
 

   

 

  መግልጺ ጥርናፍፈ  ስምረት ኤርትራውያን  ንፍትሒ!!!! 

ብመጀመሪታ ሰሊም ንኩልኹም ኣብ መሊእ ዓሇም ሇኩም ዯሊይቲ ፉትሒ ኤርትራዊ፡ ብምቅጻል ኩለ ከምዝፍልጦ 

ምእንቲ ክብሩን መንነቱን መዲርግቲ ይብለ ዋጋ ዝኸፈሇ ህዝቢ ኤርትራ ዓው ኢልካ ይብከዮ ናይ ጨሪስታ ምጥፋእ 

ሓዯጋ ኣጋጢምዎ፡ እዚ ኢልካ ክትገልጾ ኣብይትኽል ሸግር ተሸሚሙ ይርከብ። 

 እንሆ ጥፋኣት ዕጭኡ ኮይኑ ከኣ ጽባሕ ጽባሕ ኣብ ፈቖዶ በረኻታትን ማያዊ ባሕርን ሞቱ ንርኢን ንሰምዕን ኣሇና። እዚ 

ብመዓልቲ ናጽነት ጋጠመ ምጥሓል 200 ቆልዓን ሰበይተን ሓዯ ካብቲ መርኣያ ናቱ እዩ ። እቲ ጸገም ሕልኽሊኽ ዝገብሮ 

እቲ ዝወርድ ሽግር ካብ ወረርቲ ወይ ባዕዱ ይኮነ ካብ ኣብራኹ ዝወጹ ውልደ እሞኸኣ ዯቀይ ኢለ ካብዝጽውዖም 

ምኻኑ እዩ። ህ.ግ/ህግዯፍ ብህዝቢ ተዯጊፉ ኮረሻ ስልጣን ምስዯየበ ኣብ ክንዱ ኣብታ ሃገር ሰሊምን ቅሳነትን ስፍን ኣንጻር 

ህሊወ ህዝቢ ከቲቱ ይቕሬታ ይበሃሎ ገበናት ኣብ ምፍጻም ተጸሚደ ይርከብ ። ገበናቱ መዲርግቲ ተሳኢንዎ ከኣ ብገበን 

ኣንጻር ሰብኣውነት ተኸሲሱ ናብ ፈርዱ ክቀርብ ኣብ መስርሕ ይርከብ ። ነዚ ዓገብ ንምባል ካብ ነዊሕ ዝኸዯ ፈኸም ዝብል 

ናይ ኣያታት ቃልሲ ኔሩ እኳ እንተተባህሇ ከምቲ ዝድሇ ግና ኣይነበረን ። 

 በብግዚኡ ዝተፈሊሇየ ናይ ቃልሲ ተበግሶታት ምንባሩ ግና ኣይከሓድን እዩ ሓዯ ካብኡ ኣብ ወርሒ ሓምሇ 2012 ኣብ 

ዯብረይቲ ዝትኻይዯ ናይ ተ መድረኽ ካብ ሙለእ ዓሇም ንጥርናፈ 36 ማሕበራት ስምረ እዩ። እንተኾነ ግና ነዊሕ 

ከይጸንሐ ብሰንኪ ምሕዯራን ራእን ፋሕ ፋሕ ክኣትዎ ግዜ ኣይወሰዯለን። ዓቢ ትጽቢት ተነቢርለ ዝነበረን ህዝቢ 

ብሃንቀውታ ዝተጸብዮን ተብግሶ ቅሂሙ ተሪፉ። ካብዚ ማሕበር እዚ ኣብ ዝተፈሊሇየ ግዜ ዝወጹ እንዲተጠርነፉ ዝጸንሑ 

ግና ኣይተሳእኑን። ገሇ ካብኦም ሕዝባዊ ምንቅስቃስ ንዱሞክራስያዊ ኤርትራን፡ ትንሳኤ ስምረትን እየን። እን ክልተ ናይ 

ስምረት መበቆል ሇወን ጥርናፈታት ዝኸይድ ሎ ናይ ሃገር ምጥፋእ መስርሕ ኣብ ግምት ብምእታው ሓቢረን ናብ 

ሐድነት ከኣትዋ ናይ ተ ሽማግሇ ብምውጻእ ንኣስታት 2 ወርሒ ብዓሚቕ ድሕሪ ምዝታይ ብዕሇት 26/04/2017 ኣብን 

ዝስዕባ ነጥብታት ተረዲዱኣን ኣሇዋ። 

1.ክልትአን ምትእኽኻባት ኣብ ዝብዝሕ ነጥብታት ሓዯ ዓይነት ኣረዲድኣ ዝወነና ኮይነን ኣብተን ካትዓ ጉዲያት 

ንኣሰናዲኢት ጉባኤ እቲ ዝቀውም ግዝያዊ መሪሒነት ከረኽባ’ሞ ኣስናዲኢት ጉባኤ ከኣ ናብ ኣባሊት ኣውሪዲ ከተዛትይን 

ኣብ ጉባኤ ከአ መኸተምታ ክግበርለ ብምርድዲእ ሓንቲ ሽደሽተ ወርሒ ዝዕድመኣ 21ዝኣባሊታ ባይቶ ብሽም ስምረት 

ኤርትራ ውያን ንፈትሒ እትጽዋዕ ግዝያዊ ጥርናፈ  ኣቒሙ። ኮሚተ ሓድነ ት ዝወሰኖም ስምምዓት ክኽብር ውን ወሲኑ።  

2. ካብ ናይዚ ሓሇፉ ጥርናፈታት ኣወንታወን ኣለታዊን ጥርናፈና ነቲ ስርዓት ንምእሊይ ኩለ መዲያዊ ቃልሲ (ጎነጻውን 

ሰሊማውን) ኣገባብ ቃልሲ ዝኽተል ምኻኑ ኣቀሚጡ ። ምስ ኩለ ተመሳሳሉ ኣገባብ ቃልሲ ንዝኽተለ ዯሇይቲ ፍትሒ 

ሓቢሩ ንኽሰርሕ ወዓል ሕዯር ከምየድሉ ኣስሚርለ።  

3. ከነምጻኦ ንዯሉ ሇውጢ ንኹለ ኤርትራዊ ብኣወንታ ይኹን ብኣለታ ዝጸለ ከም ምኻኑ ኩለ ኤርትራዊ በዓል ሽርካ ናይ 

ቃልስና ምኻኑ ብምእማን ኩለ እንገብሮ ህዝባዊ ቃልሲ ነቲ ዝበዝሐ ውጹዕ ኤርትራዊ ርብሕ ምኻኑ ንምርኣይ ናይ 

ዝበዝሐ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ዯገፍ ንምርካብ ናይ ቃልስና መሇሇዩ ክኸውን ኣስሚርለ።  

4. እንገብሮ ቃልሲ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብኣለታ ዝጽሎ ይኮነ ንናይ ሓባር ረብሓ ዝሰርሕ ቃልሲ ክንኩስኩስ 

ተረዲዱኡ። 

 5. ንዝኸይድ ሎ ንታሪኽን መንነትን ዝብልል ኣካይዲታት ብምግንዛብ ታሪኽን መንነትን ንጹርን ኣብ ዋጋ ዕዲጋ ይኣቱ 

ምኻኑ ኣስሚርለ። ሰሇዚ ኤርትራዊ ስምረት ንፈትሒ ኣብን ኣብ ሊዕሉ ዝተጠቅሳ ነጥብታት መርሆ ጎዯንኡ ገሩ ህዝቡ 

ገናግፍ ሓድሽ ጉዖዞ ሓርነት ጀሚሩ ኣሎ ። ዝኾነ ህዝበይ ከናግፍ የ ዝብል ወግን ክስቦን ክድግፎን ጻዊዒቱ የቅርብ።  

05/27/2017 ፈጻሚት በት ጽሕፈት ስምረት ኤርትራውያን ንፍትሒ ዓወት ንዯልይቲ ፈትሒ 

  


