ንመዓለቲ ሰማእታት 20 ሰነ ምኽንያት ብምግባር፡ ብኤርትራዊ ስምረት
ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ)፡ ዝተዋህበ ውድባዊ መግለጺ
ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ፡ ሓርነታዊ ቃልሶም ዝሓተቶም ኩሉ ዓይነት ዋጋ ብምኽፋል፡ ሰንዯቕ
ልኡላዊ ናጽነት ኤርትራ ክንብልበል ጌሮም እዮም፡፡ ነዚ ክዉን ንምግባር ድማ፡ ነቲ ከውሒ
መግዛእቲ ነዱሎም ንከፍርሱ ዝተሓተትዎ መስተንክራዊ ጀግነንትን መስዋእትን ብምኽፋል ምኻኑ
ታሪኽ ዯጋጊሙ ዝዝክሮ ሓቂ እዩ፡፡ መሰረታዊ ተልእኮ ናይ'ቲ ኩሉ መስዋእቲ ከኣ፡ ህዝብታት
ኤርትራ፡ ኣብ ኩሉ ጉዲያት ናይ ሃገሮም ንቑሕን ወሳንን ተሳትፎኦም ዘረጋግጹሉ ልኡላዊ ክብረት
ንክጎናጸፉ'ዩ ነይሩ፡፡ ብነጻን ፍትሓውን ምርጫኦም፡ ምዩቕ ከይበሉ ዝነብሩሉ ቅዋማዊ ዯሞክርስያዊ
ስርዓት ንክሃንጹ ዝተኸፍለ ዋጋ'ዩ ነይሩ፡፡ ዘተኣማምን ሰላም ብምስፋን፡ ብዝሰመረ ዓቕሞም
ኣቢሎም፡ ሃገሮም ንክሃንጹን ንክሓልፈሎምን'ዩ ነይሩ፡፡
እንተኾን ግን፡ እቲ ንዝረኸቦ ግዝያዊ ልዕልነት ከም ምቹእ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ፖለቲካዊ ስልጣን
ብሒቱ ዝዓትዓተ መሪሕነት ህግሓኤ/ህግዯፍ፡ ሕድሪ ስዉኣት ጠሊሙ፤ ነቲ ኩሉ ቀያሕትን
ጸለምትን ዯቂ-ህዝቢ ኤርትራ ዝተኸፍለሉ ባህግታት ህዝብታትና ሓንሽሽዎ፡፡ ፍጹም ጸረ-ህዝቢ፣
ጸረ-ሰላምን ጸረ-ዯሞክራስን ዝኾነ ገባቲ ስርዓት ብምትካል ድማ፡ ብስም ሰማእታትና እናሸቀጠን፡
ንክቡር ተልእኮ መስዋእቶም ኣሕሲሩ እናኣዋረዯን ቅሳነት ከሊኡዎም ይርከብ፡፡ ካብ'ቶም እቲ ኩሉ
ዋጋ ዘኽፈሉና ሕሱማት ገዛእቲ ብዘይፍለ፡ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ብዝፍጽሞ ግህሰት ሰብኣዊ
ክብረት፣ ጭውያን ጭፍጨፋን ብሓዯ ወገን፡ ብከካይዶም ዝጸንሐ መስፋሕፍሒ ወራራትን ኩናትን
ከኣ በቲ ካልእ ወገን፡ እልቢ ዘይብሉ ተወሳኺ መስዋእቲ ከኽፍለና ጸኒሑን ኣሎን፡፡ ሕሱም ናይ
ህግዯፋዊ መግዛእታዊ ኣርዑት ከቢደዎ፡ ሃገሮም ራሕሪሖም ክስዯደ ክብሉ፡ ኣብ ፈቐዶ በረኻታት
ሲናይ፣ ሰሃራን ባሕርን'ውን ተወሳኺ ዘሰቅቕ መስዋእቲ ከኽፍለና ይርከብ፡፡ '
ስርዓት ህግዯፍ፡ ነዛ ሰማእታትና እንዝክረላ ክብርቲ ዕለት 20 ሰነ ከብዕላ እንከሎ፡ ንክቡር ተልእኮ
ሰማእታትና ንከሕስር ጥራሕዩ ዝጥቀመላ፡፡ ንህዝብታትና ተወሳኺ መስዋእቲ ንከኽፍሎም፤ ከም
ህዝቢ ንከብርሶምን፤ ንሃገርና ተነጺፉዋ ንክወድቕን፡ ብጭካነ ክሕንሕነላን ናይ ኩናትን ህውከትን
ነጋሪት ክድስቐላን ዝውዕል መዓልቲ'ዩ ገይርዋ ጸኒሑን ዘሎን፡፡
ውድብና ኤስዯለ፡ ነዛ ክብርቲ ዕለትዚኣ ክዝክራ እንከሎ ግን፡ በቲ ሓቀኛ ትርጉማ'ዩ ዘብዕላ፡፡ ኣብ
ሙሉእ መስርሕ ሓርነታዊ ሰውራና ንዝተኸፍለን፡ ብሰንኪ ኣረሜንያዊ ስርዓት ህግዯፍ ይኽፈል
ንዘሎን ኩሉ-መዲያዊ መስዋእቲ ብምዝካር'ዩ፡፡ ካብኡ ሓሊፉ ድማ፡ ኣብዛ ክብርቲ ዕለት'ዚኣ ኮይኑ፡
ንገባትን ጸረ-ህዝብን ስርዓት ህግዯፍ ንምውጋድ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡ እንሕተቶ መስዋእቲ
ንምኽፋልን፡ ንሰማእታትና ዘቕስን ዯሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካልን ቃል-ኪዲንና ብምሕዲስ
እንዝክራ ክብርቲ ዕለት'ያ፡፡

ሕድሪ ሰማእታትና ንዘሕሰረ፡ ጠላም ስርዓት ህግዯፍ ንምውጋድ ንቃለስ !
ዘለኣለማዊ ክብርን ዝክርን ንሰማእታተና !
ቤ/ጽ ዜናን ባህልን
20 ሰነ 2015

ኤስዯለ

