ዜና መዓልቲ ሓዘን
ሎሚ ቀዳም 12-10-2013 ኣብ ባሕሪ ላምፔዱሳ ንዚሃለቁ ዜጋታትና ብምዝካር ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ
ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝመደቦ ናይ ሓዘን ስነስርዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ኣካይዱ።
ኣብዚ ብባይቶ ዝተመደበ መዓልቲ ሓዘን መራሕቲን ኣባልት ውድባትን፣መናእሰያት፣ ደቀንስትዮ፣ ካብ
ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብና ተረኺቦም።
እቲ ናይ ሓዘን ስነስርዓት ቢናይ ሕልና ጸሎት ተጀሚሩ። ስዒቡ ዶክተር የሱፍ ብርሃኑ ኣቦ መንበር
ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤትራዊ ሓገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ መልእኽቲ ብስም ባይቶ
አመሓላሊፉ።

ዶክተር የሱፍ ብርሃኑ ኣብ መልእኽቱ ካብ ዝገለጾ …
1. እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣዝዩ ረዚንን ንብምልኡ ሕዝብና ዘጓሃየ መሪር ሓዘን ከምዝኾነን እዚ ሓደጋ
እዚ ይዳጋገም ምህላው፡
2. ጠንቂ ናይዚ ናይ ዜጋታትና ህልቂት እቶም ኣተዓባብያ ዚተበደሉ መራሕቲ ህግደፍ ከምዝኾኑ፡
3. እዚ ከምዚ ዝኣመሰለን ኩሉ ኣብ ህዝብን ሃገርን ዝወረደን ዚወርድ ዘሎ ሕሰም ዝመክን እቲ ናይዚ
ጠንቂ ዝኾነ ናይቶም ኣተዓባብያ ዚተበደሉ መራሕቲ ህግደፍ ምልካዊ ስርዓት ብምውጋድ ጥራይ
ምዃኑ።
4. ነዚ ህዝብን ሃገርን ዘብርስ ዘሎ ሕሱም ስርዓት ንምውጋድ ዝክኣል ድማ ቀዳምነት ህዝብን ሃገርን
ምድሓን ብዝገበረ ዕላማ ብሓድነት ብምቅላስ ጥራይ ከምዝኾነን፡ኪኖ
በዚ ተረኽቦ ናይ ሓዘን
ምጉሃይን ምስቁንቋንን ንሓዋሩ ፈጺሙ ከይድገም ንምግባር፡ ነቲ ምንጪ ናይዚ ሓደጋ ንዝኾነ ናይ
ጥፍኣት ጉጅለን ሕሱም ስርዓቶምን ንምውጋድ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ምሉእ ዘይጉድል እጃምና
ምብርካትን ቃልና ብምሕዳስ ብሓድነት ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝና ምቅላስን ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ
ምዃኑ ገሊጹ።

ካብቶም ኣብቲ ዝተመደበ ናይ ሓዘን መዓልቲ ክሳተፉ ዝመጹ ዜጋታትና ብሓፈሻ ኣብዚ ላዕሊ ዚተገልጸ
መሰረተ ሓሳብ ዘተኮረ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ኣብ መልእኽቶም ዚያዳ ዘተኮሩሉ ብፍላይ ኣብ
ብሓድነት ምቕላስን ነቲ ቃልሲ ንቕድሚት ንምስጓምን ዕምሪ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንምሕጻር፡ እቲ ናይ
ቃልሲ ተመኩሮ ናብ መንእሰያት ምምሕልላፍን መንአሰይ ሓላፍነት ተረኪቡ ብዕቱብ ክቃለስ ዘኽእሎ
ባይታ ከንጽፉ ከምዝግባእን፡ ካብ ኩሉ ካልኣይ ጉዳያት ተኣሊና ኣብ ሓደ ዕላማ ብሓደ ክንሰምር
ከምዝግባእን ብጀካ እዚ ካልእ ኣዋጽኦ ዘይምህላው ኣስሚሮምሉለው።
እቲ ናይ ሓዘን ስነስርዓት ብናይ ሽምዓ ምብራህ ተሰንዩ ኣብቲ ዚተዳለወ ናይ ሓዘን መግለጺ መዝገብውን
ተሳተፍቲ ሪእቶኦም ኣንቢሮም ኣለው።
ብጀካ እዚ ብተስተፍትን ብኣባላት ክፍሊዝ ዜና ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብዜማ
ዝተሰነየ ግጥምታትውን ቀሪቡሎ።
ክፍሊ ዜና ኤሃባንዲለ
ቀዳማ 12-10-2013

