
መዋጽኦ ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ኣብ ህሉው 
እዋናዊ ኩነት ! 

እዚ ኣብ ሃገርና ኤርትራ በትረ ስልጣን 
ዓቲሩ ዘሎ ዓማጺ ጉጅለ ካብ ፖሎቲካዊ 
ድርቅናን ድንቁርናን ዝብገስ ገባቲ ባህርያቱ 
ብንጉሁኡ'ዩ ኣንጻር ህንጸት ዲሞክራስያዊ 
ትኻላት ምዃኑ እናሓበረ  ክጓዓዝ ጸኒሑ: ናይ 
ዚ ብሩህመረዳእታ ድማ ኣብዘን ክልተ ኣብነት 
ምውኻስ ይኻኣል'ዩ። -  - ብምኽንያት 20 ሰነ 
ዝኽረ ሰማእታት ናይ 1991ዓ.ም.ፈ. ናይቲ 
እዋን ዋና ጻሓፊ  ህግሓኤ ናይ ሒጂ መራሒ 
ሃገር ኣቶ ኢሰያስ ኣብ ዘስምዖ መደረ ድሕሪ 
ሒጂ ኣብዚ ሃገር ናይ ውድባት ሓሸዊየ የለን 
ዝኾነ ሰብ  ብውልቁ ኣብ ዳግመ ህንጸት ናይዛ 
ሃገር ክሳተፍ ይኽእል'ዩ ምባሉ ህዝቢ 
ንተጋደልቲ ደቁ ንምቅባል ዝዓጸዶ ሰቲ ገና 
ከይነቀጸ እንኾሎ ዝሃቦ ምልክታ'ዩ ዝነበረ።  

-ብተውሳኺ ብምኽንያት ምዝዛም 3ይ 
ውድባዊ ጉባኤ ህግሓኤ ብ1994 ዓ.ም.ፈ. ኣብ  
ናቅፋ ዝተጋብኤ  ምስ ማዕከናት ዜና ኣብ 
ዝገበሮ ቓል መጠይቅ ኣብዚ ሃገር ህግዲፍ 
ንበይኑ ነዊሕ ፓሎቲካዊ ስልጣንን ግስጋሰን 
ክህልዎ'ዩ ነዚ ዘይምርዳእ ድማ የዋህነት 
ጥራይ'ዩ ኢሉ ኔሩ። 

 እዞም ክልተ ነጥብታት ዚኣቶም ነዚ 
ሒጂ ከም ህዝብን ሃገርን እንርከበሉ ዘሎና 
ጹንኹር ኩነታት እምነ-መሰረት እዃ እንተኾኑ: 
መብዛሕትኡ ሓፋሽ ህዝብና ግን ምስቲ ዝነበሮ 
ጽምኣት ናጻነት ገና ኣብ ፈንጠዝያ ሓጎስ ውን 
ስለ ዝነበረ ብጉቡእ ኣቅልቦ ኣይገበረሉን። 
ብኣግኡ ነዚ ዘይቅድዑው ኣኻይዳ ዘስተውዓሉ 
ቡርኽት ዝበሉ ደቂ ሃገር ፓሎቲካዊ ውድባትን 
ውልቀ ሰባትን ኣብ ውሽጥን ውጻእን ግን 
ብዝተፋላለየ ኣገባብ ቓልሲ ክእርምዎን 
ክቓለስዎን ጸኒሖምን ኣለዉን። እቲ ጉጅለ 
(ህግዲፍ) ንኼድ ጥራይ ግን ጸማም እዝኒ 
ብምሃብ ነቲ ካብ ነዊሕ እዋን ክሰርሓሉ 
ዝጸንሐ ስልታውን ምስጥራውን ኣገባብ ናይ 
ዕንውት ሃገር: ብፍላይ ኣብዚ እዋን ዚኣብ 
ጎሮባብትናን ዞባናን ብቀጸሊ ዝጋላበጠ ዘሎ 

ጅኦ-ፖሎቲክስ ዕድል ብምጥቓም  ናብ 
ቀጠታውን ጉሁድን መስርሓት ክሕደት 
ብምስግጋር ንናይ ውሽጥን ውጻእን ኤርትራዊ 
ህዝባዊ ናዕቢ ሓኒቑ ሒዙሉ ኣብ ዘሃለውሉ 
እዋን 'ዩ ተበግሶ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ኣርኪቡ 
ዘሎ። ኤርትራ ከም ህዝብን ሃገር ኣብ ጸቢብ 
ቀራና መንገዲ ኣብ ዝበጽሐትሉ እዋን ዝብገስ 
ዘሎ ዕማም ቃልሲ ስለ ዝኾነ ድማ 'ዩ ተወዲቡ 
ዝጸንሐን ዘይጸንሐን ወዲ ሃገር ምቹእ ሓሳብ 
ኣብ ምቹእ እዋን 'ዩ እናበለ ክዓስሎን 
ክኻታተሎን ዝርከብ ዘሎ። እዋኑ ድማ እኽልን 
ገፈልን ዝፋላለየሉ ግዜ'ዩ እሞ እቲ ብሓቂ 
ንስለ  ውጽዓ ህዝብን ንዲሞኽራስያዊ 
መሰላትን ኢሉ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣብ ቓልሲ 
ዝጸንሐን ዘሎን ኣብዚ ፈታኒ እዋን ንዝተረኽበ 
ንእሽቶ ናይ ቓልሲ መበገሲ ዕድልን ቦታን 
ክስዕቦ ብዓቢኡ ድማ ክቅይሶን ከስፍሖን ሎሚ 
ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን መድረኽ ይጠልብ 
ኣሎ። 

06.08.20  

ኣቡ ኤልዳ. 

 

 

ب في الوقت المناسلمناسب الطرح ا  

العصابة الحاكمة في ارتريا انطالقاً من مبدأ العاناده  

ببرنامجها   التخفى  الشمولي  وأسلوبها  السياسي  والجهل 

 .المعادية للمؤسسات الديمقراطية في وقت مبكر في البالد

العام   األمين  كلمة  الموضوع  لزالك  بسيط  دليل  نأخذ 

سيد  قتها والرئيس الحالي ال لجبهة الشعبيه لتحرير ارتريا و

بمناسبة   قدمها  التي  يوم  ١٩٩١يونيو عام    ٢٠اسياس  م 

مجال   ال  البلد  هذا  في  اآلن  من  فيها  قال  الشهداء  ذكرى 

يشارك   بامكانة  مواطن  وكل  تنظيم  سياسية ألى  لمشغبات 

الرسالة   وهذه  الفرد.  بمستوى  البناء  أعاده  برنامج  في 

أفراح   ربيع  زهور  انفاد  قبل  مبكر  أنظار  بمستوى  كانت 

بات االستقالل من قلوب الشعب االرتري ومناس  .  

فعاليات   اختتام  بمناسبة  قدمها  التي  والتصريحات 

المؤتمر التنظيمى الثالث لجبهة الشعبية المنعاقد في مدينة  

عام   هذا  ١٩٩٤ناقفة  في  فيها  وقال  األنباء  وكاالت  مع  م 

البلد الجبهة الشعبية للعدالة والديمقراطية واحدها سيكون  



يفهم زالك لم    سي راشدة لمدة طويل،والذى اللها دور سيا 

 ً  .يكون وإال عاطفيا

األساس   كأن حجر  أن  أعاله رغم  المذكور  النقطتان 

قطاع    لكن   اليوم  بالدنا  في  الراهن  المتداهور   للوضع 

كانوا   النهم  لهم  ينتبه  لم  االرتري  الشعب  من  واسع 

مشغولون بافراح الحرية واالستقالل. وبالعكس كان عدد ال  

في   المتمثلة  المخلصين  الوطن  أبناء  من  بها  يستهان 

العصابة   نواياه  استدركو  واالفراد  السياسية  التنظيمات 

بمختلف   يواجهونها  ومازال  كانوا  مبكر  وقت  من  القمعية 

وسائل النضال منها التصحيحية والمواجهة المباشرة. لكن  

في   وواصلت  أخطائها  من  تدرس  لم  الحاكمة  العصابة 

بدادي وتدمير كل المؤسسات الوطنية نهجها االست . 

 أخيراً استخدمت العصابة المتغيرات 

والتقلبات السياسية في دول الجوار واالقليم فرصة   

لتمرير أجندتها الخفية علننا بخيانة على السيادة  الوطنية  

وخارجها   البالد  داخل  من  للمعارضة  واحصار  والمدايقات 

الص أيضاً  االرترية  المعارضة  محصوره  وبزالك  بحت 

السيد مسفن حقوص   مبادرت  زالك  مع  وتزامنت  سياسياً. 

العصابة   ضد  للنضال  منفذ  ابسط  اجاد  تهدف  التي 

ولذلك   القانونية.  المؤسسات  دولة  وأقامة  االستبدادية 

وغير   المندوبين  األحرار  الوطن  أبناء  من  كثيرين 

المبادرة   حول  أجمع  السياسية  المظالت  في  المندوبين 

انت طرح مناسب في الوقت المناسبباعتبارها ك  . 

صعبة   مرحلة  في  موجودون  االن  كارترين   نحن 

ولذلك    والباطل  الصالح  بين  حاسمة  مرحلة  ويعتبر  للغاية 

جميع المواطنين األحرار الذين كانوا ومازال يسهارون من  

في   والديمقراطية  االجتماعية  والعدالة  الحرية  إرساء  أجل 

في االتجاه الصحيح وننتهز    ارتريا يتوجب علينا أن نخطو

احترافية   بطريقة  وابلورتيها  منها  الستفادة  الفرصة  هذه 

لصالح معسكر التغيير الديمقراطي في ارتريا النة متطلبات  

المرحلة اآلن أكثر نضوجا لترتيب وتنسيق طاقتنا لتحديات  

 .السيناريوهات المحتملة على صعيد الوطنى واإلقليمي

                  06.08.20.  

 .أبو ألدا


