ተሓላቒ ሕጊ ትካላት አይየፍርስን
ኩሉ ሰብ ከምዝፈጦ ኣብዚ ዘሎናዮ እዋን ፖለቲካዊ ሃለዋት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡
ዝለዓለ መግለጺ ናይቲ ሕማቕ ገጽ ተቓውሞ ኤርትራ ዝሓልፎ ዘሎ መስርሕ ቀዳማይ ደረጃ
ሒዙ ይርከብ። ከምውጽኢቱ ድማ አብ መንጐ ካድራት ክልተ ሸነኻት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ
ኤርትራ፡ መን’ዩ ተሓታቲ ናይዚ ተፈጥሩ ዘሎ ሽግር ዝብል ሕቶ ከምቲ øዓወት ኩሉ ኣቦኣ
ውድቀት ግን ድቓላ ø ዝበሃል ምስላ ኣቦው ኣካራኻሪ ኮይኑ’ሎ። ፈጻሚት ኣካል ሰልፊ ብጀካ
ኣብቲ ገለ ጽቡቑ ወይ ኣወንታ ተባሂሉ ዝምዘን ሸነኻት እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ጉድለት ወይ
ሕጽረት ተባህሉ ዝንበብ ታሪኽን ተሞክሮን ውድብ ኣይነበርናን ይብሉ ኣለዉ። እቲ ሓደ
መረጋገጺ ከኣ ዶክተር ንበዓል ኣማኒኤል ጸሪፍካዮም ወይ ጸሪፉዎም ዝብል’ዩ። እወ ዶክተር
ገብረመስቀል ኣብቲ ግዜ’ቲ ጸሪፉዎም ይኸውን ሎሚ ግን ሕቶኦም ሕቶኡ ኮይኑ’ሎ። ስለዚ
ኣይትሰከፉ። ዋላ እንተተጸርፉ እቲ መራሕቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ዝበልኩሙዎም ዘይኮነ ባዕሎም
እቶም ሰብ ርእይቶ እንታይ ከምዝነበረ ጉዳዮም ብጽሑፍን ብድምጺን ኣብ መድረኽ መራኸቢ
ብዙሃን ቀሪቡስ ህዝቢ ሰምዑዎዩ። እንተ ተጸርፉውን እናሓደረ ዘሐብኖም እምበር ዘነውር
የብሉን። በዚ ጉዳይዚ ንሓዋሩ ዝፈኩስ እንተሎ ፈጸምቲ ኣካላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ
ኤርትራ እዮም። ክትሓፍሩ ኢኹም ዘይበልኩሉ ምኽንያት ግን ምሕፋር ምስ ሕልና ስለ
ዝተሓሓዝ ዝምልከቶም ኮይኑ ስለ ዘይረኸኩዎ’የ። እስከ ዋላ ከምቲ ዝብሉዎ ንውሰደሎም፡
ኢትዮጵያ ተጸሪፋ ኢልካ ዶ!! ውድብካ ትፍንጥሕ ኢኳ!! አነ ኣብ ጀማይካ እምበር ኣብ
ኤርትራ ህልውና ራስተፈርያንስ ሰሚዐ ኣይፈልጥን ፡ ሰማዕትኸ እንታይ ትብሉ ?
ኣማኑኤል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሽወደን ናይ ህዝቢ ኣኼባ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበር ግዜ ካብ
ህዝቢ ሕቶታት ቀሪቡሉ ነይሩ። እቲ ሕቶታት ከኣ፡ øኢትዮጵያ ንኤርትራ ክንወርር እና ይብሉ
ኣለዉ፡ እንተደኣ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ወሪራታ መርገጽ ሰልፊኹም እንታይ ክኸውኒ’ዩø
ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ። øእንተኾነ መንግስቲ ኢህወደግ ጉዳይ ኤርትራ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጦ

ከምኡ ይገብር ኢለ ኣይአምንን። እዛ ንእሽቶይ ኤርትራ ንስርዓት ሃይለ ስላሴ በሊዓቶ ንስርዓት
ደርግ በሊዓ ከምዚመጸትን መንግስቲ ኢህወደግ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ይፈልጥ እዩ። እዚ ኩሉ
እናፈለጠ እንተደኣ ወሪሩ ከኣ ሰልፍና ምስ ህዝቡ ደው ይብልø፡ ብምባል ንዝቐረበሉ ሕቶ
መሊሱ። ሕጂ እንታይ ስለ ተደልየ ኢዩ ዶክተር ገረመስቀል ተሞኽልኻ ዝጻሓፍ ዘሎ።
øኣረግቶት ኣኽላባት ሓድሽ ጥበብ ኣይማሃሩን እዮም ø፡ ዝባሃል ብሂል፡ ዓቐን መራሕቲ ሰልፊ
ዲሞክራሲ ኮይና ረኽበያ።
ብሓቂ ከኣ እተን ብአማኑኤልን ብጾቱን ዝተሓታ ሕቶታት ሰለስተ ንጹራት ግን ከኣ ንኣድማዒ
ህልውናን ቀጻልነትን ሰልፊ ወሰንቲ ምንባረን ካብ ሰልፊ ዝሓልፎ ዘሎ ሃለዋት ንላዕሊ
ዝዓበየ ምስክር ዝጽበ እንተልዩ ኣካል ናይቶም ሰልፊ ሰባብርና ነሐድሳ ኣሎና ዝብል ኣዋጃት
ዝፍንዉ ዘለዉ ባእታታት ሓደ ምኻኑ እዩ። ኣብ ጋራጅ መርበብ ኢንተርኔት ኣትያ እትሕደስ
መርከብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መቀላጠፊ ራብዓይ ዙርያ ናይ ምብትታን ካብ
ምኻን ሓሊፉ ካልእ ክትህቦ እትክእል ኣገልግሎት የለን። ምናልባት ንኩነታት ሰልፊ ዲሞክራሲ
ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጥን ክከታተል ዘይጸንሐን እቲ ሕቶታት እንታይ ከምዝነበረ ኣብ ቀጻሊ
ከቕርቦ ክፍትን እየ።
መራሕቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እንተላይ ማሰኛኦም ኣቶ ሃይለ ገብሩን
ተተባራርዮም ልዕልና ሕጊን ሕጋውነቲን ኣስተምህሮን መጥቃዕቲን ሓንፈጽ ዘመተ ከቃልሑ
ሰንቢቶም። እንተኾነ ግን ምስ ልዕልና ሕግን ሕጋውነትን ብሰንጣቂት እናተላተሙ ዝመጹ
ጒጀለ ስለ ዝኾኑ አይየጥዕመሎምን። ትካላት እናፍረስካን ንብረት እናመዝበርካን ታሓላቒ

ሕግን ስርዓትን መሲልካ ንምርአይ ዝግበር ከንቱ ፈተነ ትያትር ካብ ምኻን ሓሊፉ ዘበርክቶ
ነገር የለን፡፡ ኣብ መጻኢ ምስ ኩሉ ዝብልዎ እናተላተሙ ከም ዝመጹ ዝርዝረ ከቅርብ ክፍትን
እየ፡፡
ብእምነት ሰመረ

