ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ዯቂ-ኣንስትዮ፡ ብፈጻሚ ቤት
ጽሕፈት ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ ጉዲያት ዯቂ ኣንስትዮ ዝወጸ መግለጺ;
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ ጉዲያት ዯቂ-ኣንስትዮ ፡ ነዛ ብዓለም ዯረጃ ንመበል017
ዓመት እትኽበር ዘላ መዓልቲ ዯቂ-ኣንስትዮ ክነብዕል ከለና፤ ኣብ ዯቂ-ኣንስትዮ ንዝበጽሐን ዝበጽሕ
ዘሎን ጾታዊ ጭቆናን ኣግላሊ ኣሰራርሓን ማእከል ብምግባር ጥራይ ዘይኮነ፡ ወጽዓና ኣካል ኣምሳል
ናይ’ቲ ዝበዝሐን ብቐጻሊ ብህግዯፍ ዝሳቐ ዘሎ መላእ ሕብረተሰብናን ምዃኑ ብምግንዛብ፣ ናይ ኩሎም
ውጹዓት ወገናትና መሰረታዊ ሰብኣውን ዯሞክራስያውን መሰላት ከይተኸብረ፡ መሰል ውጽዕቲ ጓልኣንስተይቲ ከምዘይረጋገጽ ብምርዲእ እዩ። ብተወሳኺ ከም ኣካል ናይ ኩለን ፍትሒ ዝጸምኣና ውጹዓት
ዯቂ-ኣንስትዮ ዓለም መጠን፡ ነታ ካብ 0901 ጀሚራ ዓመት መጸ ብድምቀት እትኽበር ካብ ድቕድቕ
ጸልማት ናብ ብርሃን ጾታዊ ማዕርነት ዝኸፈተት ታሪኻዊት ዕለት ምኽንያት ብምግባር፡ ውሽጣዊ
ምትእስሳርና

ብምሕያል

ኩሉ

ዝዓቕምና

ድምጽና

ንማሕበረ-ሰብ

ዓለም

እነስመዓላ

ናይ

ቃልሲ

መድረኽ’ውን እያ።
ኣህጉራዊት መዓልቲ ዯቂ-ኣንስትዮ 8 መጋቢት እተን ተቓሊሰን ዝተዓወታ ዯቂ-ኣንስትዮ ዝሕበናላ፡ ኣብ
መስርሕ ዝርከባ ድማ ብዝያዲ ድልደል ውዲበ ፈጢረን ብትብዓትን ብቕዓትን ንመሰለን ዯው ዝብላላ
ዕዝዝቲ ዕለት እያ። ህዝብና ኣብ ትሕቲ ፍጹም ጨና ዯሞክራሲ ዘይብሉ ጨፍጫፊ ግበታዊ ህግዯፍ
ብምህላዉ፡

ተዯራራቢ

ወጽዓ

ማለት

ደሑር

ኢዱሞክራስያዊ ምሕዯራ ህግዯፋዊ ስርትዓን

ባህልን

ኣተሓሳስባን

ቀይደ

ተባዕታዊ

ጸቕጥን

ዝተሰከምና ውጹዓት ዯቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ጾርና

ነውረዯሉ፡ ተሳትፎና ብሕግን ብግብርን ነረጋገጸሉ ጥጡሕ ባይታ ንምፍጣር፡ ዝያዲ ልዕሊ ካልእ ግዜ
ብተናጸል ዘይኮነ ብሓባር ንቃለሰሉ ወሳኒ መድረኽ’ዩ። ካብ’ቲ ዝተሓተ ናብቲ ዝለዓለ ክንበጽሕ
መጀመርያ ጠንቅን ሳዕበንን ዘቤታዊ ሕሰምና ከነለሊ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ዝውገዯሉ፡ ንጹር ኣንፈት
ክንጭብጥን ግብራዊ ተሳትፎ ከነረጋግጽን ከም ዘለና ንርዲእ። ካብ’ዚ ተበጊስና ጾታዊ ማዕርነት ብዓለም
ዯረጃ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ፣ ተሳትፎ ዯቂ-ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ምምሕዲራዊ፣
ማሕበራዊ፡ ባህላዊ መዲያት እንታይ ይመስል፡ ካብ ካልኦት ተመክሮ ንሓፍሰላ፡ ንድሕሪት ምልስ ኢልና
ኸኣ ግዯ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ግዜ ዝተናወሐ ዕጥቃዊ ነጻነታዊ ቃልስን ሎምን ብምንጽጻር
እንርእየላ፡ ውዲበና ኣሐይልና፡ ካብ ዝጸናሕናዮ ሓኒና ንቕድሚት ንምርሸላ ፍልይቲ ዕለት’ያ።
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ከም እምንቶ ሰልፍና ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ ድማ ናይ ሓዯ ሕ/ሰብ ፍትሓዊ ቃልሲ ብዘይተሳትፎ ዯቂኣንስትዮ ኣይዕወትን እዩ። ጾታዊ ማዕርነት’ውን ብሃገር ዯረጃ ስርዓተ ምልኪ ተወጊደ ልዕልና ግዝኣተ
ሕጊ ከይነገሰ፡ ሉዐላዊ ስልጣን ናይ ህዝቢ ኣብ ባይታ ብግብሪ ከይተረጋገጸ፡ ኮታ መሰል ኩሎም
ዜጋታትን ማሕበራዊ ክፍልታትን ከይተኸብረ ንበይኑ ተነጺሉ ዝምለስ ሕቶ ስለዘይኮነ፡ ጸላእን ፈታውን
ምልላይ፡ ካብ ብተናጸል ብዝመስለካ ውዯባ ምፍጣር፡ ኣብ’ዚ ከይተሓጸርካ ንዝለዓለ ሓባራዊ ዕማም
ብሓሳብን ብግብርን ድልዊ ምዃን የድሊ። እዛ ሎሚ ኣብ ዓመተ 2017 ኮይና ነኽብራ ዘለና 8
መጋቢት ኣህጉራዊት መዓልቲ ዯቂ-ኣንስትዮ፡ ፍልይቲ ዝገብራ፡ ሰልፍና ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ ኣብ ኩሉ
መስርሓት ቃልሱ ግዯ ጓልንስተይቲ ገሊሁ ኣስታፊ ምግባር

ተረዱኡ፡ ብዓቕምታቱ እንዲወሰኸ

ምምጺኡን፡ ንኹሉ ክፍልታት ዝጥርንፍ ሰፊሕ ጥርናፈ ብመንገዱ ዕውት 3ይ ሰልፋዊ

ጉባኤ ክውን

ኣብ ዝገበርናሉን፡ ምቹእ ናይ ቃልስን ለውጥን መድረኽ ብምህላውና እዩ።
ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ ሎሚ ብሃገር ዯረጃ ኣጋጢሙ ዘሎ ከም ህዝብን ሃገርን ቀጻልነትና ናበይ
ዘብል ኣሰካፊ ሓዯጋ ንምእላይ፡ ምስ ኩሎም ወገናታ ሓቢራ፡ ነቶም ወሰንቲ ሕቶታት ሰላምን ዯሞክራስን
ንምምላስ ብዝነጸረ ኣንፈት ናይ ቃልስን ብዝጸፈፈን ዝሓየለን ውዯባን ዝጀመረቶ ቃልሲ ንዯሞክራስያዊ
ለውጢ ከተጎሃህርን ከተስፍሕን’ዩ ዘለዋ። ዯኒንካ ምብካይ ወይ በበይንኻ ብዝተበታተኸ መልክዕ ኣንጻር
ምልኪ ዝግበር ተቓውሞ ከምዘየዏውት፡ ተመክሮ 25 ዓመት ኣንጻር መግዛእቲ ግበታዊ ህግዯፍ
ዝመጻእናዮ ጉዕዞ ኣብሪሁልና’ዩ። ሎሚ ህግዯፍ መንእሰይ ገፊፉ ኣብ ዘይፍትሓዊ ኲናት ኣእትዩ
ጠጢቑ፤ ኣብ ዶባት ብተኲስካ ቅተል ትእዛዝ መእሰያት ረሺኑ፤ ፍቐድኡ ብኣጸያፊ ዓመጽ ዯቀንስትዮ
ተጋሲሱ፣ ንብረት ኣራሲዩን፣ ዕዲጋ ገቢቱን፣ እናተባህለ እታ ስድራ-ቤታዊ ጾር ዝተሰከመት ፈራይትን
ኣላይትን ኤርትራዊ ኣዯ፡ ሓሲምዋ ከፊእዋ ዝብል ዜና ምስማዕን መሬት እንዲቖስቆስካ ምቑዛምን
መድረኹ ኣይኮነን።
እዚ መድረኽ’ዚ፡ መድረኽ ሕኑን ቃልስን ለውጥን’ዩ። ውጽዕቲ ኤርትራዊ ጓል-ኣንስተይቲ ኣብ ስልጣን
ዘሎ ወተሃዯራዊ መንግስቲ ብባህሪ ዘይውክላ፡ ብሕጊ ብመንገዱ ህዝባዊ ምርጫ ዘይተሰቕለ፡ ብተግባር
ኣብ ዘይጽሒ ሓዘንን እህህታን ክትነብር ዝፈረዯ፡ ሕሉፋት ባዕዲውያን ገዛእቲ ዘይገበርዎ ዝገብር
ብቃልሲ ክውገድ ዘለዎ ጨካን ገዛኢ ምዃኑ ብንቕሓት ተረዱኣ፡ እቲ እንኮ ኣማራጺኣ ዝርገሐ ውዲበአ
ብምስፋሕን

ብምጉልባትን

ምስ

ኩሎም

ንለውጢ

ምስ

ዝቃለሱ

ዘለዉ

ኣባላት

ሰልፊ

ቀላጽማ

ብምውህሃድ፡ ዕምሪ ጸላኢኣ ዝሓጽረሉ ኩሉ ኣገባባት ቃልሲ ተጠቒማ ምቅላስ ጥራሕ’ዩ። ውዯባ ናይ
ዯቂ-ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ በቲ መድረኽ ዝጠልቦ ዓይነትን ዓቐንን ኣይኹን’ምበር፡ ኣብ ትሕቲ
ዝተፈላለያ

ፖለቲካዊ

ቀጸላታት

ተውዱበን

ክነጥፋ
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ጸኒሐን’የን።

ከምቲ

ኣብዝሓለፈ

መድረኻት

ዘመስከርናዮ ሕጂው'ን ምስ ምምጻእ ፈጻሚ ኣካል ሰልፊ ውዲቤና እንዲስፋሕናን እንረኽቦ መድረኻት
ተጠቂምና ኣብ’ቲ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ዘይስገር ኣበርክቶ ንምግባር በቒዕና ንርከብ።
ኣብ መወዲእታ ድም

ነቲ ዝወጠናዮ መዯባት ብኣድማዕነት መታን ክንፍጽም፡ ሓሳባትና ከነስምዕን ናይ

መወዲእታ ሸቶና በቲ ንዯልዮ ክንሃርምን ግዜ ከይወሰድና ናትና ተሓታትነት ዘለዎ ውዯባ ክንዝርግሕን
ነቲ ብምሉእ ተሳትፎና ዘጽዯቕናዮ ፡ ኣብ ተግባር ንምትርጓም ብዘይተጎላባነት ክንሰርሕ ብኣጋጣሚ እዛ
ታሪኻዊት ዕለት ዲግም ቃልና ኣሐዱስና ክንምርሽ ኣለና ድሕሪ ምባል ። ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ
ዝያዲ

ተሰካሚት ኣዯራዕ ናይ’ቲ ሕሰም ንስኺ ከም ምዃንኪ መጠን፡ ኣብዚ ብሰልፊ ናህዲ ኤርትራ

ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ንዯሞክራስያዊ ለውጢ ኣብነት ናይ ስሕበትን ዓወትን ዯኣምበር፡ ተጸባይትን
ተጎታቲትን ክትኮኒ ኣይግባእን።

8 መጋቢት ኣህጉራዊት መዓልቲ ዯቂ-ኣንስትዮ ንዘለኣለም ከቢራ ትንበር!
ብዘይምሉእ ተሳትፎ ዯቂ-ኣንስትዮ ዝዕወት ቃልሲ የለን!
መሰልና ብተግባር ብምስታፍን ውሳኔታትና ብምትግባርን ይረጋገጽ!
ፈ/ጽ ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ
ቤ/ጽሕፈት ጉዲይ ዯቂ-ኣንስትዮ
8መጋቢት 2017
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