መግሇጺ 08 መጋቢት 2014
ነፍሲ ወከፍ ዒመት 08 መጋቢት ብዒሇም ዯረጃ ብክብሪ ክትጽንበሌ ዝገብራ ምክንያት ምስ ዝህለ
ዯቂ-ኣንስትዮ ዴርብ ወጽዒታትን ኣዴሌዎን ብምውጋዴ፡ ኣብ ፖልቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ መዲይ
ምለእ መሰሇን ይኹን ማዕርነተን ክረጋገጽ ብርቱዕ ቃሌሲ ካየዲሊን ሂወት ዝኸፈሊሊን ክብርቲ ዕሇት
ብምዃኑ’ዩ። እቲ ሽዐ ዝተካየዯ ብርቱዕ ቃሌስን ዝተኸፍሇ መስዋእትነትን ዴማ ዯቂ-ኣንስትዮ ኣብ
ዝተፈሊሇየ ኩርናዕ ዒሇም ፖልቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ መሰሇን ይኹን ማዕርነተን ንምርግጋጽ ዒቢ
ኣፈዯገ ከፊቱ፡ እንሆ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈሊሇየ ኩርናዒት ዒሇም ቃሌሰን ይቕጽሌ።
ዯቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ’ውን ኣካሌ ናይዚ ቃሌሲ ብምዃን ብጃካ’ቲ ብዯቂ-ተባዕትዮ ዝበጽሕ ዝነበረ
ዝተፈሊሇየ ባህሊዊ ተጽዕኖታት ወይ ኣዴሌዎ ብተበራረይቲ ባዕዲዊ መግዛእትታት ዝተፈጸመ ማእሇያ
ይብለ ኣስካሕካሒ ፖልቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ጭቆናታትን ግፍዕታትን በሰሊታቱ ኣብ
ታሪኻዊ መዛግብቲ ዝተወረቑ ህያው ምስክር እዮም። ብፍሊይ ከኣ ብጨቆንቲ ገዛእቲ ስርዒታት
ኢትዮጵያ ኣብ ሌዕሉ ዯቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዝበጽሕ ዝነበረ ኢ-ሰብኣዊ ኣዯራዕን በዯሊትን መወዲዴርቲ
ኣይነበሮን። ብውጽኢቱ ከኣ ንባዕዲዊ መግዛእትን ጭቆናታቱን ብምውጋዴ ሃገራዊ ናጽነት ንምርግጋጽ፡
ኪንኡ’ውን ዯሞክራስያዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ብምህናጽ ካብ ኩለ-መዲያዊ ሌዕሌነት ዯቂ-ተባዕትዮ
ብምንጋፍ፡ ዝተማሌአ መሰሊትን ማዕርነትን ንምውሓስ፡ ዯቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ብረታዊ ቃሌሲ
ክስሇፋን ንሰውራ ክሕብሕባን ግዴነት’ዩ ነይሩ።
ስሇ ዝኾነ’ውን ዯቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ብረታዊ ቃሌሲ ብዴሕሪ ምስሊፍ፡ ባዕዲዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ
ንምስዒርን ሃገራዊ ናጽነት ንምርግጋጽን ካብ ኣሕዋተን ዯቂ-ተባዕትዮ ይነኣኣስ መወዲዴርቲ ይብለ
ንመሊእ ዒሇም ዯነቐ፡ ጅግንነታዊ ቅያታት እናሰርሓን ከቢዴ መስዋእትነት እናኸፈሊን ኣብ መዝገብ
ታሪኽ ንሇኣሇም ተሰኒደ ዝነብር፡ ሌዐሌ ኣበርክቶ ምግባረን ካብ ማንም ዜጋ ስውር ክኸውን
ኣይኽእሌን’ዩ። ኣብ ዝተፈሊሇየ ገጠራትን ከተማታትን ስዯትን ዝነበራ ኣዳታትን ኣሓትን ሰሊም፡ ፍትሕን
ማዕርነትን ዝሰፈና ኤርትራ ንምርኣይ ብወገነን ብጀካ’ቲ ብክንዯይ ዑሕታን ጻዕርታትን ካብ ከርሲ
ማህጸነን ዝተወሇደ ዕሸሊት ውሊዯን ንናጽነታዊ ቃሌስን ጽንኩር ብዴሆታቱን ምብጃው፡ ንሰውራ
ንምሕብሓብ ዴራር እሇት ህጻናተን እናመንጠሊ ንተጋዯሌቲ መግብን ማይን እናኣቐበሊን እናዒንገሊን፡
ዝኸበረ ስሌማትን እናበርከታን፡ ርኣየኦ ሓሌዮትን ተወፋይነትን ካብቲ ሌለይ ኣብነታዊ ቃሌሰን’ዩ።
ኮይኑ ግን ኣብ ጽባሕ ምርግጋጽ ሃገራዊ ናጽነት፡ እቲ ንኩለ ባህግታትን ቃሌስታትን ህዝቢ ኤርትራን
ኣህጉራዊ ምዕባላታትን ብሰንጠቕ ተጻሪሩ፡ ኣብ ኮረሻ ፖልቲካዊ ስሌጣን ክውጣሕ ምቹእ ዕዴሌ ዝረኸበ
ትምክሕታዊ ጉጅሇ ኢሳይያስ ኣብ ይጭበጥ ኣጉሌ መብጽዒታት ተጎሌቢቡ ንመኽሰባትን ጸጋታትን
ሰውራ ብምጭዋይ ሕዴሪ ሰማእታትትን ትጽቢታት ዯቂ-ኣንስትዮን ረጊጹ፡ ኣዕኑዴ ጨቋኒ ስርዒት
ንምዴሌዲሌ ተጓየየ። ብውጽኢቱ ከኣ ኤርትራ መባእታዊ ቅዋም ዝበኾራ፡ ሓጋግን ፈጻምን ፈራዴን
ኣካሊት ዝበሃለ ሰሇስተ ፖልቲካዊ መንግስታውን ትካሊውን ስሌጣናት ወይ ኣሰራርሓ ይብሊ፡ ሃገር
ክትኸውን ገበራ። ብስንኪ’ዚ ከኣ ሰሊም፡ ዯሞክራሲ፡ ፍትሒ፡ ማዕርነት፡ ግስጋሴ፡ ግዝኣተ ሕጊ፡ ናጽነት
ፕሬስ፡ ተሳትፎ መሊእ ሕ/ሰብን ፖልቲካዊ ሰሌፍታትን ተነፊጋ፡ ብዊንታን ዴሌየትን ሓዯ ውሌቀ-ሰብን
ጉጅሌኡን ክትመሓዯር ጸኒሓን ኣሊን። ብሳዕቤኑ ከኣ ዯቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ብፍረን ባህታን ናይቲ ኩለ
ካየዴኦ ብርቱዕ ቃሌስታትን ዝኸፈሌኦ ረዚን መስዋእትነትን ክዴበሳ ስሇ ይተዒዯሊ ንዲግማይ ሕሱም
መግዛእቲ ዯቂ ሃገርን ግፍዕታቱን ተፈሪዯን፡ ኩለ ሰብኣውን ዯሞክራስያውን መሰሊተን ይኹን ማዕርነተን
ፍጹም ተጨፍሉቑ፡ ካብ ባዕዲዊ መግዛእቲ ዝኸፍአን ዝሓሰመን ፖልቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን
ጭቆናታት የሕሌፋ ብምህሊወን ምለእ ሓርነተን ከረጋግጻ ኣይኸኣሊን።
እዚ ስርዒት’ዚ ንሕ/ሰብ ኤርትራ ብህግዯፋዊ ሰነ-ሓሳብ ወተሃዯራዊ ስነ-ኣእምሮን ስነ-ምግባርን ንምህናጽ
ኣብ ካይድ ብርቱዕ ጻዕርታት፡ ንዯቂ-ኣንስትዮ መጻኢ ዕዴሌ ትምህርተን ኣጸሌሚቱ፡ ምስ ምዕባላታት
ዒሇም ከይስጉማን ከይዋስኣን ኣብ ዴንቁርናን ዴሕረትን ወተሃዯራዊ ከበባን ክነብራ ክገብር ጸኒሑ።

ንክቡር ሃይማኖታውን ባህሊውን እምነታት ህዝቢ ኤርትራ ብሰንጥቕ እናተጻረረ፡ ንቡርን ክቡርን ስነስርዒት መርዒ ከይፍጽማ፡ ምውቕ ሓዲርን ስዴራ-ቤትን ከይምስርታ፡ ካብ በኽሪ ሕጽኖተን ክሳብ’ውን
ኣብ ዴቂ ዝርኸባ መርዐት ብሓይሉ እናገፈፈ፡ ንኩለ ባህርያውን ተፈጥሮኣውን መሰሊተን ነፊግወን
ይርኸብ፡፡ ገባቲ መንግስታዊ ርእሰ-ማሌ ንምዕባይን ቆፎ ህግዯፍ ንምምሊእን ኣብ ባርነታዊ ሃገራዊ
ኣገሌግልትን ወፍሪ ዋርሳይ ይኸኣልን ብምውፋር፡ ሌዕሉ ተፈጥሮኣዊ ዒቕምታተን ክሰርሓን ጉሌበተን
ብነጻ ክምዝምዝን ምጽንሑ ካብ ማንም ዝተኸወሇ ጉዲይ ኣይኮነን።
ካብኡ ዝኸፍአ’ውን ኣብ ዝተፈሊሇየ ወተሃዯራዊ መዯበራትን መሓውራትን ኣብ ሌዕሉ’ቲ ግደዴ መርወዪ
ግዝያዊ ስምዑታትን መጋይጽትን መኮንናት ህግዯፍ ክኾና ምብያኑ፡ ካብቲ ክቡር ሃይማኖታውን
ባህሊውን እምነታት ህዝቢ ኤርትራ ወጻኢ ንጥንስን ሕርስን ጥራይ ይኮነስ፡ ንዝተፈሊሇየ ተሊጋብን
ተሊባዕን ሕማማት ፈሪዴወን ይርኸብ። ብሳዕቤኑ ከኣ ብርክት ዝበሊ ዯቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ነዚ ኣዝዩ
ኣነዋርን ኣዕናውን ዝኾነ ፖሉስታትን ተግባራትን’ዚ ብምቕዋም ካብ መስርዕ ሰራዊቱ ኣምሉጠን ክስዯዲ
ዝተገዯዲ፡ ኣብ ፍቆድ ምዴረ-በዲታትን ባሕርታትን ንዝተፈሊሇየ ግፍዕታትን በዯሊትን ጥራይ ይኮነስ፡
ንከቢዴ ስነ-ኣእምራዊ ጸቕጥታት፡ ስቓይን ሞትን ይጋሇጻ ኣሇዋ። ኣዳታት ከኣ 50.000 ክኸፍሊ ክቕሰባን
ኣብ ዝተፈሊሇየ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዲጒነን ኣስሓሕካሒ ስቓይ ከሕሌፋን ምጽንሐን ምስጢር ኣይኮነን።
ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ክቱር ትምክሕትን ብዯዏን ካብ መጠን ንሊዕሉ ሸንዱሕዎ፡ ኣብ ሌዕሉ ኩልም
ጎረባብቲ ሃገራት በብእብረ ብባርዖ ተዯጋጋሚ ዯማውን ኣዕናውን ኲናት፡ ዯም ብርክት ዝበሊ ዯቂኣንስትዮ ኤርትራ ንከንቱ ክፈስስን ክስንክሊን ክገብር ጸኒሑ’ዩ። ካብኡ ሓሉፉ’ውን ንቡር ሓንን ተስካርን
ኣብ ዝተፈሊሇየ ኲናት ናይ ዝጠፍኡ ውሊዯን፡ ብዒሌ-ቤተንን ወሊዱአንን ከይገብራ ንዯቂ-ኣንስትዮን
ኣዳታትን ኤርትራ ምክሌኻሌ፡ እዚ ስርዒት’ዚ ክሳብ ክንዯይ ጨካንን ኣራዊትን ምዃኑ ብንጹር መሊክት
ተግባር ምዃኑ የረጋግጽ። ብዝኾነ እዚ ስርዒት’ዚ ጸረ ህዝብን ጸረ ዯሞክራስን ፖልቲካዊ ስሌጣን ካብ
ዝጭብጥ ንዯሓር ኣብ ሌዕሉ ዯቂ-ኣንስትዮን ኣዳታትን ኤርትራ በጽሖ ል ኩለ መዲያዊ ፖልቲካውን
ቁጠባውን ማሕበራውን ጭቆናታት ወይ ግፍዕታት ጸብጺብካ ዝውዲእ ኣይኮነን። እዚ ከኣ ንቃሌስታትን
መስዋእትነትን ዯቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ብሰንጠቕ ዝኽሕዴ ፖሉስታትን ተግባራትን ካብ ምዃኑ ሓሉፉ
ካሌእ ክወሃቦ ዝኽእሌ ትርጉም ኣይህለን’ዩ።
ኣብታ ብዴሕሪ መሪር ቃሌስታትን ብኣሽሓት ዝቁጸሩ መስዋእትነት ዯቓን ኣብ በኹሪ ሃገራዊ ነጻነታ
መባእታዊ ቅዋም፡ ሌዕሌነት ሕጊ፡ ፍትሕን ሰናይ ምሕዯራን ዝተነፍጋ ሃገርና፡ ብስም ሃገራዊት ማሕበር
ዯቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዝተሰየመት ንመሰሌን ማዕርነትን ዯቂ ኣንስትዮ ይውክሌን ይጣበቕን’የ ትብሌ
ማሕበር ህግዯፍ ምህሊዋ ዝፍሇጥ’ዩ። ኣብ ትሕቲ ሓዯ ምሌካውን ገባትን ስርዒት ዝነገሰለ ኩነታት
ንመሰሊትን ማዕርነትን ሓርነታትን ዯቂ-ኣንስትዮ ወይ ንዝተፈሊሇዩ ቀጸሊታት ሕ/ሰብ ዝውክሌን ዝጣበቕን
ማሕበር ክህለ ኣብ ተመክሮታት ዒሇም ተሰሚዐን ተራእዩን ኣይፈሌጥን’ዩ። ብዴሕሪ ሕጂ’ውን ክስማዕን
ክርአን ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ከኣ ብፍለይ ክህለ ዝኽእሌ ሰነ-ሓሳብን ክውንነትን ብይምዃኑ፡
ሃገራዊት ማሕበር ዯቂ-ኣንስትዮ ህግዯፍ ብርግጽ ቀንዱ መጋበርያ ናይቲ ስርዒትን ጉጅሌኡን ዯኣንበር፡
ንባዕሊ ካሌእ ፋይዲ ሇዎ ፖልቲካዊ ትርጉምን ናጽነትን ክህሌዋ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት
ዝሕሰብ ክኸውን ኣይኽእሌን’ዩ።
ካብ ዕሇት ንዕሇት ንእከይ ፖሉስታትን ተግባራትን ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ካብ ምምራቕን ምዴጋፍን
ሓሉፋ ነቲ ግለጽን ኣስካሕካሕን ዝኾነ ኣብ ሌዕሉ ዯቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዝበጽሕ ል ኩለ መዲያዊ
ፖልቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ጭቆናታት ይኹን ኢ-ሰብኣዊ ግህሰታትን ተግባራትን ብጩቕ ክትብሌ
ኣይትኽእሌን’ያ። ብግብሪ’ውን ተሰሚዒ ኣይትፈሌጥን’ያ። እንበኣርከስ ካብዚ ሓቂ’ዚ ብምብጋስ ገባቲ
ስርዒት ህግዯፍን ብስም ሃገራዊት ማሕበር ዯቂ-ኣንስትዮ ኤርትራን ተሰይማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ትነጥፍን
ሊ ፍጹም ክፈሊሇዩ ይኽእለ ክሌተ ገጽ ናይ ሓንቲ ሳንቲምን ትካሊት ጭቆናን ክሳብ ዝኾኑ፡ እዞም
ኣካሊት’ዚኣቶም ንሓንሳብን ንሓዋሩን ክሳብ ይተወገደ፡ መሰሊትን ማዕርነትን ሓርነታትን ዯቂ-ኣንስትዮ
ተኽብር ዯሞክራስያዊትን ፍትሓዊትን ሓዲስ ኤርትራ ክትህለ ዝኸኣሌ ኣይኮነን።

እንበኣርከስ ኣብዚ ህሞት’ዚ ዯቂ-ኣንስትዮን ኣዳታትን ኤርትራ ነቲ ኣብ ሃገርና ተንጠሌጢለ ል
ተኣፋፍን ኣሰካፍን ፖልቲካዊ ኩነታት ብግቡእ ብምግንዛብ፡ ብገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ከም ቀዲሞትን
ሌዕሉ ኩለን ተጎዲእቲ መጠን ቀንዱ ጸሊኢአን መን ምዃኑ ብምሌሊይ፡ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ ብናህሪ
ክሇዒሊ ይግባእ። እቲ ከም ፍርቂ ሕ/ሰብ፡ ኣብ ብረታዊ ቃሌሲ በርከትኦ ታሪኻዊ ቅያታትን ጅግንነትን
መስዋእትነትን ክሒደ፡ ካብ ባዕዲዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብዝኸፍአ መሌክዐ ኩለ ሰብኣውን
ዯሞክራስያውን መሰሊት ይኹን ኣዴማሳዊ ሓርነታት ዯቂ-ኣንስትዮን ኣዳታትን ኤርትራ ገፊፉ፡
ንመዲርግቲ ይብለ ዲግማይ ፖልቲካዊ፡ ቁጠባዊ ማሕበራዊ፡ ጭቆናታት ክወዴቓ ዝገበረ ገባቲ ስርዒት
ህግዯፍ ብምውጋዴ፡ ኣብ ሌዕሉ መቓብሩ ሓዲስ ዯሞክራስያዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ንምምስራት
ብዕቱብ ክቃሇሳ ይህሌወን። ምክንያቱ ከኣ ብይተሳትፎ ዯቂ-ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ክረጋገጽ ዝኽእሌ
ዯሞክራስያዊ ሇውጢ ምለእን ብቑዕን ክኸውን ስሇ ይኽእሌ።
ዒወት ንቃሌስታት ዯቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ!!
08 መጋቢት ንሇኣሇም ተኺራ ትንበር!!
ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን
ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ (ኤስዯሇ)
07 መጋቢት 2014

