ሓባራዊ ተረድኦ ንናይ ሓበር ዕላማ
ምልካዊ ስርዓት ህግዯፍ ይወገድ፡ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ይገበር። ብጀካ ሒዶት ህግዯፋውያን
ዝተረፈ ኩሉ ህዝቢ ኢርትራ ዝሳማማዓሉ ጉዳይ እዩ።
ኣብዚ ነጥብ እዚ ህዝብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን፡ ዋላውን እቶም ብዛዕባ ኤርትራን ህዝባን
ዝግዯሱ እሞ ነቲ ጭቡጥ ክውንነት ናይ ኤርትራ ዝተረድኡውን’ዮም ኣብዚ ነጥብ’ዚ ምስ
ህዝቢ ኤርትራ ሓበራዊ ተርድኦ ሒዞም ለው።
ምልካዊ ጉጅለ ህግዯፍ ብህዝቢ ኤርትራን ማሕበረሰብ ዓለምን ተፈንፊኑን ኣዩ። ምኽንያቱ
ድማ
1. ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ፈጺምዎ ብሎ ኩሉ ዚዓይነቱ ገበናት።
2. ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ፡ ብሓፈሻ ኣብ ዞና ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝገብሮ ሎ
ሰላም ናይ ምዝራግ ግብረሽበራዊ ተግባራትን ኣብ ጉዳይ ሃገራት እንዳማቱ ኢድ
ምትእትታውን ዝኣመሰሉ ኣጸያፊ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ብምምራጹን እዩ።
እዚ ሎሚ ብማሕበረሰብ ዓለም ተፈንፊኑ ሎ ኢሳያስ ብምልኪ ዚመርሖ ጉጅለ ህግዯፍ፡
ካብቲ ብጭቡጥ መርትዖ ዝቐረበሉ ሃዋኺ ተግባራቱ ብምብጋስ፡ ብኹሎም ኣህጉራውያንን
ዓለምለኻዊ ትካላትን ዓገብ ተባሂሉ እዩ። ካብዚ ግብረሽበራዊ ተግባራቱ ክእዯብ ንዝቐረበሉ
መጠንቅቕታ ዕሽሽ ብምባሉውን ክሳብ ዝበረኸ ስጉምቲ እገዳ ኣብ ልዕሊኡ ተበይኑ እዩ።
በዚ ድማ ከምቲ ብህዝቢ ኤርትራ ብዯላይ ሰላም ህዝቢ ዓለምውን ከምዝተፈንፈነ ብጋህዲ
ዝተመስከረሉ ኮይኑ ይርከብ።
እዚ ኣብ ኤርትራ ምልኪ ኣንጊሱ ዝሻድን፡ ኣብ ልዕሊ ዞና ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸረሰላም ብምዃን
ዝዕንድር ሎ ጉጅለ ህግዯፍ፡ ናይ ሰላም፣ ናይ ልምዓትን ምዕባለን፡ ስግኣት ኮይኑ ብምህላው፡
ካብዚ ናይ ጥፍኣት ስርዓት እዚ ዝተፈለየ ሰላማውን ሕጋውን መንግስቲ ኣብ ኤርትራ
ክህልው ዳርጋ ብኹሉ ሸነኽ እቲ ወሳኒ ግዯን ሓላፍነትን ለዎ ክፋል ናይ ዓለምና ናይ ሓባር
ርድኢት ተበጺሑ ምህላው ምግናዛብ ይክኣል።
ስለዚ እዚ ሎሚ ህግዯፍ ዝብል ስም ዝለጠፈ ምልካዊ መንግስቲ ኢሳያስ፡ ካብ ፖለቲካዊ
ስልጣን መንግስትነት ኤርትራ ምልጋስን፡ ናብ ፍርዲ ምቕራብን፡ ኣብ ክንድኡ ሰላማዊ፣
ሕጋዊ፣ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ምቛም ቀዳማይን ግድነታዊ ዕላማን ዕማምን ህዝቢ
ኤርትራን ፖለቲካዊ ሓይልታቱን ይኸውን። እዚ ዕማምን ዕላማን ብህዝቢ ኤርትራ ይኹን
ብማሕበውረሰብ ዓለምውን ዝድገፍን ዝተኣምነሉን ጉዳይ እዩ ኮይኑ ሎ።
ካብዚ ሓቂ’ዚ ብምብጋስ ናይ ሓባር ዕላማና ንምዕዋት ሓባራዊ ተረድኦ ምሓዝን፡ ብኡ መጠን
ግብራዊ ስጉምቲ ኣብ ባይታ ምፍጻምን እቲ ንቕድሚት ዝመጽእ ኣጀንዳ ይኸውን ኣሎ። ነዚ
ብምግንዛብ ድማ፡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ንወሳንን ናይ ሓባር ዕላማን ኣጀንዳን
ቅድሚ ኩሉ ካልኣዊ ፍልልያትን መዯባትን ምስራዕ ምሉእ ብምሉእ ክሳማምዕሉ ዚግባእ
ነጥቢ ይኸውን። እዚ ወሳንን እዋናዊ ናይ ሓባር ዕላማ ብቕልጡፍን ብተኣማምንን ምእንቲ
ክዕወት፡ ነዚ ክውንነት ሳሲ መድረኽ ምፍጣር፣ ምዝታይ፣ ሰሚናራትን ዓውዯ
መጽናዕትታትን ምድላው፣ ንቅሓትን ጎስጓስን ኣብ ምክያድ ብሰፊሑ ምዕያይ የድሊ። ህዝቢ
ኣብ ጎኒ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክዓስል ብምግባር፡ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ምርግጋጽን
ምድልዳልን እኮ ናይ ዓወት ሚስጥር እዩ። ነዚ ወሳንን እንኮ ናይ ዓወት መሳርሒ ብምውናን

ኩሉ ዓቕምን ሓይልን ኣንጻር ምላክዊ ስርዓት ህግዯፍ ከቅንዕ ብምግባር
ምምራሽ፡ መዓልታውን ክሳብ ኣብ ዓወት ዝበጽሕ ብቐጻሊ ክነጥፉሉ ዝግባእ
ቃልሲ ሓባራዊ መዯብ ኮይኑ ይርከብ።

ንቕድሚት
እዋናዊ ናይ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝቆመሉ ቀንዲ ዕላማውን እዚ ብምዃኑ ነቲ
ተጀሚሩ ሎ ሓዯነታዊ ቃልሲ ምዕዛዝ ብኽንድቲ ዓቕሙ ዝፈቕዶ ግብራዊ ስጉምቲ
ንምውሳድ ቃልሱ ኣብ ምክያድ ይርከብ:: ነዚ ሒዝናዮ ለና ናይ ሓባር ዕላማ ኣብ ምዕዋት
ናይ ህዝብና ሓላፍነትን ተሳትፎን ምድግጋፍን ወሳኒ ምዃኑ ብምእማን ክፍሊ ዜና ኤርትራዊ
ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኩሉ በብቲ ዚኽእሎ ናቱ ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ክነጥፍ
ጻውዒቱ የቕርብ።
ክፍሊ ዜና ኤሃባዲለ
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