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መልእክቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
ብኣጋጣሚ ምጅማር ጾም ሮሞዳን !
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባዲለ) ብኣጋጣሚ ምጅማር ጾም ወርሒ ሮሞዳን ንመላእ ህዝብና
ብሓፈሻ ንኣመንቲ ምስልምና ኣብ ኤርትራን ኣብ ዓለምን ከኣ ብፍላይ፣ ርሑስ ጾም ክገብረልና ልባዊ ምንዮትና
ብምግላጽ፣ ቂምታን ጽልእን በኒኑ፣ ሰላምን ፍቕርን ሕውነትን ምትሕልላይን ሰፊኑ፣ ኣብ ሃገር ይኹን ኣብ ስደት ንዝነብር
ህዝብና ከምኡ’ውን ንኹሉ ፍጡር ካብዚ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ተላባዒ ቫይረስ ክሮና (ኮቪድ 19) ልዑል ፈጣሪ ክሕልወናን
ኢዱ ከንብረልናን ብልቢ ንጽሊ።
በዚ ኣጋጣሚ’ዚ እዘን ዝስዕባ ክልተ ነጥብታት ክንጠቕስ ንፈቱ፦
•

ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብወገን፣ ብሃይማኖት፣ ብኣውራጃ፣ ብእንዳ ግርጭት ጻሕቲሮም ሓድነቱ
ንምዝራግ ስራሕና ኢሎም ተተሓሒዞም ዘለዉ ውልቀሰባት ይኹኑ ጉጅለታት ነፍሲ ወከፍ ሃገራዊ
ይከታቶሎም ኣሎ። ሕሉፍ ሓሊፉ፣ ኣብ ልዕሊ ሓርበኛታት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ፣ ካብ ባህላውን
ሃይማኖታውን ክብርታት ብዝረሓቐ፣ ኣነዋሪ ዝኾነ ቃላት ምስማዕና ዘጒሂ’ኳ እንተኾነ፣ ነቲ ጽዩፍ ዝኾነ ባእታ
ይኹን ነቲ ኣበሃህልኡ ዝድግፉ ዘሐፍር’ምበር፣ ታሪኽ ኤርትራዊት ተቓላሲት ይትረፍ ዶ ህዝብናስ ዓለም
ብምሉኡ ብዓቢ ኣኽብሮት ዝሰነዶ ዘኹርዕ ሓርበኛዊ ታሪኽ ስለ ዝኾነ፣ ፈጺሙ ስኽፍ ክብለና የብሉን። ነዚ
ጽዩፍ ተግባር’ዚ ይኹን ነቲ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዙ ብጸረ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ብ”ኣግኣዛውያን” ዝፍለጥ
ጉጅለን መሰልቱን ዝካየድ ዝነበረን ዘሎን ኣዕናዊ ምንቅስቓስ፣ ብትሪ ብምዂናንን፣ ናብ ሕጋዊ መጋበእያ
ንምቕራቦም ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ብምድጋፍን፣ ኩሎም ሃገራውያን ነዚ ብኸቢድ ቃልስን ብሰፍ ዘይብል
መስዋእትን ዝተነድቀ ሓድነት ህዝብናን ልዑላውነት ሃገርናን ንምዕቋብን፣ ሽርሕታት ጸላእቲ ህዝብና
ንምብርዓንን ብንቕሓት ክቃለሱን ኣትሪርና ንጽውዕ። ናይ ከም’ዚ ዓይነት ፈላላይን ኣዕናውን ምንቅስቓስ፣
ጉጅለ ህግደፍ ቀንዲ መጓሃርን ደራኽን ምዃኑ ፈጺሙ ክንዝንግዖ ኣይግባእን። እዚ ጉጅለ’ዚ ነቲ ኣንጻር
ምልካዊ ምሕደርኡ እናደየበ ዝመጽእ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ንምፍሻል፣ ኣብ ሕብረተሰብና ናይ ምፍልላይ
ስልትታት ብምምሃዝ ካብ ነዊሕ ዓመታት ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ቅዋም ምዃኑ ኣጸቢቕና ንፈልጦ ጉዳይ ኢዩ።
ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበኣር፣ ነቲ ቀንዲ መናሃርያ ፍልልያትን መሳወሪ ቅርሕንትን ዝኾነ ጉጅለ ህግደፍ
ንምእላይን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ንምርግጋጽን፣ ኩሎም ሃገራውን ሓይልታት ዓቕምታትና ብሓባር
ጸሚዶም ኣንጻር እንኮ ጸላኢ ህዝብና ከቕንዑን፣ ህዝብና ድማ ነዚ ቃልሲ’ዚ ብንቕሓት ክዓስሎን ሃገራዊ ተርኡ
ከበርክትን፣ (ኤሃባዲለ) ብትሪ ይጽውዕ።

•

ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ሓይሊ መንእሰይ ወሳኒ ግደ ከም ዘለዉ ብምርዳእ፣ ኤርትራዊ መንእሰይ ዓቕምታቱ
ክጥርንፍን፣ ዲሞክራስያዊ ለውጥን ፍትሕን ኣብ ሃገርና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዕዙዝ ተራ
ንኽህልዎን፣ (ኤሃባዲለ) ዓቢ ኣቓልቦ ዝገብረሉ ጉዳይ ምዃኑ ከነረጋግጽ ንፈቱ። ኣብዚ መዳይ’ዚ፣ ሃገራውያን
መንእሰያት ንምጥርናፍ ዝግበር ተበግሶታት ኣብ ርእሲ ምድጋፍና፣ ንሕና ብወገንና’ውን ነዚ ሃገራዊ ሓይሊ’ዚ
ኣብ ሓደ ንምጥርናፍ ዝዓለመ ተበግሶታት ንምውሳድ ከም መደብ ሒዝናዮ ምህላውና ከነረጋግጽ ንፈቱ።
ንኤርትራዊ መንእሰይ ካብ ሃገራውያን ሓይልታት ንምንጻል ብገለ ውልቀ ሰባት ይኹን ጉጅለታት ዝካየድ
ተንኮለኛ ጎስጓስ ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ኣይንደልን። መንእሰያትና ካብ ሃገራዊ ቃልሲ ንምንጻሎም ዝዓለመ
ሽርሒ ምዃኑ ተረዲኦም ክምክትዎን ሃገራዊ ተርኦም ክጻወቱን በዚ ኣገጣሚ’ዚ ጻዊዕትና ነቕርብ።

ደጊምና ርሑስ ሮሞዳን (ረመዳን ከሪም) ይግበረልና ብምባል፣ ንጽጉማት ንሕግዘሉን መንፈስና ነሕድሰሉን ወርሒ
ክኾነልን ተስፋና ደረት የብሉን።
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤሃባዲለ
24/04/2020

