ብአጋጣሚ መበሌ 23 መዒሌቲ ናጽነት ኤርራት ቃሌ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤሃባዯሇ
አብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን እትርከቡ ኤርትራውያን ዛጋታት፡ ፖሇቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡ ሲቪክ ማሕበራት፡
ሞያውያንን ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋን ኩለም በዙ ኹቡር አጋጣሚ መዕሌቲ ናጽነት ኤርትራ ዮሃና ክንብሌ ንፈቱ።
ነዙ ክቡር መዒሌቲ ክውን ንኽገብሩ ህይወቶም ዜወፈዩ ስውኣትና ሇኣሇማዊ ክብሪ፡ ነቶም ሕድሪ ስዉኣት ተሰኪሞም
ከይተሓሇለ ኣብ ቀጻሉ ዯሞክራሲያዊ ቃሌሲ ዜነጥፉ ሇዉ ተቓሇስቲ ድማ ጽንዒትን ንምነ። መዒሌቲ ከዲዒትን
ጠሇምቲ ሕድርን ሐጺሩ ኣብ ዜመጽእ ዒመት ነዙ ሀገራዊ መዒሌቲዙ ህዜባዊ ዕሊማታቱ ተማሉኡ ኣን ውሽጢ
ሀገር ክነስተማቅሮን ክነኽብሮን ንምነ ! !

ኣሕዋትን ኣሓትን ተቓሇስቲ !!
ኩሊትና ከም እንፈሌጦ እዙ ንብዕል ሇና ሀገራዊ መዒሌቲ ናጽነትዙ ዲስ ተኺሌካ ሰቲ ነስኒስካ፡ ዕምባባ
ዒምቢብካ ሇምሇም እናረገጽካ ዜመጸ ሽሌማት ወይ ህያብ ኣይኮነን!!!
ነዙ ክቡር መዒሌትዙ ንምርግጋጽ ተዚሪብካን ገሉጽካን ይውዲእ ብዘሕ ቅያን መስተንክራዊ ጅግንነትን ተወፋይነት
መዋዲድርቲ ዜርከቦ ኣይኮነን። ኣነ ክሓሌፍ ንስኻ ትረፍ ኣኢልም ዜተበጀው ኣሕዋትናን ኣሓትናን ታሪኾም ሇኣሇም
እናተከረ ክነብር እዩ።
እንተኾነ ግን ረግቲ ከሇዉዶ ጽሩይ ማይ ከይስተ ኮይኑ ነገሩ፡ ህዜቢ ኤርትራ በቶም ካብ ኣብራኹ ዜወጹ ከዯዒትን ዯቁ
ተጠሉሙ ፍረ ጻምኡ ክረክብ ኣይከኣሇን። እፎይታ ኣይረኸበን፡ ካብ ስዯት ኣየዕረፈን፡ ካብ ግዛ መግዚእቲ ኣትሒዘ ኣብ
ክሳደ ዜተጻዕነ ኣርዐት ባርነት እቶም ጸዒንቱ ዯኣ ተቐይሮም እምበር ውጹዕ ህዜብናስ ኣርዐት ባርነት ካብ ክሳደ
ኣይወረዯን !!
ሕዜቢ ኤርትራ ሰሊ ሓድነቱን ጽንዒት ሀገራውነቱን ብምዕራባውያንን ምብራቓውያን ዜተዯገፈ ሐያሌ ሰራዊት አሊሽ
አቢለዩ ነጻነት መሬቱን ለኡሊውነቱን ረጋገጸ። እዙ ከምዙ ዜበሇ ቅያ ዜሰርሔ ህዜቢ ልሚ ኣዯዲ ስዯትን
መእሰርትን ክኸውንን ከም ናይ ሸቐጥ ኣቕሓ ዯሊልን ነጋዶን ክዋገዩልም ከሇዉን፡ በቶም ኣብ ግዛ ውርውራ
ዜሓሌፈልም ብዯም ኣሕዋቶም ዜዋገዩ ጨካናትን ጎሓለን ክንወድቕ ምኻንና ኣብቲ ዜተሓተ ዯረጃ ውድቀት ወዱቕና
ምህሊውና ርኢ ምዃኑ እዩ። ልሚ ኩሉትን ካሌእ ናውቲ ኣካሊትን ኤርትራውያን ኣብ ዒሇም እቲ ዜሇዒሇ ጠሇብ ሇዎ
ንግዱ ኮይኑ ምህሊው ኣናሓንና ንዜክሮ ጉዲይ እዩ። ካብዙ ንሊዕሉ ውርዯት የሇን። እቶም ገዲይምን ጀጋኑን እምቢ
ንመእግቲ ስርዒት ህግድፍ፡ ሕድሪ ስዉኣት ኣይንጠሌምን ኢልም ቃሌሶም ዜቀጸለ፡ ብህይወቶም ሃገሮም
ስኢኖም ምስ ሞቱ እውን ሓመድ ኣዲም ዜሇብሱሊ ንቡር ስርዒት ቀብሪ ይረኽቡሊ ንዯቃ ትጭክን ሃገር ኮይና ኣሊ።
እዙ ከምዙ ዜበሇ ውርዯት መወዲእታ ይብለ ንሇኣሇም ዜቕጽሌ ኣይኮነን። ኣብ ህዜብና ዜወርድ ል ጸገም ኣናዒበየ
ክኸይድ ከል ብኡ ዯረጃ ኣብ ሌዕሉ እቲ ዱክታቶርያዊ ስርዒት ል ጽሌእን ነድርን እናዒበየ ከይደ መወዲእታ ናይቲ
ኣብዙ ዯረጃዙ ውረዯና ስርዒት እናተቃሊጠፈ ዜመጽእ ምዃኑ ጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብመንገዱ
ሓይሌታት ምክሌኻሌን ምምሕዲራትን ዜግበር ናይ ሇውጢ ፈተናታትን፡ ኣብ ወጻኢ ብመንገዱ ዜተፈሊሇዩ ናይ ሇውጢ
ሓይሌታት ፡ ፖሇቲካዊ ውድባትን፡ ናይ ሲቪክ ማሕበራትን፡ ዉዐይ ናይ መንእሰያት ምንቅስቓሳትን ቃሌስታት
ይዋዒዋዕ ብምህሊዉ ፍሪኡ ኣብ ሓጺር እዋን ክረኤ ምዃኑ ጠራጥር ኣይኮነን።

ዜኸበርኩም ኣሓትን ኣሕዋትን
ህዜቢ ኤርትራ ወዮ ዯኣ ብሰንኪ ዱክታቶርያዊ ስርዒት ኣብ ትሑት ማሕበራዊ መነባብሮ ይውረድ እምበር፡ ሃገርና
ብናይ መሬት ጸጋታታን ጻዕራም ህዜባን ሃብታም ሃገር እያ። ህዜብና ገና ክብርታት ስድራ ቤቱ ይሓከኸ፡ ክብርታቱን
ባህለን ዜዕቅብን ንሕጊ ዜምእዜን ሕዜቢ ኣሇና። እዙ ክቡር ህዜብዙ ምስ ብዘሕ ጸጋታቱ ካሌእ ይትረፍ ናይ 6ተ
ዒመት ንሰዯድ ዜበቕዏ ወርቅን ነሓስን ዒሳን ካሌእን ካሌእን . . . ሕሙም ይፍወሰለን ጥሙይ ይዕንገሇለን
ዕሩቅ ይክዯነለን ከምኡውን ሰራዊት ኤርትራ ዯሞዜ ይረኽበለን ሊም ኣሊትኒ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኣል። ካሌእሲ
ይትረፍ ህዜብና ብመሰረታዊ ጠሇባት እናተሳቐየ ኤሇክትሪክን ካሌእ ቀረባትን ስኢኑ ይሳቐ ኣል። ህዜብና መንበሪ ገዚ
ስኢኑ ንቁርን ጸሓይን ክቃሊዕ ከል፡ ሐሊፍቲ ህግዯፍ ግን ዯቆምን መቃርቦምን - ብብሌሽውና ተጠሊቕዮም ናይ
ፈንጣዜያ ህይወት የሕሌፉ አሇዉ። ዯቆም ኣብ ወጻኢ ኣብ ሐሸ ኣብያተ ትምህርቲ ይመህሩን አብ ሐሸ
ሆስፒታሊት ዒሇም ይሕከሙ ኣሇዉ።
ዜኸበርኩም ኣሕዋትን አሓትን፡
ኩለ ሇባም ዜሰማማዒለ ሇውጢ፡ ንኹለ ሓይሌታት ሇውጢ ኣተሓባቢርካ ናብ ሓዯ ኣንፈት ወጂህካን ንስርዒት አሰያስ
ካብሱሩ ምሒኻ - ነቒሌካ ህዜብን ሃገርን ምድሓን እዩ። ልሚ ሌዕሉ ምድሓን ህዜብን ሃገርን ዜረኤ ጉዲይ ስሇ የሇ
ኩልም ዯሇይቲ ሇውጢ ካሌኣዊ ፍሌሌያቶም ወጊዶም ጸረ ስርዒት ህግዯፍ ጥራሕ ከቕንዐ ይግባእ። ኤርትራዊ ሃገራዊ
ባይቶ ንዯሞክራሲያዊ ሇውጢ ጋጥሞ ል ብዯሆታት ቀሉሌ ኣይኮነን። እንተኾነ ከምቲ ኣብ ብዘሓት ሃገራት እንሪኦ
ሇና ብሰንኪ ይምጥርናፍ ዜመጽእ ኣለታዊ ተመኩሮታት ክንውግድ እንተድኣ ኮይንና፡ ነቲ ድሕሪ ክንዯይ ቃሌሲ
ዜተበጽሐ ጠማሪ ጽሊሌ ብምዕቃብን ብምዕዚዜን እምበር ተስፋ ቆሪጽካ መተካእታ ምድሊይ ኣይኮነን። ኣብ ቅድሜና
ሇዉ ሕጽረታት ክትዚነ ዜገብሩ ኣይኮኑን እንተኾነ ግን ነቲ ውዑለ ሓዱሩ ይተርፍ ሇውጢ ተወዱብካን ብሓዯ ኣንፈት
ሰሪሕካን ምስራሕ እንተይተኻኢለ ብወረ ንሰምዖ ድሕሪ ሇውጢከጋጥም ካብ ዜኽእሌ ዕንወት ነጻ ክገብረና ዜኽእሌ
ተኣምራት የሇን።
ዜኸበርኩም ኣሕዋትን አሓትን
ኢዯይ ኢድካን ዜሓቱ ህጹጻት ዕማማት ኣብ ቅድመና አሇዉ ፡
1. አብ ምድረ በዲን ውቅያኖሳትን አዯዲ ናይ ሰብ ነጋዶ ዒሳ በሕርን ኮይኖን ሇዉ ኣሕዋትናን ዯቅናን ምድሓንን
ምንጋፍን፡
2 አብ መዒስከራት ስድተኛታት ዜርከብ ሕዜብና ብፍሊይ ኸኣ ኣብ የመንን ሱዲንን ዜሳቐዩ ንሇዉ ዛጋታትና
ግቡእ ቆሊሕታ ክግበረል ምጽዒር።
3. ማሕበረ ሰብ ዒሇምን ዜምሌከቶም ትካሊት ግብረሰናይን ንሕዜብና ሐገዜ ከም በርክቱን ሓሊፍነት ከምዜስከሙን
ምግባር፡
4. ዒበይቲ ሀገራት ዒሇም ንፍትሓዊ ቃሌሲ ህዜቢ ኤርትራ ሓገዜ ክገብሩን ጸረ ዱክታቶርያዊ ስርዒት ህግዯፍ ጸቅጢ
ክገብሩን ምጽዒር፡
5. ምዕዋት ካሊኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራሲያዊ ሇውጢን ካብቶ ዜጽበዩና ኣገዯስቲ
እዋናዊ ዕማማት እዮም ።
እዝም ኣብ ቅድሜና ሇዉ ዒበይቲ ዕማማት ኩልም ክኢሊታትን ምሁራትን ኤርትራውያን ዛጋታት ከም ቀንዱ ዋኒኖም
ጌሮም እንተይተዋሲኦሙለ ብኣብ ኢድና ል ድሩት ዒቕሚ ዜዕመም ኣይኮነን። ቃሌሲ ተቓወምቲ ፖሇቲካዊ
ውድባት፡ ጻዕሪ ሰፊሕ ሓፋሽ ህዜብና እንተይተሓዊስዎ ከድምዕ ኣይክእሌን። ጸሓይና መሉኣ ክትበርቕ ስርዒት ህግዯፍ
ተኣሌዩ ንኹለ ድላታትን ዜምባላታትን ህዜቢ ኤርትራ ዜውክሌ ስርዒት ክትከሌ እንተተኻእለ ጥራሕ እዩ። ነዙ
ንምዕዋት ኢዯይ ኢድካ ንበሌ።
ለኣሊውነት ኤርትራ ሇኣሇም ተኸቢሩ ይንበር
ክብርን ሓበንን ንውጹዕ ህዜብና

ሌአሇማዊ ዜኽሪ ንሰምአታትና
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት
ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ሇ
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