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ጋዜጣዊ መግለጺ
ብጉዳይ ምልዓል ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ
ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፣ ብረቡዕ ዕለት 14 ሕዳር 2018 ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ኣኼባ፣ ብሽበራ ንዝኽሰስ
ምንቅስቓስ መንእሰያት ሶማል ብረት ምዕጣቕን ዞናዊ ርግኣት ምዝራግን ብዝብል ክሲ፣ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ
ተወሲዱ ዝነበረ ማዕቀብ ከም ዘልዓሉ ተኣዊጁ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ዞናና ዝተኸስተ ፖለቲካዊ ምዕባሌታት
ክከታተል ዝጸንሐ ኩሉ፣ እዚ ውሳነ’ዚ ክውሰድ ምዃኑ ዘይተጸበዮ ኣይኮነን።
እቲ ማዕቀብ ዝተበየነሉ ምኽንያት ይኹን፡ ሕጂ ንምልዓሉ ዝደረኸን ምስ ኤርትራዊ ውሽጣዊ ጉዳይ ምትእስሳር
የብሉን። ነዚ ሕጂ ዝወሰዶ ውሳነ ኣብ ዝወሰደሉ፣ ብሰንኪ ጨቛኒ ምሕደራ ምልካዊ ስርዓት፣ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ
ንዘሎ ኣስካሕካሒ ኩነታት ግቡእ ቆልሕታ ብምግባር፣ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ዜጋ ዘውርዶ ዘሎ ሰፍ
ዘይብል ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ደው ኣቢሉ፣ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ዝኣክል ኣብ ሕሱም ቤት ማእስርቲ ብዘይ እዉጅ
ክስን ፍርድን ዝበልዩ ዘለዉ ናይ ሕልናን ርእይቶን እሱራት ብቅጽበት ክፈትሖምን፣ መሰል ወዲ ሰብን መሰረታዊ
ሓርነታት ብዝምልከት ብኣድማሳዊ ሕግታትን ብኣህጉራዊ ቻርተርን ክቐይድን ከም ዝግበኦ፣ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት
መንግስታት ክገልጽ ነይርዎ ዝብል ዕግበት ኣሎና።
እንተኾን ግን ህዝቢ ኤርትራ፣ ሕጂ’ውን ከም ትማሊ፣ ማሕበረ ሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ
ምግዳሱን ቅኑዕ መርገጽ ብዘይምሓዙን፣ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መዋእል፣ ብድሪኺት ርእሰ ሓያላን ሃገራት፣ ንፍትሓዊ መሰላቱ
ብንጉስ ኢትዩጵያ ብምርጋጽ፣ ብሕቡራት ሃገራት ዝተወሰነ ፈደራላዊ ውሳነ ብኢደ ወነኑ ከፍርስን፣ ንኤርትራ ብሓይሊ
ኣካል ኢትዮጵያ ክገብር ስቕ ኢሎም ምርኣዮም፣ ነቲ ኣብ ኣህጉራዊ ትካላት፣ ዝነበሩ መሪር ተዘክሮታት ኣባራቢርዎ።
ልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ዝወሰደ መስርሕ ተጋድልኡ፣ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሕብረተሰብ ዓለም ዝግበኦ ደገፍን ሓገዝን
ኣይረኸበን። ብኣንጻሩ’ኳ ደኣ፣ ኣብ ጎድኒ ውጹዓት ኢና ዝብል ጭርሖታት ዘልዕሉ ዝነበሩ ሃገራት ከይተረፉ፣ ነቲ ኣብ
ልዕሊ ሰለማዊ ህዝብና ጃምላዊ መቕዘፍቲ ዘውርድ ዝነበረ መግዛእቲ ኢትዮጳያ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓገዛት የቕርቡ
ምንባሮም ዝዝከር ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብሳላ ጽንዓቱን ዘይሕለል ቃልሱን፡ ልፍንቲ ጨቊንቲ ስዒሩን፣ ባህጊ
ምስፍሕፋሕ ኢትዮጵያ ከም ዝበንን ገይሩ፣ ብ24 ግንቦት 1991 መሬቱ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ከውጽእ በቕዐ።
ብኣጋጣሚ ውሳነ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፣ ንኣህጉራዊ ሕብረተሰብ፣ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ህልዊ
ምልካዊ ምሕደራ ዘሕልፎ ዘሎ ጭቆናን ግፍዕን መከራን፣ ጸብጻብ ፍሉይ ኮሚሽነረ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት
ሃገራት ብመርትዖታት ዝተሰነየ ሰነድ ዝተረጋገጸ ስለ ዝኾነ፣ ግቡእ ቆላሕታ ክገብርሉ፣ ሕጋውን ሰነ ምግባራውን
ሓላፍነት ከም ዘለዎም ከነዛኽር ንፈቱ።
ሰላምን ጸጥታትን ርግኣትን ኣብ ዞና ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምርግጋጽ፣ ኣብ ዞናና ዘለዉ ስርዓታት፣ ብፍላይ ድማ እቲ ንልዕሊ
ርብዒ ዘመን ብዘይ ሕገ መንግስትን፣ ዋላ’ውን ስማዊ ትካላት ዘይውንን ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ፣ ዲሞክራሲ ክቕበሉን፣
መሰል ደቂ ሰባትን ልዕልና ሕጊ ምስ ዘኽብሩ ጥራሕ ኢዩ።
ኣብ መደምደምታ፣ ተቓላሳይ ሓፋሽ ህዝብና፣ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም፣ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ እገዳ
ብምልዓሉ ከም ዓቢ ዓወት ቆጺሩ ዘካይዶ ዘሎ ዳንኬራ ከይ ኣገደሶ፣ ጨቛኒ ስርዓት ኣሊዩ ዲሞክራስያዊ መተከእታ
ንምርግጋጽ ቃልሱ ከሐይል ጻዊዕትና ነቕርብ።
ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
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