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ብምኽንያት መበል 58 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ 

ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ ደ.ግ.ሓ.ኤ፡ 

ህዝብታት ኤርትራ ብተኸታታሊ ባዕዳውያን ገዛእቲ ንከባቢ ሓደ ክፍለ-ዘመን ዝኣክል፡ ሰብኣውን 
ደሞክራስያውን ናይ ነጻነትን ሓርነትን መሰላቶም ተጨፍሊቑ፡ ብሕሱም ድኽነትን ድሕረትን ካብ 
ዝማሰኑ ውጹዓት ህዝብታት ዓለም ሓደ እዮም፡፡ ካብ ዝተፈላለዩ ባዕዳውያን  ገዛእቲ እቶም ዝደሓሩ 
ገዛእቲ ስርዓታት ሃይለስላሰን ደርግን ቀዳማይ ብደገፍ ልዕለ ሓያል ሃገር ኣመሪካ፡ እቲ ዳሕረዋይ ካኣ 
ብደገፍ ስርዓት ሶቭየት ሕብረት ነበር ኩሉ-ሸነኻዊ ምድግጋፍ እናተገብረሎም፡ መጀመርያ ንከባቢ 20 
ዓመት ዝተኻየደ ሰላማዊ ቃልሲ፡ ቀጺሉ ካኣ ን30 ዓመታት ዝተሰላሰለ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታት 
ኤርትራ ንምጭፍላቕ ዕድመ መግዛእቶም ንከጽንዑ /ከረጋግጹ/ ዘካየድዎ ዘይፍትሓዊ  ኵናት፡ 
ብሓርበኛዊ ተጋድሎ  ህዝብታት ኤርትራ ፈሺሉ ኤርትራ ብ1991 ነጻ ሃገር ክትከውን ከም ዝኸኣለት 
ዝዝከር እዩ፡፡  

ህዝብታት ኤርትራ ናብ ብረታዊ ተጋድሎ ክሰጋገሩ ዝተገደድሉ ኩነታት፡ ኩሉ’ቲ ብሰላማዊ ኣገባብ 
ቃልሲ ክግበር ዝካኣል ተጋድሎ ድሕሪ ምክያዶምን፡ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ዝተበየነ 
ዘይማዕርነታዊ ፌደራላዊ ምትእስሳር ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ብጎበጣ ስርዓት ሃይለስላሰን ባርኾት 
ኣመሪካን ክፈርስ ተገይሩ ናብ ዝገደደ ናይ መግዛእቲ ኣርዑት ክተቁረን ስለ ዝተገብረ’ዩ ናብ ዓመጻዊ 
ቃልሲ ክሰጋገሩ ግድን ዝዀነ፡፡ 

እዚ ብሓደ መስከረም 1961 ዓ/ም ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝፈለመ፡ ብመሪሕነት ስዉእ ጅግና 
ሓምድ ኢድሪስ ዓወተ  ዝተወለዐናይ ሓርነት ሽግ ዝኾነ ዓመጻዊ ቃልሲ እዚ፡ ቀስበቐስ ናብ መላእ ሃገረ 
ኤርትራ ልሒሙ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ብሄር፡ ሃይማኖት፡ ጾታ ዕድመ 
ዝተሳተፍዎን ኩሉ-ሸነኻዊ ደገፍ ናይ ህዝብታት ኤርትራ ዝረኸበ ኮይኑ፡ ብጣዕሚ ሰፍ ዘይብል ከቢድ 
መስዋእቲ ዝተኸፍለሉ ሓርበኛዊ ብረታዊ ተጋድሎ እዩ፡፡ እቲ ዘሕዝን ግን ክንድዚ ዝኣክል ከቢድ 
መስዋእቲ ዝተኸፍሎ ሃገራዊ ሓርነታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ፡ እቲ ዝተረኽበ ዓወት ካብ ተራ 
ሃገራዊ ነጻነት ዘይሓልፍ ምዃኑ፡ እዚ’ውን እንተኾነ፡ ተጨውዩ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዘቤታዊ 
መግዛእቲ ጨካን ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ ክትወድቕ ምዃና እዩ፡፡ 

እዚ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ናይ ጭቆና ኣርዑት’ዚ ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝብታት ኤርተራ ዳርጋ ተመጣጣኒ 
ናይቲ ሰፍ ዘይብል ዝተኻየደ ሓርበኛዊ ብረታዊ ተጋድሎ ዕድመ ዘለዎ ኮይኑ፡ እቲ ዘገርም ዝቐደመ 
ሓሰመ-መከራ ናይ ባዕዳውያን ገዛእቲ ከይተወገደ እንደገና ብዘቤታዊ መግዛእቲ ብድሕረትን ድኽነትን 
ዘየቋረጽ ስደትን ምቕጻሉ፡ ሃገር ኣብ ናይ ብርሰትን ምብትታንን ደረጃ በጺሓ ዝፈሸለት ሃገር ናይ 
ምዃን ዕድላ እናዓበየ ዝመጸሉ መድረኽ በጺሕና ምህላውና ናይ ኣደባባይ መስጢር  እዩ፡፡ 

ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሕሰመ-መከራ ህይወት ክወድቁ ካብ ዝገበሮም ካኣ ኣብ 
መስርሕ ብረታዊ ተጋድሎለኦም ብቁኑዕ ስትራተጂን ስልትን ንህዝባዊ ደሞክራስዊ ዕላማታት ሰውራና 
ብቑዕ ኣመራርሓ ብምሃብ ኣብ ሽቶኦም ከብጽሕ ዝኽእል መሪሕ ደሞከራስያዊ ሓይሊ ኣብ ሜዳ 
ኤርትራ ልዕልንኡ ከረጋገጽ ዘይምብቅዑ እዩ፡፡ ህ.ግ.ሓ.ኤ ኣብ ጸረ-መግዛእታዊ ተጋድሎ እናተዋላወል 
ሓርበኛዊ ተርኡ ዝጻወት ዝነበረ ሓይሊ ይኹን ዳኣ’ምበር፡ ብትምክሕቲ ዝዓወረ ጸቢብ ረብሓታቱ 
ንቕድሚት ዝሰርዐ፡ ጃንዳዊ ኣመራርሓ ዝነበሮ ዘይደሞክራስያዊ ሓይሊ እዩ ነይሩ፡፡ ስለ ዝኾነ ኻኣ’ዩ 
ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ፡ ብተኣምር ካብ እንቋቚሖ ተመን ርግቢት ክትውለድ ዘይካኣል ስለዝኾነ 
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መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ተመን ኮይኑ ሓርበኛዊ ተርኡ ተጸንቂቑ መሊኡ ናብ ገዛኢ ደርቢ ተሰጋጊሩ 
ፍጹም ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ሰትራተጂካዊ ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ ኮይኑ እዩ ብሓይሊ ብረት 
ኣብ ኮረሻ ስልጣን ዝተወጠሐ፡፡ 

በዚ ካኣ ህዝብታት ኤርትራ ጩራ ናይ ደሞክራሲ ሓርቢቱዎም፡ ሰብኣውን ደሞከራስያወን መሰሎም 
ተጨፍሊቑ፡ ሃብቲ ሃገርን ስልጣንን ብደሞክራስያዊ መንገዲ ምምቕራሕ ተሓሪሙዎም፡ ዝመሓደርሉ 
ግዝኣተ-ሕጊ /ቅዋም/ ተነፊጉዎም፡ ደቁ ኣብ ክንዲ  ኣብ ትምህርትን ማእቶትን ምውፋር፡ ኣብ ሓውሲ 
ጊላዊ ስራሓትን ደረት ዘይብሉ ወታሃደራዊ ዕስክርናን ክዋፈሩ ተፈሪዱዎም፡ ኣብ ካምቦታት ጀሆ 
ተታሒዞም ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዘዝወለዖ ዘይፍትሓዊ ኵናት ክበርሱ ዝተገደድሉ ናይ ሕሰመ-መከራ 
ህይወት ከሕልፉ ከም ዝጸንሑን ዘለዉን ጸሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ፡፡ 

ከምዚ ዝኣመሰለ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ሕብረተ-ሰቡ ሰላምን ደሞክራስን 
ከስፍን ዘይበቕዐ ግዝያዊ ጸቢብ ረብሓታቱ ክምእርር ክብል እንተዘይኮይ፡ኑ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታትን 
ስርዓታቶምን ዘላቒ ሰላም ገይሩ ክጓዓዝ ባህሪኡ ኣፈቕደሉን እዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ካኣ እዩ እቲ ግልጽነት 
ዘይብሉ ናይ ኤርትራን ኢትዮጰያን መስርሕ ሰላም ስምምዕ ናይ ህዝቢ ተሳትፎን ተኣማንነት ብዘለዎ 
ንረበረሓ ክልቲኡ ህዝብታት ብዘገልግል ግሉጽን ረጡብን ስምምዕ ክንዲ ዘኸውን ንጸቢብ ረብሓታቱ 
ማእከል ገይሩ ኣብ ሕቶ ልኡላውነት ኤርትራ ዘይምትእምማን ክፍጠር ዝገበር ጥራሕ ዘይኮነስ፡ፊን ከም 
ዘበሎ ነቲ ስምምዕ እናረገጸ ኣብ ምዕጻውን ምኽፋትን ዶብ በይናዊ ስጉምቲ ክወስድ ጸኒሑን ኣሎን እዩ፡፡ 

ስርዓት ህግደፍ ኣብዚ ጉዳይ’ዚ ካብ ሓደ ጫፍ ናብቲ ካልእ ጫፍ እናተጋማጠለ፡ ብሓደ ገጽ ምስ 
ኢትዮጵያ ሰላም ገይረ እናበለ፡ ጸኒሑ ብካልእ ገጽ ካኣ ኣብ ዘዝጸወዖ ናይ ህዝቢ መድረኻት  ብሕቶታት 
ኣብ ዝውረጠሉ ግዜ “ወያነ ካብ መሬትና ምውጻእ ኣብዮምና እዮም” እናበለ ኣብ መጠነ-ሰፊሕ 
ወተሃደራዊ ግፋን ናይ ዕስክርና መደባቱ ኣጠናኺሩ ክቕጽሎ ጸኒሑን ኣሎን፡፡ ኣብዚ መጠነ-ሰፊሕ 
ወፍሪ’ዚ ኩሉ ዓቕሙ ኣዋዲዱ ብትምክሕቲ ልቡ ሓቢጡ ኣብ ምበል 25 ዓመት ምምስራት 
ወታሃደራዊ መዓስክር ሳዋ ርኣይኒ ስምዑኒ ሓይሊ ኣለኒ ኣለኹ ክብል ካሳብ ቀላጽሙ ገቲሩ ኣብ 
ወታሃራዊ መናወራት ኣኮሮባት ክሰርሕ ምርኣዩ ብተንኮል ተላዕጢጡ ናይ ከካዶም ዝጸንሐ ሸርሒታት 
ጽዑቕ መቐጸልታን መግለጽን መርኣያ እዩ፡፡ 

ኣብዚ ግዜ’ዚ ካልእ ዘሕዝን ተርእዮ ምስ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስምምዕ መሊሱ ናህሩ 
ክውስኽ ዝኾነ፡ ትሕቲ ዕድመ ዕሸላትን ብዕድመ ዝደፍኡ ወለድን ዶብ ተዓጽዩ ኣብ ዘለወሉ ግዜ 
ንመዓልቲ ከባቢ 500 ዝኾኑ ስደተኛታት፡ ጽዑቕ ናይ ክራማት ኩነታት ከይዓገቶም ብዝተፈላለዩ 
ከባቢታት ብበዝሒ ይውሕዙ ምህላዎም ሓደገኛ ናይ ምጽናት ተርእዩ ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ፡፡  

ህዝብታት ኤርትራ እምቢ ንምግዛእቲ ኢሎም ዝተናውሐ ብረታዊ ተጋድሎ ከካይዱን ሰፍ ዘይብል 
ከቢድ መስዋእቲ ክኽፍሉ ዝተገደድሉ ምኽንያት ፖለቲካዊ ሓርነት ከረጋግጹ ጥራሕ ዘይኮነስ ቁጠባዊ 
ሓርነት’ውን ከረጋግጹ እዩ ነይሩ ትጽቢታቶም፡፡ እዚ ልዑል ትጽቢታቶም እዚ ግን ብገባቲ ስርዓት 
ህግደፍ መኺኑ ተሪፉ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ጭቁን ኤርትራዊ ዕለታዊ ናብርኡ ብጻመ-ረሃጹ ከይምእርርን 
ክሳብ እዛ ሰዓት’ዚኣ ናእሽቱ ሸቀጣት ዘለዎም ነጋዶ ከይተረፉ ንብረትኩም ብኮንተራባንዳ ኢኹም 
ኣመጸእኩሞ እናተባህሉ ንብረቶም ክህገር፡ ናይ ኣገልግሎት ወፍሪ ዘለዎም ማእከሎዎትን ላዕለዎትን 
ነጋዶ’ውን፡ ዕለታዊ ኣታዊታቶም ንመንግስቲ ክፍሉጡን ናብ ባንክ ኣታዊ ክገብሩን፤ ኣብ ወርሒካብ 
5.000 ናቕፋ ንላዕሊ ካብ ባንክ ከየውጽኡን፡ ኣብ ናብ ህንጻ ስራሓት ከይዋፈሩ ኣብ ዝዕገትሉን፡ እቲ 
ሕብረተ-ሰብ በተኽ ኮይኑ ኣብ ልመናን ተመጽዋትነትን ክወድቕን ክማስንን ዝገብር ኣካይዳ ሓደ ኣካል 
ናይቲ ኣዕናዊ ቁጠባዊ ፖሊሲ ናይ ስርዓት ህግደፍ እዩ፡፡ 

ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሕብረተ-ሰብና ብቑዕ ናይ ትምህርትን ሕክምናን ብዓቐንን ብዓይነትን 
ዘይምርካብ፡ ብቑዕን ጥዑይን ዜጋ ዝሕግዝ ዓቕሚ ሓይሊ ሰብን ምሳርሒታትን፤ ነጻ ዝኾኑ ትካላት 
ዘይምህላው ጥራሕ ዘይኮነስ ነተን ዝርካበን ኣብያተ-ሕክምናታት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን 
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ምዕጻዉን፡ ድኻ ሕብረተ-ሰብ ኣገልግሎት ከይረክብ ምግባርን፡ ኣብ ጉድኣት ህዝቢ ዝዋፈር ናይ 
ኣረሜናዊ ስርዓት ተግባር ዳአ’ምበር ንክብሪ ወዲ-ሰብ ዋጋ ናይ ዝህብ ስርዓት ስራሓት ኣይኮነን፡፡ 

እዚ ኣረሜናዊ ስርዓት’ዚ ዕድመ-ስልጣኑ ከናውሕ ክብል መሬት ኤርትራ ንናይ ወጻኢ ሓይልታት 
ኣሕሊፉ ብምሃብ ናይ ዕስቡነቱ ዓስቢ ዝረኽበን ኣታዊታት መቃነዪ ክኾነኦ ዝጸንሓ እኳ እንተዀና 
ብቐንዱ ግን እቲ ምኽንያት እዚ ዘይኮነ፡ ደምበ-ተቓውሞ ኤርትራ ውሽጣዊ ሓድነቱ ኣደልዲሉ 
ክምክቶ ዘይምብቃዕ ዝፈጠሮ ነቓዕ እዩ ዕድመ-ስልጣኑ ከናውሕ ዕድል ሂቡዎ ታሕትን ላዕልን ጸፋዕፋዕ 
ዝብል ዘሎ፡፡ ሕብረት-ሰብና ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ጭቆና ኣብ ዝወደቐሉ፡ ደምበ ተቓውሞ 
ኤርትራ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ሕጂ’ውን እንተኾነ ዝኾነ ፍልልይ ይሃልዎ ብዘይገድስ፤ ኩሉ 
ዓቐምታቱ ብቐዳምነት ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ከቕንዕ ኣብ ትሕቲ ሓደ ብሓባር ዝውደብ ሰፊሕ ጽላል 
ክጠራነፍ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ተቐላጢፍና ከነረጋግጾ ህጹጽ እዋናዊ ዕማም ይኸውን ስለ ዘሎ፡ ነፍስ-
ወከፍ ሓይሊ፡ ጽላል፡ ግንባር፡ ስቪክ-ማሕበር፡ “ብይኣክል” ብዝብል ጭርሖ ዝነጣጠፍ ዘሎ ህዝባዊ 
ምልዕዓል ወዘተ እጃሙ ክጻወት በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ሕጂ’ውን ደግሓኤ ጻዋዒቱ የቕርብ፡፡ 

ደምበ ተቓውሞ ኣብዚ ከይተወሰነ፡ ጎኒ ንጎኒ ምስዚ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ክሊ ሓደ 
ግንባር ክጠራነፉ ህጹጽ እዋናዊ ዕማም  ቃልስና ምዃኑ ኣብ ጸብጻበ ብምእታው፡ እዚ መደብ’ዚ ኣብ 
ፍጻመ ክበጽሕ ነፍስ-ወከፍ ሓይሊ እጃሙ ክጻወት ደግሓኤ እንደገና ጻዋዒቱ የቕርብ፡፡ ኣብ ውሽጢ 
ኤርትራ ኮይኖም ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ተቓውሞታት ዘስምዑ ኣካላት ሕብረተ-
ሰብና ይኹኑ ኣባላት ሰራዊት ተቓውሞታቶም ከወሃህዱን ከሐይሉን፤ እቶም ኣብ ወጻኢ ዝተፈላየ 
ሃገራትን ከተማታትን ኮይኖም ብጭርሖ ይኣክል ተቓውሞታት ዘስምዑ ዘለዉ ክፍልታት ሕብረተ-
ሰብና ኣድናቖቱ እናገለጸን እናትባበዐን ምስ ኩሉ ሓይልታት ተወሃሂዶም ክሰርሑን ብዝተወደበ 
መልክዑ ናብ ሰፊሕ ጽላል ክሰጋገሩን ደግሓኤ ጻዋዒቱ የቕርብ፡፡ 

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ፎቖዶ ሃገራትን ምድረ-በዳን ባሕርን ዝጠፍእ ዘሎ 
ስደተኛ ህዝብና ዘጋጥሞ ዘሎ ናይ ሞትን መቚሰልትን ጥፍኣትን ሓደጋታት ንምግታእ ግቡእ ቆላሕታ 
ክግበረሎምን ናይ ስደተኛ መሰሎም ክሕሎን ደግሓኤ ጸዋዒቱ የቕርብ፡፡ 

ዕላማታት ባሕቲ መስከረም ብቓልሲ ህዝብና ክዕወቱ እዮም! 

ውድቀት ንጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ! 

ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና! 

1 መስከረም 2019፡  

            


