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ዝርዝር ትሕዝቶ
 ርእሰ ዓንቀጽ፦ ውድባዊ እምነትና ልዕሊ ኤርትራዊ ሃገርነት ኣይኮነን፤ ልዕሊ ኩሉ

ኤርትራ ኢያ፡፡ __________________________________________________________

1

 ኣብ ጉዳየ'ይ ኣብ ጉዳይካ፡ ጋሻ ዶ ዓሻ? _________________________________________ _

1

 ካብ ጉጅላውን ውድባውን ርኢቶ፡ ኤርትራ ከም ትዓቢ ምስትዉዓል!!
ብዘይ ኤርትራ'ኮ ሃገር ኮነ ቤት የብልናን። _________________________________________ 8
 ንኤርትራና፡ ኣብ ዘይነርክባ ከይሰቐላ፡ ኣሎናልኪ ንበላ!! _________________________

8

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!
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ርእሲ ዓንቀጽ፦
ውድባዊ እምነትና ልዕሊ ኤርትራዊ ሃገርነት ኣይኮነን፤
ልዕሊ ኩሉ ኤርትራ ኢያ፡፡ ልዕሊ ኩሉ ሃገር ኢያ።
ቀዳምነት ድሕነት ኤርትራ። ኩሉ ዓቕምና ንድሕነትናን ድሕነት ሃገርናን ይቕናዕ። ካብ መልኣከ ሞት ህግደፍ፡ ጥፍኣት እምበር
ሕውየት ከምዘየሎ ግልጺ ኮይኑ ኣሎ። ሕጂ ንቕድሚት እምበር፡ ንድሕሪት የሎን።
ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ኤርትራን ቁንጮ ህግደፍን ዘሎ ዝምድና፡ ዝፍታሕ እምበር ዝዕረቕ ኣይኮነንን። ተሞኩሮ ዝሓለፍናዮ ልዕሊ
ርብዒ ዘመን፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መዋእል ዘበኑ፡ ዋላ'ውን እቶም ተቓሊስና ዝሰዓርናዮም ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓይልታት፡
ክንድ'ቲ ህግደፍ ዘዕነዎን ዝፈጸሞ ገበናትን ኣይፈጸሙን። በደላት ህግደፍ ከም ህዝቢ ክንጸንትን፡ ከም ሃገር ክንፈርስን፡ ኣብ'ቲ
ዝተሓተ ባይታ ክንወድቕ ኮይና ኢና።
ጭካነ ህግደፍ፡ ኤርትራ ዳግም ናብ ክትምለሰሉ ዘይትኽእል ኩነታት ክፍጠር ምጽንሑ'ውን፡ ናይ'ቲ ቅኑዕ ሃገራዊ ሓበራዊ
ተረድኦ ኢዩ። ህግደፍ እቲ ዝሓንጸጾ መደብ'ዩ ዘተግብር ዘሎ። ኤርትራ ዳግም ሃገር ከም ዘይተኸውን። ኤርትራ በታቲንካን
ብኩለንተንኣ የዕኒኻ፡ ጽግዕተኛ ናይ ጎረባብቲ ወይ ናይ ግዳም ሓይልታት ምግባር እዩ። ብሓጺሩ ታሪኽ ናይ 50ታት ምድጋም
ኢዩ። እቲ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ቅሉዕ ዘመተ ከኣ ንሱ ኢዩ። ኤርትራ ናብ ዳግም ጎበጣ ምእታው፡፡ ናይ'ዚ ነጸብራቕ ገለ ናይ ከባቢ
ሓይልታት ከም ዝብልዎ፡ "ኤርትራ ህግደፍ ባዕሉ ኣዳኺሙዋ ኢዩ፤ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ከም'ቲ ኣድሚጾም ዝተፈለዩ፡ ኣድሚጾም
ክምለሱ ኢዮም" ዝብል ኢዩ።
እቲ ግልጺ ክኽውን ዘለዎ፡ ህግደፍ እቲ ክገብሮ ዝኽእል፡ ዝሓንጸጾ ዕላማ ይገብር ኣሎ። እቲ ንሕና ከም ህዝቢ ክንገብሮ ዘሎና
ጥራይ ኢና ክንገብር ዘሎና። ድሕሪ ደጊም፡ ጫሌዳ ዛዕባታት ምትእንጋድ ጠጠው ይበል። ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ፡ ነበራ ነበረ፡ እክለ
ከም'ዚ ገበረ፡ እከለ ከም'ዚ በለ፡ ናይ ሽንኮለል ሓሸውየ ፖለቲካ፡ ኩሉ ዝተደመሮ ዜሮ ኢዩ። ካብ ድኻምን ፍልልይን ምብዛሕ
ሓሊፉ ዘርብሓና የብሉን። ብዛዕባ ሎሚ ገዲፍና፡ ብዛዕባ ትማሊ ክንሟጎት ግዜ ከይዱ፡ መሬት ጸልሚቱ ኢዩ።
እቲ ዝሓለፍናዮ ገዚፍ ዕዳ ዘኽፈለና፡ ደጊም ይኣክል። ኩሉ፡ ባጀላ ዘይብሉ ቤት ትምህርቲ ኢና ተመላሊስና። ደጊም ይኣክል።
ውራይና ንግበር። ኩሉ'ቲ ናይ ሓሽውየ ኣጀንዳ፡ ህግደፍ ድላዩ ክገብር ዕድል ሂብዎ ኢዩ።
ህግደፍ፡ ጸረ ኤርትራ ኢዩ። ካብ ህግደፍ ጥፍኣት እምበር፡ ልምዓት የሎን። ካብ ህግደፍ ሞት እምበር ምሕረት የሎን። ሰለ'ዚ
ኩሉ ክእለትናን ዓቕምናን፡ እኩብ ድምር ሓይልና፡ ናብ ህግደፍ ይቕናዕ። ቀዳምነት ድሕነት ሃገር ኢዩ። ምኽንያቱ ብዘይ
ኤርትራ ሃገር የብልናን። ህግደፍ እቲ ናይ ጥፍኣት ኣጀንድኡ ክዐውት ዕድል ኣይንሃቦ። ህግደፍ ስለዝሓየለ ዘይኮነስ፡ ኣብ
ብኩራት ሓድነትና'ዩ ዝነብር ዘሎ። ብዓቲ ህግደፍ ብኩራት ሓባራዊ ርድኢትን፡ ሓባራዊ ስጡም፡ ጥሙር ሓሳባት ዘይምጽናሕ
ኢዩ። ሕጂ ተጋሂዱ፤ ጸሓይ በሪቑ ኢዩ። ንሕና፡ ካብ ሕሉፍ ተማሂርና፡ ነቲ መድረኽ ዝገጥም ዕዩ ንዕመም። ዝኾነ ይኹን
ንሓድነትን ስኒትን ዝዘርግ ኣጀንዳ፡ ንኾንኖ፡ ያዕ ንበሎ።
ዘሎና ፍልልይ፡ ኣብ ሓራ ኤርትራ ኢና ንዝትየሉ። ሕጂ ሃገር ናይ ምድሓን ኢዩ። ፖለቲካዊ ርኢቶና፡ ውድባዊ እምነትና ልዕሊ
ኤርትራዊ ሃገርነት ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ኤርትራ ኢያ፡፡ ልዕሊ ኩሉ ሃገር ኢያ።

ኣብ ጉዳየ'ይ ኣብ ጉዳይካ፡ ጋሻ ዶ ዓሻ?
ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ካብ ትኸውን፡ እንሆ 30 ዓመታት ሓሊፉዋ ኣሎ። ኣብ'ዚ ናይ ልዕሊ ርብዒ መዋእል፡
ኩለንተናዊ ኩነታት ሃገር፡ ከም ሽንቲ ገመል ከንቆልቁል፡ ምስ ግዜ ከም ህዝቢ ህላወና ኣብ ፍጹም ሓደጋ ወዲቑ ይርክብ።
ፖለቲካዊ፡- እልፊ ኣእላፍ ሂወትን ኣካልን መስዋእቲ ተኸፊልዋ ዝተረኽበት ሃገር፡ ንዝሓለፈ 30-ዓመታት ብዘይ ሕጊ ብዘይ
ባይቶን ሃገራዊ ቅዋምን፡ ብዓመጽን ዓፈናን፡ ብሕጊ ጫካ፡ ግበር ኣይትግበር፡ ኣብ ትሕቲ ራዕድን ሽበራን ትምራሕ ኣላ፡፡ ኣብ'ዚ
ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት፡ ኣብ ኤርትራ ኣፉ ዝኸፈተ፣ ዝሓተተ፣ ዝሓሰበ ከይተረፈ፡ ግዳይ ጭውያን ዓፈናን ክኸውን ጸኒሑ ኢዩ።
እሙናት ጸብጻባት ዝብልዎ፡ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 40 ሽሕ ስዉራት ኣለው። ኣብ ኤርትራ ዕለታዊ ዝስማዕ፡ ሰብ ተኣሲሩ ኢዩ።
ህዝቢ ኣብ ጉዳዩ ጓና፡ ኣብ ባዕሉ ዝውስኖ ነገር ጋሻ ዕዱም ኢዩ። ኣብ ኤርትራ፡ ጉዳይ ዲሞክራሲ፣ ልዕልና ሕጊ፣ መሰል ዜጋታት
ዝብሉ ሕቶታት ይኹን፡ ዛዕባታት ምልዓል፡ ካብ'ቶም ንሞት ዘፍርዱ ዓበይቲ ገበናት'ዮም፡ ብዓይኒ ህግደፍ። ኣብ ህግደፋዊት
ኤርትራ፡ ኣብ ጉዳይ ሃገር ዝምልከት ሓሳብ ምቕራብ፡ ሓጥያት ኢዩ። ኣፍካ ዕጾ፡ ኩሉ ባዕልና ንፈልጠካ ኢዩ።
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ከም ውጽኢቱ ከኣ፡ ኤርትራ ሰብ ክነበረላ ተጸግም፡ ንዜጋታት ምድራዊት ሲኦል ኮይና፡ ህዝቢ ብፍላይ'ውን እቲ ሓይልን ሃብትን
ሃገር ዝኾነ መንእሰይን ምሁርን፡ ብዘይ ምርጭኡ፡ ዓዱ ገዲፉ ክስደድ ኮይኑ ኢዩ። ኣብ'ዚ ሕጂ ስዓት ኤርትራ ንቡር ስርዓት
ተሓሪምዋ፡ ኣብ ሓደጋ ቃራና መንገዲ ወዲቓ ትርከብ።
ቁጠባዊ፡- ህግደፍ ሓደ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዝሓንጸጾ መደብ፡ "ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናይ ጥሜትን ስእነትን ኣርዑት ምቑራን
ኢዩ።" ከምኡ ክንዲ ዝኾነ'ውን፡ ህግደፍ በትረ ሰልጣን ካብ ዝሓዘላ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዕለት፡ ኩሉ ጸጋታት ሃብቲ ሃገር
ምብሓትን ምምዝማዝን፡ ኣብ'ቲ ሃገር ዝርከብ ናይ ቁጠባ ዕድላት ምግባት፡ ዜጋታት ዘለዎም ጸጋታት ምሕዳግን ምምንጣልን፡
ኣብ ኩሉ ዝምታ፡ ጉዳያት ብጉቦን ብብልሽውናን ክሳለጡ ምግባር፡ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብጉልባብ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ኣብ
ኣርዑት ባርነት ክጽመድ ጌሩ።
መሬት ሓረስቶት ምሕዳግን ምምንጣልን፡ መሬት ምንጪ ሃብቲን ዝምታን ብምግባር፡ ኣብ ከባቢ ከተማታት ዝርከቡ፡ ንሰብ
ዶላራት ምሻጥ፡ ስቡሕ መሬት ብሸቐጥ፡ ምዕቡል ሕርሻ ንእሙናት ኣገልገልቱ ክሸንን ጸኒሑን ኣሎን። ኣብ ኤርትራ ዝርከብ
ባህርያዊ ሃብቲ ብሽፋን ዕደና፡ ኣታዊታቱ ንረብሓ ጸቢብ ጉጅለ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ'ዚ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ዝተሓልፈ ጉዕዞ፡
ዜጋታት ኣብ ዓዘቕቲ ድኽነት ክርመሱ፡ ብሕሱም ስእነትን ዓጸቦን ክበሳበሱ ኮይኖም። ህግደፍ- ሓረስታይ- ከይሓርስ፡ ነጋዳይ
ከይነግድ፡ ጓሳ ከይሓልፈሉ፡ ንኹሉ ብጅምላ ኣብ መሰገደል ድኽነት ክማስን ጌርዎ። ህግደፍ ብሸርሒ፡ ገንዘብ ህዝቢ ዝሃገረ
ኢዩ። ኣብ'ዚ ሕጂ ሰዓት፡ ካብ ኣብ ከባቢና ዘሎ ህዝቢ ብድኽነት ዝበሳበስ፡ ካብ ምዕባለ ድሕሪት ተዳሂኹ ዘሎ ህዝቢ
ኤርትራ'ዩ እንተበልና፡ ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ኣይኮነን። ኣብ'ዚ ሎሚ እዋን፡ ኤርትራ ትልለየሉን ትግለጸሉን ዘላ ነጸብራቕ፡ ሕሱም
ድኽነት ኢዩ።
ማሕበራዊ፡- ኣብ ከባቢና ብማሕበራዊ ክብርታት ዝሓሸ ጥምረት፡ ኣብ ዙርያ ሓድነት ዝሰጠመ ውህደት ዝነበሮ ህዝቢ እንተ
ኔሩ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ። ይኹን ድኣ'ምበር፡ እዚ ኣብ ምፍራስ ሓድነትን ጥምረትን ህዝቢ ኤርትራ፡ ዕምሪ ሰልጣኑ ከም ዝናዋሕ
ዝወሰደ ቁንጮ ህግደፍ፡ ካብ ጽባሕ ምውሓስ ሃገራዊ ነጻነት ኣትሒዙ፡ ነቲ ማሕበራዊ መላግቦታት ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ፡
ዓበይቲ ክብርታት፡ ምትእምማን፣ ምትሕግጋዝ፣ ሃገራውነት፣ ተበጃውነት፣ ሃገራዊ ፍቕሪ፣ ጅግንነትን ሓርበኛዊ ባህልታትን፡ ሓደ
ድሕሪ'ቲ ሓደ፡ ከፍርስ ምጽንሑ ንፋስ ዝሃረሞ ሓቂ ኢዩ። ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ እቶም ህዝቢ ኤርትራ ዝልለየሎም ዝነበሩ ዓበይቲ
ክብርታት፡ ብመደብ ክሽርሸሩ፡ በንጻሩ እቶም ዘይንቡር ከም ህዝቢ ዝፍንፍኖም ሕመቓት፣ ተበላጺ ንዓይ ይጥዓመኒ
ኣተሓሳስባ፣ ብልሽውና ጉቦን ብላዕን፣ ምጥልላም፣ ካብ ሓቂ ምህዳም፣ ካብ'ቶም ዝስዕርሩ ዘለዉ ዘይንቡራት ኢዮም። እቲ ናይ
ምትሕልላይ፣ ምትሕቑቛፍን ምትሕጋግዝን ባህሪ ተቧሕጒጉ፡ ኣብ ጸቢብ ነፍሰ ፍትወት ክንሽከል ንኸውን ኣሎና። እቲ ናይ
ሓባር ምሕሳብ ጠፊኡ፡ ቅድም ንዓይ፣ ሃገራውነት ተሸራሪፉ፣ ክቱር ነፍሰ ፍትወት ክነግስ ኮይኑ ኢዩ። ከም ውጺኢቱ ከኣ
ምንጽጻግ፣ ምክሕሓድ፣ ናይ ሓድሕድ ምትፍናን መንፈስ ሰፊኑ፡ ህዝቢ ብሃይማኖት፡ ብብሄርን ብኣውራጃን ቁልቁል ክናቖር
ኮይኑ። እቲ ካልእ፡ ሰደትን ናይ ስደት ሓንጎልን፡ ነቲ ኤርትራዊ ሕልና ክብሕጉግ፡ ከም ህዝቢ ግዳይ ከቢድ ፍልሰት ብምግባር፡
ናብ ምጽናት ነምርሕ ኣሎና። እዚ ከኣ፡ እቲ ዝኸበደ ብድሆ ኮይኑና፡ ሓረግ ወለዶታት ይበታተኽ ኣሎ። እዚ ካብ'ቲ ናይ
ህላወናን ቀጻልነትናን ሓደጋ ኢዩ።
በዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውን ሓቂ፡ ብጉጅለ ሸፋቱ ህግደፍ ትምራሕ ዘላ ኤርትራ፡ ዕጫ መጻኢና ይጽልምት ምህላዉ፡ እቲ ኣብ
መሬት ዘሎ ዝምስክሮ፡ ዘይክወል ግሁድ ጉዳይ ኢዩ። ኣብ'ዚ ሕጂ እዋን፡ ብኹሉ መዳዩ ዝርኤ ዘሎ፡ ቀጻልነት ኤርትራ ኣብ
ምልክት ሕቶ ክወድቅ ኮይኑ ይርክብ።
ዘይከም'ቲ መሪሕነት ኣጽናቲ ቁንጮ ህግደፍን ካድረታቱን ዘጋውሕዎ፡ ኩነታት ኤርትራ ካብ ዝኸፍኤ ናብ ዝገደደ ክኸይድ
ምጽንሑ፡ ሕጂ'ውን እቲ ኤርትራ ከም ሃገር ከቐጽላ ዝኽእል፡ መስረታዊ ኣዕኑድን ትካላትን፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተዳኸሙ፡
ገለ ብመደብ ክበርሱ ሰለዝኾኑ፡ ኤርትራ ኣብ ናይ ህላወ ሓደጋ ከም ዘላ ህያው ምስክር ኢዩ። ህግደፋውያን እቲ ንዝሓለፈ 27
ዓመታት ዝደጋገምዎ መዝሙር፡ ኤርትራ ከም ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና፤ ማሕበራዊ ፍትሒ ክነግስ'ዩ፡ ሓያል ቁጠባ ክንሃንጽ
ኢና ዝብል ኢዩ። እዚ ግን ካብ ዘረባን ናይ ሓሶት መብጽዓ ካብ ምዃን ሓሊፉ፡ ሓቀኛ ከውንነትን ተግባራውነትን ከም ዘይብሉ፡
ዝሓለፍናዮን ንሓልፎ ዘሎናን ሕሱም ተሞኩሮ ህያው ኣብነት ኢዩ።
ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራ፡ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ካብ ማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ብኹሉ መዳይ ክዳኸም፡ ነዛ
ህላውነቱ'ውን እንተኾነ፡ ኣብ ሕቶ ምልክት ክወድቕ ኮይኑ ክንሱ፡ እቲ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ዝሰምዖ፡ እዝኑ ዘሕበጦ ፋይዳ
ዘይብሉ መደረን ሓሶታትን፡ ሕጂ ካልእ መልክዕ ሒዙ እንተመጸ፡ ካብ ምድንጋር ሓሊፉ ወድዓዊ ባይታ የብሉን። ብሕጽር
ዝበለ፡ ኣብ ኤርትራ ብህግደፍ ዝፍጸምን ዝትግበርን ሰናይ ነገር የሎን። ብጭቡጥ ምኽንያት።
ህግደፍ ኣብ'ዚ ናይ ስልጣን ዘመኑ፡ ብተግባር ኣብ ባይታ ኤርትራ ዝተፈጸመ፡
I. ራዕድን ሸበራን፡ ሕጊ ኣልቦነት ዝሰፈኖ፡ መዘና ዘይብሉ ዓመጽን ጭፍጨፋን፡
II. ኩሉ ጸጋታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓደ ጉጅለ ወዲቑ፡ ህዝቢ ብሕሱም ድኽነት ክማስን፡ ብስእነት ክበሳበስ ኮይኑ፤
III. ሓድነት ህዝቢ ኣብ ፈተና ወዲቑ፡ ብርሰትን ምብትታንን ኣስዒቡ፡ ኣፍራይ ዜጋ፡ ሓይልን ሃብትን ሃገር መንእሰይን
ምሁሩን ባዲሙ ጸኒቱ፤
ወርሒ መጋቢት 2022 ዓ.ም.
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ጋዜጣ ስመር፡

ዕላዊ ልሳዊ

ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)

ካልእ ከይተወሰኾ፡ በዚ ሰለስተ ዓበይቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ፡ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ንህዝብን ሃገርን ዝጠቅም ነገር ክፍጽም
ኣይክእልን ኢዩ። ዕዮ ህግደፍ፡ ብርሰትን ዕንወትን እምበር፡ ዕብየትን ምዕባለን ክህሉ ኣይክእልን ኢዩ። ኣብ ትሕቲ ሕሱም
ምልኪ ዝተቖርነት ሃገር፡ ብሕሱም ድኽነት ዝተዳቐቐ፡ ሓድነቱን ክብርታቱን ዝተሃርመ፡ ብመደብ ግዳይ ስደትን ምብትታንን
ዝኾነ ህዝቢ፡ ልምዓት ዘውሕሰሉ ጥጡሕ ባይታ ስለዘይብሉ፡ ውድቀት እምበር ዓወት የሎን። ኤርትራ ናይ'ዚ ሓቂ ህያው
ነጸብራቕ ኢያ። እዚ ማለት ኣብ ህላወ ህግደፍ ዝመጽእ፡ ንህዝቢ፣ ንሃገር ዝጠቅም ለውጢ የሎን። ኣብ ህላወ ህግደፍ ደረት
ዘይብሉ ዓመጽን ጭፍጨፋን ጭውያን ነጊሱ፡ ህዝቢ ድራር ዕለት ተሓሪሙዎ፡ ሰላሙ ተነፊጉ፡ ኣብ ራዕዲ'ዩ ዝነብር። ህዝቢ
ኤርትራ ኣብ መዋእል ዘመኑ፡ ዝዓበየ ሕቶ እንጀራ ዝገጠሞ ኣብ ግዜ ህግደፍ ኢዩ። እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ፡ እቲ ዝዓበየ
ምስክር ኢዩ። ነዚ መራጎዲ ዝኸውን፡ ጉዕዞ ህግደፍ ካብ ጽባሕ ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነት ምስ ንፍትሽ፡ ሰነዳት ምስ ንውከስ፡
ህግደፍ ካብ ዝጨርሖም ጭርሖታት፡ ምዕብልትን ብልጽግትን ኤርትራ ምህናጽ ዝብል ኢዩ።
ካብ'ቲ ህግደፍ ካብ ጽባሕ ነጻነት ኣትሒዙ ዝበሎ፦
 ዳግመ ህንጻ ሃገር፡ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪር ኩለንተናዊ መስዋእቲ ተዓዊቱ፡ ብመስርሕ ሪፈረንዱም
ኤርትራ ልዑላዊት ሃገር ምስ ኮነት፡ እቲ ቐዳማይ ርእሲ ኩሉ ጉዳይ ኮይኑ፡ ከም ዓቢ ዛዕባ ዝልዓል ዝነበረ "ወፍሪ ዳግመ ህንጻ
ሃገር" ዝብል ኢዩ። ኣብ'ቲ ግዜ'ቲ ብዝተገበረ መግለጽን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዓቢ ሃንቀውታ፡ ብዂናትን ተደራራቢ መግዛእቲ
ዝማሰነ ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወት ህዝቢ ንምሕዋይ፡ ሃገር ካብ ምጽወታን ትኳቦን ንምድሓን፡ ቀዳማይ ወፍሪ ቁጠባ ሃገር
ምብርባር ዝብል ኢዩ። በቲ ዝወጸ ኣዋጅ መሰረት፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ብኽፉት ልቢ ሓንጎፋይ ኢሉ'ዩ
ተቐቢልዎ። ኣብ ደገ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝነበረ'ውን፡ ካብ ኣታዊኡ 2% ንዕላማ ዳግመ ህንጻ ሃገር ተባሂሉ ክኸፍል ፍቓደኛ
ኮይኑ። ካብ'ዚ ብተወሳኺ ወፈያ ክበርክት ተራእዩ።
እዚ ናይ ዳግመ ህንጻ ሃገር ንምዕዋት ግን፡ መስረታዊ መፍትሒኡ፡ ካብ ህዝቢ ብዝዋጻእ፡ ብልመና ኮነ ሓገዝ ከም'ኡ'ውን
ልቓሕ ካብ ሃብታማት ሃገር ዝመጸአ ገንዘብ ዝረጋገጽ ኣይኮነን። ሓደ ህዝቢ ኮነ ሃገር፡ ካብ ድኽነት ሓራ ዝኸውን፡ ካብ
ውሽጣዊ ጸጋታቱ፡ ብፍላይ ከኣ ካብ ዘለዎ ጭብጥ ቁጠባዊ መሰረት ምስ ዝነቅል ኢዩ።
ህግደፍ ግን፡ በንጻሩ'ዩ ጀሚሩ፤ ናይ ህዝቢ ቁጠባዊ መነባብሮ ዝልውጥ መደብ ዘይኮነ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓዘቕቲ ድኽነት
ሸኺልካ፡ ተመጽዋቲ ትኳቦ ህግደፍ ብምግባር፡ ኣብ ሰልጣን ከመይ ትጸንሕ ኢዩ።
ነዚ ንምዕዋት ከኣ፡ ካብ'ቲ ብቐዳምነት ዘካየዶ፦
ነጋዶ ኤርትራ ምእሳር፡ ንብረቶም ምህጋር፤
ኣብ ግዜ መግዛእቲ ምስ ኩሉ ጸገማት፡ ብድሆታት ሰጊሮም ጠጀው ክብሉ ዝጸንሑ ትካላት ምዕጻው፤ ዋናታተን
ምእሳር፤
ኩሉ ዜጋ ብኸውሊ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ኣብ ኣርዑት ባርነት ክቑረን ምግባር፤
ኣብ ክንዲ ኣብ ውሽጣዊ ዓቕሚ ዜጋታት ኤርትራ ምእማን፡ ጽግዕተኛ ናይ ካልኦት ሃብቲ ክትከውን ምሕላን፤
ጸጋታት ሃገር ብምብሓት፡ ማሕፉዳ ውሑዳት ምኽዕባት፤ ቁጠባ ሃገር ብምቁጽጻር፡ ሰፊሕ ናይ ሰለላን ዓፈናን
መሓውር ምድልዳል፤
ህግደፍ ሓልዮት ህዝቢ ይኹን ሃገር ከም ዘየግድሶ'ውን፡ እቲ ዝዓበየ ነጸብራቕ፡ ብኹሉ ዝቖሰለት ሃገር ናብ ኲናት ክትኣቱ
ምግባር፡ እቲ ካልእ ነቲ ህንጸት ሃገር ዝብል፡ ናብ ዕንወት ሃገር ክትርጎም ዝገበረ ግጉይ ኣካይዳ ህግደፍ ኢዩ። ኲናት ሃብትን
ጸጋን ሃገር፡ ዓቕሚ ብሉጽ ሰብ ዝበልዕ ኢዩ፡፡ ኣብ ድሌትን ባህግን ህግደፍ፡ ህዝቢ ኣብ ግምት ዝኣቱ ኣይኮነን። ርእሰ ጉዳይ
ህግደፍ፡ ኣብ ስልጣን ከመይ ትጸንሕ እምበር፡ ከመይ ህዝቢ ኤርትራ ይሓልፈሉ ዝጥምት ብፍጹም ኣይኮነን፡፡
በዚ መስረት፡ እቲ ግሩህ ልብታት ህዝቢ ኤርትራ፡ ግዙፍ ትጽቢት ዝተገብረሉ ዳግመ ህንጻ ሃገር፡ ሓደ ዓመት እኳ ከይሰጎመ፡
ከም ህዝቢ ጌና በሰላ ቁሰሉ ከየሕወየ፡ ምስ ጎረባብቲ ሓደ ድሕሪ'ቲ ሓደ ቀጺሉ። እቲ መደብ ህንጻ ሃገር ከኣ ስድሪ ከይሰጎመ፡
ዝኾነ ለውጢ ከየመዝገበ ተቖጽዩ። ህግደፍ ባዕሉ መምጽኢ ደርፊ፡ ባዕሉ መጥፍኢ ደርፊ ኮይኑ። ኤርትራ ካብ'ቲ ዘበነ
መግዛእቲ፡ ብዝኸፍኤ መዳይ፡ ብቑጠባ ቁልቁል ክትድፋእ ጸኒሓን ኣላን፡፡
ህግደፍ ሓደ ካብ'ቲ ህዝቢ ንምድንጋር ዝጥቀመሉ ጥበብ፡ ሃገር ምህናጽ ዝብል ኢዩ፡፡ ብኽውንነት ግን፡ ሓደ ሃገር ክህነጽ
ብቐዳምነት ከማልኦም ዘለዎ ወሰንቲ ረቛሒታት ኣለዉ።
ካብ'ዚኣቶም፦
ምርግጋጽ ፍትሓዊ ፖለቲካዊ ስርዓት ኢዩ። ኣብ ሓደ ሃገር ቁጠባዊ ዕብየት ክዕወት፡ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ክህሉ
ኣለዎ። ዜጋታት ሃብቲ ከጥርዩ ዝሕግዝ ንጹር ቁጠባዊ ስርዓት ክህነጽ ኣለዎ።
ወርሒ መጋቢት 2022 ዓ.ም.
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ጋዜጣ ስመር፡

ዕላዊ ልሳዊ

ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)

ድኽነት ንምስዓር ዘኽእል፡ ትሕተ ቅርጽን ውሑሰ ሰላም ክህሉ ይግባእ።
ብቑዕ ክእለትን ፍልጠትን ዝወነነ ሕብረተሰብን መንእሰይን ምህናጽ፡፡
እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ዝርዝር ረቛሒታት፡ እቶም መሰረታውን ወሰንቲ ረቛሒታት ኣብ ምህናጽ ድልዱል ሃገር ኢዮም።
ኣብ ኤርትራ ሃገርና ግን፡ እዚኣቶም ኣብ ባይታ የለዉን። ብመደብ ከይህልዉ ብህግደፍ ተሰሪሑሎም ኢዩ።
 ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ፦

እቲ ካብ ሱዳን ዝጀመረ፡ ድሓር'ውን ናብ የመን፡ ቀጺሉ ናብ ጅቡትን ኢትዮጵያን ዝቐጸለ ኲናት፡ ብቐንዱ'ውን ናይ ህግደፍ
ናይ ቁጠባ ቕዲ፡ "እዚ ስርዓተ ቁጠባ ምዃኑ" ንካልእ ዘየሳትፍ ገባትን በሓትን ስለዝኾነ፡ እቲ ቁጠባዊ ዕብየት ከም'ቲ ዝድለ
ኣይሰጎመን። እቲ ኲናት ምስ ኢትዮጵያ ተባሪዑ፡ ናብ እዉጅ ምስ ኣምረሐ፡ እቲ ናይ ዳግመ ህንጻ ሃገር ዛዕባ ናብ ልዑላውነት
ምኽባር ተለዊጡ፤ እቲ ንዳግመ ህንጻ ሃገር ዝተኣከበ ገንዘብ፡ ናብ ኲናት ክውዕል ኮይኑ። በዚ ከኣ ጉዕዞ ኤርትራ ካብ ጸባሕ
ነጻነት፡ ንዝተወሰነ ኣብ ደውታ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ጸኒሑ ቁልቁል ክድፋእ ዝኾነ።
ጉዳይ ኤርትራ፡ ካብ ዘላታስ ተወሰኸታ ኮይኑ፡፡ ኲናት ናብ ዝልዓለ ጠርዙ ስለዘምርሐ፡ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ዋኒኑ ገዲፉ
ዓቢ ምስ ንእሽቶ፡ ገባር ይኹን ምሁር፡ ኮታስ ኩሉ ዜጋ ናብ'ቲ ናይ ኲናት ጉዳይ ተጸምደ። ኲናት ከኣ ጸጋታት ይበልዕ፤ ብሉጽ
ሰብ የጥፍእ፤ ሃብቲ ሃገር ዘማስን ኢዩ። ኣብ'ቲ ካብ ግንቦት 1998 ክሳብ ግንቦት 2000 ዝኸደ ናይ 3 ዓመታት ደማዊ ውግእ፡
ስዒቡ ዝመጸ ናይ 16 ዓመታት ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት፡ ኤርትራ ብኹሉ መዳይ ክትዳኸም ኮይና። ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመታት
ኲናት፡ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ከደ፡ ህግደፍ ነቲ ኣብ ኲናት ዝተጸምደ ህዝቢ፡ ናብ ንቡር ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወቱ
ክምለሰ ኣይገበረን፡፡ በንጻሩ ነቲ ኣብ ኲናት ተጸሚዱ ዝጸንሐ መንእሰይ ሓይሊ፡ ኣብ ወታሃደራዊ መሳርዑ ጅሆ ክሕዞ'ዩ
ወሲኑ። ነቲ ሓይሊ መንእሰይ ንምሓዝ ከኣ፡ ዛዕባ ዳግመ ህንጻ ሃገር ተወንዚፉ፡ ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ ዝብል ካልእ ሓዱሽ
ጭርሖ ሒዙ መጸ። እቲ ዕላማ፡ ነቲ መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ቁጽጽር ንምእታው፡ ገዛ ተመሊሱ፡ ሕቶታት ከየልዕል፡ ሓደጋ
ስልጣኑ ከይከውን ዝብል ኢዩ።
ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ እንታይ ኣፍረየ? ብሓቂ ንህዝቢ ከርብሕ፡ ንሃገር ክጠቅም ድዩ ተኣዊጁ?
ድሕሪ'ቲ ናይ ክልተ ዓመት ደማዊ ኲናት ምስ ጎረቤት ሃገረ ኢትዮጵያ፡ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ናብ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ምስ ከደ፡
ተዛማዲ ዝሓሸ ናይ ሰላም ኩነታት ብምፍጣሩ፡ ህግደፍ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ዘመተ ጀመረ። ብኲናት ዝዓነወት ኤርትራ ንምህናጽ፡
ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ ዝብል ናይ ልምዓት ወፍሪ ኢዩ። እቲ ወፍሪ ኣብ ዓመተ 2003 ብወግዒ ተኣዊጁ።
ኣብ'ቲ ግዜ'ቲ ዝተኣወጀ መደባት፡ ኤርትራ ካብ ድኽነት ምንጋፍ፡ ብምግቢ ርእሳ ክትክእል፡ ምዕቡል ትሕተ ቅርጺ ምህናጽ
ዝብል ኢዩ። በዚ መስረት ከኣ ነፍሲ ወከፍ ሰራዊት፡ ብግንባር ተወዲቡ፡ ብሽም ልምዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕ ክጽመድ
ኮይኑ። እቲ ስራሕ ዝበዝሐ ኣብ ሕርሻን ዲጋታትን ምህናጽ ዝብል ኢዩ። ይኹን ድኣ'ምበር እቲ ናይ 16 ዓመታት ወፍሪ ዋርሳይ
ይከኣሎ ምስ ዝፍተሸ፡ ኣብ ባይታ ዝንበብ ዝኾነ ይኹን ለውጢ፡ ብደረጃ ህዝቢ ኮነ ሃገር ኣይተራእየን።
ናይ'ዚ ጭቡጥ ምስክር፡ ኣብ ኤርትራ ዝተራእየ ጉዳይ፡መነባብሮ ህዝቢ ኣይተለውጠን፤
ቁጠባ ሃገር ኣይሰጎመን፤ በንጻሩ ምሒር ኣንቆልቒሉ፤
ማሕበራዊ ኣገልግልት ተዳኺሙን ዓንዩን፤
ህዝቢ ግዳይ ስደትን ምጽናትን ኮይኑ፤
ከም ዝፍለጥ ኣዋጅ ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ፡ ኤርትራ ካብ ድኽነት ምንጋፍ፡ ናይ ህዝቢ መነባብሮ ብዓይነት ምቕያር ዝብል ኢዩ
ነይሩ። በንጻሩ ኣብ'ዚ 16 ዓመታት ግን፡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝተራእየ ሓቂ፡ ሕሱም ምልኪ፡ ሱር ዝሰደደ ድኽነትን ድንቁርናን
ኢዩ። ከም ሳዕቤኑ ከኣ፡ ኣብ'ዚ ሕጂ ስዓት ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ስደትን ምብትታንን፡ ኣደዳ ጥሜትን ዓጸቦን ኮይኑ፤ ህዝቢ
ኣብ ዘበነ መዋእሉ ርእይዎ ዘይፈልጥ፡ ዓቐኑ ዝሓለፎ ሓሳረ መከራ ክቕበል ይርከብ። እዚ ዝምስክሮ ሓቂ እንተሎ፡ ህግደፍ፡
ብወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ፡ ኣብ ኤርትራ ዕንወት ጥራይ'ዩ ኣፍርዩ። ቀንዲ ዕላማ እቲ ኣዋጅ፡ ህዝቢ ኤርትራ ክሓልፈሉ፡ ካብ
ድኽነትን ድሕረትን ክናገፍ ዘይኮነስ፡ ንጸቢብ ፖለቲካዊ ሕሳባት፡ መናውሒ ዕምሪ ስልጣን ህግደፍ ዝተወጠነ ኢዩ። እዚ ነቲ
ናይ ለውጢ ሓይሊ መንእሰይ ጅሆ ብምሓዝ፡ ኣብ በረኻታት ጸሚድካ ምድኻም፡ ብመስርሕ ሃገሩ ገዲፉ ክኸይድ ምግባር
ኢዩ። በዚ ከኣ ውሕስነት ዕምሪ ስልጣንካ ንምንዋሕ ዝተሓንጸጸ ኢዩ። እቲ ህያው ምስክር ከኣ፡ እቲ ኣብ'ዚ 16 ዓመታት
ዝተራእየ፡ ጭቡጥ ኣብ ባይታ ዘሎ ከም ጸሓይ ዝደመቐ ሓቂ ኢዩ። ኤርትራ ብኹሉ መዳዩ፡ ኣብ ሎሚ ቅድሚ 16 ዓመታት
ኣብ መዳይ ቁጠባን ማሕበራዊ መነባብሮን ዝሓሸት ምንባራ ዘማትእ ነገር ኣይኮነን።
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ጋዜጣ ስመር፡

ዕላዊ ልሳዊ

ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)

ህግደፍ ድሕሪ ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ፡ ንዝሓለፉ 16 ዓመታት፡ ብዘይዝኾነ ፍረ፡ ዕጫን ዕድልን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡
ብፍላይ ከኣ፡ መንእሰይ ወለዶ ኣምኪኑ ክንሱ፡ ሕጂ'ውን ብዘይ ሕንከት፡ ኣብ መጋቢት ዓመተ 2019፡ ሓዱሽ ሽም ኣጠሚቑ፡
ወፍሪ ሃገራዊ ሕውየት ብዝብል፡ ካልእ ግዜ ንምሽማት ዝጠቕሞ፡ ፖለቲካዊ ተዋስኦ ክስንዕ፡ ይህቅን ኣሎ።
ብመሰረቱ፡ ኣብ ህላወ ህግደፍ፡ ኣብ ኤርትራ ቁጠባዊ ምዕበለ ክረጋገጽ ይኽእል ድዩ? እዚ እቲ ዝዓበየ ሕቶ'ዩ፤ ብዙሓት ናይ
ቁጠባ ክኢላታት ከም ዝገልጽዎ፡ ኣብ ሓደ ሃገር ቁጠባዊ ዕብየት ክህሉ፡ ህዝቢ ካብ ድኽነት ክናገፍ፡ መስረታዊ ረቛሒታት
ኣለው።
ካብ'ዚኣቶም፦
1. ሰላም፤ ኣብ ሓደ ሃገር ሰላም እንተተዋሒሱ፡ ኣብ'ቲ ሃገር ቁጠባዊ ምዕባለ ክህሉ ግድን ኢዩ። ምኽንያቱ መስረት ሰላም
ኣብ ሓደ ሃገር፡ ህላውነት ፍትሓዊ ስርዓተ ምሕደራ ኢዩ። ኣብ ሓደ ሃገር ፍትሓዊ ስርዓተ ምሕደራ ክህሉ ከኣ፡ ናይ
ህዝቢ ተሳትፎ ኣብ ጉዳዩ ክህሉ ኣለዎ። ህዝቢ ናተይ ዝብሎ ብፍቓዱ ዝተኸሎ፡ ብሕጊ ዝምራሕ፡ ንኹሉ ብማዕረ
ዘተኣናግድ፡ ናይ ሕጊ ልዕልና ዝረጋገጸሉ ዘተኣማምን ባይታ ክህሉ ኣለዎ። መስረት ቁጠባዊ ምዕባለ፡ ሰላም'ዩ። ኣብ
ሃገርና ኤርትራ፡ ሓደ ካብ'ቲ ቁልፊ ጸገም፡ ብኩራት ፍትሓዊ ህዝባዊ ስርዓተ ምሕደራ ኢዩ። ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዘላ
ኤርትራ፡ ብፍርሕን ራዕድን እምበር ብሕጊ ትምራሕ የላን። ከም'ኡ ክንዲ ዝኾነ፡ ኣብ ኤርትራ ፍትሓዊ ስርዓተ ምሕደራ
የሎን። ከም ውጺኢቱ ከኣ፡ ህዝቢ ሰላም ተነፊግዎ ኣብ ፍጹም ቅልውላው ወዲቑ፡ ሂወቱ ንምድሓን ናብ ስደት የምርሕ
ኣሎ።
2. ዲሞክራሲ፡ ዲሞክራሲ ዝብል ቃል ካብ ግሪኽ ዝመበቆሉ ኮይኑ፡ ትርጉሙ "መንግስቲ ህዝቢ፡ ብህዝቢ፡ ናብ ህዝቢ
ማለት ኢዩ።" ኣብ'ዚ ዓለም ካብ ዝተራእዩ ተሞክሮታት፡ ሓደ ሃገር ንቡር ሰላም ክረጋግጽ እንተኾይኑ፡ እቲ ቁልፊ ክሳዳዊ
ሕቶ፡ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ኢዩ። ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዘየፍቅድ ስርዓት፡ ዲሞክራሲ ዘይብሉ፡ ብሕግን ስርዓትን
ዘይምራሕ፡ ብባህሪኡ ዓማጺ ኢዩ። ዓመጽ ክሳብ ዘሎ ከኣ፡ ሰላም ክህሉ ኣይክእል ኢዩ። ሰላም ኣብ ዘይብሉ ሃገር ከኣ፡
ቁጠባዊ ምዕባለ ክህሉ ዘይሕሰብ ኢዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቁንጮ ህግደፍ፡ ዓማጽን ገባትን፡ ፍጹም ጨና ዲሞክራሲ
ዘይብሉ፡ ናይ ምልኪ ጉጅለ ምዃኑ፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ኢዩ። ከም ውጽኢቱ ከኣ፡ ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወት ህዝብና፡
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክንቆልቁል፡ ጭቆና ምሒር ክኸርር፡ ድኽነት ሱር ክሰድድ፡ ድንቁርና ክስፋሕፋሕ ክኸውን ጸኒሑን
ኣሎን። እዚ ከኣ ውጽኢት ናይ'ቲ ልሉይ ብኩራት ዲሞክራሲ ኢዩ። ህግደፍ ካብ ክውንነት ወጻኢ ዝኾነ ምጉት ክቕርብ፡
ሃገር ካብ ድኽነት ክሕውያ ኢየ እንተበለ፡ ካብ ሓቅነት ዝርሓቐ፡ ዘይክውንነታዊ ኢዩ። ኣብ ህላወ ህግደፍ፡ ዕንወትን
ጥፍኣትን ብርሰትን እምበር፡ ልምዓት ክህሉ ኣይኽእልን ኢዩ፤ ኣብ ሓደ፡ ዓመጽ ከም ሕጊ ዝኾነሉ ሃገር፡ ፍትሒ
ዝጉዕጸጸሉ ህሞት፡ ዜጋታት ብስግኣትን ክቱር ፍርሕን ዝሽቁረረሉ ዓዲ፡ ዲሞክራሲ ዘይሕሰብ ኢዩ። ዲሞክራሲ ዘይብሉ
ባይታ ከኣ፡ ዓመጽ'ዩ ዝነግስ። ኣብ ዓመጽ ዝነገሶ ከኣ፡ ባርነትን ጭቆናን ኢዩ። ኤርትራ ናይ'ዚ ህያው ኣብነት ኢያ።
3.

ሓርነትን ክብረትን ዜጋታት፤ ኣብ ሓደ ሃገር ዲሞክራሲ ክነግስ ወይ ክሰፍን እቲ መስረታዊ ረቛሒ ሓርነትን ክብረትን
ናይ ዜጋታት ኢዩ። ኣብ ሓደ ሃገር መሰልን ሰብኣዊ ክብረትን ዘረጋገጽ፡ ናይ ዜጋታት ሓርነት ዘውሕስ ባይታ ክህሉ፡
ዲሞክራሲ ወሳኒ ኢዩ። ዲሞክራሲ ዘይብሉ ባይታ፡ መሰል ክብረትን ሓርነት ዜጋታትን ዝተጋህሰ ኢዩ። ኣብ'ዚ ናይ ልዕሊ
30 ዓመታት ጉዕዞና፡ ከም ህዝቢ እቲ ዝተሞከርናዮ ሓቂ እንተ'ሎ፡ ከም ህዝቢ መሰልና ክግሃስ፡ ክብረትና ክቕንጠጥ
ጸኒሑ ኢዩ። ህግደፍ ሓደ ካብ'ቲ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዝጥቀመሉ ጥበብ፡ ህዝቢ ምርዓድን ኣብ ኣርዑት ድኽነት ክቑረን
ምግባር ኢዩ። ናይ ዜጋታት ሓርነት ዝጋሃሰ ባይታ ከኣ፡ ዲሞክራሲ ክህሉ ኣይክእልን ኢዩ። ኣብ ባይታ ኤርትራ፡ እቲ ዘሎ
ዓመጽ ኢዩ። እቲ ዘሎ ዓቐን ዝሓለፎ ጭቆና ኢዩ። ከም ሳዕቤኑ ከኣ ኤርትራ ካብ ምህላው፡ ናብ ዘይምህላው ከተምርሕ
ትኸውን ኣላ። እዚ እቲ ክዉን ጭቡጥ ሓቂ ኢዩ።

ካብ'ዚ ክዉን ዘይከሓድ ሓቂ መስረት ብምግባር፡ እምብኣር እዚ ሕጂ ህግደፍ፡ ህዝቢ ከደናግር ዝብሎ ዘሎ፡ ሓዱሽ ወፍሪ
"ሃገራዊ ሕውየት፡" ካብ ሓቂ ዝርሓቐ፡ ንጸቢብ ፖለቲካዊ ሕሳባት፡ ኣእምሮ ህዝቢ ሰሊብካ፡ ግዜ ንምሽማት ዝግበር ዘሎ ኢዩ።
እቲ ዕላማ ሃገር ንምሕዋይ ዘይኮነስ፡ ግዜ ገዚእካ፡ ኤርትራ ንሕልፈት ምፍራድ ኢዩ። ካብ'ዚ ወጻኢ ካልእ ተልእኾ የብሉን።
ትማሊ ከም'ዚ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብሕሱም ምልክን ድኽነትን ማሲኑ ንስደት ከየምርሐ፡ ሃገር ኣብ ዝሓሸ ዓቕሚ ሰብን ጸጋ
ሞራልን፡ ህዝቢ ዝሓሸ ናይ መነብባሮ ሂወት እንከሎ፡ ዓዲ ዘይሃነጸ፡ ሕጂ ኩሉ ምስ ፈረሰ፡ 16 ዓመታት ዕድል ተዋሂብዎ
ዝፈሸለ ጉጅለ፡ ሕጂ ጻድቕ ክመስል፡ ሓዱሽ ቃላት ወቂቡ እንተ መጸ፡ ኩሉ ምድንጋር ኢዩ። ህግደፍ፡ ኤርትራ ብመደብ ከፍርስ
ዝተዓጥቀ እምበር፡ ኤርትራ ክሃንጽ፡ ፍጹም ኣይክእልን ኢዩ።
ህግደፍ፡ ብባህሪኡ ጸረ ሰላም ኢዩ። እቲ መሰረታዊ ምኽንያት ፍጹም መላኽን ዓብላልን፡ በሓትን ንኹሉ ዝግብት፡ ናይ ዜጋታት
ውልቃዊ ሂወት ከይተረፈ ክውንን ዝህንደድ ኢዩ። መኣዲ ህግደፍ፡ መኣዲ ውድቀት፣ ጥፍኣትን ምጽናትን ኢዩ። ሎሚ ህዝቢ፡
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ጋዜጣ ስመር፡

ዕላዊ ልሳዊ

ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)

ዝነበሮ ኩሉ ትዕግስቲ ጸንቂቑ፡ ደጊም ይኣክል፡ ኣብ ዝብለሉ ስዓት፡ ህግደፍ ጻድቕ ክመስል፡ ቶኽላ ክንሱ ቆርበት በጊዕ ተኸዲኑ
እንተ መጸ፡ ዝእመነሉ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት የሎን። ኣብ ህላወ ህግደፍ፡ ምዓት እምበር፡ ልምዓት የሎን።
ምኽንያቱ ኣብ ህግደፋዊት ኤርትራ፦
ናይ ዜጋታት ሓርነት የሎን። እቲ ርእሰ ጉዳይ ሕጊ የሎን።
ህዝቢ ብሕታዊ ሃብትን ንብረትን ከጥሪ ዘፍቅድ ባይታ የሎን። ንኹሉ መሰረት ቁጠባ ዝብሓተ ህግደፍ ኢዩ።
ኣብ ኤርትራ፡ ሓደ ካብ'ቲ ብመደብ ዝተንሓጸጸ መርሆ ህግደፍ፡ ህዝቢ ኣብ ኣርዑት ድኽነት ቆሪንካ፡ ብስእነት ክማስን
ብምግባር፡ ብሓጺን ምልኪ ምንብርኻኽ ኢዩ።
ኣብ ህላወ ህግደፍ እቲ ዘይከሓደ ዝተራእየ፡ ህዝብን ዓለምን ዝምስክሮ፡ ዕንወት ኢዩ። ናይ'ቲ ዕንወት ኣብነት፦
ኣባይቲ ዘፍረሰ ህግደፍ፡- እቲ ሓልዮት ህዝቢ ኣሎኒ ብዝብል ዝምቡዕ ፖለቲካዊ ምድንጋር፡ ልብታት ህዝቢ ክሰልብ ዝፍትን
ህግደፍ፡ ሓደ ካብ'ቲ ተጻራሪ ዝብሎ፡ ኣብ ባይታ ዝፈጸሞም ዓበይቲ ገበናት፡ ህዝቢ መርፍእን ፈትልን ኣላጊቡ ዝሃነጾም ገዛውቲ
ምፍራስ ኢዩ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ኤርትራ ዝተፈጸመ፡ ኢ-ሰብኣዊ ፋሽሽታዊ ተግባር ኢዩ።
እዚ ካብ ሓደ ተራ ሽፍታ ዘይትጽበዮ ጽዩፍ ተግባር ዝፈጸመ ጉጅለ ጥፍኣት'ዩ እምበኣር፡ ሎሚ ቆርበት በጊዕ ተኸዲኑ፡ ሓላይ
ከምስል፡ ሃገራዊ ሕውየት ዝብል፡ ንምስምዑ ደስ ዘብል፡ ግን ከኣ ናይ ሽሕጣን ኣጀንዳ ሒዙ፡ ህዝቢ ከታልል ህርድግ ዝብል
ዘሎ።
ሃብቲ ዜጋታት፡ ዝዘምት፡ ዝግብት ህግደፍ፡- ኣብ'ዚ ዝሓለፈ ዓመታት ህግደፍ ንኹሎም ኣብ'ቲ ሃገር ዝነበሩ ሰብ ሃብቲ፡ ሓደ
ድሕሪ'ቲ ሓደ፡ ሃብቶም ክዘምት፡ ንብረቶም ክህግር፡ ከሳድድ፡ ክሳብ ሂወቶም ክጠፍእ ዝገበረ ኢዩ። ካብ'ዚ ሓሊፉ ናይ ነፍሲ
ወከፍ ዜጋ፡ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብርኡ ክንቆልቁል፡ ሕርሻዊ እቶቱ ክባድም፡ ጥሪት ክበርሳ፡ ንብረት ወልቀ ዜጋታት ክህግርን
ከሕድግን ተራእዩ። ኣብ'ዚ ሕጂ ስዓት፡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ንግዲ፡ ሕርሻ፡ መጓዓዝያ፡ ህንጻ ወ.ዘ.ተ ተዋፊሩ ሂወቱ
ዝመርሕ ዝነበረ ዜጋ፡ ኩሉ ካብ ስራሕ ቦኺሩ፤ ጥሪቱን ሃብቱን ምስ ግዜ ክሃጉግ ኮይኑ። እዚ ካብ'ቲ ብመደብ ዝተሰርሓሉ፡
ህዝቢ ብድኽነት ክማስን ብምግባር፡ ዕምሪ ስልጣንካ ንምንዋሕ ዝተሓንጸጸ ጸረ ህዝቢ ተግባር ህግደፍ ኢዩ። ዜጋታት ኣብ
ሃገሮም ብዘለዎም ክእለት፡ ጸጋን ዓቕምን ኣዋፊሮም ሃብትን ጥሪትን ከኻዕብቱ፡ ሂወቶም ክመርሑ፡ ካብ ምጽወታ ሓራ ክወጹ
ዝሕርም ጉጅለ፡ ሎሚ ጻድቕ ክመሰል፡ ኣዋጅ ሃገራዊ ሕወየት እንተበለ፡ ዝኣምኖ የሎን። ኩሉ ከኣ ሓሶትን፡ ኣንጻራዊ እቲ
ዝኽተሎ መስርሕ ኢዩ። እቲ ዝብሃል ዘሎ፡ ህዝቢ ንምትላል ዝዓለመ ኢዩ።
ገንዘብ ዝሃገረ ህግደፍ፡- ዓለምና ብዙሓት ዓመጽትን ረገጽትን ስርዓታት ርእያን ተሞኪራን ኢያ። ይኹን ድኣምበር ካብ'ዞም
ዝሓለፉ ፋሽሽታውያን ስርዓታት ዓለምና፡ ናይ ህዝቢ ገንዘብ ዝሃገረ ሓደ'ኳ የሎን። ህግደፍ ግን፡ ካብ'ቶም ዝሓለፉን ዘለዉን
ዓመጽቲ ስርዓታት ፍሉይ ዝገብሮ፡ ብጉልባብ ባጤራ ምቕያር፡ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ፡ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ጥረ ገንዘብ፡ ብዘይ
ፍታው መንዚዑ። ብዘይ ምርጭኡ ገንዘቡ ኣብ ባንኪ ክምዝገብ ጌርዎ።
እቲ ዝኸፈኤ ዓመጽ፡ ነቲ ዝኣተወ ገንዘብ፡ ብዓቐን ክወስዶ፡ ዝኾነ ዋኒን እንተለዎ ብምምሕዳር ኣቢሉ ኣፍቂዱ ክጥቀመሉ፡
ኣብ'ዚ ህልው ዓለም፡ ብዘየሎ መዳዩ ፍሉይ ቅጥዕታት ብምውጻእ፡ ህዝቢ ክሳብ ምንባር ዝሕረሞ ክግበር ጸኒሑ ኣሎ። እዚ ናይ
ዜጋታት ገንዘብ ዝህግር ዕሉል ገባቲ ወልቀ ሰብ፡ ብገንዘብ ከይሰርሕ ዝዓግት ጉጅለ፡ ነቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ ድኽነትን ዕንወትን
መንገዲ ጥፍኣትን፡ መስረታዊ ለውጢ ከይገበረ፡ ሃገራዊ ሕውየት እንተበለ፡ ካብ ብዕራይ ጸባ ምጽባይ ኢዩ። ኣብ'ዚ ሕጂ ስዓት፡
ህግደፍ ሃገር ክፈርስ እምበር፡ ሃገር ዝሃንጽ ዝኾነ ይኹን ክቡር ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራውን ቁመና የብሉን። ሰለ'ዚ፡
ዘመተ ህግደፍ ጭርሖ ሃገራዊ ሕውየት፡ ውሽጡ ባዶሽ ናይ ምትላልን ምድንጋርን ጥበብ ኢዩ።
ዜጋታት ኣብ ግዱድ ዕስክርና፡ ኣብ ባርነት ዝቖረነ ህግደፍ፡- እቲ ኣብ ሃገር ዝነብር ህዝቢ፡ ካብ ዝዓበየ ክሳብ ዝነኣሰ፡ ካብ
ምሁር ክሳብ ገባር፡ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ'ቲ ህግደፍ ዝሓንጸጾ፡ ግዱድ ዕስክርና ዝተጸምደ ኢዩ። በዚ መሰረት ኩሉ ኣታዊ
የብሉን። ኩሉ ኣብ ተመጽዋቲ ኩነት ሂወት ዝነብር ኢዩ። ዝበዝሐ ህዝቢ፡ ኣብ'ዚ ሎሚ እዋን፡ ኣብ ዝተሓተ ናይ ድኽነት ደረጃ
ዝርከብ ኢዩ። ህዝቢ ኣብ'ዚ ሕሱም ደረጃ ድኽነት፡ ብስእነት ክበሊ ዝገብር፡ ካልእ ዘይኮነስ ህግደፍ ኢዩ።
እዚ፡ ብመደብ፡ ህዝቢ ብድኽነት ክማስን ዝገብር ዘሎ ጉጀለ'ዩ እምበኣር፡ ሕጂ መልኣኽ ብርሃን ተመሲሉ፡ ብዘይ ሕንከት
'ኤርትራ ካብ ሞት ከድሕና ኢየ' ዝብል ዘሎ። ህግደፍ ብመደብ ሃገር ናብ ሞት ከተምርሕ ዝገበረን፡ ሕጂ'ውን ዝገብር ዘሎ
ኢዩ። ብቐንዱ'ውን መላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ግዱድ ዕስክርና ጸሚዱ፡ ብመቕነን ክነብር ዝፈረደ ህግደፍ፡ በየናይ መለክዒ'ዩ
ሃገር ናብ ሕውየት ክመርሓ ዝደሊ ዘሎ፡ ዝብል ሕቶ ምስ ዝልዓል፡ እቲ መልሲ ምድንጋር ኢዩ። ህዝቢ ኣብ ኣርዑት ድኽነት
ሸሚምካ፡ ዜጋታት ካብ ኩሉ ውልቃዊ ሂወቶም ኣመዛቢልካ፡ ዝግበር ሃገራዊ ሕዉየት ከቶ ክህሉ ኣይክእልን ኢዩ።
ኣብ መደምደምታ፡ ከም ህዝቢ ኣብ'ዚ ናይ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ዝኸድናዮ ጉዕዞ፡ ሎሚ ንርከበሉ ጭቡጥ ኩነት፡ እቲ ብግብሪ
ዝተምሃርናዮ፡ ህግደፍ ናይ ዕንወትን ውድቀትን እምበር፡ ናይ ልምዓት መደብ የብሉን። እቲ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮ ህግደፍ
ወርሒ መጋቢት 2022 ዓ.ም.
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ጋዜጣ ስመር፡

ዕላዊ ልሳዊ

ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)

ድኽነትን ዕንወትን ኢዩ። ኣብ ህላወ ህግደፍ፡ ልምዓት ዘይኮነስ ምዓትን ዕንወትን ኢዩ። ህግደፍ ልምዓት ክውሕስ'ዩ ኢልና
ምሕሳብ፡ ካብ ብዕራይ ጸባ ምጽባይ ኢዩ፡፡
እቲ ዝግበር ዘሎ፡ ህዝቢ ንምትላል፡ ግዜ መሸመቲ፡ ናይ ሸፈጥን ሸርሕን፡ ልብታት ግሩሃት ንምስላብ ዝግበር ዘሎ ከንቱ ፈተነ
ኢዩ። እቲ ልቢ ዘለዎ የስተውዕል። ንህግደፍ ካብ'ቲ ዝተዋህቦ ዕድል ንላዕሊ ምሃብ፡ ኤርትራ ንሞት፡ ንሕልፈት ምሃብ ኢዩ።
ህግደፍ ዝተዋህቦ ግዜ፡ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ዓቐን ክጽመም ምዃኑ፡ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነት ክትወድቕ
ኮይና፡ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ህያው ምስክር ኢዩ።
ሰለ'ዚ እቲ ስዓት ኣኺሉ ኢዩ። ከምኡ ክንዲዝኾነ፡ ህዝቢ ይኣክል ኢሉ ኣሎ። እቲ ሓደን መተካእታ ዘይብሉ ምርጫ፡ ነቲ ካብ
ጫፍ ናብ ጫፍ ዓለም፡ ክሳብ ውሽጢ ዓዲ ተላዒሉ ዘሎ ናይ ይኣክል ድምጺ፡ ብምሕባር፡ ሃገርና ርስትና ካብ ፍጹም ውድቀት
ምድሓን ኢዩ። ሕጂ ዘሎና ዋና ዕድል፡ ብሓባር- ብሓደ ድምጺ፡ ብግብሪ ናብ ቃልሲ ብምውፋር፡ ከም ህዝቢ ካብ ምጽናት
ክንድሕን፡ ህላወናን ህላወ ወለዶታት ኤርትራ ክቕጽል፡ ዕምሪ ህግደፍ ክሓጽር ምግባር ኢዩ።
ካብ ህግደፍ ንጽበዮ ሰናይ ነገር የሎን። ግብሪ ህግደፍ ጥፍኣት ኢዩ። ግብሪ ህግደፍ ዓመጽን ጭፍጨፋን ኢዩ። እምብኣርከስ፡
ዕምሪ ህግደፍ ክሓጽር ብሓደ ንተንስእ። ካልእ ምርጫ'ውን የልቦን።
ህዝቢ ኤርትራ፡ እቲ ፍታሕ ኣብ ኢድካ ኢዩ። ድሕሪ ደጊም ካብ ህግደፍ ዝርከብ ሰናይ ነገር የሎን። ህግደፍ ኤርትራ ክቐትል፡
ልዑላውነታ ኣፍሪሱ፡ ካልእ ሕቡእ ፖለቲካዊ ሕሳባት ክፍጽም ዝሰርሕ ዘሎ ኢዩ። ሰለ'ዚ ይኣክል!! ከም ህዝቢ፡ ሎሚ ሃገርና
ንምድሓን ብሓባር ንሰጉም። ንህግደፍ ግዜ ምሃብ ማለት፡ ኤርትራ ንሞት ኣሕሊፍካ ምሃብ ኢዩ። እቲ ጉዳይ ከም ጸሓይ ቀትሪ
ድሙቕ ኢዩ። ኣብ ውራይና ዓሻ ወይ ጋሻ ኣይንኹን። ህግደፍ ዝሓዘ ሒዙ ይምጻእ፡ ክእመን የብሉን። ህግደፍ ነዛ ሃገር
ከይለከማ፡ ኣብ'ታ ባዕሉ ዝዃዓታ ጉድጓድ ጥራይ'ዩ ክቕበር ዘለዎ። ስለዚ፡ ብደረጃ ደምበ ተቓውሞ፡ ኣብ ትሕቲ ስሙር ሃገራዊ
ግንባር፡ ሓደ ሰራዊት ሃኒጽና፡ ናይ ውልቀ ፖሎቲካዊ ውድባት ፍሉይ ርእይቶ ወይ እምነታት ክሳብ ጽባሕ ውድቀት ህግደፍ፡
ኣብ ውልቀ ውድባትና ኣማሓዲርና፡ ብሓባራውን እዋናውን ዕላማታት ጥራሕ ተገዚእና፡ ዕምሪ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ-ህግደፍ
ንምሕጻር ንኽተት። ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ ሸውዓተ ፖሎቲካዊ ውድባት ሓቚፉ፡ ነዚ ሓድሽ መርሆ
ተኸቲሉ፡ ናይ ቃልሲ እጃሙ ኣብ ምብርካት ይርከብ።

ካብ ጉጅላውን ውድባውን ርኢቶ፡ ኤርትራ ከም ትዓቢ ምስትዉዓል!!
ብዘይ ኤርትራ'ኮ ሃገር ኮነ ቤት የብልናን።
እቲ ሃገር ዘይብሉስ ቤት የብሉን። እቲ ቤት ዘይብሉ ከኣ ሂወት የብሉን። ወዲ ሰብ እምብኣር፡ ሃገር ወይ ቤት ምስ ዝህልዎ'ዩ
ሂወትን ክብረትን ዝረኽብ። ከም ህዝቢ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዝተቓለስና፡ ዝኸበረ መተካእታ ዘይብሉ ሂወት ዝኸፈልና፣
ዝተሰዋእና፣ ዝቖሰልና፣ ኣዕጽምትና ዝኸስከስና፣ ደም ዘፍሰስና፡ ነቲ ርስትናን ቤትናን ክዘምት፡ ቤት ኣልቦ ክንከውን፡ ብዘይ
መንነትን ክብረትን ክትርፈና ዝወጠነ፡ ህንዱድ ናይ ባዕዲ ሓይሊ፡ ንኹሉ ሕልምታቱ ኣፍሺልና፡ ንኹሉ ሸርሕታቱ ኣምኪና፤ ነቲ
ከም ኩሉ ህዝቢ ተፈጥሮ ዝዓደለና፡ ርስትን ክብረትን መሬትን ውርሻና ንምውሓስ ኢዩ።
ኤርትራ ከም ሃገር ክትጽዋዕ፡ ንሕና ነባሮ'ውን ኤርትራዊ ዝብሃል መለለይ ሕላገት ክንውንን ዝኸኣልና፡ ብትዕድልቲ ዘይኮነስ
ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍሎ ኢዩ። ኤርትራውነት እምብኣር እቲ ብደም ሰማእታት ዝተዋህበና ልዑል ህያብ ኢዩ። ከም'ቲ ብዙሓት
ዝገልጽዎ፡ ኤርትራ ማለት እቲ መሬት ኣይኮነን። ኤርትራ እቶም ንስለኣ ክብርቲ ሂወቶም ዝበጀዉ ሰማእታት ማለት ኢዩ።
ምኽንያቱ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬት ኤርትራ፡ ዝወደቐ ኣካል ሰለዘሎ።
ዘይከም ሕልምናን ድሌትናን፡ እታ ኣብ ዓመት 1991 ሓርበኛታት ተቓሊሶም ሒዞማ ዝመጹ ቅርጫት ነጻነት፡ ኣብ ውሽጣ
ምቁር ፍረ ዘይኮነ፡ ዕጸ በለስ ምስ ኮነት፡ እንሆ እዚ ገጢሙና ዘሎ፡ ናብ ሞትን ጥፍኣትን፡ ብርሰትን ምጽናትን ሓደጋ ክንወድቕ
ኮይና። ብሓጺሩ እታ ንሕውየትናን ምድሓናን ረዚን ዋጋ ተኸፊልዋ ዝኣተወት ቅርጫት ነጻነት፡ ምንጪ ጥፍኣትናን ውድቀትናን
ኮይና ትርክብ። ከም ውጽኢቱ ከኣ፡ እታ በዕጽምትን ደምን ዝተረኽበት ቤትና ክትዓኑ፡ ንሕና ከም ህዝቢ ኣደዳ ምጽናትን
ምብራስን ንኸውን ኣሎና። ኤርትራ ብኹሉ መዳያ፡ ንድሕሪት ክትምለስ፡ ከም ሃገር ቀጻልነታ ኣብ ምልክት ሕቶ ክኣቱ ኮይኑ
ኣሎ። ከም ህዝቢ ከኣ ንሕና ቤት ኣልቦ ክንከውን፡ ሃገር ከሎና፡ ርስቲ ከሎና፡ ስደተኛታት፡ ጽላል ዘይብሎም ኮይና ንርከብ።
ካብ ነፍሲ ወከፍና ዘይተኸወለ፡ ኤርትራ ካብ ምህላው ናብ ዘይምህላው ተምርሕ ኣላ። እዚ ከኣ፡ ነቲ ሕልና ዘለዎ፡ ሃገራዊ ዜጋ
ድቃስ ዝኸልእ ዘሎ ጉዳይ ኢዩ።

ወርሒ መጋቢት 2022 ዓ.ም.
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ጋዜጣ ስመር፡

ዕላዊ ልሳዊ

ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)

እዚ ይኹን ድኣ'ምበር፡ ኣብ ክንዲ ሓድሕድ ዘሎና ጸጋታት፣ ዓቕምታትን ክእለታትን ጠሚርና፡ ነታ ካብ ኢድና ተምልጥ ዘላ
ሃገር ንምድሓና፡ ብሓባር ንወፍር፡ በንጻሩ፡ ኣብ ዘይቅዱስ ሕሳባት ተሸኺልና፡ ምትእምማን ቦኺሩ፡ ሓድሕድና ብቓላት
ክንፋለስ ግዜ ይዓርብ ኣሎ። እንተ እቲ ኤርትራ ንምዕናው ዝተዓጥቀ፡ ናይ ጥፍኣት ጉጅለ ግን፡ ነዛ ሃገር ለኪምዋ ክዓርብ፡
ከይደቀስ ይሓድር ኣሎ። እቲ ሕቶ እምብኣር፡ እቲ ሕልና ዘለዎ ሕልንኡ ይመርምር። እቲ ልቢ ዘለዎ የስተውዕል። ከም ህዝቢ
ሃገር ኣልቦ፡ ቤት ኣልቦ ኢና ንኸውን ዘሎና። ሰለ'ዚ ግዳም ከይንሓድር፡ ወዲ ሰራሒ ማዕጾ ዝብኢ ወሰዶ ከይንኸውን፡ ሎሚ
እቲ ግዜ ከይጸልመተ ንሕሰብ።
እዛ ሃገር መንበስበስትና ኢያ። ተኣፋፊት ኢያ። መንበስበስቱ ዝተሃርመ ከኣ ንሞት ኢዩ። ሰለ'ዚ ኣብ ሓድሕድና እንገብሮ
ዘይቅዱስ ህልኽን፡ ዘይምኽኑይ ቁርቁስ፡ ሎሚ ሕጂ ኣብ'ዚ ስዓት'ዚ ጠጠው ይበል። ካብ ዘሎና ውልቃዊ ርኢቶ፡ ጉጅላዊ
ሕሳባትን ድሌትን፡ ካብ ውድባዊ እምነት፡ ኤርትራ ትዓቢ። ኣብ ህላወ ኤርትራ'ዩ እቲ ዘሎና፡ ራእን ዕላማን ባህግን ከዉን
ዝኸውን። እምብኣርከስ፡ ሃገር ብዓባያ፡ እታ ብኹቡር መስዋእትነት ዝተረኽበት፡ ከይትዓኑ፡ ሎሚ ልዕሊ ዝኾነ እዋን፡
ሓደሕድና ክንጸዋወር፡ ክንደጋገፍ፡ ዘሎና ፍልልያት ከነጽብብ ወይ ድማ፡ ክሳብ ጽባሕ ውድቀት ስርዓት ኢሳያስ ህግደፍ፡
ፍልልያትና ከነማሓድር ይግባእ። እታ ንዓድና ትወስድ መንገዲ ሓንቲ'ያ፡፡ ንሳ ከኣ ንኹሉ ካልኣዊ ጉዳይን ጉጅላውን ውልቃውን
ጉዳይና ገዲፍና፡ ኩሉ ዘሎና ዓቕምታት ብምጥማር፡ ኣብ ዙርያ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ሰሚርና ምቅላስ፡ እቲ መተካእታ
ዘይብሉ ህጹጽ እዋናዊ ጉዳይ ኢዩ።

ንኤርትራና፡ ኣብ ዘይነርክባ ከይሰቐላ፡
ኣሎናልኪ ንበላ!!
ኤርትራ፡ ውጽኢት መሪርን ነዊሕን ሰላማውን ብረታውን ተጋድሎና እያ። ብትኳቦ ወይ ድማ ብብልሕን ተበጃውነትን ውሑዳት
መራሕቲ ኢና ዝብሉ ዝተመጽወተትልና ህያብ ኣይኮነትን። ዝበዝሐ ህዝብናን ተጋዳላይናን ብዘይምሕላል ተቓሊሶም ኩሉመዳያዊ መስዋእቲ ከፊሎም ዝተረከብናያ፡ ከም ብሌን ዓይንና ክንከናኸና ዘለና ሃገር እያ። እዚ ሓቂ'ዚ ብወርቂ ቀለም ተጻሒፉ
ኣሎ፤ እንተኾነ ግን፡ ነዚ ታሪኽ'ዚ ንምህሳስ፡ እንተኾይኑሎም'ውን ጠቕሊሎም ንምጥፍኡ ዝጽዕቱ ከዳዓት ክራኣዩ ጀሚሮም
ኣሎዉ። ናብ ርሑቕ መዋእል ምምላስ ኣየድልየናን። ናይ ዝሓለፋ ልዕሊ ሰለስተ ዓመታት ጉዕዞና እኹል ዎ-ቱሩፍ ኣብነታት፡
ብምዝርዛር ምርግጋጽ ይከኣል እዩ።
ህዝብና፡ ዝፈትዋ ሃገሩ፡ እናረኣየን እናሰምዐን፡ ካብ ኢዱ እናሞለቐት ትኸይድ ምህላዋ፡ እናተዓዘበ ርእሱ ኣድኒኑ ካብ ምንባዕን
ብውሽጡ ካብ ምርጋምን ክሰግር ዘይከኣለ፡ ብዘይምኽንያት ኣይኮነን። እዚ ሃለዋት'ዚ፡ ንከባቢ 30 ዓመታት ኮነ ኢልካ
ከምዝተሰርሓሉ ምግንዛብ የድሊ። ገባቲ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ኣብ'ዞም ዝሓለፉ ዓመታት ዝተኸተሎ ስርዓተ
ኣገዛዝኣ፡ ምልስ ኢልካ ምርኣይ ኣኻሊ እዩ። ንሓምሳ ዓመታት ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነቱ ዝተጋደለ ህዝቢ፡
ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ብዊንታን ድልየትን ሓደ ውልቀ ሰብን ጉጅልኡን ክግዛእ ምፍራድ፡ ካብ ተራ ጭካነ ጥራሕ ዝብገስ
ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድ ፖሎቲካዊ ዓፈና ብምውራድ፡ ብዘይ ፍርዲ ንዜጋታት ኣብ ጎዳጉዲ ምብላይ፡ ማሕበረ
ቁጠባዊ ሂወቱ በብእዋኑ ናብ ዝኸፍአ ማዕሙቕ ድኽነት ክሽመም ምግባር፡ ብስግኣትን ሸቐልቀልን፡ ኣብ መዓልታዊ ሂወቱ
ጥራሕ ዘብዘብ እናበለ ክውዕል ምግባር፡ ትም ኢሉ ብሃውሪ ዝግበር ሰይጣናዊ ፍጻመ ኣይኮነን። ውዒሉ ሓዲሩ ክብጻሕ
ዝተደለየ ስዉርን ሓደገኛን ዕላማ ንምፍጻም ምዃኑ ዝሕባእ ኣይነበረን። እቲ ነዚ ሸርሒ'ዚ ክቕበሎ ኣይክእልን ዝተባሃለ ዜጋ፡
እናተሃድነ መንበሪኡ ጎዳጉድን ባዓትታትን ቤት ማእሰርቲ ክኸውን እንከሎ፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ድማ፡ ዝፈትዋ ዓዱ ኩቦ
ደርብዩላ፡ ናብ ስደት ክነፍጽ ኣገዲዶሞ እዮም።
ኣብ ዝሓለፉ ልዕሊ ሰለስተ ዓመታት፡ ብምኽንያት ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ኣብ ሞንጎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን መራሒ
ኢትዮጵያን፡ ካብ ትጽቢታት ህዝብና ወጻኢ ዝኾኑ፡ ርክባት ክካየዱ ተራእዮም እዮም። ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ጉጅልኡን፡
ንሰራዊት ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ከም ግኡዝ ኣቕሓ፡ ናብ ዝደለዩዎ ከኽትቱዎ ዝኽእሉሉ ቅድመ ምድላው፡ ኣብ ዝበረኸ
ደረጃ ዘዕረጉሉ ኩነታት በጺሑ።
ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ፡ ብመስተ ኣብ ዝተሰነፈሉ እዋን፡ ኣብ ልቡ ካብ ዝዓቖሮ በጨቕ ዘብሎ ኢሎም፡ መቓልስቱ ዝጠቕሱዎ
ክነዘኻኽር፡፡ ''ንስኽን፡ ብድሕረይ እንታይ ከምትብላኒ እፈልጥ እየ፤ ንኤርትራ ከምታ ዘምጻእኩዋ ናብ ዘይተርክባኣ ክሰቕላ
እየ''፡ ብምባል ከም ዝሕንሕን ይገልጹ፤ ''ሰኽራም ናይ ልቡ ይዛረብ'' ዝብል ብሂል ለባማት ከይንርስዕ። ውልቀ መላኺ
ኢሳያስ፡ ነዚ ኣብ ልቡ ዓቚሩ፡ መዓልቲ ክጽበየሉ ዝጸንሐ ውልቃዊ ናይ ጥፍኣት ጥሙሕ፡ ብተግባር ንምትርጓም ዘብቅዖ፡
ጥጡሕ ኩነታት ተፈጢሩ ኢሉ ዝኣመነሉ እዋን ረኺቡ። ጊዜ ከጥፍእ ኣይደለየን። ውሽጣዊ ስምዒቱ ከም መደራጉሕ ክድሕድሖ
ሰሚዕናዮ ኢና። ገና ከም ''ክቡር ጋሻ'' ናብ ኢትዮጵያ ከይገሸ እንከሎ፡ ብ20 ሰነ 2018 ዓ.ም. '' . . . .ናይ ወያነ ኣሽካዕላል
ኣብቂዑ(ጌም ኦቨር ተባሂሉ'' ኢሉ፤ ከም ናይ'ዚ መቐጸልታ ድማ፡ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሓምለ 2018 ዓ.ም. ኣብ ማዓስከር ሳዋ፡
ወርሒ መጋቢት 2022 ዓ.ም.
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ጋዜጣ ስመር፡

ዕላዊ ልሳዊ

ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)

ምስ መንእሰያት ህግደፍ ኣብ ዘካየዶ ርክብ፡ '' ኣብ ኢትዮጵያ ፖሎቲካዊ ሕጽቦ ክነካይድ ኢና'' ብምባል፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ
ኢትዮጵያ ብሙሉእ ነብሱ ኣትዩ፡ ነቲ ኢትዮጵያውያን ን27 ዓመታት ክማሓደሩሉ ዝጸንሑ ፌደራላውን ዲሞክራስያውን ሕገ
መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ክሰርሕ ምዃኑ ኣተንቢሁ። ቀደሙ'ውን ንመጎልበቢ ደኣ'ምበር ኣጀንድኡ ዘይነበረ፡ ውሳኔ ኮምሽን
ዶብ፡ ኣብ ባይታ ናይ ምምልካት ዕዮ፡ ንጎድኒ ጎስዩ፡ ንውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብቐዳምነት ኢና ንርእዮ ብምባል፡
ብላዕለዎት ካድራቱ ክደጋገም ሰሚዕናዮ ኢና።
ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ናብ ከተማታት ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝገሸሎም እዋናት፡ እቲ ምስ ሰኸረ በጨቕ
ዘብሎ ዝነበረ ሕቡእ ጥሙሕ፡ ብዓውታ ክዶግሖ ተኸታቲልና ኢና። ከም ኣብነት ንምዝኽኻር፡ ኣብ ከተማ ሃዋሳ፡ ክልል
ህዝብታት ደቡብ፡ ኣብ ዝተገበረሉ እንግዶት፡ ንመራሒ ኢትዮጵያ ዶር/ ኣብይ ኣሕመድ፡ ''ንስኻ ክትመርሓና ሓላፍነት ሂበካ
ኣሎኹ፤ እዚ ንቓል ዓለም ዝብሎ ዘለኹ ኣይኮነን፤ ናይ ልበይ እዩ'' ክብል ሰሚዕናዮ ኢና። ኣብኡ ጥራሕ ደው ኣይበለን። ኣብ
ከተማ ኣዲስ-ኣበባ ኣብ ሚሊንየም ኣዳራሽ፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት ተሳተፍቲ ኣብ ዝተረኸቡሉ እዋን፡ ''ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ
ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ እዮም፤ ክልተ እዮም ዝብል እንተሃልዩ፡ ታሪኽ ዘይፈልጥ ጥራሕ እዩ'' ብምባል፡ ብሓምለ 2018 ዓ.ም.
መዲሩ። ኣብ መወዳእታ ታሕሳስ 2019 ዓ.ም. ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየዶ ዑደት ዘስመዖ መደረ'ውን ነይሩ። ''. . ሰለስተ ወለዶ፡
ብዘይ ምኽንያት ተራሓሒቕና ጸኒሕና፤ ሰለስተ ወለዶ ከሲርና''፤ ብምባል መዲሩ። ኣብ ወርሒ ለካቲት 2020 ዓ.ም. ድማ፡
ምስቶም ብስም ጋዜኛታት ዝቐርቡ፡ ዝተጻሓፈሎም ሕቶ ዘንብቡ ክልተ ካድራት ህግደፍ- ባዓል ወዲ ዓበ፡ ኣብ ዘካየዶ ቃለ
መሕትት፡ ካብ ዝሃቦም መልስታት፡ '' . . ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣይምልከተናን ኢልና ኢድናን እግርናን ኣጣሚርና፡ ኣማዕዲና
እንዕዘቦ ኣይኮነን፤ ንፌደራል መንግስቲ ብኹሉ እንኽእሎ ክንድግፎ ኢና . . . . '' ብምባል ዝመደሮ፡ ናይ'ቲ ኣብ መወዳእታ ጫፍ
ዝበጽሐ፡ ኲናት ናይ ምውላዕ፡ ቅድመ ምድላው መግለጺ ምዃኑ፡ ዓሚቕ ተመራማሪ ወይ ሊቕ ምዃን ኣየድልን።
ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ተደጋጋሚ መደረታት፡ ቀንዲ ዕላማ፡ ናይ ሓይልታት ትምክሕቶ ኢትዮጵያ ስምዒታት ብምልዕዓል፡
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ፣ ህወሓትን መንግስቲ ትግራይን ኲናት ንምውላዕ ዝሃንደሶ ናይ ኲናት ውጥን ንምትግባር፡ መሳርሒ
ንምግባሩ ዝዓለመ ምዃኑ ደርሆ ጻሕቲራ ትረኽቦ ምስጢር እዩ ነይሩ። ምስ ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ መደረታት ተኣሳሲሩ፡
ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሓፈሻ፡ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ድማ ብፍላይ፡ ዝተራእየ ምንቅስቓስ ምዝካር የድሊ። ካርታ ኤርትራ ምስ
ካርታ ኢትዮጵያ ብምጥባቕ ፎቶ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ ክብ ኣቢልካ ብምሓዝ፡ ዝተኻየዱ ሰላማዊ ሰልፍታት እዮም። ሓይሊ
ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ሓይሊ ትምክሕቲ ኣምሓራ ድማ ብፍላይ፡ መደረታት ኢሳያስን፡ ብጽሖ ናብ ባህርዳርን ጎንደርን፡
ከም ካብ ሰማይ ዝወረደሎም ሽሻይ መሲሉ ተሰመዖም፤ ንኤርትራን ወደባታን ንምጉባጥ ዝበለጸ ዕድል ከምዝተፈጠረሎም
ብምእማን፡ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ተዓዚብና ኢና። ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ፌደራል፡ ሓደ ባዓል ስልጣን፡ ምስ ምቛም ሓይሊ
ባሕሪ ኢትዮጵያ ተኣሳሲሩ ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ እንከሎ፡ ካብ ዝበሎ ንምዝኽኻር፡ '' . . . . . ሓደ እዋን፡ ኣፍ-ደገ ባሕሪ
ክህልወና ይኽእል እዩ'' ክብል ገሊጹ ነይሩ።
መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶር/ ኣብይ ኣሕመድ'ውን፡ ሓቀኛ ውሽጣዊ ስምዒት ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ ብምርዳእ፡ ኣብ ቃልዕ
መድረኽ ዝመደሮም ምዝካር'ውን ጠቓሚ እዩ። ንፈለማ እዋን፡ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝገሸሉ እዋን፡ ኣብ ቤተ-መንግስቲ ኣስመራ
ዝተገበረሉ እንግዶት፡ ብፕረዚደንት ኢሳያስ፡ ''ናይ ወጻኢ ጉዳይ ምኒስቴር ኮይነ ክሰርሕ ተሸይመ ኣሎኹ'' ብምባል፡ ገሊጹ እዩ።
ኣብ'ዚ ዕለት'ዚ፡ ''ኣነን ኢሳያስን ተደሚርና ማለት፡ ዓሰብ ንካፈል ማለት እዩ'' ክብል ናይ ውሽጡ ጥሙሕ ኣተንቢሁ። ብዛዕባ
ምምልካት ዶብ፡ ኣልዒልና ዘቲና ኣይንፈልጥን ብምባል፡ ናይ ኢሳያስ ሕቡእ ኣጀንዳ እንታይ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ውልቀ-መላኺ
ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ዓ.ም. ዘስመዖ መደረ፡ ኣብ ስኑ ቀርቂሩዋ ጸኒሑ፤ ኣብ ምረቓ 33 ዙርያ ''ሃገራዊ
ኣገልግሎት''፡ ኣብ ሳዋ ተሳቲፉ ናብ ኣዲስ-ኣበባ ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን፡ ምስ ሰበ-ስልጣናቱ ኣብ ዘካየዶ ርክብ፡ ብዛዕባ'ቲ ን30
ዓመታት ዘካየድናዮ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎና ብዝምልከት ዝሃቦ መስደምም መደረ፡ ''ኣብ ኤርትራ እቲ ን30 ዓመታት
ዝተኻየደ ውግእ ክርእዮ እንከሎኹ፡ ኣብ ፎቖዶ ጎቦታት ዝፈሰሰ ደም፡ ትርፉ ኪሳራ እዩ ነይሩ'' ንኤርትራ እንክመላለስ
ዝረኣኹዎ፡ እቲ ናይ 30 ዓመት ውግእ፡ ክሳራ ከምዝኾነ እዩ ተረዲኡኒ፤ ዝኾነ መኽሰብ ንዘየምጽእ፡ በብጎቡኡ ዝፈሰሰ ደም፡
የሕዝነኒ''ብምባል ኣሽካዕሊሉ። እቲ ንባዕሉ መራሒ ኤርትራ ዝሰየመ፡ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ'ኳ፡ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት፡
ሰለስተ ወለዶ ከሲርና ብምባል፡ ንነጻነታዊ ተጋድሎና ካብ ኣራኸሶ፡ መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ንዕጥቃዊ ቃልስና ክብሪ
ክህቦ ኢልካ ምጽባይ፡ የዋህነት እዩ።
እምበኣርከስ፡ እቲ ብሕቡእ ሰፊሕ ወታሃደራዊ ምድላው ክካየደሉ ዝጸንሐ፡ ኣብ ፕሮፖጋንዳዊ መዳይ ድማ፡ ንነጻነትን
ልዑላውነትን ሃገርና ክብሪ ዝኸልኡ፡ እኳ ደኣስ፡ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምልቃብ ሕቡእ ጥሙሕ፡ ብሰፊሑ ክጋዋሕ ተኸታቲልና፤
ብ3 ሕዳር 2021 ዓ.ም. ድማ፡ ልዕሊ 3/4 ዓቕሚ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራልን ዕጡቕ ክልል ኣምሓራን
ተዋዲዱ፡ ብኹሉ መኣዝን ብምኽታት፡ ኣዕናዊ ወራር ኣብ ትግራይ ዝወለዐ።
ኣብ ላዕሊ፡ ኣብነታት ኣሰኒና ክንገልጾ ከምዝጸናሕና፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝተፈነወ ኣዕናዊ ወራር፡ ብቐንዱ
ብውልቀ መላኺ ኢሳያስን ጉጅልኡን ዝተሃንደሰን ዝተመርሐን ምዃኑ፡ ዝሕባእ ኣይኮነን። እዚ ምስ መንግስቲ ፌደራልን
ምምሕዳር ክልል ኣምሓራን ብምውዳድ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ፣ ህወሓትን መንግስቲ ትግራይን ዝተወልዐ ኣዕናዊ ወራር፡
ወርሒ መጋቢት 2022 ዓ.ም.
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ጋዜጣ ስመር፡

ዕላዊ ልሳዊ

ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)

ንህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ትርጉም እንታይ እዩ ኢልካ ምምርማር ዝላዓለ ኣገዳስነት ኣለዎ። ውልቀ-መላኺ ኢሳያስን ጉጅልኡን፡
ንልዕሊ ክልተ ዓመት ዝተዳለዉሉ ኲናት ዝወልዑ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ብምፍቃድ ወይ ብምድላው ኣይኮነን፤ ፈጺሙ
ዝፈልጦ'ውን የብሉን። እዚ ወራር'ዚ፡ ምስ ሓይሊ ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ምስ ሓይሊ ትምሕቲ ኣምሓራ ድማ ብፍላይ
ተዋዲዱ ዝፈጸሞ ብምዃኑ፡ ነጻነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ንምውዳቕ ዝተኣልመ ሰላሕታዊ ፍጻመ ምዃኑ ጋህዲ
እዩ፤ እዚ ከኣ፡ እቲ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ፡ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ልቡ ጠጂኡዎ ዝጸንሐ ሰራም ጥሙሕ ንምትግባር፡
ጊዝይኡ ኣኺሉ ብምባል ዝተመረጸ ናይ ዜሮ ሰዓት እዩ። እዚ ኣዕናዊ ወራር'ዚ፡ ምስ'ቶም ኣብ ነጻነትን ልዑላውነትን ኤርትራ፡
ፍጹም እምነት ዘይብሎም፡ እኳ ደኣስ ንኤርትራን ወደባታን ዳግም ንምጉባጥ ከይደቀሱ ዝሓድሩ ሓይልታት ትምክሕቲ
ኢትዮጵያ ብምውዳድ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ፤ ብኣንጻሩ ኣብ ልዕሊ'ቲ ኣብ ነጻነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ንሓንቲ ካልኢት'ኳ
ተጠራጢሩ ዘይፈልጥ፡ ህዝቢ ትግራይ፣ ህወሓትን መንግስቲ ትግራይን ዘቕነዐ ምዃኑ እዩ። ኣብ'ዚ ወራር'ዚ ሰፊሕ መንእሰያዊ
ሓይሊ ኤርትራ ዝተሳተፈሉ ብምዃኑ፡ ገዚፍ ሰብኣዊ ዓቕሚ ኤርትራ ንሞትን ስንክልናን ኣሳጢሑ ኣሎ፤ ውልቀ መላኺ
ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዱ ብምእታው ዝጀመሮ ኣዕናዊ ወራር፡ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ኣብ ክልላት
ኦሮምያን ቤንሻንጉልን ተዘርጊሑ ምህላዉ ክቃላሕ ጸኒሑ ኣሎ። ስለዝኾነ'ውን ኣብ'ዞም ክልላት እዚኦም'ውን፡ መንእሰይ
ኤርትራ፡ ኣብ ፈጺሙ ዘይምልከቶ ኲናት፡ ብዘይ ምቁራጽ ይሃልቕ ምህላዉ ዘካትዕ ኣይኮነን። እዚ ወራር'ዚ፡ ኣብ ልዕሊ'ዚ
ብቁጽሩ ውሑድ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ፡ ገዚፍ ኪሳራ የውርድ ኣሎ፤ እቲ ኪሳራ ግን ኣብኡ ጥራሕ ዝሕጸር ኣይኮነን፤ እኳ'ደኣስ
ኣብ'ዚ ወራረ'ዚ ናይ ኤርትራ ሰብኣዊ ዓቕሚ ብምድኻም፡ ነጻነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ካብ ሰላሕታዊ ጎበጣ ሓይሊ
ትምክሕቲ ኣምሓራ/ኢትዮጵያ፡ ዘድሕን ዓቕሚ ብምልማስ፡ ናይ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ፡ ''ነታ ባዕለይ ዘምጻእኩዋ ነጻነት፡ ናብ
ዘይተርክባኣ ክሰቕላ እየ'' ዝብል፡ ምሕንሓን፡ ብዘይጥርጥር ኣብ ተግባር ዘውዕል ምዃኑ ክፍለጥ ኣሎዎ።
ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ ንገባቲ ስርዓት ኢሳያስን ጉጅልኡን ንምድምሳስ፡ ሕልሚ ሓይሊ ትምክሕቲ ኣምሓራ
ንምፍሻል፡ ብዕጥቃዊ ኣገባብ ክቃለስ ክውስን እንከሎ፡ ቀንዲ መበገሲኡ፡ ኣብ ልዕሊ ነጻነትን ልዑላውነትን ሃገርና ኣንጸላልዩ
ዘሎ ሰላሕታዊ ናይ ምጉባጥ ሓደጋ ንምፍሻልን፡ ድሕንነትን ቀጻልነትን ህዝብና ንምውሓስን እዩ። ዘሎናዮ ወቕቲ ካብ ሕሉፍ
ጉዕዞና ዝተፈለየ ኮይኑ ምህላዉ ድማ፡ ስሙር ግንባርና፡ ኤስሃግ ይግንዘብ። ሎሚ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ፡
ካብ'ቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘውረዶ ኩሉ መዳያዊ ኣደራዕ ንላዕሊ፡ ምስ'ቶም ጸረ ነጻነትናን ልዑላውነትናን
ዝኾኑ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ተሻሪኹ፡ ኣብ ልዕሊ'ቲ ኣብ ነጻነትን ልዑላውነትን ኤርትራ፡ ዘይዕጸፍ መርገጺ ሒዙ
ዝመጸን ዘሎን ህዝቢ ትግራይን መንግስቱን ዘቕነዐ ኣዕናዊ ወራር፡ ኣብ ዘካይዱሉ እዋን ንርከብ። ስለዚ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን
መስሪቱዎ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ግንባርን፡ ናይ ሓባር ጸላእትና ኮይኖም ምህላዎም ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኮይኑ ኣሎ።
ስለዝኾነ'ውን ከም'ቲ ኣብ እዋን ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ህዝቢ ኤርትራን ሰውርኡ(ህግሓኤ)ን ምስ ህዝቢ ትግራይን
ወያንኡ(ህወሓት)ን፡ ዓቕምታቶም ኣዋዲዶም፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ዝተዋግኡ ዝተዓወቱን፡ ሎሚ ድማ፡ ህዝቢ
ኤርትራን ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)ን፡ ምስ ህዝቢ ትግራይ፣ ህወሓትን መንግስቲ ትግራይን ዓቕምታቶም
ኣዋሃሂዶም፡ ናይ ሓባር ጸላእቶም ክዋግኡን ክስዕሩን ናይ ግድን ዝኾነሉ እዋን፡ ከም ንርከብ ከም ጸሓይ ቀትሪ ኳዕ ኢሉ በሪሁ
ኣሎ። ውልቀ-መላኺ ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ተሻሪኹ ነጻነትን ልዑላውነት ኤርትራ ኣብ
ከቢድ ሓደጋ ዘውድቕ ቅሉዕ ወራር፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝወላዓሉ፡ ግን ድማ፡ ዘይተርፍ ስዕረትን ውርደትን ከም
ዝጉምጎም ጋህዲ እናኾነ ኣብ ዝኸደሉ እዋን፡ ''ጉዳይ ኤርትራ ብኤርትራውያን'' ''ንምውሓስ ልዑላውነት ሃገር ኣብ ጎድኒ
ሰራዊትና ደው ንብል፤. .'' ዝብል፡ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ፡ ንውልቀ መላኺ ስርዓት ኢሳያስ ዝረብሕ ጭርሖ ኣልዒሎም ዘብዘብ
ዝብሉ፡ ህዝቢ ኤርትራን ተቓለስቲ ደቁን፡ ምስ ህዝቢ ትግራይን መንግስቱን፡ ዓቕምታቶም ብምውዳድ ንዘካይዱዎ ዘለዉ
ቃልሲ፡ ንምኹናን ዝህንደዱ፡ ንዕዘብ ኣሎና። እዚ ፈተነ'ዚ፡ ኣብ ዘብጽሕ ስለዘይብሉ፡ ደው ኢሎም ክሓስቡሉ ኤርትራዊ ስሙር
ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ) የዘኻኽር።
ዜናን ባህልን ቤት ጽሕፈት፡
ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)
ወርሒ መጋቢት 2022 ዓ.ም.
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ጋዜጣ ስመር፡

ዕላዊ ልሳዊ

ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)

ድሕነትና
ብስሙር ቃልስና!!

ወርሒ መጋቢት 2022 ዓ.ም.

ሕታም ቁ. 1

Page 13

