ኣብ ኤርትራውያን ወለዲ ሳዋ ማእከል ኩለ-መዳያዊ ብዕልግና’ያ ዝብል ዓሚቕ ስግኣት ከም ዘሎ ተገሊጹ።
መብዛሕቲኦም ብኣካልን ብስነ-ኣእምሮን ዘይበሰሉ ኤርትራውያን ተመሃሮ፡ ድሕሪ 11 ክፍሊ ብግዴታ
ወተሃደራውን ኣካዳሚያውን ትምህርቲ ናብ ዝወስዱላ ወሃደራዊ መዓስከር ሳዋ ምኻዶም፡ ኣብ ኤርትራውያን
ወለዲ ካብ ስሩት ኣወንታዊ ባህልናን ስነ ምግባርናን ወጻኢ፡ ጽዩፍን ኩንኑን ተግባራት ዝፍጸመሉ ማእከል
ግዕዝይና’ዩ ዝብል ዓሚቕ ጽለኣትን ስግኣትን ከም ዘሎ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ ግዜ ካብ ኤርትራ ወጺኦም፡ ኣብ
ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ዝርከቡ ኤርትራውያን ሓቢሮም።
ወተሃደራዊ መዓስከር ሳዋ ተባሂሉ ክጅመር እንከሎ ኣትሒዙ ህዝቢ ተቓውሞ ነይርዎ’ዩ ዝበሉ እቶም ወሃብቲ
ርእይቶ፡ ብፍላይ ገና ጨላቕዕ ቆልዑ ካብ ወለዶምን ከባቢኦምን ርሒቖም ኣብ’ቲ ወተሃደራዊ መዓስከር
ትምህርቶም ክዛዝሙ ዝብል መምርሒ ኣውጺኡ ከተግብሮ ካብ ዝጅምር፡ እቶም ቆልዑ ዘይተደላዩ ባህልን
ስነ-ምግባርን ክመሃሩ ይግደዱ ብምህላዎም፡ ኣብ ወለድን መራሕቲ ሃይማኖትን ተፈጢሩ ዘሎ ጭንቅት
ከቢድ’ዩ ኢሎም።
እቶም ቆልዑ ነገራት ብግቡእ ኣብ ዘየመዛዝንሉ ዕድመ ስለዝወርዱ፡ ነቲ ኣብኡ ዝጸንሖም ካብ ኤርትራዊ ስነምግባርን ሃይማኖታዊ መምርሕን ወጻኢ ዝኾነ፡ ባህልን መምርሕን ሓደ መንግስታዊ ጉጅለ ተቐበል ዝብል
ኣዕናዊ ኣስተምህሮ ከም ዘለዎ ክወስድዎ ስለዝግደዱ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮን ሃይማኖታዊ
እምነታትን ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ወለዲ በኻ ውላድ ምተረፈና ኢሎም ዘማርርሉ ዘለው እዋን ምዃኑን
ብኣብነታት እናደገፉ ኣረዲኦም።
ገለ ብኤርትራውያን ዝውነና መርበብ ሓበሬታት ምሉእ ንምሉእ ኣብ ፖለቲካዊ ድሕረት ተሸኺለን ዘካይዳኦ
ዘለዋ ጎስጓሳት ከም ህዝቢ ንሓድነትና ብኣሉታ ዝጸሉ ስለዝኾነ ዳግመ ርእይቶ ክገብራሉ ለበዋ ተዋሂቡ።
ንኤርትውያን መራኸቢታት ብቐረባን ብቐጻልን ከም ዝከታተሉ፡ ግን ከኣ እቲ ሞያ ዝቕበሎን ኤርትራውያን
ብዛዕባ ሃገሮም፡ ከባቢኦምን ዓለማዊ ኩነታትን ሓበሬታ ክረኽቡ ከይሰልከያ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ዝርከባ ዊብ
ሳይታት ከምዘለዋ፡ ብኣንጻሩ ድማ፡ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ኣብ መንጎ ውልቀ-ሰባትን ውድባትን ንዝተፈጥረ
ፍልልያት ብምጉላህ ፈላላዪ ጸረ-ሓድነትና ዝኾነ መርዛም መልእኽቲ ዘመሓላልፋ መርበባት ምህላወን ሓዘን
ከም ዝስመዖምን ኣስማቶም ክገልጹ ዘይደለዩ ኤርትራውያን ሓቢሮም።
ንሳቶም ናይ ርእይቶ ኮነ ናይ ትኽተሎ ዕላማ ሜላታት መሰረት ገይርካ ክትበሃሃል፡ ካብ ናይ እከለ ናተይ
ይሓይሽ ዝብል ኣስትምህሮ ክትህብ፡ ክሳብ’ውን ክትፈላለ ዝነበረ፡ ክህሉ ዘለዎን ዝቕጽልን ንቡር ኣካይዳ
ክንሱ፡ ነዚ ኣሉታዊ ትርጉም ሂብካ፡ ክሳብ ከባብያውን ሃይማኖታውን መልክዕ ኣትሒዝካ፡ ብድሕረት
ክትጉስጉሰሉን መብልዒ እንጀራኻ ክትገብሮን ግን ዘይነበረን ንሓድነትና ዝብትን ኣዕናዊ ወፍርን’ዩ ክብሉ
ዝተሰመዖም ምረት ብኣጽናኦን ኣረዲኦም። በሃልቱ መእረምታ ክገብርሉ ድማ ተላብዮም።
ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ፕረዝደንት ግብጺ ንሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢኡ
ካብ ስልጣን ከባርር ከም ዝሓተተት ተፈሊጡ
ስዑዲ ዓረብ ምስ ግብጺ ሻሕኪሩ ዘሎ ዝምድንኣ ናብ ንቡር ክምለስ፣ ፕረዚደንት ኣል ሲሲ ንሚኒስተር
ጉዳያት ወጻኢኡ ሳምሕ ሹክሪ ካብ መዝነቱ ክሰጎ ከምዝሓተተት ንዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ብምጥቃስ
ማዕከናት ዜና ዓረብ ሓቢረን ትብል ረድዮ ኤረና።
ግብጺ ንጉዳይ ስሪያ ኣብ ዝምልከት ብኢራን ኣብ ዝተወደበ ኣኼባ ብመንገዲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢኣ
ሳምሕ ሹክሪ ብምስታፋን፣ እቲ ግብጻዊ በዓል ስልጣን ምስ ኢራናዊ መዘንኡ መሓመድ ጃቪድ ዛሪፍ፣
ብምስምማዕ፣ ጸግዒ ሩስያ ከምዝሓዙ፡ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ግብጽን ኢራንን፣ ነቲ ብሩስያ ዝሕገዝ ዘሎ
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መንግስቲ ባሻር ኣልኣሳድ ከምዝድግፉ ብወግዒ ከም እትወቅስን ኣብ’ቲ 2 ታሕሳስ 2016 ዝዘርገሓቶ ዜና
ኣረጋጊጻ።
ናይ ግብጺ ውሳኔ ብኢራን ዝተደፋፍአ'ዩ ዝብል እምነት ዘሕደረት ስዑዲ ዓረብ፣ ናብ ግብጺ እትልእኮ
ዝነበረት 23 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ነዳዲን ካልእ ሓገዛትን ደው ከም ዘበለቶ፡ እቲ ናይ ምትሕግጋዝ ዝምድና
ክቕጽል እንተኾይኑ፣ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢኡ ካብ መዝነቱ ክኣልዮን፣ ኣብ ጉዳይ
ስሪያ ዘለዎ መርገጽ ከኣ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ትጠልብ ምህላዋን ኣረዲኣ።
ብካልእ ዜና ጅቡቲ ኢራን ኣብዘይ ጉዳያ ጣልቃ ትኣቱ ኣላ ክትብል ንዝሃበቶ መግለጺ፡ ወጻኢ ጉዳይ
ሚኒስተር ኢራን ከም ዝኾነኖን፡ ጅቡቲ ኣብ ዘይምልከታን ጭብጢ ኣብዘይብሉን ጉዳይ ካብ ምእታው
ክትቁጠብ ከም ዘተሓሳሰበን ዝገለጸት ረድዮ ኤረና፡ ኤርትራን ጅቡትን ምስ’ቲ ብስዑዲያ ዝምራሕ ኪዳን
ወጊነን ንኣካይዳ ኢራን ከም ዝኹንናን ኣረጋጊጻ።
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 05-12-2016
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