حيدرى- جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ -ሕድሪ
-

ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT – HIDRI

ጀኔራል ስርዓት ህግደፍ ቀዳመ-ሰናብቲ ኣበርክትኡ ኣብ ሰውራ ተተሪኹ
ሰኑይ ሞይቱ ዝበል ዜንኡ ተቓሊሑ!!!
ኣብ እዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልታት እቲ ካብ 1966 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ናብ ሰውራ ኤርትራ ብምጽንባር ሃገራዊ
ግብኡ ከም ዘበርከተን፡ ኣዝዮም ጽንኩራት ኩነታት ሰውራ ኤርትራ ብምሕላፍ ናጽነት ክርኢ ከም ዝበቐዐን በታ ግርም ጌራ
ንብዓት ሓርገጽ ምንባዕ እትኽእለሉ ቲቪ ኤረ ዓንገረር ክበሃለሉ ዝቐነየ ብልጋደር ጀኔራል ህግደፍ ሙሳ ራብዓ ምዕራፉ ሎሚ
ሰኑይ 14 / ነሓሰ / 2017 ብመልክዕ ዜና ቀሪቡ፡፡

ኣብʼዚ ውሽጢ እዚ ሳልስቲ ነዚ መፋነዊ ሂወትካ ዘዳለናዮ ጽንብል ብመስኮት ተሌቭጅን ነመሓላልፎ ኣለና እሞ ረኣዮ ተባሂሉ
ከይከውን ዘሰክፈካ ብ/ ጀኔራል፡ ሞይቱ ( ተሰዊኡ ) ዝብል መቓልሕ ዝፈነወት ቲቪ ኤረ፡ መስኮታ ኣብ ምስሓግ ከሎ ብግዴታ
ልብሲ ማዓርጉ ለቢሱ ክስኣል ዝተገደደ ዝመስል ስእሉ ኣሰንያ ንተዓዘብታ ቅልቅል ኢላቶም፡፡ እቲ ዝገርም እዚ ገዲም ተጋዳላይ
ክንድዚ ክዝንተወሉ ዝቐነየ ሽምን ኣበርክቶን እንተኔርዎ፣ ካልእስ ይትረፍ ዓሚ ድዩ ቅድሚ ዓሚ ዘይተተረኸሉስ ኣይንብልን!
ግን ካልእስ ይትረፍ ዋላ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ድዩ ቅድሚ ወርሒ ስለምንታይ ብዛዕብኡ

ክትረኽ ዘይተኻእለ᎓ ምስ ባህሪ ህግደፍ ሪኢኻ ዘተሓሳስብን ዘተዓዛዝብን እዩ፡፡ ስለምንታይʼከ ኣብ ሎሚ በጺሑ ነቲ ኣብ
ጽልእን ቅርሕንትን ዝተሰረተ ( ብፍላይ ንተጋደልቲ ተሓኤ ) ማእከል ዝገበረ ዛንትኡ ክዝከር ተደልዩ?
ህዝባዊ ሓይልታት ( ህግሓኤ ) ኣብ ኣውራጃ ሳሕል መርገጺ እግሪ ክትረክብ ዝገበሮ ጻዕሪ መወዳድርቲ ከም ዘይነበሮን ቃጽያ
ተሓኤ ይስዕር ምንባሩን ቂም ክትትኹትኽ ዝቐነየት ቲቪ ቅርሕንትን ቂምን፡ ስለ ምንታይ እያʼኸ ምርኩሳ ናይ ቂም ዓዘፍ-ዘፍ
ክኸውን ዝመረጸት? መቸም እዚʼውን ምስሕሉፍ ደሚርካ ኣብ ናይ ትዕዝብቲ ከርቱን ዝኣቱ እዩ፡፡
ሙሳ ራብዓ ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት ብፍላይ ድሕሪ ንስልጣን ወጻኢ ጉዳይ ሚንስተር፡ ሚንስትር ሃይለ
ወልደትንሳኤ ( ድሩዕ ) ተረኪቡ ንህግደፍ ከገልግል ዝጸንሐ እሞ ብኽቱር ተስፋ ምቑራጽን ካካይ ጠባይ እሰያስን የንጸርጽር
ምንባሩ ዝግለጽ ነብስሄር ዓሊ ሲዒድ ዓብደላ ምሟቱ፡ ኣብ መስተ ዝዕቆብን ሰኽራምን ኮይኑ ምንባሩ እዩ ዝግለጽ፡፡ ብኣንጻሩ
ግን ከምእቲ ዉጩ ሞይቱ እንከሎ ንምኹሓል ታሪኹ ክጥዕም ተባሂሉ ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ኮይኑ ምህላዉ ዝተነግረሉ፡ ሙሳ
ራብዓʼውን ንምጥፍኡ ዝኾሓሕል ስልጣን ኣዛዚ ምብራቓዊ እዚ ታበሂሉ ክጽዋዕ ሰሚዕና፡፡
በዚ ኣጋጣሚ ነዚታትን ካልእ ሽርሕታትን እትኽሽሕ እዋን ሓቂ፡ ከም ጸሓይ ንግሆ በጣዕ-ጣዕ ኢላ ኣብ መላእ ኤርትራ ምብራቓ
ዘይተርፍ እዩ፡፡ እቶም ዝተረፍኩም ገዳይም ተጋደልቲ ድዩ ምሁራት፣ ሚንስትራት ድዩ ሰብ ተመኩሮ፣ እዚ ወላዲ እኪት ዝኾነ
ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ብዋጋ ሂወትኩምን ታሪኽኩምን ከይተጣልዐ ሕቆኹም ሂብኩም ይኣክል እባ ሎምስ ክትብሉን ኣብ
ደንበ ፍትሒ ክትጽንበሩን ብኽብሪ ትዕደሙ፡፡
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!!
ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር !!!
14 / ነሓሰ / 2017
ቤት ጽሕፈት መሰጋገሪ መሪሕነት ዜናን ባህልን ግሃድኤ-ሕድሪ

