ኩሉ መዳያዊ ፍሽለት መላኺ ስርዓት ኣስመራ ኣብ መስርሕ ሰላም !
መላኺ ስርዓት ኣስመራ ደመደይ’ሉ ንምእንቲ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣኑ ዝተቀበሎ ጸዋዒት መስርሕ
ሰላም ኣንጻር ኩሉ መዳያዊ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት ዝሕለፎ ምልካዊ ውሳኔታቱ፡ ኣዋጃቱ ጸዋዒታቱ
ብፍሽለትን ብክሕደትን ገዛእ መብጽዓታቱን ቃሉን ምጅማሩ ኣየገርመናን! እሞ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ኣንጻር ገዛእ
ነፍሱ ዝፈጸሞ ክሕደታት እንታይ ነበረ ብሕጽር ዝበለ እስከ በቲ መወዳእታ ክንጅምር ኣንባቢ ንተዓዘብ….

ቀዳማይ ባዕላዊ ክሕደታት
 ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ከይወጸ ዝርርብ ሰላም ዝበሃል የለን
 ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ብቀያዲ ብይን ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ብዘይወዓል ሕደር ክፍጸም፡

መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቀያዲ ውሳኔ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ እንተተቐቢልዎ
ሀ/ ኤርትራ ኣብ ንቡር ሰላም ክትምለስ
ለ/ መንእሰያት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሰላምዊ ናብራኦም ክምለሱ ክጣየሱን
ሐ/ ጉዳይ ሃገራዊ ቅዋም ክዝረበሉ
መ/ ህዝባውን ዲሞክራስያውን ምሕደራ ክተኣታቶ ወዘተ ዝብል ይርከቦ፡
መላኺ ስርዓት ኣስመራ፡ ነቲ ንምእንቲ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዘባርዖ ኵናት ከጥፍኦ እሞ
ብሰላም ክዛዝሞ ስለ ዘይደለየ ጥራሕ ዘይኮነስ ብምስጢር ይኹን ብግህዶ ኣንጻር ሰላምን ምርግጋእን ስለ
ዝሰርሕ። ድሕሪ 8 ሓምለ 2018 ስምምዕ መስርሕ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ኣብ ኣደራሽ ኣስመራ፡ ነቲ ኣይሰላም
ኣይኵናት መድረኽ ክቅጽል ምድላዩን፡ ጽባሕ ውዕል ሰላም ኩሎም ሕጹያት ኣባላት መበል 33 ዙርያ ሃገራዊ
ካብየ ቦትኡ ተገፊፎም ከም’ቶም ቀዳሞት ኣሕዋቶም ንሳዋ ተጓሪቶም። ዝነበሮም ተስፋ ሰላም ቀምሲሉን
መኺኑን ጸዋዒት ሰላም ንሃገራዊ ኣገልግሎት ውሕስነት ክኾኖም’ውን ከም ዘይክእል ብምርዳእ ትእዛዝ መላኺ
ስርዓት ካብ ምፍጻም ካልእ ምርጫ ኣይነበሮም።
ባህርይ ምልካዊ ስርዓት ኣስመራ፡ ንጻውዒት ሰላም ረጊጹ ክኸይድ ድሌቱ ከረጋግጽ ዝደሊ ምዃኑ
ብዓንቶቦኡ ብእዋኑ ማእላያ ዘይብሎም ሃገራውያን ዜጋታት ኤርትራ ዓበይቲ ዓዲ፡ምሁራት፡ ውድባት
ሰልፍታትን ማሕበራትን ብዘይሕብእብእ ስክፍታቶም ገሊጾም’ዮም። እቲ ስክፍታታቶም ከኣ እንዳሓደረ ከም

ጸሓይ ቀጥሪ እንዳበርሀን እንዳተነጸረን መጺኡስ እንሆ ሃገር ኣብ ዕዳጋ ወሪዳ ብዓሰብ ዶ ብምጽዋዕ ንጀምር
ዝብሉ ንሃገርና ዝዋገዩላ ተራእዮም ተሰሚዖም። ኣብ ክንዲ ህዝቢ ንኤርትራ ውዕል ስምምዕን ዝኸተሙ ጓኖት
ምምጽኦም ጋህዲ ኮነ።

ካልኣይ ሃገራዊ ክሕደት
ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ንገዛእ ርእሱ፡ ባዕላዊ ንተሞክሮኡን ክኽሕድን እንተጀሚሩ በቲ ዝሓዞ
መስምር ኩሉ ክጥለምን ክከሓድ ኣሉ ክበሃልን ውህብ’ዩ። ምኽንያቱ ምልካዊ ስርዓት ባዕሉ ዘምጽኦን ነጻነት
ስለ ዘይብሉ። ንዝተዋህቦ ሓላፍነትን ሕድርን ግን ንዕድመ ስልጣኑ ኣብ ፖለቲካዊ ብልሽውና ክጥቀመሉ
ተራእዩ። ኣብ’ዚ ዝተፈጸመ ተግባራት እንታይ ነበረ ኣንባቢ ተኸታትል
 መሰጋገሪ መንግስቲ ረብሓታቱ ምውዓል
 ግዚያዊ መንግስቲ ብዓመጽን ንህዝቢ ብዝዓደሎ ወይ ዝሓዝኦ ውሱን ድምጺ
 ኣብ መሰጋገሪ መንግስቲ ይኹን ግዜያዊ መንግስቲ ሓደኣዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ምሓዝ
 ንረፈረንዶም ከም ምኽንያት ብምዝውታር ንዓበይቲ ሕቶታት ሃገር ምውንዛፍ
 ንሃገራዊ ቅዋም ብኣዋጃንት ግዜያዊ መምርሒ ምትካእ
 ኣብ ትሕቲ’ዚ ብዘይ ወዓል ሕደር ኣፍራይ መንእሰይ ንዘይተወሰን ግዜ ኣገልግሎት ምጽዋዕ
 ማእከል ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ተሓልዩን ተዓቒቡን ዝጸንሐ ኣውራጃዊ ምምሕዳራት ምፍራስ
 ትርጉም ብርኪ ዘይብሉ ዶብ ኣልቦ ውዕላት ኢትዮጵያ ኤርትራ ምምዕባል ብሓባር ምስራሕን
 ኣብዝሓ ሰልፊ ምኹናን (ድሕሪ ሕጂ ሓሸውየ ውድባት ኣይክህሉን'ዩ) ምባል
 ነባራት ተጋደልቲ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ምውንጃል ኣብ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ጉዳዮም ምፍጻም
 ክሕደት መሰል እሱራትን ስድራ ቤቶምን
 ብዘያገባብ ሃገራዊ ባይቶ ምፍራስ
 ካቢኔ ምኒስተራት ምፍራስ
 መራኸቢ ብዙሓት ምፍራስ
ልክዕ ኣብ’ዚ ከይተጠቕሰ ክሓልፍ ዘይግባእ ጉዳይ ምህላውን ኩሉ ዝሰማማዓሉ ሓደ ኣገዳሲ
ጉዳይ ኣሎ። ኤርትራ ሓዳስ ውልዶ ነጻ ሃገር ብብዙሕ ጸገማት ዝሓለፈትን ኣብ ኣፈፈት ኣህጉራዊ ፖለቲካዊ
ቅልውላ ትርከበሉ ዝነበረት እዋን፡ እቲ ፖለቲካዊ ቅልውላዋት ከይጸልዋ ጥቅንቃቐ ክህሉን ክግበርን፡ ጸጥታ ሃገር
ክሕሎን ግድነት’ኳ እንተነበረ፡ ንኣህጉራዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ሽፋን ብምግባር ግን ንህዝቢ ኤርትራ ምድቋስ
ምብዳልን ግን ግብእ ኣይነበረን። ከም ኣብነት ክጠቕስ ዝኽእል ክልተ ኣህጉራዊ ፖለቲካዊ ምቅይያራት
ዝተራእየሉ መድረኽ፡ ቀዳማይ እቲ ኣብ ግዜ ነጻነት ኤርትራ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝተራእየ ወራር ዒራቕ፡
ኵናት ኵወይት ክከውን እንከሎ፡ ካልኣይ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ዓሌታዊ ምልካዊ ስርዓት ንደሞክራሲያዊ ስርዓት
ትሰጋገረሉ ዝነበረ እዋን 90ታት እዩ።
ብተወሳኺ ግዜ ዶባዊ ኵናትን ወራራትን ኣብ ሃገራት ምብራቓዊ ኤውሮጳ ዝካየድ ዝነበረ ኵናትን
ዕግርግርን ባልካን ሃገራት ዩጎዝላቪ፡ ምስ’ቲ ኣብ ወርሒ መስከረም 2001 ኣብ ኣሜሪካ ዝተረኽበ ሓደጋ ጉልባብ
ብምግባር ኣጸልሚትካ ንጉጅለ 15 ዘጓነፈ ሓደጋ ጭውያን ማእሰርትን’ዩ። እዚ ከቢድ ተርኽቦ ህዝቢ ኤርትራ
ብኽመይ ይርስዖ። መላኺ ስርዓት ጸላምት ተሸፊኑ ንህዝቢ ኤርትራ ንምትላል ዝከኣሎ መደባት ሰሪዑ ተርእዮ
ምቅይያር ፖለቲካ ብግባእ ተጠቒምሉ’ዩ

ሳልሳይ ህዝባዊ ክሕደት
ህዝብና እንዳረኣየን እንዳሰምዐን፡ መላኺ ስርዓት ኣስመራ ንነፍሱ ክኽሕድ ተዓዚቡን ምስክርን’ዩ።
መላኺ ስርዓት ደጊም ነንፍሱ ኣሉ ካብ በለስ ንህዝብና ክኽሕዶን ኣሉ ክብሎን ዘጸግሞን ዘሸግሮን ዘይምዃኑ
ኩሉ ደላይ ሰላምን ሰናይ ምሕደራ ኤርትራ ዘበለ ዜጋ ብቀሊሉ ክርዳእ፡ ዝሰማማዕሉ ጉዳይ’ዩ ዝመስል።












ብሉጻት ደቁ ሂቡ ነፍሱ ዝላደየሉ ዝደኸምሉ ቃልሲ ሞሳ ብከንቱ ምትራፉ፡
ኣይመርጽ ኣይምረጽ ኣይሓስብ ርእይቶ ኣይህብ፡ ኣይዛረብ፡ ኣይቃወም፡ ኣይውደብ፡
ህዝብና ጉዳይ ሃገሩ ከም ዘይምልከቶ ተሳትፎኡ ተነጺጉ ብምስጢር ውዕላት ምኽታም፡
መሰረት ሕጊ፡ ኣገባብ፡ምምኽካር ዘይብሉ ጸዋዒት ሰላም ብዊንታኡን ድሌቱን ምፍጻም፡
መብጽዓታት ሓደ ሸነኽ፡ ግቡእን መሰልን መጻኢ ወለዶ መንእሰይ ኤርትራ ምኽሓድ፡
ካብ ስራሕ ምስጓግ፡ ዝሃነጾ ኣባይቲ ምስፍራስ፡
ደቁ ስግረ ዶን ንዝኸዱ ወላዲ ምቅጻዕ፡ ምእሳር፡
ልዕሊ ዕድመ ክሳብ ደቂ 70ታትን 80ታት ብረት ምዕጣቕ ሕሉፍ ግፍዒ ምፍጻም
ህዝባዊ ኣገልግሎት ብትእዛዝ ውልቀ መላኺ ማይ መብራህቲ ከይዕደል ምግባር
ዝሃነጾ ኣባይቲ ምፍራስ
ጠስኡን መሬቱን ምህጋር፡

እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ክረአ እንከሎ፡ ኣብ መስርሕ ሰላምን፡ ህዝቢና ዝኸፈሎ መስዋእቲ፡ክገብሮ
ዝጸንሐ ሓፍ ዘይብል ኣስተዋጽኦታት ሂወት ግዜ ጉልበት፡ ክንደ ፍረ ኣድሪ ትኣክል ቆላሕታ ዘይተገብረሉ ግደ
ከም ዘይነበሮን መስዋእቱ፡ ስንክልንኡ ስደቱ፡ ዘርሞ ዘርሞ ናብራ ብዘይሞሳ ትርጉም ዘይብሉ ተቆጺሩ ተናዒቑ
ተረፈ፡ ኣብ ቅድሚ እዚ ኩሉ እከይ ተጋባራት መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ቃል ብቃሉ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ
ኣስመራ ኣይከሰረናን ክብል’ውን ተሰሚዑ። እሞ መን ደኣ’ዩ ከሲሩ፡ መን’ዩ ኣብ ዶባዊ ኵናት ዝጠፍአ መንእሰይ፡
መን’ዩ ካብ ቤቱ ዝተመዛበለ፡ ኣየነይቲ ስድራ ቤት’ያ ዝተበታተነት፡ ኣየኖት መንእሰያት’ዮም ኣብ ምድረ በዳታት
ሊብያ፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጠፍኡ? ዝብል ሕቶ መላኺ ስርዓት ብማዕከን ዜናታቱ ክምልስ እንከሎ ዜጋታት
ዘይተፈልጡ ኣፍሪቃ’ዮም ዝበለ። ካብ’ዚ ዝዓቢ ህዝባዊ ክሕደት ከኣ ክህሉ ኣይክእልን።

ራብዓይ ክሕደት ኣባላት ህግዲፋውያን
ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ንምእንቲ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ካብ ውልቒ ውሳኔታት ዝእግዶ ከም
ዘየልቦ ዘረጋገጾ ብቀንዱን ብቀዳምነት ብደገፍ እቶም መስርዘን ከም ዝሓዞም ባንዴራ ኣብ ርእሶም
ተጠቕሊሎም ፈቐዶ ጓይላ ዝዕንድሩ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኣባላት ህግዲፍ ብረብሓ ምስኡ ክተኣሳሰሩ ምግባር’ዩ
ዝነበረ። ምእንቲ’ዚ ከኣ ካብ ማንም ንላዕሊ ንመላኺ ስርዓት ዝተኸላኸልሉ ንሳቶም እቶም ”ንሕና ንሱ፡ንሱ
ንሕና ዝብሉ” ኣብ ጽቡቕ ናብራ፡ ደቆም ዘዕብዩ ዘለዉ ኣባላት ህግዲፍ’ዮም። ንዓኣቶም’ውን እንተኾነ ክሕደት
ኣረኻኪብሎም’ዩ። ደድህሪ ህግዲፍ ክዕንድሩ ከም ዘይጸንሑን ንምልኪ ኣሚኖም ክብልዎ ዝጸንሑ መልሓሶም
ከም ዝነኽሱ ገይርዎም። ህግዲፍ ከ እንታይ በሎም
 ኣብ ነጻ ኤርትራ ሕቶ ርእይቶ የለን ፡
 ቅዋምኩም ሞይቱ ተቐቢሩ’ዩ፡
 ዶብኩም ኣይሕንጸጽን’ዩ፡











እሱራት ኣይፍትሑን እዮም፡
ሃገር ኣብ ጽላሎት ኵናት’ያ ትነብር ስለ ዘላ ህንጸት ሃገር ንድሕሪ ተመዲቡ ኣሎ፡
ወፍርኹም ኣይተቋርጹ፡ 2% ከኣ ክፈሉ፡
ኣብ ህንጸት ሃገር ተሳተፉ፡
ዝኸፈልክሞ ቦንድ ወይ ብርኺ ብዶላ ክንከፍለኩም ኣይከኣልን’ዩ፡
ዝሰራሕክምዎ ኣባይቲ መስምር ማይን ኤለትርክን ክኣትዎ ዓቕሚ የልቦን፡
ብጉዳይ ሃገር ኣይትሸገሩ፡ ህግዲፍ ምባል ተሪፉ ህግሓኤ ኣለዎ ብምባል ምትላል
ጸዋዒት ሰላም ብጻዕሪ መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ’ዩ ተረጋጊጹ ኢትዮጵያ ግደ የብሎምን ወዘተ
እዚ ኩሉ ተጠቓሊሉ ኣሕጉራዊ ሕብረተ ሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝሕለፎ እገዳ
ዘምጽኦ ጠንቕታት’ዩ እንዳተባህለ ንኣባላቱ ዘርሞ ዘርሞ ኣጕል ከም ዝተርፉ ምግባር።

ህግዲፋውያን ባዕሎም ዘይመረጽዎ፡ ብተሳታፍነቶም ዘይተመስረተ ስርዓት ኤርትራ፡ ማለት መላኺ
ስርዓት እንዳሃለወ እንዳፈለጡ፡ኣብ ኣውሳ ከይዱ ሓድሽ መራሒ ሃገር ኤርትራ መሪጽሎም። ደጊሙ ደጋጊሙ
ኣብ ዝሃቦ ቃል መደረ ከኣ ቃል ዓለም ዘይኮነስ ብልበይ ዝብሎ ዘለኹ’ዩ እንዳበለ ደጋጊሞም ክሰምዕዎ ገይሩ።
ከምኡ ኣብ ጎንደር ኣብ ዘካየዶ ዑደት ከኣ ደጊስም ኣነ ኣሪገ’የ ግን ድሕረ ዶ/ር ኣብይ ስለ ዘለኻ ዘሰክፈኒ
የብሉን ክብል ከኣ ኣብ እዝኖም ኣስሚዕዎም።ሽዑ እዚ ዝተጠቕሰ ክዝረብ ከሎ እንተደኣ ዘይሰምዕዎ ኮይኖም
ሎሚ ደጊሞም ክሰምዕዎ ዕድል ኣለዎም።
በዚ ዘሎ ኣካይድን ዝምድናን ሎሚ ዶብ ኣይሕንጸጽን’ዩ፡ ምኽንያቱ ኣብ ካልእ ልምዓታዊ ምጣነ
ሃብታዊ ምድግጋፍ መደባት ንሰርሕ ስለ ዘለና ዶብ ትርጉም የብሉን ክብል መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ኣብ’ቲ ኣብ
መጀመሪያ 90ታት ዝብሎ ዝነበረ ጉዳይ ተመሊሱ ዋና ዘይብሉ ጉዳይ ረኺቡ ይሕምብሰሉ ኣሎ። እሞ’ቶም
ኣብ መጀመሪያ 90ታት ከይስማዕኩሞ ዝሓለፈኩም ምእማን ዝሰኣንኩም እንሆ ሎሚ ስምዕዎ እኳ ደኣ
ብዝደመቐን መሰኻክር ዘለዎን።

ሓሙሻይ ክሕደት ኣህጉራዊ ዝምድናታት
ምልካዊ ስርዓት ህግዱፍ ከም ትርእይዎ ከም ሰፍኢ እንዳተገላበጠ ንኣህጉራዊ ሕብረተ ሰብ ዓለም
ኣብ ክንደይ ዝተፈላልዩ ጉዳያት ኮለል ከብሎም ከም ዝጸንሐ ኩሉ ክዕዘቦ ዝጸንሐ’ዩ። ብፍላይ ምስ ጎረባብቲ
ሃገራት ሰሙን ወይ ወርሒ ጽቡቕ እንተሰርሐ ዓመት ክልተ ዓመት ብጽልእን እንኺሒራን ህዝቢ ዘናውጽ
ዝምድናታት ከከይድ ጸኒሑ፡ ካብ’ቲ ዝቕጥቀመሉ ሜላታት ከኣ፡ ተቃወምቲ ጎረባብቲ ሃገራት ሓቁፍካ ዕግርግር
ምፍጣር’ዩ። በዚ ምኽንያት ከኣ ንመደባቶምን መደብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይቀንዕን ንምግባር ስልጣኑ
ንምንዋሕ’ዩ።






ዝምድና ኤርትራን ኢጋድን ዝበጽሖ ደረጃ ምብትታኑን ብህግዲፍ ምጅማሩ’ዩ፡
ንግሆ ዕርቂ ምሸት ጽልኢ ኮይኑ 27 ዓመት ዝሓለፈ ኩነታት ሱዳን፡
ዝምድና ማእከላይ ምብራቕ ሎሚ ምስ ስዑድያ ጽባሕ ምስ ቀጠር፡
ዝምድና መንግስታት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብጽልኢ ጀሚሩ ብጽልኢ ዝወድአ፡
ኣብ መወዳእታ ከኣ ዝምድና ልፍንቲ ሃገራት ኣዕራብ ዘይውዳእ ሓሸውየ፡

መራሒ መላኺ ጃንዳ ህግዲፍ ሃገራዊ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ብሕታዊ ናብርኡ ቆጺሩ ዝእውዶን
ዝሓቶን ስለ ዘይብሉ ካብ ንግሆ ንምሸት ዝተዛረቦን ዝበሎ ረሲዑ ዘይኮነስ፡ ንግሆ ዝበላ ንምሸታ ዘይተዋጽኦ

እንተኾነትስ ዘርእዮ ምግልባጥ ፖለቲካዊ መርገጽ ጥራሕ’ዩ። እቲ ዝገርም ን27 ዓመት መጸ ስድራ ቤታት ማለት
ኣባላት ህግዲፍ ኣብ ወጻኢ መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ቃል መሕተት ክግበር’ዩ ተባሂሉ፡ ብቴሌፎ ተዓዳዲሞም ዓምና
ክዛረብ’ዩ ኢሎም፡ ተኣኻኺቦም ቡን ኣፍሊሖም ዕምባባ ቆሊዮም ኣራጢጦም ዝሰምዕዎ መደረ ሎሚ ሳላ
youtube ተመሊሶም እንተዝርእይዎ እንታይ ኮን ምበሉ።ክብልዎ ዝኽእሉ ሓንቲ’ኳ የብሎምን። ( ነቶም
ተቃውምቲ’ውን ንባሃል’ውን ክንርእዮ ክንመዝኖ ግዜና ዘየሕለፍናሉ ኣይኮነን ስለ ዝረኣናዮ ግን ሎሚ ምስክራት
ታሪኽ’ና) ለባማት እንተኾይኖም ብጉዳይ ህዝቦን ሃገሮም ከስተንትኑን ክሓስቡን’ዮም። ከም ቀደምና እንተበሉ
ከኣ ንዘይተርፍ ጥፍኣት ህዝብን ሃገር ከም ቀደሞም ድግዲት ተዓጢቆም ኤርትራ ኣጥፊኦም ስቕ’ያ።
ኣህጉራዊ ሕብረተ ሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ህግዲፍ ዝኣኽሎ ትምህርትን ተሞክሮን ስለ ዘለዎ፡ ብተግባራት
ህግዲፍ ከይተዛነየ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ንምቅራብ ጻዕርታት ተኻይዱ፡ ክሳብ ሕጂ ግን ብትሪ ኣብ
መጋባእያ ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ው/ሕ/መ ፈትዩ ክሳብ ዝጸልዕ ንዝቀረበሉ ክስታት ክምልስ ገርዎ ኣሎ። እዚ
ከኣ’ዩ እቲ ሓቂ።

ሻድሻይ ክሕደት ጎረባብቲ ሃገራት
ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ልዕሊ 100 ሽሕ ዝግመት ሂወት ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ንነጻነት ጠፊኡ ክነሱ፡ ነታ
ብደምን መስዋእትን ኤርትራውያን ነጻን ዝኾነ ሃገር ድሕሪ ዶባዊ ኵናት፡ ነቶም ኤርትራ ኢትዮጵያ’ዮ ዝብሉ
ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲኡ ሓቕውፉ ህዝብና ዘየረኸቦ ማእለያ ዘይብሉ ደገፍ
ክገብረሎም ጸኒሑ ንኣብነት








ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ትግራይ
ምንቅስቓስ ሓይልታት ሶማል
ግንቦት 7 ምንቅስቓስ ኣምሓራ
ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ
ዲሞክራሲያዊ ልፍንቲ ሱዳን
ዲሞክራሲያዊ ግንባር ደቡብ ሱዳን
ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ምብራቓዊ ሱዳን

ብውሑዱ ክጥቀሱ ዝኽእሉ ሓይልታት ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ኣስመራ ኣኻኺቡ፡ ዘየለ መብጽዓታት
ክህቦም ድሕሪ ምጽንሑ፡ ገገለ ብፍቃዶም ገገለ ተገዲዶም ካብ ኤርትራ ክስጎጕ ተገይሩ። ድሕሪ ካብ ኤርትራ
ምውጽኦም ከኣ ብዛዓብኡ ዝኾነ ይኹን ደሃይ ፖለቲካዊ ዝምድናታት ዘይብሉ ምትራፉ፡ ዝገብሮ ዝነበረ
ንመጻንሒ ስልጣኑ’ምበር ንረብሓ ሰላማዊ ዝምድናታት ኢትዮ-ኤርትራ ካልኦት ሃገራትን ከም ዘይኮነ
ዝተረድኡን ዝፈለጡን ሎሚ ልዕሊ ኤርትራውያ ኮይኖም ብዛዕባ ምልካዊ ምሕደራ ህግዲፍ ይዛረቡን
ይጽሕፉን ምህላዎም ንኩሉ ብሩሕ ኮይኑ ኣሎ።
ህግዲፍ ንመጸበቅ ውራይ ስልጣኑ ኣስታት 62 ነባራት ክኢላታት ስነ ጥበባውያን ኤርትራ
ንኢትዮጵያ ዝለኣኮም ዘጓኖፍም ሓደጋ ሕሰረትን ሕፍረትን ብዓይንኹም ዝረኣኽምዎ፡ ይትረፍ ምሁራት፡
ፖለቲካውያንስ፡ ተራ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ቋንቋ ትግርኛ ዘይፈልጡ ንህግዲፍ ንዒቆም ክብርን ዋጋን’ኳ
ኣይሃብዎን። ጉጅለ ባህሊ ህግዲፍ ከኣ ነፍሱ ኣሕሲሩ ክብሪ ህዝብናን ሃገርናን ኣዋሪዱ ፍሽለት ተጎሊቢቡ፡
ንባህርዳር ክኣቱ ዝሰማዕናዮ ወረ’ምበር መዓስ ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከም ዝተመልሰ ከይተፈልጠ ብሰላሕታ
ዓዱ ተመሊሰ ደኣ።

መወዳእታ ዘይብሉ ክሕደት ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ሎሚ ከኣ ከም ቀደሙ ኣብ’ታ ጉድጓዱ፡ ዓዲ ሃሎ
ተሓቢኡ ንጥፍኣት ህዝቢ ኤርትራ ዝምህዞ ዘሎ እከይ ተግብራት እንተዘይገዲዱስ ከም ዘይጽብቕ ኣብ’ዚ
ዝሓለፈ 27 ዓመት ዝፈጸሞ ተግባራት፡ ጅመር ከብል እንከሎ ብዕሸሉ’ኳ ጽቡቕ ዘይሓሰበን ዘይመደብንስ፡ ሎሚ
መሓዛ ዓርኪ፡ ፖለቲካ ሕጋዊ ኣማኻሪ፡ ባይቶ ዘይብሉ ስርዓት ጽቡቕ ክሓስብ’ዩ ዘብል ኣይኮነን።
መደምደምታ
ደጊም ህዝቢ ኤርትራ ከም’ዚ ሕጂ ጀሚርካዮ ዘሎኻ ርሱንን ሓያልን ቃልሲ፡ ንሰላም ራህዋን ሓርነት
ህዝብ ሃገርኻ ንምርግጋጽን ምንምውሓስን፡
 ሓድነትካ ምድልዳል
 ሓይልኻ ምዕኳኽ ፡
 ኣንፈት ቃልስኻ ምንጻር፡
 እህን ምሂን ብምባል
 ነፍስኻ ምኽኣል፡
 መደብ ዓወት ምሕንጻጽ
 ኣብ ውሳኔ ምብጻሕ
 ሕድሪ ምትግባር
 ዓወት ምጭባጥ
ንህግዲፍ ትፍንሳ ከይሃብካ፡ ከይተዛነኻ ንሕብረተ ሰብና፡ ንኣህጉራዊ ሕብረተ ሰብ ጠመተ ዝስሕብ
መስርሕ ቅኑዕ ቃልሲ ክትመርሕ ግዜ ባዕሉ ይጽውዓና ኣሎ። ኢትዮጵያውያን ብዘይካ እቶም ንጠቕሞም ዝነበሩ፡
ንሽጣራን እከይ ተግባራት ህግዲፍ ክፈልጡ ኣስታት 8 ኣዋርሕ ጥራሕ ወሲዱሎም። ሎሚ ከኣ ኣብ መራኸቢ
ብዙሓት ኢትዮጵያ ንመራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ክጸርፉን ክነቕፉን ይውዕሉ ኣለዉ። ኣብ ገገለ ምሁራት
ኢትዮጵያውያን ዝህብዎ መግለጺ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ጸገማት ምስ’ቲ ኣቀዲሙ ኣብ ህዝቢ
ኤርትራ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ምልካዊ ኣካይዳ ዝመስልን፡ ድሕሪ ጸዋዒት ሰላም ዝተኣታተወ ኣተሓሳስብ
መንግስትን’ዩ ክብሉ ዝዛረቡ’ውን ኣለዉ። እሞ ንሕና ኤርትራውያን በዚ ስርዓት ደም ዝጎሳዕና ልዕልኦም
ተሞክሮ ዝቀሰምና ክንብሎ ንኽእልን ዝግብእናን ውሑድ ኣይክኸውንን’ዩ። ክንገብሮ ንኽእል ውሑድ
ብጽሒትና ተደማሚሩ ንምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ጸራሪጉ ህዝባዊ መንግስቲ ዝተክል ራህዋን ሰላም ዘዕስል
ሓሳባት ከነዋህልል ግብራዊ ስርሓት ንፍጽመሉ ግዜኡ ኣኺሉ’ዩ። ሎሚ ንጽባሕ ዝባሃል ሓሳብ ኣይሃልወና፡
ሓሳብና ርድኢትና ንሰላምን ራህዋን ድሕነት ህዝብን ሃገርን ሎሚ እዩ። ዋጋ ዘውጽእ ቁምነገር ዘለዎ ሓሳብ ከኣ
እንሆ ህዝቢ ኤርትራ ለይትን መዓልትን ብሃረርታ ዝጽበዮ ዘሎ’ዩ እሞ ኩልና ብዝከኣለና ብበዘለና ብምክብባርን
ምጽውዋርን ሳቮያ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ንበል።
ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣታን
ዜናን ሓበሬታን ሰዲህኤ
17 መጋቢት 2019

