መልእኽቲ ዮሃና
ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ) ብምክንያት ቅደስ ዒዴ ኣልኣዴሓ 2013 ንመላእ
ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንኣመንቲ ምስልምና ከኣ ብፍላይ፡ ከምኡ’ውን ንኩሎም ዯለይቲ ዯሞክራስያዊ
ለውጥን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን መልእኽቲ ዮሃንኡ የመሓላልፍ። ቅደስ ዒዴ ኣልኣዴሓ ዴማ
ንመላእ እቲ ዯላይ ለውጢ ዝኾነ ህዝብና ዒዴ ሰላም፡ ፍቅርን ሓልዮትን ክኸውን ዴማ ሰናይ ትምኒቱ
ይገልጽ።
በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ከኣ ነቶም ብሰንኪ’ቲ ኣዕናዊ ፖሊስታት ስርዓት ህግዯፍ ንስዯት ተዲሪጎም፡ ኣብ ዴሮ
ዒዴ ኣልኣዴሓ ኣብ ገማግም ባሕሪ ጣልያን ንሕልና መላእ ዓለም ዝነቕነቐን ማህጸን ኣዳታት ኤርትራ
ዝቐስቐስን ግዲይ ጃምላዊ ህልቂት ዝኾኑ ዜጋታትና ኩሎም ኣመንቲ ምስልምና ጸሎትን ፍትሓትን
ክብጽሕሎም ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ ምሕጽንትኡ የቕርብ።
ጠንቂ ዋሕዚ ስዯት መንእሰያት ኤርትራ፡ ኣብ ምዯረ-በዲታት ሲናይ ኩሊቶም ክሽየጥን ኣብ ባሕርታት
ንጃምላዊ ህልቂት ክዲረጉን ዝገብር ዘሎ ቀንዱ ምክንያት፡ ብሰንኪ ኣዕናዊ ፖሊስታት ኩናትን ንስም
ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝካየዴ ዘሎ መወዲእታ ዘይብሉ ምዝመዛን ህግዯፍ ምዃኑ ዘጠራጥር የብሉን።
ኮይኑ ግን ገባቲ ኢሳይያስ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዘለዎ ክቱር ዝኾነ ንዕቀት ተበጊሱ ነዚ ሓቂ’ዚ
ብምኽሓዴ፡ ጠንቂ ስዯት መንእስያት ምምሕዲር ኣሜርካ’ዩ ብዝብል ብተዯጋጋሚ ክሽሕጥ ምጽንሑ
ዝዝንጋዕ ኣይኮነን። እቲ ንመላእ ዓለም ዘዯንገጸን ዓቢ ዜናዊ ሽፋን ዘተዋህቦን ኣዝዩ ዘሕዝን ተረኽቦ
ብህግዯፍ እንታዩ ኣይነበረን። ብኣንጻሩ ነቶም ግዲይ ጃምላዊ ህልቂት ዝተዲረጉ ዜጋታት መንነቶም
ብምንፋግ፡ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ህግዯፍ፡ መብዛሕቶም እቶም ግዲይ ዝኾኑ፡ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ
ምዃኖም ተረጋጊጹ ኣሎ ዝብል ዜና ምምሕልላፉ ክሳብ ክንዯይ ሓልዮት ዜጋታቱ ዘይብሉ ምዃኑ
ብግብሪ የረጋግጽ። ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ዴማ ሃገራዊ ባንዳራ ጣልያን ዝቕ ኢሉ ክውዕል ከሎ፡ ባንዳራ
ህግዯፍ ከንበልብል ብቲቪ-ኤረ ዯርፍታት ክፍኑ ምውዓሉ፡ እዚ ስርዓት’ዚ ክሳብ ክንዯይ ጨካን ምዃኑ
የመላክት።
እምበርከስ ካብዚ ሓቂ’ዚ ብምብጋስ፡ ህዝቢ ኤርትራ ጭዋ ዝኾነ ሃይማኖታዊ እምነታቱን ክብርታቱን
ክገሃስ፡ ዯቁ ብውጽኢት ኩናት ይኹን ብሰንኪ ሳዕቤን ሰዯት ንጃምላዊ ህልቂት እናተዲረጉ ቅደስ
በዓላቱ ብሓዘን ከሕልፎ ከፍቕዴ ኣይግባእን። ኣብዚ እዋን’ዚ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መራሕትን
ኣመንትን ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ሃይማኖታት ከኣ ብፍላይ ብጀካ እንኮ ስርዓት ህግዯፍ ካልእ ዯመኛ
ጸላኢ ከም ዘይብሎም ተገንዚቦም፡ ነዚ ስርዓት’ዚ ብምውጋዴ፡ ዯሞክራስያዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ
ንምህናጽ ኣብ ጎኒ ሓይልታት ዯሞክራስያዊ ለውጢ ዓሲሎም ካብ ምቅላስ ወጻኢ ካልእ ቅኑዕ ምርጫ
ዘይምህላዉ ብግቡእ ክግንዘቡ ይግባእ።
ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን
ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ
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