ዜነኣዴ ቃሇ ምስክርነትን፡ ዜምስገን ኣስተዋጽኦን።

21/December/ 2016

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ክልተ ግዛ ንውጽኦ ሓበሬታታት ራጉዴ ተወሳኺ ምስክርነት ረኺቡ ካብ ግደሳት።
1. ብዕሇት 11/ December/ 2016 ንኤውሮጳ ዜኣተዉ ናይ 10 ኣስማት ሚስጥራውያን ሲቪል ሰሇይቲ ርጊሕና ነይርና።
2. ብ- 18/ December/ 2016 ዜርዜር ኣስማት እሱራት መዕጥርን ታሪኽ ቤት ማእሰርትን ዜብል ኣቃሉሕና ነይርና።
1.

ንሲቪል ስሇያ ኤውሮጳ ዜምልከት ዜሃቡዎ ቃሇ-ምስክርነትን መርትዖታቱን።

ብዕሇት 11/ December/ 2016 ንክልተ ሃገራት ኤውሮጳ ዜኣተዉ 10 ሚስጥራውያን ሲቪል ሰሇይቲ ኣስማት ምስኣንበብና
ንጻዕርኹም ኣመስጊና። ንሳቶም ናበይ ከምብለ ኩልና ክንከታተሎም ይግብኣና ዜብል ሇበዋ ሂብኩም ነይርኩም። ስሇዙ፥ ይብለ
ናይ ሓባር ዕሊማ ስሇሇና ንፈልጦ ሓቅታት ክንገልጽ ግቡእ ስሇዜኾነ፡ እዙ ዜስዕብ ተወሳኺ መረጋገጺ ንሰዯልኩም ኣሇና ይብለ
ቃሇ-ምስክርነቶም ዜሃቡ ግደሳት ዛጋታትና። ሓሳቦም ብምቕጻል ዴማ፥
1. ኣብ ቊ. 5 ግርማይ ተስፋጋብር ርኦም ዕዴመ 1981: ኣዴራሻ ኣስመራ ቸንትሮ ዜበልኩምዎ ሓበሬታ ቅኑዕ’ዩ ኢሎም
የረጋግጹ።
 ተወሳኺ መረጋገጺ ይብለ፥ ግርማይ ተስፋጋብር መበቆሊዊ ዓደ ገርገር እዩ። ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት መበል 18
ዘርያ ኣብ ሳዋ ታዕሉም ምስወዴኤ ብቐጥታ ንኣስመራ’ዩ ተመዱቡ ይብለ።
 ንሱ ንጉሆ ካብ ገዜኡ ወፊሩ ስርሑ ወዱኡ ተመሉሱ ገዜኡ’ዩ ዜሓዴር ነይሩ። ኣብ ግዛ ግፋ ከም ሰቡ ኣይሕባእን ከም
ዴሊዩ ዴማ ይንቀሳቐስ ከምዜነበረ ንዕቦ ነይርና። ይፈርሓለ ምኽንያት ግና ብንጹር ኣይንፈልጥን ነይርና ይብለ።
ስሇዙ፥ ግርማይ ተስፋጋብር ብዕሇት 03 / 11/ 2016 ከም ንጹህ ሰብ ተመሲለ ኣብ ሃምቡርግ ዑቕባ ሓቲቱ ከምሎ የረጋግጹ።
ንሱ ኣብ ካምፕ ስዯተኛታት ጀርመን ከምሎ፡ ቃሇ-ምስክርነቶም ብግዛን ቦታን መስርሕ ዑቕባን ኣወሃሂድም ብንጹር መርትዖ
ኣሰንዮም ኣቕሪቦሞ ኣሇዉ። ንሳቶም ዜሃቡዎ ሃብታም ቓሇ ምስክርነት ዴማ ከምሇዎ ንህዜብና ነመሓሊልፎ ኣሇና።

2. ንእሱራትን ቤት ማእሰርትን መዕጥር ዜምልከት ቃሇ ምስክርነት፥
ቅዴም ኣብ መዕጥር ዜነበሩ እሱራት፡ ሕጂ ግና ጽቡቕ ዕዴል ረኺቦም ኣብ ዱያስፖራ ዜርከቡ ዛጋታትና ዜሃቡዎ ሓበሬታ፥
1. ብዚዕባ ቤት ማእሰርቲ መዕጥርን ይሰብኣዊ ኣትሓሕዚ እሱራት ቃልዕ ሓበሬታ ምስ ኣንበብና ተሓጉስና። ምኽንያቱ ኣብ
መዕጥር ተኣሲርና ቀጥታ ግዲያት ስሇዜነበርና። ኩለ ስሇንፈልጦ ሓቅታት ምስሰማዕና ዴማ ንጻዕርኹም ኣመስጊና ይብለ።
 ስሇዙ፥ ብዚዕባ መዕጥር ዜሃብኩሞ ሓበሬታ ሓቅነት ከምሇዎ ነረጋግጸልኩም ዜብል ተባብዕ ቃሇ-ምስክርነት
ሂቦሙና።
 ብተወሳኺ ይብለ፡ ንሕና’ውን ብዓቕምና ክንትሓጋገዜ ግዳታ ስሇሇና፡ ኣብ በረኻ መዕጥር ሇዉ እሱራት ኣስማት
ኪርና ክንህበኩም ግዛ ሃቡና ዜብል ተባብዕ ቃሇ-ምስክርነት ሂቦሙና ግደሳት ዛጋታትና።

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር መሓሊልፎ መልእኽትን ሇበዋን ዴማ፥
1. ብዉፍያትና ዜቕረበ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ንምንጩን ተኣማንነት ረጋግጽ ቃሇ-ምስክርነት ምስማዕ፡ ንጻዕሪ ዉፍያትና ንኹለ
ዯሊይ ፍትሒ ብሓፈሻ፡ ንጻማ ጻዕሪ ዉፍያትናን ውዴብናን ብፍሊይ ሞራሊዊ ናህሪ ዜውስኽ ስሇዜኾነ፡ ንተሳታፍነት ዛጋታትና
ከም ንሕበነለን ነመስግኖን ክንገልጽ ንፈቱ።
 ግደሳት ዛጋታትና ዴማ ጻውዒትና ኣኽቢሮም፡ ዜነኣዴ ተበግሶ ወሲድም ክትሓባበሩ ቅሩብነቶም ረጋግጽ መልእኽቲ
ሰዱድሙልና ብኣዴራሻና። ብወገና ዴማ ንኹሎም ረኺብና ቃሇ ምስክርነቶም ሰሚዕና፡ ኣስማቶም ዴማ ክንዕቅቦ ተሰማሚዕና።
ስሇዙ፥ ንምርጭኦም ኣኽቢርና ቃልና ከምይንዓጽፍ ነረጋግጽ። ስም ከይገሇጽና ሓበሬታ ምትሕልሊፍ ይከኣል’ዩ።
 ግደሳት ዛጋታትና፡ ኣብ መጽናዕትና ይተኻተቱ ተወሳኺ ሓበሬታን ሓያል መርትዖን ብቃሇ- ምስክርነት ምስማዕና
ንትሕዜቶኡ ብዜያዲ ይዴርዖ። ብተወሳኺ ንጡፍ ህዜባዊ ተሳታፍነት እናዓበየ ይኸይዴ ከምሎ ስሇመልክት ተባብዕን
እዩ።

1. ብመልእኽታት ዜመጸና መተባብዕን ሃናጺ ሓሳባትን ዴማ ብዜሒ ኣሇዎ። ስሇዙ ንነፍሲ ወከፍ ክንምልሽ ከምጸገመና
እናገልጽና፡ ንይምቹእነቱ ዴማ ብኣኽብሮት ይቕሬታ ንሓትት።
 በብጊዙኡ ነቃልሖ ሇና ሓበሬታት ዴማ፡ ኣብ ህዜብና ክበጽሕ ብወብሳይትስ ይኹን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት
ምቕልሑ፡ ብብዜሒ Share ምግባር ዴማ፡ ሰፊሕ ሸፈነ ገይሩ ኣብ ብዘሕ ቦታ ክዜርጋሕ ምኽኣለ ዜምስገን ኣስተዋጽኦ
ነይሩዎ’ዩ።
ስሇዙ፥ ብግደሳት ዛጋታትና ንዜተዋህበና ዜነኣዴ ቃሇ- ምስክርነትን ተወሳኺ መረጋገጽን ብሓዯ ወገን። ኣብ Email Face book
ብኣዴራሻና ዜተሊእከ ሞራሊዊ ምትብባዕ ዜገብርኩም ይኹን ሃናጺ ሓሳባት ዜሇገስኩም። ብተወሳኺ ብመራኸቢ ብዘሓን ህዜብና
ንምፍሊጥ ዜተገብረ ሰፊሕ ሸፈነን ምትሕብባርን በቲ ካልእ ወገን ዯሚርካ።
መዯምዯምታ፥
ብስም ውዴብና ንኹለኹም ግደሳት ብሓፈሻ፡ ንዜገበርኩምዎ ዜነኣዴ ቃሇ- ምስክርነትን ኣስተዋጽኦን ሇና ዜሇዓሇ ኣኽብሮት
እናገሇጽና፡ ንዜገበርኩምልና ምትሕብባር ዴማ ከነምስግን ንፈቱ። ቃልስና ህዜባዊ ባህርያት ክውንን ዴማ ምስክርነትኩምን
ምትሕብባርኩምን ክቕጽል ዯጊምና ንጽውዕ ሇበዋና ዴማ ነቕርብ። ምኽንያቱ ኣብ ስራሕና ንገብሮ ጉዴሇት ንምእራም፡ ብግለጽነት
ዜቐርብ ቅኑዕን ነቐፌታ ክንቅበል ዴለዋት ምኻና ዯጋጊምና ክንገልጽ ጸኒሕና ኢና። መጽናዕትና ሙለእ’ዩ ኢልና ኣይንፈልጥን።
ይኹን’ምበር ንመጽናዕትና ሀብትም ተወሳኺ ሓበሬታ ተቐቢልና ንህዜብና ምፍሊጥ’ውን ናይ መጀመርያና ኣይኮነን።
ስሇዙ: ኣጆኹም ኣጆና!! ተወሳኺ ሓበሬታ ብኣዴራሻና ክትሰደልና እናሓበርና፡ ከከም ምርጫኹም ዴማ ስምኩም ክንዕቅብ
ቃልና ከምነኽብር እናሐበርና ንዜያዲ ምትሕብባርኩም ዯጊምና ንጽውዕ።
የቐንየልና!!
ርሑስ ልዯትን ሓዱሽ ዓመትን ይግበርልና!!
ክፍሉ ዛናን ባህልን፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግናብር ኤርትራ፡ Email: uedf2012@gmail.com Website: www.erifront.com

