋ 24 ዓመታት ድማ፡ ዓበይቲ
ብደሆታት ኣጋጢሞሞ፡፡ ብፍላይ ካብ ጽባሕ ምዝዛም ኩናት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን(2001)፡ ኣብ ውሽጢ መሪሕነቱ ዓሚቕ
ፖሎቲካዊ ፍልልይ ተኸሲቱ፤ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብዝተኸተሉዎ ፍጹም ጸረ ዲሞክራስያዊ ኣተኣላልያ ድማ፡ ብርክት
ዝበሉ መራሕቲ ኣብ ዘይፍለጥ ቤት-ማእሰርቲ ተዳጕኖም ይርከቡ፤ ናብ ስደት ዘምርሑ ድማ፡ ቁጽሮም ውሑዳት ኣይኮኑን፤ ብውሳይ
4

ሂወቶም እናሰኣኑ፡ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ዝተደብዩ መራሕቲ ግንባር ድማ ኣሎዉ። 'ህግደፍ' ውድባዊ ህልውንኡ እናሃሰሰ፡
ብመስርሕ ኣብ ኢድ ውልቀ-መላኺ ኢሳይያስን ውሑዳት ልኡኻቱን ወዲቑ ጸኒሑ ኣሎ።
እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ክዉን ሓቂ እዚ እናሃለወ፡ ህዝባዊ ግንባር ልዑላውነትን ናጽነትን ሃገር ኣሕሊፉ ክህብ እዩ ማለት ዘይሕሰብ እዩ
ዝብል ጎስጓስ፡ ፖሎቲካዊ ትርጉሙ እንታይ እዩ? እዚ ወፈራ'ዚ ካብ ክቱር ንዕቀት ዝብገስ፡ ህዝብታትና ኣብ ህዝባዊ ግንባር ክህልዎም
ዝኽእል ስምዒታዊ ምትእስሳር፡ ብምምዝማዝ ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ዝዓለመ ሕሱር ስልቲ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን።
ኣባል ወይ ተጋዳላይ፡ ተሓኤ-ጀብሃ፣ ህዝባዊ ግንባርን ካልኦት ውድባት ኤርትራን ኮይኑ ዝተቓለሰ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ መላእ ህዝብታት
ኤርትራ፡ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገሮም ኣሕሊፎም ከምዘይህቡ ርግጸኛታት ኢና። እቶም ኣባላት ወይ ድማ ተጋደልቲ ህግሓኤ ዝነበሩ፡
ካብ 1994 ዓ.ም. ንደሓር ኣባላት ህግደፍ ኮይኖም ዝቐጸሉ (ብዘይካ'ቶም ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ናይ ስልጣን ዝርከቡ ኢሳይያስን
ጉጅልኡን)፡ ኣብ ሕቶ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገሮም፡ ዋጋ ዕዳጋ ከምዘይገብሩ እምነትና ጽኑዕ እዩ። እነሆ ድማ፡
ድማ፡ እቲ ከም ብሉጽ
መራሒ፡ ትሕቲ ኣምላኽ ዘኽብሩዎን ዝከናኸኑዎን ዝነበሩ ኢሳይያስ፡ ንልዑላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ መደረታት
ከስምዕ፣ ንጉዳይ ምምልካት ዶብ ጎስዩዎ
ጎስዩዎ ክሓልፍ፣ ምስጢራዊ ዉዑላት ክፈራረም፣ ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ክደናገጽ
እናተዓዘቡዎ ምስ ከዱ፡
ከዱ፡ ሕሉፍሕሉፍ-ሓሊፉ ኣብ ክልል ኣምሓራ፡ ንኤርትራን ኢትዮጵያን
ኢትዮጵያን ኣብ ሓደ ዝጠመረ ካርታ፡
ካርታ፡ ኣብ ኣደባባያት
ክንብልበል
ክንብልበል እንከሎ፡
ንከሎ፡ ከም መንግስቲ ዓገብ ክብልን፡
ክብልን፡ ንልዑላውነት
ንልዑላውነት ሃገርና ዝጣበቕ መግለጺ ከውጸእ እናተገበኦ ጥርቅም ክብል ምስ
ተዓዘቡ፡
ተዓዘቡ፡ ቆፎኡ ከም ዝተተንከፈ ንህቢ
ንህቢ፡ ተላዒሎም ተቓውሞኦም ብዓውታ ከስምዑን
ከስምዑን 'ይኣክል'
ይኣክል' ክብሉን ይረኣዩ ኣሎዉ።
ኣሎዉ ስለዚ ድማ፡
ኢሳይያስን ወይጦታቱን፡ ሕሉፍ ወርቃዊ ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር መዝሚዞም፡ ተሓለቕቲ ናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ መሲሎም
ክቐርቡ ፈጺሞም ኣይክእሉን። ህዝብታትናን ኩሎም ተጋደልትን ኣባላትን ተሓኤን ህዝባዊ ግንባርን፡ ታሪኽን ተሞኩሮን ናጽነታዊ
ተጋድሎኦም ዝኾርዑሉን ዓቂቦሞ ዝቕጽሉን ኮይኖም፡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ግን፡ ሓቀኛ ተጣበቕቲ ናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ
ከምዘይኮኑ ብተግባር ኣብ ዘረጋገጹሉ እዋን ንርከብ፤ ስለዝኾነ'ውን ህዝብታትናን ተጋደልቲ ደቆምን፡ 'ይኣክል' ዝብል እዋናዊ ሃገራዊ
ጭርሖኦም ተሓንጊጦም፡ ንገባቲ ኢሳይያስን ወይጦታቱን ብምውጋድ፡ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገሮም ብምውሓስ፡ መጻኢ ዕድሎም
ዝውስን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ፡ ዝጀመሩዎ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ካብ ምቕጻል ንድሕሪት ዝምለሱ ኣይኮኑን። ኢሳይያስን
ወይጦታቱን፡ ዕምሪ ስልጣኖም ንምልቃብ ዝኽተሉዎም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ስልቲታት፡ ካብ ዕርበት ከድሕኑዎም ኣይክእሉን እዮም።
ዜናን ባህልን ቤት-ጽሕፈት፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
06 ሚያዝያ 2019 ዓ.ም.
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