ሰሚናር በርሚንጋሃም ብምኽንያት መበል 13 ዓመት
ምምስራት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ - መሰረት
ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ - መሰረት ጨንፈር ዓባይ
ብሪጣንያ

ብምኽንያት

መበል

13

ዓመት

ምምስራት ሰልፊ፡ ንተቃላሳይ ኢብራሂም ሓምድ
(ካቡቺ) ኣአንጊዱ

“ወድዓዊ መጻኢ ኩነታት

ሃገርና ኤርትራ ኣብ ክሊ ዞባዊ ለውጥታት “
ዝብል

ኣርእስቲ

ኣልዒሉ

ዕዉት

ሰሚናር

ኣካይዱ።
ብመጀመሪያ ሓው ሙሳ በሺር ሓላፊ ክፍሊ
ዜናን ምንቅቃሕን ንተሳተፍቲ ድሕሪ ምምስጋን፡
ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ድሕሪ እቲ ኣብ 2015 ኣብ
ሰልፊ ዝተኸስተ ቅልውላው ሰጊሩ በቲ ኣብ ከተማ መዲና ስዑዲ ዓረቢያ ዝተኻየደ ውጺኢት ዋዕላ
መሰረት 3ይ ጉባኤኡ ከም ዘካየደ ዝዝከር ኮይኑ፡ እቲ ሰልፊ ነቲ ፈታኒን ጽንኩር ኩነታትን ሰጊሩ፡ እነሆ
ብሓድሽ መንፈስ መደባቱ ሰሪዑ ንጥፈታቱ ብግቡእ ከሰላስል ከም ዝበቀዐ ሓጎሱ ገሊጹ። ሓው ሙሳ
ኣተሓሒዙ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ -መሰረት ዝብል ቅጽል ስም ሒዙ፡ ነቲ ጽንኩር መድረኽ ሰጊሩ ነቲ
ንኣስታት 28 ዓመት ኣብ ኮረሻ ተወጢሑ ህዝብና ዘሳቂ ዘሎ ስርዓት ንምእላይ ዝግበር እጃሙ
ከበርክት ምዃኑ ድማ ኣረጋጊጹ።
ድሕሪ’ዚ ሓው ኢብራሂም ሓምድ (ካቡቺ) ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ዕርቅን
ድሒሩ ዝተኻየደ ስምምዕን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ። ሓው ኢብርሂም ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ
ሃገር ዝተኻየደ ስምምዕ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ማዕከናትን መድረኻትን ብዛዕባ መጻኢ ኩነታት
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዝረብን ዝሕሰብን ብዘይ ምንእኣስ ቆላሕታ ክዋሃቦ ዘለዎን ኣሰካፊ ጉዳይ
ሙኳኑን ትዕዝብቱ ገሊጹ። ነዚ ዘረጋግጾ፡ እቲ ኩላትና ንከታተሎ ዘለና፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ
ብመሪሕነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ሓያል ናይ ቁጠባን ዕብለላን ውድድር ዓቢ
ጽልዋ ከም ዘለዎን፡ ነዚ ሓደጋ’ዚ ንምግጣም ድማ ካብ ሕሉፍ ተሞክሮና ተማሂርና ፍልልይና
ኣወጊድና ሓድነትና ኣደልዲልና ነዚ ጠንቂ ሕሰም ህብና ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ምስ እንገጥሞ እዩ ድሕሪ

ምባሉ፡ ሓው ኢብራሂም ኣብ ትዕዝብቱ፡ ከሰማምዑና ዝኽእሉ ውዕላትን ቅዋማትን ከም ቅዋም ናይ
1952ን፣ ቅዋም ናይ 1997፣ ሰነድ ሼኽ ኢብራሂም ሙኽታር፡ ውጺኢት ናይ ዋዕላ ኣዋሳን፡ ሰነድ
ራብጣ ናይ ኣብናእ ሙንኸፈዳትን ካልኦት ውዕላትን ከም መበገሲ ተጠቂምና ብዘይካ ምስምማዕ ካልእ
ምርጫ የብላናን ክብል ኣስተምህርኡ ዛዚሙ።
ድሕሪ’ዚ ሓው ኢብራሂም ካብ ተሳተፍቲ ዝመጽእ ዝነበረ ርእይቶን ሕቶን ድሕሪ ምምላስ ሰሚናር
ብዓወት ተዛዚሙ።

ውድቀት ንስርዓት ህግደፍን መጋብርቱን
ዓወት ንውጹዕ ተቃላሳይ ህዝብና
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና
ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ- መሰረት ( ክፍሊ ዜና)
ቤርሚንጋሃም ዓባይ ብሪጣንያ
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