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ERITREAN REVOLUTIONARY  

 መርሆ ብመኽንያት ፍሉይ ምዕብልናታት ኩናት ኢትዮጵያን ፋሽሽታዊ ወራር ኢስያስ አብ ልዕሊ 
ህዝቢ ትግራይን  

ህዝቢታት ኤርትራ ኣብ ሕሉፍ ታሪኾም ዓሚቕ ባህልን ልምድን ዝነብሮም አብ ሕድሕድም ከኣ ጽኑዕ ማሕበራዊ 
ምትእትስሳር ሰረት ዝገብረ ብተዘማዲ ምዕቡላት ሕብረተሰብ ምንባሮም መዝጋብቲ ታርሪኾምን ያትኦምን ይሕብሩ። 
ናይ ስርዓት ትርጉም ብግቡእ ዝፈልጡ፡ ብስነ ስርዓት ዝማሓደሩ፡ ካብ ኩሉ ከአ ናይ ሰብ ክብሪ ብግቡእ ዝፈልጡ፡ 
ካብ ቀረባን ርሑቑን ዝመጾም ጋሻ ብግቡእ ናይ ምትእንጋድ ኩቡር ልምዲ ዝውንኑ ምዃኖም በቲ ኣብ ከባቢኦም 
ዝነብሩ ህዝቢታት ዝምስከረሎም'ዩ። ነዚ ዘድነቕ ስነ ምግባሮምን ባህሎምን በብእዋኑ ገዛእቲ ደርብታት፡ ብፍሉይ ከኣ 
ናይ ባዕዲ ገዛእቲ ክብርዝዎ ከዳኽምዎን ይፍትኑ ምምባሮም አብ ታሪኽ ናይ መግዛእቱ አጸቢቑ ዝፍለጥ እዩ። 
ህዝብና አብ ናጽነታዊ ቃልሱ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ጊዜ ነዊሕ ዕጥቃዊ ቃልሱ፡ እቲ ንመዋእል ዓቂብዎ ዝመጸ ጽኑዕ 
ባህሉን ማሕበራዊ ሰረትን ሕድሕዳዊ ምክብባርን ሐደ ናይ ዓወቱ ቀንዲ ምስጢር ምንባሩ ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ። 
ይኹን እምበር ነቲ ብዕዳውያን ገዛእቲ ደርብታትን ዘተአተውዎ፡ ናይ ንቡር ባህሉን ክብርታቱን ምብራዝ፡ ናይ 
ፈላሊኻ ምግዛእ፥ ውዲት፥ ህዝቢ ብቐጻሊ ክለምስ ምግባር ግናይ ፍሕሶ፡ ካብ ደገ እምበር ካብ ውሽጡ ክመጾ፡ እጽበ 
ከም ዘይነብረ ድሒሩ ንኽሉ ህዝብና ብሩህ ኮይኑ ዘሎ ሐቂ እዩ። አብ ጊዜ ዕጥቃዊ ቃልስና ነዚ ሓቂዚ  ፈሊጦም 
ኣብ እዋኑ ዝሕብሩን ዘቃልሑን፡ በሊሕን ብሩህን አእምሮ ዝነብሮም ተቓለስቲ ደቂ ህዝቢ ከአ ብውዲት አብ 
በረኻታት ኤርትራ ብሕሱም መልክዕ እናተቐንጸሉ መጺኦም። ድሕሪ ነጻነት እውን እቲ ግናይ ውዲትን ፈላሊኻ 
ምግዛእን ናይ ገዛእቲ ደርብታት ኩፉእ ተገባር ፋሽሽታዊ ኢሰያስ ብዝላዓለ መልክዑ ቀጺልዎ። እዚ ተግባር'ዚ ከም 
ሕዱር ሕማም ኮይኑ፡ ንህዝብና ክማስን ንሃገርና ድማ ክትለምስ ሐደ ካብቲ ቀንዲ መኽንያትን ጠንቅን ኮይኑ 
ዘሎ'ዩ።   

ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰድግኤ) ንባህርያት ፋሽሽታዊ ስርዓት ኢሰያስ ሐደ ካብቶም 
አቐዲሞም ዝፈለጥዎን ንህዝቢ ድማ ነዚ ጉጅለ'ዚ ብግቡእ መንነቱ ፈለጡ፡ ብንቅሓት ክቃለሶ ከም ዘልዎ ክሕብር 
ጸኒሑ'ዩ። ፋሽሽቲ ኢሰያስን ጉጅልኡን ንጥፍኣት ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ውራየይ ኢሉ ዝተታሓሐዞ ምዃኑ 
ዘረጋግጽ፡ ንህዝቢ ኩሉ መሰላቱ ዓፊኑ፡ ሰብአዊ ክብርታቱን ቀንጢጡ ብምሓዝ፡ አብ ውሽጡን ንደገን መርዛም ኩናት 
ወሊዑ ክልብልቦን ከጽንቶን ዝጸንሐ ዕሉል ጸረ ህዝቢ ከም ምዃኑ መጠን፡ ንህዝብና ቅድሚኡ ዝስራዕ ጸላኢ 
ከምዘይብሉ፡ ስለዚ ከአ ህዝቢ ብንቅሓት ፈሊጡ፡ ተወዲቡ ክቃለሶ ደጋጊሙ ክጽውዕ ጸኒሑ'ዩ።  

ህዝብና በቲ አብ ልዕሊኡ ብቐጥታ ዝወረዶ ዝነበረ አደራዕን፡ ናይ ነዊሕ ጊዜ ምድንጋርን ምትላልን፡ ንባህርያት 
ፋሽሽታዊ ስርዓት ኢሰያስን ጉጅልኡን ቀልጢፉ ከለልዮ አይካአለን። ብጊዜ ግን ካብ ቀጥታዊ ተመክርኡ፡ ብቐጥታ 
ኩሉ መዳይዊ ነጻነቱትን መሰላቱን ተዓፊኑ፡ ቀጺሉ ንሓብሒቡ ዘዕበዮም ደቁ ካብ ሑቕፎኡ መንዚዑ፡ ናይ ስልጣኑ 
መሳርሒ ኮይኖም ከገልግሉን ከም ጨርቂ ክበልዩን ብተግባር ረአየ። ኣብ ሳዋ ናይ ኩናት ፋብሪካ ከፊቱ፡ ንኽልተ 
ወልዶ ናይቲ ሕብረተሰብ ብምልኡ ብናይ ኩናት ስነምግባር አእምሮኦም ክቕረጽ ብምግባር፡ ኣብ መጨርሽትኡ ኣብ 
ፈቐዶ ኩናት ክስኽትቶምን ተስፋ ቆሪጾም ንሃገሮም ራሕሪሖም አርሒቆም ክስደዱን ክጠፍኡን ምስተራአየ፡ ህዝብና 
ንብርሰት ሃገረና ንልምሰት ዝተቓልዐት ምዃና ብግብሪ ተረእየ። ስለዚ ህዝብና ጸላኢኦምመን መኻኑ ቀስ እናበለ 
ብመስርሕ ብዝያዳ ክብርሃሉ ኮይኑ። እዚ ምስፈለጠ ከአ ምስቲ ኣቀዲሙ ይኣክል ኢሉ ክቃለስ ዝጸነሐ ናይ ለውጢ 
ሓይልታት፡ ሕጂ እውን ማዕበል ህዝብታትና አብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ይአክል ክብሎ ጀሚሩ አሎ። እዚ ኣብ 
ታሪኻዊ ምዕባለ ቃልስና ሐደ ዝላ ንቕድም ኮይኑ፡ እንተኾነ ግን ንቑሕን ዝተወደበን ዓቕሚ አጥሩዩ ቃልስታቱ 
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ኣዋሃህዱ፡ አብ ዝልዓለ ደረጃ ክሰጋግር አይበቐዐን ዘሎ። እቲ ብሕጂ ዝተርፎ እምብአር ነዚ ጸረ ውጽዕ ህዝብናን 
ውጽዓት አህዛብ ናይ'ቲ ከባቢናን ዝኾነ፡ አዚዩ ነውራም ባህሊ ዘተአታቱን ዘተግብርን ፋሽሽታዊ ስርዓት ብንቑሕ 
ተሳትፍኡን ብዝተወደበን አመራርሓ ተሰኒዩ ንጸላኢኡ ካብሱሩ ሓግሒጉን ጸራሪጉን ብምውጋድ፡ ናብ ቐጻሊ 
መሰረታዊ ለውጢ ዘሰጋግር መስርሕ ናይ ቃልሲ፡ አብ ቅድሚኡ ዘሎ ዕዮ ገዛ ምትግባር ጥራይ እዩ።  

እዚ ድማ ኣብ ሓጺር ጊዜ ምፍጻሙ ዘይተርፍ'ዩ። መኽንያቱ ነዚ አመልኪቶም ብናህሪ፡ ዝቃላቐሉ ዘሎዉ ናይ 
ህዝብታትና ቁጥዐ በቲ ሓደ ወገን፡ በቲ ካልእ ወገን ከኣ ፖሎቲካዊ ሓይልታቱ ካብ ዝነበሮም ናይ ሕድሕዳዊ 
ምንጽጻግን ዘይድሊ አሉታዊ ውድድርን ሕጂ ጊዚኡ አይኮነን ክብል በቒዑ አሎ። ምእንቲ ድሕነት ህዝብን ሃገር ካብ 
ብሓባር ምስራሕ ስጋብ ብዝተነጸረ ዕላማ ዝምራሕ አንጻር ባሓቲ ስርዓት ህገደፍ ዝዓለመ ስምምዕ ከመዝግቡ 
ምርብራብ ዝግበር ዘሎ። ምሁራትና ደፊሮም ዓገብ ክብሉን ብእኩብ አብ ቅርዓት ወጺኦም ብጹሑፋቶም ከቃልሑን 
ምጅማሮም ንርኢ አሎና። አደታት አውያተን ከስምዓ ይረአያ ኣለዋ። መንእሰያት ሓሪኖም ክጭድሩን ንለውጢ 
ክቃለሱን፡ እዚ ኩሉ ከም መርእያ ክጥቀስ ይካአል። እዚ እንተድአ ብዝተዋሃሃደ መንገዲ ኣብ ነገራዊ ሓይሊ ተቐይሩ፡ 
እኩብ ድሙር ናይዚ ክውንነት እዚ ከአ ሞት ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ አብ ቀረባ ከም ዘሎ ክንግንዘብ 
ንኽእል።     

ፋሽሽታዊ ስርዓት ኢሰያስ ካብ ባህርያቱ ተበጊሱ ጻሕታር ኩናት ከም ምኻኑ መጠን፡ ነተን ኩለን አብ ከባቢና ዘለዋ 
ሃገራት፡ ግርጭት እናኣባለሐ ኢድ ምትእትታው ክገብርን ኩናት ክውልዕን ጸኒሑ እዩ። ብምኽንያት'ዚ ኣብ ኩሉ 
ከባቢኡን ዓለምን ፎእ ተባሂሉ። ብሕጊ ማሕብረስብ ዓለም አብ ልዕሊኡ ናይ ኩናት አጽዋር ዕደጋን ናይ ምንቅስቓስ 
ገደብን፡ ማዕቅብ ተነብርሉ። ከም ዕቡድ ከልቢ ኣብ ደንቢኡ ተአሲሩ ዑኽልል ኢሉ ብጽምዋ ተበሊዑ አብ አፍ ደገ 
ሞት ከም ዝንበረ ዝፍልጥ እዩ። ይኹን እምበር መርዙ ንውሽጡ ዚዕጉ ከይቀተሎ ከሎ፡ ጎይቶቱ መሃዝቲ ኩናት 
ባሩድ አጭንዮም ካብ አፍደገ ሞት መሊሶም ትንፋስ ክሶኽዕሉ ንርኢ አሎና። እዚ ተግባር'ዚ ብዘይ ምኽንያት 
አይነብረን። አብቲ ዞና ክትግበር ዝደልይዎ ናይ ህውከት መደብ ብዝቕልጠፈ ከተግብረልና ዝኽእልን ቀልጢፉ 
ሕራይ ዝብልና ንሱዩ ተባሂሉ ብሕሳብ ዝተገብረ'ዩ። አብ ክሳዱ ሰቒሎማ ዝነበሩ ማዕቀብ ፈቲሖም ሓድሽ ናይ ስራሕ 
መደብ ከአ ሃብዎ። ነቲ አብ ኢትዮጵያ ክፍጽምዎ ዝደልይዎ ኩናት ኣባጓይላ ኮይኑ ከዳኽር ዕድል ተዋህቦ። ናይዚ 
ጉዳይ'ዚ አሳስይቲ ካብ ሃገራት ዓረብ፡ ሕቡራት ሃገራት ኢማራትን ስዑድያን ኮይነን ቀረባ። ስንቅን ዕጥቅን ምኽርን 
ከአ ተለገሰሉ። እዚ ምስ ተአማመነ ከአዩ፡ አብ ዓቢ ጎቦ ተጸጊዑ፡ ዕምሪ ወያነ ተውዲኡ'ዩ (game over) ኢሉ ክትንበ 
ዝፈተነ። ህዝቡ አሕሊፉ ክህብን፡ ንህዝቡ ረጊጹን ጨፍሊቑን ክሕዝ ሕፍር ዘይብል ነውራም መራሒ፡ አበይ አሎ 
ውጽዕ ህዝቢ ትግራይ ኢሉ፡ ክጭፍልቖ ተላኢኹ ክወፍር፡ ናይ ጽልኡ ተሃኑ ከውጽእ፡ አፍልቡ ከም ከበሮ እናወቕዐ 
ከም ዝተቐብሎ ከአ ሪእና።  

በቲ ካልእ ሸነኽ ከኣ ብማዕረ ናይ'ዚ አብ ኢትዮጵያ ንነውሕ ጊዜ ተወዲቡ ዝእለም ዝነበረ ናይ ፖሎቲካ ሽርሕታት፡ 
አብ ዝላዓለ ጥርዙ በጺሑ፡ ኢትዮጵያ ብፖሎቲካዊ ቅልውላው ክትሕመስ ኮይኑ። ብውሽጣዊ ቅልውላውን ተጀሚሩ፡ 
ብናይ ደገ ሓይልታት ተሰንዩ፡ እቲ ቅልውላው እናጋለበ፡ ኣብ ናይ ኣምራርሓ ኢህወደግ ኣትዩ። ብሰንኩ ቀዳማይ 
ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ካብ ስልጣኑ ሲሒቡ፡ ብዶክተር አቢይ ከአ ክትካእ ኮይኑ። 

አብ ኢትዮጵያ ዶ/ር. አብይ አብ ስልጣን ምስመጸ ውሽጣዊ ጉዳይ ውድቡ ኢህወደግን፡ ሓድነትን ድሕነንት ህዝቡን 
ሃገሩን ከይዓጠጦ፡ ማእከሉ ስልጣኑን እቲ ዝተላእኮን ናይ ምትግባር መደብ ስራሕ ማእከል ዝገብረ ምንበሩ ንናይ 
ፖሎቲካዊ አሳላልፋ ሓይልታት ብግቡእ ዝርዳእ ሰብ ዘጣራጥር ነገር አይነበረን። ይኹን እምበር ነቲ አቐዲሙ አብ 
ኢህወደግ ዝነብረ ድኽመታት፡ ከም ጽቡቕ ዕድል ተጠቒሙን፡ ነቲ ኣብ ህዝቢታት ኢትዮጵያ ዝነበረ ሕቡእ 
ስምዒታትን ሕልምታትን መዝሚዙ፡ አብ ቅድም ብምምጻእ ኩሎም ሽግራት ብቐሊሉን ብቕልጡፍን ክፍትሑ፡ ከም 
ዝኽእሉ ገይሩ ብምቕራብ ንብዙሕ ሰብ ከእምን ኪኢሉ። መዝሙር ስላም በቲ ጥዑም ቃላቱ ንህዝቢ ኢትዮጵያን 
ንህዝቢ ዓለምን ከዳናግር ወይ ከገምጁ ፈቲኑ። ብዙሓት ናይ አምሰሉ ጽቡቓት ድራምታት ክስራሕ ተፈቲኑ። ብዙሕ 
ሰብ እውን ተስፋ ከንብረሉ ኮይኑ። ካብቶም ናይ ምትላል መድብ ንኸእምን ይጠቕምኒ እዮም ዝበሎምን፡ ከገብሮም 
ዝፈተነ ሰላም አብ ሞንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን፡ ቀጥታ አብ ኤርትራ ብምኻድ፡ ንኽልቲኡ ህዝቢ ኣብ ዶብ ክራኸብ 
ምግባር፡ ንጊዚኡ ናይ ክልቲኡ ዶብ ምኽፋት፡ እሱራት ምፍታሕ፡ ተቓውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ካብ ደገ ብዘይ 
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ቅድመ ኩነት ክአትው ምግባር....ወዘተ ኮይኖም፡ ብደገ ከኣ ነዚ ጎሊሑ ከርኤ መታን እቶም ለአኽቱ ናይ ደገ 
ሐይልታት ደራኽን ወሳንን ተራ ከም ዝነብሮም ዘይዝንጋዕ'ዩ። 

 እዚ ግን ቁሩብ ከይጸንሐ አብ አባይታ ብኣንጻሩ  ኮይኑ፡ ብኹቱር ውዲትን ዓፈናን ምእሳርን ምቕታልን ተተኪኡ። 
ኢትይዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሰልስተ ዓመት አብ ክትወጾ ዘይትኽእል ዓሚቕ ሕድሕዳዊ ኩናት፥ ፖሎቲካዊ፥ቁጠባዊ፥ 
ማሕብራዊ... ቅልውላውን ዕንወትን የእትይዋ ይርከብ።  

ጉዳይ ሰላም ኢትዮ- ኤርትራ ከም'ቲ ንኣምሰሉ ኢሉ ዝተገብረ ቀልጢፉ ውልዕ ኢሉ ክጠፍእ ተገብረ። እቲ 
ተጀሚሩ ዝነብረ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርኽክብ ምዕብልንኡ ከስግኦም ኮይኑ። ብኤርትራ ወገን ዶብ ትግራይ ተዓጽዩ። 
እታ ርክብ ምስ ፋሽሽታዊ ኢስያስ አብይ አሕመድን ጥራይ ተሓጺራ ተሪፋ። ለከስ እቲ ምኽንያት  ንህወሓትን 
ንህዝቢ ትግራይን ከቢብካ ንምስዓር ወይ ንምድምሳስ ዝዓለመ መደብ ምዃኑ፡ ኣብ መስርሕ አጸቢቑ እናበርሀ 
መጺኡ። ብከቢድ ሽርሒታት ዝተሰነየ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት እኩይ ተግባር፡ ብጉልባብ ሰላም ብዝአኽሎም 
ናይ ኩናት ምድላዋት ከተገብሩ ተጓይዮም። ንህውሓት ብቕድምን ድሕሪትን ኮይኖም ,,ሑሕ ሕንጉጉ መጽአኪ 
ክበልዓኪ" እናበሉ ከም ቆልዓ ከፋራርህወም ፈቲኖም። ብወገን ህውሓት ብድሕሪ'ዚ ኩናትዚ መን አሎ ስለ ዝፍልጥ፡ 
እቲ ኩናት ከይካየድ ኩሉ እቲ ዝካአል ብስላም ክፍታሕ እማመታት እኳ እንተገብሩ፡ እቲ ኩናት ብመደብ አቐዲሙ 
ዝተቐየሰን ዝተመደበን ስለ ዝነበረ፡ ናብ ኩናት ምእታው ግድነት ኮነ። ነዚ ኩናት'ዚ ፈጸምትን ኣተገበርቲን ኮይኖም 
ዝተመዘዙ መላኺ አብይ አሕመድን ፋሽሽታዊ ኢሰያስ አፈውርቅን ምዃኖም ርዱእ እኳ እንተ ነብረ፡ ብወገን 
ኤርትራ ብኹሉ ዓቕማ፡ ብኽንድ'ዚ መጠነ ስፍሓት ዘለዎ ሰራዊት ከተሳትፍ ይግመት አይነብረን።   

ኩናት ኢትዮጵያ ብዕለት 03/11/2020 ብስም ምኽባር ሕጊ ተባሂሉ ብዕሊ ብአብይ ኣሕመድ ተኣወጀ። አብ ጽብሑ 
አብ ኩሉ ማአዝናት ትግራይ ኩናት ክውላዕ ተግብረ። እቲ ዘገርም ናይዚ ኩናት'ዚ ,,ፈራሕ ሸውዓተ በትሩ" 
ከምዝብሃል፡ ነዛ ንእሽተይ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዝአክል ሰባአዊ ዓቕሚ ከምዘይብላ ብዝመስል፡ ኤርትራን 
ሱማልን ሐዊስካ፡ ብናይ ሰለስተ ሃገራት ሰራዊት ክትውረርን ክትዝመትን ምግባር፡ እቲ ኩናት ንምታይ ዓይነት 
ጥፍአት ዝዓለመ ምዃኑ፡ ድሒሩ ብሩህ ኮይኑ ይረአየካ። ናብ'ዚ ባርባራዊ ኩናት'ዚ ፋሽሽቲ ኢሳያስ ብመጠነ ሰፊሕ 
ሰራዊት ኤርትራ አሳቲፉ፡ አስከሕካሒ ዝኾነ፡ ግፍዕታት አብ ልዕሊ ጭቁን ህዝቢ ትግራይ ንብረቱን ይፍጽም አሎ። 
ንመንእስያትና ብፍላይ፡ ብሓፈሽኡ ከአ ንኤርትራዊ ናብ ዘይምልከቶ ኩናት የእትዩ ይጥጥቖን የጽንቶን አሎ። ካብ 
ኤርትራ ሓሲምዎም አብ መድበራት ስደትኛታት ትግራይ ተዓቑቦም ንዓመታት ብስላም ዝነብሩ፡ ኤርትራውያን 
ክቀትልን ክጨውን ንብረቶም ከቃጽልን ነውራም ዝኾነ ኢሰባዊ ተግባር ንዓለም ምሉእ ዝገረሞ ገበን ተፈጺሙ አሎ። 

ናይዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ቅልውላውን የዕናዊ ኩናትን ቀንዲ ምኽንያት ናይ ፖሎቲካ ርእይቶ ዓለም መስረት 
ዝገብረ ፍልልይ ኮይኑ፡ ንሱ ከአ እቲ አብ ኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝነበረ ናይ ጭቁናት ህዝብታት መሰል ምኽባር 
ብቐንዱ፡ መሰል ርእሰ ውሳነ ብሄራት ምኽባርን፡ ልማዓት ማእከል ዝገብረ ናይ ቁጠባ አንፈትን፡ ሕቶ ደሞክራስያን 
ክኹለፍ ብመደብ ስለ ዝተደለን እዩ። እቲ ካልአይ ምኽንያት ክአ ኢህወደግ ናብ ውሽጡ ዘርአዮ ባዓልቤታዊ 
ድኽመት፡ ብፍላይ ከአ ነቲ ሕዝዎ ዝመጸ ርእይቶ ዓለም በጀካ አብ ክልል ትግራይ ጥራይ እንተ ዘይኮኑ፡ አብቲ 
ካልእ ክልላት ኣብ ባይታ ወሪዱ፡ ናብቲ ዋንኡ ዝኾነ ሰፊሕ ጭቁን ህዝብታት ኢትዮጵያ ከስርጾ ስለ ዘይካአለ እዩ። 
እቲ ሳልሳይ አብ ኢትዮጵያ ከም ሕዱር ሕማም ኮይኑ፡ ነታ ሃገር ንዘመናት ዘሳቕያ ብስም አሁዳዊት ኢትዮጵያ ናይ 
ጽውጽዋይ ያታ ዘልዎ ብዝመስል፡ ብተበለጽቲ ሓይልታት ብውሽጥን ብደገን ተዋዳዲቦም ዝፈጸምዎን ዝፍጽምዎን 
ዘለዉ መጥቃዕቲ'ዩ። እዚኦም ዝተጠቕሱ ካብቶም ብቐንዱ ከም ፖሎቲካዊ አምር ተራእዮም ዝግልጹ እምበር፡ ኣብቲ 
ሃገር ካልኦት ምኽንያታት ብኢኮኖምን ብማሕበራውን ዝግለጹ ዓሞቕቲ ቅልውላው አይነበሩን ማለት አይኮነን። እቲ 
ዝብዝሕ ህዝቢ ዘገድሶ እውን እቲ ናይ ማሕብረ ቁጠባዊ ዝፈጥረሉ መዓልታዊ ጽዕንቶ እዩ ዘገድሶ እንተ ተባህለ ካብ 
ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ልዕሊ'ዚ ኩሉ ግን ነዚ ኩነታት'ዚ ዘማእዝን ዝምውልን፡ ንፖሎቲካዊ ኢኮኖሚ ዓለምና 
ዝቋጻጸር ሐይሊ፡ በቲ ንሱ ዝደልዮ ናይ ዕዳጋ እንፈት እንተ ዘይከድካ ንሱ ዝፈጥሮ ተጻብኦን ከቢድ ጽዕንቶን 
ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋሪ ኢድ ምትእትታው ከም ዘሎዎ ከዝንጋዕ ኣይግባእን። 

ሳዕቤን ናይ'ዚ ኩናት'ዚ አብ'ዚ እዋን'ዚ ከምዚ'ዩ ኢልካ ክግመት ዝካል እኳ እንተ ዘይኮነ፡ ዘይ ወግሕ የለን። እዚ 
ኩናት'ዚ ምስተ ወደአ እንታይ ዓይነት ናይ ሰብ ጥፍአትን ናይ ንብረት ብርሰት አነዋሪ ተግባራትን አብ ልዕሊ ውጹዕ 
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ህዝቢ ትግራይን ስደተኛታት ኤርትራውያንን ተፈጺሙ ከም ዘሎ ክቕላዕ'ዩ። አብዚ ኩናት'ዚ ተመስጢሩ ዝኸይድ 
ዘሎ ጉድ፡ ነዚ ዘሎ ወለዶ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዝመጽእ ወለዶ ዘሳቒ መርዛም ስንብራትን ኣሰራትን ዝገድፍ ዘነውር 
ነገራት ተፈጺሞም ከምዘሎዉ ፈልጥና፡ ንቑሕ ስነእምራዊ ምድላው ገርና ክንጸንሕ ትጽቢት ይግበረልና።  

ካብ ኩሉ ናይዚ ኩናት'ዚ ክፉእ ዝገብሮ ኣብልዕሊ ዝተውሰነ ብሄር ዘተኮረ መንነታዊ መጥቃዕቲ ኮይኑ፡ ጠቕሊልካ 
ንምድኻሙን ንምጽናቱን ዘዓለመ ኩናት ምዃኑ እዩ። እዚ ስለዝኾነ ከአ እዚ ኩናት'ዚ ሰብ ዝኾነ ኩሉ፡ ክኹኑኖ 
ይግባእ። ብፍሉይ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ክኹንኖን ክጽየፎን አብ ቅርዓት ወጺኡ ከቃልዖን ኣንጻሩ ኩሉ መዳያዊ 
ምዑት ቃልሲ ከካይድን ይግባእ። 

ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር (ሰደግኤ) ምእንቲ ሰላምን ፍትሕን ዝቃለስ ሓይሊ ከም ምዃኑ መጠ፡ን ካብ 
ባህርያቱ ተበጊሱ፡ ነዚ ኩናት'ዚ ካብ መጀመሪያ ብጥብቂ ከም ዝኾነኖ፡ ደጋጊሙ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። እዚ ኩናት'ዚ 
ቀንዲ ዕላምኡ ነቲ ቁኑዕ መስመር ናይ ጭቁናት የህዛብ ብሰውራዊ ለውጢ ከይጓዝዓን ከይምራሕን ምእንቲ፡ ኮነ 
ተባሂሉ፡ ብአንጻሩ ዝተወደበ ኩናት ተወፊሩ ዘሎ ምዃኑ ወድብና ሰውራዊ ደሞክርስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ) 
አጸቢቑ ስለ ዝርዳእ፡ አብ ልዕሊ ጭቁን ህዝቢ ኤርትራ እውን ኩናት ከም ዝተአወጀ ገርና ኢና ንርድኦን ንውስዶን። 
ስለዚ አንጻር'ዚ ኩናት'ዚ ክንስለፍ ግድነት ይኸውን። ከምኡ ይኹን እምበር ኩናት ክንዲ ዝወሰደ ይውሰድ ናይ 
መጨረሻ መፍቲሕኡ ብስላማዊ መንገድን ዘተን ጥራሕ ክፍታሕ ከምዘልዎ ውድብና ብጽኑዕ ይአምን። ከምኡ ስለ 
ዝአምን'ዩ ደጋጊሙ ክብሎ ዝጸነሐ፡ ሕጂ እውን እዚ ኩሉ ገበን ተገይሩ እኳ እንተሎ፡ ካብኡ ዝኸፍኤ ከይመጸ ከሎ፡ 
ብህጹጽ ብሰላምዊ ዘተ ከፍታሕ ደጋጊሙ ይጽውዕ።  

እዚ አብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከምቲ ዝንገሮ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ እዩ፡ ንኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ 
ዝምልከት ዝባሃል፡ ጻዕዳ ሐሶት ምዃኑ ተረጋጊጹ እዩ፡፡ ትግራይ ብናይ ሰለስተ ሃገራት ሰራዊት ተወሪራ ከም ዘላ 
ተረጋግጹ እዩ። እቲ ካልእ ናይ ኩናት ገበን ተኻይዱ ዘሎ ገዲፍካ፡ እቲ ወራር ጥራይ ንባዕሉ እኹል ጸረ ናይ ዓለም 
ሕጊ እዩ። ስለዚ ነዚ ዘይቅኑዕ ኩናት ሻራ ዘይብለን  ሃገራት አትየን ክሽምግልኦ ይግብእ፡ ወይ ብቐንዱ ከአ 
ማሕብረሰብ ዓለም ከም ሞንጎኛ ተርኡን  ግቡኡን ክገብር ይግባእ። ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ግን ብሰንኪ'ቲ 
ኩናት ተሳቕዩን ተመዛቢሉን ብጥየመት ዝመውት ዘሎ ህዝቢ ትግራይ መግብን ማይን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክረክብ፡ 
ነቲ አብልዕሊኡ ዝግበር ናይ ኩናት ገበን ዝዕዘብ ኩፉት መስመር ናይ ጋዘጠኛታትን ገበርቲ ሰናይ ማሕብረሰብ 
ዓለምን ከይወዓለ ከይሓደረ ክግትበር ይህልዎን ይግባእን። 

ናይ'ዚ ኩናት'ዚ መሃዝትን አሳስይትን (መውልቲ) ብድሕሪት ዘሎዎ እኳ ይኹኑ እምበር፡ እቶም አብ ባይታ ወሪዶም 
ነዚ ባርባራዊ ኩናት'ዚ ፈጽምቲ ኮይኖም አብ ልዕሊ ውጽዕ ህዝቦምን ናይቲ ጎረባብቲ ህዝብታትን ዝፍጽምዎ ዘሎዉ 
አነዋሪ ተግባር ናይ’ዞም ክልተ መራሕቲ፡ ፋሽሽታዊ ኢሰያስን ዶር. ኣብይን ብኹሎም ህዝብታትና ክኹነኑ ይግባእ። 
እቲ ናይ ኩናት ገበን፡ ብማሕብረ ሰብ  ዓለም ተጻርዩ አብ ናይ ዓለም ፍርዲ ክቐርቡ ይግባእ። ስለዝኾነ ከአ ኩሎም 
ህዝቢታት ኤርትራን ትግራይን ካልኦት ጭኩናት ህዝቢ ኢትዮጵያን ንፋሽሽቲ ኢሰያስን ዶር. አብይን ጉዳዮም 
ብማሕብረሰብ ዓለም ተጻርዩ ኣብ ናይ ዓለም ቤትፍርዲ ክቐርቡ ኩሉ ሕብረተ ሰብ ክጠልብን ክቃለስን ንጽውዕ።    

አብ ትግራይ ዘለው ስተኛታት ኤርትራውያን ብስንኪ እዚ ኩናት እዚ ወሪድዎም ዘሎ መቕተልን መጭወይትን ኩሉ 
ዓይነት መልክዓት በደልን ግፍዕን ብኸፊል ድሮ ተፈሊጡ ኣሎ። ማሕበር ሰብ ዓለም  ከምቲ አብ መደበር ማይ 
ዓይኒን ዓዲ ሓርሽን ጀሚርዎ ዘሎ፡ ነቶም ከቢድ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎም ዘሎ ክልተ መደብራት ሽምልባን ሕጻጽን፡ 
ብአካል ቀጥታዊ ዳህሳስ ብምክያድ፡ ብዛዕባ እቶም ጠፊኦም ዘልው 20.000 ወገናትና ጉዳዮም ከጻሪ፡ ኩሉ ህዝብና ከአ 
አብዘለዎ ኮይኑ ብዛዕባዚ ተፈጺሙ ዘሎ ገበናት ንማሕበረ ሰብ ዓለም ከቃልሕን አንጻር ነዚ ጨፍጫፍ ዝፈጸመ 
ጨፍጫፊ ህዝብን ጸረ ህዝብን ዝኾነ ፋሽሽታዊ ኢሰያስን ጉጅልኡን ክቃልስን ሰላምዊ ሰልፊ ክገብር ንጽውዕ። ካብ 
ኩሉ ከአ ብዝተወደበ ድጋፋቱ ክገብር ደጊምና ነዘኻኽር። ነዚ ንህዝብናን ሃገርናን ናብ ሓደጋ ዘሳጥሕ ተረኽቦ 
ዘሳጋግሮ ዘሎ ተረካብ ዕዳ ህዝቢ ኤርትራ እኳ ይኹን እምበር፡ ናይዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተፈጺሙ ዘሎ ናይ ጽልኢ 
ዘርእን ወራርን ተሓታቲ ስርዓት ፋሽሽታዊ ኢሰያስን ጉጅልኡን ብዋናነት ዝሕተትሉ እዩ ዝኸውን። ህዝብና ኣብዚ 
ጉዳይ'ዚ ,,አይቢኢዱ አይብእግሩ'' እዩ። ግደፍዶ ንፋሽሽታዊ ስርዓት ህግደፍ ከስምዕን ክገርሕን ይተረፍ፡ 
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ንዝወለዶም ደቁን ከይልእኽን ነጻ ርእይትኡ ከይዛረብን ንዓሰርተታት ዓመታት መሰላቱ  ተሓሪሙን ዘሎ ህዝቢ 
ምኻኑ፡ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጦ ናይ አደባባይ ምስጢር'ዩ።    

እዚ ንህዝቢ ትግራይ ፈሊኻ ክጸንት ዝግበር ናይ ኩናት ወራር መዘዙ ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ ተፈሊጡ ካልእ 
ዝኽፍኤ ነገር ከይመጽእን ከይተላበዐን ከሎ ብዝቐልጠፈ ደው ክብል ይህልዎ። ድሮ እውን ነቲ ዞና ከናውጾ ሪሕብ 
አፍደገ ተኽፊቱ ከም ዘሎ ጉሉሕ ምልክት የረእየና አሎ። እቲ ኩናት ሊሕሙ እህጉራዊ እና ኮነ ይኸይድ አሎ። 
ስለዚ እቲ ጉዳይ ከቢድ አብ ርእሲ ምዃኑ፡ ተጋሩ በይኖም ዝጭፈለቕሉን ዝጭነቕሉን ገብርካ ምርአይ ተራ 
የዋህነት'ዩ።ንሕና ኤርትራውያን እውን ደለናዮ አይድለናዮ ብሰንኪ ፋሽሽታዊ ኢሰያስ አብ ኩናት ብቐጥታ አቲና 
ከም ዘለና ብግቡእ ምፍላጥ ይግባእ።  

ቃልስና ንፍትሕን ሰላምን ካብ ኮነ፡ ከም ተቓልስቲ መጠን ኣንጻር ዓመጽትን ጨቆንትን ወረርትን ፋሽስታውያን 
ሓይልታት ክንቃለስ ባህርያዊ እዩ። እዚ ወራር አብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝቐንዐ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንዓና 
ኤርትራውያን ብምኽናያት ፍሉይ ባህሪ ናይቲ ኩናት፡ ብቐጥታን ብተዛዋወርን ከም ዝምልከተና ብግቡእ ነጺርካ 
ክፍልጥ ይግባእ።  ፋሽሽታዊ ኢሰያስን ጉጅልኡን ዘካይድዎ ዘለዉ ኩናት አንጻር ስደተኛታትን ፖሎትካዊ 
ሓይልታትን ኤርትራ እውን ደሪቡ ብመደብ ዘተግብሮ ዘሎ ምዃኑ፡ ብግብሪ ዝተረጋገጸ'ዩ። ስለዚ እቶም ነዚ ናይ'ዚ 
ወራር ኩናት'ዚ ትርጉሙ ስሒቶም ክዳናገጹ ዝፍትኑ ሓይልታት ኣብ ምስላዊ ልዑላውነት ሃገርና ተሓቢኦም ናይ 
ፖሎቲካ መኽሰብ ክሽቅጡ ዝፍትኑ፡ ንሓላፍነት ዝጎደሎን ርእይቶኦም ተመሊሶም ከመዓራርዩ ነማሕጽን።        

ኩሎም ኣብ ፖሎትካ ዝነጥፉ ፖሎቲካዊ ሓይልታታት ኤርትራ ከአ ነቲ ድሮ አብ'ቲ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ የዕናዊ 
ኩናትን ብቕጽበት ዝምዕብል ዘሎ ሓድሽ ናይ አሰለልፋ ሓይልትናት ብግቡእ ተገንዚቦም፡ ንዕኡ ዝምጥን ስጉምቲን  
ዝተነጸረ መርግጽን ክወስዱ ይግባእ። ብማዕረ'ዚ እውን ንፈሽሽታዊ ኢሰያስ ዘካይዶ ዘሎ ወራር ኮኒንኖም፡ አንጻሩ 
ድልዱል ሃገራዊ ሓይሊ ወዲቦም አብ ልዕሊ ፋሽሽታዊ ኢሰያስን ጉጅልኡን ትርጉም ዘለዎን አድማዒ ስጉምትን 
ክወስዱ፡ ዓቢ ትጽቢት ይግበረሎም። ልዕሊ ኩሉ ግን ነቲ በብእዋኑ ዝተፋላለየ መኽንያት ፈጢሩ ንህዝብናን ሃገርናን 
ሐመድ ድከቱ ዘስትን፡ ካብኡ ሐሊፉ ነቲ ከባቢናን ናይ ኩናት መገባርያ ኮይኑ፡ ከናግዕን ከናውጽን ብመደብ 
ተታሓሒዝምዎ ዘሎ  ፋሽሽቲ ኢሰያስን ጉጅልኡን ብስሩ ሓግሒካ ናይ ምእላዩ ዝግበር ቃልሲ፡ ናይ ፖሎቲካዊ 
ሓይልታት ኤርትራ ዕዮ ገዛ ምዃኑ ተፈሊጡ፡ ብዝተነጸረ ዕላማ ዝግለጽ ፍታሕ ሒዙ ክቐረብ ነተባብዕን ንጽውዕን። 

ንውጽዕ ህዝቢ ትግራይ ብዝምልከት፡  

አብ ሕሉፍ ታሪኽካ ዝተፈላለዩ ናይ ተፈጥሮ ሐደጋን፡ ሰብ ዝሰርሖም ከብድቲ ናይ ወራር ኩናትን ብሕሱም እና 
ተፈተንካ ዝመጻእካ፡ ጅግናን ባዓል ታሪኽን ህዝቢ ኢኻ። ብመጥቃዕቲ ናይ ጸላእትኻ ዘይትምብርከኽ፡ ጽኑዕ ከም 
እምኒ ዓረ፡ ንመንነትካ ብቐሊል የሕሊፍካ ዘይትህብ ህዝቢ ምዃንካ ዘመስከርካ ኢኻ። ነዚ ዘረጋግጽ ሓቂ ባዕላ እታ 
እትነብራ መሬትካ ትግራይ ትባሃል ህያው ምስክርያ። ካብ ጥንቲ ሕመረት ምዕባለ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ሕብረተሰብ 
ምንባርካን ምዃንካን ዝሕብሩ አሰራት ቅርሲታትካ ጭቡጣት መርትዖታት እዮም። ገዛእቲ ደርብታት ንሰንሰለታዊ 
ምዕባላኻ፡ ክኾልፉን ከም ህዝቢ ከልምሱኻን ከምበርኩኹኻን ዘይፈሓስዎ ውዲትን ሽርሕታትን የለን። ካብ ኩሉ 
ከምዚ ሎሚ እተሕልፎ ዘለኻ፡ ተዳጋጋሚ ወራር፡ ናይ ኩናት ረመጽ  እናካዓው ብሓዊ ክልብልቡኻ፡ ኩሉ ዝከአሎም 
እናገብሩ ጸኒሖምን አለውን። ሎሚ እውን እንሆ ከም ልምዶም ነቲ ብከቢድ ዋጋን መዘና ዘይብሉ መስዋእቲ ከፊልካ 
ዘረጋገጽካዮ መስል ርእሰ ውሳነን ብሄራዊ መንንትካን ደሞክርስያዊ መሰላትካን መንዚዖም ከሕዱግኻ ምድላዮም 
ጥራይ ከይአኸሎም፡ ከም ህዝቢ ከጽንቱኻ፡ ብኹሉ ማእዝን ሰፊሕ ናይ ኩናት ወራር ከፊቶም ከጥፍኡኻ ከም አራዊት 
ክጭፍጭፉኻን ይርከቡ አልው።  

ብቐሊል ትጠፍእ ህዝቢ ከምዘይኮንኳ ግን ታሪኽካ አቐዲሙ ዝምስክሮ እኳ ይኽን እምበር፡ እቲ ብለካቲት 11 ቅድሚ 
46 ዓመት ሓሪንካ ዘልዓካዮ ፍትሓዊ ህዝባዊ ቃልሲ፡ ብመሪሕ ውድባካ ህውሓት ተሰንዩ፡ ንጸላእቲኻ ሕፍረቶም 
ተጎልቢቦም ስዕረቶም ክቕብሉ ዝገብርካ ህዝቢ ኢኻ። ንኹሎም ውጹዓት ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታት 
ኢትዮጵያ ደሞክራስያዊ መሰላቶም ዝኽብረሎም ጥጡሕ ባይታ ዝፈጠረ አብ ወርሒ ግንቦት 1991 ብዓወት ክትዛዝሞ 
በቒዕካ ኢኻ። ኣብ ልዕሊ ውድቀትን ስዕረትን ጸላእትኻ አብ ውሽጢ ሓጺር ጊዜ ንኢትዮጵያ ካብቲ ወዲቓቶ 
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ዝነብረት ናይ ጥፍአት መገዲ አውጺእካ፡ ናብ  ጎደና ምዕባላ ከተሳግራ ካብ ማንም ንላዕሊ ከቢድ ዋጋ ከፊልካ። እዚ 
ድማ ዓለም ብዓለሙ ዝመስከሮ ሓቂ'ዩ። ጸላእትኻ ግን ባህርያቶም ስለ ዘይገድፉን ቅንኢ ተሓዊስዎን ነቲ ንስኻ 
ዝሃነጽካዮ ኩሉ ከብርሱን ክዘምቱን ጥራይካ ከትርፉኻ ውራይና ኢሎም ተታሒዞሞ ከም ዘሎው ባዕላትና እንርእዮ 
ዘሎና ህያው ምስክር እና። አብ ልዕሊ ህዝቢ ፈጺሞሞ ዘለው ተግባር ባዕሉ ናይ ስዕረቶም ምልክት ምኻኑ 
ዘይጣራጥር'ዩ። ምስ ህዝቢ ዘይቃዶ ባህሪያቶም ባዕሉ ዝዋግኦም ስለ ዝኽውን ኣብ ሓጺር ጊዜ ከም አመሎም 
ስዕረቶም ከም ዝጓናጸፉ ዘይስሓት'ዩ። ንደገ ጊዝያዊ ዓወት ኣመዝጊብና ኢሎም ክግዕሩ ንርእን ንስምዕን አሎና፡ እቲ 
አብ ባይታ ዘሎ ሓቂን ወድዕነትን ግን ካልእ'ዩ። ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩሉ ጨፍጨፋን ግፍዕታትን በደልን ኣብ 
ልዕሊኡ ይፈጸም እምበር ጽንዓቱ ንዓለም ከምስክር ኪኢሉ እዩ።  

ብርእይቶ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር (ሰደግኤ) መጀመርያ ነዚ ኩናት'ዚ ዝመርሑ ፋሽሽታዊ ኢሰያስን 
አብይን መንንቶምን ጉዶምን ናብ ቅድሚ ህዝቦምን ህዝቢ ዓለምን ብግልጺ ክቕላዕ ዝገብረ ኩናት'ዩ። ካልእ ናይ'ዚ 
ኩናት'ዚ ገጽ ኩሉ ዘነውር ተግባራትን ናይ ገበን ገበናትን ዝተፈጸመሉ ዓውደ ኩናት ምዃኑ፡ ተፈሊጥ'ዩ። እዚ ኩሉ 
ሕልና ዘሎዎ ሰብን ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ዓይነት በደል ይኸይድ አሎ፡ ብግቡእ ተገንዚብዎ አሎ። ስለዚ 
ማሕበረሰብ ዓለም ተማጣጣኒ ስጉምቲ ምውሳዶም ዘይተርፍ'ዩ። ሳልሳይን እቲ ቀንድን ናይ ህዝቢ ትግራይ 
ብስጥመት አብ መስመሩ ጸኒዑ፡ ንራእዩ ዘሎዎ ጽንዓት ንዕላምኡ ዘሎዎ ተወፋይነትን ንዓለም ብዘገርም መልክዑ 
ከመስክር በቒዑ'ዩ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጊዜ ሕቶ እዩ እምበር አብ ሰላማዊ ንቡር ሂይውት ምምላሱ 
ዘይተርፍ'ዩ። ማሕበረሰብ ዓለም እውን ብዘደንቕን ምስ ምሉእ አኽብሮትን ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ተገንዚብዎ አሎ። 
አብ ሓጺር ጊዜ አብ ናይ ሰዓሪ ቦታ ከምዝግቦ ከምዃኑ ከአ ጽቡቕ ምልክታት የሪኢ ኣሎ። ራእይ ለካቲት 11 
ክዕወት'ዩ! ለካቲት 11 ንዘለአለም ከቢራ ትንበር!  

   

  

ስዕረት ንፋሽሽታውያን ውረርቲ! 

ምሕዝነት ጭቁናት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ይደልድል! 

ዕለት 26.2021 ለካቲት 


