ህዝባዊ ማዕበል ደለይቲ ፍትሒ ቅርዓታት ጀኔቭን ኒዉ-ዮርክን፡ በትሪ ኣብ ኢድኩም፡ ተመን
ኣብ እግርኹም’ዩ፡
ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር መግዛእቲ ክቃለስ እንከሎ ፡ ፍትሓዊ ሓርነታዊ ቃልሱ ዝሓተቶ ዋጋ ንምኽፋል ድሕር ኢሉ ኣይፈልጥን። ሕሉቡን
ንጹፉን ኣይበቐቐን። ንነዊሕን መሪርን ቃልሱ፡ ቦኽሩን ሕሳስ-ልደኡን ብምኽፋል፡ ዘይሕለል ምዑት ምኻኑ ዘግሃደ ዘሕብን ህዝቢ ኢዩ።
እንተኾነ ግን፡ ክባራረዩሉ ዝጸንሑ መራሕቲ ሰውርኡ፡ ብግስ ካብ ዝብሉ ኣትሒዞም፡ ሞሳኦም ዘይከፍሉ ተበለጽቲ ኮይኖም
ክጠልምዎም’ዮም ጸኒሖም። ንህዝባዊ ቃልስና፡ ብጸቢብ ጉጅላዊ ኣርኣእያኦም እናለክዑ፡ ንባሓትን ቀንጻልን ስልጣኖም’ዮም ክጥቀምሉ
ጸኒሖም። ታሪኽ “ይቕረ” ዘይብለሉ ዋጋ ከኣ ኣኽፊሎሞን፡ ከኽፍልዎ ይርከቡን። እንሆ ክኣ ትሕዞ ሓርነታዊ ኣመራርሕኡ ዘየጸበቐ ገድሊ
ህግሓኤ/ህግደፍ፡ ባዕዳዊ መግዝእቲ ካብ ምዉጋድ ንላዕሊ ኣይከደን። እዚ ናይ ሎም ኣራዊት መንነቱ፡ ዉጽኢት’ቲ ናይ ትማል ባህርያቱ
ስለዝኾነ ክኣ፡ ኣብ ነጻ ሃገርና ሑሱም ዋጋ ከኽፍለና ይርከብ ኣሎ።
24 ዓመታት ናጽነት ብዝምስክሮ፡ ስርዓት ህግደፍ ከመይ ዝኣመሰለ ናይ ኩናት፣ ወራርን ጸረ-ሰላምን ሓይሊ ምዃኑ ኣግሂዱ ኣሎ።
ስብኣዊ ክብረት ህዝብና ኣሕሲሩን ኣዋሪዱን ዝገዝእ ሑሱም ደመኛ ኮይኑ ይርከብ። ሃገርና ኤርትራ ፡ ንክሳድ ህዝብና ብዘድንን ድኽነት
ክገርፎ ይርከብ። ጨና ናይ ደምክራስን ግዝኣተ-ሕግን ብዘይብሉ ኣገዛዝእኡ፡ ስሙር ህላወን ቀጻልነትን ህዝብናን ሃገርናን ኣብ ከቢድ
ሓደጋ ኣውዲቕዎ ኣሎ። ንህዝብታትና ናይ ሂወትን ብሂወት ናይ ምንባርን መሰል ከሊኡ፡ ቀጥቂጡን ኣንቀጥቂጡን፡ ንቡር ብዘይብሉ
ኣገባብ ዝገዝእ፤ ንጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓ ስልጣኑ ዘገልግሎ ኮይኑ ኣብ ዝተሰምዖ ኩሎም ነዉርታት እናጸመደ፡ ንዘሐብን ጅግንነታዊ
ታሪኽ ህዝብና ከሕስርን ከዋርድን ዝርከብ ስርዓት ኮይኑ። ብመሰል ርእስ ዉሳኔ ህዝብናን ልኡላውነት ሃገርናን ምስ ዘይኣምኑ
ሓይልታትን፡ ጉልባቦም ዝቐልዑ ግብረ-ሽበራዊ መሳርዓትን እናጸመደ፡ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ክዘርግ ዝዓርቦ ናይ ራዕድን ሽበራን
ነዉራም ስርዓት ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን።
ህልው ኩነታት ሃገርና ኤርትራ (ብጭቡጥ) ፡ እዞም ዝስዕቡ ኣርባዕተ ዝፋራረቕሉ ሓቅታት ጋህዲ ገይሩ ይርከብ፡ሓደ፡- ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ ጸላኢ ከምዘይብሎም፤ ኣራዊታዊ ጭካነ ስርዓት ኢሰያስ ኣፍወርቂ፡ ”
ድሕረይ ሳዕሪ ኣይብቆላ“ ብዝብል እንስሳዊ ተግባራቱ እንጨፍጨፈ፤ ህዝብታትና፡ ካብ ህልው ንታሕቲ ካብ ምውት ከኣ ንላዕሊ ኣብ
ዝሰሓጉሉ ዘለዉ ደረጃ ኣንቆልቚሎም፡ ከቢድ ናይ ብርሰት ሓደጋ ከንጸላልዎም ገይሩ ኣሎ። ብእኡ መጠን፡ ንሓርነት ህዝብታትና
ዝግበር ቃልሲ፡ ብናይ “ኣፍ ኣርክቡ” ናህሪ ክነቅሕ፡ ክዉደብን ክዓጥቕን ግድን ኮይኑ ኣሎ።
ክልተ፡- ስርዓት ህግደፍ ብሰንኪ ዝፍጽሞ ዘሎ ኣረሜናዊ ጭቆናን ውርደትን፡ ቁጠዐ ህዝብታትና ገንፊሉ፡ ማዕበላዊ ተቓዉሞኡ ኣብ
ዘስማዓሉ ዘሎ ኩነታት ምዕራጉ’ዩ። እቲ ስርዓት ኣዳናጊሩ ናይ ምግዛእ ሕልምታቱ በኒኑ፡ ካብ ህዝብታትና ተሓጢጡ ምንጻሉን፡ ደጋፊ
ህግደፍ ምኻን ርእስኻ ዘድንን ሕስረት ምኻኑ ታሪኽ ኣግሂድዎ እንሆ። ማዕበላዊ ህዝባዊ ተቓውሞ ቅርዓታት ጀኔቭ፣ ኒው-ዮርክን
ቅድሚኡ ዝጸንሑ ሰለማዊ ሰልፍታት ከኣ፡ ናይ’ዚ ክዉንነታዊ ሓቂ’ዚ ፡ መግለጺታት’ዮም።
ሰለስተ፡- ማሕበረ-ሰብ ዓለምን፡ ዉዱብ ሕቡራት ሃገራትን (ው/ሕ/ሃ)፡ ስርዓት ህግደፍ ንዝፍጽሞ ዘሎ ንቡር ዘይብሉ ነዉርታት
ብምኹናን፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ፡ ንገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣዉነት ( crime against humanity) ዝምጥን በደላት ዝፍጽም ዘሎ
ስርዓት ምዃኑ ከቃልዑ ይርከቡ። ኣፍሪቃዊ ሕብረት’ውን እንተኾነ፡ ኣብ ታሪኹ ገይርዎ ብዘይፈልጥ ሙሉእ ድምጺ፡ ስርዓት ኢሰያስ
ኣፈወርቂ ንግብረ-ሽበራዊ ሓይልታት ብምድጋፍ፡ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ዝዘርግ ገበናት ብምፍጻሙ ብናይ ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት
ናይ ጸጥታ ባይቶ፡ እገዳ ክግበረሉን ክቕጻዕን ምጽውዑ ዝፍለጥ’ዩ። በቲ ዞባዊ ማሕበር ኢጋድን ኣባላት ሃገራቱን’ዉን እንተኾነ፡ ካብ
ዝኹነንን ዝፍንፈንን ዓመታት ኣቑጺሩ ኣሎ። ስለዚ ዓለም፣ ኣህጉርና ኣፍሪቃን ዞባዊ ማሕበር ኢጋድን፡ ኣብ ጎኒ ግፉዕ ህዝቢ ኤርትራ
ጠጠው ብምባል፡ ህዝብና ፍትሕን ርትዕን ክረክብ ከምዝግብኦ ኣጋርነቶም ኣብ ዘረጋገጹሉ እዋን ንርከብ። እዚ ብመርማሪት ኮምሽን
ዉ/ሕ/ሃ ቀሪቡ ዘሎ ጸብጻብ ከኣ መቐጸልታ’ዚ ኣጋርነት’ዚ ምኻኑን፡ ግቡእ ኣኽብሮትን ምስጋናን ክወሃቦምን ንቡር’ዩ፡፡ ነቲ ዝፍጸም

ዘሎ ገበናት ዝምጥን መቕጻዕቲ ንክብየነሉ ዝጽዉዕ ሰለማዊ ናይ ደገፍ ሰልፍታት ምክያዱ፡ በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ፡ ውድብና ኤስደለ
ክብ ዝበለ ደገፉ ይህብ። ግቡእ፣ ፍትሓዉን ኣብ ግዚኡ ዝካየድ ዘሎን ታሪኻዊ ህዝባዊ ቁጠዐ ንለውጢ ምኻኑ ከኣ ኣጽኒዑ ይኣምን።
ኣርባዕተ፡- እቲ ራብዓይን መሰረታውን ሓቂ፡ ንበዓል-ቤታዊ ኩነታት ሰውራና ዝምልከት'ዩ፡፡ እቲ፡ ንሰውራና ማዕረ ዕድሜኡ ከሳቕዮ
ዝጸንሐን ዘሎን፡ ሕቶ ብቑዕን ዱልዱልን መሪሕ ውድብ፡ ሎሚ'ውን ከም ትማል የሳቕዮ ምህላዉ'ዩ። ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ ህዝብታት
ኤርትራን ዓለምን፡ ንነውራም ስርዓት ህግደፍ ምሒር ተጸይፎምዎን ተነጺሉሉን ዘሎ እዋን'ዩ፡፡ ማይ-ቤት ፖለቲካዊ ስልጣኑ'ውን
ጸቢባቶ፡ ሓድሕዱ ክመናጨትን ክበላላዕን ዝውዕል ዘሎ ስርዓት'ዩ፡፡ ቁጠዐ ህዝቢ ገንፊሉ፡ ናይ ደሞክራስያዊ ለውጢ ጠለቡ፡ ኣብቲ
ዝለዓለ ጥርዙ ዓሪጉ ኣሎ፡፡ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ሕሱም ጭካኔ ስርዓት ህግደፍ፡ ህላወን ቀጻልነትን ህዝብና ናብ ከቢድ ናይ ብርሰት
ሓደጋ ብምንቁልቋሉ፡ ነቲ ንለውጢ ዝካየድ ቃልሲ፡ “ኣፍ ኣርክቡ” ገይርዎ ኣሎ፡፡
መሪሕ ሰውራዊ ደሞክራስያወዊ ሓይሊ፡ ኣብ ኣዝዩ ድኹም ኩነታት ብምህላዉ፡ ደምበ ሰውራናን እኩብ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ዓቕሙን
ማእዝኑ ኣጥፊኡ ተዓኒዱ ይርከብ፡፡ ህዝብታትና፡ ንቑሕ፣ ወሳንን ውዱብን ተሳትፎኦም ኣብ ዘረጋግጹሉ ብራኸ ከይበጽሑ፡ ቁጡዕ
ማዕበላዊ ተቓውሞኦም ብፍኑው ኣገባብ ክገልጹ ገይርዎም ይርከብ። እዚ ድኹም ክዉንነት ደምበ-ሰውራና’ዚ ከኣ፡ ነዚ ኣሪጉ ዝበስበሰ
ስርዓት ህግደፍ ምቹእ መቐነይን መሕብእን በዓቲ ኮይንዎ ይርከብ፡፡ ብእኡ ጥራሕ ከይተሓጽረ፡ ካብ’ቲ ልጓም-ኣልቦ ትምክሕተኛ
ባህርያቱ ብምጋስ፡ ነቲ ገዛእቲ ዘስረጽዎ ድሕረት ዝያዳ እናኣሰራሰረ፡ ህዝብታትና፡ ብሃይማኖት፣ ብኣውራጃን ዓሌትን ክፈላለዩን፡
ተቓውሞታቶም ንከየስምሩን ይገብሮም ኣሎ፡፡ ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ፡ ንስሙር መኸተ ህዝብታትና ንክዘርግ ብናህሪ ይጥቀመሉ ካብ ዘሎ
መርዛም ፕሮፓጋንዳ ሓደ፡ "ስርዓት ወያነ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ'ዩ" ብዝብል ጀሚሩ፤ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን
ፋሽስታውን ዘርኣውን ልዕለ-ትህትነታዊ ጎስጓስ ከካይድ ጸኒሑን ኣሎን፡፡ ስርዓት ህግደፍ፡ ነዚ ጸረ-ህዝቢ ፕሮፓጋንዳ’ዚ ብግህዶን
ብስዉርን ከካይድ እንከሎ፡ ዕላማ ነይርዎን ኣለዎን፡፡ ህዝብታትና ፈታዊኦምን ጸላኢኦምን ብግቡእ ንከየለልዩን፡ ንሙሉእ ዓቕሚ
ፈተውቶም ናብ ረብሓ ህዝባዊ ቃልስና ንከይውዕልን ዓሊሙ ዘካይዶ’ዩ፡፡ ህዝብታትና፡ ካብ ዕዉት ደሞክራስያዊ ሰውራ ህዝቢ
ትግራይ/ኢትዮጵያን መሪሕ ውድቦም ህወሓት/ኢህወደግን ክርከብ ዝኽእል ተሞኩሮን ትምህርትን ብግቡእ ንከይንሓፍሱ ዓሊሙ
ዘካይዶ ዘሎ ጸረ-ሰውራ ባህርያቱ ብምብጋስ’ዩ፡፡ በዚ ኣቢሉ ድማ፡ ህዝባዊ ቃልስና፡ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ምቹእ ናይ
ቃልሲ ባይታ ንከይጥቀሙሉ፡ ኮነ ኢሉ ዝፍጽሞ ዘሎ እኩይ ተግባር’ዩ፡፡ እዚ ህግደፍ ዘካይዶ፡ ፖለቲካዊ ንቕሓት ህዝብታትና ዝኾልፍ
ድሑር ኣረኣእያ’ዚ ቀንዲ ዋኒኑ፡ ሓደ ዱልዱል ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መሪሕ ውድብ ንከይዓኩኽን ብሰውራዊ ማዕበሉ ንከይልብልቦን፡
ዕድመ ጸረ-ህዝቢ ስርዓቱ ንምንዋሕን’ዩ፡፡
እዚ ኣብ ቅርዓታት ጄኔቭ፣ ኒው-ዮርክን ካልኦት ኩርንዓት ዓለሞናን እነካይዶም ህዝባዊ ምንዕዓባት፡ ነቲ ብኣጻራይት ሽማግለ ው/ሕ/ሃ
ዝቐረበ ሓቀኛ ጸብጻብ ካብ ምድጋፍ ሓሊፉ፡ ነዚ ክሳዳዊ ሕቶ ምጥንኻር መሪሕ ውድብን ቀጻልነት ዘለዎ ውዱብ ቃልሲ ንሙሉእ
ሓርነትን ከቋምት ከድልይ’ዩ፡፡ ከመይ’ሲ፡ ኣብ ኤርትራ ንክረጋገጽ እንደለዮ ለውጢ፡ እቲ መሰረታውን ወሳንን ሓይሊ፡ ህዝቢ ኤርትራ
ባዕሉን መሪሕ ደሞክራስያዊ ሓይሉን’ዮም፡፡ ስለዚ ድማ ውድብና ኤስደለ፡ "እቲ በትሪ ኣብ ኢድካ (ኣብ ኢድ ህዝቢ ኤርትራ)፡ እቲ
ተመን (ስርዓት ህግደፍ) ድማ ኣብ እግርኻዩ" ክብል ይፈቱ፡፡ ውድብና፡ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)፡ ኣብቲ
ድሕሪ ናይ ኒው-ዮርክ ህዝባዊ ሰልፊ ዝካየድ ሰፊሕ ሰሚናር፡ ነዞም ልዒሎም ዝተጠቕሱ ሓቅታትን ካልኦት መሰረታዊ ዛዕባታትን
ኣልዒሉ ብምዝታይ፡ ናብ ብሱል መደምደምታ ንክበጽሕ ዘለዎ ትጽቢት ልዑል’ዩ፡፡ ንዘሕልፎም ቅኑዓት ውሳኔታት ንምዕዋት ድማ፡
ኣብ ቅድሚት ተሰሊፊ ክረባረብ ምዃኑ ብምርግጋጽ’ዩ፡፡

ዓወትን ድምቀትን ንሰላማዊ ሰልፊ ኒው-ዮርክ!!
ውድቀትን ስዕረትን ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ!!
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ኤስደለ
27 ጥቅምቲ 2015

