ቤት ትምህርቲ ኣል-ዲያእ
ስልጣን ምልካዊ ስርዓት ከንቀጥቅጥ ገይሩ፡
ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ኣብ ከተማ ኣስመራ ቅልጡፍ ምዕባሌታት ተኸሲቱ። ካብ “ኣኽርያ”
ዝተበገሰ ዓቢ ሰለማዊ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ ተኸታቲልና። መንቀሊ ናይ’ዚ ሰለማዊ ሰልፊ፣ ምልካዊ ስርዓት
ህግደፍ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሃይማኖታዊ ምልክታት ማለት ሕጃብ፡ መስቀል፡ መዓተብ ወዘተ ዘኣመስሉ
ምጥቃም ኣይፍቀድን ኢዩ ዝብል ውሳኔ ዘንቀሎ ኢዩ። እዚ ውሳኔ’ዚ መቐጸልታ ናይ’ቲ ካብ ነዊሕ ግዜ
ኣትሒዙ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃይማኖታዊ ትካላት ክኽተሎ ዝጸንሐ ኢድ ኣእታውነት
ኢዩ። እዚ ተግባር’ዚ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሐ፣ ንፓትሪያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣቡነ
ኣንጦንዮስ ብኢደ ወነኑ ካብ ጵጳሳዊ ሓልፍነቶም ኣውሪዱ ናይ ገዛ ማሕዩር ክኽውን ምስ ገበሮም ኢዩ።
ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ስልጣን ካብ ዝበሓተሉ ግዜ ኣትሒዙ፣ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ትካላትን ሰዓብትን
ዝተፈላለየ እምነታት፣ ብፍላይ ድማ ምእሳር መማህራን እስላማዊ ኣብያተ ትምህርትን፣ ኣብ ልዕሊ
ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን፣ ጆሆቫን ካልኦት ሰዓብቲ ክርስትናን ክፍጽሞ ዝጸንሐ ግህሰታት ኩሉ ዝፈልጦ
ሓቂ ኢዩ። ሕጂ ኸኣ፣ስርዓት ህግደፍ ብዛዕባ ሃይማኖታዊ ምልክታት ምግባር ኣይፍቅድን እዩ ኣብ ትሕቲ
ዝብል ምስምስ ዘመሓላለፎ ግፍዐኛ ውሳነኡ ኣብ ተግባር ንምውዓል፣ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ቤት ትምህርቲ
ኣል-ዲያእ ኣል እስላሚያ ኢዱ ብምእታውን ንኣቦ መንበር ምምሕዳር’ታ ቤት ትምህርቲ መሳርሕቱን ኣሲሩ።
ከምዚ ዓይነት ጨካነ ዘመልኡ ተግባር ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ’ውን ክወስዶ ዘይደፍረ እዩ ኔይሩ። ስርዓት
ህግደፍ መደባቱ ከዕወት ስለ ዘይኸኣለ፣ ብዕለት ፫፩ ጥቅምቲ ፪0፩፯ ወተሃደራዊ ሓይልታቱ ኣብ ቤት
ትምህርቲ “ኣል-ዲያእ” ብሓይሊ ብረት ነታ ቤት ትምህርቲ ክቊጻጸር ፈቲኑ። ኣብ ኣኼባ ዝጸንሑ ወለድን
ተማሃሮን ነቲ ሰራዊት ስለ ዝመክትዎ፣ ብኣፈ ሞዝ ነቲ ኩነታት ክቊጻጸር ሃቂኑ። ብዙሓት ካብ ተማሃሮን
ወለድን ግዳይ ናይ’ዚ ኣረመናዊ ተግባር’ዚ ኮይኖም ምህላዎም ካብ’ቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣረጋጊጹ።
ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተፈጸመ
ኣረሜናዊ ተግባር ስርዓት ህግደፍ ብምዂናን፣ ኣባላት ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ትእዛዝ ናይ መራሕቲ
ህግደፍ ኣኽቢሮም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጽምዎ ካብ ዘለዎ ግፍዒ ክቑጠቡ ኣትሪሩ የጠንቅቕ። ብኣንጻሩ
እዚ ሓይልታት’ዚ ኣብ ጎድኒ ፍትሓዊ ዕላማታት ህዝብና ደው ክብልን፣ ምስ ደለይቲ ፍትሕን ሓርነትን
ተሓባቢሩ ኣብ ምውዳቕ ናይዚ ዝዓኑ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ዕዙዝ ተራ ክህልዎን ይጽውዕ። ከምኡ’ውን ኣብ
ሃገርና ይኹን ኣብ ወጻኢ ዝነብር ህዝብና ብዘይ ወዓል ሕደር ሰለማዊ ሰልፍታት ብምድላው ኣብ ጎድኒ
ህዝብና ኣብ ኣስመራ ዘካይዱዎ ዘለዉ ተቃውሞ ኣብ ጎኑ ደው ክብሉ ንጽውዕ። ስርዓት ህግደፍ ኣብ መንጎ
ህዝብና ወገናዊ ስምዒታት ንምዝራእ ዝህቅኖ ዘሎ ፈተነታት ህዝብና ብዝውንኖ ንቕሓትን ተመክሮን
ከፍሽሎን እዚ ጽንኩር ኩነታት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዙ ብሓባር ክገጥሞ ምዃኑ እምነትና ዓቢ ምዃኑ
ንገልጽ።
ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ ኩሎም ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ሰባትን
ኣገደስቲ መንግስታትን፣ ማሕበረ ሰብ ዓለምን፣ ስርዓት ህግደፍ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝብና፣ ሃይማኖታውን
ሰብኣውን ክብርታት ህዝብና ብምጭፍላቕ ዝፍጸሞ ዘሎ መዘና ዘይብሉ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ደው ከብሎ
ኣብ ልዕሊ’ዚ መላኺ ስርዓት ጸቕጥታት ከካይዱ ይጽውዕ። ተሪር መርገጽ ማሕበረ ሰብ ዓለም ምስ ዘይህሉ፣
ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሰፍ ዘይብል መቕዘፍቲ ከይፍጽም ዓቢ ስግኣት ከም ዘሎና ከነረጋግጽ
ንፈቱ።
ዓወት ንቃልስታት ህዝብና ምእንቲ ሓርነትን ክብርን!!
ውድቀት ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍ!!
ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
1 ሕዳር ፪0፩፯

