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    ኤርትራዊሃገራዊባይቶንደሞክራሲያዊለውጢ
 መበል 51             ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎከነኽብር ከለና ካብ ዝሓለፍናዮምብርክት ዝበሉ ናይተቓውሞ 

               ዓመታትፍልይኣብ ዝበለ ኩነታት ኣቲናኢና። ዝሓለፈብርክትዝበለ ዓመታትናይተቓውሞ፡ ህዝብና ኣብትሕቲ 
             ቶታሊታርያዊ ስርዓት ህግደፍ ዓቕሉጸቢብዎኣብርእሲምንባሩ፡ ኣብቅድሚኡዝሪኦ ዘተኣማምንመተካእታስኢኑ 

      ተስፋቆሪጹምንባሩኩላትናብሓዘንንዝክሮእዩ።

             ሎሚግን ሳላኩሎምደለይቲለውጢኤርትራውያንንፈተውቱን፡ ንደንበተቓውሞዝጥርንፍሰፊሕጽላልኤርትራዊ 
     ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢተመስሪቱ፡ "      ህዝብን ሃገርን ካብ ብርሰትን ምብትታንን ነድሕን"   ኣብ ትሕቲ 

      ዝብልጭረሖቃልሱከጓሃህርጀሚሩኣሎ።

              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 ዝሓሸመማረጺ ከምዘየለ ካብ ናይ ገዛእ ርእሱመሪር 
       ተመኩሮዝተረደኤእዩ።ስለዝኾነድማንድሕሪትምምላስ የለን።

              እዚውጽኢትናይመሪርተመኩሮዝኾነ ሰፊሕጽላልኤሃባደለ ዕድመ፡ ቶታሊታርያዊ ስርዓትህግደፍኣብምሕጻርን 
          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 ሎሚጽባሕ ኣብ ክብለሉ ዝኽእል ደረጃ ዝበጽሔ በቲ ወግሔ ጸብሔ ዝፈጥሮ ተመሊሱ 

            ዝወቕዖ ጸረ ህዝቢፖሊሲታቱ እምበር፡ ብድርኺትተቓወምቲሓይልታት ከምዘይኮነ ኩላትንና ንፈልጦ እዩ። ሎሚ 
               ግን ኣብ ኣጸቢቑ ዝፍለ ኩነታት ኣቲና ኣለና። ህግደፍ ናብሱ ናይምብላዕ ባህርያት ተጣዒሱውን ክቕይሮ ዘይክእል 
              ናይ ቶታሊታርያውያን ባህሪ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሓድነትን ጽንዓትን ደንበ ተቓውሞተወሲኽዎ ኣብ ሓጺር ግዜ ዓቢ 

             ለውጢክምዝገበሉዝኽእልዕድላትምህላውኣብበዓልሓደመስከረምብፍሰሃ እንዛረበሉጉዳይእዩ።

             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 ዘሎመንእሰይ 

              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 ሎሚኣብ ደንበ ተቓውሞእምበር ኣብ ዓዲ ህግደፍ ኣይኮነን። ስለዚዩ ኸኣ ኣብዚ ክቡርመዓልቲ 
            ክሳድና ኣቕኒዕና ኣንታ ንዓመታት ዝተሳቐኻ ዘይኢድካ ዝረኸብካ ብሩኽ ህዝቢ፡ ደጊም ናይ ስቓይ መዓልትታትካ 

             ውሑዳትእየንእሞከምልማድካንመዓልቲዓወትብኤርትራዊንሒንሓቦንተለዓልኢልናእንጽውዕ።

             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 

           እቶምኩሎምኣብኢትዮጵያ ዝተዓቕቡኤርትራውያን ስደተኛታትን፡ ናይ ትምህርትን ስራሕን ዕድልተዋሂቡዎም 
           ብሰላም ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያንን ብስም ደንበ ተቓውሞን ንመዋቲ መንግስተ ሰማያት ንኩሎም ቤተ-ሰብን 

       መሳርሕትንቀዳማይሚኒስተርድማጽንዓትይሃብኩምንብል።
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