ሓደ መስከረም ዘለኣለም ክትዝከሪ ንበሪ
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ
መበል 51 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ከነኽብር ከለና ካብ ዝሓለፍናዮም ብርክት ዝበሉ ናይ ተቓውሞ
ዓመታት ፍልይ ኣብ ዝበለ ኩነታት ኣቲና ኢና። ዝሓለፈ ብርክት ዝበለ ዓመታት ናይ ተቓውሞ፡ ህዝብና ኣብ ትሕቲ
ቶታሊታርያዊ ስርዓት ህግደፍ ዓቕሉ ጸቢብዎ ኣብ ርእሲ ምንባሩ፡ ኣብ ቅድሚኡ ዝሪኦ ዘተኣማምን መተካእታ ስኢኑ
ተስፋ ቆሪጹ ምንባሩ ኩላትና ብሓዘን ንዝክሮ እዩ።
ሎሚ ግን ሳላ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያንን ፈተውቱን፡ ንደንበ ተቓውሞ ዝጥርንፍ ሰፊሕ ጽላል ኤርትራዊ
ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ተመስሪቱ፡ "ህዝብን ሃገርን ካብ ብርሰትን ምብትታንን ነድሕን" ኣብ ትሕቲ
ዝብል ጭረሖ ቃልሱ ከጓሃህር ጀሚሩ ኣሎ።
ከም ኩሉ ሓድሽ ውደባ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ንህዝቡ ኣብ ደገ እውን
ንፈተውቱ ዘተኣማምን መተካእታ ክኸውን ከምዝኽእል ንከእምን ብዙሕ ዝጽበዮ ዕዮ ገዛ እኳ እንተለዎ ደንበ
ተቓውሞ ካብ ን-ሃባደለ ምሕያልን ምንክብኻብን ወጻኢ ካልእ ዝሓሸ መማረጺ ከምዘየለ ካብ ናይ ገዛእ ርእሱ መሪር
ተመኩሮ ዝተረደኤ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ንድሕሪት ምምላስ የለን።
እዚ ውጽኢት ናይ መሪር ተመኩሮ ዝኾነ ሰፊሕ ጽላል ኤሃባደለ ዕድመ፡ ቶታሊታርያዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምሕጻርን
መተካእትኡ ሰላማውን ደሞክራሲያውን መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ምምስራትን ክህልዎ ዝኽእል ተራ መተካእታ
የብሉን፡ ዝጸደቑ ቻርተርን ሓባሪ መንገድን (road map) እውን ነዚ እዮም ዝሕብሩ። ክሳብ ሕጂ ስርዓት ህግደፍ
ብውሽጥን ብደገን ቆንቊኑ ሎሚ ጽባሕ ኣብ ክብለሉ ዝኽእል ደረጃ ዝበጽሔ በቲ ወግሔ ጸብሔ ዝፈጥሮ ተመሊሱ
ዝወቕዖ ጸረ ህዝቢ ፖሊሲታቱ እምበር፡ ብድርኺት ተቓወምቲ ሓይልታት ከምዘይኮነ ኩላትንና ንፈልጦ እዩ። ሎሚ
ግን ኣብ ኣጸቢቑ ዝፍለ ኩነታት ኣቲና ኣለና። ህግደፍ ናብሱ ናይ ምብላዕ ባህርያት ተጣዒሱውን ክቕይሮ ዘይክእል
ናይ ቶታሊታርያውያን ባህሪ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሓድነትን ጽንዓትን ደንበ ተቓውሞ ተወሲኽዎ ኣብ ሓጺር ግዜ ዓቢ
ለውጢ ክምዝገበሉ ዝኽእል ዕድላት ምህላው ኣብ በዓል ሓደ መስከረም ብፍሰሃ እንዛረበሉ ጉዳይ እዩ።
እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ብጻምእ መንእሰያት ክሳቐ ዝጸንሔ ደንበ ተቓውሞ ሎሚ ብዓጋቲ ዘይብሉ ዋሕዚ
መንእሰያትን ማዕበል ደሞክራሲያዊ ለውጥን ኣጥለቕሊቑ ኣሎ። እዚ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዝጽንበር ዘሎ መንእሰይ
እቲ ትማል ትማል ህግደፍ ዝንየተሉ ዝነበረ ሓይሊዩ። ናይ ሎሚ ኤርትራዊ መንእሰይ ግን ደላይ ለውጢ እምበር
መገልገል ስርዓት ህግደፍ ኣይኮነን። ሓይሊ መንእሰይ ዝተፈልዮ ህግደፍ ልሙስ እዩ ዝኸውን። ዝጎዪ ኣብራኽን
ዝርጭን ኣዒንትን ሎሚ ኣብ ደንበ ተቓውሞ እምበር ኣብ ዓዲ ህግደፍ ኣይኮነን። ስለዚዩ ኸኣ ኣብዚ ክቡር መዓልቲ
ክሳድና ኣቕኒዕና ኣንታ ንዓመታት ዝተሳቐኻ ዘይኢድካ ዝረኸብካ ብሩኽ ህዝቢ፡ ደጊም ናይ ስቓይ መዓልትታትካ
ውሑዳት እየን እሞ ከም ልማድካ ንመዓልቲ ዓወት ብኤርትራዊ ንሒን ሓቦን ተለዓል ኢልና እንጽውዕ።
በዚ ኣጋጣሚ ብምኽንያት ሞት ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና ነቲ ወትሩ
ዝደልይዎ ዝነበሩ ናይ ክልቲኡ ኣህዛብ ዝምድና ናብ ንቡር ቦትኡ ናይ ምምላስ ጻዕርታቶም እና ኣመስገንና ብስም
እቶም ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዓቕቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን፡ ናይ ትምህርትን ስራሕን ዕድል ተዋሂቡዎም
ብሰላም ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያንን ብስም ደንበ ተቓውሞን ንመዋቲ መንግስተ ሰማያት ንኩሎም ቤተ-ሰብን
መሳርሕትን ቀዳማይ ሚኒስተር ድማ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል።
ዓወት ንደሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ
ዝኽርን ክብርን ንስውኣትና
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ
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