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ሕዳር 2, 2017 

ናብ፡ ማሕበር ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ-ዓባይ ብሪጣንያ፡ 

ካብ፡ ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ፡ 

ኣቐዲምና ዕዙዝ ሕውነትዊ ሰላምታ ነቕርበልኩም፡ኣስዒብና ከኣ ዕድመን ጥዕናን ዓወትን ኣሳልጦን ንምነየልኩም። 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣሕዋትን ኣሓትን ፡ነቲ ሓቢርና ክንሰርሕ ዝተረዳዳእናሉ ንህዝብና ንምብሳርን ነቲ ናብ ኣብ ኩሉ 
ዓለም ዝርከብ ህዝብና ዘቕረብናዮ ህጹጽ ጻውዒት ብምድጋፍን ዘውጻእኩሞ ጋዜጣዊ መግለጺን ኣዚና ሕጉሳት ኢና። ንኣብ 
ዝተፈላለያ ከተማታት ዓባይ ብሪጣንያ ዝነብር ህዝብና ጠርኒፍኩም ሕጋውያን ወከልቱ ንክመርጽ ዘካየድኩሞ ሓያል ቃልሲ 
ንታሪኽ ዝግደፍ እዩ።ምስ ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኣብ ዝገበርክሞ ኣኼባታት ግን ተወፋይነትኩምን ንቕሓትኩምን 
ትሕትናኹምን ሎሚ ከይተገልጸ ክሕለፍ ዘይግብኦ ታሪኽ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ንህዝብና ክንሕብሮ ንፈቱ። ብፍላይ ከኣ 
ንኣብ ኩለን ሃገራት ዓለምና ዝነብር ህዝብና ኣብነት ምዃንኩም ንጹር ኮይኑ፡ምንያትን ኣነነትን ኣወጊድኩም ኣይተሞጉሱና 
ዝብል ትሕትና ምዝውታርኩም ኣባላት ዓለምለኻዊ ተበግሶ ከም ዝተዝተማሃርናሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። 

እቲ ንምጽናትና ዝቃለስ ውልቀ መላኺ ደምና ሰትዩ ስለዘይረወየ ሎሚ’ውን ከም ወትሩ እነሆ ህዝብና ብፍላይ ከኣ ቆልዓ 
ሰበይቲ ኣብ ኣደባባይ ክርሽን ይርከብ። ስለ’ዚ ከም’ቲ ዝበልኩሞ እቲ “ንህላዌና ዝፈታተን ሓደገኛ መድረኽ........” ብዘየላቡ 
ይቕጽል ስለዘሎ ቃልስና ንምውህሃድን ንምሕያልን ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ባዕሉ እቲ መድረኽ ይጠልበና ኣሎ።በዚ ምኽንያት 
ነቲ ንኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከብ ደላይ ፍትሒ ህዝብና ዘቕረብኩሞ ጻውዒት “ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን 
ኤርትራውያን ኣሓትናን ኣሕዋትናን፡ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ስቓይን፡ውርደትን፡ሞትን ብፍጹም መወዳድርቲ 
ኣይርከቦን እዩ። በዚ ዘለናዮ እንተቀጺልና፡ ሃገርና ተጓሕጉሓ ክትበርስ ኢያ። ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዓድታት ጸኒተን ከምዘለዋ 
ንምግማቱ ኣየጸግምን እዩ። ብዙሓት ደቂ ሃገርና ሂወቶም ከድሕኑ ካብ ሃገሮም ምስ ወጽኡ ዘጋጥሞም ዘሎ ሓደጋታትን፡
ውርደትን፡ስቓይን፡መጭወይትን መሸጣን ቅትለትን ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ኤርትራዊ ዜጋ፡ ፍትሒን ጥቁው ምሕደራን 
ተሓሪሙዎ፡ ብዙሓት ዜጋታትና ብዘይ ፍርዲ ኣብ ማሕዩር ይበልዩን ይሞቱን ኣለው። እዚ ዘለናዮ ኩነታት ይትረፍዶ ከም 
ናትና ዝበለት ንእሽቶ ሃገር፡ ዋላ’ውን ዓበይትን ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን ሃገራት’ውን ክጻወርኦ ኣይክእላን እየን። ከም’ዚ ኢልና 
ንነዊሕ ክንጸንሕ ኣይንኽእልን ኢና። እዚ እዩ ድማ ነዚ ዘለናዮ እዋን፡ ”ዘመን ኣፈርክቡ” ንብሎን “ህጹጽ” ረድኤት ከኣ 
ዘድልዮን። እዚ ብባህሪ ዘይኮነ ብሰብ ዝተፈጥረ ከቢድ ሓደጋ፡ ብዘይካ ንሕና ብገዛእ ርእስና፡ ይከናግፈና ዝኽእል ዝኾነ 
ኣካል የለን።” ብምጥቃስ ንህዝብና በብዘለዎ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ከማኻትኩም ብሃገር ደረጃ ተጠርኒፉ ሕጋውያን ወከልቱ 
ክመርጽ ደጊምና ኣጥቢቕና ንጽውዕ። 

ዝኾነ ይኹን ኣውያት ህዝብና ሰሚዑ/ዓ እጃመይ ከበርክት’የ ብፍላይ ከኣ ኣብ ዝነብረላ ከተማ ንደለይቲ ፍትሒ 
ኤርትራውያን ክጥርንፍ’የ ዝብል/ትብል ኤርትራዊ/ት ኣብ’ቲ ካብ ሕዳር 4, 2017(November 4, 2017) ጀሚርና 
ንስኻትኩም ትሳተፍዎ ናይ ፓልቶክ ኣኼባ ክሳተፍ ንዕድም።ንዝያዳ ሓቤረታ ከኣ ክሳብ ሽዑ ብ 
gieegm@googlegroups.com ክትውከሱና ንምሕጸን። 

 

ሰላምን ፍትሕን ራህዋን ፍቕርን ንህዝቢ ኤርትራ፡ 

ውድቀት ንምልክን ጸላእቲ ህዝብናን።           

ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ 

ሕዳር 4, 2017 
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