
                                       ኤርትራ ብኽብርታታ ትሕበን ሃገር፡                                                                                                                                      
ካብ ኣፍሪቓ ሓንቲ ብኽብርታታ ትሕበን፡ ማሕበራዊ ፍትሒ ብዝግብዝእ ተሰላስል፡ ጸጥትኣ ዝተሓለወ፡ 

ዝዓጠቐ ሰራቂት ኣብ ከተማታት ይኹን ገጠራት ዘይረኣየላ ኤርትራ ጥራሕ እያ።   ንሕና ኤርትራውያን 

ምናልባት ብሑሕ ቀልቢ ዘይንገብረሉ፡ ግን ንወጻእተኛታት ኣብ ኤርትራ ምስ መጹ ኣዝዩ ብዙሕ 

ዘገርሞምን ዝምስጦምን ነገራት ኣሎ።  ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝወረ ወረ ብጅምላ ኣሉታዊ  

ኮይኑ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል፡                                                                                            

*ህዝባ ዘይማዕበለ ደንቖሮ                                                                                                                    

*ጸጥታ ዘይብሉ፡                                                                                                                     

*ከተማታት 24 ሰዓታት ብወተሃደራት ዝሕሎ                                                                                         

*ብምጽወታ ዝነብር፡                                                                                                               

*ሕሱም ድኽነት                                                                                                     

*ስርቂ ከም ዝውቱር ዝውሰድ፡                                                                                                 

*ፍኑው ምንዝርነት፡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*ብዝሒ ግዳም ሓደርነት፡                                                                                                            

*ክፉት ብልሽውና፡                                                                                                                         

*ረሳሕ ከተማታት፡                                                                                                                      

*ረሳሕ ህዝባዊ መዘናጊዕታት                                                                                                              

*ረሳሓት ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት                                                                                                        

* መጎዓዝያታት ኣረጊት ወይ ዳርጋ ዘየሎ 

    ቆጺርካ ዘይጥረሹ ሽግር ዘለዋ ክፍሊ ዓለም ጌሮም ይፈልጥዋ።  ምኽንያቱ እቲ ኩሉ ብመርበብ 

ሓበሬታኦም ይኹን ተለቪዥን ዝተሓላለፍ ወረ ነዚ ዝተጠቕሰን ካልኦት ገፈጥ መፈጥን እየን ዘውርያ።                                                                                                                                 

ዳርጋ ኣብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመጹ ወጻእተኛታት በጻሕቲ እዚ ዝተጠቕሰ ኣሉታታት ስሒቡዎም 

ዘይኮነ፡ ግላዊ ዕግበቶም ንውርዋይ ድኣምበር ህርፋን ኣፍሪቃ ተራእዩዎም ኣይኮኑን።  ሰብ ዘይሓለፎ ነብሰ 

ርውየት ከርውዩ ብኺሎታት ዝምዘን ኣቡ ሰላማ ሸሚቶም ዝመጹን፡ ኣብተን ህዝበን ማሕበራዊ ፍትሒ 

ዝተነፍጎ ሃገራት ከይዶም ክዕምጹን ከበላሽዉን፡ ሕማም ዘሪኦም ዝኸዱ።   

    እቲ ኤርትራዊ ምዃንካ ዘሔብን፡ ነቶም ተጠንቂቖም ዝኣክል መጽናዕቲ ጌሮም ናብ ኤርትራ ዝጎዓዙ 

ወጻእተኛታት በጻሕቲ፡ እዚ ኣብላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ነጥብታ ኣብ ሃገርና ስለ ዘየለ፡ ንኤርትራ ኣካል ናይ 

ኣፍሪቓ ጌሮም ክርእዩዋ የጸግሞም።  እዛ ወተሃደር ዘይረኣየላ ሃገር ከመይ ጌራ ንሽሾ ሓይሊ ኢትዮጵያን 

ተሓባበርቶም ሓያላን መንግስታትን ሲዒራ ኣብ ዝብል ሕንቅልሕንቂልተይ የእትዎም።   እዚ ከኣዩ ኣብ 

ኤርትራ ቁኑዕ ማህበራዊ ፍትሒ ኣሎ ዘብለና።    

   እዞም ኣሉታዊ ሳዕቤናት ንህዝቢ ኣፍሪቃ ረሚሶሞ ዘለዉ ኣብ ሃገርና ጽልውኦም ከይርኤ መደብ 

ትምህርቲ ንኹሉ ዜጋ ” ዘይተማህረ ይመሃር፡ ዝተማህረ ይምሃር፡ ፍልጠት ዘይዓጠቐ ሕብረተሰብ ባንደራ 

ብምምብልባል ጥራሕ ናጽነት ኣሎኒ ክብል ኣይክእልን፡ ካብ ዝብል መተከል ተበጊሱ መንግስቲ ኤርትራ 

ብዘለዎ ዓቕሚ ብኹሉ መዳያት ዓቕሚ ህዝቡ ኣብ ማእቶት ፍልጠት ኣዋፊሩዎ ዘሎ ።   



     ወጻእተኛታት ገያሾ ኣብ ኤርትራ  ኣብ ዝበጽሕሉ ግዜ ዘገርሞምን ዝምስጦምን ነገራት ብንጻርቲ ኣብ 

ላዕሊ ዝተጠቕሰን ብደገ ዝውረን ኣሉታት ኮይኑ ስለ ዝጸንሖም እዩ።  ስለዚ ኤርትራ ካብ ትውንኖም 

ክብርታት ገለ ንምጥቃስ፡-----   

*ምዕቡል ህዝባ                                                                                                

*ጸጥታ ዝሰፈና                                                                                                   

*ኣብ ከተማታት/ገጠራት ወተሃደር ዘረኣየላ                                                                                

*ብጉልበቱን ረሃጹን ዝነብር ህዝባ                                                                                      

*ድኽነት ከተጥፍእ ትቃለስ                                                                                                       

*ስርቂ ዘይረኣየላ                                                                                                              

*ዝሙት ዘይዝውተረላ                                                                                    

*ግዳም ሓደር ዝሃሰሰላ                                                                                               

*ብልሽውና ዝሃሰሰላ                                                                                                                

*ጽሩይ ከተማታታ                                                                                                         

*ጽፉፍ ህዝባዊ ኣገልግሎ                                                                                                        

*ጽፉፍን እኹልን ኣገልግሎ መጎዓዓዝያ                                                                                               

*ጽሩይ ህዝባዊ መናፈሻ                                                                                                        

*ብዓቢኡ ኣብ ኩሉ ነጥብታት ንዝበለጸ ፍትሒ ትሰርሕ ሃገር 

      ክብርታት ኤርትራ ዝነበረን ኣብ ግዜ ሰውራ መሊሱ ዝደለበን ይኹን እምበር ምሕላው ኣየድልዮን 

ኣየስምዕን።  ቁንቁን ተሓቢኡ ህድሞ ከፍርስ ዓንዲ ይፍሕር።  ቆናቁን ደቂ ሃገር ድማ ተሓቢኦም 

ክብርታትና ከበላሽዉ/ከበላሽዋ ከም ዝጽሕትሩ ኣይንዘንግዕ።    

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታት                                                                                                

ዓወት ንሓፋሽ                                                                                                            

ገብረንጉስ መስመር                                                                                                              

ጥቅምቲ 5, 2017 

                                                                                                          

    

 


