ፈ/ቤ/ጽ ኤሃባደለ፡
ዓለም-ለኸ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ንምምስራት
ኣወንታዊ ፈላሚ ዘተ ኣካይዱ
ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤሃባደለ ዘዋደዶ፡ ብ15 ጥሪ 2015 ዝጀመረ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ኣብ ዞባዊ ስርርዓት ኣሃዱታት ሃገራዊ ባይቶ
ዝነጥፋ ምዑታት ሓርበኛታት ደቂ-ኣንስትዮ ዝተረኽብሉ፡ ኣገዳሲ ኣኼባ ኣኻይዱ፡፡ ዕላማ’ዚ ኣኼባ’ዚ፡ ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ
ደሞክራሲያዊ ለውጢ ብሓፈሻ ብምድህሳስ፤ ወድዓውን በዓል-ቤታውን ሕጽረታቱ ምልላይን፤ ንሓያል ጎንታቱ ብምዕቃብ ብዝሓየለን
ዝተወደበን መልክዑ ንጡፍ ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ንምውሓስ ክግበር ብዛዕባ ዘለዎ ቃልሲ፤ ኣብ መወዳእታ ከኣ ኣብ ምዕዋት መደባት
ሃገራዊ ባይቶ ደቂ-ኣንስትዮ ዝህልወን ታሪኻዊ ኣበርክቶ ንምንጻር ዝዓለመ’ዩ ኔሩ፡፡
በዚ መሰረት ድማ፡ ተሳተፍቲ እዚ ኣኼባ’ዚ ዝነበራ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ንተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ዝድርቱ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ኣመልኪተን፡
ካብ ሕሉፍ ተሞኩሮታተን ብምብጋስ ብዝርዝር ድሕሪ ምቕራብ፤ ንምፍትሖም ክሳብ ሕጂ ዝተኻየዱ ጻዕርታትን ውጽኢቱን ዘድሃበ
ዛዕባ፡ መበገሲ ሓሳብ ኣቕሪበን፡፡ ነቲ ዝቐረበ ሓሳብ ምርኩስ ብምግባር ድማ፡ ሎሚ 16 ጥሪ 2015 መብዛሕትኦም ኣባላት ፈ/ቤ/ጽ ኣብ
ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ ዓሚቕ ዘተ ኣካይዶም፡፡ ካብ ተሳተፍቲ፡ ፈ/ቤ/ጽ ጉዳይ ደቂ-ኣንስትዮ ከም ፍርቂ-ክፋል ሕብረተሰብን ብምርኣይ፡
ኣብ ወሰንቲ ሃገራዊ ጉዳያት ብቑዕ ውክልናን ተሳትፎን ክህልወን ምእንቲ፤ ከም ኣካል’ቲ ቃልሲ ብመደብ ሰሪዑ ክስርሓሉን ስጡም
ውደባ ደቂ-ኣንስትዮ ንምፍጣር ኣብ ዝገብርኦ ቃልሲ መሪሕ ተርኡ ክጻወትን ተላብየን፡፡

ኣብ’ዚ ናይ ዘተን ምምክኻርን መድረኽ ዝተረኽቡ ኣቦ-መንበርን ኣባላት ፈ/ቤ/ጽን፡ ንኣወንታዊ ጻዕርታት እተን ደቂ-ኣንስትዮ
ብምምጓስ፡ ኣብ ደሞክራሲያዊ ቃልስና ኣጋጢሙ ዘሎ ስሑው ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ንምፍዋስ፡ እተን በዓል-ቤት ናይቲ ጉዳይ ዝኾና
ደቂ-ኣንስትዮ ብዝተወደበ መልክዑ ክቃለሳ ምትብባዕ ሓደ ካብ መሰረታዊ እምነታት ኤሃባደለ ምዃኑ ገሊጾም፡፡ ካብዚ መሰረታዊ
እምነት ብምብጋስ ድማ ዘድሊ ዘበለ ኩለ-መዳያዊ ምድግጋፍ ክገብሩ ድልዋት ምህላዎም ቃል ኣትዮሙለን፡፡

ኣብ መወዳእታ፡ እቲ ሓባራዊ ምምኽኻራዊ መድረኽ፡ ሓባራዊ መደብ ብምሕንጻጽ ብዕግበት ንምትግባሩ ዝርዝር ኣፈጻጽማ ሓንጺጹ
ብዓወት ተዛዚሙ፡፡ ካብቶም ኣብ’ዚ ምምኽኻራዊ መድረኽ ናይ ቀዳምነት ቀዳምነታት ዝተሰርዑ መደባት፡ ጎና-ጎኒ ዳግመ ስርርዕ
ዞባታት ኤሃባደለ ኣብ ኩሉን ዞባታትን ጨንፈራትን ዝነጥፋ፤ ሰፊሕ ዓለም-ለኻዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ንምምስራት ምቅርራባት
ክግበር ኣብ ሓባራዊ ስምምዕ ተበጺሑ፡፡ ነዚ ዕማም’ዚ ዘወሃህዳ ኣብ ኩለን ዞባታት ኤሃባደለ ዝውከላ ደቂ-ኣንስትዮ ብፈ/ቤ/ጽ ክመዘዛ
ተረዳዲኡ፡፡ እዘን ብፈ/ቤ/ጽ ዝምዘዛ ወኪላት ዞባታት፡ ሰፊሕ ዓለም-ለኻዊ ምሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ንምምስራት ዝግበር ምልዕዓላት
ዝውድባ ኮይነን፡ ብድሕሪ ጽፉፍ ቅድመ-ምድላው ምክያዱ ንኩለን ደቂ-ኣንስትዮ ዘሳትፍ መስራቲ ጉባኤ ብምክያድ፡ ኣብ ትሕቲ ጽላል
ኤሃባደለ ዝነጥፍ ነጻ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ንምቋም ትልሚ መደብ ሓንጺጹ፡፡ ነዚ መደብ’ዚ ንምዕዋት ከኣ ፈ/ቤ/ጽ ዝካኣሎ ኩሉ
ክገብር ምዃኑ ኣተስፊወን፡፡
እዚ ምምኽኻራዊ መድረኽ’ዚ፡ ብጀካ’ቲ ብስትራቴጂ ዝጠመቶ ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ንምዕዛዝ ክካየድ ብዛዕባ ዘለዎ ቃልሲ፤ ከም
እዋናዊ መደብ፡ ንኣባዓዕላ 08 መጋቢት 2015 ኣመልኪቱ’ውን ብዝርዝር ተመያይጡ፡፡ 08 መጋቢት 2015፡ መንጠሪ ባይታ ተሳትፎ
ደቂ-ኣንስትዮ ንምውሓስን ሕኑን መቃለሲ ውደባ ንምፍጣርን ብዘገልግል መልክዑ ንምብዓላ፡ ዘድሊ ምቅርራባት ክግበር ኣብ ሓባራዊ
ምርድዳእ ተበጺሑ፡፡
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ
16 ጥሪ 2015

