መኣረምታ ንመግለጺ ኣሰናዳIት ሽማግለን
መጸዋEታ ንመላE ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጥን
ኣሰናዳIት ሽማግለ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ፡ ብEለት 06 ሰነ 2015 ቁጽሪ 2 ብዝብል መግለጺ ምዝርግሓ
ዝዝከር’ዩ፡፡ ኣብ’ዚ መግለጺ’ዚ “ኣሰናዳIት ሽማግለ Eማማታ ብትEግስትን Eቱብነትን ከተካይድ ብድሕሪ
ምጽናሓ፡ ካብ Eማማ ናይ 2ይ-መድረኽ ውጥን፡ ሰለስቲU ንድፊታት ጉባኤ (ፖለቲካዊ ቻርተር፣ ሕገ ህንጻ፣
ካርታ መንገዲ) ብዘAግብ ደረጃ ብምዝዛማ፡ ኣብ ማEከልን ዞባታትን ምስ ብዙሓት ሸነኻት ምይይጥ
ንምጅማር፡ Eነሆ ሎሚ ናብ’ቲ ቅድሚ ጉባኤ ዝርከብ ናይ መወዳEታ ውጥን 3ይ-መድረኽ Eማማ ትሰጋገር
ኣላ…” ብምባል Eውጅ መግለጺ ዘርጊሓ’ያ፡፡
ብተወሳኺ መግለጺ ኣሰናዳIት ሽማግለ “ምስ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን፡ ምስ ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ፖለቲካዊ
ውድባትን ብምምኽኻር፡ ብዛEባ’ቲ ካብ ጉባኤ ዝድለ ዘሎ ሰፊሕ ፍሬምን፡ ኣንፈት ንድፊታትን ቁጽሪ
ጉባኤኛታትን ዝምልከት ርIቶታቶም’ውን ሰመAት። ምስኣቶም ኮይና ድማ፡ ጉባኤ ብEለት 15 ነሓሰ 2015
ክጅመር ወሰነት። ምስኣቶምን፡ Eዚ ጉዳይ’ዚ ዘገድሶምን ምምኽኻር ክትቕጽል’ያ….” ክትብል’ውን ኣስፊራ
ኣላ፡፡
ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤሃባደለ፡ ብዛEባ’ዚ ጉዳይ ኣፍልጦ የብሉን ጥራይ ዘይኮነስ፡ Eዚ ኣሰናዳIት ሽማግለ
በጺሐዮ Eትብሎ 3ይ-መድረኽ ብዝምልከት ዝኾነ ይኹን ጸብጻብ የብሉን፡፡ ንድፊ ሰነዳት ጉባኤ’ውን ብዘይ
ኣገባብ፡ ካብ ትካላዊ ኣሰራርሓ ወጻI ብIደ-ወነናዊ ኣካይዳ ኣቦ-መንበር ኣሰናዳዊት ሽማግለ ምዝርግሑ
ነፍልጥ፡፡ ስለዝኾነ ከኣ፡ Eቲ ብኣገባብን ሕጋዊ መልክዓቱን ክነመሓድሮ ዘይተሓለለ ጻEርታት ክንገብረሉ
ዝጸናሕና ዘቤታዊ ኣጀንዳታትና፡ ብበይናዊ ድሌት ኣቦ መንበር ኣሰናዳዊት ሽማግለ ካብ ቁጽጽርና ወጻI
ብምኻዱ፡ Eዉት 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ንምክያድ ዘሎ ተኽEሎታትን ባህግታትናን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ኮይኑ፡፡
በዚ መሰረት ህልውናን ቀጻልነትን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ንምEቃብ ክንብል፡ ነቲ
ክሳብ ሕጂ ክንክተሎ ዝጸናሕና ዓቓልን ጸዋርን ኣፈታትሓ ግርጭት ዝኾልፍ Iደ-ወነናዊ ኣካይዳ ንምግታE፡
ናይ መወዳEታ ኣማራጺ ክንወስድ ተገዲድና ኣሎና፡፡
በዚ መሰረት፡1.

ኣሰናዳIት ሽማግለ፡ ካብ ሕግን ስምምEን ወጻI፡ ንድፊ ሰነዳት 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ምዝርግሓ
ብዝምልከት፡- ብኣገባብ ኣንጻር ክረA Eንከሎ፡ ትካላዊ ኣሰራርሓ ሃገራዊ ባይቶ ዝሰገረ ስርIታዊ
ጥሕሰት’ዩ፡፡ ብካልኣይ ደረጃ፡ ፈ/ቤ/ጽ ምስ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብምምኽኻር ብኣገባብ
ከማሓድሮ ንዝወሰኖ ኣጀንዳ፡ ንንፋስ ዝሃበን፡ ንመሳርE ኤሃባደለ ንትኹልን ንጋድምን ክጭደድ
ዝደናደን፡ በይናዊ ኣጀንዳን ባህጊን ኣቦ መንበር ኣሰናዳIት ሽማግለ ጥራይ ዘንጸባርቕ’ዩ፡፡
ብትሕዝቶ ኣንጻር Eንተመዚንናዮ ድማ፡ ዘይተጻፈፈ፣ ወገናዊ፣ ኣዋሳኒ (ዘይ-ኣሳታፊ)፣ ዘየሰማምE
ታሪኻዊ ድሕረ-ባይታ ዝሓዘለ፡ ንቀንዲ መስረቲ ኤሃባደለ ዝኾኑ ናይ ሲቪክ ማሕበራት ሽርክነት
ብርEይቶን ብኣካልን ወጊድ ክብል ዝወጠነ’ዩ፡፡ ብተወሳኺ ካብ ሓቂ ዝራሓቐ ናይ ፖለቲካን
ታሪኽን፤ ሕግን ስነ-ሓሰብን (concept) ተንታን ዝሓዘለ’ዩ፡፡ ብደረጃ ቋንቋ ክምዘን Eንከሎ፡ Eቲ
ብቋንቋ ትግርኛ ዝተዳለወ ሰነድ፡ ንምርድU ዘጸግም ኣቀራርባ ዝሓዘ፡ ከቢድ ናይ ሰዋስውን
ኣገላልጻን ጸገም ዘለዎ’ዩ፡፡ ስለዝኾነ ከኣ Eቲ ዝተፈጸመ ሕጋውን ስርIታውን ጥሕሰት ክEረም፡

Eቲ ሰነድ ሓዚልዎ ዘሎ ኩለንተናዊ ናይ ትሕዝቶን መልክEን ጸገም ኣብ ግምት ብምEታው
ብቑልጡፍ ክሳሓብ ይህልዎ Iልና ንኣምን።
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ኣቦ መንበር ኣሰናዳIት ሽማግለ፡ ካብ ምEኩል ትካላዊ ኣሰራርሓ ወጻI፡ ኣብ መንጎ ዞባዊ
ሽማግለታትን ተሓጋገዝቲ ኣሰናዳIት ሽማግለን ፈጢርዎ ዘሎ ምትፍናን ዓሚቕ ቅልውላዋትን
ብዝምልከት፡- ከም Eምነት ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት፡ ዞባዊ ሽማግለታትን ተሓጋገዝቲ ኣሰናዳIት
ሽማግለን ተመላላI’ምበር ተጻራሪ ረብሓታት ከም ዘይብሎም ብጽንዓት ይኣምን፡፡ ክልቲOም
ኣካላት ብባህሪOም ደቂ ሓንቲ መስርE ክኾኑ ዝግብOም ናይ ሓንቲ ኣሃዱ ኣባላት Eዮም፡፡ ኣቦ
መንበር ኣሰናዳIት ሽማግለ ብዝተኸተሎ Iደ-ወነናዊ ኣካይዳ ግን፡ ንስሙር ሓድነቶም ዝፈታተን
ግዳይ ሕቡE በይናዊ ኣጀንዱU ክገብሮም ይደናደን ኣሎ፡፡ ነዚ ዘይቅዱስ Eላማ’ዚ ክልቲOም
ኣካላት ብንቕሓት ርEዮም፡ ኣብ ምውሓስ ሃገራዊ ባይቶን ስሙር ሓድነት ውጹዓትን ታሪኻዊ
Eጃሞም ብምብርካት፡ ብዋጋ ሓድነቶም ዝካየድ ፖለቲካዊ ጠላE መቋመሪ ከይኾኑ ንምሕጸን፡፡
ስለዚ ከኣ ንበይናዊ Iደ-ወነናዊ ኣካይዳ ኣቦ-መንበር ኣሰናዳIት ሽማግለ ኣይፋል ብምባል፡ ሕግን
ትካላዊ ኣሰራርሓን ሃገራዊ-ባይቶና ኣብ ምውሓስ ግቡOም ክፍጽሙ፡ ብሽም ንድፊ ሰነዳት
ንዝወረደ ከፋፋልን ኣግላልን ኣጀንዳታት መሳሰይቲ ከይኾኑ ብምጽዋE፡ ካብ ሕልናዊ ጣEሳን
ታሪኻዊ ተሓታትነትን ክድሕኑ ነዘኻኽር፡፡

3.

መላE ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ኣባላት መሰረታት ኤሃባደለን ህዝቢ ኤርትራ፣ መሻርክቲ
ፖለቲካዊ ሓይልታት፣ ሲቪክ ማሕበራት፣ ኤርትራውያን ሙሁራትን ዓበይቲ ዓድን ብፍሉይ
Eነቕርቦ መጽዋEታ ብዝምልከት፡- ነዚ ኩሉ ዓቕምታትናን ራEይናን ኣንጻር ቶታሊታርያዊ ስርዓት
ህግደፍ ብምጽማድ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ምውሓስ ንEነካይዶ ዘለና ቃልሲ፡ ብዘይተደለየ
ኣንፈት ከማEዝኖ ዝደናደን ዘሎ፡ ኣቦ-መንበር ኣሰናዳIት ሽማግለ ብግንባር ዝመርሖ ዘሎ በይናዊ
ኣጀንዳን Iደ-ወነናዊ ስጉምትን ደው ብምባል፡ ሕግን ሕጋዊ ኣካይዳን ክኽተል፡ ከምቲ ኩላትና
Eንብህጎ ሰፊሕ ሃገራዊ ጽላልና፡ ኣሳታፍን ሓቋፍን ኮይኑ፡ ኣብ ምድሓን ህዝብን ሃገርን መድረኻዊ
ኣበርክትU ክጻወት፡ ግቡE ሓላፍነቶም ክፍጽሙ ንጽውE፡፡

ኣቦ-መንበር ኣሰናዳIት ሽማግለ፡ ዝፍጽሞ ዘሎ ተደጋጋሚ ጥሕሰታት፡ ብሕጋውን ትካላውን መልክU
ክEረም ዝነበሮ ተኽEሎ፡ ብናይ ባEሉ ምርጫ ኣብ Eጹው ማEጾ ኣብጺሕዎ ምህላዉ ንግንዘብ፡፡ ኣብ ልEሊ
ምልኣተ ሰፊሕ ሃገራዊ ጽላልናን ንሱ ዘቖሞም ሕጋዊ ትካላዊ ቅርጻታቱ፣ የEኑድ መቆሚያታቱ ዝኾኑ
ብሓባራዊ ስምምዓትና ዝተኸተሙ ውሳኔታቱን መምርሒታቱን፡ ኣብ ልEሊ መሻርኽቲ ኣካላትን ብሕጋዊ
ስልጣን ዝተመዘዘ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈቱን ዘለዎ ኩቱር ንEቀት፡ ብግህዶ ብምርኣይ፡ “ንሕና ወይ
ንስኻትኩም” ብዝብል ሕጋውን ትካላውን ኣሰራርሓ ሰጊሩ ይEንድር ምህላዉ ንEዘብ፡፡ ስለዚ ነዚ ዝበርስ ዘሎ
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣብ ፎቆዶ ባሕርን ምድረ-በዳ ሰሃራን ዝሃልቅ ዘሎ መንEሰይ ኤርትራ ከኣ
ብፍላይ ንምድሓን፡ ኩሉ ደላይ ደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ሕግን ሕጋዊ ኣሰራርሓን ንምውሓስ ኣብ ጎኒ ፈጻሚት
ቤት ጽሕፈት ደው ብምባል፡ ንጸቢብ፣ ኣግላልን ሕጊ-ኣልቦን በይናዊ ሕቡE ኣጀንዳ ኣቦ መንበር ኣሰናዳIት
ሽማግለ ብምምካት፡ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምEዋት ጻውIትና ነቕርብ፡፡
ኣቦ መንበር ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ኤሃባደለ
ክ/የውሃንስ ወ/ገርግስ
10 ሰነ 2015

