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ቃል ኣቦ መንበር ግሃድኤ ድር. ዩሱፍ ብርሃኑ ኣብቲ ብሓልዮት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ
ኤርትራ ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት ዝተዳለወ ፈስቲቫል ክቐርብ ነይርዎ፣ ብሰንኪ ተክኒካዊ
ጸገማት እቲ ቃል ኣብ መደረኽ ክቐርብ ብዘይምኽኣሉ፣ እነሆ ብምሉኡ ንዝርገሖ ኣሎና።
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግሃድኤ
-------------------------------------ክቡር ኣቦ መንበር ኣሰናዳኢት ሽማግለ ፈስቲቫል ፍራንክፎርት
ክቡር ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
ዝኸበርኩምን ዝከበርክንን ኣባላት መሪሕነትን መሰረታትን ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
ዝኸበርኩም መራሕቲ ማሓዙት ውድባት
ዝኸበርኩም ዕዱማት ኣጋይሽ
ዓመት መጸ ዓመት ከደ፡ ብቐጻሊ መልክዕ ፈስቲቫላት ምክያድ፡ ዓቕምን ተመኩሮን ጽንዓትን ዝሓትት፡ ሓደ
ካብ’ቲ ኣገዳሲ ሃገራዊ ዕማማትና ኮይኑ፡ ንህዝብና ፖለቲካዊ ተልእኾ ነመሓላልፈሉን፣ ንሕና ከም ሃገራዊ
ሓይልታት ድማ ንዛተየሉን ኣገዳሲ ኣጋጣሚ እዩ። ስለ’ዚ ኣብዚ ኣገዳሲ በዓል ምሳኹም ክንሳተፍን ቃልና
ከነስምዕን ዝገበርኩሙልና ዕድመ፣ ብስመይን ብስም መሪሕነትን መሰራታትን ውድብና ግንባር ሃገራዊ ድሕነት
ኤርትራ ካብ ልቢ አመስግን። ዕዉት ፈስቲቫል ክኸውን ድማ ልባዊ ምንዮተይ እገልጽ።
ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት፡ መበል 33 ፈስቲቫል ካሰል፡ ኣብ ሽወደን ከተማ ስቶክሆልም ኣስታት 14 ዉድባትን/
ሰልፍታትን በርገሳዊ ማሕበራትን ምሁራትን መንእሰያትን ምትእኽኻብ ደቂ ኣንስትዮን ዝጸምበረ፡ ብድምቀት
ብዒሉ ምዉዓሉ፡ ንረብሓ ሃገራዊ መስመር ተቓዉሞ ሓይልታትና ርኡይ ኣዎንታዊ ዉጽኢት ዘረጋገጸ ዓዉደ
ክታዓት ምንባሩ እዩ። ፈስቲቫል ፍራንክፎርት እንተኾነ’ዉን ሓደ ኣገዳሲ መናሃርያ ሃገራዊ ዓዉዲ ከም ምዃኑ
መጠን፡ ድርብ ረብሓ ክንገብሮ፡ ብዓወት ክዛዘምን ዘለና ልባዊ ትምኒተይ ክገልጸልኩም ደስ ይብለኒ።
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን።
ፈስቲቫልኩም ዝካየደሉ ዘሎ እዋን፡ ፖለቲካዉን ጸጥታዉን መልክዕ ዝሓዘሉ ዓበይቲ ምዕብልናታት
ዝተኸስተሉ፡ ንዞናና ኣብ ሓድሽ ፈታኒ መድረኽ ሸሚምዎ ዘሎ እዋን’ዩ ክበሃል ይከኣል። ስለዝኾነ ከኣ፡ ኣዝዩ
ጥንቁቕ ንባብን ምርምርን ዝሓትት፡ ሕልኽልኽ ዝበለ ጥቕሙን ጉድኣቱን ዘየነጸረ ሓድሽ ክዉንነት፡ ኣብ ባይታ
ሰሪጹ ምህላዉ ክንግንዘብ ይግባእ። ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ጥቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ዘዋሰነን ኣብ
ግምት ዘየእተወን ብደረጃ ክልትኡ መንግስታት፡ ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ጉዕዞ፡ እቶም ነዚ ዝጠጀእዎን
ዝወሰንዎን ሓያላን፡ ኣብ ትሕቲ ሽፋንን ጉልባብን ስምምዕ ኣልጀርስ፡ ነቲ ብድሕርኡ ተወጢኑ ዘሎ መደባት፡
ንናቶም ረብሓ ዘገልግል፡ ምዃኑ ግምታት ምቕማጥ ኩላትና ንስሕቶ ጉዳይ ኣይኮነን። እቲ ድጉል ንብሎ
መደብ፡ ከይዱ ከይዱ፡ ንሉኡላዉነት ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ምዃኑ ምግማት ካብ
ወድዕነት ዝረሓቐ ኣይመስልን። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ተዋላዋሊ መርገጽ ስርዓት ህግደፍ፡ ስልጣኑ
ንምንዋሕ ዘዉሕስ ምስ ዝኸዉን፡ ህላወ ሃገረ ኤርትራን ነጻነታን ልኡላዉነታን፡ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከዉርዶ
ቅጭጭ ዘይብሎ ስርዓት ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን።
ኤርትራን ህዝባን፡ ኣብ ትሕቲ ፍሹል ምሕደራ ህግደፍ ፡ ንኣስታት 27 ዓመት ዘሕልፍዎ ዘለዉ ናብራን
ኣተሃላልዋን፡ ካብ ኩላትና ስዉር ስለ ዘይኮነ፡ ብዛዕባኡ ኣብ ብዙሕ ትንተና ከየምራሕና፡ እዚ ወጅሂ ዘይብሉ
ኣረሜናዊ ስርዓት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና፡ ክፍጽሞም ዝጸንሐን ዘሎን ገበናት፡ ጸብጺብካ ዝዉዳእ ኣይኮነን።

ስለዝኾነ ከኣ፥ ቃልስና ንዲሞክራስያዊ ለዉጢ ህያዉን ቀጻልን ምዃኑ ብንጹር ኣለሊና፡ ካብ ማንም እዋን
ንላዕሊ ሱር ነቀል ዲክታቶርያዊ ስርዓት ንምርግጋጽ ክሳብ መወዳእታ ብትብዓት ምርብራብ የድሊ። እዚ ህልዊ
መድረኽ፡ ሓድሽ ትልምን ስትራተጂ ቃልስን ዝሓትት ምዃኑ፡ እንፈላለየሉ ጉዳይ ኣይኮነን።
ህዝቢ ኤርትራን ተቓወምቲ ሓይልታቱን ከምኡ’ውን ደለይቲ ለዉጥን ምሁራትን መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን፡
ልኡላዉነት ሃገርና፡ ንምክልኻል ንጽባሕ ዘይውንዘፍ ዕማም ምኳኑ ኣሚኖም፡ ስርዓት ህግደፍ ወጊድ ንምባል፡
ሓቢርና ምዑት ቃልሲ ከነካይድ መድረኽ ይጠልበና ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንምዉዳቕ፡ ማእከላይ
ዕማምና ይኹን።
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን
ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዓብይ ጥንቃቔን ኣገዳስነትን ክንከታተሎ ጸኒሕናን ኣለናን። ነዚ ካብ ዕለት
ናብ ዕለት ዝምዕብል ዘሎ ናይ ለዉጢ ሃዋሁ፡ ምስኡ ዝሳነ ኣተሓሳስባን ዉዳቤን ከምዘድልየና ደጊምና ነስምረሉ።
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ን27 ዓመት ዝጸንሐ መንግስታዊ ምሕደራ፡ ይኣክል ዝብል ድምጺ ጎደናታት ብናይ ህዝቢ
ጸቕጢ ዝተበገሰ ኮይኑ፡ ንግዝይኡ ፡መንግስታዊ ለዉጢ ከረጋግጽ ክኢሉ ከምዘሎ ርእና። እዚ ሕጂ ስልጣን ሒዙ
ዘሎ እንታይ ዓይነት መንግስቲ’ዩ ካብ ዝብል ሕቶ ክንብገስን፡ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ወድዕነት ብግቡእ መዚና፡
ድሕነት ህዝብናን ሃገርናን ንምዕቛብ፡ ነዚ መድረኽ ንምግጣም፡ ዝጥለብ ቅድመ-ኩነት ኩሉ፡ ከነማልእ ንሕተተሉ
እዋን’ዩ።
1. ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዉሽጣዊ ለዉጢ(እሱራት ምፍታሕ/ ሰብኣዊ መሰላት
ምኽባር፣ ተቃወምቲ ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ክቃለሱ ኣፍደገ ምርሓው ወዘተ. . .)፡ ብዞባውን ዓለምለኻውን
ደረጃ፡ ንኢትዮጵያ ረዚን ሚዛን ዝህብ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኢትዮጵያ፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ዞባዊ
ሓይሊ (Regional Power) ክትከዉን ጥጡሕ ባይታ ንምፍጣር፡ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ብኣትኩሮ
ምስትብሃሉ የድልየና።
2. እዚ ጉዳይ ንሓዋሩ ክሳብ ክንደይ፡ ብኣወንታ ይኹን ብኣሉታ፡ ናቱ ጽልዋ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን
ልዑላዉነታን ኣሰር ክህልዎ ምዃኑ፡ ምስ ግዜን ኩነታትን ክበርሃልና እዩ። ብሸነኽ ተቓወምቲ ሓይልታት
ኤርትራ ዝግባእ ኣስተዉዕሎን ናይ ኣረኣእያ ሓድነትን ኣጥሪና፡ ናይ ምብዳህ ተኽእሎታትና ከነማዕብል
ንሕተት።
ጉዳይ ዶብ ኤርትራን/ኢትዮጵያን ብዝምልከት፡
ካብ 1998 ፡ ንኣስታት 20 ዓመታት ፡ ኣብ መንጎ ክልትአን ሃገራት ፍታሕ ከይረኸበ ተንጠልጥሉ ዝጸንሐ ጉዳይ
ዶብ፡ እቲ ነጊሱ ዝጸንሐ ‘’ ኣይዉግእ ኣይሰላም ’’ ኣብቅዑ’ዩ ዝብል ሓድሽ ናይ ኢትዮጵያ መርገጽ ምእዋጁ፡
ዓለም ብምሉኡ ብኣዎንታ ተቐብልዎ። የግዳስ፡ ርኽክብ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት፣ ጉዳይ ዶብ ኣልዒሎም
ከምዘይተዛተዩ፡ ዶር. ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣረጋጊጽዎ ኢዩ።
ሰላም ምእዋጅ ምስ መን?፡ እቲ ምስ ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ዝጸንሐን ዘሎን ሽግር ህዝቢ ኤርትራ፡ ጌና ቀጻሊ
እዩ። ምስ ህዝቡ ዘይተዓረቐ ስርዓት ምስ ጎረባብቲ ብሰላም ክነብር ኢልካ ምሕሳብ ዘበት እዩ። እዚ ተረድኦ’ዚ
ንዓና ከም ተቓወምቲ ኮነ ህዝቢ፡ ጥራሕ ዝምልከት ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ’ዉን መስርሕ ዲሞክራስያዊ ለዉጢ
ምስ ዝዕወት ጥራሕ እዩ፡ ዉሕስነት ሰላምን ርግኣትን ምስ ጎሮቤት ሃገር ኢትዮጵያን ኣብ ዞና ቀርኒ ኣፍሪቃን
ክረጋገጽ ዝኽእል። እዚ ከኣ፡ ናይ ክልቲኡ ኣህዛብና ጥቕምን ረብሓን ምዃኑ ብወድዕነት ክምዘን ዝግበኦ ጉዳይ
እዩ።
በዚ ምኽንያት ከኣ፡ ስትራተጂካዊ ዕላማና ዝኾነ ምርግጋጽ ዲሞክራስያዊ ለዉጢ፡ ንጎኒ ኣወንዚፍና፡ ኣብ ጓል ነገር
ከይንጉተትን ግዜና ከይነጥፍእን ንህዝብና ከነለዓዕልን ይግባእ። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ናይ ዶብ ስምምዕ፡ ኣብ
ባይታ፡ ብኸመይ ይፍጸም ተክኒካዊን ሕጋዉን ጉዳይ ናይ ገዛእ ርእሱ መካኒዝም ዘለዎ ስለ ዝኾነ፡ ዕድምኡ
ንምንዋሕ፡ ኣብዚ እዋን‘ዚ ህግደፍ ብዝፈጥሮ ኣደናጋሪ ናይ ፕሮፓጋንዳ ምህዞን ሽጣራን ከይንህዉትት፡ ብኣጋኡ
ኣላዪ ግደ ክንጻወት ናይ ግድን‘ዩ።
ካብ ተቓወምቲ ዉድባት እንታይ ይጥለብ ?
ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኮይንና ዘመዝገብናዮ ልሉይ ለዉጢ ከምዘየለ፡ ናይ ሎሚ ስንኩፍ
ኣተሃላልዋና ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። ሎሚ ድሕር ኢልና ክንመዝኖን ክንርእዮን እንከለና፡ ናይ ህወሓት ስትራተጂ ኣብ
ልዕሊ ኤርትራን ተቓወምታን ብዝምልከት፡ ስርዓት ህግደፍ ብዉሽጣዊ ድኽመታቱ ቀስ ብቐስ ባዕሉ ክፈርስ
ምዃኑ ካብ ዝብል ስትራተጂ ተበጊሶም፡ ንተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ድማ ዝግባእ ሓገዝን ደገፍን ሂብካ ኣብ

ክንዲ ምሕብሓቦም፡ ብኣንጻሩ ከዳኽምዎምን ከናሽውዎምን እዮም ጸኒሖም። እዚ ክንብል እንከለና ግን እቲ
ሓላፍነት ናብኦም ጥራሕ ከነጸግዖ ከቶ ቅኑዕ ኣይኮነን፡፡ ንሕና ከም ተቓወምቲ ዉድባት ድኽመታትና ክንኣምን
ይግባእ። ክንደይ ካባና‘ዮም ብናቶም ዉሳኔ ተቐይዶም ይጓዓዙ ነይሮም፡ ንግዝይኡ ንታሪኽ ዝሕደግ ጉዳይ
ይኹነልና።
እተን ኣብ ትሕቲ ጽላል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባዲለ) ክዋሳኣ ዝጸንሑ 18
ተቓወምቲ ዉድባት፡ ድሕሪ ነዊሕ ዉረድ ደይብ፡ ደስኪሉ ዝነበረ ትካላቱ ኣበራቢሮም ናብ ስራሕ ክጸምድ
መታን ተበግሱ ምህላዉን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናብ 2ይ ጉባኤ ከምርሕ ድማ ኣብ ምሽብሻብ ይርከቡ። ብኤርትራዊ
ዓቕሚ ዝህነጽ ሃገራዊ ትካል ክንገብሮ ናይ ኩሉ ተቓዉሞ ሓይልታት ደገፍ ዝሓትት እዩ።
ወጻኢ ካብ ሃገራዊ ባይቶ ዘለዉ ሓይልታን ሰልፍታትን በርገሳዊ ማሕበራትን ምሁራትን ዉልቀ ሃገራዉያንን
ዘጠቓለለ፡ ንሃገራዊ ረብሓ ዝሓለነ ናይ ሓባር ስራሕ ንምክያድ ኣፍደገና ርሑው ምዃኑ፡ ዉጽኢት ፈስቲቫል
ካሰል/ስቶክሆልም ተግባራዊ ኣብነት እዩ።
ኣብ መደምደምታ፡ ንመሪሕነትን መሰረታት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን፣ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት
ኤርትራን ዝምልከት ጻዊዕት ከቕርብ ኣፍቕዱለይ።
እዚ ክልተ ዉድባት‘ዚ፡ ፖለቲካዊ ፍርያት ሓደ ማሕጸን እዩ፡ እንተበልና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን ። ድሕሪ
እቲ ንህዝብና ዘሕዘነን ንተቓዉሞ ሓይልታት ኣብ ምድኻም ዓቢ ተራ ዝነበሮን ምፍንጫል ውድብና ተሓኤ/
ሰዉራዊ ባይቶ፡ ንነዊሕ ዓመታት ተባቲኽና፡ ብቆራር ዝምድና ተገዚእና ምጽናሕና፡ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ
ኣይኮነን። ሎሚ መድረኽ ዝጠልቦ ጉዳይ፡ ዝሓለፈ መሪር ተመኩሮና ብወድዕነት መዚንና፡ ጌጋታትና ክንእርም
ታሪኻዊ ሓላፍነት ኣሎና። ክሳብ ሕጂ ክልቲኡ መሪሕነታት ጥዑይ ዝምድናን ምትእምማንን ክፈጥር ስለ
ዘይበቕዐ፡ እቲ ፍሽለት ኩላትና ንስከሞ ፍሽለት እዩ። ካብ‘ዚ ናይ ድኽመት ሓጹር ክንገላገል፡ ግደ ካድራትናን
መሰረታትናን ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ኣሚንና፡ እጃሞም ከልዕሉ ነተባብዕ። ስለዝኾነ ድማ፡ ትብዓት ወኒንና ጥዑይ
ካዕባዊ ዝምድና መስሪትና፡ ካብኡ ንንዮው ዝበረኸ ዕላማ ንምርግጋጽ፡ ኣባላትናን ካድራትናን ኣባላት
መሪሕነታት ክልቲኡ ዉድባትናን፡ ብቑምነገር ዝተሰነየ ሰፊሕ ዘተ ናይ ልዝብ ዓውድን ንምክያድ ብምጽዋዕ ነዚ
መደብ‘ዚ ንምዕዋት ግሃድኤ ቅሩብነቱ የረጋግጽ።
ኣብ መደምደምታ፣ ደጊመ ብስም መሪሕነትን መሰረትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዕዉት ፈስቲቫል
ክገብረልኩም ምንዮተይ ክገልጸልኩም ኣፍቅዱለይ።
ዓወት ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብና !
ዉድቀት ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ
ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስዉኣትና
ሓውኹም/ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ
ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ

