ህጹጽ ጻውዒት ንኹሉ ተቓላሳይ ንፍትሕን ደሞክራስን

ተንስእ ተሇዓል ህዝብኻን ሃገርካን ንምዴሓን

ህዝቢ ኤርትራ ዋሊ` ብኸቢዴ መስዋእቲ ኣማኢት ኣሽሓት ክቡራት ዯቁ ዝተረኽበ ናጽነት ሃገርና ክዉን
እንተገበረ፡ ዝሓሇፈ 25 ዓመት፡ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኯይኑ ብሰሪ ገባትን ጨንን ስርዓት ህግዯፍ
ከምኡ`ውን ሰኣን ሓያልን ብቑዕን ዝተጠርነፈ ህዝባዊ ውዯባ ዘይምህሊው ዋንነት ስልጣን ህዝቢ
ተጨውዩ፡ እቲ ኩለ ዝተኸፈሇ መስዋእቲ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓሸ ህይወት መቐረት ናጽነት ከግህዯለ
ኣይከኣሇን። በዚ ኣብ ሃገርና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዲኸፍአ ዝኸይዴ ዘሎ ኰነታት ዘይሓዝንን
ዘይግዯስን ሕልና ዘሇዎ ኤርትራዊ የሇን። እቲ ክትውሕጦ ዘይከኣል መሪር ሓቂ እዚ ካብ ኮነ፡ ኰሊትና
ተቓሇስቲ ንፍትሒ ብሓባር፡ ናጽነትና ንምርካብ ዝተኸፈሇ መስዋእቲ ከንቱ ኮይኑ ከም ዘይተርፍ
ከነረጋግጽ ሃገራዊ ሓሊፍነት ኣሇና። ኣብ ገዛእ ዋኒና ተዓዘብቲ ካብ ምዃን ቀንዱ ተዋሳእትን ቀሇስትን
ቃልሲ ክንከውን ኣሎና።
ህዝቢ ኤርትራ ወሪዴዎ ካብ ዘሎ ፖሇቲካውን ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውሊው ንምንጋፍ፡ ህዝብና
ብሓዯ ዴምጺ ክሳብ ዘይተሊዕሇ ካብ ኣርዑት ህግዯፍ ክገሊገል ከም ዘይክእል ኩለ ዯሊይ ፍትሒ
ክሰማምዓለ ዘሇዎ ጉዲይ ኢዩ። ስሇዚ ኣብዚ ሓዴሽ ዓመት 2017 ንስርዓት ህግዯፍ ንምእሊይ ብሓዴሽ
ናይ ቃልሲ መንፈስን ናህርን ንምግጣም ንልዓል። ኣብዚ እዋን’ዚ ብርሰት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጥርዙ
በጺሑ ይርከብ። ኣብቲ ፍለጥን ዘይፍለጥን ቤት ማእሰርቲ ህግዯፍ፡ ብሃሩርን ጥምየትን መግረፍትን
መቕተልትን ማሲኖም ዝጠፍኡ ዘሇዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ብዙሓት ኢዮም።





ኤርትራዊ ጥፍኣት ኣብ ውሽጢ ሃገር
ኤርትራዊ ህልቂት ኣብ ማእከሊይ ባሕርን ቀይሕ ባሕርን
ኤርትራዊ ስቓይን ሞትን ኣብ ሰሃራን፡ ሲናይን፡ ኣብ ኢዴ ዴዓሽን
ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ጒዕዞን ዘጋጥማ ተዯራቢ ሽግራት

ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መንእሰያት ዴማ ብፍሊይ፡ ዝፈትዋ ሃገሩ ራሕሪሑ እግሩ ናብ ዝመርሖ ክጠፍእ
እንከሎ እናረአኻ ስቕ ምባል የምሕረልና’ድ፧ እታ ሃገር ባዱማ፡ ሰብ ዘይብሊ ኯይና ኣሊ። ንሕና ከኣ ኣብ
ዘይውዲእ ቁርቁስ፡ እቶም ሓዴነትን ዕብየትን ህዝቢ ኤርትራ ዘይዯልዩ ሓይልታት ዝሰዯደልና ኰዕሶ
ክንቀልዕ ንርከብ። ሓንሳብ ኣብ ሕለፍ ታሪኽን፡ ባንዳራ፡ ሃይማኖት፡ ሕቶ ቋንቋ፡ ሕጂ ዴማ ኣብ
ኣግእዝያን’ድ ትግራይ ትግርኚ ብዝብል ሓሳብ ምትህልሊኽ ብ03 ዝተዘርግሑ፡ ንስርዓት ህግዯፍ ዕዴመ
(ዕምሪ) ዘናውሑ እምበር ንህዝብና ራህዋ ዘምጽኡ ኣይኯኑን።
ማሕበር ምጥርናፍ ኤርትራውያን ኣምስተርዲምን ከባቢኡን፡ ብጕዲይ ሃገሩን ህዝቡን ዝሓልን ዝግዯስን፡
ካብ ናይ ሕለፍ ቂምን ቅርሕንትን ተመኩሮ ተማሂሩ ብተመሳሳሉ ንኸይዯግሞ ዝጽዕር፡ ኣብ ዝሰፍሐ
ንህዝብና ዝእክብን ዝጥርንፍን ዓውዱ መቃሇሲ ኣብ ትሕቲ ንጹርን ግለጽን ሓባራዊ ባይታ ዝሰርሕ
ዓቕሙ ብዘፍቅድ እጃሙ ንምብርካት ዝተቐረበ ማሕበር ኢዩ። ብምኽንያት ሓዴሽ ዓመት 2017 ን25
ዓመት ዘሕሇፍናዮ ስቓይን መከራን ከብቅዕ፡ ኣብ ሆሊንዴ እንነብር ኤርትራውያን ንዴሕነት ሃገርን
ህዝብን፡ ኣንጻር ህግዯፍን መሓውራቱን ኣብ ከባቢና ክግበር ዘሇዎ ስርሓትን፡ ተሳትፎ ህዝብን ንምዕባይ፡
ንመዋጽኦ ሽግርና መፍትሒ ንምግባር ኣብ እንነብረለ ከተማ ተወዱብና፡ ክንቃሇስ ይጽውዕ።
ምልኪ ይፍረስ፡ ፍትሒ ይንገስ!!!
ዘሇኣሇማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና !!!!
ማሕበር ምጥርናፍ ኤርትራውያን ኣምስተርዲምን ከባቢኣን

