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ጋዜጣዊ መግለጺ
ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ ዕላዊ ኣፈኛ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ልፍንቲ (ኤሃዲል) ኣብ ፋልማይ ጋዜጣዊ መግለጺኡ፡
ላዕላዋይ መሪሕነት ኤሃዲል፡ ኣብ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼብኡ ዘጽደቖም መደባት፡ ኣብ ዝተፈላዩ ጽፍሕታት ሰለስቲኦም
ውድባት፡ ንምትግባሮም ዘኽእል ኣገባባት ንምድህሳስ ኣማእከልቲ ሽማግለታት ጽዑቅ ኣኼባታት የካይዱ ምህላዎም ሓቢሩ።
ኣብ’ዚ ቀዳማይ መድረኽ ነቶም ኣብ ሓባሪ መንገዲ ዝተሓንጸጹ ዕማማት ንምፍጻም ብተግባር ኣብ ባይታ ይስራሓሎም
ምህላዉን፥ ብመሰረት ውሳነታትን መምረሕታትን ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ላዕላዋይ መሪሕነት ኤሃዲል፣ ኣማእከልቲ
ሽማግለአታት ኣብ መንጎ መሰረታት ዝተላፈና ውድባት ናይ ሓባር ጨናፍር ንምምስራት ትልምታት ሓንጺጾም ምህላዎምን፣
እቲ ዝተወሰነ መደባት ብጽቡቕ ተበጊሱ ኣሎ ክብል ዕላዊ እፈኛ ኤሃዲል ኣብሪሁ።
ካብዚ ቀጺሉ ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ ጽዑቅ ውሽጣዊ ንጥፈታትን መደባትን ይካየድ ምህላዉ ገሊጹ። ኣብዚ መዳይ’ዚ
ኣባላት ሓጋጊ ኣካላት ሰለስቲኡ ዉድባት ምቹእ ባይታን ሙሉእ ምውህሃድን ንምፍጣር ዝዓለመ ኣኼባ ኣብዚ ሒዝናዮ
ዘሎና ወርሒ ጥቅምቲ 2021 ንኽካየድ ብላዕለዋይ መሪሕነት ኤሃዲል ተመዲቡ ምህላዉ ብተወሳኺ ሓቢሩ። ኢዚ እገዳሲ
ኣኼባ ሓገግቲ ኣካላት ብመስርሕ ምውህሃድ ተሰጋጊሩ ናብ ምሉእ ሓድነት ንምብጻሕ ዝዓለመ ጉዕዞ ዘተባብዕ ኣገዳሲ
ሱጒሚ ኢዩ ክብል ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ ገሊጹ።
ላዕላዋይ ሓባራዊ መሪሕነት፡ ዝኽሪ 8ይ ዓመት ናይቲ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥቅምቲ 2013 ዘጋጠመ ህልቂት ላምፐዱሳ
ብምዝካር ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጠሮ ዓሚቕ ሓዘን ጌና ዘይሃሰሰ ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። እዛ ብኣማእት ዝቁጸሩ
ኤርትራውያን ሂወቶም ዝሳኣኑላ ጸላም ዕለት፡ ኣብ ሃገሮም ቀሲኖም ብሰላም ህይወቶም ክመርሑ ዘየፍቅድ ምልካዊ ስርዓት
ህግደፍ ዝፈጠሮ ኣሰቃቒ ናብራ ስለ ዝኾነ፡ እቲ ዝተረኽበ ናይ ንጹሃን መቕዘፍቲ ብቐዳምነት ስርዓት ህግደፍ ዝስከሞ
ሓላፍነት ምዃኑ ብምርግጋጽ፣ ንስውኣት ላምፐዱሳ መንግስቲ ሰማያት የዋርሶም፣ ንስድራኦምን ቤተሰቦምን ከኣ ጽንዓትን
ኣኻእሎን ክህቦም ተስፋ ንገብር ክብል ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ ገሊጹ። ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ናጻ ድሕሪ ምውጻኣ፣ እዚ
ዘሕዝን ተረኽቦ ንህዝብና ከጋጥሞ፡ ድርብ ሓዘን ከም ዝሰመዓና’ውን ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ ኤርትራ
ዝነብሩ ስድራ ቤታት ስውኣት ላምፐዱሳ፡ ቃንዘኦምን ሓዘኖምን ክገልጹ ኣብ ዘየፍቕድ ስርዓት ምህላዎም ድርብ ሓዘን
ኮይኑ፡ ኤሃዲል ኣብ ጎድኖም ምህላዉን ተካፈላይ ሓዘኖም ምዃኑን መልእኽቱ የመሓላልፍ ክብል ገሊጹ። ነዚ ተረኽቦ ‘ዚ
መሰረት ብምግባር ላዕላዋይ ሓባራዊ መሪሕነት ኤሃዲል ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓት ህግድፍ፣ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ
ኢ-ሰብኣዊ ህይወት ብምዝኽኻር፡ ብሰንኪ ጨቋኒ ምሕደርኡ ከኣ ኤርትራዊያን ናብ ስደት ከምርሑ ይግደዱ ብምህላዎም፡
ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ጀቡቲ፣ የመን፣ ልቢያን ዘሕልፍዎ ዘለዉ ኣሰቃቕን ልብኻ ዝሰብርን ህይወት ኣብ
ርእሲ ምዃኑ፡ ምስቲ ኣብዘን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ዘይ ቁሱን ኩነታት ተሓላቂ ዘይብሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት
ንምርዳእ ማሕበረ ሰብ ዓለምን፣ ላዕለዋይ ኮምሽን ሕቡራት መንግስታት ብጉዳ ስደተኛታትን (UNHCR) ከምኡ’ውን
ኩሎም ተጣበቅቲ መሰል ደቂ ሰባት ዝኾና ማሕበራት፣ ሓላፍነቶም ክሰከሙ ኣትሪሩ ይምሕጸን።
ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተባሪዑ ዘሎ ኲናት ሕድሕድ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፣ እዚ ኲናት ኣብዚ
እዋን’ዚ ሳዕሪሩ ናብ ዝበኣሰ ኩነታት ይኸይድ ምህላዉ ብምሕባር፣ ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተዓቚቦም ዘለዉ
ኤርትራውያን ሰደተኛታት፣ ዝወርድ ዘሎ መቕተልትን ኩሉ ዓይነት ግፍዕን ይወርድ ምህላዉን፣ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮና
ንጾታዊ ዓመጽ ይሳጣሓ ከም ዘለዋ ብምርግጋጽ፣ ማሕበረ ሰብ ዓለም ኩነታት ኤርትራውያን ሰደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ
ፉሉይ ቆላሕታ ክገብር ጸዊዑ። እዚ ስርዓት ህግደፍ ኢዱ ኣእቲዩሎ ዘሎ ውግእ ኢትዮጵያ እንተደኣ ቀጺሉ፣ ኣብ ርእሲ’ቲ
ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዘስዕቦ ዘሎ ዕንወት፣ ናብ ኤርትራ ከይልሕም ዓቢ ስግኣት ኣሎና ክብል ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ
ገሊጹ። ኣብዚ መዳይ’ዚ፣ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ካልኦት ጣልቃ ምእታው ብመትከል ዝነጸገ መርገጽ ኤትርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብምድጋፍ፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ልፍንቲ፣ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና፣ እቲ ዝካየድ ዘሎ
ውግእ ሕድሕድ ንኹሎም ክሳራ ዳኣ‘ምብር ተረባሒ ስለ ዘይብሉ፣ ፍልልያቶም ብሰለማዊ መንገዲ ክፈትሑዎ ደጊሙ
ጻዊዑቱ የቕርብ ክብል ኣቶ መሓመድ ኣሕመድ ገሊጹ።
ማእከላይ ሽማግለ ዜናን ባህልን
ኤርትራዊ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ልፍንቲ
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