
ኣብ በይ ኤርያ

ህዝብዊ ኣኼባ

ኣኼባ ጽማቕ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞኩራስያዊ

ዝመልኦ ዕውት ኣኼቡኡ ከምቲ ኣብ ኣርእስቲ

ክንሕብርን ክንገልጽን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ

እጃሙን ከበርክት ከምዚ ኣብ በይ ኤርያ

ዞባታት ዓለም ዝርከባ ኣካላት ጨናፍር ኤ

ምኽንያት እዚ ዝተሰርሕን ዘይ ተሰርሔን

ረኸብና ዘይ ራኣናን ዘይ ሰማዕናን ድኽመታት

ፈጻሚ ኣካልን፥ መሪሕነት ባይቶን ፥ብኑጹር

ብድሕሪ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ

ዝብል ቴማ እዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ

ሕብረተሰብና ጠርኒፉን ሓቚፉን ስለ ዘሎ

እምንቱኡ ኣብ ሮድ ማፕ ሕጊ ናይ ኤርትራዊ

ገለጹ ንባይቶ ድኹም ዝገበርዋ ብሓላፍነት

ብቁዕ ኣካል ብዘይ ምርካቡ ከም ጨናፍራትን

ኣስዒቡ ኣኼባ ብወገና ኸ ጉ

ዘጉደልናዮ ሸነኻት ጠቂስና ጉድለታት ከም

ዝብል ብኹሉ ኢቲ ተሳታፋይ ካብ ሃገራዊ

ብህዱእ ብሓልዮት ዝመል’ኦ ኣብ ሓደ መረዳእታ

ካብቲ ኣገዳሲ መርዳእታ ንምጥቃስ

ለውጢ ንምዕዋት ናይ 2013 ብሙሉኡ ጉብእና

እንከለሎ፤ ንመሪሒነት ባይቶ ምስ ህዝቢ

ምልዕዓል ከከይድ ዕዶት ናብ ሑቡራት ሃገራት

ትኸይድ ኣዳልዩ ኣሎ ምስ ተሰደደት ድማ

ኢና ።

ኤርያ ሳንታ ሮዛ ካሊፎርነርያ ዝተኻየደ

ኣኼባ ሃገራዊ ሓልዮት ዝመልኦ ዕውት

ናይቲ ኣኼባ ከምዚ ዝስዕብ ነይሩ

ንዲሞኩራስያዊ ለውጢ ጨንፈር በይ ኤርያ ኣብ ሳንታ ሮዞ

ኣርእስቲ ተጠቂሱ ዘሎ ጽማቕ ትሕዝቱኡ ንኹሉ

ዘለዎ ኢልና ስለ ን’ኣምን፤ካብዚ ብምብጋስ ድማ ኩሉ

ኤርያ ተበግሶ ተወሲዱ ዘሎ ክወስድ ምእንቲ ዝብል

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞኩራስያዊ ለውጢ

ተሰርሔን ኣብ ዝዳህሰስናሉ ኣኼበኛ ዝቦኾረ ስራሕ እምበር

መታት ናይ ዝላዓለ ጽፍሒ በቢ ሸነኹ እቲ ኣኼበኛ

፥ብኑጹር ኣቀሚጡ።

ዝተጠቕሰ ኣኼበኛ ልቦና ዝመልኦ ዝሓለፈ ሓለፈ

ባይቶ ንዲሞኩራስያዊ ለውጢ ብኹሉ መለክዒ

ዘሎ ባይታ መቃለሲ ጽላል ህዝቢ ኤርትራ

ኤርትራዊ ሃገርዊ ባይቶ ንዲሞኩራስያዊ ለውዊጢ

ብሓላፍነት ተመዘዙ ድኣምበር ባይቶ ኣይ ኮነን፤ ባይቶ

ጨናፍራትን ህዝብን ንግዚኡ ተሃሲና ብዝብል መለክዒ

ጉድለት ኣለናዶ ብምባል ክንገብሮ ዝነበረና በዚ

ከም ህዝብን ጨነፍራትን እቲ ስራሕን ካባና ዝጥለብ

ሃገራዊ ሓልዮት ተበጊሱ ጉድለታትና ሪእና ኑቑሕ

መረዳእታ በጽሑ።

ንምጥቃስ ዝ’ኣክል ንኻላኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ

ጉብእና ክንከፍል ኣኬባ ውሳኔ የሕሊፉ ኩሉ ኽኣ

ዳርን ግንባርን ተራኺቡ ኣኼባታት ከካይድ

ሃገራት መሪካ ከነምጻኦ ኣለና ኢሉ ናይ ወጻኢታቱ

ድማ መልሲ እውን ጨንፈር በይ ኤርያ ካሊፎርነያ

ዝተኻየደ

ሮዞ ዝገበሮ ኣኼባ ሃገራዊ ሓልዮት

ንኹሉ ደላይ ለውጢ ተቓላሳይ ህዝብና

ኩሉ ደላይ ለውጢ ታር’ኡን ጉቡን

ዝብል መልእኽቲ ብፍላይ ንኹሉ ኣብ

ለውጢ ሓጋዚ ኢልና ስለ ን’ኣምን በዚ

እምበር ዝተሰርሔ ስራሕ ስለ ዘይ

ኣኼበኛ ንጉድለታት ዝላዓለ ጽፍሒ

ሓለፈ ኣይ ትድገመኒ ብዝተረፈ ካብ

መለክዒ ሃገራዊ ምስሊ ንኹሉ ሞቖምያ

ምዃኑ ኣከበኛ ከስምረሉ ኸሎ፤

ለውዊጢ ዘለዎ እምንቶ ኣኼበኛታት እና

ባይቶ ንባይቶ ዝመርሕን ዝጥርንፍን

መለክዒ ኣስሚሩሉ ኣኼባ።

በዚ ኣብ ላዕሊ ሞራል ተተትንኪፍና

ዝጥለብ ዘበለ ኣይ ኣማላእናዮን ካብ

ኑቑሕ ራእን ኑቑሕ ሓሳብን ኣኼባ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንድሞኩራስያዊ

ኽኣ ተሳማሚዒሉ እዚ ከምዚ ኢሉ

ከካይድ ህዝባዊ ሕቶታት ክምልስ ህዝባዊ

ወጻኢታቱ ምዝታዩ ደብዳቤ ናቡ ባይቶ

ካሊፎርነያ ካብ መሪሕነት ባይቶ ክንጽበ



ኣብዚ ኣጋጣሚ ከይ ጠቐስኩዎ ኽሓልፍ ዘይ ደሊካብቶም ኣብ ጉባኤ ተመርጹ ኣባላት ሃገርዊ ባይቶ 4 ኣብዚ

ኣኼባዚ ተሳቲፎም ነይሮም

1. ኣብርሃም ነጋሲ

2. ወልዲሱስ ዓንደማርያም

3. ሰሚራ ሳልሕ

4. ኢሳቕ የሕደጎ

እዞም ኣርባዕተ ኣባላት ባይቶ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ገለ መብርህን ገለ ሓጋዚ ዝበሉዎ ናይ ስራሕ

ምትብባዕን ድማ ኩሎም በቢ ወገኖም ሓሳባት ለጊሶም ነቲ ኣኼ።

ብኣቶ ኣብርሃ ነጋሲ ኣባል ባይቶ ካብቲ ዘቕረቦ ሓበሪታ ኣስናዳኢት ሽማግለ ቆይማ ከም ዘላ ሓቢሩ ብወገን

ኣኼበኛ ዝቀርብ ዝነበረ ለቦዋታት ስክፍታን ኣሳናዳኢት ሽማግለ ሃታ ሃታ ኢላ ናብ ካላኣይ ሃገራዊ ጉባኤ

ዝ’ኣክል ጎስጓስ ከይ ገበረት ህዝቢ ከይ ተርነፈት ዝሓዘት ሒዛ ናብ ጉባኤ እዋን ጉባኤ ኣኬሉ አላ ህዝቢ

ከይጠርነፈት ከይታቱ ዝብል ስክፍታታት እውን ብኣኼባኛታት ይቐርብ ነይሩ በዚ ኣጋታሚ ንባይቶን

ንኣሳናዳኢት ሽማግለን ድማ ኣተንቢሁ እቲ ኣኼባ እናበልና ጽማቕ ኣኼባ ናይ ዕለት1/2/20014 ኣብ ሳንታ ሮዛ

በይ አኤርያ ካሊፎርነያ ዝተገብር ነዚ ዝተተቕሰ ይመስል ነይሩ።


