ዘመን

"ዘመን”፡ ወግዓዊ ልሳን ኤስደለ'ያ፡፡
ህዝብታት ኤርትራ፡ ንሓርነቶም ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ
ዘይሕለል ቃልሲ፡ ናይ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ
ነጋሪት ኮይና ተገልግል፡፡ “ዘመን”፡ ድሑርን ኣረጊትን
ኣተሓሳስባ ስዒርና፡ ንሎምን ጽባሕን ዘገልግለና ስልጡን
ህዝባዊ ኣረኣእያ ንክዕንብብ፡ ቀንዲ ናይ ቃልሲ
መሳርሒ’ያ።
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ገጽ 1

ርእሰ-ዓንቀጽ
መጋቢት 8፡ ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ፡
ትእምርቲ ሓርነት፡ ስምረትን፡ ዓወትን’ያ!
8 መጋቢት፡ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣብ ሓደ ጫፍ ናይ ዓለምና ዝተነፍሐ መለኸት ሓርነትን ፍትሕን፡ ኣብ
ምሉእ ዓለም ዝተሰምዓሉ ዕለት’ዩ። ብናይ ጸታዊ ኣድልዎን ሕሱም ቁጠባዊ ምዝመዛን ንዝሳቐዩ ውጹዓት ህዝብታት
ብሓፈሻ፡ ንደቂ ኣንስትዮ ከኣ ብፍላይ፤ ኣሰቃቂ ናይ ምዝመዛን ኣድልዎን ሰንሰለት በጣጢሰን ንምድርባይ ብዘካየድኦ
ቃልሲ፡ ንጭቆናን ጨቆንትን ዘርዓደት ዕለት ስለዝኾነት። ውጹዓትን ምዝሙዛትን ህዝብታት፡ ኣብ መንጐ ሃገራቶም ዘሎ
ዶባት ከይዓገቶም፡ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝርከብ ዓቕምታቶምን ድምጾምን ኣስሚሮም ንምዕሩይ ሰብኣዊ ክብረት፣ ዕድላትን
ማዕርነትን በርቃዊ ናይ ሓርነት ድምጺ ዘስምዓላ ዕለት’ያ። ውጹዓት ህዝብታት ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ከኣ ብፍላይ፡
ብዝደሰቕኦ ስሙር ናይ ሓርነትን ማዕርነትን ነጋሪርት፡ ከበሮ እዝኒ ጨቆንትን መዝመዝትን ገዛእቲ ቀዲዱ ዘርዓደ ድምጺ
ዝተሰማዓላ ዕለት ስለዝኾነ።
ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ’ዚ ዓለም- ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ( 8-መጋቢት) ቅድሚ ከባቢ 110 ዓመታት፡ ካብ ምድሪ
ኣሜሪካ ከተማ ኒውዮርክ’ዩ ዝብገስ። ኣብ ፋብሪካ ዓለባ ዝሰርሓ፡ ኣድልዎን ምዝመዛን ዝመረረን፡ ደቂ ኣንስትዮ መጋቢት
8- 1908፡ ‘’ ንማዕረ ስራሕ - ማዕረ ክፍሊት!፡ ኣይፋል ንጾታዊ ኣድልዎ!፡ ናይ ስራሕ ሰዓታት ይቀነሰልና!፡ ናይ ወሊድ
ዕረፍቲ ይዋሃበና!፡ ናይ ሕጻናት ምዝመዛ ደው ይበል!፡ ኣብ ሃግራዊ ምርጫ፡ ናይ ምድማጽ መሰልና ይከበር!......’’ ዝብሉ
ጭሮሖታት ኣልዒለን፡ ንማዕርነትን ሓርነትን ደቂ ኣንስትዮ ሰለማዊ ሰልፊ ዘካየዳሉ ዕለት’ዩ። እዚ ሰለማዊ ሰልፊ’ዚ
ብምክያደን ምኽንያት ንዝበጽሐን ጭካነ ዝመልኦ ጭፍጨፋ ክምህ ካይበላ፡ ዓመት-መጸ ተቓውሞአን ብምብራኽ ካኣ
ቀጺለንኦ። ተቓውሞአን ናብ ምሉእ ዓለም ልሒሙ፡ መጋቢት 1910 ኣብ ዝተኻየደ ሰለማዊ ሰልፊ ድማ፡ ተወሰኽቲ 17
ሃገራት ዓለም ተጸንቢረንኦ፡ እቲ ቃልሲ ናይ ሸቃሎ ኣሜሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ካብ ምዃን ሓሊፉ፡ ናይ ኩለን ደቂ
ኣንስትዮ ዓለምና ጠለብ ኮይኑ። ብ 1911 ከኣ ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ በቢዓመቱ ተዘኪሩ ንክውዕል
ተወሲኑን እናተዘከረ ክነብር ይርከብን እነሆ።
ዉድብና ኤስደለ ነዚ ክቡር በዓል’ዚ ክዝክሮ እንከሎ እንበኣር ካብ’ዚ ረዚን ትርጉሙ’ዚ ብምብጋስ’ዩ። ወርቃዊ ተልእኮን
ክብርታትን 8 መጋቢት፡ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ድማ ብፍላይ፤ ካብ ዘለዎ ትርጉም ብምብጋስ
ካኣ የኽብሮ። ከም ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ነዚ ንመበል 107 ዓመት ዝዝከር ዘሎ ክቡር በዓል’ዚ እነኽብረሉ ዘለና እዋን፡
ኣብ ትሕቲ ፍሉይ ኩነታት ኮይንና’ዩ። ሕሱም ፋሽስታዊ መግዛእቲ ስርዓት ህግደፍ ሰብኣውን ዜግነታውን መሰላት
ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ነመሰል ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ፡ ኣሕሲሩን ኣዋሪዱን ኣብ ዝገዝኣሉ ዘሎ፤ ተበራረይቲ ገዛእትን
ወራስ ዓራቶም ስርዓት ህግደፍን፡ ኣብ ህዝብታትና ዘስረጽዎ ድሕረታት፡ ንጥሙር ተኣምረታዊ ዓቕሚ ሓፋሽ ህዝብታትና
ኣብ ዝዘርገሉ ዘሎ እዋን፤ ደምበ ተቓውሞና ድማ፡ ብሰንኪ ብኩራት ብቑዕን ዱልዱሉን መሪሕ ደሞክራስያዊ ውድብ፡ ኣብ
ካልኣዊ ዛዕባታት ተጸሚዱ ማእዝኑ ዘጥፋኣሉ ኩነታት ኮይንና ኢና ነብዕሎ ዘሎና። ህዝብታትና ብሰንኪ ፋሽስታዊ ኣደራዕ
ስርዓት ህግደፍ፡ ከቢድ ብርሰትን ምርማስን ኣንጸላልይዎም ኣብ ዝሰሓጉሉ ዘለው እዋን’ዩ። ንህላወን ቀጻልነትን ህዝብን
ሃገርን ኤርትራ ክብሃል ፡ ”ብናይ ኣፍ-ኣርክቡ’’ ናህሪ፡ ዓቕምታትና ክንጠምርን ከይተሓለልና ክንቃለስን ኣብ እንጥለበሉ
ዘለና እዋን’ዩ። ኣብ ትሕቲ’ዚ ሕሱም ሃገራዊ ኩነታት’ዚ ኮይንና እነብዕሎ ዘሎና መበል 107 ዓመት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ
ደቂ ኣንስትዮ፡ ነቶም ረዘንቲ ክብርታቱ ብምዝካርን ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝብና ብሓፈሻ ፡ ንደቀ ኣንስትዮ ኤርትራ ድማ
ብፍላይ ካብ ዘለዎ ትርጉም ብምብጋስ ክኸውን ከኣ ግድን’ዩ።

1) 8 ማጋቢት ትእምርቲ ቁጠዐ፣ ትእምርቲ መኸተን ጽንዓትን ዓወትን’ያ!፡ኣሰቃቒ ቁጠባዊ ምዝመዛን ፖለቲካዊ ኣድልዎን ዝወረደን ሸቃሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ፡ ’’እምቢ ንምግዛእቲ” ኢለን፡
ገዛእቲ ብዝዓጠቕዎ ዓረርን ስልጣንን ክምህ ከይበላ ደፊረንኦም። መግዛእታዊ ሰንሰለት ጭቖናን ኣድልዎን ክበጣጥሳ
ብቑጠዐ ተላዒለን። ብዝወረደን ጭፍጨፋ ከይተኸብሳን ከይደነናን ምዒተን መኪተን። ”Better to strave fighting for
equality and liberty than strave working opperessed” ( ብጭቆና እናሰራሕካ ካብ ምጥማይ፡ ንማዕርነትን ሓርነትን
እናተቓለስካ ምጥማይ ይሓይሽ!) ዝብል ምዑት ናይ መኸተ ድምጺ ኣቓሊሐን። ቀጻልነት ብዘለዎ ዘየቋርጽ ድምጸን፡
ብጽንዓት መኪተን ንጸላእተን ድማ ኣርዒደን።
ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ንእነካይዶ ዘሎና፡ ሃገር ካብ ብርሰት ናይ ምድሓን ወፍሪ፤ እዚ ታሪኻዊ ናይ መኸተን ጽንዓትን
መዓልቲ 8 መጋቢት ዝህቦ መልእኽቲ ኣለዎ። ደምበ ተቓውሞና፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ብርሰት ንምድሓን ኣብ
ዝካየድ ናይ “ኣፍ- ኣርክቡ’’ ቃልሲ፡ መስርዖም ኣስሚሮም ካብ ምቅላስ፤ ብቁጡዕ ዘይክበስ ጽንዓት ካብ ምምካት፤ ነዚ
ዘመን

ታሕሳስ - ለካቲት

ቅጺ ክልተ ቁ. 3

ገጽ 2

ቀደማይ ሃገራዊ ውራይ ካብ ምኽታትን ዝዓቢ ዕማም ከምዘይብሉ ክግንዘብን ንዘባኹርዎ ጐናዊ ዛዕባታት ገምጊሙ
ክሕደስን ዝገብር’ዩ። ካብ’ቶም ረዘንቲ ክብርታት 8 መጋቢት እቲ ሓደ፡ ግብሪ (ተግባር) ካብ ቃላት ንላዕሊ ዘድምጽሉ
ታሪኻዊ መዓልቲ’ዩ’ሞ ክንዮ’ቲ እንዛረቦን ኣብ ቻርተራት ስምምዓትና ዘለው ቃላትን ኣብ ውራይ ሃገሩ ዝውዕል ተግባራዊ
ድምጸን ወፍርን ክንገብር ዝድርኽ’ዩ። 8 መጋቢት ንሕሉፍ ኣማዕዲኻ፡ ንመጻኢ እትእምተሉ ታሪኻዊ ዝኽርታት ስለዘለዎ።

2) 8 መጋቢት ትእምርቲ ማዕርነትን ምክብባርን’ያ!፡ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ 8 መጋቢት፡ ንጾታዊ ኣድልዎን፣ ዘይምዕሩይ ተጠቃምነትን ዕድላትን ኣጽኒዐን ዝተቓለሳሉ ምዑት
ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ’ዩ። ንማዕረ ስራሕ ማዕረ ክፍሊት ክረኽባ፣ ኣብ ምርጫታት ድማ፡ ናይ ምድማጽ መሰለን ክኽበር
ተዛሪበን ዘስማዓላን፡ ክሳድ ጸላእተን ገዛእቲ ደርብታት ዘድነናላን ዕለት’ያ። ንኣሕዋተን ደቂ ተባዕትዮ፡ ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ
ቃልሰን ዘሰለፋላ ዕለት’ውን’ያ። ናይ ቆርበተን ቀለም፡ ናይ ዓቕምታተን ፍልልይ፡ ብሄራዊ መበቆለንን ብዙሕነተንን
ዘይፈላሊ ሓባራዊ ጭርሖ ዘልዓላሉ፤ ደርባዊ ምሕዝነተን ዘረጋገጻሉ፤ ዶባዊ ክሊ ናይ ሃገራት ሰጊሩ፡ ምልዮናት ዘሰለፈ
ቃልሲ ኣካይዳንን ተዓዊተንን።
እዞም ረዘንቲ ዝኽርታት 8 መጋቢት፡ ንቃልስና ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ኣለዎም። ገባቲ መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ’ቲ
ምዑት ተሳትፎን ሓርበኛዊ መስዋእትን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንዝፈጸሞ ክሕደትን ጥልመትን ብሓደ ወገን፡ ንዝፍጽሞ ዘሎ
ኩሉ መደያዊ ኣድልዎ ድማ በቲ ካልእ ወገን፤ ምዒትና ክንብድህ ታሪኽ ይሓተና ከምዘሎ’ዩ። እዚ ድማ ብንቑሕ ተሳትፎን
ምዕሩይ ተጠቃምነት ናይ ዕድላትን ክንድብሶ ይግባእ። ንናይ ጽባሕ መንነትና መሰረቱ ናይ ሎም ክውንነትና’ዩ’ሞ፡ ናይ
ሎም ትሕዞና ከነጽብቕ ከኣ ይግባእ። ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፡ መሰለንን ማዕርነተንን ዝረጋገጽ ብናይ ባዕለን ንቑሕ ተሳትፎን
ዘይሕለል ቃልስን ምዃኑ ብምስትብሃል፡ ብንጹር ራእይ ዝምራሕ ስጡም ውደባ ከውሕሳ ዘለዎ ተደላይነት’ውን ክዝንጋዕ
ኣይግባእን።
እቲ ካልእ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ድማ፡ ኩሉ-መዳያዊ ብዙሕነት ህዝብታትናን ደምበ ተቓውሞ ሰውራናን፡ ዘኽብርን
ዘተኣናግድን ብሱል ደሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ባህሊ ከነተኣታትው የድልየና። ኣብ ክሊ ብዙሑነትና ሓድነት ኣሎ። ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ፡ ብናይ ‘’ ኣፍ ኣርክቡ’’ ናህሪ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ብርሰት ክንዲ ምድሓን ዝኣክል ሓባራዊ ሃገረዊ ውራይ ኣለና።
ንናይ ርእይቶ ፍልልያትና ከም መርገም ከይረኣና፡ ብስልጡን ደሞክራስያዊ ኣገባብ፡ ህዝቢ ዘሳትፍ ቃልሲ ከነካይደሉ
ይግብኣና። ሰባኣዊ ክብረት፣ ማዕርነትን ሓድሕድ ምክብባር ብዙሕነትን፡ ረዘንቲ ክብርታት 8 መጋቢት ብምዃኖም፡ ነዚ
ታሪኻዊ ዕለት’ዚ ክንዝክር እንከሎና፡ ንረዚን መልእኽቱ ብምኽባር’ምበር፡ ብምርኻስ ክኸውን ኣይግባእን።

3) 8 መጋቢት ትእምርቲ ጥምረትን ስምረትን’ያ!፦
‘’ ሓድነትን ስምረትን ሓይሊ’ዩ!፤ ዝሓበራ ኣጻብዕ ኣርቃይ የጸንብዓ’’ ይባሃል። ብሂል ጥራይ ግን ኣይኮነን፡ ሓቂ’ውን’ዩ።
ዝኽሪ 8 መጋቢት ካብ ዘረጋገጾም ክብርታት ሓደ ካኣ ንሱ’ዩ።ኣብ ልዕሊ ሸቃሎ ኣሜሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ
ዝነበረ ጭቆናን ኣድልዎን ዝፈጠሮ ናይ ቃልሲ ሓድነት፣ ጥሙር መኸተን ቀጻልነት ዘለዎ ጸላዊ ዓወትን ኣረጋጊጹ’ዩ።
ጽልዋኡ ኣብ’ቲ ዝተበገሰሉ ኩርናዕ ናይ ዓለምና ጥራሕ ከይተሓጽረ፡ ዶብ ሰጊሩ ኣበራቢሩን ኣሰሊፉን’ዩ። ኣብራኽ ገዛእቲ
ኣርዒዱ ኣንበርኪኹን ተዓዊቱን ከኣ።
ንደምበ ሰውራና የሳቕዮ ካብ ዘሎ ጸገማቱ ሓደ፡ ብኩራት ጥምረቱን መኸትኡን’ዩ። ካብ ቀዳምነት ሃገራዊ ውራይ ኣውጺኡ፡
ናብ ካልኣዊ ፍልልያቱ ተኣልዩ ዘካይዶ ዘሎ ዕንክሊል’ዩ። ሎም ዘበን ነዚ ክቡር ዕለት’ዚ ክንዝክር እንኮሎና’ምበኣር፡ ነቲ
ረዚን ክብርታት 8 -መጋቢት ብምስትውዓል ክኸውን ንጥለብ። ንናይ ህዝብታትና ደሞክራስያዊ ናይ ሓድነትን ጥምረትን
ጠለብ ብምምላስ፡ መሳርዕ ሰውራና ጠሚርናን ተመላሊእናን፡ ህዝብን ሃገርን ኣብ ዘድሕን ቀዳምነትና ክንውዕል ዘኽእለና
ታሪኻዊ ህዳሴ ክንገብር ይግባእ። ነዚ ታሪኻዊ ዕለት’ዚ እናዘከርና፡ ኣብ’ቲ ዝጸናሕናዮ ናይ ዕንክሊል ዓንኬል እንተቐጺልና
ግን፡ ንረዚን ክብርታት 8 መጋቢት ምርኻስ ጥራሕ እዩ ክኸውን። ዝኽሪ 8 መጋቢት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ፡
ንዓወታት ሸቃሎ ደቂ ኣንስትዮ እንዝክረላን እነኽብረላን ዕለት ጥራሕ ኣይኮነትን። ካብ’ዚ ታሪኻዊ ዕለትን ዓወታቱን
ክንረኽቦ ዝግባእና ትምህርቲ ሓፊስና፡ ንቀጸልቲ ዕማማትና ዝኸውን ውጥናት ክንሕንጽጽን በቒዕና ንክንነጥፍን ቃልና
ንምሕዳስ ክኸውን ይግባእ ። ውድብና ኤስደለ ከኣ፡ ነዛ ትእምርቲ ሓርነትን ስምረትን፤ ትእምርቲ መኸተን ዓወትን ዝኾነት
ክብርቲ ዕለት’ዚኣ ክዝክር እንከሎ፡ ካብ’ቲ ልዒሉ ዝተጠቕሰ ክብርታታ ብምብጋስ ምዃኑ የረጋግጽ።

ድምቀት ን8 መጋቢት፡ ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ!
ረዘንቲ ክብርታት 8 መጋቢት ክዕንብቡ’ዮም!

ዘመን

ታሕሳስ - ለካቲት

ቅጺ ክልተ ቁ. 3

ገጽ 3

ተንታኒ ሓተታ
እዚ ዓምዲ’ዚ፡ ኣብ ውዕዉዕ ሃገራዊ ጉዳይ፡ ትንታነታት “ዘመን” ዝወሃበሉ ዓምዲ’ዩ። ኣብ ናይ
ሎሚ ሕታምና ከኣ፡ ውድብና ኤስደለ፡ ኣብ ናይ መሓዙት ውድባት ጉባኤታት ዘቕረቦ ናይ ደገፍ
መግለጺታት እነሆ፡፡

ኣብ ምኽፈቲ 5ይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ
(ደምሳኤ)፡ ብኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ዝተዋህበ
ውድባዊ ናይ ደገፍ መግለጺ
ዝኸበርኩም ኣባላት ኣሳናዳዊት ሽማግለ'ዚ ጉባኤ፤
ዝኸበርኩም ኣባላት መሪሕነት ደምሳኤ፤
ዝኸበርኩም ኣባላት ተጋባእቲ ብጾት ጉባኤኛታት፤
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዕዱማት ኣጋይሽ፤
ቅድሚ ኩሉ፡ ኣብ ከም'ዚ ዘኣመሰለ መድረኽ 5ይ ውድባዊ ጉባኤኹም ንክንሳተፍን፡ ውድባዊ
ናይ ደገፍ መልእኽትና ንከነመሓላልፍን ንዝሃብኩምና ዕድል፡ ብስም ውድብና ኤስደለ ክብ
ዝበለ ምስጋናና ከነቕርብ ንፈቱ፡፡ ብምቕጻል፡ ታሪኻዊ 5ይ ውድባዊ ጉባኤኹም ዝካየደሉ ዘሎ
እዋን፡ ንዓመተ-2016 ኣፋኒና፡ ንሓዳስ ዓመተ-2017 ኣሃዱ ኢልና ኣብ እንፍልመሉ ዘለና
ወርሒ ጥሪ ይካየድ ብምህላዉ፡ “እንቛዕ ኣብጽሓኩም/ኣብጽሓና” ክንብል ንፈቱ፡፡ ዓመተምዑት ደሞክራስያዊ ቃልስን ዓወትን ሓርነትን ክኾነልኩም/ክኾነልና ድማ፡ ሰናይ ትምኒትና
ተቐበሉ፡፡

ዝኸበርኩም ብጾት ተጋባእቲ'ዚ ጉባኤ!

5ይ ውድባዊ ጉባኤኹም፡ ኣብ ኣዝዩ ወሳኒ እዋንን መድረኽን'ዩ ዝካየድ ዘሎ፡፡ ኣብ'ቶም ቀንዲ
ብምትኳር ከኣ፡ ነዚ ታሪኻዊ ጉባኤ'ዚ፡ እዞም ዝስዕቡ ቁም-ነገራት ከነዘኽኻር ንፈቱ፡፡
ኩነታት ጸላኢ፡- ህዝቢ ኤርትራ፡ ካብ'ቶም ከይተሓለለ ተቓሊሱን ኣረብሪቡን ዝሰዓሮም
ባዕዳውያን ገዛእቲ ስርዓታት ዝሓስም ዘቤታዊ መግዛእቲ'ዩ ኣጋጢምዎ ዘሎ፡፡ ሰብኣውን
ደሞክራስያውን ክብረት ህዝብታትና ቀንጢጡ፣ ኣሕሲሩን ኣዋሪዱን፡ ንዜጋታትና ከም ሰብ
ዘይኮነ ከም ብሕታዊ ንብረቱ ገይሩ ብምርኣይ፡ ብጨካን ፖለቲካዊ ሓለንጊ ዝጋረፍ
ስርዓት'ዩ፡፡ ቁጠባዊ ሕውየት ሃገር ሓሪሙ፡ ብጥምየትን ዓጸቦን ዝቐጽዕ ስርዓት ኮይኑ ኣሎ፡፡
ቀንዲ ናይ መጥቃዕቲ ማእከሉ ንመንእሰያትና ገይሩ፡ ብሃገራዊ ኣገልግሎትን ሜዳ ሳዋን፣
ብወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ፣ በቲ ጸረ-ህዝቢ ወትሃደራዊ ትካሉን እልቢ ዘይብሎም ቤትማእሰርቲታቱን እናኣፈራረቐ፡ ብከካይዶ ዝጽንሐን ዘሎን ፋሽስታዊ ማሕበራዊ ምህንድስና፡
እቲ መንኮርኮር ለውጢ ዝኾነ ርሱን ዓቕሚ መንእሰይ፡ ክሃጉግ፣ ክዓኑን ክስንከልን ክገብር
ጸኒሑን ኣሎን፡፡ ሸኾና ሕ/ሰብ ክምናህ፤ ማሕበራዊ ክብርታት መላግቦ ህዝብታትና ክበርሱ፤
ከም ህዝቢ ቀጻልነትና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክወድቕ ዝገብር ዘሎ ኣራዊት ስርዓት'ዩ፡፡ ነቲ
ወጊድነት ብዙሕነታዊ ኩነታት ህዝብታትና ዝኾነ ነውራም ህግደፋዊ መንነቱ ከስርጽ ክብል፡
ህላወን መንነትን ብዙሕነታዊ ብሄራዊ ህዝብታትና ክሒዱ፡ ብመሪር ብሄራዊ ጭቆናን
ኣድልዎን እናጨፍለቐ፡ ንብዙሕነታዊ ሃገርነትናን ቀጻልነቱን ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘውደቐ
ስርዓት'ዩ፡፡ እዚ ከኣ፡ ሓድሕድ ምትእምማንን ምክብባርን ብሄራዊ ህዝብታትና ኣብሪሱን
ኣተፋኒኑን ንከፋልሰና ዓሊሙ ዘካይዶ ዘሎ እኩይ ተግባር'ዩ፡፡ ውህሉል ውጽኢት ናይ’ቲ
ንልዕሊ 25 ዓመታት ዝጸንሐ ፋሽስታዊ መዓት ስርዓት ህግደፍ ድማ እነሆ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡
ዘመን

ታሕሳስ - ለካቲት
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ገጽ 4

እቲ ብዘይሕለል ጀግንነትን ዓወትን ዝልለ ዝነበረ ህዝብና፡ ርእስኻ ብዘድንን ድኽነት፣
ስደትን
ምብትታንን ክሳቐ ብሓደ ወገን፤ ህላወን ቀጻልነትን ኤርትራን ብዙሕነታዊ
ህዝብታታን ድማ፡ ከቢድ ናይ ምርማስ ሓደጋ ኣንጸላልይዎም፡ ኣብ መንጎ ሞትን ሕየትን
ክሰሓጉ ይርክቡ፡፡
ስለ'ዚ ብጾት፡ ኣንጻር'ዚ ስርዓት'ዚ ካብ ምቅላስ ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ የብልናን፡፡ ከም ህዝብን
ሃገርን ክንህልውን ክንቅጽልን ስለዘለና፡፡ ኣብ'ቲ ስርዓት ህግደፍ ኣዋዲዱለና ዘሎ ናይ
ብርሰት፣ ምብትታንን ሓድሕድ ምብልላዕን መጻወድያ ኣቲና ብ"ነበር" ዝዝንተወልና
ህዝብታት ንከይንኸውን፡ ካብ ምቅላሱ ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ ከቶ የብልናን፡፡ ክይቀደመና
ክንቅድሞ ስለዘለና ድማ፡ ብናይ "ኣፍ-ኣርከቡ" ናህሪ ዓቕሚታትና ኣስሚርና ንክንቃለስ'ዩ
መድረኽ ዝሓተና ዘሎ፡፡ ውድብኩም ደምሳኤ፡ ነዚ መድረኻዊ ሕቶ'ዚ፡ በቲ ቅኑዕ ብሕታዊ
ዕጥቃዊ ኣገባብ ቃልሲ ክምክት ዝርከብ ብሄራዊ ደሞክራስያዊ ውድብ'ዩ'ሞ ሓበን
ይሰማዕኩም፡፡ ውድብና ኤስደለ ድማ፡ ወትሩ ኣብ ጎንኹም ምህላዉ፡ በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ
ክንሕብር ንፈቱ፡፡

ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ፡- ህዝብታት ኤርትራ፡ ብስርዓት ህግደፍ ክወርዶም

ዝጸንሐን
ዘሎን ከቢድ ፖለቲኮ-ቁጠባዊ ውርደትን ማሕበራዊ ዕንወትን ብሓደ ወገን፤ መሪር ብሄራዊ
ጭቆና ከኣ በቲ ካልእ ወገን፤ ኣብ’ቲ ክጻወርዎ ዘይክእሉሉ ዝለዓለ ደረጃ በጺሑ ኣሎ።
ንብርሰትን ምብትታንን ዝደናደን ናይ ሓደጋ ጥርዚ ዓሪጉ ስለዘሎ። ህዝብታትና፡ ካብ
ጭቡጥ ፖለቲካዊ ተመኩሮኦም ብዝረኽብዎ ንቕሓት፡ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ ጸላኢ
ከምዘይብሎም ኣረጋጊጾም ዝፈለጥሉ ናይ ንቕሓት ብራኸ'ውን በጺሖም ኣለዉ። ኣንጻር’ቲ
ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ ዝግበር ቃልሲ ዝሓቶም ኩሉ ዋጋ ንምኽፋል ድልውነቶም
ዘረጋገጹሉ እዋን’ውን’ዩ። ቁጠዐኦም ገንፊሉ፡ ከካይድዎ ዝጸንሑን ዘለዉን ፍኑውን ውዱቡን
ቃልሲ ከኣ ጉሉህ ምስክሮም’ዩ። ህዝብታትና፡ ኣብ ሃገራዊ ውራይ ምድሓን ሃገርን ህዝብን
ኣሚኖም ዝልእክዎ፤ ተቓሊሱ ዘቃልስ፤ ተዛሪቡ ዘስምዕ - ሰሪሑ ከኣ ዘድምዕ
መሪሕ
ደሞክራስያዊ ውድብ ኣብ ዘቋምቱሉ ዘለዉ ኩነታት ከኣ ንርከብ ኣለና። ህዝብታትና፡ ኣብ
ምብዛሕ፣ ምፍንጫልን ምትህልላኽን ውድባት ደንበ-ተቓውሞና ካብ ዘለዎም ስግኣትን
ዘይዕግበትን ብምብጋስ፡ ደሞክራስያዊ ሕቶ ሓድነት ኣልዒሎም፡ “ሰሚርኩም ኣስምሩና ተቓሊስኩም ኣቃልሱና” ክብሉ ይርከቡ።
ስለ’ዚ፡ ንሕብረተሰባዊ ለውጢ ዝኸውን ወድዓዊ ናይ ቃልሲ ኩነታት ምሒር ኣብ ዝበሰለሉ
ባይታ'ዩ፡ ታሪኻዊ 5ይ ውድባዊ ጉባኤኹም ዝካየድ ዘሎ፡፡ ብእኡ መጠን ከኣ፡ ነዚ ብሱል
ወድዓዊ ኩነታት'ዚ ብዝምጥኑ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ተጸንቢልኩም ንክትወጹ ዘሎና ትጽቢት
ልዑል'ዩ፡፡ ብሄራዊ ህዝብታትና፡ ኣብ ኩሉ ጉዳያት ናይ ሃገሮም ንቑሕን ወሳንን ተሳትፎኦም
ዘረጋግጹሉ ቅኑዕ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መደብ-ዕዮ ክትሕንጽጹ፤ ሃብታም ደሞክራስያዊ ናይ
ኣሰራርሓ ባህሊ ውድብኩም ዝያዳ ኣደንፊዑ፡ ናህሪ ግስጋሴኹም ዝውስኽ ብቑዕን ውፉይን
መትከላዊ መሪሕነት ክትመርጹን፤ ነዚ ብሱል ወድዓዊ ጠለብ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፤
ናይ ህዝቢ ብሄረ-ሳሆ ድማ ብፍላይ ሕቶታት መሊስኩም ትወጹሉ ጉባኤ ክኸውን ከኣ፡ ወትሩ
ትጽቢት ውድብና ኤስደለ'ዩ፡፡

ኩነታት ደምበ-ተቓውሞና፡- ደምበ-ተቓውሞ ሃገርና፡ ምብዙሑን እናሓደረ ምርብሑን
ከይኣክል፤ መሳርዓቱ ኣስሚሩ፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ህግደፋዊ ናይ ምርማስ ሓደጋ
ንምድሓን ካብ ዝኸፍሎ ዋጋ ነላዕሊ፡ ኣብ ሓድሕድ ምቁርቛስን ምትህልላኽን ዝዓርቦ ዘሎ
ግዜ ይበዝሕ፡፡ እዚ ክውንነቱ'ዚ ከኣ፡ በኩሎም ደለይቲ ፍትሕን ፈተውትን ብሓፈሻ፤
ብውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ ድማ ብፍላይ፤ ኣብ ዘሕፍር ኩነታት’ዩ ወዲቑ ዘሎ።
ትምክሕትን ጽበትን ‘ዝመበገሲኡ፤ ብበሓትን ኣግላልን ኣረኣእያታቱን ተግባራቱን፤ ኣብ
ዕንክሊል መሬት ይዓርቦ ኣሎ። ብመጠን’ቲ ሕመቑ ድማ፡ ናይ ህዝብታትና እምነት ከስእንን
ከይስስንን ይገብሮ ኣሎ፡፡ ናይ’ዚ ሕማቕ ኩነታቱ ሳዕቤን ከኣ፡ ተወሳኺ ምድኻም እናፈጠረ፡
ተዘዋዋሪ( ዘይቀጥታዊ) ዕድል፡ ንምንዋሕ ዕድመ ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ ኮይኑ ከገልግል
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ይርከብ። እዚ ናይ ደንበ-ተቓውሞና ስንፍና'ዚ ዝረኣይ ዘሎ፡ ወድዓዊ ናይ ቃልስን ለውጥን
ኩነታት፡ ምሒር ኣብ ዝበሰለሉ፤ ጸላኢና ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ብህዝብታትና ተፈንፊኑ ኣብ
ዝተነጸለሉን፤ ኣደናጊሩ ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ኣብ ዝተጸንቀቐሉን ዝተዳኸመሉን ኩነታት
ምዃኑ፡ ነቲ ዘሕንኽ ዘይሓድነታዊ ሕመቕ ውድባትና ዘያዳ ዘጉልሆ'ዩ፡፡ ብዘይ ቃለዓለም ከኣ
ንቡር ኣይኮነን፡፡
ስለ’ዚ፡ ሕቶ ሓድነት መሳርዕ ደምበ-ተቓውሞና፡ ውዕዉዕ ሕቶ ህዝብታትና ብምኻኑ በሓደ
ወገን፤ ንህላወን ቀጻልነትን ኤርትራን ህዝባን ክበሃል፡ ስሙር ቃልሲ ኣንጻር ኣራዊት ስርዓት
ህግደፍ ንምክያድ ከኣ በቲ ሓደ ወገን፤ ብቑዕ ምላሽ ንክንህብ መድረኽ ይሓተና ኣሎ፡፡ እዚ
ታሪኻዊ ጉባኤ'ዚ፡ ነዚ ውዕዉዕ ሕቶ'ዚ፡ ብሓላፍነታዊ ዓይኒ ርእዩ ክግምግሞን፡ ሓላፍነታዊ
ውሳኔኡ ክህበሉን ትጽቢት ይግበር፡፡ ሎሚ'ውን ከም ወትሩ፡ ነቲ "ሃ/ባይቶ፡ ኣገዳሲ መቃለሲ
መድረኽ'ዩ" ዝብል ቅኑዕ ርእይቶ ውድብኩም ኣስሚረኩምሉ ክትሓልፉ፤ ሃ/ባይቶ፡ ነቲ
ብሰንኪ ሕመቕ መሻርኽቲ ፖለቲካዊ ውድባቱ ተሸሚምዎ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ቅልውላው፡
ብሰፊሕ ገምጋማዊ መድረኽ ፈቲሑ ቀጻልነቱ ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዘተ፡
ንዝጸንሓኩም ንጹር መርገጺ ኣስሚርኩምሉ ክትሓልፉ ትጽቢት ይግበር፡፡ ናይ ሓይልታት
ሰውራ ሓድነት ጽምዶና፡ ኣብ ናይ ሃ/ባይቶ ሰፊሕ ግንባር ጥራሕ ዝሕጸር ከምዘይኮነ'ውን፡
ኣብ'ዚ ታሪኻዊ ጉባኤ ከነዘኻኽር ንፈቱ፡፡ ንሱ ድማ፡ ምስ እስትራተጂካዊ መሓዙት ዝግበር
ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ዝምለከት'ዩ፡፡ እዚ ግንባር'ዚ፡ ንኩሉ-መዳያዊ እስትራተጂካዊ
ረብሓ ህዝብታት ኤርትራን ብሩህ መጻኢ ሃገርናን ብዝህለዎ ትርጉም ጥራሕ ዘይኮነ፡
ዱልዱል ሰውራዊ ደሞክራስያዊ መሪሕ ውድብ ኣብ ምህናጽ ብዘለዎ መሰረታዊ
ትርጉም'ውን ንጽባሕ ዘይበሃለሉ ዕማም ቃለስና መኳኑ ኣስሚርናሉ ክንሓልፍ ንደሊ፡፡

ዘኸበርኩምን ዝኸበርክንን ብጾት ጉባኤኛታት!
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ውድባትና ፈጢርናዮ ዘለና ሓድሕድ ምትእምማን ዓቂብናዮ
ክንቅጽልን፡ ናብቲ ዝበረኸ ደረጅኡ ከነሰጋግሮን ትጽቢት ኩላትና'ዩ፡፡ ኣብዚ እዋን'ዚ፡
ደምሳኤ ብሄራዊ ውድብ ብምኳኑ፡ ኤስደለ ከኣ ሕብረ-ብሄራዊ ውድብ ብምኳኑ፤ ውድባዊ
ናጽነቶም ሓልዮም ክኸዱ ግድን ብምኳኑ እንተዘይኮይኑ፡ "ሎሚ ደምሳኤ ማለት ኤስደለ፡
ኤስደለ ማለት ድማ ደምሳኤ ማለት'ዩ" ናብ ዘብል ናይ ምትእምማን በራኸ ንድይብ
ምህላውና፡ ኣገዳሲ ምዕራፍ ኣብ ቃለሲ ህዝብታትና’ዩ፡፡ ካብዚ ሓቂ'ዚ ብምብጋስ ከኣ፡ ኣብዚ
ጉባኤ'ዚ ንተመሓላልፍዎም ፖለቲካዊ ውሳኔታት፡ በይንኹም ኣይኮንኩምን፤ ውድብኩም
ኤስደለ'ውን ኣብ ጎንኹም ተሰሊፉ፡ ንትግባሬኡ ብሓባር ክረባረብ ምዃኑ፡ በዚ ታሪኻዊ
ኣጋጣሚ ክንሕብር ንፈቱ፡፡

 ምርግጋጽ
መሰል-ርእሰ-ውሳኔ
ብሄራዊ
ህዝብታትና፡
ውሕስነት ሰሙር ኤርትራዊ ሃገርነትናን ቀጻልነትናን'ዩ!!
 ኩሉ ዓቕምታት ደንበ-ተቓውሞና፡ ብቐዳምነት ንድሕነት
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ይቕናዕ!!
 ሞት ንስርዓት ህግደፍ!!
 ዓወትን ድምቀትን ን5ይ ጉባኤኹም!!
ካብ ቤ/ጽ ፈጻሚ ሽማግለ ኤስደለ
04 ጥሪ 2017
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ኣብ መኽፈቲ 7ይ ውድባዊ ጉባኤ፡ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ
(ሰደግኤ)፡ ብኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ዝተዋህበ
ውድባዊ ናይ ደገፍ መግለጺ
ቅድሚ ኩሉ፡ ኣብ’ዚ ታሪኻዊ መጋባእያ’ዚ፡ መልእኽቲ ውድብና ንከነመሓላልፍ፡ ኣሰናዳዊት
ሽማግለ 7ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ ንዝሃበና ዕድል ከነመስግን ንፈቱ። ብቅኑዓት ውሳኔታት
ተጸንቢሉ፡ ብዓወት ንክዛዘም ዘለና ሰናይ ትምኒት ከኣ ልዑል’ዩ።

ዝኸበርኩም ኣባላት መሪሕነት ሰደግኤ፥
ዝኸበርኩም ኣባላት ኣሰናዳእቲ ሽማግለ’ዚ ጉባኤ፥
ዝኸበርኩም ተወከልቲ ኣባላት 7ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፥
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዕዱማት ኣጋይሽ!
7ይ ወደባዊ ጉባኤኹም፡ ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝኣመሰለ ፍሉይ ኩነታት ይሰላሰል ምህላዉ፡
ኣጸቢቕኩም ትግንዘብዎ’ዩ ንብል። ብጽዑቑ ንምእማት ዝኣክል ከኣ፥ኩነታት ጸላኢ፡- ህዝቢ ኤርትራ፡ ካብ'ቶም ከይተሓለለ ተቓሊሱን ኣረብሪቡን ዝሰዓሮም
ባዕዳውያን ገዛእቲ ስርዓታት ዝሓስም፡ ደመኛ ዘቤታዊ መግዛእታዊ ስርዓት'ዩ፡ መንግስቲ
ህግደፍ። ሰብኣውን ደሞክራስያውን ክብረት ህዝብታትና ቀንጢጡ፣ ኣሕሲሩን ኣዋሪዱን፤
ንዜጋታትና ከም ሰብ ዘይኮነ ከም ብሕታዊ ንብረቱ ገይሩ ብምርኣይ፡ ብጨካን ፋሽስታዊ
ሓለንጊ ዝጋረፍ ስርዓት'ዩ፡፡ ቁጠባዊ ሕውየት ሃገር ሓሪሙ፡ ብጥምየትን ዓጸቦን ዝቐጽዕ
ስርዓት ዘግሃደ ጸላኢ’ዩ፡ መንግስቲ ህግደፍ፡፡ ቀንዲ ናይ መጥቃዕቲ ማእከሉ ንዘዝቦቖሉ
መንእሰያትና ገይሩ፤ ብሃገራዊ ኣገልግሎትን ሜዳ ሳዋን፣ ብወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ፣ በቲ
ጸረ-ህዝቢ ወትሃደራዊ ትካሉን እልቢ ዘይብሎም ቤት-ማእሰርቲታቱን እናኣፈራረቐ፡
ብከካይዶ ዝጽንሐን ዘሎን ፋሽስታዊ ማሕበራዊ ምህንድስና፡ እቲ መንኮርኮር ለውጢ ዝኾነ
ርሱን ዓቕሚ መንእሰይ፡ ክሃጉግ፣ ክዓኑን ክስንከልን’ዩ ዝገብር ዘሎ።
ሸኾና ሕ/ሰብ
ክምናህ፤ ማሕበራዊ ክብርታት መላግቦ ህዝብታትና ክበርሱ፤ ከም ህዝቢ ቀጻልነትና ኣብ
ከቢድ ሓደጋ ክወድቕ ዝገብር ዘሎ ኣራዊት ስርዓት'ዩ፡፡ ነቲ ወጊድነት ብዙሕነታዊ ኩነታት
ህዝብታትና ዝኾነ ነውራም ህግደፋዊ መንነቱ ከስርጽ ክብል፡ ህላወን መንነትን ብዙሕነታዊ
ብሄራዊ ህዝብታትና ክሒዱ፡ ብመሪር ብሄራዊ ጭቆናን ኣድልዎን እናጨፍለቐ፡
ንብዙሕነታዊ ሃገርነትናን ቀጻልነቱን ናብ ከቢድ ሓደጋ ዘውደቐ ስርዓት'ዩ፡፡ እዚ ከኣ፡
ሓድሕድ ምትእምማንን ምክብባርን ብሄራዊ ህዝብታትና ኣብሪሱን ኣተፋኒኑን ንከፋልሰና
ዓሊሙ ዘካይዶ ዘሎ እኩይ ተግባር'ዩ፡፡ ውህሉል ውጽኢት ናይ’ቲ ንልዕሊ 25 ዓመታት
ዝጸንሐ ፋሽስታዊ መዓት ስርዓት ህግደፍ ድማ እነሆ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ እቲ ብዘይሕለል
ጀግንነትን ዓወትን ዝልለ ዝነበረ ህዝብና፡ ርእስኻ ብዘድንን ድኽነት፣ ስደትን ምብትታንን
ክሳቐ ብሓደ ወገን፤ ህላወን ቀጻልነትን ኤርትራን ብዙሕነታዊ ህዝብታታን ድማ፡ ከቢድ ናይ
ምርማስ ሓደጋ ከንጸላልዎምን፡ ኣብ መንጎ ሞትን ሕየትን ክሰሓጉን ገይርዎም ኣሎ፡፡
ስለ'ዚ ብጾት!
ኣብ'ቲ ስርዓት ህግደፍ ኣዋዲዱለና ዘሎ ናይ ብርሰት፣ ምብትታንን ሓድህድ
ምብልላዕን መጻወድያ ኣቲና፡ ብ"ነበር" ዝዝንተወልና ህዝብታት ንከይንኸውን፡ ካብ ምቅላሱ
ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ ከቶ የብልናን፡፡ ክይቀደመና፡ ክንቅድሞ ስለዘለና ድማ፡ ብናይ "ኣፍኣርከቡ" ናህሪ ዓቕሚታትና ኣስሚርና ንክንቃለስ'ዩ መድረኽ ዝሓተና ዘሎ፡፡
ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ፡- ህዝብታት ኤርትራ፡ ብስርዓት ህግደፍ ክወርዶም ዝጸንሐን
ዘሎን ከቢድ ፖለቲኮ-ቁጠባዊ ውርደትን ማሕበራዊ ዕንወትን ብሓደ ወገን፤ መሪር ብሄራዊ
ጭቆና ከኣ በቲ ካልእ ወገን፡ ኣብ’ቲ ክጻወርዎ ዘይክእሉሉ ዝለዓለ ደረጃ በጺሑ ኣሎ።
ንብርሰትን ምብትታንን ዝደናደን ናይ ሓደጋ ጥርዚ ዓሪጉ ስለዘሎ። ህዝብታትና፡ ካብ
ጭቡጥ ፖለቲካዊ ተመኩሮኦም ብዝረኽብዎ ንቕሓት፡ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ ጸላኢ
ከምዘይብሎም ኣረጋጊጾም ዝፈለጡሉ ናይ ንቕሓት ብራኸ'ውን በጺሖም ኣለዉ። ኣንጻር’ቲ
ዘመን
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ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ ዝግበር ቃልሲ ዝሓቶም ኩሉ ዋጋ ንምኽፋል ድልውነቶም
ዘረጋገጹሉ እዋን’ውን’ዩ። ቁጥዐኦም ገንፊሉ፡ ከካይድዎ ዝጸንሑን ዘለዉን ፍኑውን ውድቡን
ቃልሲ ከኣ ጉሉህ ምስክር’ዩ። ህዝብታትና፡ ኣብ ሃገራዊ ውራይ ምድሓን ሃገርን ህዝብን
ኣሚኖም ዝልእክዎ፤ ተቓሊሱ ዘቃልስ፤ ተዛሪቡ ዘስምዕ - ሰሪሑ ከኣ ዘድምዕ
መሪሕ
ደሞክራስያዊ ውድብ ኣብ ዘቋምቱሉ ዘለዉ ኩነታት ከኣ ንርከብ ኣለና። ህዝብታትና፡ ኣብ
ምብዛሕ፣ ምፍንጫልን ምትህልላኽን ውድባት ደንበ-ተቓውሞና ካብ ዘለዎም ስግኣትን
ዘይዕግበትን ብምብጋስ፡ ደሞክራስያዊ ሕቶ ሓድነት ኣልዒሎም፡ “ሰሚርኩም ኣስምሩና ተቓሊስኩም ኣቃልሱና” ክብሉ ይርከቡ። ስለ’ዚ፡ ንሕብረተሰባዊ ለውጢ ዝኸውን ወድዓዊ
ናይ ቃልሲ ኩነታት ምሒር ኣብ ዝበሰለሉ ባይታ'ዩ፡ ታሪኻዊ 7ይ ውድባዊ ጉባኤኹም
ዝካየድ ዘሎ፡፡ ብእኡ መጠን ከኣ፡ ነዚ ብሱል ወድዓዊ ኩነታት'ዚ ብዝምጥኑ ፖለቲካዊ
ውሳኔታት ተጸንቢልኩም ንክትወጹ ዘሎና ትጽቢት ዓብይ'ዩ፡፡
ኩነታት ደምበ-ተቓውሞና፡- ደምበ-ተቓውሞ ሃገርና፡ ምብዙሑን እናሓደረ ምርብሑን
ከይኣክል፤ መሳርዓቱ ኣስሚሩ፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ህግደፋዊ ናይ ምርማስ ሓደጋ
ንምድሓን ካብ ዝኸፍሎ ዋጋ ነላዕሊ፡ ኣብ ሓድሕድ ምቁርቛስን ምትህልላኽን ዝዓርቦ ዘሎ
ግዜ ይበዝሕ፡፡ እዚ ክውንነቱ'ዚ ከኣ፡ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ህዝብታት
ኤርትራን ፈተውቱን፡ ኣብ ዘሕፍር ኩነታት ወዲቑ ምህላዉ፡ ነጋሪ ትደልዩሉ ኣይመስለናን።
ዝገንገነ ትምክሕትን ጽበትን ‘ዝመበገሲኡ፡ ብበሓትን ኣግላልን ኣረኣእያታቱን ተግባራቱን፡
ኣብ ዕንክሊል መሬት ይዓርቦ ኣሎ። ብመጠን’ቲ ሕመቑ ድማ፡ ናይ ህዝብታትና እምነት
ከስእንን ከይስስንን ይገብሮ ኣሎ፡፡ ናይ’ዚ ሕማቕ ኩነታቱ ሳዕቤን ከኣ፡ ተወሳኺ ምድኻም
እናፈጠረ፡ ተዘዋዋሪ (ዘይቀጥታዊ) ዕድል፡ ንምንዋሕ ዕድመ ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ ኮይኑ
ከገልግል ይርከብ። እዚ ናይ ደንበ-ተቓውሞና ስንፍና'ዚ ዝረኣይ ዘሎ፡ ወድዓዊ ናይ ቃልስን
ለውጥን ኩነታት፡ ምሒር ኣብ ዝበሰለሉ፤ ጸላኢና ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ብህዝብታትና
ተፈንፊኑ ኣብ ዝተነጸለሉን፤ ኣደናጊሩ ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ኣብ ዝተጸንቀቐሉን
ዝተዳኸመሉን ኩነታት ምዃኑ፡ ነቲ ዘሕንኽ ዘይሓድነታዊ ሕመቕ ውድባትና ዘያዳ
ዘጉልሆ'ዩ፡፡
ስለ’ዚ፡ ሕቶ ሓድነት መሳርዕ ደምበ-ተቓውሞና፡ ውዕዉዕ ሕቶ ህዝብታትና ብምኻኑ በሓደ
ወገን፤ ንህላወን ቀጻልነትን ኤርትራን ህዝባን ክበሃል፡ ስሙር ቃልሲ ኣንጻር ኣራዊት ስርዓት
ህግደፍ ንምክያድ ከኣ በቲ ካልእ ወገን፤ ብቑዕ ምላሽ ንክንህብ መድረኽ ይሓተና ኣሎ፡፡ እዚ
ታሪኻዊ ጉባኤ'ዚ፡ ነዚ ውዕዉዕ ሕቶ'ዚ፡ ብሓላፍነታዊ ዓይኒ ርእዩ ክግምግሞን፡ ሓላፍነታዊ
ውሳኔኡ ክህበሉን ከኣ ትጽቢት ይግበር፡፡

ዘኸበርኩምን ዝኸበርክንን ብጾት ጉባኤኛታት!
ኣብ’ዚ ታሪኻዊ ጉባኤ’ዚ፡ ክልተ መሰረታዊ መልእኽታት ከነመሓላልፍ ፍቐዱልና።
1) መሰረታዊ ኣዕኑድ ስትራተጂካዊ መስመራት- መደብ ዕዮ ክልቲኡ ውድባትና
(ኤስደለን ሰደግኤን)፡ ሓደን ተመሳሳልን’ዩ። ንሱ’ውን፡ ኣብ’ቶም ዝሓለፉ ወሰንቲ ጉባኤታት
ክልቲኡ ውድባትና ብዝገበርናዮ ሓድሕድ ምድግጋፍን ምምልላእን እናኣደንፋዕናዮ
ዝመጻእና ምዃኖም፡ ኩላትና ብማዕረ እንሕበነሉን ሓባራዊ ዓወትና ምዃኑን ኣጽኒዕና
ንኣምን። መልክዕ ውዳቤና’ውን እንተኾነ፡ ሓደን ሕብረ-ብሄራውን’ዩ። እዚ ወሳኒ
ክውንነትና’ዚ ከኣ፡ ተፈላልዩ ዘሎ ዓቕምታት ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መስመራት ክልቲኡ
ውድባትና ከነስምርን ክንሓብርን ዝገብር’ምበር፡ እንነብረሉ ዘለና ጸበብቲ ጎጆታትን
ጽምዋታትን ክንናፍቕ ዝገብረና ኣይኮነን ንብል። እንተውሓደ ከኣ፡ ብስሙር ደሞክራስያዊ
ግንባር ተጠሚርና፤ ብስሙር ስትራተጂካዊ ኣመራርሓ ሓቢርና እንሰርሓሉ ኩነታት
ክንፈጥር ዝግብኣና ይመስለና። ውድብና ኤስደለ እዚ ክብል እንከሎ፡ ብክልቴና ውድባት
ክለዓሉን ክንዝትየሎምን ዝግበኣና ዛዕባታት ስለዘየለዉ ኣይኮነን። ክህልዉ ይኽእሉ’ዮም።
ግን ድማ፡
ካልኣውን፡ ብዘተን ልዝብን ዝውገኑ፤ ነቶም ገዛእትን ስትራተጂካውን
ዕላማታትናን ሓድሕድ ምትእምማናትናን ንምጉልባት ብዘገልግል መንገዲ ክንውግኖም
ዝግበኣና ምዃኖም ብምትእምማን እንብሎ ዘለና’ዩ። 7ይ ጉባኤኹም፡ ነዚ ጉዳይ’ዚ ግቡእ
ኣድህቦ ብምሃብ ክዝትየሉን፡ ብሱል ፖለቲካዊ ውሳኔ ከሕልፈሉን ትጽቢትና’ዩ። ብወገንና
ዘመን
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ከኣ፡ ቅሩባት ምህላውና ከነረጋግጸልኩም ንፈቱ። በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ከነመሓላልፎ እንደሊ
መልእኽቲ እንተሃለወ፡ እዚ ውራይ’ዚ፡ ንክልቴና ውድባት ጥራሕ ዝርእይ ዘይኮነ፡
ንኩሎም’ቶም ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መደብ-ዕዮ ዝውንኑ ሓይልታት’ውን ዝምልከት ምዃኑ
ክንእምት ንደሊ። እዚ ናይ ቃልሲ ጽምዶ’ዚ፡ ነቲ ንምሉእ መስርሕ ሓርነታዊ ሰውራና
ከሳቕዮ ዝጸንሐን ዘሎን ክሳዳዊ ሕቶ መሪሕ ውድብ ብብቕዓት ኣብ ምምላስ ብዝህልዎ
ግደ’ውን፡ ክጥመት ዝግብኦ ምዃኑ ክንሕብር፤ ክንዓትበሉን ክንተብዓሉን ዝግብኣና ሃገራዊ
ውራይ ምዃኑ ክንእምት ንፈቱ።
2) ናይ ሓይልታት ሰውራ ሓድነት ጽምዶና፡ በቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ስትራተጂካዊ
ግንባር ጥራሕ ዝሕጸር ከምዘይኮነ ኩልና እንፈልጦ’ዩ፡፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ’ዚ
ኣንጸላልይዎም ዘሎ ህግደፋዊ ናይ ብርሰት መዓት ንምድሓን ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡ ንኩሉ
ሃገራዊ ዓቕምታት ሰውራና ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ንምጥማርን፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ቀንዲ
መድረኻዊ ጸላኢ ህዝብታትና ዝዓርፍ መጥቃዕቲ ንምሕያልን ክካየድ ዝግብኦ ናይ ቃልሲ
ጽምዶ’ውን፡ ካልእ ኣገዳሲ ሃገራዊ ውራይ ስለዝኾነ። ካብ’ዚ ጽኑዕ እምነት ክልቲኡ
ውድባትና ብምብጋስ፡ ኤሃባደለ ክምስረትን፡ ከም ኣገዳሲ ናይ ቃልሲ መድረኽ ስጡም
ቀጻልነቱ ንከረጋግጽን፡ ክልቲኡ ውድባትና ዝኸፈሎ ዘሕብን ከቢድ ዋጋ ኩልና እንፈልጦ’ዩ።
እንተኾነ ግን፡ ዘይከም’ቲ ትጽቢትና፡ ብውሽጥን ግዳምን ብከጋጥምዎ ዝጽንሑ ዓንቀፍትን
ዕንቅፋታትን፡ ካብ ቅልውላው ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው እናኣንቆልቆለ ኣብ ደውታ ኣትዩ’ዩ
ጸኒሑ። ካብ’ቲ ኣትይዎ ዝጸንሐ ደውታ ወጺኡ፡ ስጡም ቀጻልነት ንከውሕስ ከኣ፡ ሓቢርና
ካብ ምቅላስ ዓሪፍና ኣይንፈልጥን። ጥራሕ ኢድና’ውን ኣይተረፍናን፡፡
ሓቢርና ከነካይዶ
ዝጸናህና ቃልሲ፡ እነሆ ካብ ሕዳር 2016 ኣትሒዝና (ኣብ መንጎ 6ን 15ን መሓዙት ኣባላት
ውድባት ሃገራዊ ባይቶ)፡ ከነካይዶ ብዝጸናሕና ቀጸልቲ ዘተታት፡ ኣብ ትስፉው ናይ ቀጻልነት
ድርኩዂት በጺሕና ንርከብ። ሃ/ባይቶ፡ ነቲ ብሰንኪ ሕመቕ መሻርኽቲ ፖለቲካዊ ውድባቱ
ተሸሚምዎ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ቅልውላው፡ ብሰፊሕ ገምጋማዊ ሰሚናር ፈቲሑን ካብ’ቲ
ገምጋማዊ ሰሚናር ክርከብ ዝኽእል ዘየዳግም ትምህርቲ ሓፊሱን ቀጻልነቱ ንምርግጋጽ ኣብ
ዝካየድ ዘሎ ዘተ፡ ጥሙር ኣዎንታዊ ኣበርክቶ ንክንገብር ዝሕግዝ ፖለቲካዊ ውሳኔ
ንከተመሓላልፉ ዘለና ትጽቢት’ውን ልዑል’ዩ።

 ምርግጋጽ
መሰል-ርእሰ-ውሳኔ
ብሄራዊ
ህዝብታትና፡
ውሕስነት ሰሙር ኤርትራዊ ሃገርነትናን ቀጻልነትናን'ዩ!!
 ኩሉ ዓቕምታት ደንበ-ተቓውሞና፡ ብቐዳምነት ንድሕነት
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ይቕናዕ!!
 ሞት ንስርዓት ህግደፍ!!
 ዓወትን ድምቀትን ን7ይ ጉባኤኹም!!
ካብ ቤ/ጽ ፈጻሚ ሽማግለ ኤስደለ
17 ለካቲት 2017
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ዘመን ምስ ሓፋሽ
እዚ ዓምዲ’ዚ፡ ንእዋናዊ ሃገራዊ ጉዳያት ኣልዒልና፡ቃለ-ምሕትት ንምክያድ ኣጋይሽ ዝተኣናገዱሉ ዓምዲ’ዩ።

ናይ ሎም፡ “ዘመን ምስ ሓፋሽ” ዓምድና፡ ምስ ኣቶ ብርሃነ ዘውደ (ተጋዳላይ-‘ነበር’ ህ/ግ/ሓ/ኤ)፡
ዝገበረቶ ቃለ-መጠይቕ ሒዛ ቀሪባ ኣላ። ፍቓደኛ ኮይኑ ንዝሃበና ርእይቶ፡ ክብ ዝበለ ምስጋናና
ብምቕራብ፡ ምሉእ ትሕዝቶ ናይ’ቲ ቃለ-መሕትት እንሆ። ሰናይ ንባብ፦
ዘመን፦ ንገድላዊ ተመኩሮኻ መወከሲ ብምግባር፡ ካብ ሓርነታዊ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ
ዝነበረካ

ትጽቢትን፡

ሃገርና/ህዝብና

ዝርከበሉ

ክውንነትን

ኣወዳዲርካ

ገምጋምካ’ዶ

ክትሕብረና?
ብርሃነ፦ ብመጀመርያ ስመይ ብርሃነ ዘውደ እበሃል።

ከም ኩሉ

ኤርትራዊ ኣነ’ውን፡ እቲ

ብሓያላት ሃገራት ዝተመንጠልናዮ መሰልናን ናጽነትናን፡ ከም ካልኦት ህዝብታት ሓራ ናይ
ምዃን ዕድልናን፡ ካብ መግዛእቲ ናብ ዝኸፍአ መግዛእቲ ምስ ተቖርነ፡ ግብረ-መልሲ ህዝቢ
ኤርትራ’ውን ንውሳኔ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኹን ንጎበጣ ሃጸይ ሃይለስላሴን በቲ ኣብ
40ታትን

ሓሙሳታትን ዝጀመሮ ሰለማዊ ፖለቲካዊ ተቓውሞ፡ ከም ዘይዋጽእ ኣብ ግምት

ብምእታው፡ ነቲ ዘይምረጽ ኣማራጺ ማለት፡ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ዋጋ ዝሓትት
ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመሮ፡፡ ኣነ’ውን ከም ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ሕሰም መግዛእቲ ዕረ ምስ
ጣዓመኒ፡ ኣብ መስርዕ ህዝባዊ ሰራዊት ክጽንበር መሪጸ፡፡ ዓቕመይ ዘፍቅዶ ኣበርኪተ፤ ካብ
ብሱል ጥረ ወጺአ፤ ብርሃን ናጽነት ክርኢ በቒዐ፤ ህዝቢ ሓጎሱ ኣብ ዝገልጸሉ እዋን ድማ፡
ንብዓት ሓጎስ ነቢዐ። ይኹን ድኣ’እምበር፡ ግዜ ከይወሰደ ትጽቢትን ክውንነትን ምስ
ተራጸሙ፡ እቲ ብዙሕ

ዝተጸበየ ህዝብን ተጋዳላይን “እዛ ብርኩታ እምኒ ኣላታ” ክብል

ጀሚሩ።
ምኽንያቱ እቲ ኣብ እንግዳዓ ህዝብን ተጋደልትን ተወጢሑ ዝኣተወ ጠላም ጉጅለ በቶም
ናብ ኮረሻ ስልጣን ንኽድይብ ዕድመ ንእስነቶምን መተካእታ ዘይርከቦ ኣካላቶምን ዝኸፈሉ
ተጋደልቲ፡ ማሕበራዊ ሕቶ ስለዝሓተቱ፡ ብ1993 “ኣድማ ጌርኩም” ብዝብል ምስምስ፡ ናብ
ቤት ማእሰርቲ ተጓሒፎም። ነገሩ “ውሓጥዮ ‘ተበልክዋስ ትጐስሞ” ዝዓይነቱ ስራሕ

ኢሰያስ፡

ኣብ ልዕሊ እቶም ዝኾነ ጉድኣት ከውርዱ ዓቕሚ ዘይብሎም ስንኩላን ማይሓባር ከም
ቀዳሞት ብጾቶም ማሕበራዊ ሕቶ ስለዝሓተቱ “ሓንቂቖም” ብዝብል ናይ ብድዐ ቃላት፡
ኣድራጋ ጠያይቲ መሊሱሎም። ብዙሓት ድማ ሂወቶም ስኢኖም። ብሕጽር ዝበለ ህዝቢ
ኤርትራ፡ ካብ’ቲ ንዘመናት ዘሳቐዮ ሕሱም ባዕዳዊ መግዛእቲ ወጺኡ፡ ‘ናተይ’ ዝብላ ሃገር
ንክውንን፤ መቐረት ናጽነት፣ ሓርነት፣ ፍትሒ፣ ደሞክራሲን መሰል ማዕርነት……. ወዘተ
ዝኣመሰሉ መሰረታውያን ጠለባት ናይ ደቂ ሰባት ውሑስ ንኽገብር’ዩ፡ ልዕሊ 70 ሽሕ
ዘመን
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ስውኣትን 10ታት ኣሻሓት ስንኩላንን ዝኸፈለ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን፡ በዓል ርኹስ
ዕላማ ኢሰያስ ኣፍወርቂ፡ ካብ’ቶም ቅድሚ መሬታዊ ናጽነት ኤርትራ ዝነበሩ ባዕዳውያን
ገዛእቲ ብዝኸፍኤ መልክዑ ህዝቢ ይቐትል፣ ይኣስር፣ ይዝርፍን ይዕምጽን ኣሎ። ህዝብና
ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ከኣ ብፍላይ፡ካብ’ዚ ወጽዓታት’ዚ ንምድሓን ክብሉ፡ ኣንፈቱ ዘጥፋኤ
ስደት ወይ ብርሰት፡ ናብ እግሮም ዝመርሖም ክጓዓዙ ጸኒሖምን ኣለዉን። ሳዕቤን ናይ’ዚ
ብርሰት’ዚ ከኣ ብኣሻሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት፡ ግዳይ ሞትን ስቓይን ዓመጽን ኮይኖምን ይኾኑ
ኣለውን። ኤርትራን ህዝባን ከኣ ዘሰክፍን ዘሻቕልን ሕቶ ህላወ ኣጋጢሙና ንርከብ።
ተሓታቲ ናይ’ዚ ኩሉ-መደያዊ ዕንወትን ብርሰትን ህዝብና ከኣ፡ ኢሰያስን ንሱ ዝመርሖ
ጉጅለ ዓዋሉን ምዃኖም፡ ኩሉ ዝሰማማዓሉ ይመስለኒ። መራሒ ህግደፍ “ኩሉ ባዕለይ”፡
ግናይ ባህርያቱን ገበናቱን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ በረኻታት ሳሕል በታ ሚስጢራዊ
ሰልፉ ማለት ኤማሰ፡ ኣብ ኣስመራ ድማ ካብኡ ዝሓየለን ረቂቕ ዘበናዊ ናይ ስለያ ዕጥቂ
ዝዓጠቐን ሽሙ ‘ሃገራዊ ድሕነት’ - ስርሑ ከኣ ሃገራዊ ዕንወትን ብርሰትን ዝፍጽም ክንሱ፡
ብዝውንኖ ወተሃደራዊ ኣሃዱ ተኸቢቡ ዕድመ ስልጣኑ የናውሕ ኣሎ። ነዚ ዓይነት ስርዓት
እዚ እዮም እምበኣር፡ እቶም ብግዝያዊ ረብሓ፡ ሕልንኦም ዝሸጡ “ንሕና ንሱ! ንሱ ንሕና!”
ዝብሉና ዘለው። ከይንሰምዕ ዝጸመምና፡ ከይንርኢ ዘዓወርና፡ ከይንዛረብ ዓባሳት ዝገበረና፡
ከይንነብር ዘብረሰና፤ ን25 ዓመታት ንቅዋምን ቅዋማዊ ስርዓትን ዘባኸነ፤ ኩሉ መዳያዊ
ማለት፡ ቁጠባዊ፣ ባህላዊ፣ ሰብኣውን፣ ሃይማኖታውን ስነ-ምግበራውን ዕንወት ዝፈጸመ
ስርዓት ሸፋቱ፡ ወኪል ህዝብን ሃገርን ክኸውን ከቶ ኣይነፍቅድን። ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ
ደላይ ፍትሒ ንመሰልካን ክብርኻን ሓርነትካን ከተውሕስ ድልውነትካ ከተርኢ በዚ ኣጋጣሚ
ይላቦ።
ዘመን፦ ተሳትፎኻ ኣብ’ዚ ደምበ ተቓውሞ ሃገርና ኸ ከመይ ኣሎ? ብዘለካ ኣፍልጦ መጠን፡
ንደምበ

ተቓውሞ

ሃገርና

ከመይ

ትግምግሞ?

ኣወንታዊ

ጎንታቱን

ድኽመታቱን

ብምውድዳር እንታይ ትብል?
ብርሃነ፦ ብጣዓሚ ጽቡቕ ሕቶ። ናተይ ተሳትፎ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ቅድሚ ምግላጸይ
ክብሎ ዝደሊ፡ ውድባት ኤርትራ፡ ንክትሰምዖ ደስ ዘብል፡ ግን ከኣ ኣብ ስራሕ

ዘይውዕል

መደብ ዕዮ ተሓንጊጠን፡ ኣብ ክንዲ ዝቃለሳ ኣብ ውልቃዊ ዝናን ውድባዊ ልዕልናን፤
ሕድሕዳዊ ጸለመ ዘይምትእምማን፤ ህርፋን ስልጣን ዝመበገሲኡ ሕማም ተጠቒዐን፡ ንሓያሎ
ዓመታት ኣብ ክንዲ ንቅድሚት ንድሕሪት ተመሊሰንን ይምለሳ ኣለዋን። ጸቢብን ኣዕናውን
ኣተሓሳስባ ብሓደ ወገን፡ ትምክሕትን ትዕቢትን ከኣ በቲ ካልእ ወገን’ዩ ዕንክሊል ዘብል ዘሎ
እብል። እዚ ስለዝኾነ እቶም ካብ 40ታት ክሳብ ክለተ ዓመት ዕድመ ዘለወን ውድባት ኣብ
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ክንዲ ንቅድሚት ዝሓልፋ ንድሕሪት ክምለሳን ከም ዝኣረገ ገዛ ክፈርስ ንዕዘብ ኣለና። ስለዚ
ብቑዕ መሪሕነትን ንለውጢ ዝዓጠቐ ሓያል ደሞክራስያዊ ውድብ ይጽበ ኣሎ ህዝብና።
ኣነ ብውልቀይ ዘለኒ ተሳትፎ ብዙሕ ዝንየተሉ እኳ እንተዘይኮይኑ፡ ከም ኩሉ ደላይ ፍትሒ
ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ መንእሰይ ወለዶ፡ እቲ ማእዝኑ ዘጥፍእ ብርሰት ወይ ጉዕዞ ስደት
ጠጠው ኣቢሉ፡ ነቲ ተሓታቲ ናይ ኩሉ ገበናት ዝኾነ ሰይጠናዊ ጉጅለ ህግደፍ ክንገጥም
ከም ዘሎና ኣሚነ እጃመይ የበርክት’የ። ኣብ መዓስከራት ስደተኛ ንገብሮ ዘተ፡ ብመጠኑ
ውጽኢታዊ

ኮይኑ

ይስማዓኒ።

የግዳስ

“ዘራጊ

ከሎ

ጽሩይ

ማይ

ነይስተ”

ከምዝብሃል

ኣብኡ’ውን፡ ብናይ ውድባትና ሕማመ ዝተለኽፉ ሰባት፡ ኣንጻር ሓድነትን ምትእኽኻብን
ሓቢርካ ምስራሕን ዝሰርሑ ሰባት ከምዘለው ክገልጽ ይፈቱ። ነዚ እከይ ስነ-ሓሳብ በዲህና፡
መንእሰይ ናብ ዘበለ የብል፡ ስርዓት ህግደፍ ቀዳማይ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ንክኣምን
ጎስጒስና ኢና። ግን ውጽኢቱ ኣይተራእየን ዝብሉ’ውን ኣለው። ኣብ’ዚ ትንተና’ዚ ኣነ’ውን
ተቓውሞ የብለይን። የግዳስ ድሕረ ባይታ ናይ’ዚ ሓዲሽ ወለዶ’ዚ ብብዙሕ ምኽንያታት
ኣንፈቱ ዝሳሓተ’ዩ።
1/ ስርዓት ኢሰያስ ኣብ ጎዳጉዲ ሳሕል ኮይኑ ብዝሓንጸጾ ኣዕናዊ ስነ-ሓሳብ ማለት፡ ነቲ
ሃዋርያ ለውጢ ዝኾነ ሓድሽ ወለዶ፡ ብሽም ክረምታዊ ማእቶት፣ ቤት ትምህርቲ ሳዋን
ግዱድ

ዕስክርናን፡

ምኹኑይ

ዘይኮነ

ውግእን ወረ

ውግእን ብምፍናው፡

ብሓባር

ከም

ዘይንሓስብን ዘይንሰርሕ ገይሩና ኣሎ። እዚ ኣዕናውን ኣብራስን ዝኾነ ኢሰያሳዊ ስነ ሓሳብ
ከኣ፡ ን21 ዓመታት ብዙሕ ናይ ገንዘብን ሓንጎልን ወጻኢ ዝተገብረሉ ኢዩ። ውጽኢት
ናይ’ዚ ኣዕናዊ ኢሰያሳዊ ስነ ሓሳብ ከኣ፡ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ህልውናኡ ጉዳይ፡ ኣብ ምልክት
ሕቶ ክኣትው ገይርዎ ይርከብ።
2/ መንእሰይ ኤርትራ ንሰይጠናዊ ምሕደራ ህግደፍ ምጽዋር ምስ ሰኣኖ፡ ብውልቂ ይኹን
ብሓባር ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዋሕዚ ኣብ ዝጀመረሉ፡ እተን ዝርካበን ውድባት ደምበ
ተቓወሞ፡ ነቲ ኢሰያስ ብሰንኪ ዘይብቑዕ ምሕደራ ዘባረሮ መንእሰይ ናብ ረብሓ ደሞክረስያዊ
ቃልሲ ከውዕለኦ ኣይከኣላን። ቀጺለ ከይጠቀስክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ ነጥቢ፡ ኣብ ውሽጢ
ሕልናን

ኣእምሮን

መንእሰያት

ኤርትራ፡

ብዙሕ

ዝተደኸመሉ

ኣብ

መወዳእታ

ግን

ዝተዓወተሉ፡ ማለት ከም ምህሳስ ስድራ ቤታውን ሃገራውን ፍቕሪ፤ ምዕናው ባህልን
ስነምግባርን፤ ምጥርጣርን፤ ንዓይ ይጥዓመኒ፤ ምምዕባል ኣዕናዊ ዝኾነ ኣታሓሳስባታት
ኣውራጃውን ሃይማኖታውን፡ ካብኡ ንታሕቲ ብዛዕባ ዓድን ቀቢላን ምሕሳብን ምዝራብን
መዓልታዊ ተርእዮ ኮይኑ ይርከብ። እዚ ከኣ ፍረ ጻዕሪ ኢሰያስን ጉጅልኡን ኣዕናዊ
ተግባራቶምን ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ።
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ዘመን፦ ንስርዓት ህግደፍን ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝፍጽሞም ዘሎ በደላትን ከመይ
ትግምግሞ? ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኩነታት ህዝብና ከመይ ኣሎ ትብል?
ብርሃነ፦ ን25 ዓመታት፡ ‘ህዝብን ሃገርን የማሓድር ኣለኹ’ ዝብል ዘሎ ህግደፋዊ ዘቤታዊ
መግዛእትን

ውጽኢት

ኣዕናዊ

ስርሑን

ብሕጽር

ዝበለ፡

እቲ

ኣብ

እንግድዓ

ህዝብን

ተጋደልትን ተወጢሑ ኣስመራ ዝኣተወ ጠላም ጉጅለ ኢሰያስ፡ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ
ሰብኣውን ንዋታውን ዋጋ ዝኸፈለሉ ናጽነት፣ ሓርነት ምንጋስ ማሕበራዊ ፍትሕን ቅዋምን
ቅዋማዊ ስርዓትን ዝብል ኤርትራዊ ራእይ ተኾሊፉ’ዩ። እቲ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ዋጋ
ዝኸፈለሉ ዕላማ፡ ኣብ ውልቃዊን ጉጅላውን መዓላ ኢሰያሳውያን ውዒሉ ይርከብ። ኣምሳይኡ
ድማ ኩሉ ኤርትራዊ ብፍላይ ድማ መንእሰይ፡ ናብ ናይ’ቲ ስርዓት ቅሙጥ ኣቕሓ

ቀይርዎ

ይርከብ። ኢሰያስ ንህዝቢ ጅሆ ክሕዘሉ ዝኽእል መገዲ ብምጽናዕ፤ ሕመቑ ዝሽፍነሉ ሓዲሽ
ኩነታት ኣብ ምፍጣር ግዜ ዝወስደሉ ኣይኮነን። ንኣብነት፡ ነታ ቀዳመይቲ ናይ ዮውሃና
መልእኽቲ ዝሰደደት ሃገር ሱዳን፡ ጠላም መራሒ ጭፍራ ህግደፍ ኲናት ብምብራዕ ከቢድ
ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ከምዘውረደ ናይ ትማሊ ዝኽሪ’ዩ። ካብ ኲናትን ወረ ኲናት
ዝረብሕ ስርዓት ንምብራቕ ገጹ ኢዱ ብምውጥዋጥ፡

ምስ ስዑድያን ሃገረ የመንን ብዝወለዖ

ኲናት’ውን

‘ኩሉ

ጉድኣት

ኣውሪዱ።

መራሒ

ህግደፍ

ባዕለይ’፡

ንጅቡቲ’ውን፡

‘ወይ

ዝበልናኩም ግበሩ፡ እንተዘይኮይኑ ድማ ትድከሩ’ ብምባል፡ ህግደፋዊ ዓመጽ ወሪዱዋ። ኣብ
መወዳእታ ንክልቲኡ ኣሕዋት ህዝብታት ጥራሕ ዘይኮነስ ንቡዙሓት ፈተውቲ ዘሰንበደ
ኲናት ኢትዮ- ኤርትራ ከባርዕ ግዜ ኣይወሰደሉን፡፡ ዓቢ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ድሕሪ
ምውራዱ ከኣ፡ ብዕርቂ ጠጠው ኢሉ። ካብ’ዚ ረቢሐ ዝብል ወገን እንተሃልዩ ጨካንን ዓሻን
ጥራሕ’ዩ። ኣብ መወዳእታ ሓሳበይ ንምጥቕላል፡ ጋሕማጥ ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ፡ ማለት
ኲናትን ወረ ኲናትን፤ ማእሰርትን ቅትለትን፤ ጥሜትን ድኽነትን፤ ግህሰት ሰብኣዊ
ክብረትን ዓመጽን፤ ዝመበገሲኡ ማእዝኑ ዘጥፍኤ ጉዕዞ ስደትን ብርሰትን፡ ውጽኢት ናይ’ዚ
ድማ ጾታን ዕድመን ከይፈለየን ንዓለም ዘሰንበደ ሰብኣዊ ህልቂት ኣጋጢሙን የጋጥም
ኣሎን። ስለዚ ኢሰያስን ጉጅለኡን ሃይማኖትን ኣውራጃን ዓድን ከተማን ከይፈለዩ ኩሉ
መደያዊ ዕንወትን ብርሰትን ዝፈጸመ ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ስርዓት’ዩ።
ዘመን፦ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ብርሰት ንምድሓን፡ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ክካየድ
ዝግብኦ ቃልሲ ከመይ ዝኣመሰለ ኣንፈት ክሕዝ ኣለዎ ትብል?
ብርሃነ፦ ‘ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኣንጻር ዘቤታዊ መግዛእቲ ህግደፍ ከመይ እንተኾነ
ይሓይሽ?’ ንዝብል፡ ብመጀመርያ ትርግታ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ዓቂኑ ክመልስ ዝኽእል
ዲሞክራስያዊ መሪሕ ውድብ፤ ድልዱል ዕጥቂ ሕልና - ማለት ተወፋይነት፣ ተሓታትነት፣
ግልጽነትን ምትእምማን፡ ካብቲ ዓንቃፊ ለውጥን ምዕባሌን ዝኾነ ኣውራጃውን ሃይማኖታውን
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ሰነ ሓሳብ ናጻ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ፡ መሪሕነትን መሰረታቱን ክንሃንጽ ኣብ ንጅምረሉ እዋን፡
ኣብ ቅድሜና ሓያል ብድሆን ዕንቅፋትን ከምዘለው ብኣግኡ ምፍላጥ ኣገዳሲ ይመስለኒ።
ምኽንያቱ ብቕድሚት፡ ሓያልን ድቃስ ዘይፈልጥ ተጸባእቱ ዝካታተል ስርዓት ኢሰያስ ኣሎ።
ብየማነ-ጸጋም፡ ድሑራት ሓይልታት ዝገበርዎ ዕንቅፋታት ኣሎ። ነዚ ብግቡእ ዘለለየ ቃልሲ
ንከነካይድ መድረኽ ዝሓተና ዘሎ ይመስለኒ።
ዘመን፦ ኣብ መወዳእታ ከተማሓላልፎ እትደሊ መልእኽቲ እንተሃልዩ፤ ናብ ህዝቢ፣ ናብ
ውጹዓት ወተሃደራት ኤርትራ፣ ናብ ደምበ ተቓውሞ ሃገርና፣ ናብ ምሁራት ኤርትራውያን
ተማሓላልፎ ፍሉይ መልእኽቲ እንተሃልዩካ?
ብርሃነ፦ እዛ ሃገር ካብ ብርሰት ንክትድሕን፡ ኩሉ ፈታዊ ሃገሩን ህዝቡን፡ አእጃሙ
ከበርክት፤ ኩሉ ኤርትራዊ፡ ነዛ ኣጋጢማትና ዘላ ጸባብ እዋን ንምርሃው፡ በቢዓቕሙ “ኣለኹ”
ክብል ኣለዎ እብል። ኩሉ ዓቕምታትና ጠሚርና፡ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ንኽተት እብል።
ሃገር ክትህልወና፤ ከም ህዝቢ ክንህሉን ክንቅጽልን። ኣጣቓሊለ ከኣ፡ “ንሃገርን ህዝብን
ኤርትራ፡ ካብ ሎሚ ዝሓስም እዋን ኣየጋጠሞምን። ነዚ ምዑት ህዝቢ’ዚ ንሎሚ ንኹኖ”
እብል።
ዘመን፦ የቐንየልና ኣቶ ብርሃነ።
ብርሃነ፦ ኣነ’ውን የቐንየለይ።
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ካብ ኣንበብቲ

"እንታይ ዝገበረ ባሕሪ"
ብተኽልያ ታደሰ
ቀያሕትን ጸለምትን፤ ሓጸርትን ነዋሕትን ምዑታት ተቓለስቲ ዝተኸፍሉሉን ዝሰንከሉሉን፡
ዋኒን ብሕቱ ገይሩ ብምግባት፤ ንኩሎም ደቂ ሃገር ህዝብታት፡ ንጸቢብ ረብሕኡ ክብል
ጨፍሊቑ ብምሓዝ፡ ዓዶም ራሕሪሖም ከምዝስደዱን ከምዝጠፍኡን ዝገብር ዘሎ እንኮ
ጸላኢ’ዩ ዘለዋ’ዛ ሃገር፡፡ ስርዓት ህግደፍ።
ገሊኦም ጸሓፍትን ደረስትን፡ ዘየምትን ገጠምትን ደቂ ሃገር፡ ንበረኻታት ሰሃራን ሲናይን፡
ንማእከላይ ባሕርን ክራገሙ እሰምዕ። ኣፍ ኣውጺኦም እንተዝምልሱስ እንታይ ኮን ምበሉ?
ብዘይጥርጥር፡

ኣንተውሓደ፡

“ኣንታ፡

መጺእኩምና’ምበር

ዘይመጻእእናኩም’ዃ!?”

ምበሉ

እመስለኒ። ምድረ-በዳን ሰሃራን ባህርያቱን ከሲስና፡ “በዲልኩምና” እንተንብሎም’ከ፡ ክሳብ’ቲ
ናይ መወዳእታ መዛዘሚ ባሕርን ሳህራን እንተንርኢ’ኸ እንሰግሮ

ማሕለኻታት ሽግር

መፍትሒኡ እንታይ ምኾነ ንዝብሉ ኣዝዮም ኣገደስትን ኣድለይትን ሕቶታት ነናቶም
መልሲ ዘለዎም እመስለኒ። እቲ ቀንዲ ነገር ግን ወዲ ሰብ ብዘይ ሃገር መንነት ስለዘይብሉ፡
ዓሰርተ ሞት ካብ ዝፈራረቑልና፡ ብናይ ሓደ ግዜ ክቡር ሓርነታዊ ሞት (መስዋእቲ)፡ ክቡር
ንሓዋሩ ዘቕስን ታሪኽ ምውናን ይበልጽ ምበልኩ። እቲ ምንታይ’ሲ ዑና እንዳቦና፡ ወዲ
ኣዳም ሓርቢትዎ ጨራሩ ክሰፍራሉ፤ ዝወለደት ማህጸን ዝላኣኻ ውላድ ስኢና ተኾርምያ
ክትሓድር፤ ሃገር ዘልምዕ መንእሰይ ተባሕጒጉን ጸኒቱን ክባድም ዝገበረ ደመኛ ስርዓት
ህግደፍ ዋግኡ ረኺቡ፡ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጽላል ደቃን ደቂ ደቃን እትነብረሉ፡ ህዝብታታ
ብደሞክራስያውን ፍትሓውን ዝኾነ መንግስቲ ተማእኪሉ ንኽነብር፡ ምስ ደሞክራስያውያን
ሓይልታት ጸኒዕካ ካብ ምቅላስ ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ ክረኣየና ኣይምነበሮን እብል።
እዚ ክብል ከለኹ፡ ባሕርን ምድረ-በዳን ካብ ባህርታቶም ከይተለወጡ ክኸዱ ዝጸንሑን
ዘለውን ባህርያውያን ናይ’ዛ ንነብረላ ፕላኔት’ዮም። ማለት ንሕና ስለ ዝኸድናዮም፡ ዝቐየርዎ
ባህሪ ከቶ የብሎምን። እንተኾነ ግን ብቤተ ሰብናን ፈተውትናን ተዳፋፊእና፡ እንጓዓዘሎም
ናይ

ዘይተኣደኑ

መቕዘፍትን

ጥፍእታት፡

መግረፍትን

ብኣእላፍ

ህልቂትን

ዝቑጸር

መፍቶ

ሓይሊ

ሳህራን

ገንዘብ

ባሕርን

ተኸፊሉናን፡

ኣረሜናውያንን

ንዕዳጋን
ክንከውን

“ሕሩያን” ኣምሲሉና እሎ።
ዘመን
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ብሃሳሰ-ለባም ዝኽየድ፡ “ዝዋሓጠ ይዋሓጠኒ፤ ዝረኸበ ይርከበኒ” ዝብል ኣተሓሳስባታትና፡ ነዛ
ሃገር ዘኽፍላ ዘሎ ዋጋ በዚሑ፡ ከቢዱ።

ነቶም “ናብኡ ሕለፉ” ዝብሉና፡ ዝቐርቡን ዝረሓቑን

ሰብ ገንዘብ መወልቲ ከኣ፡ “ገንዘብኩምን መብጻዓኹምን ኣክብልና” እንተንብሎም ምሓሸ።
ምኽንያቱ እቲ ኩሉ ዝገብርዎ ደገፋት፡ ንኤርትራናን ህዝብታታን፡ ዘርብሕ ዘይኮነ ዘሕስርን
ዘዋርድን’ዩ ኮይኑ ዘሎ። ገለ መንእሰያት፡ ብጉጉይ ኣተሓሳስብኦም ዝወስድዎ ስጉምቲ
ንቕድሚት ዝኸይድ እምበር፡ እንታይ ኣሎ

ዘይባሃሎ “ኣብ ገማግም ባሕርን ሳሃራን ምስ

በጻሕኩ፡ ደዊለ ንኹሎም ከጨንቖም ኢየ” እናበሉ ይብገሱ’ሞ፡ ወዮ ብደም ደቂ ሰባት ዝሰኸረ
ሳህራን መታዓይይቱን ባሕርን እናተባራረዩ፡ በቲ ሓደ ወገን ኣብ መሸጣ ኮላሊት በቲ ካልኣይ
ከኣ ኣብ ዕዳጋ ገንዘብን ካልእን ግዳያት ክኾኑ ክትሰምዕ ከለኻ ዘጉህይ’ዩ። ዘይንቡር ኮይኑ
ይስመዓኒ’ሞ፡ እስከፍ ከኣ።
ብምቕጻል

ንሓንቲ

ካብ

ስድራ-ቤታት

ኤርትራ፡

ባሕርን

ሳህራን

ስርዓት

ህግደፍን

ዝተበራርዩላ ታሪኽ ከዝንትወኩም ፍቐዱለይ። እታ ስድራ ኣብ 1984 ከም ስድራ ኮይና
ንቡር ቃል ኪዳን ብምእታው ዝቖመት ሓንቲ ካብ ስድራቤታት ኤርትራ’ያ። ኣብ ጉዕዞ’ዛ
ስድራ ከም ቦኽሪ ኮይኑ እተወልደ፡ ኣብ 1986 ኣብ ዕዳጋ (ባጽዕ)፤ ብድሕሪ’ዚ ማንታ ቆልዑ
ኣብ ሳልሳይ ዓመቱ ብ1989 ተወለዱ። እቲ ቦኽሪ ውላድ ናይ’ታ ስድራ፡ ብሃገራዊ
ኣገልጉሎት ኣቢሉ፡ ኣብ’ቲ ናይ መወዳእታ ዂናት ኢትዮ-ኤርትራ ኣብ ዳሰ ተኾምብያ፡ በቲ
ኩናት ሂወቱ ሓሊፉ። ብምቕጻል እቶም ክልተ መናቱ ኣሕዋት ከኣ፡ ከም ኩሉ ኤርትራዊ
ብ2011 ካብ ሱዳን ናብ ሳህራ-ሊብያ ዝነበረ ጉዕዝኦም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከይበጽሑ፡
ሃለዋቶም ተሰዊሩ ክሳብ ሕጂ ዳሃይ ዝብሃል ከምዘይብሎም ይፈልጥ። ስድራቤታት’ዞም
ወለዲ ብሻቕሎት ናይ’ዞም ዕሸላት ደቆም ሰንቢዶም፡ ዝገብርዎ ጠፊእዎም ኣብ ጉዕዞ’ዛ
ምድሪ ከይጸንሑ፡ እታ ክብርቲ ኣደ ልቢ ድኻም ገይራ ብ2015 ኣብ ባጽዕ ዓሪፉ። ብኹሉ
ሸነኻቱ ዓለም ጸቢባቶ ዝተዋጠረ ኣቦ ከኣ፡ ናይ ኣእምሮ ጸገም ገይሩ ኣብ ጎደናታት ባጽዕ
ቀንፈዘው ክብል ይውዕል ኣሎ። ነዛ ሓጻር ሓቀኛ ዛንታ ከምጽእ ዘገደኒ፡ ውዕሎ ዘየምትን
ደረስትን ደቂ-ዜጋ ምረቶም ዝገልጹሉ ባሕሪ ዘይኮነ፡ ደመኛ ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ’ዩ ክብል
ስለዝደለኹ እዩ።
እቲ ክንጠሚ፣ ክንዓርቕ፣ ክንሓምም፣ ክንመውት ዝገብረና ዘሎ ኣብ ቀረባ እንከሎ፡ ነቲ
ብኣሻሓት ኪሎሜተራት ዝዳወበካ ባህርያዊ ፍጥረት ክትረግምን ክትሓምን ምውዓል እንታይ
ኣምጽኦ። ደመኛ ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ፡ ፈሊጥና ከምዘይፈለጥና ክንመስል
ዝገብረና ኣተሓሳስባን ኣረኣእያን ካብ ስሩ በንቂስና ንደርብዮ። እንተዘይኣሊናዮ ከኣ፡ እቲ
እናሓደረ ዝሓተና ዋጋ ክኸብድ ይኽእል’ዩ። ስለ’ዚ እቲ እንኮ ደመኛ ጸላኢና ስርዓት
ህግደፍን መሓውራቱን እምበር፡ ሳህራን ባሕርን ኣይኮኑን። ንጉጉያት ኣረኣእያ ደቂ-ሰባት
ዘመን
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ንግታእ፡፡ ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ሓላፍነት ናይ’ቲ ኣብ ፎቖዶ ማእሰርትን ኣብ ውሽጥን
ደገን ዝሓቅቕ ዘሎ ውጹዕ ወዲ ህዝቢ ከነሰክሞ ይግባእ። እምበር እቲ ብባህሪ ካብ ቦትኡ
ዘይንቀሳቐስ ሳህራን ባሕርን መሻርኽቱን ኣበሳ የብሎምን። ንሕና ኢና ንኸዶም ዘለና እንበር፡
ንሶም ኣይመጹናን፡፡
ኣንታ ብዝተፈላለዩ ሚድያታትን መራኸቢታትን ሓበሬታታት ተብጽሕ ዘለኻ ውጽዕ-ወዲ
ህዝቢ፡ ባሕርን ሳሃርን ኣይመቃይምትኻን ኢዮም። ሕጂ ውን እንተኾነ ጸላኢኻ ስርዓት
ህግደፍ ኢዩ። ምስ ክቡር ባህልኻን ዓድኻን ምስ እትፈትዎም መተዓብይትኻን የዕሩኽትኻን
ከይትነብር፣ ከይትዓብይ፣ ፍቕሪ ዝመልኦ ሓዳርን ስድራቤታዊ ሂወትን ከይተስተማቕር፣
ከይትመሃርን ከይትለምዕን

ዝገብረካ ንሱ ስርዓት ህግደፍ ጥራሕ’ዩ። እዞም ኩሎም ናይ

ሓርነት ክብርታት ዝምለሱ ከኣ፡ ኣብ ልዕሊ ዑና መቓብር’ቲ እንኮ ደመኛ ጸላኢና ስርዓት
ህግደፍ ጥራሕ ምዃኖም ደው ኢልና ከነስተባህልን ግቡእ ምላሽ ክንህብን መድረኽ ይሓተና
ኣሎ፡ ኣለኹ ንበሎ።

ዓወት ንደሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብና!

ምዮቕ ከይበልና እንነብረላ ደሞክራስያዊት ኤርትራ
ንምህናጽ ብጽንዓት ንቃለስ!!

ዘመን

ታሕሳስ - ለካቲት
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