ኤሃባደለ፡ ዕዉት ዳግመ ስርርዕ
ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ኣካይዱ
ካብ 1 ክሳብ
ታሕሳስ
ዝተካየደ ህጹጽ ኣኼባ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ
ታሪኻዊ መጋባእያኡ ዘሕለፎ ውሳነ፡ መሰረት ብምግባር ፈ/ቤ/ጽ ዳግመ ስርርዕ ዞባታት ክካየድ ዘመሓላላፎ
ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ዕዉት ዳግመ ስርርዕ ዞባ ከም ዘካየዱ፡ ካብቲ ቦታ
መምርሒ ሲዒቡ፡ ብ ጥሪ
ዝመጽኣና ጸብጻብ ኣረጋጊጹ፡፡
እዚ ኩሎም ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ፡ ብቴሌ ኮንፈረንስ ዝተካየደ
ኣኼባ’ዚ፡ ብመሰረት’ቲ ብፈ/ቤ/ጽ ዝወረደ መምርሒ፡ ኣቃውማ፤ ቅርጻታትን ስርዒታዊ ዝምድናታት ዞባን
ብዝምልከት ሰፊሕ ዘተ ድሕሪ ምክያዱ፡ ዞባዊ ሽማግለ ክዓሞም ዝግባእ መርሃ-ዕዮ ኣነጺሩ፡፡ ድሕሪ’ዚ ነቲ
ዝተሓንጸጸ መደባት ዘተግብር ዞባዊ ሽማግለታት ብምቛም ብዓወት ተዛዚሙ፡፡
ዞባዊ ሽማግለ ሰሜን ኣሜሪካ፡ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ዘመሓላለፎ ውሳነ ዳግም ብምድጋፍ፡ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ
ኣብ ጽፉፍ ቅድመ-ምድላው ተመስሪቱ ብናይ ኩሎም መሻርኽቲ ኣካላት ሓባራዊ ዕግበት ንምዕዋት፤ ኤሃባደለ
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ምውሓስ ታሪኻዊ ኣበርክትኡ ክፍጽም ናብ ዘክእሎ ዝለዓለ ብርኪ ንምስግጋሩ፡ ኩሉ
ዓቕምታቶም ጸንቒቆም ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም፡፡
ብተማሳሳሊ፡ ኣብ ጀርመን ዝርከባ ኣባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራውያዊ ለውጢ ዝኾና ውድባት፡ ብ
ሓባራዊ ዘተ ኣካይደን፡፡ ኣብ’ዚ ሓባራዊ ዘተ’ዚ፡ ነቲ ካብ ክሳብ
ታሕሳስ
ዝተሰላሰለ ዕዉት
ጥሪ
ህጹጽ ኣኼባ ሃ/ባይቶን ውጽኢቱን ኣመልኪቶም ኣብ ዘካየድዎ ዓሚቑ ዘተ፡ ንታሪኻዊ ውሳኔታት ህጹጽ ኣኼባ
ዘለዎም ሙሉእ ደገፍ ገሊጾም። ከም ውጽኢቱ ከኣ ንዝተወጠኑ መደባት ንምትግባር ካብኦም ዝጥለብ ዘበለ ኩሉ
ከበርክቱ ድልዋት ምህላዎም ብምርግጋጽ፤ መስርሕ ምስንዳእ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ብጽቡቕ ንክሰላሰል ምስ
ኣሰናዳኢት ሽማግለ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ንምዕዋቱ ብዘለወን ዓቕሚ ሰጢሞም ብዕቱብ ክሰርሑ ምዃኖ ቃል
ኣትዮም።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ጥርናፈ ደለይቲ ፍትሒ መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ ኣብ ኢስኪሊስቱና/ሽወደን ብወገኑ
ብ ጥሪ
ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ንኤሃባደለ ዘለዎ ደገፍ ምግላጹ ኣብ ዝዘርግሖ ወግዓዊ ጋዜጣዊ መግለጺኡ
ኣፍሊጡ፡፡ ኣብ’ዚ ብተበግሶ ጥርናፈ ደለይቲ ፍትሒ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ዝተረኽበ፡ ኣባል
ሃገራዊ ባይቶ ሓው ኢድሪስ ኑሩ ብዛዕባ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብሓፈሻ፤ ብዛዕባ
ውጽኢት ህጹጽ ኣኼባ ሃ/ባይቶ ድማ ብፍላይ ሰፊሕ መግለጺ ኣቕሪቡ።
በዚ መስረት ድማ ሓው ኢድሪስ ኑር፡ ኤሃባደለ ብዝተፈለላየ ምኽንያታት ኣብ ዘይርጉእ ኩነታት ተሸኺሉ ድሕሪ
ምጽናሕ፡ ኩሎም ኣባላት ባይቶ ብዘርኣይዎ ሓልዮትን ክብ ዝበለ ሃገራዊ ሓላፍነትን፡ ህጹጽ ኣኼባ ብዓወት ክዛዘም
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ናብ ዕዉት 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምብጻሕ ዘኽእል ኣገዳሲ መደባት ተሊሙ ከም ዝወጸ ሓቢሩ።
ድሕሪ’ዚ ኣገዳሲ መግለጺ’ዚ፡ ኣኼብኛታት ናብ ዕዉት 2ይ ጉባኤ ንምብጻሕን ኤሃባዲለ ንምሕያልን ካብኦም
ዝጥለብ ከማልኡ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም።
ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ
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