حيدرى- جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ -ሕድሪ
-

ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT – HIDRI

ዶባት ኤርትራ ክረምቲ ምድሪ ህግደፍ ብዝብህጎ መልክዕ ብደም ይጭቁ፡
ኣብ ምፍሳስ ደም ዝዕቆብን ንህዝቡ ዘይሓልን ስርዓት ከም ህግደፍ ዝበለስ ይህሉʼዶኾን?
ህግደፍ ጸረ-ሰላምን ፍትሕን ህዝብና ምዃኑ፡ ጸረ-ሰብኣዊ ክብርን ሰናይ ጉርብትናን ምዃኑ፡ ጸረ-ቅርጥው ፖለቲካዊ ኣተሓሕዛን
ምዕባለን ምዃኑ፡ ልዕሌና ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ኣካል ፍጹም የለን፡፡
ናይ ህግደፍ እከይ ተግባራቱ ንምምስኻር ይኹን ሓቂʼዶ ሓሶት ኢልካ ምውርራድ ዘየድልዮን፡ ካብ ቅሉዕ ምዃኑ ዝተላዕለ ሓቅነቱ
ከተጻሪ ብዙሕ ላዕሊ-ታሕቲ ዘይሓትት ከም ጽሓይ ቀትሪ ቀደድ ኢሉ ዝርአ ብምዃኑን፡ ንጻሕታሪ ባህርያቱ ኣብ ግምት ብምእታው
ዝኽሽሑ ክፉኣት ተግባራቱ ስኑዳት እዮም፡፡
እቲ ኣብ ክንዲ ሓንቲ ሆስፒታል ይኹን ሓንቲ ዩኒቨርስትይ ምህናጽ ንጸጋታት ሃገርና ጎርጒሩ ብምሕላብ፡ ዝረኽቦ ኣታዊታት ኣቢሉ፡
ሓደገኛ ሳዕቤናት ዝገድፉ ኣጽዋራት ኣብ ምሽማት ኣድሂቡ ዝርከብ ናይ ዝኑባት ስርዓት፡ ካብ መጀመርታ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ
ኣብ ዝተፈላለዩ ዶባት ሃገርና ብሉጻት ዜጋታትና ብፍላይ መንእሰያት ወለዶና ግዳይ ዝኾኑሉ ውግእን ወረ-ውግእን ተጸሚዱ ከሪሙ
ምህላዉ ካብ ዝረጋገጽ ካብ ጽባሕ ፍጻሜታት ጀሚሩ እዩ፡፡
ነዚ ንምርግጋጽ፡ ነቲ ፈቲኻ ጸሊእካ ኣብ ሳዋ ዝበሃል ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ማእከል ወሪድካ ዝውሰድ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቲ
ንምስታፍ ብዝብል ጉልባብ፡ ግን ከኣ እቲ ሓቁስ ናብ ምጽማድ ግዱድ ዕስክርና ንምእታው ኣፍደግኡ 180 ዲግሪ ዝኽፈት ናይ ጭቆና
ሂወት ኣሃዱ ኢልካ ዝጅመሮ መስርሕ ንምእታው፡ ብስም መበል 31 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብኣታቶም እቶም ልዕሊ ፍርቂ
ትሕቲ ዕድመ ክትብሎም ዘድፍር መንእሰያት ዝርከብዎም፡ ካብ 25 ሰነ ጀሚሮም ክሳብ 30 / ሰነ / 2017 ኣብ እቲ ኣገዳስን
ምሕብሓብ፡ ምኽሪ ወለዶምን ሕብረተ-ሰቦምን ዘድልዮም ዕድመ፡ ኮነ ኢልካ ካብ ባህሊ፡ ልምድን እምነትን ሕብረተ-ሰቦም ንምንጻል
ዝቐለለ ምእንቲ ክኸውን፡ ናብʼቲ ክላስ ኣቲኻስ ትምህረቲ ክትከታተለሉ ዘይምቹእን ዉዑይን ዝኾነ ቦታ መሬት ሳዋ ብምወራድ
ካብ ዝፈትዉዎ ሕቑፊ ስድራቤታቶምን ሕብረተ-ሰቦምን ተተመዝሒቖም ዝተጸንበርዎ ቅነ ነበረ፡፡ እዞም መንእሰያት ምእንቲ
ርዓድትን ነብሰ-ምትእምማን ዘጥፍኡን ክኾኑ ምእንቲ፡ ካብ ዝሓለፈ ዙራት ብዝኸፍአ መልክዑ፡ ውርድ ምስበሉ ካብ
መጎዓዝያታቶምን ብዛዕባ ምቕታልን ምርሻንን ከስዕበሎም ዝኽእል ሕግታት ሳዋʼዩ ተነጊርዎም፡፡ ስለ ዝኾነ ከኣ ሕጊ ሳዋ ዘይነሓፎም
ዓሰርተታት ተመሃሮ ኣብʼዚ ገና ክልተ ወርሒ እኳ ዘይመልአ ግዝይኦም ተቐቲሎም ምህላዎም ካብ እቶም ተማሃሮ ሃዲሞም ናብ
ሱዳን ይኹን ኢትዮጵያ ዝሰገሩ መዛንኦም ይምስክሩ ኣለዉ፡፡ ሕጊ ሳዋ ክሰግር ዝፈተነ ምባል ሓሊፍዎስ ዋላ ናብ ኣስመራ ገጹ
ክመሉቕ ዝፈተነʼውን ናይ ምርሻን ዕድል ከጓንፎ ግድን እዩ ዝተባህሎም ኢሰብኣዊ ሕጊ ብዘይርህራሄ ዝትግበረሉን፡ ኣብ እዚ ጉዳይ
ይኹን ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ሰባት ኣመልኪትካ ዝወሃብ ሪኢቶ፡ ሕቶን ሓገዝ ዘይፍቀዶ ምዃኑ ካብ እቶም ስኒ-የብለይ ዓይኒ
ኢሎም ዶባት ዝጠሓሱ ምንጭታትና ኣብርእሲ ምሕባሮም፡ ሂወት ኣብ ሳዋ ናይ ክፉእ ክፉእʼዩ ክብሉ ገሊጾሞ፡፡
ብኻልእ መዳይ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵን ካብ ላዕላይ ዴዳ ጀሚሩ ክሳብ ታሕታይ-ዴደ፡ ኢላላ፡ ደንበኢላላ፡ ከባቢታት ጎሶሞን ደቡባዊ በረኻታት ሻምቡቆን ዝዝርጋሕ ካብ 30 / ሓምለ / ካሳብ 1 / ነሓሰ / 2017 ከምኡ ʼውን ኣብ
ተመሳሳሊ ግዜ፡ ሰሜናዊ ሸነኽ ዛላንበሳ፡ ማይ-ጻዕዳ፡ ሰርሓን ከባቢታት እንዳጋብር-ኮኾባይን ዘጠቓለለ ውግእ ምንባሩ ካብ
ዝጸፈላለየ መኣዝናት ዝረኸብናዮም ሓበሬታታት ይገልጹ፡፡
እዚ ከም እዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ ኣውራጃ ደንካልያ ደሴት ኖራ ዝነብሩ ህዝቢ፣ ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ቦትኦምን ዓዶምን
ንወተሃደራዊ ንቑጣ ኣዕራብ ምሃቡ፡ ተቐማጦ እቲ ከባቢ ኣብ ሓያል ረጽሚ ምስ እቶም ወተሃደራት ኣዕራብ ተጸሚዶም ምህላዎም
ይግለጽ ኣሎ፡፡ እዚ ከኣ ዕለታዊ መነባብርኦም ንኸይገብሩ ዕንቅፋት ኮይኖምዎም ብምህላዎም ምዃኑ ይሕበር፡፡
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!!
ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር!!!
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን መሰጋገሪ መሪሕነት ግሃድኤ-ሕድሪ፡፡

