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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ቅ ሓደ ቁ 1

ገጽ 1

ርእሰ-ዓንቀጽ
ኣብ መንጐ ሞትን ሕየትን ይሳሓግ ንዘሎ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ብርሰት ንምድሓን፡
ብናይ “ኣፍ ኣርክቡ” ናህሪ ንቃለስ!
ንልዕሊ ሓደ ዘመን ባዕዳውያንን ሕሱም መግዛእቶምን ክባራረየሉ ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 25 ናይ ናጽነት
ዓመታት’ውን ኣይጣዓሞን። ኣይጣዓሞን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ’ቲ ብገዛእትን ብሓርነታዊ ኲናትን ዝተፋሕፈሐ ዝባኑ፡
ትንፋስ ዘይህብ መግዛእቲ ስርዓት ህግሓኤ/ህግደፍ ከኣ ዝያዳ ሓሲምዎ። እቶም ከይተሓለለ ተቓሊሱ ዝሳዓሮም ገዛእቲ
ይፍጽምዎ ካብ ዝጸንሑ በደላት ዝሓስም ገበነኛ ስርዓት ህግደፍ ኣጋጢምዎ = ህዝብና።
ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ናጽነት፡ ብገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብዝወረዶ ዘስካሕክሕ ኣደራዕ፡ ካብ
መንግስቲ ኢሰያስ ኣፍወርቂ ዝኸፍእ ጸላኢ ከምዘይብሉ ዝተገንዘበሉ ንቕሓት ጨቢጡ’ዩ። ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም’ዩ
ነይሩ። ንሰላሙን ርግኣቱን ዝዘረገ ጸላኢ፡ ስርዓት ህግደፍ ስለዝኾነ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ደሞክራሲ ንክሰፍነሉ’ዩ ነይሩ ባህጉ።
ሰብኣዊ ክብረቱ ኣሕሲሩን ኣዋሪዱን ብክቱር ትምክሕትን ንዕቀትን፤ ብዘይ ቅዋምን ተሓታትነትን ዝገዝኦ ዘሎ ጸላኢ፡
ስርዓት ህግደፍ ስለዝኾነ። ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ልምዓትን ክሓልፈሉን’ዩ ነይሩ። ምዕባሌኡን ስልጣኔኡን ኮሊፉ፡
ብድሕረት፣ ድኽነትን ዓጸቦን ዝቐጽዖ ዘሎ ደመኛ ጸላኢ፡ ስርዓት ህግደፍ ስለዝኾነ። ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንብዙሕነታዊ
ክውንነቱ ዘተኣናግድ፡ ኣብ ምትእምማንን ምክብባርን ብሄራዊ ህዝብታቱ ዝሰረተ ሓድነትን ጥሙር ቀጻልነትን’ዩ ነይሩ።
ንብሄራዊ ብዙሑነት ህዝብታትና ዝኽሕድን ንጥሙር ኤርትራዊ ሃገርነትን ቀጻልነትን ዝዘርግ/ዘፍርስን ደመኛ ጸላኢኡ፡
ስርዓት ህግደፍ ስለዝኾነ። ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብንቑሑን ወሳንን ተሳትፎኡ ኣቢሉ፡ ደሞክራስያዊ ስርዓት ክተክልን
ምዩቕ ከይበለ ዝነብረላ ናጻ ሃገር ክውን ንምግባር’ዩ ነይሩ። ገባቴ-ኩሉ (totalitorian) ስርዓት ብምትካል ኣንቀጥቂጡ
ዝገዝኦ ዘሎ፡ ጠንቂ ምዝንባልን ስደትን ኣዕናዊ ሳዕቤናቱን ዝገበሮ፤ ብሓርነት ናይ ምንባር ውሕስነት ከሊኡ ግልብልብ
እናበለ ክነብር ዝገበሮ ደመኛ ጸላኢኡ፡ እንኮ ስርዓት ህግደፍ ስለዝኾነ።
እኩብ ድምር ናይ’ዚ ኩሉ ዝወርዶ ዘሎ ሓሳረ መከራ’ዩ’ምብኣር ህዝብና፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ማዕበላዊ ዝኾነ ህዝባዊ
ተቓውምኡ ዘስምዕ ዘሎ። መሪር ቁጠዐኡን ናይ ለውጢ ባህጉን ሰማይ ዓሪጉ ክቃወምን እቲ ፍትሓዊ ቃልሱ ዝሓቶ ዘበለ
ኩሉ ዋጋ ክኸፍልን ካብ ዝኾነ ካልእ እዋን ንላዕሊ (ሎሚ) ድልውነቱ ከራጋግጽ ይርከብ። እቲ ኩሉ ዘካይዶ ዘሎ ውዱብን
ፍኑውን ተቓውሞታቱ ብሓፈሻ፡ ልዕሊ 15 ሽሕ ዜጋታትና ኣብ ቅርዓት ጀኔቫ ዘካይዶ ሰፊሕ ሰላማዊ-ሰልፊ ከኣ ብፍላይ፡
ጉሉህ ምስክር’ዩ። እዚ ከኣ ናይ’ቲ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ህዝብናን ፈታውን ጸላእን ዝፈልጦን ጉሉህ ሓቂ’ዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ
ኤርትራ ዝርከብ ህዝብና ኸ?
ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነብር ዘሎ ህዝብና፡ ኣብ መንጋጋ ሕሱም ጸላእን፡ ኣብ ፋሽስታዊ እቶን ስርዓት ህግደፍ ተሰኽቲቱ
ዝልብለብ ዘሎ ህዝብን ስለዝኾነ፡ ይቃወምን ለውጢ ይብህግን እወ!። “ንሱ ዘይተቓወመ ደኣ መን ክቃወም?! ካብ ዝኾነ
ካልእ ንላዕሊ ለውጢ ክብህግን፡ ፍታሓዊ ሰውርኡ ዝሓተቶ ዘበለ ኩሉ ዋጋ ክኸፍል ድልው ምህላውን ዘጠራጥር ኣይኮነን”
ኢልካ ክምለስ ይካኣል’ዩ። ዝያዳ ንምብርሁ ግን፡ ወኪል ጋዜጠኛ መጽሔት ዘመን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምስ ዝነብሩ 3
ኣቦታትን ኣዴታትን ካብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ቆንጢርና ክንሕብር። ንድሕነቶም ክብሃል ስሞምን ቁሽቶምን ብምዕቃብ፡
እቲ ገላጺ ብሁላቶም ጥራሕ ክንጠቅስ፦
ካብ 65-70 ዝዕድሚአን ኣደ፡ ካብ ሓማሴን፦ “ሰብኡትና፣ ደቅናን ጥሪትናን ዝሃብናዮ ገድሊ፡ ከም’ዚ ገይሩ ክጻወተልና
ኢሉ ዝገመተ ኣይነበረን። ወይለይ ኣዴኻ! ዘዝበቖሉ ደቅና እናመንጠለ ኣጥፊእዎም፤ ጥራይ ኢድና የትርፈና ኣሎ። ኣብ
ከባቢ ኣስመራ ብምህላውና ድዩ እንድዒ፡ ናይ ሕርሻ መሬትና እናሸጠ ይበልዖ ኣሎ። ሕጂ ከኣ እነዉልካ፡ ነታ ናብ ባሕሪ
ወሪድና ሓሪስና እንበልዓ ዝነበርና ከልኪሉና፡ ብጥሜት ክንሃልቕ ጨኪኑልና ኣሎ። እቲ ካብ ኩሉ ገሪሙና ዘሎ ከኣ፡ ነዚ
ኩሉ ባሕሪ ወሪዱ ዝዕንገል ዝነበረ ህዝቢ ሓማሴን ከልኪሉ ከብቅዕ፡ ማል ጀነራላቱ ግን ኣብኡ ይጓሰያ ምህላወን’ዩ። ህዝቢ
ኣጥምዩ፡ ንዓታቶም ሓዚኡሎም። ሑሉፍ-ሓሊፉ ከኣ፡ እተን ዝርካበን ገንዘብና ሃጊሩ፡ ኣብ ወርሒ-ወርሒ ዓቂኑ ብዝሃበና
መቚነን ክንነብር ኣዊጁ። ህዝቢ ኤርትራ መዓት’ዩ ወሪድዎ ዘሎ”።
ካብ 55-60 ዝዕድሚኦም ኣቦ፡ ካብ ኣክለጉዛይ፦ “ህዝቢ ኤርትራ ዘይኢዱ፡ መላኺ ኣጋጢምዎ። ካን ንዒቚና ከኣ። እታ
ዝብለናን ዝገብረናን ጨኒቕዎ። እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሌና ክገብሮ ዝጸንሐ ክፉእ ዊሕድዎስ፡ ሕጂ ከኣ እነሀለ ሰልድና ሃጊርዎ።
ንሱ ያኢ ዓዓቂኑ ክህበና። ገይርዎ ከኣ። ንቡር ውራይ ንክንገብር፡ ካብ’ቲ ኣብ ባንኪ ዝሃገሮ ገንዘብና ክንሕንሽሽ’ኳ
ዘይፍቀደልና!። ኣብ’ቲ ውራይ እንገብሮ ወጻኢታት ዝርዝር ዝሓዘ ወረቐት ሒዝና ናብ ኣስመራ ኬድና ከነጽድቕ፤ ዝጉመድ
ዘመን

ግንቦት - ሓምለ

ቅ ሓደ ቁ 1

ገጽ 2

ጐሚዶም ቀኒሶም ምስ ኣጽደቑልና’ዩ፡ ባንኪ ኬድና ከነውጽእ ዝፍቀደልና። እተን ዝተፈቐዳልና ገንዘብ ኣብ’ታ ዘእተናያ
ወረቐት ከምዝዋዓላ ንከረጋግጹ ከኣ ድሓር ንሕተት። እቲ ጋዶ ኮይኑ ዘሎ ግን፡ ህዝቢ’ውን ነቲ ምልኪ ምልማዱ’ዩ። እቲ
መንግስቲ ንዘዝበሎ ዘበለ ሱቕ ኢሉ ዝቕበል ኮይኑ። ኣንታ ኣይውረድ’እንበር፡ እቲ መንግስቲ፡ ሎሚ ሓሓደ ኢድኩም
ክቖርጸኩም ስለዝኾንኩ፡ ተቐሪብኩም ጽንሑኒ” ኢሉ እንተዝእውጅ፡ ኩሉ ኢዱ ጢል ኣቢሉ ምወጸ። ምዃን ህዝቢ እንታይ
ዓቕሚ ኣለዎ። ህዝቢ ህጡር መራሒ እንተረኸበ እንዳኣሉ ዝገብር። ህዝቢ በብውልቁ ብዒሕን ዓሕን ከብዱ ተነፊሑ’ዩ።
ነንሕድሕድና ከኣ ከይንትኣማመን ገይሩና’ዩ። ፋሕ ፋሕ ኣቢሉና። እዞም ኣብ ደገ ዘለኹም ከኣ ከይትገላግሉና ኣቢኹም።
ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ፡ ዝገላግሎ ሓይሊ ኢዩ ዝደሊ ዘሎ። እንተትብገሱስ ኩሉ ናባኹም ምፈሰሰ ነይሩ”።
65 ዝዕድሚኦም ኣቦ ካብ ሰራየ፦ “መንግስቲ ማለት ጓሳ’ዩ። ህዝቢ ክኣ ኣባጊዕ። ጓሳ ንኣባጊዑ ብሰላም ወፊረን ክኣትዋ፡
ወኻርያ ከኣ ከይትጻወተለን ይሕልወን። መንግስቲ ከኣ ንህዝቡ ከምኡ’ዩ። እንተ’ዚ ናይ ሃገርና ነገር ግን፡ ግምጥልሽ ኮይኑ።
እቲ ጓሳ( ባዕሉ እቲ መንግስቲ) ወኻርያ ኮይንዎ። መጻወቲ ገይርዎ። ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝሓሰመ ጸላኢኡ ጓሳኡ’ዩ። እቲ
መንግስቲ ባዕሉ፡፡ እነሆልካ ድኣ’ሲ፡ ህዝቢ ዝተረፎ የብሉን ዛንዛን ኢሉ እዩ። እግዛእብሄር ከቑርረልና ካብ ምምህላል
ሓሊፍና እንታይ ክንገብር ኢልካና”። --------- ክብሉ ይገልጽዎ።
ስለ’ዚ ብዘይካ’ቶም፡ በቲ ስርዓት ቀጥታዊ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ዕማኾ ዘይመልኡ ዉሑዳት፡ ኩሉ ዉጹዕ ህዝቢ ኤርትራ (
ኣብ ውሽጥን ወጻእን)፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ስርዓት ዘለዎ መሪር ቁጥዐን ተቓውሞን ኣብ’ቲ ዝበረኸ ጥርዙ በጺሑ’ዩ። ገባቲ
ስርዓት ህግደፍን ኩሎም ናይ ጭቖና ማሕውራቱን ክውገዱሉን ለውጢ ክርእይን ዘለዎ ድልየት ዝላዓለ’ዩ። እቲ በኲሩ
ዘሎ፡ ነዚ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ማዕበላዊ ተቓውሞ ሓፋሽ ኣስሚሩን ኣዋሃሂዱን ዝመርሕ ሕቶ ህጡር መሪሕ‘ዩ። ህዝቢ ኣብ
ዝላኣኾ ሃገራዊ ውራይ ዝውዕልን ካብ’ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣንጸላልዩ ዘሎ ረማሲ ህግደፋዊ መዓት
ዝገላግሎን መሪሕ ውድብ’ዩ ዝጽበ ዘሎ። እዚ ናይ ብቑዕ መሪሕ ዉድብ ሕቶ’ዚ ከኣ፡ እቲ ካብ ዓንተቦ ኣትሒዙ ንሰውራና
ከሳቕዮ ዝጸንሐን መሊኡ ዘይተፈትሐ ዘሎ ሕቶ’ዩ።
ነዚ ክሳዳዊ ሕቶ ሰውራና ዝኾነ ሕቶ መሪሕ ውድብ ብብቕዓት ንምምላስ፥

ዉሕስነት ዘለዎ ሰላም ቀጻልነት ዘለዎ ሃገራዊ ልምዓትን ንቑሕ ተሳትፎ ሓፋሽ ዘአንግድ ደሞክራስን ብምስፋን
ኣብ ምትእምማን ብሄራዊ ብዝሑነት ህዝብታት ዝሰረተ ስሙር ኤርትራዊ ሃገርነት ራእይ ምጭባጥ የድልይ።
 መሰረታዊ ዕላማታቱ ድማ፦
 ልእላዊ ክብረትን ወሳንነትን ሓፋሽ ምእማን’ዩ። ሓፋሽ ህዝብታትና ዘይተጓደለ ሰብኣውን
ደሞክራስያውን መሰል ዜጋታት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ብሄራዊ ህዝብታትና ከማዊ ብሄራዊ መሰል ርእሰ
ውሳኔኦምን ንክረጋገጸሎም ምቅላስ’ዩ። ኣብ ኩሎም ወሰንቲ ሃገራዊ ጉደያቶም ንቊሕን ወሳንን
ተሳትፍኦም ንከረጋገጸሎም ምቅላስ’ዩ።
 ንቑሕ ተሳትፎን ረብሓን ሓፋሽ ማእከሉ ዝገበረ ምንጪ ስልጣን ሓፋሽ ህዝቢ ባዕሉ ምዃኑ ብምእማን
ረብሓ ሓፋሽ ማእከሉ ዝገበረን ብንቑሕ ተሳትፎን ድምጹን ኣቢሉ ፌዴራላዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት
ንምትካል ምቅላስ።
 ነዚ ክውን ንምግባር ድማ ብደሞክራስያዊ ኣረኣእያን ብደሞክራስያዊ ናይ ኣሰራርሓ ባህልን ዝጐልበተ
ስጡም ውደባ፡ ብብቑዑን ውፍይን ኣመራርሓ ብምጉልባት መድረኽ ንዝሓቶ ጠለባት ብብቓዓትን
ቅድሚት ተሰሊፉን ብምምላስ’ዩ ዝረጋገጽ።
ዉድብና ኤስደለ፡ ነዚ ክሳዳዊ ሕቶ’ዚ ብብቕዓት ንምምላስ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡ ቅድሚት ተሰሊፉ ግቡኡ ንክገብር ዝቃለስ
ዘሎ ውዱብ’ዩ።

ዘመን

ግንቦት - ሓምለ

ቅ ሓደ ቁ 1

ገጽ 3

ተንታኒ ሓተታ
እዚ ዓምዲ’ዚ፡ ኣብ ውዕዉዕ ሃገራዊ ጉዳይ፡ ትንታነታት “ዘመን” ዝወሃበሉ ዓምዲ’ዩ።

ግንቦተ-ሰነ ዓመተ 2016፡ መሪር ቁጠዐ ህዝብታት ኤርትራ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ፡
ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ - ንሓርነት
ነዘን ክቡራት ወርሓት ግንቦተ-ሰነ ከም ሃገራዊ በዓላት ብክብ ዝበለ ድምቀት ክንዝክረን ካብ
እንጅምር እነሆ 25 ዓመታት ኮይኑ። ሎም-ዘመን ከኣ ንመበል 25 ዓመት ዘኪርናየን ውዒልና። 25
ዓመታት መመላእታ፡ መንግስቲ ህግደፍን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ክልተ ዘይቃደዉ ጫፋት ኮይንና
ድማ ኢና ክንዝክረን ጸኒሕናን ዘለናን። ሕማቕ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ምስ ምውጋድ
ባዕዳዊ መግዛእቲ፡ ግዝያዊ ልዕልነቱ ዘረጋገጸን፡ ንፖለቲካዊ ሜዳ ኤርትራ ዝባሓተን ውድብ
ህግሓኤ/ህግደፍ፡ ህልም ዝበለ ጸረ-ህዝቢ፣ ጸረ-ደሞክራሲ፣ ጸረ-ሰላምን ጸረ-ምዕባለን ስርዓት ተኺሉ።
ካብ’ዚ ድሑር ጸረ-ህዝቢ ባህርያቱ ተበጊሱ፡ ከብዕለንን ክዝክረን’ዩ ጸኒሑን ዘሎን። ንገባቲ ጸረ-ህዝብን
ጸረ-ምዕባለን ስርዓቱ ብዘገልግል ኣገባብ ከኣ ክዝክረን ክሽሕጠለንን’ዩ ጸኒሑን ዘሎን። ናይ ፖለቲካዊ
ስልጣን መኪና (political machinary) ገቢቱ ብምዕትዓት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ካብ ዘለዎ
ክቱር ንዕቀት ተበጊሱ ንህዝብታትና ንሱ (መንግስቲ ህግሓኤ/ ህግደፍ) ዓቂኑ ካብ ዝሃቦም ወጻኢ
ክሓስቡን ክዛረቡን ክገብሩን ዘይፈቅድ ስርዓት ተኺሉ። ለኪዑ ካብ ዝሃቦም ወጻኢ እንተተዛሪቦምን
እንተተንቀሳቒሶምን ከኣ፡ በቲ ፋሽስታዊ ናይ ስልጣን መኪናኡ ክጥሕኖም’ዩ ጸኒሑን ዘሎን። ሰብኣዊ
ክብረቶም ቀንጢጡ ድማ፡ ብሓለንጊ ድኽነትን ውርደትን ክቅጥቅጦም ጸኒሑን ኣሎን። እንሆ ከኣ
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኤርትራን ህዝባን ኣብ መንጎ ሞትን ሕየትን ክሳሓጉን፡ ከቢድ ናይ ብርሰት ሓደጋ
ከንጸላልዎምን ገይሩ ኣሎ። መራሕቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ነዘን ክቡራት በዓላት ክዝክርወን እንከለው፡
ሰብኣዊ ክብረት ዜጋታት ኣሕሲሮም ንክገዝኡ፤ ልኡላዊ ክብረት ህዝብታት ንከዋርዱ፤ መጻኢ ዕድል
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣጸልሚቶም ብናይ ድኽነት ኩርማጅ ንክገርፍዎ ዓሊሞም’ዮም ዝዝክርዎ።
ንክቡር ተልእኾ’ዘን በዓላት ከሕስሩን ከዋርዱን’ዮም ዝውዕሉ።
ደለይቲ ፍትሕን ማዕርነትን ህዝብታትና ድማ፡ በቲ ሓቀኛ ተልእኮኣን’ዮም ዝዝክርወን። ሕድሪ
ናይ’ቶም ንሓርነትን ፍትሕን ዝሓለፉ ሰማእታት ኣብ መፈጸምታኡ ንከብጽሑን፡ ናይ ቃልስን
ጽንዓትን ስንቂ ንክዓጥቁን ቃል ዝኣትውለንን ቃሎም ዘሕድሱለንን ዕለታት’የን። ህዝቢ ኤርትራ
(ሎም-ዘበን 2016) ነዘን ክቡራት በዓላት ክዝክረን እንከሎ፡ ካብ’ቲ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዘዋህለሎ
ንቕሓት ሰማይ ዓሪጉ፡ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ ጸላኢ ከምዘይብሉ ምግንዛቡ’ዩ። ፖለቲካዊ
ሓርነት ዜጋታትን ልእላዊ ክብረት ህዝብታትን ኤርትራ ዘሕሰረን ዘዋረደን ናይ ርሑቕ ጸላኢ
ከምዘይብሉ ብምግንዛብ፡ እንኮ ደመኛ ጸላኢኡ ወዲ ሃገሩ ስርዓት ህግደፍ ምኳኑ ዘረጋገጸሉ ኩነታት
ምፍጣሩ’ዩ። ነዚ ቀንዲ ደመኛ ጸላኢኡ ዝኾነ፡ ናይ ድኽነትን ዕንወትን ሓይሊ ስርዓት ህግደፍ
ንምውጋድን፡ ህላወን ቀጻልነትን ኤርትራን ህዝባን ንምውሓስን ከኣ ድርብ ንቅሓትን ናይ ቃልሲ
ቁጥዐን ብምዕጣቕ ውዱብ ንቕሎኡ ንሓርነት፡ ቃል-ኪዳን ዝኣስረሉ ዕለታት’ዩ ገይሩ ዘኪርወን
ውዒሉ። ግንቦተ-ሰነ 2016 ግን፡ ንሱ ጥራሕ ኣይኮናን ኣኣንጊደን። ናይ 25 ዓመታት ውህሉል
ዘሰቅቕ መግዛእቲ ስርዓት ህግደፍ ብዝፈጠሮ፦
I.
ካብ 25-28 ግንቦት 2016 ብሰንኪ ፋሽስታዊ መግዛእቲ ህግደፍ እግሮም ናብ ዝመርሖም ሃጽ
ኢሎም ክጠፍኡ ( ክስደዱ) ክብሉ፡ ከባቢ 700 ዜጋታትና ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሎም ዝሃለቕሉ
ሕማቕ ትርኢት’ውን ኣእንጊደን’የን። ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ብሓዘን ተኾምቲሩ ዝሓለፈን ወርሓት’የን።
ዘመን

ግንቦት - ሓምለ

ቅ ሓደ ቁ 1

ገጽ 4

እቲ ብድኽነት፣ ብሓዘንን ውርደትን ህዝቢ ኤርትራ ዝፍሳህ ስርዓት ህግደፍ ድማ፡ ቅጭጭ’ኳ
ኣይበሎን። ህዝብና ግን ብሓዘንን ድርማሞን ጥራሕ ዝሓለፈን ወርሓት ኣይነበራን። ኣብ ልዕሊ’ቲ
ናይ ኩሉ ጸገማቱ ጠንቂ ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ዝነበሮ መሪር ቁጥዐን ነድርን፡ ተወሳኺ ነዳዲ ኮይንዎ፡
ካብ ህግደፍ ዝዓቢ ጸልኢ ከምዘይብሉን ንከብርሶ ዝጨከነ ስርዓት ምዃኑን ኣጸቢቑ ከለልዮ ኮይኑ’ዩ።
ብሰውራዊ ቅልጽሙ ንክድምሰሶ ከኣ፡ እቲ ቃልሲ ዝሓቶ ዘበለ ዋጋ ንክኸፍልን ቅርቡነቱ ንከረጋግጽን
ናይ ቃልስን ዓወትን ቁጥዐ ኣስኒቕዎ’ዩ።
II.
ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክፍጽሞ ዝጸንሐን ዘሎን ዘይተኣደነ ግፍዕታትን
ነውርታትን ደረት የብሉን። ኣዕናዊ ሳዕቤናቱ ከኣ ነቶም ቀንዲ ግደያት ህዝብታት ኤርትራ ጥራሕ
ዘይኮነ ንከባብን ዓለምን’ውን መዛረቢ ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን። ክፍጽሞ ዝጸንሐ ወራራት፣ መሰልርእሰ-ውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዘይኣምኑ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝጸንሐን ዘሎን
ነውራም ልፍንቲ፤ ግብረ-ሽበራዊ ተግባራትን ምስ ጉልባቦም ዝቐልዑ ጥሩፋት ሓይልታት ከካይዶ
ዝጸንሐ ጽምዶታትን፡ ናይ ከባቢና (ዞባናን) ዓለምን ስግኣት’ውን ኮይኑ’ዩ ጸኒሑ። ብድምር
ምኽንያታቱ ከኣ ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ( ው/ሕ/መ)’ውን ኣቓልቦ ክገብረሉ’ዩ ጸኒሑ።
ኣብ ዝሓለፈ 2ተ ዓመት፡ ው/ሕ/መ ዘቖማ መርማሪት ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፡ ዓሚቕ
መጽናዓቲ ብምክያድ፡ ኣብ ኤርትራ ንገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝምጥን ግፍዕታት ይፍጸም
ምህላው፤ እዚ ገበናት’ዚ ዝፍጽሙ ዘለዉ ከኣ እቲ ስርዓትን ልእኻቱ መራሕትን ምዃኖምን፤ ኣብ
ቅድሚ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት (ICC) ቀሪቦም ፍርዶም ክረኽቡን ክቕጽዑን ከምዝግባእ
ዝእምት ጸብጻብ ኣቕሪባ’ያ። እዚ ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ው/ሕ/መ ቀሪቡ ብሰፊሕ ተቐባልነት
ዝጸደቐ ጸብጻብ ከኣ፡ ኣብ’ዚ ታሪኻዊ ወርሓት ግንቦተ-ሰነ 2016 (ብዕለት 21 ሰነ 2016) እዩ ነይሩ።
እዚ ታሪኻዊ ዓወት’ዚ፡ ናይ’ቲ ደላይ ለውጢ ህዝቢ ኤርትራ ዓወት ክኸውን እንከሎ፡ ነቲ ገበነኛ
ስርዓት ህግደፍን ሸፋቱ መራሕቱን ድማ ዲኖ ህበይ ክኽደኑ፣ ክዋረዱን ርእሶም ከድንኑን ዝገብር
ስዕረት’ዩ።
እዚ ዓወት’ዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሃቦ ተወሳኺ ዓቕሚ ኣለዎ። ነቶም ብዘይፍለጥ (ተደናጊሮም)
ንስርዓት ህግደፍ ክድግፉ ዝጸንሑ ውጹዓት ደቂ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ጎኒ’ቲ ህዝቢ ኤርትራን ዓለምን
ዝተነወርዎ ስርዓት ህግደፍ ምጽንሖም ክግንዘቡን፡ ደው ኢሎም ክሓስቡን ዝገብር’ዩ። ነቶም ደለይቲ
ለውጢ ህዝብታት ድማ፡ ሰፊሕ ናይ ቃልሲ ዲፕሎማስያዊ ጸጋ ዝፈጥረሎም ባይታ ኣጣጢሑ ኣሎ።
III.
ታሪኻዊ ወርሓት ግንቦተ-ሰነ 2016፡ ሰፊሕ ህዝባዊ ማዕበል ደለይቲ ለውጢ ህዝብታትና
ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ዝተራእየሉ ወርሓት’ውን እዩ። እቲ ቁጥዐኡ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ
ሰማይ ዝዓረገ ህዝብና፡ ኣብ ቅርዓታት ጀኔቫ እስራኤልን ኢትዮጵያን ብዓሰርተታት ኣሸሓት ወጺኡ
ማዕበላዊ ሰለማዊ ሰልፍታት ዘካየደሉ እዋን’ውን’ዩ። “ጭቆና፣ ብርሰትን ውርደትን ህዝቢ ኤርትራ
ይኣክል! ሞት ንስርዓት ህግደፍ! ገበነኛታት መራሕቲ ህግደፍ ናብ ፍርዲ!” እናበለ፡ ዝዋዓለሉ ታሪኻዊ
መዓልታት እዩ ነይሩ። እዚ ማዕበላዊ ሰለማዊ ሰልፍታት’ዚ ዘረጋገጸ ሓቂ እንተሃለወ፡ ህዝብና
ንለውጢ ዘለዎ ባህጊ ኣብ ዝላዓለ ጥርዙ በጺሑ ምህላው ዝምስክር’ዩ። እቲ ንለውጢ ዝካየድ ቃልሲ
ድማ፡ ኣንጻር’ቲ እንኮ ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ክቐንዕ ከምዝግባእ
ዘርኢ’ዩ። ድልውነት ናይ ህዝብና፡ እቲ ቃልሲ ዝሓቶ ኣድላዪ መስዋእቲ ንምኽፋል ቁሩብ ምህላው
ዘርኢ ምስክር’ዩ። እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዝግበር ቃልሲ፡ እቲ ሰውራ ዝሓቶ
ወድዓዊ ባይታ ምሒር በሲሉ ምህላው ዘረጋግጽ ሓቂ’ዩ። እዚ ከኣ ዓቢ ተወሳኺ ዓወት ንህዝብታት
ኤርትራ’ዩ።
IV.
እዞም ኩሎም ዓወታት’ዚኣቶም ተደሚሮም ዘረጋግጽዎ ነገር እንተሃለወ፡ ህዝብታትና ካብ
ጭቡጥ ፖለቲካዊ ተመኩሮኦም ብዘዋህለልዎ ትምህርቲ ዝተረኸበ’ዩ። ንሱ ድማ እዚ ዝሓለፈ 25 ናይ
ናጽነት ዓመታት ብሓደ ወገን፡ ዘስካሕክሕ መግዛእቲ ስርዓት ህግደፍ ከኣ በቲ ካልእ ወገን፡ ዝፈጠሮ
ማዕበላዊ ቁጥዐ ህዝብታት’ዩ። ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ህግደፍ ዝኸፍእ ደመኛ ጸላኢ ንላዕሊ
ዘመን
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ከምዘይብሎም፤ ኣብ ህላወን ቀጻልነትን’ዚ ኣራዊት ስርዓት’ዚ፡ ህዝብታትና ካብ ሕማቕ ናብ ዝኸፍአ
ድቕድቕ ጸልማት ዘእተዎም ስርዓት ምዃኑ፤ ኣንጻር’ዚ ጸረ-ህዝቢ ስርዓት’ዚ ናይ ምቅላስ ጉዳይ
ድማ፡ ንህላወን ቀጻልነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝግበር ናይ “ኣፍ ኣርክቡ” ዕማም ምኳኑ ዘግሃደ
ትምህርቲ ብምሃቡ ዝተፈጥረ ንቕሓት’ዩ። እዚ ከኣ፡ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራን ገባቲ ስርዓት ህግደፍን
ተቖራሪጾም ከምዘለው ዘርኢ ሓቂ’ዩ።
እቲ ወድዓዊ ኩነታት ክንድ’ዚ በሲሉን ሓሊፍዎን ኣሎ። ፍኑው ተቓውሞን ሰለማዊ ሰልፍታትን
ደለይቲ ለውጢ ማዕበል ፈጢሮም ኣለዉ። ነዚ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ብሱል ወድዓዊ ባይታ፡ ብሱል በዓል
ቤታዊ ዓቕሚ ከምዝሓትት ከኣ ታሪኽ ሰውራና’ውን ደጋጊሙ ምሂሩና’ዩ። ቅኑዕ መስመር ዝጨበጠ፤
ኣብ ወሳንነትን ንቑሕ ተሳትፎን ሓፋሽ ዝኣምን፤ ብደሞክራስያዊ ናይ ኣሰራርሓን ባህልን ዝተሃንጸ
ስጡም ደሞክራስያዊ ውደባን፤ ብብቑዕን ውፉይን መሪሕነት ዝተደንፍዐ መሪሕ ውዱብ (በዓል
ቤታዊ ዓቕሚ) ይሓትት ኣሎ = እዚ መድረኽ።
ሕቶ ቅኑዕ መሪሕ ውድብ ክሳዳዊ ሕቶ ኩሉ ሰውራ’ዩ። ስለ’ዚ ከኣ ክሳዳዊ ሕቶ ሰውራና’ውን’ዩ። እዚ
ክሳዳዊ ሕቶ’ዚ ብብቕዓት ብሰንኪ ዘይምምላሱ፡ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ሓርነታዊ ሰውራና ዘኽፈለና
ከቢድ ዋጋ፡ ታሪኽ’ዚ ዝሓለፈ 25 ናይ ናጽነት ዓመታት መስኪርዎ ኣሎ = ነዚ እንርእዮ ዘለና
ኣራዊት ውድብን መንግስትን ህግደፍ’ዩ ወሊዱ። ሕጂ’ውን እንተኾነ እነሆ ዋጋ ከኽፍለና ይርከብ።
ቁጥዐ ህዝብታትና ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፤ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቓውሞን ናይ ለውጢ ባህግታቱን፤
ህዝብታትና ሰውርኦም ዝሓቶ ዋጋ ንምኽፋል ዘለዎም ቅርቡነትን ሰማይ ዓሪጉ ኣሎ። ግን ድማ ነዚ
ከም’ዚ ዝኣመሰለ ብሱል ወድዓዊ ናይ ቃልስን ዓወትን ኩነታት፡ ናብ ረብሓ ህዝብና ከውዕል
ዝኽእል፤ ንንቑሕን ወሳንን ተሳትፍኦም ዘእንግድ፤ ህዝብና ኣሚኑ ዝልእኮን ህዝቢ ኣብ ዝላኣኾ
ሃገራዊ ውራይ ዝውዕልን፡ ብቑዕ መሪሕ ውድብ የድልዮ ኣሎ።
ህዝብና፡ በቲ ንቕሓት ሓፋሽ እናኣጉተመን ንንቑሓት እናጨፍለቐን ዝገበለ ውድብ ህግሓኤ/ህግደፍ
ኣንቢሩሉ ዝጸንሐ የዋህ እምነት ዝተጠልመ ህዝቢ’ዩ። በዚ ጥልመት’ዚ ዝተሳናበደ ህዝቢ’ዩ። ካብ
ጭቡጥ ፖለቲካዊ ተመክሮኡ ብዝረኸቦ ትምህርቲ፡ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ ጸላኢ ከምዘይብሉ
ኣብ ዝተገንዘበሉ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ከኣ፡ እቲ መሪር ዋጋ ዘኽፈሎ ስኽፍታኡ ኣብ ቦቱኡ ኣሎ። ነዚ
ጭቡጥ (ህልው) ስኽፍታኡ ዝያዳ ዘጋድድ ድማ፡ ህልው ኩነታት ደምበ ተቓውሞ ሰውርኡ’ዩ። በቲ
ሓደ ወገን ምብዝሓን ምርባሕን ውድባት፤ በቲ ካልእ ወገን ድማ ዛሕዛሕ ዝበለን ዘይሰመረን
ፖለቲካዊ ሂወቶም’ዩ። ህልው ብዝሓት ውድባት ደምበ ተቓውሞ ሰውራና፡ ነቲ ካብ ህዝብታትና
ክልዓል ዝጸንሐን ዘሎን ደሞክራስያዊ ሕቶ ሓድነትን ጥምረትን ጭቡጥ ምላሽ ብምሃብ፡ ኣብ ሃገራዊ
ውራይ ክውዕልን ካብኡ ዝጥለብ ውፉይ ህዝባዊ ጽምዶ ከሳላስልን ዘይምብቅዑ፡ ንሻቑሎቱን
ስኽፍታኡን ዝውስኽ’ምበር ዝንክየሉ ኣይኮነን። እዚ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ደምበ ተቓውምኡ እምነት
ክስእንን (ክሳብ’ውን ክቐብጾም) ኣብ ጎኖም ከይዓስልን ክገብር ይርከብ። ኩነታት ሃገርና ከኣ፡ ህዝብን
ሃገርን ካብ ህግደፋዊ ናይ ብርሰት መዓት ንምድሓን ናይ ”ኣፍ ኣርክቡ” ኩነታት ምዃኑ፡ ነቲ ክሳዳዊ
ሕቶ ሰውራና ዝኾነ፡ ሕቶ ብቑዕን ዱልዱልን መሪሕ ውድብ ብናይ ‘’ኣፍ ኣርክብ’’ ናህሪ ክዓኩኽ
ዝጥለበሉ ዘሎ ኩነታት’ዩ።
ነዚ ክሳዳዊ ሕቶ ሰውራና ዝኾነ ሕቶ ብቑዕን ዱልዱልን መሪሕ ውድብ፡ ብመጠን’ቲ ናይ ‘’ኣፍ
ኣርክቡ’’ ናህሪ ንምምላሽ ዝካየድ ቃልሲ፡ ንጽባሕ ዘይብሃለሉ፡ ናይ ሎም ሕቶ ካብ ኮነ፡ ክውን
ንምግባሩ፥
 ታሪኽን ተመክሮን ሕሉፍ ሓርነታዊ ሰውራ ህዝብና ብግቡእ ምግምጋምን የድልይ። ናይ
ውድቀት ተመኩሮኡን ድኽመታቱን ብግቡእ ምልላይን፡ ካብኡ ክርከብ ዝኽእል ትምህርቲ ክሕፈስን
ይግባእ። ንዝጸንሕዎ ኣወንታዊ ጎንታት ኣላሊኻ፡ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ንምውራሱን ናብ ወሎዶታት
ዝሰጋገረሉ ኩነታት ምፍጣር ይግባእ። ንህልው ኩነታት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ወድዓውን ብሱልን
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ገምጋም ከካይድን፡ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ንጹርነት ክቕየስ ምግባር’ውን ናይ ሎም ዕማምና’ዩ።
እዚ ከኣ ንዱልዱል መበገሲ፡ ዘተኣማምን መሰረት ምኳኑ ክዝንጋዕ ኣይግባእን።
 ካብ’ዚ ቀጺሉ ዝመጽእ ካብ’ቲ ዝግበር ወድዓዊ ገምጋም ዝነቀለ ቅኑዕ ህዝባዊ መስመር
ምጭባጥ’ዩ። ኣብ ወሳንነትን ልኡላዊ ክብረትን ህዝብታትና ኣጽኒዑ ዝኣምን፤ ንንቑሕን ቀጥታውን
ተሳትፍኦም ዘተኣናግድ፤ ንህላወን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ክብሃል፡ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ
ዝካየድ ዉዕዉዕ መድረኻዊ ሕቶ ህዝብና ብግቡእ ዝምልሽ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ መስመር ክጭበጥ
ይግባእ። ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ መስመር ዝተሃንጸ ስጡም ውድብ፤ ነቲ ኣጋጢሙና ዘሎ ጽንኩር
መድረኽ ዝጠልቦ ‘’ኣፍ ኣርክቡ’’ ዝምጥን፤ ብዝተጠናኸረ ብቑዕን ውፉይን ኣመራርሓ ዝተሃንጸ፤
ህዝቢ ኣብ ዝላኣኾ ቀዳምነት ሃገራዊ ውራይ ዝውዕል፤ መሪሕ ውድብ ንክዓኩኽ ክጉልብትን ንጠልብ
ኣለና።
ህልው ኩነታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ በቶም ዝሓለፉ ተበራረይቲ ጨካናት ገዛእትን ብፋሽስታዊ
መግዛእቲ መንግስቲ ህግሓኤ/ህግደፍን ዝባኑ ተፋሕፊሑ’ዩ። ሰልክዩ’ዩ። ድሕሪ ውድቀት ስርዓት
ህግደፍ፡ ካልእ ጸረ-ደሞክራሲ ዝሽከምን ዝኽእልን መንኩብ የብሉን። ስለ’ዚ ምስ’ቲ ምሒር በሲሉ
ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ሃገርና፡ እዚ ክሳብ ሕጂ ቦዂሩ ዝጸንሐን ዘጊት ዘሳቕዮ ዘሎን በዓል ቤታዊ
ሕቶ ብቑዕ መሪሕ ውድብ ብዘተኣማምን መንገዲ ብምምላሽ፡ ኩሉ መደያዊ ኣደራዕ ህዝብና ክኣኽሎ
ኣለዎ። ውድብና ኤስደለ ከኣ፡ ነዚ ክሳዳዊ ሕቶ’ዚ ብዘተኣማምን ንምምላስ ኣብ ዝካየድ ምዑት
ቃልሲ፡ ቅድሚት ተሰሊፉ ብሙሉእ ዓቕሙ ክረባረብ’ዩ።

ፋሽስታዊ መግዝእቲ ስርዓት ህግደፍ ይኣክል! ኣብ ጎኒ ቅኑዕ ሰውራዊ
ደሞክራስያዊ መስመር ብምስላፍ፡ ንቑሕ፡ ዉዱብን ዕጡቑን ቃልሲ
ንምክያድ ንለዓል!
“ኣደ ጸጉራ ብድርሙሙ፡ እቲ ድርማሞ ከይተፈትሐ፡ ካልኣይ ክትድርመም?!--- ኣደ ብኹርምይታ፡
በቲ ቀዳማይ ከይተደበሰት ውዑይ ሓዘን ክትርዳእ?!---- ኣሕዋተይ፡ ሎሚ ዘይወጸ፡ ሎሚ ንመሰልን
ሓቅን ዘይወጸ፡ ብሂወቱ ዘሎ ሬሳ ጥራሕ’ዩ” ኣድሓነት ገብርኤል
ህዝቢ ኤርትራ ትእምርቲ ምዑት ቃልስን ጽንዓትን ኮይኑ፡ ንዝወረድዎ ተባራረይቲ ባዕዳውያን
ገዝእቲ ኣረብሪቡ ዝሳዓረ ህዝቢ ምዃኑ ታሪኽ ዘግህዶ ሓቂ’ዩ። ልኡላውነት ሃገርና ኤርትራ ካብ
ዝረጋገጽ ከኣ እንሆ 25 ዓመት ደፊኑ ኣሎ።
እንተኾነ ግን እቲ ምስ ምውጋድ ባዕዳውያን ገዛእቲ፡ ንዝረኸቦ ጊዚያዊ ልዕልነት ተጠቒሙ፡
ንፖለቲካዊ ስልጣን ኤርትራ ዝገበተ ውድብ ህግሓኤ/ህግደፍ፡ ጸረ-ደሞክራስን ጸረ-ሰላምን በረኸኛ
ስርዓት’ዩ ተኺሉ። እነሆ ከኣ፡ ብሕጊ ኣራዊት ክገዝእ ጸኒሑን ኣሎን። ትንፋስ ብዘይህብ ኣዕናዊ
ስርዓቱን ናይ ጭፍጨፋ መሓውራቱን ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ እቶም ሕሱማት
ባዕዳውያን ገዝእቲ ይገብርዎ ካብ ዝጸንሑ ነውርታት ዝኸፍእ፡ ሓሳረ-መከራ ከውርድ መሬት ይዓርብ
ኣሎ።
ጸረ-ሰብኣዊ ፍጡር ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዘለዎ ክቱር ንዕቀት ዝብገስ፤
ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብዘይ ሕግን-ድግን ዝገዝእ፤ ንህዝቢ ኤርትራ ብጅምላ ከም ብሕታዊ
ንብረቱ (ኣቕሓ) ብዝርኢ ጽዩፍ ስርዓቱ፡ ሰብኣዊ ክብረት ዜጋታትና ኣሕሲሩን ኣዋሪዱን ክገዝእ
ይርከብ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ፋሽስታዊ
ናይ ማሕበራዊ ምህንድስና ተግባራት ብምፍጻም ብጊላዊ ኣገዛዝኣኡ፡ ሃገር ከብርስ ዝርከብ ስርዓት
ምዃኑ ጭቡጥ ተመኩሮ እዚ ዝሓለፈ 25 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣግሂድዎ ይርከብ። ሕሉፍ ሓሊፉ
ንህዝቢ ኤርትራ ኣድክዩን ኣጥምዩን ዝቐጽዕ፤ ሃብትን ጥሪትን ህዝብና ብምህጋር ነቶም መሰረታዊ

ዘመን

ግንቦት - ሓምለ

ቅ ሓደ ቁ 1

ገጽ 7

ጠለባት ወዲ-ሰብ ዝኾኑ መግብን መጽለልን ሓሪሙ፡ ኣሰልክዩ ዝቐትል/ዘብርስ፤ ንሃገርና ድማ
ጠቕሊሉ ዝርምስን ዘዕኑን ተግባር ክፍጽም’ዩ ጸኒሑን ዘሎን።
ሕሱም መግዛእታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝመረሮ ህዝብና ድማ፡ እቲ ዝከኣሎ ተቓውሞ ካብ ምስማዕ ዓዲ
ኣይወዓለን። ተቓውሞኡ ካብ ዝገልጸሎም ዘሎ ዝላዓለ መልክዕ ከኣ፡ ነቲ ስርዓት ራሕሪሕካ ሃጽ
ኢልካ ምስድድ ኮይኑ ይርከብ። እንተኾነ ግን፡ ነቲ ስርዓት ራሕሪሕካ ብምውጽእ ዝግለጽ ስደት ካብ
ጎዶቦታት ሃገርና ( ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን) ንዝተረኽበ ናይ ዕቑባ ዕድላት ብምጥቃም
ጥራሕ ዝውሰን ኣይኮነን። ናብ እስራኤልን ኣውሮጳን ንምብጻሕ ክባሃል፡ ዓሰርተ ሞት ብዝፋራረቑሉን
ውሕስነት ዘይብሉን ኣገባብ ክኸውንን ኣዝዩ መሪር ዋጋ ከኽፍለናን ይርከብ። ዜጋታትና ብሓፈሻ
መንእሰያትና ድማ ብፍላይ ኣደዳ ሸፋቱን ከታሮን፣ ግዳይ በረኻታት ሰሃራን ሲናይን፣ ኣደዳ ባሕርን
ኣራዊትን ኮይኖም፡ ብጅምላን ብተናጸልን ከቢድ ብርሰት፣ ህልቂትን ናይ ሞራል ውድቀትን የኸትል
ኣሎ። እንሆ ከኣ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ዘይመልእ ( ካብ 20-28 ግንቦት
2016) ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ-ሰባት ዝተዋፈራ 3ተ መራኽብ፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ
ብምጥሓለን፡ ንህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ዘሕዘነ ኣሰቃቒ ህልቂት ኣማእት ዜጋታትና ኣኸቲሉ እዩ።
(ዉድብና ኤስደለ ብሰንኪ’ቲ ዝበጽሔ ጃምላዊ ህልቂት ዝተሰሞዖ መሪር ሓዘን ብምግላጽ ንህዝቢ
ኤርትራ ብሓፈሻ ንስድራቤት መወትቲ ድማ ብፍላይ ጽንዓት ክህቦም/ክህበና ይምነይ)።
ዉድብና ኤስደለ ብግስ ካብ ዝብል ኣትሒዙ ከምዘነጸሮ፡ ናይ’ዚ ኩሉ ምዝንባል፣ ስደት፣ ህልቂትን
ሕሱም ኣዕናዊ ሳዕቤናቱን መሰረታዊ ጠንቂ፡ ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ኣፍወርቅን ገባቲ ስርዓቱን
ምዃኖም፤ ደጋጊሙ ሓቢሩ’ዩ። መሰረታዊ መፍቲሒኡ ድማ፡ ነዚ ጠንቂ ብርሰትን ዕንወትን ሃገርና
ኮይኑ ዘሎ ደመኛ ጸላኢ ህዝብና ስርዓት’ዚ፡ ካብ ሱሩ ሚሒኻ ንምድርባይን፡ ኣብ ልዕሊ ዑና
መቓብሩ፡ ደሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካልን ምቅላስ’ዩ።
ንስሊኡ ክኣ ምዒቱ ክቃለስ ይርከብ።
ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ እዚ ዝግበር ዘሎ ዘይውሑስ ስደትን
ኣሰቃቒ ሳዕቤናቱን፡ መፍቶ’ቲ ደመኛ ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ ዝገብረና ዘሎ ምኳኑ ከስተብህለሉ
ይግባእ፡፡ ናብ’ቲ ነባሪ= ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን “ኣፈ-ኣርክብ” ናይ ቃልሲ ኣማራጺ ምሓዝ
ንጽባሕ ዘይባሃሎ፡ ናይ ሎምን ሕጅን ሃገራዊ ውራይ ምውፋር ድማ፡ እቲ ህጹጽ ህዝባዊ ዕማምና
ምዃኑ ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ሓፋሽ ህዝብና ብሓፈሻ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ንቑሕ፣ ውዱብን
ዕጡቑን ቃልሲ ዘካይድሉን ወሳኒ ተሳትፎኦም ዘረጋግጹሉን ኩነታት ክፍጠርን፡ ጸረ-ሰብኣዊ ፍጡር
ህግደፋዊ መዓት ክስበርን ዓቕምታትና ኣዋሃሂድና ክንወፍርን ከኣ ዉድብና ኤስደለ ይጽውዑ።
ሎሚ ንስለ’ዚ ዘይሕለሎ ህዝብ’ዚ ናይ ምቅላስ ጉዳይ፡ ዘሻምው ኣማራጺ የብሉን። ከመይ’ሲ ክህልዉን
ክቕጽሉን ስለዘለዎም። ብሰንኪ መሪር መግዛእቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ህላዌኦምን ቀጻልነቶምን ኣብ ከቢድ
ሓደጋ ወዲቑ ስለዘሎ፤ ንህላወን ቀጻልነትን’ዚ ሓላል ህዝብን ሃገርን ናይ ምቅላስ ጉዳይ፡ ‘ኣፍ-ኣርክብ’
ሃገራዊ ውራይ ስለዝኾነ። እዚ ህጹጽ ሃገራዊ ውራይ’ዚ፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ ህዝቢ
ኤርትራ’ውን ሕርሕራይ ገይሩ ተገንዚብዎ ምህላዉ፡ ዉድብና ኤስደለ ኣጽኒዑ ይኣምን። ናይ’ዚ
ጉሉህ ምስክር ድማ፡ እቲ ኣብ ኩሎም ዝረኸብዎም መድረኻት ብዓውታ ዝገልጽዎ ዘለዉ ሰማይ
ዝዓረገ መሪር ሓዘንን ምዑት ናይ ቃልሲ ቁጠዐን’ዩ። ነዚ ኣብ ህዝብና ተፈጢሩ ዘሎ መሪር ሓዘንን
ምዑት ናይ ቃልሲ ውሳኔን ወኪሉ ክገልጾ ዝኽእል፡ ካብ’ቲ ኣዝዩ ብዙሕ ሐደ ክንጠቅስ። ንሱ ድማ
ኣድሓነት ገብርኤል እትበሃል ኤርትራዊት ዜጋ ዝሃበቶ ቃል ሓዘንን ቁጠዐን እዩ። ብዕለት
07/06/2016 ኣብ ኣዝማሪኖ ዶት ኮም ዝተዘርገሐ ናይ ቪድዮ ምስሊ ዝርከብ ብጽሟቕ ንምጥቃስ፦

“ብዛዕባ’ዚ ኣጋጢሙ ዘሎ፡ እንታይ ትብሉ?--- መሪር ሓዘን ከምትብሉኒ
ርግጸኛ’የ። ከምኡ ዘይብል’ሞ humanity (ሰብኣውነት) ዘይብሉ ጥራሕ’ዩ።

“ምሕዛን በይኑ ግን ዝገብሮ ነገር የብሉን። --- ኣብ ሂወተይ ሓደ ውሳኔ
ወሲነ ኣለኹ። --- ንወስን።--- ሓደ ምዕራፍ ንፍጠር።
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“ሎሚ ናይ መወዳእታ መሪሩኒ’ዩ ዘሎ።--- ንውጻእ።--- ይኣክል ባርነት፡፡
ንመሰልናን ንሓቅን ንውጻእ።

“ኣደ
ጸጉራ ብድርሙሙ፡
እቲ
ድርማሞ ከይተፈትሐ፡ ካልኣይ
ክትድርመም?!--- ኣደ ብኹርምይታ፡ በቲ ቀዳማይ ከይተደበሰት ውዑይ ሓዘን
ክትርዳእ?!---- ኣሕዋተይ፡ ሎሚ ዘይወጸ፡ ሎሚ ንመሰልን ሓቅን ዘይወጸ፡
ብሂወቱ ዘሎ ሬሳ ጥራሕ’ዩ።

“እዚ ህልቂት’ዚ፡ ንሎምን ንሓዋሩን ከብቅዕ ኣለዎ። እቲ መፍትሒ ኣብ
ኢድና’ዩ ዘሎ።--- ንመሰልናን ንሓቅን ንውጻእ።”
(ኣድሓነት ገብርኤል፡ ንዘጋጠመ ህልቂት ማእከላይ ባሕሪ ኣመልኪታ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ፤ asmarino.com ኣብ ናይ
ዕለት 07 ሰነ 2016 ፈነውኡ ዝዘርግሖ ቪድዮ ተወከስ’)
ዉድብና ኤስደለ፡ ነዚ ኣድሓነት ኣመሓላሊፋቶ ዘላ ናይ መሪር ሓዘንን ቁጠዐን መልእኽቲ’ዚ፡ ናይ
ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ስምዒት ምዃኑ ዘጠራጥር ነገር የብሉን። እዚ ዘየጠራጥር ሓቂ’ዚ በቲ ሰማይ
ዓሪጉ ዘሎ ቁጥዐን ሰውራዊ ነድርን ህዝብታትና ተጋሂዱ’ዩ። ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ
ህዝብና ነቲ ብመርማሪት ኮምሽን ዝቐረበን ወድዓዊ ጸብጻብ ንምድጋፍ ክብል ብ23 ግንቦት ኣብ
ቅርዓት ጀኔቫ ዝወጽአ ማዕበላዊ ሰለማዊ ሰልፊ ህያው ምስክር’ዩ። እወ!---- “እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ
ህልቂት፡ መሪር’ዩ ሓዘኑ።--- ምሕዛን በይኑ ግን ኣኻሊ ኣይኮነን።--- ኣጋጢሙና ዘሎ ጸላኢ፡ ንህዝብን
ሃገርን ኤርትራ ከብርስ ዝጨከነ ሕሱም’ዩ። ከይቀደመና ንቐድሞ። ንጸረ ሰብኣዊ ፍጡር ስርዓት
ኢሰያስ ኣፍወርቂ፡ ካብ’ዚ ጸኒሕዎ ዘሎ ንላዕሊ ዕድመ ክውስኽ ምፍቃድ ማለት፡ ህዝብን ሃገርን
ተተርኢሱ ንክወድቕን ከብርሰናን ምፍቃድ ጥራሕ’ዩ ክኸውን። ዕድመ እንተወሲኹ ከኣ ዋግኡን
ኣዕናዊ ሳዕቤናቱን ኣዝዩ ዝመረረ ስለዝኾነ። እወ! ከም’ቲ ኣድሓነት ዝበለቶ፡ “ጥፍኣትን ህልቂትን
ይኣክል። ፋሽስታዊ መግዝኣቲ ስርዓት ህግደፍ ይኣክል”። እዚ ህልቂት እዚ ናይ መወዳእታ ደወል
ቁጥዐን ምዑት ቃልስን’ዩ። ከቶ ኣፍ ኣርክቡ’ዩ። ንመሰል፡ ንሓቂ፡ ንፍትሒ፡ ንለውጢ ኣብ ጎኒ ቅኑዕ
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ መስመር ብምስላፍ፡ ንቑሕ፡ዉዱብን ዕጡቑን ቃልሲ ንምክያድ ንውጻእ።
ውድብና ኤስደለ፡ ነዚ ናይ ኣድሓነት መግለጽን ጻውዒትን ሙሉእ ብሙሉእ ይድግፍ። ክውን
ንምግባሩ ድማ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ቃልሱ ክቕጽል’ዩ።
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ዘመን ምስ ሓፋሽ
እዚ ዓምዲ’ዚ፡ ንእዋናዊ ሃገራዊ ጉዳያት ኣልዒልና፡ቃለ-ምሕትት ንምክያድ ኣጋይሽ ዝተኣናገዱሉ ዓምዲ’ዩ።

መጽሔትን መርበብ ሓበሬታን ዘመን (ወግዓዊ ልሳናት ኤስደለ)፡ ንውጻኢት 2ይ ስ/ ኣ/ማ/ሽማግለ
ኤስደለ ምኽንያት ብምግባር፡ ምስ ኣቦ-ወንበር ኤስደለ - ተጋ/ዮሃንስ ኣስመላሽ ዝተገብረ ቃለ-መሕትት፡
-

ዘመን፤- ሓፈሻዊ መእተዊ መታን ክኾነና፡ ኣብ ከባቢ ክፍላ መጋቢት 2016 ዝተዛዘመ 2ይ ስ/ኣ/ማ/ሽ
ኤስደለ ዝተኻየደሉ ውድባዊ፣ ሃገራዊ፣ ከባብያውን ዓለማውን ኩነታት ዶ ክትሕብረና?
ተጋ/ዮሃንስ፤- ውድብና ሓሙሽተ ውድባት ኣስሚሩ ኤስደለ ተባሂሉ ካብ ዝምስረት ድሮ ሰለስተ
ዓመትን መንፈቕን ዳርጋ ኮይኑ ኣሎ። ኣረኣእያ ኣባላቱን ተወፋይነቶምን ንምድልዳል ዝተፈላለዩ
ዓበይትን ነኣሽቱን ሰሚናራት እናገበረ ውድባዊ ዓቕሙ ኣዕብዩ፡ ዘተኣማምን ሓይሊ ናይ ደንበተቓውሞ ኮይኑ ኣሎ ክበሃል ይከኣል።
ሃገርና ኤርትራ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 25 ሕሱም ናይ ነጻነት ዓመታት፡ ቁጠባ ሃገርና መሬት ዘቢጡ፤
ፖለቲካ ሃገርና ብቶታሊታርያዊ ጨካን ስርዓት ህግደፍ ተባሒቱ፤ ማሕበራዊ ፈትሊ (social fabric)
ህዝብና ተበጣጢሱ ብናይ ኢሰያስን ኣተሓሳስብኡን መልክዕ ኩሉ ኤርትራዊ፡ ብናይ ሳዋ ኣተሓሳስባ
ተባዒጡ ተሰንኪቱ ክወጽእ እሞ፡ ካብ መሬት ከይበረኽካ ብድኽነትን ብጸበባን ማዕረ ኮንካ ክትከይድ
ዝገብር ጨካን ኣካይዳ ተረሚሳ ጸኒሓ ኣላ። ከም’ዚ ዝበለ ዘይጥዑም ኩነታት ንሃገርና፡ ኣብ ዓለም
ሓንቲ ከም ናይ ስደተኛታት ምንጪ ኮይና ክትፍለጥ ኮይና ከምዘላን ናይዚ ኩሉ ሓላፍነት ዝስከም
ከኣ ስርዓት ህግደፍ ጥራሕ ምዃኑ ርኢና ኣለና።
ከባቢና ብዝምልከት ድማ፡- ብስርዓት ህግደፍ ዘይተተንከፈ ናይ ቀረባ ጎረቤት ከምዘየለ ድሕሪ
ምርኣይ፡ ምስ ጅቡትን ኢትዮጵያን ገና ኣይሰላም ኣይ ኲናት ዝዓይነቱ ኩነታት ከምዘሎ፤ ምስ
ሱዳን ልቢ-ዝልቦም እናተፋለጡ እንተወሓደ ተዛማዲ ሰላም ክበሃል ዝከኣል ከምዘለዎምን እዚ
ዝፈጠሮ ኩነታት ድማ ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ከም ድላዩ ዝዕንድረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ምህላዉ
ርኢና። ስግር ኢልና እውን ግብጺ ምስ ማያት ኒል ዝተኣሳሰር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ
“ታሪኻዊ ጽልኢ” ምስ ስርዓት ህግደፍ ቀሪባ ክትሰርሕ ጌርዋ ምህላዉ። ስዑዲ ዓረብ ከኣ እቲ ጸረ
ሑሲን ከተካይዶ ዝጸንሐት ኲናት ምስ ጻዕጸዐ ንወደብ ዓሰብ ተኻርያ ንግዚኡ ስርዓት ህግደፍ
ትንፋስ ክረኽበሉ ዝኽእል ዓስቢ ረኺቡ ምህላዉ እውን ካብ ዝረኣናዮ ጉዳይ እዩ። ስርዓት ህግደፍ
ንህዝባዊ ረብሓ እዩ ዘይጎየየ እምበር፡ ንጉጅላዊ ረብሕኡ ግን ሕልንኡ ክሸይጥ ድሕር ዝብል ስርዓት
ከምዘይኮነ ታሪኽ ምሂሩና ኣሎ።
ዓለማዊ ኩነታት ብዝምልከት ከኣ፦ ዓለምና ዋላ’ኳ እቶም ብ BRICS ዝፍለጡ ሃገራት (ብራዚል፡
ራሽያ፡ህንዲ፡ቻይና ከምኡውን ደቡብ ኣፍሪቃ) ነቲ ብኒዮ-ሊበራሊዝም ዝፍለጥ ፖለቲካውን ማሕበረቁጠባውን ስርዓት ኣመሪካ ብሒትዎ ዝጸንሐ ዓለም መማረጺ ንምፍጣር ይጽዕሩ እኳ እንተለዉ ግን
ገና ኣመሪካ እንኮ ዓብላሊ ዓለማዊ ሓይሉ ዘረጋግጸሉ ኩነታት ምህላው እውን ርኢና። ኤርትራ
ሃገርና ኣብ ስትራተጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ስለ እትርከብ ነዚ ዓለማዊ ኣገዳስነት
ዘለዎ ማያት ንምቁጽጻር ኩሉ ግዜ ናይ ርእሰ-ሓያላን ውድድር ይኹን ቆላሕታ ዘይፍለዮ ከባቢ
ምኳኑ እውን ምዝንጋዕ ከምዘይግባእ ርኢና። ስለዚ ዓለም ንቓልስና ብፍትሓውነቱ ደረጃ ጥራሕ
ዘይኮነስ ኣብቲ ከባቢ መን’ዩ ረብሓታቶም ክህለወሎም ዝኽእል ብዝብል ዝጥምትዎ ምዃኑ እውን
ምርኣይ ኣገዳሲ ምዃኑ። ሓደ መርኣያ ናይዚ ጉዳይ ድማ ነቲ ብጸረ-ሰብኣውነቱን ጸረደሞክራሲያውነቱን ዝተፈልጠ ስርዓት ህግደፍ፡ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ 200 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ
ክህብዎ ኣብ ልዕሊ ምውሳኖም፡ ኣብ ልዕሊኡ ተወሲኑ ዝነበረ እገዳ ንምልዓል ላዕልን ታሕትን ይብሉ
ዘመን
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ምህላዎም እዩ። እንተኾነ ስርዓት ህግደፍ ብ200 ሚልዮን ዶላር ባህርያቱ ቀይሩ ሰናይ ምምሕዳር
ኣተኣታትዩ መንእሰያት ኣብ ሃገሮም ብሰላም ክነብሩ ከፍቅድ ዘይሕሰብ ነገር እዩ። በዘን ተጌረናሉ
ዘለዋ መብጸዓ እቲ ዝለመዶ ጥራሕ እዩ ክገብር ዝኽእል - ናይ ጭቆና ማሓውራቱ ዝያዳ
ከደልድለሉን ናይ ላዕለዎት ሓለፍቲ ማሕፉዳ ከሕብጠሉን ጥራሕ’ዩ ዝኽእል እምበር ናብ ህዝባዊ
ረብሓ ጥብ ትብል ሳንቲም ክትህሉ ኣይኮነትን።

ዘመን፤- 2ይ ስ/ ኣ/ማ/ሽ ኤስደለ ዝተኻየደሉ ፍሉይ ኩነታት ( ኣብ ኩነታት ህዝቢ፣ ጸላእን ደንበተቓውሞናን) እንተሃልዩ ዶ ክትገልጸልና? ዝተገብረሉ ገምጋም ከ? ከመይ ዝኣመሰሉ ውሳኔታት ከ
ኣሕሊፍኩምሉ?
ተጋ/ዮሃንስ፤-2ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ኤስደለ ዝተኻየደሉ ፍሉይ ኩነታት ብዙሓት ነገራት
እኳ ኣንተለዉ እቶም ቀንዲ ቀንዲ ጥራሕ ንምጥቃስ ብኩነታት ህዝብና ክንጅምር። ህዝብና ኣብ
እዋን መግዛእቲ እውን ከይተረፈ ርእይዎ ዘይፈልጥ ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ዓሚቕ
ቅልውላው ኣትዩሉ ኣብ ዘሎ ኩነታት ምህላዉ እዩ። ኣብ ፖለቲካ ስርዓት ህግደፍ ዝሓዞን ዘረምሰሶን
ኩሉ እናፈሸሎ ክሰርሕን ክፍንጥሕን ጸኒሑ። ባዕሉ ርእሰ-ብሄር ኢሰያስ ኣፈወርቂ እውን እንተኾነ
ብዘይካ እንዳ ኮርያ ዕዉት ፕሮጀክት የለን ኢሉ’ዩ። ዝሕግግ ዝፍጽም ዝፈርድ ህዝባዊ ትካላት ኣብ
ዘይብላ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኩሉ ከከም ዝመስሎን ከከም ዝጥዕሞን ሕግታት እናኣውጸአን
እናፈረደን ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኢና ንርከብ ዘለና። ጥቕልል ኣቢልካ ክረኤ ከሎ መንግስቲ ናይ
ህዝቢ ምኳኑ ተሪፉ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ኮይኑ ከም ዝኾነ ናይ ሸቐጥ ኣቕሓ ሓሲሩን ተዋሪዱን
ምህላዉ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጩራ ናይ ፍትሒ ኣብ ዘይብሉ ሃገር እታ ሓንቲ መማረጺት
ካብዚ ዝኸፍእ የለን ኢሉ እግሩ ናብ ዝመርሖን ዕድሉ ናብ ዘውደቖን ምኻድ እዩ። ሓንሳብ ክብ
ሓንሳብ ለጠቕ ብዝብል ብዝሒ እንተወሓደ ኣብ ወርሒ ክልተ ሽሕ ዝኾኑ ስደተኛታት
ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ካብኡ ንላዕሊ ከኣ ናብ ሱዳን ይኣትዉ ኣለዉ። ሃገር ትጸንት ኣላ።
ካብዚ ንላዕሊ ኣፈርክቡ የለን።
ኩነታት ደንበ ተቓውሞ ብዝምልከት ከኣ፡ ሕቶ ምትእምማን ኣዝዩ መሬት ዘቢጡ ሓደ ኣብ ልዕሊ
እቲ ካልእ ብዓይኒ ጥርጣረን ጽልእን ኣምበር ምክብባርን ምድምማጽን ዝተሳእነሉ እዋን ኢና ዘለና።
ብርእይቶይ ብፍላጥ ይኩን ብዘይፍላጥ ኩሉ እቲ ናይ ውድቀት መንገዲ ተፈቲኑ ኣይተዓወተን።
ካብዚ ወሪድናዮ ዘለና ንታሕቲ ክንወርድ ዝከኣል ኣይኮነን። ሕጂ ኩልና ብሓባር ክንነብር
ዝተዓደልና ምዃንና ፈሊጥና ምንባር- ምንባሩ ንሰላማውን ትስፉውን መነባብሮ ኣፍደገ ዝኸፍት
ጉዕዞ ምቕያስ እዩ ዘድልየና። እቶም ብሓንሳብ ክንነብር ዝተረገምና እምበር ዝተዓደልና ኣይኮንናን
ኢሎም ዝሓስቡ ኣካላት ድሕረታት እናጻሕተሩ ብወገን ብሃይማኖት ከምኡውን ብሓሶት ነገር
ክውልዑ ክቕጽሉ ምዃኖም ዘይተርፍ እዩ። ግን ኣብ ዝኾነ ሃገር - ኤርትራ ወሲኽካ፡ ካብቶም
ጸየቕቲ እቶም ደለይቲ ፍትሕን ሰላምን ይበዝሑ። ስለዚ ብሓደ ክልተ ዘረግቲ ከይተሰናበድና
ምእንቲ ሓድነትን ድሕነትን ሃገር በርቲዕና ምስራሕ ተስፋ ክንቆርጸሉ ዝግባእ ኣይኮነን።

ዘመን፤- ብዛዕባ ንኤሃባደለ ኣጋጢምዎ ዘሎ ደውታን ጠንቅታቱን ዶ ክትገልጸልና? ዳግም ሂወት
ዘሪኡ ዝቕጽለሉ ኩነታት ንምፍጣር ዘሎ ዕድል ከ?
ተጋ/ዮሃንስ፤- ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ካብ ዝብገስ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ
በብእዋኑ ብዙሕ ዕንቅፋታት ከጋጥምዎ እኳ እንተጸንሑ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብዚ ሕጂ
ኣትይዎ ዘሎ ደውታ ዘብጸሐ፡ ብኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝተበገሰ ሰነድ እዩ። ብዛዕባ’ዚ ሰነድ ብዙሕ
ተባሂሉ እዩ። ሕጂ ምድጋሙ ዝያዳ ምቁሳል ከይኮነና። ኣግላሊ ሰነድ እዩ ይተኣረም ኢልና
ዝሰምዓና ሰብ ኣይረኸብናን። ዓመት ሙሉእ ኣብ ናይ ወረቐት ኲናት ሓሊፍናዮ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ
5ተ መጋቢት ዝተገብረ ናይ ገለ ኣባላት ባይቶ ሰሚናር ተሳማሚዑሉ ዘለዉ ሰነድ ቅድሚ ዓመት
ኣሰናዳኢት ሽማግለ ከምኡ ዝኣመሰለ ሰነድ ኣበጊሳ ኔራ እንተትኸውን ኣብዚ ኩሉ ሽግር
ኣይምወደቕናን ኔርና። እቲ ክሳብ ሕጂ መልሲ ዘይረኸብኩሉ ሕቶ ግን - ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ምስ
ዘመን
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መንደቕ ምስ ተራጸምና ጥራሕ መንገዲ ምቕያር ንመርጽ? ዝብል`ዩ። ኣብ ቃልሲ ክሳብ ዝሃለና
ኣብ ምሕደራን ኣፈታትሓ ግርጭትን ዘሎ ኣተሓሳስባና ከነመሓይሽ ጽቡቕ እመስለኒ። ግን ዝኾነ
ሰብ ካብ ሒዝዎ ዘሎ ሓላፍነት ንላዕሊ እቲ ተሰኪምዎ ዝጸንሐ ናይ ታሪኽ ጾር (historical
baggage) ዝኸብዶ እንተኾይኑ ግልል ኢሉ ንኻለኦት ዕድል እንተዝህብ ጉዕዞ ምቐለለ እመስለኒ።
ግን ከኣ ሕጂውን እቶም ዝበደልናን ዝተበደልናን ሓንቲ ሃገር እያ ዘላትና። ብሕመቕና ዝተፈጥረ
ሽግር ብመንፈዓትና ክድምሰስ ስለ ዝኽእል ከኣ ተስፋ ንቖርጸሉ ነገር ኣይኮነን። ስለ ዝኮነ ድማ
ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ማኣከላይ ሽማግለ ገምጋምና እውን ኤስደለ ንሓድነት ደንበ ተቓውሞ ክኽፈል
ዘለዎ ኩሉ ክኸፍል ድሉው ምዃኑ እዩ ኣስሚሩሉ ሓሊፉ። ኣብ ታሪኽ ኤሃባደለ እውን ውድብና
ካብኡ ዝጥለብ ዘበለ ኩሉ ክገብር ጸኒሑ እዩ። ሕጂውን እንተኾነ ካብዚ ኣቲናዮ ዘለና ደውታ
ከውጽእ ኢልና ዝረኣናዮ ኣገባብ መርገጽና ኣነጺርና ኣለና። ኩልና ካብቲ ዝሓለፈ ዓመትን ዝያዳን
ዝወደኤ ምስሕሓብን ጠንቅታቱን ወጺእና ኩላትና ናብ ናይ ሓባር ሰሚናር እንኣትወሉ መንገዲ
ክንፈጥር ኣለና። ኣብቲ ንኹሉ ዘተኣናግድ ሰሚናር ኩሉ ብሓብር ንከይንሰርሕ ከጸግመና ዝጸንሐ
ፍልልያት ኣሊና ኣብ ሓደ ዝተወደበ - ናብ ጉባኤ ንኣትወሉ ቀጥዕታት ምድላው የድልየና ኢና
ንብል ዘለና። ኩሉ ዓቕምና ኣብ ክንዲ ኣብ ሕድሕድና ዝቐንዕ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ክቐንዕ
ናይ ሕጂ ቀንዲ ጻውዒትናዩ። ሕጂ ናብ ሰሚናር ዘእቱ ሓደ ንኹላትና ዝውክል ሽማግለ ይወጽእ።
በዚ ኣቢልካ ባይቶ እንደገና ህይወት ዝለብሰሉ ዕድላት ዕጹው ንገብሮ ኣይኮነን።

ዘመን፤- ኤሃባደለን ካልኦት ካብኡ ወጻኢ ዝርከቡ ዓቕምታት ደምበ-ተቓውሞን፡ ኣብ ትሕቲ ሓደ
ጽላል ንምዕሳል ተባሂሎም ዝተፈላለየ ተበግሶታት ክግበሩ ንርእይ ኣለና፡፡ እዞም ተበግሶታት እዚኣቶም፡
ንጥምረት ሃገራዊ ዓቕምታት ብዘገልግል ንምምእዛኑ፡ 2ይ ስ/ኣ/ማ/ሽ እንታይ ዝረኣዮ መፍትሒ ኣሎ?
ተጋ/ዮሃንስ፤- እቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ተበግሶታት ዕላምኦም ቅኑዕ እዩ ኢልካ ክረኤ ዝከኣል እመስለኒ።
እንተኾነ እቶም ተበግሶታት ቁጽሮም በዚሑ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ነንሕድሕዶም ስሩዕ ርኽኽብ ስለ
ዘይብሎም እቲ ሓደ ዝበጽሖ ደረጃ ነቲ ካልእ ዘካፍል ኣይኮነን። ስለዚ ካብ ሓደ ተበግሶ ጸኒሕካ
ናብቲ ካልእ ተበግሶ ክትሰጋገር ከለካ ነቲ ኣቐዲምካ ዝወዳእካዮ ኣርእስትታት ከም ብሓድሽ
ትዛራረበሉ እሞ ግደ ድኻም ጥራሕ ኮንካ ትተርፍ። ስለዚ እቶም ብገንዘብ ክሕግዙ ዝኽእሉ ብገንዘብ
እቶም ብሓሳብ ክሕግዙ ዝኽእሉ ብሓሳብ እናተሓጋገዙ ኩሎም ብሓደ እንተዝወፍሩ ጻዕርና ምቐለለ
ዝብል ርእይቶ ኣለኒ። ማእከላይ ሽማግለና እውን ኣንተኾነ እቶም ንምጥርናፍ ተበግሶ ትወስዱ
ዘለኩም ከምቶም ፖለቲካዊ ውድባት ፋሕ ኣይትበሉ ዓቕምታትኩም ኣወሃህዱ ክብል እዩ ተላብዩን
ኣተሓሳሲቡን።

ዘመን፤- ኤስደለ፡ ምስ ገሊኡ ውድባት ኤርትራ ዘለዎ ፍሉይ ዝምድና እንተሃልዩ ዶ ክትገልጸልና?
መሰረታዊ መበገስን ዕላማን ናይቲ ዝምድናታት ከ?
ተጋ/ዮሃንስ፤- ኤስደለ ንኩሎም ውድባት ዝግበኦም ክብሪ ይህቦም እዩ።ክብሪ ከይሃብካ ክብሪ
ኣይትረክብን ኢኻ። ስለዚ ንሕና እውን ዝግበኣና ክብሪ ክንረክብ እንተኮይንና ንኻለኦት ክብሪ
ክንህብ ኣንተኺኢልና ጥራሕ እዩ። ኩሉ ዘኽበርካዮ ክብሪ ይመልሰልካ ማለት ግን ኣይኮነን። ስለዚ
ንምጽላምና ዝተዓጥቁ እንተልዮም እውን “ንሱ ኮይኑ እቲ ዓቕሞም” ኢልና ንሓልፎ እምበር ሕነ
ክንፈዲ ኢልና ኣይንህቅንን ኢና። ስለዚ ምስ ኩሉ ጸረ ህግደፍ ዝኾነ ሓይሊ ዓቕምና ኣዋሃሂድና
ክንሰርሕ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይነእትዎ መድረኻዊ ዕላማናዩ። ኲኖ እዚ ናይ ቀረባ ዕማም ምሳና
ሓቢሮም ምስ ዝኸዱ ውድባት ድማ ጥብቕ ዝበለ ዝምድናታት ክንገብር ናይ ግድን እዩ ዝኸውን።
እዚ ተሃዊኽካ ዝግበር ኣይኮነን። ስርሕ ፍንጥሕ ከኣ ንዓና ይኹን ንህዝብና ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ርግእ
ኢልና ክንሕዞ መዲብና ኣለና።

ዘመን፤- ማ/ሽማግለ ኤስደለ፡ ክሳብ’ቲ ዝቕጽል ስሩዕ ኣኼባኡ፡ ንክፍጽሞም ዝሓዞም ቀንዲ ዕማማት
እንታይ ኣለዉ? ነዞም ዕማማት እዚኣቶም ንምዕዋት ኣብ ዝግበር ንጥፈታት፡ ናብ ኣባላትን ህዝብን
ከተመሓላልፎ እትደልይ መልእኽቲ እንታይ እዩ?
ዘመን
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ተጋ/ዮሃንስ፤- ቅድም ቀዳድም ንውሽጥኻ ምርኣይ ስለ ዝሓይሽ፡ ውሽጥና ገምጊምና ጉድለታትናን
ድኽመታትናን ኣሪምና ሓያል ጎድንታትና ድማ ኣጠናኺርና ወጺእና ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ።
ልዕሊ ኩሉ ኮሚታዊ ኣሰራርሓ ዝምዕብለሉ ኣሰራርሓ ዝያዳ ኣተኩሮ ዝገበርናሉ ጉዳይ እዩ። ሰብኣዊ
ዓቕምና ንምሕያል ንኣመራርሓን ንሓደስትን ዝኸውን ቀጻልነት ዘለዎ ስልጠና (ዓቕምና ብዝፈቐዶ)
ክንገብር መደብና`ዩ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ደውታ
ወጺኡ ግቡእ ናይ ቃልሲ ተርኡ ክጻወት ሕጂውን ከም ትማሊ ተጊህና ክንሰርሕ ተዳሊና ኣለና።
እነሆኳ ምስ ብዙሓት ውድባት እናተራኸብና ናይ ሓሳብ ምቅርራብ ንገብር ኣለና። እቲ ክሳብ ሕጂ
ብትሕተ ባይታዊ መንገዲ ሰለይ ክብል ዝጸንሐ ወተሃደራውን ጸጥታውን ዓቕምና ክጉልብት ሓደ
ካብቲ ቀንዲ ውሳኔና እውን እዩ። እዚ ናይ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ደገፍ ዝሓትት ዓቢ ፕሮጀክት እዩ።
ቃልሲ ምእንቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብቲ ባህርያዊ ቦትኡ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክጉሃሃር ኩሉ
ዝከኣለና ክንገብር ኢና። ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣእዛን ዜጋታትና ክድወል እንደልዮ ናይ ቃልሲ
ጻውዒት - “እንታይ ኢና ንጽበ ዘለና፡ ካብዚ ንላዕሊ ውርደት ኣንታይ ኣሎ?!” ኢልና ነቲ ዘይተርፍ
ዓወት ምቅልጣፍ ንህዝብና ከነላዓዕል ኢና። ብዘይካዚ ልዑል ኣተኩሮ ዝሃብናዮ ጉዳይ ስደተኛታት
ብሓፈሻ፡ ጉዳይ መንእሰያትን ደቀንስትዮን ከኣ ብፍላይ እዩ። ኣብ ከባቢ ሃገራት ይኹን ኣብ ርሑቕ
ተሰዲዶም ዘለዉ ዜጋታትና በብእዋኑ ዘጋጥሞም ጸገማት ንዝምልከቶም ብስሩዕ እናሓበርናን ኣቤት
እናበልናን መነባብሮኦም ክመሓየሽ ክንጽዕር ኢና። መንእሰያትና ስደት ዘላቂ ፍታሕ ከምዘየምጽእ
ፈሊጦም ኣብ መሳርዕ ደለይቲ ለውጢ ተሰሊፎም ሓድሽ ኣተሓሳስባን ዉዑይ ድርኪትን ክፈጥሩ
ጻውዒትና ነቕርብ ኣለና። ወነንቲ እምበር ተዓዘብቲ ናይቲ ጽባሕ ዝፍጠር ለውጢ ክኾኑ
ኣይግባእን። ደቂ ኣንስትዮና እውን እንተኾነ ብኩራተን ንደንበ ሰውራና ከም ዘዕበሮ ፈሊጠን
ንቕድሚት ክመጻ ነተባብዐን። እዚ ናይ ተባዕትዮ ክለብ ጥራሕ ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ደንበ ተቓውሞ
ብተሳትፎኤን ከሃብትሞኦ ድሌትናን ዕላማናን እዩ። “ብዘይ ተሳትፎ ጓል ኣንስተይቲ ዝዕወት ቃልሲ
የለን” ምባል ንስለ ቀለዓለም ዘይኮነስ ብመትከል እንቃለሰሉ ጉዳይ እዩ። እዚ ግን ብዘይ ሙሉእ
ድሌት ደቂ ኣንስትዮና ክዕወት ስለዘይክእል ትማል ኣብ ነጻነታዊ ቃልሲ ዝነበረ ጅግንነተን ሕጂ ኣብ
ሓርነታዊ ቃልሲ ክደግመኦ ጻውዒትናዩ። ውድብና ንደቀንስትዮ ዝግበኤን ክብርን ቦታን ክህበን ሓደ
ካብቲ መለለያኡን መፈተኒኡን ክኸውን እዩ።

ዘመን፤- በዚ ኣጋጣሚ፡ ዝተረፈ እትብሎ፡ ከተመሓላልፎ እትደልይ መልእኽቲ ይኹን ጻውዒት
እንተሃልዩ?
ተጋ/ዮሃንስ፥ ኤርትራና ካብ መንጋጋ ባዕዳዊ መግዛእቲ ወጺኣ ኣብ ትሕቲ ጫማ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ
ክትደሃኽ ካብ ትጅምር ድሮ 25 ዓመት መሊኡዋ እንሆ። ኣዚ ተኣንጎት ተሸብሸብ ዝበሃሎ ዘሎ
ውራይ በቶም ክዳኖም ኣጽርዮም ካብ ርሑቕ ዝመጹ ነገድቲ (ንግደት) ደሚቑ ክውዕል ብዙሕ ወፍሪ
ዝግበረሉ ዘሎ እዩ። እንተ’ቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ግን 25 ዓመታት ሰብኣዊ ክብሩ
ተጋሂሱ ናብራ ጎይታን ጊላን ኮይኑ ዝሓለፈለን ዓመታት እምበር፡ ናይ ሓርነት ንፋስ እናኣተንፈሰ
ጎይታ ሃገሩን መንግስቱን ኮይኑ ዝሓለፈን ዓመታት ኣይኮናን። ኣማእታት መንእሰያት ኣብ ባሕሪ
እናሃለቑን ኣብ ምድረበዳ ብኣጻምእ እናዓረቡን እቲ ወሰን ወሰን ክብል ዝጸንሐ ህልቂት ዜጋታትና
ሎሚ ኣብ ማኣከል ኣስመራ ብኣልማማ ብጥይት ክኹስተሩ እናረኣኻን እናሰማዕካን፡ ብሳዕሲዒትን
ብዳንኬራን ክበዓል ዝግባእ ኣይኮነን። የግዳስ ጸረ ሰብኣውን ጸረ ደሞክራሲያውን ባህርያት ህግደፍ
ዘቃልዕ ሰላማዊ ሰልፍታትን፡ “እንታይ ይገበር?” ዝብል ዓሚቕ ዘተታት ዝካየደሉ ዓበይቲ
ሰሚናራትን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ክግበር ዝግባእ እመስለኒ። ነዚ ንምግባር ድማ በብኸባቢኡ
ተጠርኒፎም ዝጸንሑ ደለይቲ ለውጢ ተበግሶታት ክወስዱ ይግባእ እብል።
ዘመን፡- የቐንየልና።
ተጋ/ዮሃንስ፦ ኣነ’ውን የቐንየለይ።
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ደብዳቤታት ኣንበብቲ
ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ ዘመን፡ ነዘን ዝስዕባ ዋዛ ምስ ቁምነገር፡ እልእከልኩም ኣለኹ፡ ኣቓልሑለይ።
በረኸት’የ።
ራዲዮ ኑማ
“ሄሎ ራዲዩ ኑማ?”
“እወ ራዲዮ ኑማ!”
“መደብ ደርፊ ምርጫ?”
“እወ መደብ ደርፊ ምርጫ’ዩ”
“እሞ ንፈተውተይ ደርፊ ክመርጽ ደልየ ኔረ?”
“ከኣል’ዩ! ግን መጀመርታ ሽምካ ኣላልየና”
“ሕራይ ሽመይ ዓወት ኣስመላሽ ይበሃል”
“ዓወት ካበይ ኢኻ ?”
“ካብ ኣስመራ”
“ሕራይ ንመን ኢኻ ክትመርጽ ደሊኻ ?”
“ንኣደይ ወ/ሮ ኣምለሰት ሕድሩ፣ ንኣቦይ ኣ/ቶ ኣስመሮም ይከኣሎ፣ንሓፍተይ ኣስመረት፣
ንሓወይ ኣስመሮም፣ንዓርከይ ተስፋይ፣ ከምኡ’ውን ንደቂ ኣሃዱየ”
“ሕራይ ኣየነይቲ ደርፊ ኢኻ ትመርጸሎም?”
“መግቢ በይነይ ትብል!”
“መግቢ በይነይ? ናይ መን ደርፊ እያ?”
“ናይ ኣብርሃም ገብረመድህን”
“Ok! እታ ትብላ ደርፊ ሕጂ ኣብ ቀረባ ስለዘየላ ናታ መተኻዕታ ንሕና ካብ ዝቐረብናዮም
ድርፍታት ሓንቲ ክንጋብዘልካ?”
“ናይ መን ደርፊ ኢኹም ትጋብዙለይ?”
“ናይ ዑቑባይ መስፍን!”
“ኣየነይቲ ደርፊ?”
“በሰላ ኣለዎ ልበይ’ ትብል”
“እዋ! እሞ ዝመርጸሎም ሰባት ክቕይር’ዶ?”
“እምቧእ! ሕራይ ቀይር!”
“ንመራሕ ጋንታይ፣ ንመራሕ ሓይለይ፣ ንመራህ ቦጦሎነይ፣ ንመራሕ ብርጌደይ፣ ንመራሕ
ክፍለ-ሰራዊተይ፣ ከምኡ’ውን ንፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ።
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እንሰሳ ዘገዳም
ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ብዝኽተሎ ግጉይ ፖሊሲ ቁጠባ፡ ሰብ ብገንዘቡ ኣብ ከተማ፣ እንሰሳ ዘገዳም ብባህርያዊ ጸጋ ኣብ ጫካ ከምጠመዩ
ምዝራብ ምግናን ኣይኮነን። ብሕልፊ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ምስ ምቕያር ናቕፋ ኣዝዩ ዝኸፈአ ኩነታት እዩ ተበጺሑ ዘሎ። ሎሚ ኣብ ኤርትራ
ዘለዎን ዘይብሉን ኩሉ ሓደ’ዩ ኮይኑ። ብዝኾነ ዝብኢ፣ ኣምበሳ፣ ነብሪ፣ ወኻርያ፣ ወዘተ እንስሳ ዘገዳም ከም ህዝቦም ጠምዮም፡
ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ ክጠርዑ ዓዲ ሃሎ ተኣኪቦም ይኸዱ። ኩነታቶም ባህ ዘይበሎ ኢሳያስ፦
“እንታይ ዝኾኑ እዮም እዞም ኣራዊት?” ይብሎም ነቶም ጋርድ።
“እዞም እንሰሳ ዘገዳም ንዓኻ’ዮም ደልዮም!” ይብልዎ።
“ኢሂ እንታይ ደልዮምኒ?”
“እንድዒ ‘ንዕኡ ኢና ንነግሮ’ እዮም ዝብሉ ዘለዉ”
“ሕራይ ጸውዕዎም!” ይብል። እቶም እንሰሳ ዘገዳም ተጸዊዖም ምስ ቀረቡ፡
“እንታይ ኢኹም ኮይንኩም?”
“ጠሚና ክቡር ፕረዚደንት!!”
“ጠሚና? እንታይ ዘረብኡ’ዩ እዚ? ምሽ መብራህቲ ኣጥፊልኩም? ዘይትኣትውዎ ነቲ ህዝቢ?!”
“እሞ ብረት እንዲኻ ኣዕጢካዮም!”
“ክላእ! ኣይትኩሱን እዮም!”
“እንታይ ኮይኖም’ዮም ዘይትኩሱ?”
“እብለኩም ኣለኹ ኣይትኩሱን እዮም፡ ዝትኩሱ እንተዝኾኑ፡ ቀዳማይ ናባይ ምተኮሱ ነይሮም!!” ኢሉዎም።

ኮምፒውተር
ሳላ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዓለም ሓንቲ ቁሸት ኮይና’ያ። ሎሚ ዘይተነግረ እምበር ዘይተሰርሐ
የለን። ኣብ ኣሜሪካ፡ መራሕቲ ሃገራት ንዝኽተልዎ ስነ-ሃሳብ ትገልጽ ሓዳስ ኮምፒውተር
ትምስራሕ። ‘ታ ማሺን ከም ሚዛን፡ መራሕቲ ሃገራት ክድይብዋ እንከለው ዝኽተልዎ
ፖለቲካዊ ኣይዲዮሎጂ ኣብ ስክሪን’ያ ትሕብር። ኣብ’ታ ማሽን መጀመርያ መራሒ ዩናይትድ
ስቴት፡ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ምስ ደየበ፡ ‘ታ ስክሪን ከምዚ ኢላ ትጽሕፍ፡
“CAPITALISM” …. (ካፒታሊዝም)
ቀጺሉ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጁንግ ናብታ ማሽን ምስ ደየብ,,,,,,,
“COMMUNISM” …. (ኮሚንዝም) ትብል፡ ስክሪን ኮምፒውተር።
ከምኡ እናበለ ኩሎም መራሕቲ ሃገራት ዝምርሕሉ ስነ-ሃሳብ (ኣይዲዮሎጂ) እናተነግሩ
ይኸዱ። ኢሳያስ ሪግኡ ምስ በጽሐ ይድይብ ናብታ ማሽን።
ገና “CO” ክትብል ከላ፡ ገለ መራሕቲ ሃገራት፡
“ኢልና’ኮ ኢና፡ እዚ ሰብ ኮሚንዝም’ዩ ዝኽተል!” ይብሉ።
“ዝገርም እኮ እዩ፡ ቅዋም ኣይብሉ፣ ኮንስትራክሽን፣ ንግዲ ሕርሻ፣ወዘተ ዓጽዩ፡ ኣብ ትሕቲ
መንግስቲ ክእትዎ ኢሉ’ዩ እምበኣር ከምዚ ዝገብር፡ ወይ ጉድ ለከ ኮሚንስት’ዩ ኔሩ ?” ኢሎም
ዘረብኦም ከይወድኡ እታ ማሽን፦
“CONFUSED” …. (ኮንፊውዝድ)፥ ኢላ ነቲ ሓቂ ኣበሰረቶም።

ዘመን
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