ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ንህዝቢ ኤርትራ ዘበርከቶ
ህያብ፡፡
ነሓሰ 2006
ብርሃነ መስቀል
ተወካሊትን ኣፈኛን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ኣመሪካ ዝኾነት ወ/ሮ ሶፍያ
ተስፋማርያም “ዓሊ ዓብዱ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ
ንፕረዚዳንት
ስለዝነበረ

ሃገረ

ኤርትራ

ኣቶ

እንተሃደመ’ውን

ዘገርም

ኢሳያስ

ኣፍወርቂ

ዝተበርከተ

ኣይኮነን…”ክትብል

ድሕሪ

ህያብ
ህድማ

ሚኒስተር ዜና ነበር ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ከምዝተዛረበት ተገሊፁ፡፡ መግለፂ ወ/ሮ
ሶፍያ ኣብቲ ኣብ ናይ ወርሒ ሰነ ቀዳማይ ሰሙን 2014 ብመርበብ ሓበሬታ
ኣሰና ዝተዘርገሐ ‘’STATUTORY DECLARATION’’ ዘርእስቱ ሚኒስተር ዓሊ
ዓብዱ ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ዘቕረቦ ናይ ፖለቲካዊ ዕቕባ ሰነድ ተባሂሉ
ዝተዘርገሐ ምርኣይ ይከኣል፡፡
ኣብዚ ብኣቶ ዓሊ ዓብዱ ናብ መንግስቲ ኣውስትራልያ ከም ዝቐረበ ዝተገልፀ
ፅሑፍ ዓሰርተ ሓደ ገፃትን 44 ዓንቀፃትን ዘለዎ ኮይኑ፣ ንፈለማ ምስ
ኣንበብኩዎ ቁም ነገሩ ንምርዳእ ደጋጊመ ኣንቢበዮ፡፡ ካብ ትሕዝቶታቱ ድማ
ንግዚኡ መልሲ ዘይረኸብኩሎም ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ከልዕል ተገዲደ፡፡
ሕቶታተይ ብዙሓት ዋላ እንተነበሩ ውሑዳት ካብኦም ድማ፣
1. እዚ ፅሑፍ ናይ ዓሊ ዓብዱ ድዩ ኣይኮነን?
2. ናይ

ሚኒስተር

ዓሊ

ክዝርጋሕ ተደልዩ?
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ዓብዱ

እንተዘይኮይኑ’ኸ

ብመንን

ንምንታይን

3. ዓሊ ዓብዱ ካብ ኤርትራ ካብ ዝሃድም ጥቅምቲ 2012 ክሳብ ሰነ 2014
ኣስታት ክልተ ዓመት ይገብር ቅድሚ ሐዚ ዘይወፀ ኣብዚ እዋን
ንምውፃእ ስለምንታይ ተደልዩ ክኾን ይኽእል?
4. ትሕዝቶ (Value) ናይ እቶም ዝተዘርዘሩ 44 ዓንቀፃት ብመምዘኒታት
ሓቀኛ ሓበሬታ ኣንፃር እንትምዘኑ፣ ሚኒስተር ዓሊ ዓብዱ ብደረጃ
ዝነበሮ ዓቕምን ሓላፍነትን ኣንፃር እንትረኣዩ ተኣማንነት ዶ ክህልዎም
ይኽእል?
5. ብሓቂ እንተደኣ ናይ ሚኒስተር ዓሊ ዓብዱ መግለፂ ወይ ፅሑፍ
ኮይኑ’ኸ እዞም ኣብቲ ዓንቀፃት ኣንፃር ኣካይዳታት ፕረዚዳንት ኢሳያስ
ይጎጃጀሉ ከምዝነበሩ ተገሊፆም ዘለው ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን

መንግስቲ

ኤርትራ

ክእሰሩ

እዮም

ማለት

ዶ

ይኾን?

እንተዘይተኣሲሮም፣ እሞ ከዓ እዚ ሰነድ ናይ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ያ
እንተኾይኑ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ከመይ ዓቕሊ ክገብር ይኽእል?...
ዝብሉ ሕቶታት ከልዕል ተገደድኩ፡፡
እንተኾነ ንሕቶታተይ ብቐረባ መልሲ ክረኽበሎም ከምዘይክእል ብቐፃሊ ግን
ካብ ኤርትራውያን ኣዕርኽተይ ክረኽቦምን ክፈልጦም ከምዘለንን ሃለኽኩ፡፡
ከም ኢትዮጵያዊን ተጋዳላይ ህወሓትን መጠን ሓደ ዝኾርኳሓኒ ዘረባ ኣብ
ማእከል እቲ ፅሑፍ ኣብ ዓንቀፅ 16 ተፃሒፉ ዘረኸብኩ፡፡ እቲ ኩርኳሕ ከምቲ
ኣብ ላዕሊ ዝገለፅኩዎ ናይ ወ/ሮ ሰፎፍያ ተስፋማርያም ጥቕሲ እዩ፡፡ ነቲ
ዋንነቱ ናይ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ነበር ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ተባሂሉ/መሲሉ
ዝተዘርገሐ ፅሑፍ እንተወሓደ ፊርማ ዓሊ ዓብዱ እኳ ስለዘይነበሮ ብላዕሉ ናቱ
ምኻኑ መረጋገፂ ከምዝጎድሎ ከም ርዱእ ክወሰድ ዝከኣል ኮይኑ

ብወገነይ

ደጋጊመ ምስ ኣንበብኩዎ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ፊርማ ዘይምህላው ኣብ
ትሕዝቶ እቲ ፅሑፍ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ከልዕልን ከኣልኩ፡፡ ካብ
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ትሕዝቶ

እቲ

ሰነድ

ናይ

ዓሊ

ምኻኑን

ዘይምኻኑን

ምጥርጣራት

ዋላ

እንተፈጠረለይ፣ ንዘረባ ወ/ሮ ሶፍያ ተስፋማርያም ግን ኣይተጠራጠርኩን፡፡
ምኽንያቱ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣናት ጉጅለ ኢሳያስን ሓድሓደ ከም ወ/ሮ ሶፍያ
ዝኣመሰሉ

ተደናገፅቶም

ኣባላት

ዲያስፓራን

ንህግድፍ

ዝተቓወመ፣

ንዝራሕረሐ፣ ብዛዕባ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ኣብ መሬት ዘሎ ክውንነት ኣመልኪቱ
ሓቂ ዝተዛረበ… ኤርትራዊ ዜጋ ወያነ፣ ዓጋመ፣ ሲኣይኤ፣ ማወስ ብዝብሉ
ኣስማት ከጠምቕዎ ምስማዕ ዝተለምደ ልሳናቶም ስለዝኾነ ልሳን ወ/ሮ ሶፍያ
ተስፋማርያ ከምዝኾውን ዘጠራጥር የብሉን፡፡
ወ/ሮ ሶፍያ ተስፋማርያም ደድሕሪ ዘረብኣ ምስዓብ ከም ዓወት ትቆፅሮ
ትኾውን፡፡

ሐዚ ግን ኣብ ልዕሊ ስውእ ኩቡር መራሒና ቀ/ሚ/ር መለስ

ዜናዊ ኣመልኪታ ዝወርወረቶ ዘረባ ንዓኣ ንምእማን ዘይኮነ ነቲ ካልእ ህዝቢ
ክፈልጦ ብዛዕባ ዘለዎ ሓቂ ክገልፅ ከምዘለኒ ደሚረ ኣጉዲለ ክዛረብ ወሲነ፡፡
መርገፂን ቃልስን ብፃይ መለስ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ከምዝነበረ
ነቲ ዘይፈልጥ ዮዋህ ኤርትራዊ ንምርዳእ

ኣብ ቅነ ዝኽሪ መስዋእቲ ካልኣይ

ዓመቱ ኮይነ ምዝራበይ እውን መሪፀዮ፡፡
ምስ እዚ ጎኒንጎኒ ነቲ ከፅንዖ ከምዘለኒ ዘንቀድኩሉ ብዛዕባ ናይ ዓሊ ዓብዱ
ተባሂሉ

ኣብ

ዝተፀሓፈን

ዝተዘርገሐን

ሰነድ

ንምምላስ ብዘካየድኩዎ ውልቃዊ ፃዕሪ ሓዊሰ

ንዘልዓልኩዎም

ሕቶታት

ሎሚ ክልቲኡ ሓሳባት

ብቐዳማይን ካልኣይን ክፋላት ከፋፊለ የቕርቦ ኣለኹ፡፡
ቀዳማይ ክፋል፡-

ተጋ/መለስ ዜናዊ እንትርፎ ንህዝቢ ኤርትራ ንኢሳያስ ዘቕረቦ ገፀ
በረኸት ኣይነበረን፡-
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እቲ

ብህዝባውነቱ

ብዙሓት

ሊቃውንቲ

ዓለምናን

ህዝብታት

ኣህጉርናን

ብሓፈሻ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ብፍላይ ዝተመስከረሉ ተጋ/መለስ
ዜናዊ ኣብ ሜዳ ኣብ እዋን ዕጥቂ ቃልሲ ይኹን፣ ኣብ ድሕሪ ቃልሲ ኣብ
ከተማ ክሳብ ዕለት መስዋእቱ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ
ኤርትራ

ዝነበሮ

መርገፂ

ንሓንቲ

ሰከንድ

እውን

ኣብ

ሕቶ

ኣእቲይዎ

ኣይፈልጥን ጥራይ ዘይኮነ ንቀፃሊ ወለዶታት እውን ኣሰጋጊርዎን ዝሓለፈ
መትከልን መርገፅን ምኻኑ ዘይፈልጥ እንተሎ ክፈልጥ ይግባእ፡፡ ኣነ ኣብ
ህወሓት ዝዓበኹን ብኡ ሓሊፈ ድሕሪ ዓወት ብሕጋዊ መንገዲ ካብ ምግዳል
ዝተፋነኹ ተጋዳላይ ነበር ስለ ዝኾንኩ ኣብ ናይ ገድሊ ህይወተይ ይኹን
ድሕሪ ገድሊ ኣብ ዘሎ ውልቃዊ ህይወተይ ኮይነ ንኣረኣእያታትን መትከላትን
ብፃይ መለስ ብዓቕመይ እፈልጥ እየ፡፡
ተጋዳላይ

መለስ

ዜናዊ

ሃገር

ብዘይ

ሽንጥሮታት፣ ሜዳታት) ጥራይ ከምዝኾነ

ህዝቢ

ግኡዝ

መሬት

(ጎቦታት፣

ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ደጋጊሙ

ዝገልፆ ፅኑዕ መትከላዊ እምነቱ እዩ፡፡ ካብ እዚ ቁኑዕ መትከሉ ብምብጋስ
ድማ ካብ ብግሒቱ ጀሚሩ ንፍትሓዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ብመትከል ምእማን
ጥራይ ዘይኮነ ምእንተ እምነቱ እውን ተቓሊሱ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ፡፡ ካብዚ
ዝብገስ ድማ ዝጭበጥን ዝድህሰስን ህያብ ንህዝብታት ኤርትራ ኣበርኪቱ
ሓሊፉ እዩ፡፡
“ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጭቆና ክሳብ ዘይጠፍአ ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራስያዊ
ስርዓት ክነግስ’ዩ ማለት ዘበት’ዩ፡፡ ….ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ጨቁኑ
ዝሕዝ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳዕ ዝሃለወ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ውን ጨቂኑ
ዝሕዝ ምኻኑ ኣይተርፍን፡፡” ኣብቲ “ብረት ህዝቢ ኤርትራ ንቑልቁል ኣፉ
ኣይድፋእን!”

ዝብል

በ4/7/1979

ተጋ/መለስ ዝርከብ ጥቕሲ እዩ፡፡
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ዓ/ም

ተሓቲሙ

ዝተዘርገሐ

መፅሓፍ

ኣብ በረኻን ኣብ ከተማን ለይትን ቀትርን ድቃሱ ስኢኑ ዝጋደል ዝነበረ
ተጋዳላይን

ቀዳማይ

ሚኒስተርን

መለስ

ዜናዊ

ልክዕ

ከምቲ

ክስወኣሉ

ንዝተጋደለሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንኮላይ ንካልኦት ኣህዛብ ኣህጉርና እውን
ተቓሊሱ ሓሊፉ እዩ፡፡ ሓደ ካብኡን ጉልሕ እጃሙ ዘበርከተሉ ንህዝቢ
ኤርትራ እዩ፡፡ ተጋ/መለስ ዜናዊ ንህዝብታት ኤርትራ ዝከኣሎ ክሕግዝ
እንትብገስ እንተሎ ግን ከምቲ ትምክሕተኛታትን ሰብ ፀቢብ ኣተሓሳስባን
ዝሓምይዎ ኤርትራዊ ዘርኢ ስለዝነበሮን ስለዘይነበሮን ካብ ዝብል ዕውርን
ድሑር ከፋፋልን ምጉት ዝብገስ ኣይኮነን፡፡ እቲ ሚስጢሩ ካብ ቅኑዕን
ህዝባዊነቱን ፅኑዕ መትከላዊ ኣረኣእያታቱን ፍልጠቱን ጥራሕን ጥራሕን
ይብገስ፡፡

ተጋ/መለስ

ይትረፍ

ዶ

ንህዝብታት

ብዘርኣዊ

ወይ

ዓሌታዊ

ኣጠማምታ ክርኢ ነታ ዝፈጠረቶን ዘዕበየቶን ስድራቤት እኳ ካብ ካልኦት
ስድራቤታት ፈልዩ ኣይጥምታን ሓለፋታት ክገብረላ ኣይተረኣየን፡፡ ኣብ
ውሽጢ ጠቕላላ ናይ ህዝቢ ለውጢ ከም ህዝባ ትልወጥ ዝብል እምነት እዩ
ነይርዎ፡፡
ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ትሕቲ እግዝኣብሄር ቀፂሉ ኣብ ምድሪ ዝርከብ ዳኛ
ህዝቢ ምኻኑ ብልቡ ይኣምን የተግብር ከዓ፡፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ
ይኹን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጉድለት ኣመራርሕኡ ኣብ ናብ ቅድሚ
ህዝቢ ንዳኝነት ይቐርብ፡፡ ብኹፉት ልቦና ሃህ ኢሉ ካብ ህዝቢ ክመሃር
ይፅዕር፡፡ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ብትዕቢት ኣብ ኣደባባይ
ከይቀረየ ሕንቁቕ፣ ፅጋበኛ እንዳበሉ ንባዕሎም ልዕሊ ህዝቢ ሰሪዖም ንህዝቢ
ዘናሽው፣ ዘዋርዱ፣ ንህዝቢ ከምዘይፈልጥ ደንቆሮ ቆፂሮም ዘደናግሩ ሰባት
ልዕሊ ኩሉ ኣምሪሩ ይፀልኦም፡፡
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ተጋ/መለስ ዜናዊ ንውሽጣዊ ኹነታት ህዝቢ እንትግምግምን እንትትንትን
ብምኽንያታዊን ኣብ ፍልጠት ዝምስረት ወለም ዘለም ዘይብሉ መእመኒ
መረዳእታ የቕርብ፡፡
ሓደ ሕቶ ንወ/ሮ ሶፍያ ተስፋማርያም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ
ብፍላይ ከዓ ካብ ባዕልኺ ጀሚሩ ኣብ ቅድሚ ተጋዳላይን ኣባል ሓፋሽ
ውዳብን ህዝባዊ ግምባር ኣብ ናይ 40 ዓመት ናይ ቃልሲ ዕድሚኡ ናይ ሜዳ
ተጋዳላይን ናይ ድሕሪ ነፃነት ፕረዚዳንትን ኢሳያስ ኣፈወርቂ “ላዕለዋይ ዳኛ
ህዝቢ ኤርትራ ንስኻ ኢኻ
ሓቲቱ

እሞ ንድኽመታትና ይቕሬታ ግበረልና” ኢሉ

ዶ ይፈልጥ? ዋላስ ኢሳያስን መሳርሕቱን መላእኽቲ ስለዝኾኑ

ተጋግዮም ኣይፈልጡን?
ሓደ መለለይ ተጋ/መለስ ዜናዊ ንድኽመታቱን ኣብ ካልኦት ንዝዕዘቦም
መሰረታዊ ድኽመታትን መንቀሊታቶምን ብዝግባእ ተንቲኑ ብዝርደኦም ቋንቋ
ቁልጭ ኣቢሉ ድሕሪ ምንፃር ንምልወጥ ዝዕላምኡ ቃልሲ ይቃለስ ነይሩ፡፡
ንዝመርሖም ኣባላቱን ንመላእ ህዝቡን ድማ በዚ ሃኒፅዎም ሓሊፉ እዩ፡፡
ኣብ ሜዳ ኤርትራ ንዕጥቃዊ ቃልሲ ዝመርሐን ድሕሪ ናፅነት ን23 ዓመት
ስልጣን በይኑ ብሒቱ፣ ስልጣን ንበዓል ዋንኡ ህዝቢ ከየጫነወ ዝርከብ ንዘሎ
መሪሕት ጉጅለ ኢሳያስ፣ ገና ብገንኡ ኣብ መትከላቱን ስትራተጅታቱን
ንዘለው መሰረታዊ ፀገማት ክኣልዮም እንተዘይተኣልዮም ውዒሎም ሓዲሮም
ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ሓደጋ ምኻኖም ግልፅልፅ ኣቢሉ ነጊርዎ ነይሩ፡፡
እንተኾነ እቲ ብትዕቢት ልቡን ጭዋዳታቱ ዘሕበጠ፣ ብግድምንኡ (ዕድመ
ገድሉ) ንባዶ ነብሱ ባዕሉ ክንዲ ሓርማዝ ዝቆፅር መሪሕነት ጉጅለ ኢሳያስ
ንለባም ምዕዶን ምኽርን ተጋዳላይ መለስን መሪሕነት ህወሓት/ኢህወደግን
ተገልቢጡ “መን ኢኹም ንስኻትኩም!? ዓቕምኹም ዘይትሓልሙ?

ካብ

ደደቢት ክሳብ ሽዋ ዘምሃርናኩም ንሕና ዶ ኣይኮናን!?” ብዝብል ኣጉል
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ትምክሕቲ ነፂጎምዎ፡፡ ንዘይሰምዓካ ደገ ሰላም ኣይትማህለል ከምዝበሃል
“ብግበር

ኣይትግበር”

መትከላትን

ባህሪን

ዝምራሕን

ዝግራሕን

ብምዕዶ ከምዘይቕየር ተጋ/መለስ ብኣግኡ

ተረዲእዎ እዩ፡፡

ብልቡ

ኢሳያስን

ንዝኣምነሉ

ቅኑዕ

መትከላቱ

ቁንጣሮ

ኢሳያስ

መሪሕነቱን

ስለዘይተቐበሉዎ ብምባል ተስፋ ቆሪፁ ቃልሱ ኣየቋረፀን፡፡ እምነታቱ ናብ
ኩሎም ህዝብታት ብፍላይ ከዓ ናብ ህዝብታት ኤርትራ ክስርፅን ብዛዕባ
መፃኢኦም ከቋምቱን ብፅሑፋቱ ከረድእን ተቓሊሱ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ግን
ንመሪሕነት ኢሳያስ በበይ ሓሊፉ ክልውጦ ከምዝኽእል ይሕርብቶ ስለዝነበረ፣
ኢሳያስ ንምልዋጥ ምፅዓር ንሰማእታቱ ከም ምጥላምን ምኽዳዕን ይሓስብ
ስለዝነበረ፣ ብርፍራፎት ሃገራዊ ናፅነቱ ስለዝተዓብለለ፣ ምእንተ እታ መጎጎ
ትሕለፍ

እታ ኣንጭዋ

ኢሉ

ንኹሉ

ብዓቕሊ ይፅመም

እኳ

እንተነበረ

ንምኽሪን ማዕዳን መሪሕነት ህወሓት/ኢህወደግን ተጋ/መለስ ዜናዊን ብገንኡ
ኣየስተውዓሎን ክበሃል ዝከኣል ኣይነበረን፡፡ ከምኡ እውን ብቐረብኡ ይዕዘቦ
ንዝነበረ

ጉዕዞ

መሪሕነት

ህወሓት/ኢህወደግን

ህዝባዊ

ከምዘይተዓደለ

ግንባርን

ይገልፅ

ውፅኢታቶም
ደሓር

ምንባሩን

ኣብ

መንግስቲ

ባይታ

ምስ

ኤርትራን

ጉዕዞ

እናነፃፀረ

ምህላውን ይፍለጥ፡፡ “ምኸሩልና

እንዶ

ስለምንታይ በይንኹም ትጓዓዙ? ፅባሕ ንጉሆ ፀገምና ፀገምኩም ዶ ኣይኮነን?’’
ዝብሉ ሪእይቶታት ካብ ህዝብን ተጋደልትን ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን
ንሰምዕ ኔርና ኢና፡፡
ተጋ/መለስ ዜናዊን ውድብና ህወሓት/ኢህወደግ ንፍትሓዊ ሕቶ ናፅነት ህዝቢ
ኤርትራ ብልቦም ይኣምኑ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሜዳ ይኹን ድሕሪ ምድምሳስ
ድርግ

ኣብ

ትምክሕቲ

ከተማታት
ድሕረታት

ሃገርና
ፊት

ምስ

ንፊት

ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣስሪፆም እዮም፡፡

7

መዓት
ተጋፊጦም

ንዘመናት

ዝተኣጀሉ

እምነታቶም

ናብ

ናይ
መላእ

መሪሕነት ህወሓት/ኢህወደግ ንፍትሓዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ዴሞክራስያዊ
ምላሽ ክረክብ ከምዘለዎ ብመትከል ኣሚኖም ኣንፃር እዚ ፍትሓዊ ሕቶ ህዝቢ
ኤርትራ

ዝነበረ

ከቢድ

ናይ ትምክሕቲ

ኣረኣእያ

እንትዋግኡ

ብኣንፃሩ

ሙሁራት ኢና ካብ ዝብሉ ኤርትራውያን ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ
ምዕዋቱ ጉዳይ ናብ ሕቶ ኣእትዮም፣ ድሕሪ ሐዚ ኣብ ኤርትራ ይካየድ ብዘሎ
ቃልስን ነቲ ቃልሲ ይመርሕ ብዘሎ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባርን ናፅነት
ኤርትራ ክረጋገፅ ኣይክእልን ዝትሕዝቶኡ ኣረኣእያታቶም ዝውክል ብረት
ህዝቢ

ኤርትራ

ንቑልቁል

ዝኣፉ

ደፊኦም

ተምበርካኽነትን

ተስፋ

ናብ

ምቑራፅን በፂሆም መፅሓፍ ኣውፂኦም ዘርጊሖም፡፡
እቲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ቃልሲ ንናፅነት ዝመርሕ ዝነበረ ብኢሳያስ ዝምራሕ
መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣንፃር እዚ ተንበርካኽነትን ፀረ ፍትሓዊ ሕቶ
ህዝብን ዝኾነ ሓደገኛ ኣረኣእያ ከይተቓለሰ እንተሎ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ
ግን ንፍትሓዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ንዝፈታተን ሓደገኛ ኣረኣእያ ልክዕ ኣብ
ሰዓቱ “ብረት ህዝቢ ኤርትራ ቁልቁል ኣፉ ኣይድፋእን” ዝብል ነቲ ንቁልቁል
ዝኣፉ ዝተደፍአ ብረት ህዝቢ ኤርትራ ንዓቐብ ኣፉ ኣቃኒዑ ንተንበርካኽነትን
ተስፋምቑራፅን ህዝቢ ኤርትራ ዝዕድም ሓደገኛ ኣረኣእያታት ንምምካት 151
ገፅ ዘለዎ መፅሓፍ ብቋንቋ ትግርኛ ፂሒፉን ኣሕቲሙን ብ1979 ዓ.ም
ዋናታቱ ናብ ዝኾኑ ህዝብታት ዘርጊሑ፡፡
ቅድሚ እዚ መፅሓፍ እዚ’ውን ብተመሳሳሊ “ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካበይ
ናበይ!” ዘርእስቱ 235 ገፃት ዘለዎ መፅሓፍ ፂሒፉ ኣብ ካድረታት፣ ኣባላትን
ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ፍትሓዊ ሕቶ ህዝብታት
ኤርትራ ዝነበረ ዝተዛብዐ ኣረኣእያታት ንምልዋጥ ተቓሊሱ፡፡ ዴሞክራስያዊን
ፍትሓዊን

ኣረኣእያታት

ንምፍጣር ዝከኣሎ

ኩሉ

ገይሩ

ተዓዊቱ፡፡

ካብ

ትሕዝቶ እቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ካበይ ናበይ ዝርእሱ መፅሓፍ ባህሪያትን
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ጉዕዞን መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ብሳይንሳዊ መንገዲ ፍርጥርጥ ኣቢሉ ድሕሪ
ምትንታን፣ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር

መሬታዊ ናፅነት ኤርትራ ካብ

ምርግጋፅ ዝሓልፍ ዕላማ ከምዘይብሎም፡፡ ድሕሪ መሬታዊ ነፃነት ኤርትራ
ንህዝብታት ኤርትራ ዝጠቅም ዕላማ ከምዘይብሎም

ንካድረታቱ፣ ንኣባላቱ፣

ብሓፈሻ ንህዝቡ ኣእሚኑ፡፡ ኣብዚ ከይተሓፀረ ድማ ነቲ በዓል ዋና ዝኾነ
ህዝቢ ኤርትራ ከይተረፈ ብቀጥታ ናይ ምምምሃር ሓላፍነት ዋላ ኣይንበሮ
ብተዘዋዋሪ ንምርድኡ ፃዕርታቱ ኣካዱ፡፡ ዋላ እኳ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ
ዝሰግኦ ዝነበረ ሓደጋ ንምድሓን ኣብ እዋኑ ኣይጠቐመሉ ነቲ ብቐጥታ
ዝቀለሰሉን ዝመርሖን ዝነበረ ህዝቢ ትግራይን ብሓፈሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን
ዕላማታቱ ኣብ ጉዳይ ህዝብን ሃገረ ኤርትራን ዝነበረ ድሑር ኣረኣእያታት
መኪቱ ተዓዊቱ፡፡
ናይ ቅድሚ 30 ዓመት ትንታነን ገምጋምን ተጋ/መለስ ዜናዊ

ድሕሪ ነፃነት

ኤርትራ ክሳብ”ዛ ሎሚ ዕለት ክውንነቱ ኣብ ከርሲ መሬት ሃገረ ኤርትራ
ቁልጭ ኢሉ ይረአ ኣሎ፡፡ ድሕሪ ነፃነት ን23 ዓመት መመላእታ ስልጣን ናብ
ህዝቢ ከይተሰጋገረ፣ ልዕልና ሕጊ ከይተረጋገፀ፣ ዋልታ ህዝብታት ኤርትራ
ዝኾነ ሕገ-መንግስቲ ክውን ከይኮነ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ድኽነት ዘናግፍ
ልምዓታዊ

ለውጥታት

ከይተፈጠረ፣

ህዝብታት

ኤርትራ

ብሰንኪ

ጉጅለ

መሪሕት ኢሳያስ ምስ ኩሎም ጎረባብቱ ህዝብታት ተፈላልዩ፣ ኤርትራ ካብ
ጫፍ

ናብ

ጫፍ

ዶባታ

ብግዴታ

ብዝተዓጠቑ

መናእሰያትን

ዓበይትን

ኤርትራውያን ተሓፂራ ንሶማል ትትክእ ዘላ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ
ኮይና ትርከብ ኣላ፡፡
ኤርትራ ዜጋታታ ብሰላም ሰሪሖም ዘይነብሩላ፣ ሰለማዊ ሂወቶም ዘይመርሑላ፣
ዘይመሃሩላ ንብረትን ጥሪይን ዘየጥሩይላ፣ እግሮም መሊኦም ካብን ናብን
ዘይዛወሩላ፣ ባሩድ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝጨንወላን ዝውረየላን ምድረ ሲኦል
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ስለዝኾነቶም ረራሕሪሖምዋ ንስደት ፋሕ ብትን ይብሉ ኣለው፡፡ ኣብ ኤርትራ
ሃገሮም ካብዝበፅሕ ግፍዕን ፀገማትን ዝሓስም ኣይክህሉን ኢሎም ንናይ ስደት
ሕሰም መሪፆም እግሮም ናብ ዘምረሓሎም ይስደዱ ኣለው፡፡ ኣብ ጉዕዞ
ስደቶም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራትን ናይ ዓለምና ባሕርታትን ውቅያኖሳትን
ኣደዳ ህልቂትን ሕሱም መከራን ክኾኑ ይረኣዩ ኣለው፡፡ ብሰንኪ ጉጅለ
መሪሕነት ኢሳያስ ከዓ ኤርትራ ናይ ምብትታን ሓደጋ ዕጫ ዝገጥማ ሃገር
ከይትኾን ናይ ህዝብታት ኤርትራን ደላይ ፅቡቕ ኤርትራን ህዝባን ዝኾኑ
ህዝብታት ኣህጉርናን ከቢድ ስግኣት ኮይኑ ኣሎ፡፡
ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ እምበኣር ብገንኡ ነዚ ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ ስዒቡ
ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ፀገማት ከይመፅእ ንመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር
ከረድእ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣቐዲሙ ናይቲ ሓደጋ ደውል ከስምዕ
ተቓሊሱ እዩ፡፡

እታ ከም ኣድጊ በረኻ ኣብ ባዶ ጎልጎል ኮይና ትሃልል ወ/ሮ

ሶፍያ ተስፋማርያም ግን ምእንተ መን ኢላ ትሃልል ከምዘላ ባዕላ ትፈልጥ፤
ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈልጥዎ ሓቀኛ ህያብ ተጋ/መለስ ዜናዊ
ንህዝቢ ኤርትራ ደኣምበር ነቲ ኣምባገነን መራሒኣ ከምዘይነበረ ካብ ብዙሕ
በዚ ዝገለፅኩዎ ውሑድ ኣብነት ምምላስ ይከኣል፡፡
እቲ ካልእ ህላ ወ/ሮ ሶፍያ ተስፋምርያም ድማ ክሳብ እታ ከም ሃገሩ ስግረ
ዶብ ዝሰገረ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ዝወፀላ ዕለት እሙን ኣገልጋሊ ጉጅለ ኢሳያስ
ከምዝነበረን ንሳ ባዕላ ወ/ሮ ሶፍያ ብቐጥታ ምስኡ እንዳተራኸበት መደባት
እንዳተቐበለት ማይክሮፎን ህግደፍ ኣብ ኣመሪካ ኮይና ትሰርሕ ከምዝነበረት
ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ፡፡ ውፅእ ምስ በለ ግን ብዘይ ሕንከት ዓይና ብጨው
ሓፂባ ያኢ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ጀበርቲ ትግራይ እዩ ዘስምዕ ዓሊ ከዓ
ጀበርቲ ስለዝኾነ ትግራዋይ እዩ ንምባል “ካብ ቀደማይ ሚኒስተር መለስ
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ዜናዊ ንፕረዝዳንት ኢሳያስ ዝተዓደለ ህያብ ስለዝነበረ እንተሃደመ እውን
ኣየግርመንን” ክትብል ይበሃል እዩ ኢላ ሃሊላ፡፡
ወ/ሮ ሶፍያ በቲ ሓውላል መርኣይኺ ንኢሳያስ ዘዝተቓወመ ኤርትዊ ኩሉ
ኤርትራዊ መንነቱ ንምምጣሉ ካብ ወሰንክን መጠመትኺ ንሱ ካብ ኮነ ካልእ
ሕደግዮ እሞ እቶም ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ትጣበቕሎምን ትሕለቕሎምን
መራሒኺ ባዕሎም ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ደኣ ካብ መን ንመን ዝተዓደሉ
ህያብ ክትብልዮም ኢኺ…?
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