(ጸላኢየይ እንካብ ኮነ ጸላኢ ጸላኢየይ
ንርብሓይ ክብል ይገብሮ ፈታውየይ
ክሳብ ዝረክብ ደልያይ! ! ! )
ቀዳማይ ክፋል
ብጉዱሳት ደቂ ጀበርቲ

ዕዉት 3ይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
14-20/08/2016

እዞም ነዚ ንጽሕፍ ዝለና መንእስያት፡ ከም ደቂ ብሄረ ጀበርቲ ኣብ ዝተፈላለየ ምንቅስቃስ
ንሳተፍ እምበር ፡ እታ ሓንቲ እንኮ ዝኾነት ሰልፊ ብጋህዲ ጉዳይ ብሄርናን ደቂ ብሄርናን
ሃገርናን ኣሰሊፋ ትቃለስ ዘላ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣብ 2016 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጉባኤኣ
ብዓውት ዝዛዘመት ኢያ፡ እቲ ሎሚ ዝመርሓ ዘሎ ተጋዳላይ ዓ/ራሕማን ካኣ ካብ መስረቲ
ስልፊ ናህዳ ሓደ ኢዩ፡ ንኩሉ ገዲፉ ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኑ ዝቃላስ ዘሎን ዘቃልስን ምዃኑ
ካኣ ከም ደቂ ጀበርቲ ሓበን ይስማዓና፡፡
1. እዚ ሎሚ ንስልፊ ናህዳ ንምብታን ዝካየድ ዘሎ ገለ ውድባት ኣትንቢሀሙና
ነይሮም’ዶ ?
እወ ንስልፊ ናህዳ ንምብታን ካኣ ኣብቲ ናይ ድሕነት (ኢንቃዝ) ተረኺቡ ዝነበረ ተረኽቦ
ተትንቢህናሉ ከም ዝነበርና ኣርሺፍ መርበባትና ይምስክረኦ፡ ብድሕሪ ድሕነት ( ኢንቃዝ )
ተሰሪዓ ዘላ ናህዳ ምዃና ኣቀዲሙ ታሓቢሩ ነይሩ ኢዩ፡ ሎሚ እውን እዚ ጉዳይ ኣብ ስመር

ባልቶክ ብፍሮ ተደጊሙ ኢዩ፡ ናይ መን ስለያ ኢዩ ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ እውን ታሓቢሩ
ኢዩ።
እዞም ብምትላል ዝስዕብዎ ዘለዉ’ኸ ?
2. ነዞም ነዚ ጉዳይ ብዘይምስትውዓል ድሕሪ ልኡኽ ስለያ ህግደፍ ዝጉዩ ዝለዉ
ተመሊስኩም ተመራመሩ፡ ሙሳ በሺር ንሓደ ዓመት ንምንታይ ናብ ሃገር ስዑዲያ መጺኡ
ብስራሕ እንጀራ ወይ ብመደብ ስልፊ ናህዳ ንምብታን ? ካብቲ ዝገርም እቶም ሳዓብቱ ብሓቂ
ናይ ሙሳ በሺር ኣካይዳ ዓጅብዎም ኣሚኖም ዲዮም ወይ ብመገዲ ሙሳ በሺር ዝገብሮ ዘሎ
ረብሕኦም ከማልኡ ኢሎም ኢዮም ? ነዚ ዝብራሃልና ካኣ እንጅኔር ኑር እድሪስ’ዶ ሓስን
ከሊፋ ኣብዚ ናይ ትማሊ ዋዕላ ነቶም ዘይበራሃሎም ዝታለሉ ዝነበሩ እንታይ ኢዩ ዝግበር
ዘሎ ካብ ምባል ልቦም ተንኪፍዎም ኢዩ ፡ እንተ እቲ ሓቂ ነዚ ንምሽፋን ካኣ ፡ ማለት መርገጽ
ኣቡ እድሪስ ኣብ ልዕሊ ዝተገብረ ሞፍብረክ ተዋስኡ ነቶም ኣብቲ ኣኬባ ዝተሳተፉ ንምትላል
ሽም ኣቡ እድሪስ ኣብ ምርጫ ምቅራብ ጥራይ ኢዩ ከዝሕሎም ዝኽእል ካብ ምባል ካኣ
ብሽውዓተ ድምጺ ጉድይ ኣቡ እድሪስ ኣርባዕተ ነጥቢ ተገይርሉ።
3. እሰከ ኣብቲ ርእዬ ናትና ክንመልሰኩም ንሕና መንእስያት ደቂ ጀበርቲ
ኣብ ዝኮነ ሓፈሻዊ ኣኼብኦም ዳርጋ ኣብ ዝበዝሕ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ተሳቲፍና ኢና ፡
ልዕሊኡ ካኣ ኣብ መሳቱና ድቂ ካልእ ብሄር በዚ ስልፊ እዚ ኣሕሊፍና ዘይንህብን በጃ
እናሓልፊሉ ሰልፊ ምዃና ኢና ንገለጽን ንኣምነን፡ ካባና እውን ውሑዳት ዘይኮኑ ምስ ሰልፊ
ናህዳ ኤርትራ ተሰሪዖም ዝቃለሱ ኣለዉ፡ ምብዛሕትን ኣብ facebook ኢና ንራኽብ ነይርና
ሕጂ ግና ብ whatsApp እውን ንራኽብ ኣለና ፡ እዚ ኣብ ሰልፊ ናህዳ ዘጋጠመ ጉዳይ እንተ
ብቀረባ ይኹን ብርሑቅ ክንካታተሉ ጸኒሕና ፡ ብፍላይ ኣብቲ ቀንዲ ሃገርን ቦታን ማለት ኣብ
ርያድን ጅዳን ስለ ዝኾነ በዚ ካኣ እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ዝነበሩ እሞ ብ facebook ኮነ
ብ whatsApp ንራኽርብ ነዚ ጉዳይ ብናይ ዓይኒ ምስክር ዝራኣናዮን ዳርጋ ካብ ዝበዝሕኡ
ኣባላትን ሓለፍትን ዝሰማዕናዮ ኩሉ ኢና ሓቢርናዮም ፡ እቲ ቀንዲ ኮይኑ ዝተሰማዓና ካኣ እቲ
ንፈልጦ ሓቂ ናብ ህዝብና ብሰፊሑ ምዝርጋሕ ኢዩ፡፡
ከምኡ’ውን 3ይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበበ እንዳ ተኻየደ ነቶም ኣብኡ
ዝርከቡ ኣዕሩኽትና ናይ facebook + WhatsApp ዝርከቡ ኣብቲ ቦታ ከይዶም ናይ ዓይኒ
ምስክር ኮይኖም ክሕብሩና ተላቢናዮም እቲ ዝካኣሎም ካኣ ሓበሬታ ሂበሙና፡ ካብዚ
ተበጊስና ካኣ ምስቶም ኣብ ኣውሮጳ ዝርከቡ ብፍላይ ኣብ ዓዲ እግሊዝ ዝለዎ ዛዕባ ሙሳ
በሺር ብደቂቅ ሓበሬታ ሓቲትናዮም መን ኢዩ ሙሳብ በሺር ገሊጸሙልና፡ ኣብ ማዓስከራት
ዝርከቡ እሞ ቅዲሚ ሕጂ ብኦድዮ ገይሮም ቃሎም ዘስምዑ ሰባት መን ኢዮም እንታይ
ጠባዮም ከይተረፈ ካሳብ ምስቶም ዝኸድዎም ሓለፍቲ ካብ ስዑዲያ እንታይ ገይሮም እንታይ
ተረኹቡ እውን ሓቢረሙና። እዚ ምሉእ ሓበሬታት ካብ ምሓዛ ካኣ ክሳብ ኣብ ሰልፊ ናህዳ
ኤርትራ ዘለዎ ገለ ገለ ኣባላት እውን ኩሉ እቲ ዝተረኽበን ዝኾነን ብጽሑፍ ከርኢዩና ሓቲትና
ፍቃደኛታት ኮይኖም ኣርኢዮምና ኢዮም፡ ክቡር ምስጋና ነቅርበሎም፡ በዚ ምኽንያት ካኣ እቲ
ውደብ ፈሪሱ የለን እንዳ ተባህለ እከይ ዝኮነ ጸያፍ ዘረባ ፡ ሓሶት ምዃኑ ኣሚና፡ ነቲ ኣብ

ኢትዮጲኣይ ዝተኻየድ ዕዉት 3ይ ጉባኤ ካኣ ብኹሉ ሽነኻቱ ዕዉት ከምዝነበረ ኣረጋጊጽና ፡
እንኵዕ ሓጎስኩም እንኵዕ ሓጎስና ኣብ ጎንኾም ኣለና ንብሎም።
4. ናይ ሎሚ ዕላልና ብሙሳ በሺር ( ዓ/ዓሊም ኣደም ) ክንጅምር ኢና !
ሙሳ በሺር ፡ ኣብ ርያድ ስዑዲ ዓረብያ ምስ መጸ፡ ዲዩ እዚ እከይ ተግባራት ተረኺቡ ?
እስከ ብሓበር ኮይና ነንበቦ። ሙሳ በሺር ( ዓ/ዓሊም ኣደም ) ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ደማምን
ርያድን ስለ ዝነበር እቲ ንሱ ንሓደ ዓመት ዝተቀመጠላ ኢዩ እዚ ጉዳይ ተረኺቡ፡ ካብቲ
ብፈለማ ዘስተባህልናሉ፡ ከቢረ ካብ ሰልፍ ናህዳ ተፈልዮ ከጸምበል ምጅማሩ ንኹሉ ብሰልፊ
ናህዳ ዝከታተል ኣባል ይኹን ዘይ ኣባል ተደናጋጺ ብፍላይ ንሕብረተ-ሰብ ጀበርትና ብሓፈሻ
ካኣ ህዝብና ዘዛረብ ኢዩ ነይሩ ፡ናሕና እውን ብወገና ነዚ ምስ ራኣና ብዙሕ ተኻቲዕናሉን
ገሪሙናን ኢዩ።
ካብኡ ቀጺሉ ኣብ መርበባት ብሽም መስረት ጨንፈር ርያድ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እንዳ
በልካ ዝዘርጋሕ ዝነበረ ንጨንፈር ርያድ ዘይውክል ጽሑፋት ዘለፋን ጸለምን ኣብ ልዕሊ
መሪሕነት ሰልፍን ኣባላትን ናህዳ ፡ ከማይ ክዘነብ ርኢና ፡ ኣብቲ ዝገበርዎ ኣኼባታት እውን
ገለ ገለና ከይዳና ተሳቲፍና ፡ ካብቲ ዝገረመና ካኣ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ፡ ነዚ ተረኺቡ ዘሎ
ጉዳይ ኣብ ሰልፊ ንምብራህ ኣኼባ ጸዊዓ ፡ ኣብቲ ነጻላ መንደቅ ናቱ ካኣ እቶም ሕጂ ዋዕላ ዶ
ዕዋላ ዝብሉ ዘለዉ፡ ኣኼባ ገይሮም ርኢና እቶም ትማሊ ብሓደ ዝነበሩ ሎሚ ብነጸላ መንደቅ
ብምፍላይ ክልተ ዳስ ተኹሎም፡ ካብዚ ካኣ እቲ ጉዳይ ስሒቡናን ኣሕሚሙናን ብደቂቅ
ክንካታተሉ ጀሚርና ፡ ወላ ኣብቲ ስልፊ ኩልና ኣባላት ኣይንኹን እምበር ፡ ምስቶም ኣባላት
ሰልፊ ናህዳ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝራኣዩን ዝርከቡን ብፍላይ ኣብ ዕድመና ዝለዉ ወይ ካብና
ብቁሩብ ዝዓብዩና ኣብ መርዓ ክንራኽብ ወይ ኣብ እንዳ ሻሂ ክንራኽብ ኩልና ብዙሕ ኢና
ነዕለል ነይርና ፡ ብፍላይ ገለ ገለ ሰባት ነዞም ሎሚ ኣብ ጎኖም ዝለዎ ኣጆኾም ዝብልዎም
ትማሊ ብዛዕብኦም እንታይ ይብሉ ክሳብ ኣብ ሹቅ ከም ኣቁሑት ወረ ናቶም ክነዝሑ ከለዉ፡
ስለ ንፈልጥ እዚ ናይ ሎሚ ምስ ኣርባዕተ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ዝነበሩ፡ ሓደ ካኣ
ዘይኣባል ማእከላይ ሽማግለ ፡ ነዞም ሓሙሽተ ሰብ ምስዓብ ፡ ብዛዕበኦም ትማሊ እንታይ
ይብሉና ነይሮም ሎሚ ካኣ ብኡም ክዳፍዑ ምስ ራአና ብዚያዳ ኣብዚ ጉዳይ ኣድሂብና
ክንካታተል ጀሚርና፡ እቲ ሓቂ ኮይኑ ዝረኸብናዮ ብኸምዚ ክንገልጾ ንፈቱ፡ እታ ጸላኢ
ደፊሩዋ ዘይፈልጥ ስልፊ ገለ ከም ዝተላእከላ ኣብ ጥርጥር በጺሕና ምስቲ ናይ ኢንቃዝን
ፎሮን ዝብለዎ እንኮ ሓቂ ምኳኑ ኣይዘንጋዕናዮን።
እቶም ሎሚ ብኣራሚት’ዶ ብዓንቃፊት ሽማግለ ዲዩ ዝፍለጡ ዘለዉ ጉጅለ መን ኢዮም
እንታይ ኣራኺብዎም ትማሊ እንጩዋን ድሙን ዶ ኣይነበሩን ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ህዝቢ
እንታይ ይባሃል ነይሩ ያኣላህ ሎሚ ዳኣ እንታይ ተረኺቡ ( ያሙቀይረል ኣሕዋል ) ፡ እሞ
ብወገን ዕላማ’ኸ ሓደ ዲዮም ፡ ኣይመስለናን ሕጂ እውን እንተኾነ ንገለ ፈሊኻ ካብቲ
ታሓቢእካ ኣብ ሞንጎኦም ዝካየድ ኣኼባታት እቶም ገለ ከነርኢየን ኢና ክብሉ ገለ ነቲ
ዝተገብረ ክሽፍኑ ፡ ከይተበገሱ ዝፈሸሉ ኢዮም ዝመስሉ፡ እንታይ በሉ ዋዕላ ዶ ዕዋላ
ዘስደምም ኢዩ፡ እሞ ሕጂ እውን ዕላማኦም ካብ ስሜን ንደቡብ ዝተፈላለዩ ኢዮም፡

መራኺብኦም ኩሉ ነብሲ ወከፍ ስለ ኣብ ረብሓ ናቱ ዝተትንከፈ ካኣ ኢዩ ፡ እዝ ምሳለ ኣቡ
እድሪስ’ዶ ሓስን ከሊፋ ንረብሓ ሙሳ በሺር (ጸላኢየይ እንካብ ኮነ ጸላኢ ጸላኢየይ
ንርብሓይ ክብል ይኽውን ፈታውየይ ) እቲ ምኽንያት ከምይ ምዃኑ ኣብ ቀጻሊ ጽሑፍና
ክነብርሆ ኢና።
ኣብ ዝቅጽል 2ይ ክፋል ተጸበዩና
ጉዱሳት ደቂ ጀበርቲ
january 05/2017

