
 

 

ህዝባዊ ምልክታ 

ኤሃባደለ-ሰ/ኣ ዞባዊ ጉባኤ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ንምግባር ይሸባሸብ 

 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ) ሰሜን ኣሜሪካ ኩሎም 
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ዝርከቡ መሰረታት ባይቶ ኣለዓዒሉ፣ 
ናብቲ ዝዓበየ ናይ 2ይ ሃገራዊ ባይቶ ጉባኤ ተሳተፍቲ መሪጹ ንምስዳድ፣ ካብ ታሕሳስ 
1-2, 2018 ኣብ ዓባይ ከተማ ደንቨር ኮሎራዶ ዞባዊ ጉባኤ ከካይድ ካብ ዝሸባሸብ ገለ 
4 ሰሙናት ሓሊፍውሎ። እዞም ካብ ዞባዊ ጉባኤ ደንቨር ዝምረጹ ወከልቲ መሰረታት 
ዞባ፣ ናብቲ ናይ ኣብ መወዳእታ ታሕሳስ ዝካየድ ዓቢ ጉባኤ ወከልቲ ኮይኖም ክለኣኹ 
እዮም። ሓባራዊ ቤት ጽሕፈት ፈጻሚትን ኣሰናዳዊትን ሽማግለ ከኣ፣ ኣብዚ ሰሙን’ዚ 
ኩሉ ሰነዳት ባይቶ እንተላይ ቻርተርን፣ ሕገ-ህንጻን፣ ሮድ-ማፕን ናብ ኩሎም 
መሰረታት ባይቶ ከብጸሓሎም’ዩ። ድሕሪ ኩሉ ናይ ከተማታት ተሳተፍቲ ምንባብን 
ምክታዕን ከኣ ነቲ ጽሑፋት ብምርጋእን ዝሓሸ መተካእታት ዝብልዎ ሓሳባት እውን 
ከም ለበዋታት ናብቲ ንዓድና አምእክልዩ፣ ተባሂሉ ዝተመርጸ ቦታ ክልእክዎ እዮም።  

ኤሃባደለ ስ/ኣ፣ እዚ ዋሕዚ ስደተኛታ ኤርትራውያን ብሃንደበት ኣኻዕቢቱ፣ ዞባዊ  
ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ከኸትል ተኽእሎ ዘለዎ ሓድሽ ዞናውን-ፖለቲካውን ጸጥታውን 
ኣዋጃትን ናይ ድንግርግር ምዕብልናታትን ብግቡእ መዚኑ ዘለዎ ሰብኣውን 
ፖለቲካውን ጸጋታት  ኣኽቲቱ ብትስፉውን ሕቡንን መንገዲ ከዐውቶ ተዳልዩሎ። 
ኤሃባደለን እስትራተጅያዊ መሓዙቱን፣ ቅድም’ዚ ሕጂ ተጋሂዱ ዘሎ ስግረ-
ባሕረዶብና ዝርከቡ ግዳማዊ ሓይልታት ዘዋደድዎ ስርሒት፣ ንህዝብና ሓቀኛ ዝኾነ 
ሰላምን ምርግጋእን ከምጽእሉ ዝኽእሉ ዕድላት ኣጥፊኦሞ’ዮም። ኤሃባደለ ግን በዚ 
ከይተሰናባደ፣ ንጸላኢኡ ብፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ግንባራት ንምግጣም 



ሓድሽን ውሕሉልን  ኣገባባት ቃልሲ ኣተእታትዩ ተበጊሱሎ። ብኻልእ መንጽር እዚ 
ናይ ሰላም ኣዋጅ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓድሽ ዓይኒ ዝኸፍት 
ዕድላት እውን ፈጢሩሎ። ህዝብታት ክልቲኤን ሃገራት ዶብ ሰጊሮም ዝረኣይዎን 
ዝረኸብዎን ኩነታት ብምግምጋም፣ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ፣ ኣየናይ ጽቡቕ 
ሓሊፍዎም ክቕበሉን፣ ኣየናይ ሕማቕ መሪርዎም ከኣ ክድርብዩን ከምዘዎም ዓቢ 
ትምህርቲ ረኺቦም ኣለዉ።   

እዚ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝግበር ጉባኤታት ንድያስፖራ ህዝብናን፣ መሰረታትናን፣ 
ካብ ባይቶ ወጻኢ ዘለዉ ፖለቲካዊ ውድባትውን ከይተረፈ ኣለዓዒሉ፣ ኣንጻርቲ  
መስፍናዊ ስልጣን ናይ ምትእትታው ሕልሙ ከተግብር ዝሃጽጽ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት 
ብሓባር ንምግጣም ኢድ ንኢድ ተተሓሒዙ ዝዓበየ ናይ ተቓውሞ ፖለቲካዊ ግንባር 
ክፈጥር ከምዝኽእል ብተኣማምነት እንሰርሓሉ ጉዳይ’ዩ። እዞም ናይ ዞባና 
መንግስታት ንዓመታት ዝተዳመይሉን ዝተጻልኡሉን፣ ክሳብ ማዕቀብ ከይተረፈውን 
ክለዓል ዝተጓየይሉን 3 ኣዋርሕ ጥራይ ካብ ወድኣሎም፣ ተቓወምቲ ውድባት 
ፍልልያቶም ኣጸጊዖም፣ ሓባራዊ ዕላምኦም ኣምሪሖም ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙናት 
ተዋሃሂዶም መላእ ህዝብናን፣ ዓለምለኻዊ መሓዙትናን፣ ናይ ልደት ገጸበረከት 
ክንህቦምን፣ ሓድሽ ዓመት 2019 ከኣ ብልቢ ንኸብዕሉ ምግባርን ኣይከኣልንዶ 
ትብሉ!!  

 

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ! 

ዝኽሪ ንስዉእትና! 

ቤት ጽሕፈት ኤሃባደለ ሰ.ኣ 

 

ጥቅምቲ 16, 2018 

encdcna2018@gmail.com 

 

 


