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اإلتحاد االرتري من اجل العداله.

ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ

ደምዳሚ ኣዋጅ መስራትን ሓድነታውን ጉባኤ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ

ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ : ዮሃና መንእሰይ ኤርትራ !
መስራትን ሓድነታውን ጉባኤና፣ ጉባኤ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ “ ንጉዕዞ ሓርነት ብሓድነት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፣
ንኣርባዕተ መዓልታት ማለት ካብ ዕለት 27 - 30 ሚያዝያ 2018 ብ ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ወከልቲ ሓድነት ኤርትራውያን
ንፍትሒ። ከምኡ’ውን ክመጹ ዘይከኣሉ ወከልቲ ኣባላት ብሓገዝ ቴክኖሎጂ ብምስታፍ፣ ዓሚቕ ዘተ ብምክያድ ዕላማ’ኡ
ኣነጺሩ ይርከብ። ጉባኤና ጸኒሕ ፖለቲካዊ ባህሊ ብምቕያር፣ ኣዝዩ ልዑል ተጻዋርነትን ምክብባርን ናጽነትን ዝመልኦ፣ ጽቡቕ
ኣብነት ነቲ ጽባሕ ኣብ ሃገርና እንተኽሎ ባይቶ ኮይኑ ሓሊፉ ኣሎ። ጉባኤና ንሕና ኤርትራውያን ኣብትሕቲ ናጽነት፣ ብዘይ
ናይ ዝኾነ ኢድ ኣእታውነት ምስልና ዝረኣናሉ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኢዩ። ጉባኤና ኩሎም መለለይታትና፣ማለት ፍቕሪ፣
ምጽውዋር፣ ዓቕሊ፣ ቅንዕና፣ ህርኩትነት፣ ተሳታፍነት ኮታ ኩሎም ክብርታትና ዝተመልስሉን ኩሉም ተጋባእቲ
ዝተሓቓቖፍሉን ሓጎስ ዝጎስዕሉን ናይ እምነት እምነ-መሰረት ኣንቢሩ ይርከብ።
ዝኸበርካ ተቓላሳይ ህዝብና፣
ንሕና ኤርትራውያን ምስ ኣኺሉ ዚተርፍ ጸጋታና፤ጻዕርናን, ቅንዕናናን ፣ እሞ ድማ ንናጽነትና ኣንጻር ባዕዳውያን ረዚን ዋጋ
ዝኸፈልና ህዝቢ ክንስና ሎሚ ኣብ’ዚ ምዕቡል ዘመን፣ዓለም ኣብ ቅልጡፍ ጎደና ዕቤት ኣብ ትርከበሉ ዘላ እዋን፣ዓለምና ኣብ
ታሪኻ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ፣ሕሰምን መከራን ንግረፍ ኣሎና። ኤርትራዊ ማለት ሎሚ ዘነይት ዘይኮነስ እካ ድኣ ንሓደጋ ዘቃልዕን
ዘሕፍርን ኮይኑ ይርከብ። ዓድታትናን መረበትናን፣ ጸኒተን ፣ ዘዝተወልደ ከም ውላድ ተመን ዘዕበይዎ ወለዲ ራሕሪሑ እግሩ
ናብ ዝመርሖ ይጠፍእ ኣሎ። ወለድና ግደፍ ሓሚሞም ሕክምና ዘብጽሕ ውላድ፣ ሞይቶም’ውን ሓመድ ኣዳም ዘልብሶም ዘይ
ብሎም ምጾት ዓለም ብ ኣካል ወሪዱዎም ይርከብ። ህጻናትና ናይትምህርቲ ዕድላት ተሐሪሙዎም ኣብ መዓስከራት
ስደተኛታት ዘኽቲሞም ብዘይ ንጹር መጻኢ ይነብሩ ኣለዉ።
ነዚ ብምርዳእ እዩ እምበኣር ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፣ ንኹሎም ጸበብትን ኣንጻር ረብሓና ዝኾኑ እንተታት ሓዲግና፣
ህዝብና ንምድሓንን መጻኢና ንምውሓስን ኣብ ሓደ መኣዲ ሃገራውነት ተሓቚፍና ንርከብ።“ ክብርና ክምለስ ሓቢርና
ንቃለስ” ክንብል እንከሎና ክብርን ራህዋን ህዝብና ብጥሙር ቅልጽም መላእ ሕብረተሰብና ከምዝረጋገጽ ብማማን ኢዩ።
ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፣
ንሕና ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ መን ኢና? ዝብል ሕቶ ብስራሕ እነረጋግጾ እካ እንተኾነ፣ ምስ በቢ ግዜኡ
ንቓልሲ ዘየተባብዕ ዝውለዳ ውድባት ድንግርግር ከይብል፣ ንድሕረባይታና ዝምልከት ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ። ውድብ ሓድነት
ኤርትራውያን ንፍትሒ፣ ሓድነት ናይ ሓሙሽተ ፖለቲካዊ ጥርናፈታት ኢና።
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1ይ. ስምረት ኤርትራውያን ንፍትሒ (ስ.ኤ.ፍ)
እዚ ምንቅስቓስ እዚ ብ ክልተ ውዳበታት ማለት ትንሳኤ ስምረትን ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ስምረት ኤርትራውያን
ንፍትሒ ዝቖመ ነይሩ። እዞም ምንቅስቓሳት እዚኦም, በቢ ግዜኡ ካብቲ ብልዑል ተስፋ መንእሰያት ወዲብካ ኣብ ኤርትራ
ስሉጥ ለውጢ ክመጽእ ይኽእል ኢዩ” ተባሂሉ ብልዑል ናህርን ወጻእን ኣብ ደብረዘይቲ ኣብ ሓምለ 2012 ዝተመስረተ ግን
ከኣ ስኣን ውሁድ መሪሕነት ዝፈሸለን, መሰረታቶም ሒዞም ካብ መሪሕነት ብምግላል ክቃለሱ ብምጽናሕ ብናይ ሓባር
መጸውዒ “ ስምረት ኤርትራውያን ንፍትሒ” ብዝብል ስም፣ ፈላሚ ናይ ሓድነት ሽግ ዝወልዑ ኢዮም።
2ይ. ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ግ.ሃ.ድ.ኤ-ሕድሪ)
እዚ ውድብ እዚ ድሕሪ እቲ ኣብ 2014 ዘጋጠሞ ክልተ ግዜ ምፍንጫላት፣ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ብዝብል
ስም ክጽዋዕ ጸኒሑ። ሓድግታት ምፍንጫል ናይዚ ውድብ ኣብ ዓዘቕቲ ሸሚመሞ ጽኒሖም። መክንያቱ ድማ መንእሰያት ነቲ
ኣብ ከባቢ ዶብ ዝዓኾዀ ወታሃደራዊ ክንፊ ‘’ሰራዊት ሕድሪ’’ ብምስማይ ካብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ካብ እስራኤል
ናብ ቃልሲ ዝወሓዝሉ ብምንባሩ እዚ ምፍንጫል እዚ ንብዙሓት ተስፋ ኣቑሪጹ ጸኒሑ ኢዩ። “ ብድሆታትና ንመሃረሎም
እምበር ኣይንምብርከኸሎምን” ብምባል፣ ብድሆታት ብሓድነት ከም ዝሰዓሩ ብምእማን ምስ ኣሕዋቶም ስምረት
ኤርትራውያን ንፍትሒ ኣብ ምሉእ ሓድነት ብምምጻእ፣ ነዛ ጽላል ኩሉ ዝኾነት ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ
ተኺሎም።
3ይ. ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር (ስ.ም.ኤ.ድ.ሃ)
ኣባላት ስ.ም.ኤ.ድ.ሃ፣ ካብ ቀዲሞም ዝተፈልዩ ማለት ብጾቶም ስምረት ኤርትራውያን ንፍትሒ ብምትራፍ ነቲ ዝተፈጥረ
ጸገማት ክኣልዩ ፈቲኖም። እንተኾነ ከም ኣብ ኩለን ፖለቲካዊ ውድባት ዘጋጥመ ማሕለኻታት፣ ዝተበላሸወ ፖለቲካዊ ባህሊ
ብምጽንሑ፣ ምሉኣት መሰረታቶም ሒዞም ነዛ ውልዶ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ኣብ ምትካል ከይተጻዓዱ
ብምስራሕ ሓድነት ክውን ገሮሞ ይርከቡ።
4ይ, ምንቅስቓስ ንደሞክራስን ፍትሕን ኤርትራ (መ.ደ.ፍ.ኤ)
እዚ ምንቅስቕእስ እዚ፣ ብ ወናማት ተቓለስቲ መንእሰያት ዝቖመ ኮይኑ፣ ድሕሪ’ቲ ኣብ 2014 ዝፈሸለ ሓድነታዊ ጉባኤ፣
ብዙሕ ብድሆታት ከጋጥሞ ድሕሪ ምጽናሕ፣ ንኹሉ እንተታት በዲሆም ሎሚ ኣብ ምትካልን ምኹስካስን ፈልሲ ውድቦም
ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ኢዶም ሰብሲቦ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዖም ይርከቡ።
5ይ. ስሙር ዲሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ስ.ዲ.ግ.ኤ)
እዚ ግንባር እዚ፣ ምስ ኣሃዱታት ስርዓት ህግደፍ ሓያሎ ምርብራባት ዝገበረን ተባዓት ደቂ ህዝቢ ኣብ ምዕራባዊ ግንባር
ዘኽተተን ግንባር ኢዩ። ሓቢርና እንተኸድና እቲ ጉዕዞ ይሓጽር፣ መስዋእቲ ይውሕድ፣ ፍረኡ ድማ ምቁር ይኸውን ኣብ
ዝብል መትከል ብምርጋጽ፣ ምስኩሎም መሰረታቱን ናይ ጸጥታ ሓይልታቱን፣ ድርዒ ኮይኑ ኣብ ምትካል ህዝባዊት ተኽሊ
ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ዓንዲ ሕቖ ኮይኖም ይርከቡ።
ዝኸበርኩም መንእሰያት ኤርትራ፣
መንእሰያት ናይ ለውጢ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮኑ ተሰከምቲ ጾር ሕብረተሰብ እውን ኢዮም። ስለ’ዚ ንሕና መንእሰያት
ምህላውን ዘይ ምህላውን ህዝብና ፣ኣብ ዝባና ኢዩ። ዘይ መኽንያታዉያን እንተታት ኣምጺእና ካብ ብድሆታት ክንሃድም
ምስ እንፍትን ተመሊስካ ክትረኽቦ እትኽእል ዕድል የለን። ምስ ስራሓት ሕሉፍ ወለዶ ክንቓየቑ ዕድላትና ኣይክነባኽንን።
ንሕና መሰጋገሪ መድረኽ ኮና፣ ሕማቕ ሓድግታት እናኣትረፍና፣ ን ኣወንታውያን ውርሻታትና ምስ ናትና ናይ ሕጂ ፖለቲካ
ናይ ጽባሕ ታሪኽና ብምጥማር ንምውሓስ ህዝብናን መጻኢ ወሎዶታትናን ጠጠው እንብለሉ ሕጂ ኢዩ። መንእሰይ
ከስተማስል ኣይግባእን።
ዝኸበርኩም ምሁራትን ምኩራትን ሃገራውያን ኤርትራውያን፦
ዝተዘራረገ ኣተሃላልዋ ህዝብና ብጥበብን ልቦናን ተጠሚሩ ኣብ ምውሓስ ሓርነትን ዳግመ ህንጸትን ንኽውዕል ተራ
ምሁራትን ሰብ ተመኩሮን ሕቶ ዘድልዮ ኣይኮነን። እቲ ዝያዳ ዝፈልጥ ዝያዳ ሓላፍነት ከምዝስከም ውን ብሩህ ኢዩ። ነዚ
ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ዓርሞሸሻዊ ጥርናፈ መንእሰያት ጥበብን ሜላን ወሲኽኩም ፣ኣወንታዊ ውጺኢት ንክህልዎ ኣብ ምግባር
ተራኹም ክትጻወቱ ኣትሪርና ንጽውዕ።
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ዝኸበርኩም ተቓለስቲ፦
ሽግር ህዝቢ ኤርትራ ጨቓኒ ስርዓት ህግደፍን ናይ ጸጥታ መሓውራቱን ድኣምበር ካልእ ዘይ መኽንያታውያን ሽግራት
ማለት መንነታዊ፣ሃይማኖታዊ፣ ዓሌታዊ ወይ ውን ቢሄራዊ ሽግር የብልናን። ህዝቢ ኤርትራ ንዘመናት ተኸባቢሩ ዝነብር
ህዝቢ ኢዩ። ጸኒሓዊ ኣወዳድባ ደንበ ተቓውሞ ውጺኢት ፍሹል ኣገባብ ቃልሲ ምኻኑ ዝከሓድ ኣይኮነን። ሕጂ ኣብዚ
ተኸፊቱ ዘሎ ሓድሽ ምዕራፍ ንሃገራዊ ውሕስነት ብሃገራዊ ሓድነት ንኺዶ። በዚ ኣጋጣሚ ንኹሉ ንሓድነት ድሉዋት ዝኾኑ
ሓይልታት፣ ዘሎ ነጥበ ፍልልይ ብግቡእ ተመዝጊቡ ናብ ካልኣይ ጉባኤና ንድፈሓሳብ ኮይኑ ክቐርብን፣ ኣባላተን ኣብ ዘለዉዎ
ዞባታት ኣብ ዞባዊ ጉባኤ ተሳታፍነቶም ከረጋግጹ ከም ዝኽእሉ ነረጋግጽ።
ዝኸበርካ ተቓላሳይ ህዝብና፣
ኣብዚ ፈላምን ሓድነታውን ጉባኤና፣ ኣንጻር ምውዳቕ ስርዓት ህግደፍ ኩሉ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ከም ንጥቀም ኣስሚርናሉ
ኣሎና። ግዝያዊ ማእከላይ ቤት ጽሕፈትና ድማ ኣብ ከተማ ተል-ኣቪቭ እስራኤል ምኻኑ ክንሕብር ንደሊ።
ንህዝባዊ ዕላማናን ስትራተጅናን ብግቡእ ንምውቃዕ፣ ጉባኤና ፣ 21ቀወምትን 5, ተጠባበቕትን ኣባላት ማእከላይ ባይቶን፡ 7
ቀወምትን 2 ተጠባበቕትን ኣባላት ፈጻሚት፡ 3 ቀወምትን 2 ተጠባበቕትን ኣባላት ተቖጻጻሪት፣ ከምኡ’ውን 3 ቀወምትን 2
ተጠባበቕትን ኣባላት ፍርዳዊት ኣካል ብምቓም ፣ ናብ ስራሕ ተበጊስና ንርከብ።
ንኹሉኹም ጎረባብቲ ህዝብታትን መንግስታትን ዞባና፣
ኣብ ሃገርና ተተኺሉ ዘሎ ቀይዲ ኣልቦ ስርዓት፣ ብዝኽተሎ ሃዋኽን ጸረ-ሰላምን ናይ ወጻኢ ፖሊሲ፣ካብ ህዝቢ ኤርትራ
ሓሊፉ፣ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ጸረ-ሰላም ሓይልታት ብምፍራይ ኣብ ዘይ እውጅ ኩናት ይርከብ። ኤርትራ ሎሚ
ብሰንኪ ጸይቂ ፖሊሲ ስርዓት ህግደፍ ፣ ብጠበንጃን ነታጉን ተኸሊላ፣ ዝኾነ ናይ ወጻኢ ንግዲ ዘይብላ፣ በንጻሩ ግን ጸረሰላም ሓይልታት ብምፍራይ ንከባቢኣ ብምህዋኽ እትፍለጥ ሃገር ኮይና ትርከብ። እምበኣር ጨቓኒ ስርዓት ተኣልዩ፣
ደሞክራስን ርግኣትን ዝሰፈና ኤርትራ፣ ንህዝብናን ንህዝብታት ዞባናን ዓቢ ናይ ሰላም ዕድል ምኻኑ ብሩህ ኢዩ። ውድብ
ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓን ጸጥታዊ ምርግጋእን መሰረትዝገበረ ምትሕብባር ይድግፍ። ኣንጻር
ጨቓኒ ስርዓት ህግደፍ ኣብ እነካይዶ ቃልሲ ድማ ኩሉኹም ኣሓት ጎረባብቲ ህዝብታትን መንግስታትን ድጋፍኩም ከም
ትህቡና እምንቶና ኢዩ። ክብ መሪር መግዛእቲ ስርዓት ህግደፍ ኣምሊጦም ክዕቆቡ ንዝመጽ ኡኹም ኤርትራውያን
ስደተኛታት፣ እድኩም ዘርጊሕኩም ብምቕባልን ምሕብሓብን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘይሃስስ ታሪክ ኮይኑ ኣሎ።
ኣብ መደምደምታ
ኣብ’ዚ ተሃኒጹ ዘሎ ቤት ፍትሒ፣ ሓደ በዓል ቤት፣ እቲ ካላእ ድማ ናይ ማዕዶ ተዓዛቢ ክኸውን ፍትሓውን ሓላፍነታውን
ኣይኮነን። ኣብታ ናይ ሓባር ቤትና ብሓባር መጻኢና ምውሓስ ይጽነሓለይ ክበሃል ኣይግባኣን። ብሓባር ምስ እንቃለስ፡
እንከፍሎ ዋጋ ይውሕድ፡ ዝወስዶ ግዜ ይሓጽር፡ ኣወንታዊ ውጺኢት ድማ ይህልዎ። ቀዳማይ ኣጀንዳና፡ ኩሎም ሃገራውያን
ዓቕምታት ኣኪብና ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ዓድና ምእታው ኢዩ። ነዚ ቀዳማይ ሸቶ ንምውቃዕ ከኣ ተሳታፍነት ናይ ኩሎም
ሃገራውያን ኤርትራውያን ይጥለብ ኣሎ። ንህዝብና ኣሚና ንስራሕ ተበጊስና ኣሎና። ብትሑት ክሳራ ተስፋ ህዝብና ዝኾኑ
ዓወታት ከምንጭብጥ መጽናዕታዊ እምንቶና ኢዩ። ህዝብና ካብ ኣንጸላልዩዎ ዘሎ ሲኦል እንድሕነሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኮነን።
ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ!
ጉባኤ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ
30 ሚያዝያ፣2018
ተል-ኣቪቭ እስራኤል
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