
ዕለት 18/08/2019 

ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ኦስሎ(ኖርወይ)! 

 

አብቲ ብዕለት 16/08 /2019 ኣብ ከተማ ኦስሎ ዝተገብረ ሰላዊ ሰልፊ ቡዙሓት ኤሪትራውያን 

ተኻፊልናዮ። ንሕና ኤርትራውያን ሃርና *ደቀይን ነብሰይን ኣይጠዓመንን ፡ ኣነ ንደቀይ 

ኣጥፊኤን ኣባሪረን ከይኣክል ፡ ሕጂ ከኣ ንዝተረፉ ሒዘ ይሽየጥ ኣለኹ እሞኦ ሩድኡኒ* ኢላ ኣብ 

ተእውየሉ ዘላ ሰዓት ድቃስ ለይቲ ካባና ተሰዊራ ኣላ። እምብኣር ሕጂ እውን ከም ትማሊ ንሕና 

ደቃ ኣብ እቶም ንነብረሎም ህዝቢን መንግስትን ኣብ ቃርዕ ወጺእና ነእውየላ ኣለአና። ኣብቲ 

ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ዝገበርናዮ ሰላማዊ  ሰልፊ : ዓቐኖም ጥራይ ዘይኮነስ : ብዓይነቶም 

እውን ሙዑታት ዝኾኑ ሃገራውያን ተረኺቦም : ነቲ ናይ ህዝብናን መሬትናን ስቅያት ንዓለም 

ንምጥራዕ ዝገበርናዮ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም : ብናይ ቃልሲ ወኒ ዛዝመሞn እቲ ህዝቢ 

አብቲ ዝተባህሎ መራኸቢ ቦታ ብሳዓቱ  ብምምጻእ : ንኹሎም ኣብ ሃገርና   ዝዘነቡን ዝዘንቡ 

ዘለዉ ሓደጋታትን ሽግራትን ዝገልጹ ጭሮሖታት ሒዞም : እናጨርሑ ብሰልፊ ኣብ 

ቤተመንግስቲ በጺሖም:: እታ ንብዓት ደም ናይ መሬትናን ህዝብናን ኣብያተ እምነታትና ምስ 

መሪሕነታተንን ትጠርዕ ብዝሕ ዝበለ ገጻት ዝሓዘት ደብዳቤና ከኣ ፡ ሓላፊት ኮሚቲ ናይ 

ኖርወይ ወጻኢ ጉዳያት ኣብ ፓርላማ : ኣብቲ ዝነበርናዮ ቅርዓት ፓርላማ መጺኣ ተቐቢላትና። 

ንሳ ኣብ ዘረባኣ ነቲ ናትና ዘይሕለል ሙዑት ተገዳስነትና ኣድኒቓ፡ ነታ ዝተቐበለትና ደብዳቤ ከኣ 

ተገዲሳ ከም እተምቡባን መልእኽትና እውን ናብታ ንሳ ትመርሓ ኮሚቲ ከም ተብጻሓልና 

ሓቢራትና። ኣብታ ዘረከብናያ ደብዳቤ : ተወሳኺ እቲ ዝጸሓፍናዮ ኣብየቱታ ህዝብና : ሑቡራት 

መንግስታት ኣብ 2016 ኢሳይስን ጭፍሩኡን ኣብ ኤሪትርያ ሕብረተሰብኣዊ መቕተልትን 

ዓመጽን ፈጺሞም ኢሉ ዝፈረዶም : ኣብ 2019 ከኣ ንሱን ከደምቱን ኣብ ኤሪትረያ መሰል ናይ 

እምነት ኣቕዋማት ምጭፍላቖም ጥራይ ዘይኮነስ : እንኮላይ ነተን  ሃይማኖታትን ህዝበንን 

ብመቑሕ ሓጺን ኣሲሮም : ክሳብ ሂወት ሰብ ከይተረፈ እናጠፈኤ ይኸይድ ከምዘሎ 



ዝተወሃቡዎም ውገዛዊን ተግሳጻዊን ሓዘል ጽሑፋት ንኸምብቡዎም ብጹሕፍ ተማሕጽናዮም::  

ኮሚቴ ሓይሊ ዕማም ኦስሎን ከባቢኣን ነታ መዓልቲ ዝበቕዕ ዝበለቶ ቃል ብቓንቃታት 

ትግርኛን ዓረብን አብቲ ናይ ሰልፊ ቦታ ኣምቢባ:: ገለ ካንቲ መእተዊ ንፓላማ ዝተረከበ 

ደብዳቤ እውን ብኖርወጅኛ ተነቢቡ:: ቡዙሓት ካብ ሰልፈኛታት ከኣ ብናቶም ተበግሶ 

ንኩነታትናን ንነታ መዓልቲ ሰልፊ ኣግሊሖም ዝገልጹ መደረታትን ግጥምታትን ብትግርኛን 

ብትግራይትን ብምስማዕ: ነታ ንህዝብናን ሃገርናን ዘእወናላ መዓልቲ : ንክሳብ ዝተፈቅደልና 

ሰዓት ድምጾም ዓው ኢሎም ኣስሚዖም:: ኣብ መውደኣታ ብዝኽሪ ሰምኣታት መደብና 

ዛዚምና። 

ኮሚቴ ሓይሊ ዕማም ኦስሎን ከባቢኣን ዋላ እኳ እቲ ውራይ ናይ ኩላትና እንተኾነ : 

ንኹሉኹም ደቂ ሃገር ጸዋዒትና ኣኽቢርክም ብምጻእኩም የቐንየና ንብል። በዚ ኣጋጣሚ እውን 

ነቶም ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ናብ ህዝብና ንኽትበጽሕ ኩውን ብምግባርኩም : ነዛ  መዓልቲ እዚኣ 

ዕውቲ ንኽትከውን ዝተሓባበርኩሙና ግለሰባት : ቶጎርባ ሚድያ : ኣሰና ቲቪ : ናይ ፌስቡከን 

ዋትስኣፕን መሓዙት…. ወዘተ የቐንየልና እናበልና : ንኣብ ቅድሜና ንዘለዉ ኣድለይቲ 

ሃገራውያን ዕማማት ከኣ ከምዚ ወትሩ ሓገዝኩም ኣይፈለየና ንብል:: 

ውድቀት ንኣጽናትን ከዳዕን ኢሳያስስን ኣገልገልቱን : ፍትሒ ንኤርትሪያን ህዝባን! 

ኮሚቴ ሓይሊ ዕማም ኦስሎን ከቢኣን 

 

 

 

 

 

 



 


