
 

 

 ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ 
ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት  
ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ  

ደምዳሚ መግለጺ 
 

ብሰንክቲ ንህዝብን ሃገርን ዘነጻጸረ ሓደገኛ ዕላማን ተግባርን ቶታሊታርያዊ ስርዓት ህግደፍ፡ 
ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዝኸፍኤ ብርኪ ኣብ ዝወደቐሉ ህሞት'ዩ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት 
ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ከሰላስል ዝኸኣለ። ኣብ 21 ናይ ናጽነት ዓመታት ህዝብና ኣብ ሃገሩ መላእ 
ክብርታቱ ተቐንጢጡ፡ ብውሕዱ ኩሉ ሰብኣውን ፖሎቲካውን መሰላቱ ተነፊጉ፡ ሃገርና ኤርትራ 
ናይ ርእይቶን ሕልናን ነጻነት ዘይብላ ዓባይ ማእሰርቲ ተቀይራ ህዝብና ብሰላም ኣብ ክነብረሉ 
ዘይክእል ደረጃ ተበጺሑ ኣሎ።    
 
ቶታሊታሪያዊ ስርዓት ህግደፍ ስልጣን ንበይኑ ንምብሓት ብዝተኸተሎ ኣዕናዊ ፖሊስታቱ፡ 
ህዝብና ኣብ ዝኸፍኤ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጠባውን መነባብሮ ክወድቕን፡  ኣብ መንጎ 
ኣከናውና ሕብረተሰብና ብሰንኪ ዝዘርኦ ፈላላዪ ስልትታቱ ማሕበራዊ ስጥመት ጎዛዝዩ፡ 
ዲሞግራፊያዊ ምቅይያር እናኣካየደ ንሃገራዊ ሓድነቱ ኣብ ሓደጋ ንምእታው ዓቢ ግደ ተጻወቱ 
እዩ። 
 
ኣብ ዞባዊ መዳይ እውን  እዚ ስርዓት'ዚ ብክኽተሎ ዝጸንሔን ዘሎን ኣብ  ካለኦት ሃገራት ኢድ 
ናይ ምትእትታው ፖሊስታት፡ ጽልኢ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ዝፈጥርን፡ ንጸጥታን ሰላምን ዞባ 
ዝዘርግን እዩ።  ኣብ ምሓዛ ሃገር ሶማል ዝገበሮ ዘሎ ምትእትታው ከኣ ሓደገኛ ኣህጉራዊ ባእታ 
ብዝብል ተፈሊጡ ካብ ዓመት ንዓመት ማዕቐብ ናብ ዝብየነሉ ደረጃ በጺሑ ይርኸብ። ኣብዚ 
ዞባ'ዚ ዝርአ ዘሎ ታሪኻዊ ምቕይያራት፡ ሰውራታት ዓረብ ኣንጻር ጨቆንትን ግፍዕኛታት 
ስርዓታት ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልስታት፡ ብውጽኢቱ ሓደ ድሕሪ ሓደ ውድቀት 
ዲክታቶርያውያን ስርዓታት የስዕብ ኣሎ። እዚ ከኣ ንመላእ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ምቹእ 
ዕድል ይምድምድ ኣሎ። ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል 
ሃገራዊ ባይቶ ተጠርኒፉ ንኩሉ መልክዓቱን ምስሉን ዝውክል ሓድሽ ሓባራዊ መሪሕነት ድሕሪ 
ምምዛዝ፡ ዘመዝግቦ ዘሎ ምዕባሌታት ብምግንዛብ ኣብ ታሪኽ ሃገራዊ ቃልስታቱ ኣገዳሲ ዝላ 
ንቕድሚት እዩ ክበሃል ይከኣልዩ። ብምቋም ሽማግለታት ፈጻሚት ቤት ዝሕፈት ዝጀመረ ገድላዊ 
ዕዮታት ብኩሉ ደረጃታት ክብ ንምባል ዝተሰከሞ ሓላፍነት፡ ውድቀት ቶታሊታርያዊ ስርዓት 
ህግደፍ ንምቅልጣፍን ይዓዪ ኣሎ። ኤርትራውያን ዜጋታት ካብ ዘሕልፍዎ ዘለዉ ሕሱም ኩነታት 
ንምንጋፍን ሃገር ካብ ውድቀት ንምድሓንን ህዝቢ ኣብ ጎኑ ኣዕሲሉ ነቲ ኩሉ ሰብኣውን ቁጠባውን 
ዓቕምታቱ ኣተኣኻኺቡ፡ ዓቕሚ ሃገራዊ ባይቶ ከዕቢ ተበጊሱ ኣሎ። 
 
ስለዚ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርአ ምዕባሌታትን 
ዞባዊ ውድዕነትን ጽልውኡን  ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንሕሉፍ ስርሓቱ ዓሚቕን ግሉጽን 
ገምጋም ብምክያድ፡ ንዝመጽእ ሓድሽ ስርሓቱን እቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ደሞክራስያዊ ለውጢ 
ንምርግጋጽን ድኹምን ብርቱዕን ጎኑታቱ ኣለልዩ ኣሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ሓድሽ ተመኩሮን 
እዋን ምምስራት ብምንባሩን፡ ግዜ ዝሓትት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣገዳሲ መሳለጥያታት ብኣግኡ 
ብዘይምምልኡ ሓደ ካብቲ ንስርሓቱ ዘዛሕተለ ድኹም ጎኑታቱ ምንባሩ ዝፍለጥዩ። ሕጂ ዝዓበየ 
ሽግር ሰጊርና፡ ብሓገዝ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ጽላል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ 



 

 

ዝተጠርነፉ ኣካላት ክፍጸሙ ዘለዎም ዕማማት ብብሩህ  መደብ ዕዮታትን ውሳኔታትን ለበዋታትን 
ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ ተበጊስና ኣለና።   
 
ጉዳይ መንእስያትን ደቂ-ኣንስትዮን ስደተኛታትን ኣኼባና ካብቲ ዓቢ ትኹረት ዝገበረሉ ጉዳይ'ዩ 
ነይሩ። ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ብጉዳይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ጉባኤ መንእሰያትን ሒዝዎ 
ዝመጸ ወሳኔታትን ብፍላይ ከኣ ምስ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ዝወሰዶ ውሳኔ 
ናእድኡ ኣቐዲሙ ብጋዜጣዊ መግለጺ ሂቡዩ። መንእሰያት ከም ተካእቲ ወለዶን ሞቶር 
ደሞክራሲያዊ ለውጥን መጠን ኩሉ ዓቕምታቶም ምስ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ኣዋሃሂዶም 
ክሰርሑ  ነበራትዕ።  
 
ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ብዝምልከት ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ምስ ውሳኔታት ሃገራዊ ጉባኤ 
ብምዝማድ፡ ወተሃደራዊ ስርሓት ኣብ ዜጋታትና ጉድኣት ብዘየብጽሓሉ መንገዲ ንምቕያሱን 
ንረብሓ ህዝብና ዘውሕስ ሓይልታት ምኽልኻል ንምኽሳብን፡ ንስርዓት ህግደፍ ንምውዳቕን፡ 
ምስቶም ወተሃደራዊ ክንፍታት ዘለዎም ውድባት ተወሳኺ ጻዕርታት ከም ዝሓትት ወሲኑ። እዚ 
ከኣ ክሳብ ብዙሕነትን መልክዕን ኤርትራ ዘንጸባርቕ ሃገራዊ ሰራዊት ምምስራት ንበቕዕ፡ 
ወተሃደራዊ ስጉምትታትና ኣብ ቁጠባዊ ስትራተጂካውን ማእከል ናይቲ ስርዓትን ንህዝቢ ዝገፍዕ 
ዘሎ ስለያዊ መሓውራቱን ንምምካን ዘተኾረ ክኸውን ርእዩ። 
 
ጎረባብቲ ሃገራት ስደተኛታት ኤርትራውያን ብምእንጋደን ምስጋናና እናኣቕረብና እቲ 
ዘሕልፍዎ ዘልዉ መሪር መነባብሮ ንምቕላል ተርኦም ክጻወቱ ንጽውዕ።  ስደተኛታት 
ኤርትራውያን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሕልፍዎ ዘለዉ ስቓይ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት 
ሕቡራት ሃገራትን፡ ዞባውን ኣህጉራውን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራትን ነቲ ክሳብ ናውቲ ኣካላት 
ስደተኛታትና ከም ሃላኺ እቕሓ ንዝያዳ ገንዘብ ዝኸፈለ ሰብ ኣብ ምሻጥ ተበጺሑ ዘሎ ግህሰት 
ሰብኣዊ መሰል ደው ንኽብል ጻዕርታቶም ክብ ከብሉ ንጽውዕ። ነቶም ኣብዚ ናይ ሰብ ንግዲ 
ተዋፊሮም ዘለዉ ወንጀለኛታት ድማ ተኸታቲሉ ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርቦም ንጽውዕ። መንግስቲ 
ሱዳን ነቲ ንህዝብና ናብ ሓደጋ ዘጋለጸ ፖሊሲታት ስርዓት ህግደፍ ክትህቦ ዝጸንሔት ደገፍ ዳግመ 
ርእይቶ ክትገብረሉ እውን ነማሕጽን። ከምኡውን ብመሰረት ሰናይ ጉርብትናን ማሕበራዊ 
ዝምድና ናይ ክልቲኡ ህዝብታትናን ኣብ ጎድኒ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራዊ ዜጋ ደው ንኽብል 
ንጽውዕ።  
 

በዚ ኣጋጣሚ ደገፍና ንኹሎም ሰውራታት ህዝብታት ዓረብ እናገለጽና ነቶም ንነዊሕ  ዘመናት 
ዝጨቖንዎም ዲክታቶርያውያን መንግስታት ንምውዳቕ ብዝገበርዎ ቃልስታት ናእዳና ንገልጽ። 
ንኹሎም እቶም ብመስርሕ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝሓልፉ ዘለዉ ሃገራት ብፍላይ ከኣ ህዝቢ 
ሱርያ መዓልታዊ ግፍዕታት ሓሊፉ ናብ ዓወት ንክበጽሕ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ንድግፍ። 
ብተወሳኺ ፈታዊና ህዝቢ ሶማል ካብ ሕድሕድ ናይ ክፍልታት ምፍልላይ ርሒቑ ጉዳይ 
ሓድነቶም ብጽሞና ርእዮም ምእንቲ ሰላምን ርግኣትን ህዝቦም ክሰርሑ ንጽውዕ ። 

 

ንዓለምለኻዊ ማሕበረሰብውን በቲ በብእዋኑ ኣብ ጎድኒ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ 
ሰርዓት ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ተደጋጋሚ ማዕቀብ ንድግፍ። ብፍላይ ከኣ ሕቡራት መንግስታት 
ኣብቲ ናይ መጨረሽታ ውሳኔኡ ንቐጻሊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ንምክትታል ሓደ 
ፍሉይ ሽማግለ  ምምዛዙ ደገፍና ንገልጽ።  



 

 

 

ከምኡ'ውን ንኩሎም ደለይቲ ሰላም ሃገራትን  ሓይልታትን ንደሞራስያዊ ቃልስታትና ክድግፉን 
ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ንምንጻል ተርኦም ክጻውቱን ንጽውዕ። ብፍላይ ከኣ በቲ ህዝብን 
መንግስትን ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘሎዉ ሓገዛትን፡ ንቶታሊታርያዊ ስርዓት ህግደፍ ንምውዳቕ፡ 
መተካእትኡ ኣብ ሃገርና ደሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ምህናጽ እንገብሮ ዘለና ቃልስታትን  
ንረብሓታት ናይ ክልቲኡ ኣህዛብ ንምርግጋጽን ኣብ ዞባና ሰላምን ርግኣትን ንምስፋንን ዝገብርዎ 
ዘለዉ ጻዕርታት ንድግፍ።   
 

ኣብ መደምደምታ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ዘሎ ጸረ ስርዓት ህግደፍ ተባዕ መርገጽ ዝሓዘ 
ህዝብና  እናደገፍና ቃልስታቱ ከሓይልን፡ ነቲ ኩሉ ህዝብና ዝጽበዮ ምቅልጣፍ ውድቀት ስርዓት 
ህግደፍን ሓንቲ ሕጋዊትን ፍትሓዊትን ሃገርን ንምምስራትን ኣብ ጎድኒ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ 
ደው ክብል ንጽውዕ።  
 

ዓወት ንደሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ  
ውድቀት ንቶታሊታርያዊ ስርዓት ህግደፍ 
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስውኣትና 
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤሃባደለ 
26 ሓምለ 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 


