ዜና ብምኽንያት አብ ከተማ ሮተርዳም ዝተኻየደ ህዝባዊ አኼባ፡
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ጨንፈር ሆላንድ፡ አብ ከተማ ሮተርዳም ብዕለት 24-11-2018ዓ.ም. ካብ ኩለን ከተማታት
ሆላንድ ዝመጹ ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ ሰፍሕ ህዝባዊ አኼባ አካይዱ። ነቲ አኼባ ዘመርሕዎ አርባዕተ አባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ
ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ንሳቶም ድማ ደክቶር ዩስፍ ብርሃኑ፣ አሕመድ ነጋሽ፣ መኮነን ተኽለ ከምኡውን ተጋዳሊት አስገደት ተስፍዮውሃንስ
እዮም።

አብ መኽፈቲ ናይ አኼባ ሓው መኮነን ተኽለ፡ ሰላምታ ድሕሪ ምቅራብ፡ አጀንዳን ዕላማ ናይቲ ሓፈሻዊ ህዝባዊ አኼባ ሓቢሩ። አስዒቡ
ድማ ሓው ዶክቶር ዮሱፍ ብርሃኑ፡ ህልው ኩነታት ሃገርናን; እቲ አብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ ሰላምን አብ መንጎ
ክልተ ዘይተመጣጠነ ዓቅምታት ዘለውን ሃገራት፡ ብቀንዱ ትካላዊነትን ንጹርነትን ዝጎደሎ አካይዳ ምህላው ዘስዓቦ ስግአት አመልኪቱ
ዓሚቅ መብርሂ አቅሩቡ፡፡ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ንጹር ዝኾነ ስራሕ ብመንግስታዊ ትካላት ተቃንዩ የካይዱ ምህላዎም ይርኤ፡ ብወገን
ኤርትራ ግን፡ ዝኾነ ዓይነት ሃገራዊ ትካላት ዘይትውንን፡ ብናይ ሓደ ሰብ ድሌት እትማሓደር ተሓታትነትን ንጹርነትን ዝጎደላ አካይዳ
ምህላዉ አብሩሁ፡ ስለ`ዚ አብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብሩ ኤርትራውያን እዚ ሰላም`ዚ እንታይ ሒዝልና ኮን ይህሉ ብምባል ብዛዕባ መጻኢ
ዕድል ሃገሮምን ዞባናን ሻቅሎቶም ብዝተፈለለየ አገባብ ይገልጹ አለው ኢሉ።

አስዒቡ ድማ ሓው መሓመድ ነጋሽ አገዳስነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ከም ሐደ ስፍሕ ሃገራዊ ጽላልን ተደላይነቱን
ሕጋውነቱን አብሪሁ። ባይቶ አብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም ዝነብሩ ልዕሊ 600 ተወከልቲ ናይ ዝተፈላለዩ ኤርትራዊ ዝንባለታት ውዳቤን
ዝተሳተፍዎን፡ ብግዲኦም ዝምርሑሉ መደባትን ወከልቶም ዝመረጹሉን እዩ ድሕሪ ምባል፡ ዝኾነ ንባይቶ ዘጋነፎ ጽገማት ድማ አብ ካልአይ
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ሃገራዊ ገባኤ ቀሪቡ መፍትሒ ክርከቦ ይከአል`ዩ ኢሉ። ባይቶ ሓደ ዓቢን አገዳሲ ናይ ህዝቢና ናይ ቃልሲ መኽሰባት ስለዝኮነ ብዝተኻእለ
መጠን ንቀጻልነቱ ብዕቱብ ክንሰርሕ ይግባእ ብምባል አብሪሁ።
ከምኡውን ተጋዳሊት አስገደት ህዝቢና ብጠቅላላ አብ ኩሉ መደባት ዋና ከይኑ ብምስታፍ ዕዉት ጉባኤ ንምክያድ ዓቢ ተራ ከምዘለዎም
ሓቢራ፡ ብፍላይ ድማ ደቂ-አንስትዮ ኤርትራ አብ ምምራሕን ምዕዋት ሰውራ ግደ ከምዝነበረን፡ አብቲ አብ አዋሳ ዝተኻየደ ቀዳማይ ጉባኤ
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ አብ ምድላው ደራኺ ሓይሊ ከም ዝነበራ አዘኻኺራ።
አኼበኛታት ብምቕጻል ኣብ’ቲ ብኣባላት ኤሃባደለ ዝቐረብሉ ፖለቲካዊ ገምጋም ህልዊ ኩነታት ኤርትራን ምድላው ካልአይ ሃገራዊ ገባኤ
ንምክያድ ብአባላት ባይቶ ድሕሪ ምስማዕ ዕቱብ ሓላፍነታዊ ምይይጥ ኣካይዶም። ኣገደስቲ ሓባራዊ ተረድኦታት ድማ ተመዝጊቡ።
ንአኼባ ዝመርሑ ዝነበሩ አባላት ባይቶ ድሕሪቲ፡ ካብ ህዝቢ ዝቀርቡ ዝነበሩ ሕቶታትን ርእይቶታትን ነቀፈታዊ ደገፍን ብዕምቆት ድሕሪ
ምስማዕን መልሲ ሂቦም፡፡ ብቀጻሊ ከምዚኦም ዓይነት አኼባታት ምስ ህዝቢ ከካይዱ ምኻኖም ሓቢሮም። ንኩሉ ባይቶ ዘካይዶም ስርሓት
ብመራከቢ ብዙሓት( ብመልክዕ ዜና አብ ወብሳይት፣ ፋስ-ቡክ፣ ፓልቶክ) ክቃላሕ ብምግባር፡ ብቀረባ ምስ ህዝቢ ክስርሑ ምኻኖም
አስሚሮምሉ።
አብ መዛዘሚ ናይቲ አኼባ ድማ ነቶም ካብ ፍቀዶ ቦታ ነዚ አኼባ ክሳትፉ ዝመጹ ህዝቢ፡ ድኻሞም ከይ ጸብጸቡ ሕጅው`ን መደባት ባይቶ
ንክዕወት ኩሉ መዳያዊ ድግጋፍ ንምሃብ ድልውነቶም ብምሕባሮም ዕዙዝ ምስጋና ኣቕሪቡ።

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ጨንፈር ሆላንድ 25-11-2018
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