
 

ዘራጊ ማይ Eንከሎ: ጽሩይ ማይ ኣይስተን ። 
 
ንዘስተውEል ብሓቂ ኣEምሮ ዘለዎን ዘገናዝብን Eዚ ዘለናዮ መድረኽ ህጹጽ ሕቶ ህዝቢ፡ ሕቶ ብኩራት ፍትሕን ሓርነትን ክንምልሽ ንዘይመስረታውያን 
ፍፍልያት ኣጽቢብና ኣብ ሓደ ስፊሕ ዲሞክራሲያዊ ሜዳ ተጠርኒፍና ክንቃለሰ ዝሓትት ምEራፍ Iዩ።  
 
ኣብዚ Eዋንዚ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ማንም ግዜ ንላEሊ ሓሲምዎን ሰፍ ዘይብል ምልኪ ኣብ ዝባኑ ተወጢሕዎን ዘሎ ወቕቲ ሰለዝኾነ፡ 'ቆሎ ጥጥቖ' 
ዛEባታት ነኳማስዓሉ ስዓት ዘይይኮነስ: ኣብዚ Eድል ዘይህብ መድረኽ ኣብ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ለይቲ ምስ ምዓልቲ ክንሰርሓሉን ወርትግ ክንረባረብሉ 
ዝሎና Eዋን ምዃኑ Iና ንርዳE። 
 
Eንተኾነ Eዚ ዘይስገር ኩነት ኣብ ባይታ Eንከሎ፡ ብዙሕ ክንሰርሖም ዝግባE ዓበይቲ Eዮታት ኣብ ቅድሜና Eንዳሃለው፡ ነዚ ውድዓዊ ኩነታት Eንተ 
ብገርሂ Eንተ ብጉርሒ ቅድሚ ህዝብን ሃገርን ውልቃዊ ጉጅላውን ጥሙሓቶም ከሳስዩ፡ ነቲ ናይ ቃልሲ ጉEዞ በቲ ዝድለ ናህሪ ከይስጉም ዝEንቅፉ 
ኣይተሳEኑን።  
 
ሓቂ Iዩ ምEንቲ ሓድነት፡ ምEንቲ ሰላም ዝግበሩ ሕድገታት ክህልው ግድን Iዩ። ግን ከኣ ገለ ምEንቲ ቃልሲ ተባሂሎም ዝስገሩ AርEስታት: ጽባሕ ዓቢ 
Eንወትን ኣደራEን ኣብ ክንወጾ ዘይንክEል ሽግር ክኸቱና ተኽEሎ ከምዘለዎም ክንዝግE ኣይግባEን። ስለዚ ናይ ሎሚ ክንሰግር ክንብል ናይ ጽባሕ 
ከይነባላሹ ክንጥንቀቅ ይግባE። ትማሊ ክስገሩ ዘይግብOም ነገራት ምEንቲ ንጽነት ተባሂሎም ከምዝተስግሩን ከምዝተጎሰዩን: ሎሚ Eቶም ሕቶታት EቲOም 
ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኣደራE ሽሚሞምና ከምዘለውን ህያው Aብነት ዘለዎ ቅሉE ነገር Iዩ። 
 
ናይ ሎሚ ኣተኩሮና Eምብኣር Eቲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ልEሊ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ መንEሰያት ኤርትራ ብቀጻሊ ክወርድ ዝጽንሐ በደል Eዩ። 
Eዚ ጉዳይ ንነዊሕ Eዋን ልቢ ብምEባይን፡ ደፋE Iልና: ብዘተን ልዝብን ድማ ክንፈትሖ ኣብ ዝተፈላልየ መድረኻት ፈቲንና Iና። Eንተኾነ ነዚ ተበግሶ 
ጸማም Eዝኒ ብምሃብ ብቀጻሊ ኣብዚ ማሕበር ዝዓለመ ዘመተን ጸለመን ክግበር ጸኒሑን ኣሎን። ሓደ ካብቲ ዝገርም Eዚ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብዚ 
ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ጉባኤ ክሳተፍ ኩሉ Eቲ ሕጋዊ ቅጥEታት ኣማሊU ክንሱ ብስንኪ ገለ ገለ ባEታታት ተሳትፍU ተቐባልነት ከይረክብ ምትሕንዃላት 
ጸኒሑን ኣሎን። ንካልE ዝርዝራቱ  ኣብ ካልE መድረኸ ብዝርዝር ክቀርብ Iዩ። ብሓፈሻ ግን: Eዚ Aካይዳ ሎሚ ኣገዳሲ መኣረምታን ገምጋምን  
ምስዘይግበረሉ ውIሉ ሓዲሩ ሓደጋ ክህልዎ ግድን Iዩ። ሰናይ ድልየት Eንተሎ: ንምEራሙ ሕጂ'ውን ማይ Aይሓለፎን::  Eዚ ኩሉ AEናዊ ስራሕ Aብ 
ልEለU  Eናተፈጸመ ግን: Eቲ ወግዓውን ሕጋውን ጥርናፈ ዓለምለኻዊ ምንቅስቃስ መንEሰያት: ብፍላይ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ: ብሕጊ ተመዝጊቡ ዓቕሙ 
ጸንቂቑ ሕቶ ህዝቢ ክምልሽ ይረባረብ ኣሎ። ነዚ ድማ ሞሳን ምስጋናን ዘይንደልየሉ ግቡEና ገይርና ንርEዮ::   
 
ዲሞክራስያውነት በተሓሳስባን ብግብርን Iዩ። ዲሞክራስያውነት ስለዝጽሓፍካን ብኣፍካ ጸፈፍ ስለዝበልካን ኣይኮነን። ሕመረት ቃልስና ሕቶ ዲሞክራሲ 
ክንምልስ Iዩ: Eምነ ኩርናE ዲሞክራስያውነት ድማ ምርግጋጽ ተሳትፎ ህዝቢ Iዩ። ነዚ ድማ ብዘይ ምውልዋል ክንሰርሕ ይግባE። ህዝባውነት ከኣ ካልE 
መተካEታ ዘይብሉ ርEሰ ሞጎት Eላማና Iዩ። ከምቲ ዘራጊ ማይ ከሎ ጽሩይ ማይ ዘይስተ፡ Eቲ ብገለ ገለ ውልቀ ሰባት ብዘለዎም ባይታ ተጠቂሞም ናይ 
ፖለቲካ ርEስማል ክድልቡ ጸረ-ዲሞክራሲ Eዮታት ክገብሩ ንርEን ንሰምEን ኣሎና። Eዚ ድማ ብኣግU ኩሉ ደላይ ለውጢ ክነቅሓሉ ዘለዎ፡ ንምፍዋሱ 
ፍት ንፊት ክገጥሞ ንጽውE።  ‘ብሳግላ ብላE ኣይትቅላE’፡ ‘ሕከኸኒ ኽሓከካ’ ፖለቲካዊ ባይታ ንምብሓት ዝግበር ምትEስሳር ጽባሕ ሓደጋ ኣለዎ።  
 
ዓለምለኻዊ ምንቅስቃስ መንEሰያት ኤርትራ ኣስሚሩን ንዝምልከቶ ኣካላት ስምEትU ኣሕሊፍ Iዩ። ብኣግU መድሃኒት ክገብረሉ ከኣ ይጽውE። ካብዚ 
ሓሊፉ ብጉልባብ ዲሞክራሲ ብስም ህዝቢ ተኸዊልካ ዝግበር ዘይሕጋዊ ኣካይዳ ውIሉ ሓዲሩ ፍሹል Iዩ። Eቲ ኩሉ ኣብዚ ለውጢ ይEበ ይንኣስ Eጃሙ 
ዘበርክት ዘሎ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ክግንዘቦ ዘለዎ ሓደ ነገር Eንተሎ ንነብሱ ከም ናይ ለውጢ ኣሳላጢ ድኣምበር: ከምቲ ናይ ትማሊ ጌጋ: 
"ስለዝተቓለኩ" ብዝብል ልEሊ ዝኮነ ኤርትራዊ ሓለፋ ከምዘይብሉ ክርዳE የድሊ። ብዓል ቤት: ስልጣን ዝህብን ዝኸልEን ህዝቢ ጥራይ Iዩ።  ነዚ 
ጎሲኻ: ሎሚ ጸረ ምልኪ ስለዝተቓለስካ መተካEታ ህግደፍ ክትከውን ምሕላም ግን: ንሓፋሽ "ኣታ ትማሊ ጾምካ ዝሓደርካ: ሎሚ’ውን ከምቀደምካ" ከም 
ምባል ’ዩ ክኸውን። Eዚ ድማ ህልም ዝበለ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ኣካይዳ Iዩ። ነዚ ድማ ከም ወትሩ ክንቃለሶ ምዃንና ኩሉ ደላይ ለውጢ 
ክፈልጥ ይግባE። 
 
ንዝኾነ ኣንጻርና ዝወጣወጥ ኣባትር ድማ ህዝብና ደጀንና ብምግባር ካብቲ ህዝባዊ ሰረት ዘለዎ Eላማ ስድሪ’ውን ትኹን ፈልከት ከይበልና: ብፊት ንፊት 
ክምክቶ ምዃንና ጥርጥር የብልናን። Eላማና ሕቶ ህዝቢ ግቡE ምላሽ ክንህብ ድኣምበር ኣብ ክንዲ ህዝቢ ሓሊፍና ውሳኔታት ክንገብር፡ ህዝቢ ውክልና 
ዘየሰከምና ክነሱ ብፍቓድና ወከልቱ ክንከውን ኣይኮነን። 
 
በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ንኩሉ ደላይ ለውጢ መንEሰይ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ህዝባዊ መስመር ክይወጸ ኣንጻር ኩሉ ዘይዲሞክራስያውን ዘይፍትሓውን ኣካይዳታት 
ደው ክብል፡ ብስሙ ኽሽቅጡ ዝደልዩ ሓይልታትን ባEታታትን ብምስትውዓል ክርEዮም የድሊ። ድሕሪ ደጊም መንEሰይ ኤርትራ ሕዛEቲ ዝኮነ ይኹን 
ሓይሊ ዝኾነሉ ምኽንያት የልቦን። ቀላስን ደራኽን ኮይኑ Eቲ ቃልሲ ከEውቶ ምዃኑ ድማ ብተመልከተለይ ብግብሪ የመስክር Aሎ። 
 
ሓርነትና ናይ ግድን ዩ !!! 
ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ መንEሰያት ኤርትራ 
ሕዳር 8, 2011 


