
ህጹጽ መግለጺ ካብ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ባይቶ

ስርዓት ህግደፍ ካብ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ተነጺሉ ኣብ ታሪኽ ንመጀመርታ ግዜ
መንግስታት ኣፍሪቃ ንከምኦም ዝኣመሰለ ኣፍሪቃዊ መንግስቲ ብሙሉእ ድምጺ ንዓለም
ለኻዊ ማዕቀብ ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ፉንፉን መንግስቲ ምዃኑ ክንገረሉ ዝቐነየ ስርዓትዩ።
ኣብ ርእሲ ኣላታ ተወሰኸታ ከምዝበሃል፡ ወዮ ካብ ብዓንተብኦ ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ
ዝዓይነቱ ኣካይዳ ሒዙ ክኽይድ ዝጸንሔ ስርዓት፡ ሕጂ ግን ጉልባቡ ቀሊዑ ኣብ ዝዋፈረሉ
ሰዓት በጺሑ ኣሎ።

ደጊም ቁልቁል ኣፉ ክድፋእ እምበር ክድሕን ዕድል ዘይብሉ መንግስቲ ኤርትራ መጻኢ
ዕድሉ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ ከምቶም ቅድሚኡ ዝሓለፉ ኩሎም ዲክታቶርያውያን ሃብቲ
ሃገር እናዘረፉ ብስም ኤርትራውያን ሰብ ሃብቲ እናኣምሰሉ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት
ዝተፈላለየ ቁጠባዊ ወፍሪ የካይዱ ኣለዉ። ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ሱዳን ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ
ካምፓላ ከምኡውን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ካለኦት ሃገራትን እዚ ዘይበሃል ሰፊሕ
ኤርትራዊ ቁጠባዊ ወፍሪ ይካየድ ኣሎ። እቶም ክሳብ ሕጂ ንግዳም ከይወጹ ተኸልኪሎም
ዝጸንሑ ገለ ሰብ ሃብቲ እውን እንተኾነ ክኣትዉን ክወጹን ክነግዱን ይፍቀደሎም ኣሎ።

እቲ ዝርካቡ ሃብቲ ሃገር ኣብ ኢድ ውሑዳት ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ኤርትራን
መጋበሪያታቱ ዝኾኑ ሰብ ሃብትን ከምዝጸንሔ ፍሉጥ ኮይኑ ሕጂ መጻኢ ዕድሎም ኣብ
ዝጸልመተሉ እዋን ሃብቲ ሃገር ንጎረባብቲ ሃገራት ከሳግሩ ይጓየዩ ኣለዉ።

እዚ ብስም ውልቀሰባት ፈቐድኡ ዝዋፈር ዘሎ ሃብቲ ሃገር ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ኢድ ሓፋሽ
ህዝቢ ኤርትራ ምእታዉ ዘይተርፍ እኳ እንተኾነ ንግዚኡ ግን ከም ዝፈለጥናዮም
ክፈልጡን ንጸረ ህዝቢ ተግባራቶም ደረት ክገብሩሉን ብጥብቂ ነተሓሳስብ። ኣብ ርእሲ
እቲ ብመሓውራትና እንገብሮ ዘለና ዳህሳስ ኩሉ ደላይ ጽቡቕ ኤርትራዊ ብዛዕባዚ ዝፈልጦ
ዘበለ ኩሉ ሓበሬታ ንዕኡ ጥራሕ ተባሂሉ ኣብ ዝተዳለወ ኢመይል እናለኣኸ ክተሓባበረና
ብትሕትና ንሓትት። ኣድራሻና

ብዘይካዚ ካልእ ልቢ ኩሉ ርህሩህ ኤርትራዊ ዝተንከፈን ኣብ ብዙሓት ናይ ዓለም
ሜድያታት ክቃላሕ ዝጸንሔን ኣሰቃቒ ኩነታት ኣሎ። መንእሰያት ኤርትራ ካብ ሕሱም
መነባብሮ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ሃዲሞም ብሰላም ክነብሩሉ ኣብ ዝኽእሉ ዓዲ ኣብ
ምስግጋር እናሃለዉ ኣብ ኢድ ሸፋቱን ነገድቲ ሰብን ጅሆ ይተሓዙ ኣለዉ። ውጽኢቱ
ድማ ገሊኦም ብኣሸሓት ዶላራት ክልቀቑ ከለዉ እዚ ዕድል እዚ ዘይረኸቡ ድማ ናውቲ
ከብዶም እናተማሕቊ ፈቐዶ ሆስፒታላት ዓለም ንዕዳጋ ይወድር ኣሎ። እዚ ናይ ሰብ
ንግድዚ ስርዓት ህግደፍ እውን ዝሕተተሉ ኣረሜናዊ ስራሕ ስለ ዝኾነ ብዛዕባዚ ተገዲሱ
ክከታተሎን ደው ከብሎን እዩ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ስለዝኾነ ከኣ ኩሉ ደላይ ሰላም
ኤርትራዊ ነቶም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ሰብ መሸጣ ተዋፊሮም ዘለዉ ገበነኛታት ኣብ
ፍርዲ መታን ከነቕርቦምን ካለኦት ኤርትራውያን ግዳይ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሸፋቱ
ከይኮኑን፡ ትፈልጥዎ ይዕበ ይንኣስ ሓበሬታ ኣብቲ ኣብ ላዕሊ ጠቒስናዮ ዘለና ናይ ኢመይ
ኣድራሻ ክትልእኹልና ብኣኽብሮት ንሓትት።

ብመምርሒ ናይ ስርዓት ህግደፍ ገንዘብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ናይ ወልቀ ሃብትኹም
ጌርኩም ፈቐዶ ጎረባብቲ ሃገራት መሬት ኣይትጽርና ትብሉ ዘለኹም በጋበርያ ህግደፍ
ደጊም ውድቀትኩም ቀሪቡዩሞ ካብቲ ድሮ ፈጺምኩሞ ዘለኹም ገበን ንላዕሊ ገበን



ከይትውስኹ ነጠንቕቐኩም። ኩሉ ጉዳይ ሃገር ዘገድሶ ኤርትራዊ ድማ ብዛዕባዚ ይዕበ
ይንኣስ ሓበሬታ በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኢመይል ክሕብረና ብትሕትና ንሓትት።

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ

ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ


