
ሓጺር ጸብጻብ ምምስራት ህዝባዊ ጥርናፈ ኤርትራውያን ንፍትሒ ሞንትርያል 

ዕለት 20/05/2019 

እቲ ዘይጸዓድ ልቢ ኤርትራዊ ከም ሓደ ኣካል ሰውነት ኾይኑ ሃገራውነት ጨንጒዑ፡ ዲሞክራሲ ከስተንፍስ፡ 
ዲሕሪ ኸቢድ ዋጋ ኣሻሓት ስውኣት ከፊሉ። እንተኾነ ግን፡ ባህጉ ተመንጢሉ፡ ሰብኣዊ መሰላቱ ተቐንጢጡ፡ 
ሃገር ብሃገራ ኣብ ፍጹም ምልኪ ወዲቓ፡ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርዶ ዘሎ ግፍዒን ኣደራዕን፡ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 
ገጽ መሬት ተራእዩ ብዘይፈልጥ፣ ስደት እንዳቐጸለ። ዕሸላት ህጻውንቲ፣ ኣብ ክንዲ ትምህርቲ ናብ ስደት 
ተጓሕጊሖም፣ ኣደዳ ስደትን ዘይሕጋውያን ዓመጺቲን ኾይኖም እንዳሃለው፣ ነዚ ዘሕመሞም ነበርቲ ከተማ 
ሞንትርያል ደለይቲ ፍትሒ፡ “ይኣኽል” ዝብል ማዕበል ሓይሊ ህዝቢ ኣብ መላእ ዓለም ድምጺ ኤርትራውያን 
ካብ ጻት-ንጻት ብዓውታ ኣጋዊሑ፣ እዚ ማዕበል ኣብ ሃገርና ኤርትራ ክበጽሕ፣ ሕድሪ ሰማእታት ክትግበር 
ዲሞክራሲ ክትክል፣ ሃገርና ኤርትራ፡- ሕጊ ዝነገሳ፡ “መስዋእትን ከርተትን ቀዳሞት፣ ክኸውን ቅሳነት 
ንዳሕረዎት”  ሉኡላዊት ሃገር ዓዲ ክብረት፣ ዓዲ ኢሂን ምህን፡ ዝተበደለ ዝካሓሰሉ፣ ዝበደለ ይቕረ ዝሓተሉ 
“ህዝቢ ብራዕዲ ዘይኮነ ብሕጊ ዝማሓደረሉ”  ሃገር ክትህልወና፡ ነዚ ንምትግባር ድማ ነበርቲ ከተማ 
ሞንትርያል፣ እነሆ ስቓይ ህዝበይ ስቓየይ እዩ ኢሉ እጂጉኡ ዓጢቑ ተበጊሱ እነሆ።  

 

ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ሞንትርያል ብዕለት 20/04/2019 ብሓባር “ይኣክል” ኢሉ ንዓማጺ ድሕሪ 
ምኹናን፡ ኣብቲ ፈላሚ ኣኼባ ድማ ሓሙሽተ ዚኣባላታ ኣዋሃሃዲት ካሚቴ ድሕሪ ምምዛዝ፣ ዳግማይ ብዕለት 
10/05/2019 ዝዋዓለ መጋብኤያ ፣ ኣብዘን ዝስዕባ ክልተ ኣጀንዳታት ብዑቱብ ዘትዩ፡-  

 

i. ኩነታት ሃገርን ህዝብን 

ተሳተፍቲ ኣብ ሸሞንተ ጉጁለ ተማቓቒሉ ብመሰረት ኣዋሃሃዲት ሽማግለ ዘዳለወቶ ሕቶታትን ቅጥዒን፣ 
ስለስተ ዓበይቲ ዛዕባ ዝሓቖፈ ሀ) ህልው ኩነታት ሃገርና ርድኢትን ቁሩብነትን ንለውጢ፣ ለ) መጻኢ ቅርጽን 
ትሕዝቶን ጥርናፈ ሓፋሽን መሪሕነቱን፡ ተራና ኣብ ምህናጽ ዲሞክራሳዊት ኤርትራን ሐ) መብጻዓ ተሳተፍቲ፣ 
ተዋፋይነትን ኣበርኩቱኡን ኣብ ምዕዋት ህዝባዊ ሕቶ።  

 

ii. ምምራጽ ጊዛዊት ሽማግለ 

ዲሞክራስያዊ ኣገባብ ተኸቲሉ ጊዝያዊት መሪሕነት ንምምራጽ መጀመሪያ፡ ዓሰርተ ኣርባዕተ (14) ሑጻያት 
ቐሪቦም፣ ካብዚኦም ድማ ሸውዓተ (7) ኣባላት ዝሓቖፈት ናይ ሽድሽተ ወርሒ ዕድመ ዘለዋ ጊዝያዊት ሽማግለ 
መሪጾም። ተራ ናይዛ ሽማግለ ድማ፣ ቀዳማይ መድረክ ለውጢ ምድላውን ምስልሳልን ይኸውን፣ እሱ ድማ 
ጥርናፈ ደለይቲ ፍትሒ ሞንትርያል ክሕዞ ዘለዎ ቅርጽን፣ ናይ ኣሰራርሓ ኣገባብን ከቕርብ ሓላፍነት ወሲዱ 
ክሰርሕ እዩ።  

 

ንህዝቢ ኣንፈት ጉዕዞኡ ዘማእዝኖ፡ ናብቲ ቅኑዕ ጉዕዝኡ ዘቕነዖ ጓሳ፡ ከምዘድልዮ፡ ኤርትራውያን ደለይቲ 
ፍትሒ ጉቡእ መረዳእታ ወሲዶምን ተንዚቦምን። ንኸጋጥመና ዝክእል ብደሆታት ክገጥም ዝበቅዕ ብቑዕ 
ጥርናፈ፡ ቅርጽን ትሕዝቶን ከቕርብ ተላቢዩ ድማ፡ ብእምነት ሓላፍነት ኣሰኪምዎም ኣሎ። ስለዚ ጊዝያዊት 
ሽማግለ ቅርጥውን ስጡሙን ቅርጺ ክህልዋ፣ ጸላኢ ኣብ ድካምና ከይሕባእ፣ ነቲ ከጋጥመና ዝኽእል ሓደጋ፡ 
ኣቐዲምና ብብቕዓት ክንገጥሞ ዘኽእል ጊዜኦም፣ ፍልጠቶምን ጉልበቶምን ከይበቐቑ ክውፈዩ ሙዃኖም 
እውን  ተሳታፋይ ዓቢ ተስፋ ኣንቢሩሎም። ብኸምዚ ድማ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ከተማ ሞንትርያል 
ኣኼባኡ ብዓወት ዛዚሙ።  

 

ጊዝያዊት ሽማግለ ከተማ ሞንትርያል ደለይቲ ፍትሒ  


