ማእከላይ ሽማግለ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት
ዕዉት ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣካይዱ።
ማእከላይ ሽማግለ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ብጅምዓት 08-03-2109 ኣካይዱ። መጀመሪያ ኣቦወንበር ማእከላይ ሽማግለ ሓጺር ናይ መኽፈቲ መደረ ድሕሪ ምስምዑ ኣኼባ ብዕሊ ከፊትዎ።

ኣብ መኽፈቲ መደርኡ፡

ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ኣብ ጥሪ 2019 ክካይድ እኳ እንተነበሮ ወጻኢ ካብ ቁጽር ዝኾነ ምኽንያት ከም ዝተናውሐ ዝፍለጥ
ኮይኑ፡ እነሆ ካብቲ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ብዝሓሸን ብዝበለጸን ኣገባብ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ከነካይድ በቂዕና ድሕሪ ምባሉ፡
ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ ማዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቱ፡ ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ ኣብቲ ን 30 ዓመት
ዝተኻየደ ሓያልን ነዊሕን ጽንኩርን ኩነታት፡ በጃ ሃገርን ህዝብን ሓሊፋ ክነሳ፡ ሎሚ ድሕሪ ናጽነት ብሰንኪ'ቲ ግጉይ ፓሊሲ
ስርዓት ህግደፍ፡ እነሀት ንፍቀዶ ስደትን ኣደዳ ቀለብ ዓሳን ዓመጽ ጀነራላት ስርዓት ህግደፍን ረሻይዳን ክትከውን ኣዚዩ
ዘሕዝን ኩነታት ተሕልፍ ከምዘላ ድሕሪ ምግላጹ፡ መሰላን ክብረታን ንምምላስ፡ ጠንቂ ናይዚ ሕሰም ዝኾነ ጨቋኒ
ስርዓትህግደፍ ንምእላይ ዝካየድ ቃልሲ መሪሕ ተራኣ ከተብርክት ዳግም መድረኽ ይጽዋዓ'ሎ ክብል መደርኡ ቀጺሉ።
ኣተሓሒዙ፡ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 1 ዓመት መስዋእቲ ሓርበኛ ጀግና ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ኣመልኪቱ፡ ሓጂ ሙሳ ፡
ምእንቲ ዲንካን ሃገርካን ዝግበር መስዋእቲ ክብረት ምዃኑ፡ ዓቢ ትምህርትን ታሪኽን ኣውሪሱ፡

በቲ ኣብ ማእሰርቲ ቤት

ዝወረዶ ግፋዒ፡ ኣሻሓት ጀጋኑ ኣፍሪዩ ብጃ እኳ እንተሓለፈ፡ ንመዋእል ብጀግንነት ክዝከር ክነብር እዩ ድሕሪ ምባሉ፡ ነቶም
በጃ ሃገር ዝሓለፉን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዕድሜኦም ዘብልዩ ዘለዉ ንጹሃት ዜጋታት በብወግንና ዱዓ (ጸሎት) ክንገብረሎም
ድማ ተላቢዩ። ድሕሪ’ዚ እቲ ብኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝሕሰብ ዘሎ ካልኣይ ጉባኤ ሰናይ
ትምኒቱ ድሕሪ ምግላጹ ንምዕዋቱ ናይ ኩሉ ፈታው ሰላምን ደላይ ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ሓላፍነት ሙዃኑ ድሕሪ
ምዝኽኻሩ፤ ብወገን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መስረት ዘድሊ ምትሕብባር ክገብር ድልው ሙዃኑ ኣረጋጊጹ።
ድሕሪ’ዚ ብኣብያተ ጽሕፈታት ፈጸማቲ ሽማግለ ዝቀረበ ጽብጻብን ሽዱሽተ ወርሕን ናይ መጻኢ መደብ ዕዮን፡ እኹል ክትዕ
ድሕሪ ምክያድ ኣጽዲቁ። ኣቦ-ወንበር ፈጻሚት ሽማግለ ሓው ኣንዋር ኢብራሂም (ኣቡ ረያን) ብወገኑ፡ ነቲ ልዙብን ሕውነት
ዝመልኦ ኣኼባ ድሕሪ ምምጓሱ፡ ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ ማዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ’ውን መበል 1 ዓመት
ዝኽሪ መስዋእቲ ጀግና ሓጂ ሙሳ መሓመድኑር ኣመልኪት ሓጺር መደረ ኣስሚዑ።

ኣብ መጨረሽታ፡ ካብ ኣባላት

ማእከላይ መሪሕነት ዝቀረብ ርእይቶን ለበዋታትን ድሕሪ ምቅባል ኣኼባ ከምቲ ዝተመደበሉ ብዓወት ተዛዚሙ።
ዓወት ንውጹዕ ተቃላሳይ ህዝብና: ውድቀት ንስርዓት ህግደፍን ሳዓብቱን
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና !!!
ክፍሊ ዜናን ምንቅቃሕን
ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት
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