ሰማእታትና ዝቐስኑ፡ ሕድሮም ዝጠለመ ስርዓት ህግደፍ ተወጊዱ፡
ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት እንተተኺሉ ጥራሕ እዩ፣
ጸረ ህዝብን ጸረ ደሞክራስን ጨቆንቲ ስርዓታት ባዕዳውያን ይኹኑ ዘቤታውያን ገዛእቲ ክሳዕ ዝሃለዉ
ቃልሲ ክህሉ፡ ቃልሲ ክሳብ ዝሃለወ ካኣ መስዋእቲ ክህሉ ባህርያውን ንቡርን እዩ። ህዝብታት ኤርትራ
ምእንቲ ናጽነቶምን ሓርነቶምን ክብሉ ንከባቢ ሓደ ክፍለ-ዘመን ዝኸውን “እምቢ ንመግዛእቲ” ኢሎም
ኣንጻር ተኸታተልቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ከቢድ መስዋእቲ እናኸፈሉ ዝተጋደሉ ውፉያትን ጽኑዓትን
ሓርበኛታት ተቓለስቲ እዮም።
ኣብቲ ዝደሓረ ናይ ባዕዳውያን ገዛእቲ ስርዓታት ሃይለስላሰን ደርግን ዝተኻየደ ጽዕጹዕ ሓበኛዊ
ቃልስን ዝተኸፍለ መስዋእትን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ። ስርዓት ሀይለስላሰን ደርግን “ኤርትራ
መሬታ’ምበር ህዝባ ኣየድልየናን’ዩ ብምባል፡ ዓሳ ክመውት ባሕሪ ኣንጽፍ” ዝብል ኣረሜናዊ ጸረ ህዝቢ
ፖሊሲ ሒዞም ህዝባ ንምጽናት ዘይፈንቀሉዎ እምኒ ኣይነበረን። ሰላማውያን ሰባት ቆልዓ-ሰበይቲ፡ ቀሺ፡
ሸኽ፡ መራዓውቲ ኣረጋውያን ከይበሉ ክሳዕ ኣብ ኣብያተ ቤተክርስትያንን መሳጊድን ከይተረፈ ብሓዊ
እናቃጸልዎምን ብታንክታት እናረገጽዎምን፡ ብነፈርትን ሄሊኮፕተራትን እናጨፍጭፍዎምን
ንብረቶምን ጥሪቶምን እናብረሱን እናራሰዩን ብኣሽሓት ሰንኪሎምን ተሰዊኦምን ተሰዲደምን እዮም።
ናይ ዑናን ሽዕብን ዓዲ-ኢብሪሂምን ዘስካሕክሕ ናይ ህዝቢ ህልቂት ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ንኣብነት
እንተወሲድና’ኳ እኹል እዩ ዝመስለና። ናይ ሓርነት ሰራዊትን ህዝባዊ ሚሊሻን ደረጀ ብደረጃ ህዝብን
መሬትን ኤርትራ ሓራ ንምውጻእ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ሓርነታዊ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ቃልሲ
ይኹን ኣብ ዝተካየደ ኲናት ሕድሕድ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሎም እዮም። ኣብዚ ነዊሕን ጽንኩርን
ሓርነታዊ ተጋድሎ’ዚ ዳርጋ ካብ ነፍስ-ወከፍ ስድራ ቤት ደቁ ዝተሰውኡ፡ ዝሰንከሉ ወይ ዝተሰዱ ኣብ
ገሊኡ ካብ 4-5 ካብኡ ንላዕሊ ዝበጽሕ መስዋእቲ’ውን ከፊሉ እዩ። እዚ ብደረጃ ዓድታት ክረኤ
እንከሎ ካኣ ኣብ ገሊኡ ካብ 500-1000 ኣብ ገሊኡ’ውን ካብኡ ንላዕሊ ዝተኸፍለ ከም ዘሎ’ውን
ይፍለጥ እዩ።
ህዝብታት ኤርትራ እዚ ኩሉ ሰፍ ዘይብል ልዑል መስዋእቲ ከፊሎም ከብቅዑ እቲ ዝተረጋገጸ ዓወት
ብሰንኪ ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ ካብ ተራ ሃገራዊ ነጻነት ንላዕሊ ክሓልፍ ስለዘይካኣለ ህዝብታትና
ኣብ ዳግማይ ኣርዑት ዘቤታዊ መግዛእቲ ወዲቖም ሓሳረ-መከረኦም ክርእዩ ተገዲዶም እዮም።
ትጽቢታት ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራን ጀጋኑ ሓርበኛታቱን ሰማእታቱ ግን እዚ ሕጂ ኣጋጢሙዎ
ዘሎ ናይ ሓሳረ መከራ ሂወት’ዚ ክኸውን ትጽቢቶም ኣይነበረን፡ እንታይ ዳኣ መጻኢት ሓዳስ ኤርትራ
ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ዝኸብረላ፡ ናይ ብሄር ሃይማኖት ጾታ ወዘተ ማዕርነት ዝረጋገጸላ፡
ሃብትን ስልጣንን ሃገር ብፍትሓውን ማዕርነታውን ኣገባብ ዝመቓራሓላ፡ መጻኢ ዕድል ህዝብን ሃገርን
ብሕገ-መንግስቲ ዝግዛኣላ፡ ምስ ጐረባብቲ ህዝብታትን ስርዓታትን ተረጋጊእካ ብሰላም እትነብረላ፡
ንድሕረትን ድኽነት ብምውጋድ ኣብ ጐደና ቃልስን ዓወት ንቕድሚት እትምርሽላ ህዝባዊት
ደሞክራስያዊት ሃገር ክትህልዎ እዩ ነይሩ ትጽቢታቱ።
እዚ ፍትሓዊ ሕቶታት’ዚ ስለ ዘይተመለሰ ካኣ’ዩ እቲ ቃልሲ ጸረ ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ ክቕጽልን
ህዝብታት ኤርትራ ሕጂ’ውን ሰፍ ዘይብል መስዋእትን ስልክልናን ክኸፍሉንን ስደት ዛሕዛሕ ኢሎም፡
ክጠፍኡን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንብርሰትን ምብትታንን ተሳጢሖም ዝርከቡ ዘለዉ። ድሕሪ ነጻነት
ኤርትራ ኣብ ውሽጢ’ዚ 26 ዓመታት’ዚ ክንደይ ንጹሃን ዜጋታት ብጨካን ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ
ዘይተኣስሩን ዘይተጨውዩን ዘይተቐንጸሉ፡ ኣብ ዘዝኣጐዶ ዘይፍትሓዊ ኲናት ብኣሽሓት ዘይሃለቑን
ዘተፈናቐሉን። ብሓጺሩ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጐደና ሰላምን ደሞክራስን

ልምዓትን ዘይኮነስ ኣብ ዓባይ ቤት-ማእሰርቲ ተቐዪራ ህዝብታታ ናይ ሓሳረ-መከራ ሂወት ከሕልፉ
እዮም ዝኾኑ።
ሃገርና ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ጨካን ኣረሜናዊ ስርዓት ኮይና እናሃለወት እያ ቆርበት በጊዕ
ዝተኸደነ ተኹላ ስርዓት ህግደፍ ብስም ስዉኣት ንብዓት ሓርገጽ እናነብዐ ዓመት መጸ ንይምሰል ኣብ
ፎቖዶ ጐደናታት ኣብቲ ብሰንኪ ጸረ ህዝቢ ስርዓተ ምሕደርኡን ቀንጻሊ ተግባራቱን ጒህዩን ሓዚኑን
ዘሎ ህዝብና ሽምዓ ኣብሪሁ ዕድመ-ስልጣኑ ከናውሕ ላዕልን ታሕትን ጸፋዕፋዕ ክብል ዝረኤ ዘሎ።
ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ ግን በዚ ወደኽደኽ ናይ ስርዓት’ዚ ዝታለሉ ዘይኮኑስ ሕድሪ ሰማእታት
ዝጠለመ ስርዓት’ዚ ተወጊዱ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት እንተተኺሉ ጥራሕ እዩ ሰማእታትና
ዝቐስኑ ምዃኖም እዮም ዝግንዘቡ።
ስለዝኾነ ካኣ ህዝብታት ኤርትራ፡ ብመስዋእቲ ጀጋኑ ሓርበኛታት ደቁ ርእሱ ኣድኒኑ ክነብዕን
ከስተንትንን ዘይኮነስ መስዋእቲ ደቁ ንኮንቱ ከም ዘይተርፍ ካብ ተራ ሃገራዊ ነጻነት ንላዕሊ ሓርነት
ህዝቦም ከረጋግጹ ዝበቕዑ፡ ሕድሪ ሰማእታት ዝተቐበሉ ጀጋኑ ደቁ ኣብ ቃልሲ ጸሚዶም ኩሉ-ሽነኻዊ
መስዋእቲ እንኮላይ ዝለዓለ ናይ ሂወት መስዋእቲ ይኸፍሉ ስለ ዘለዉ ተስፋ ከይቆረጸ መዓንጥኡ ሸጥ
ኣቢሉ ሕጂ’ውን ዳግማይ ታሪኽ ክሰርሕ ብጽንዓትን ተወፋይነትን ክቃለስ ከምዘለዎ ደሞክራስያዊ
ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ናይ ጽንዓትን መኸተን ጽዋዒቱ የቕርብ።
ሕድሪ ጀጋኑ ሰማእታትና ብደሞክራስያዊ ተጋድሎ ህዝብታትና መሊኡ ክረጋገጽ እዩ!!
ኩሉ ዓቕምታት ደምበ ተቓውሞና ብቐዳምነት ንስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ ሓቢሩ ይረባብረብ!!
ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!!
ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ፡
ደግሓኤ
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