حزب النهضة اإلرتري

ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ

اللجنة التصحيحية

ኣራሚት ሽማግሇ

Eritrean Nahda Party-Correction Committee

ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ ጨንፈር ጅዲን ከባቢኣብ ንዝኽሪ መቅተልቲ ኣቦስውኣት ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረ ብድምቀት ኣኽቢሮም

ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ ጨንፈር ጅዲን ከባቢኣን ንዝኽሪ ኣቦ-ስውኣት ሼኽ ዓብድልቃድር
ከቢረ ብድምቀት ኣኽቢሮም።
ብመጀመሪያ ሓሊፊ ጨንፈር ጅዲ ሓው ኣውልኼር ንኣኸበኛታት ናይ እንቋዕ ብዲሓን
መጻእኩም ሓጺር መዯረ ድሕሪ ምስምዑ፡ ንዝኽሪ ኣቦ-ስውኣት ኣመልኪቱ፡ ነቲ ካብ ኣብ
ትሕቲ ባዕዲውያን ተንበርኪኽኻ ምንባር መስዋእቲ ዝመረጸ ቀዲማይ ስውእ ምእንቲ
ናጽነት ኤርትራ ኣቦ-ስውኣት ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረ እንሆ ብዕሱባት ኣባሊት ኣንድነት
ካብ ዝቅተል ልዕሉ 68 ዓመት ኮይኑ፡ ገና ጀግንነቱ ዝናኡን ካብ ወሇዶ ናብ ወሇዶ
ይሰጋገር ኣሎ ድሕሪ ምባለ፡ ነቲ ብክፍሉ ዜና ዝተዲሇወ ሓጸርቲ ታሪኻት ኣቦ-ስውኣት
ኣንቢቡ።
ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ (ኣራሚት ሽማግሇ) ሓው ኣንዋር ኢብራሂም ብወገኑ፡ ነቲ
ብጨንፈር ጅዲ ዝተገብረ ምድሊዋት ድሕሪ ምምስጋኑ፡ ዕሊማ ናይዚ በብዓመቱ ዝካየድ
ዘሎ ዝኽሪ ኣቦ-ስውኣት ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረ፡ ንስሇ ምዝካር ጥራይ ዘይኮነስ፡ ነቲ

ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ዝኸፈሇለ ዕሊማ፡ ጀግና ሓርበኛ ስውእ ሓምድ ኢድሪስ ዓወተ ኣሰሩ
ተኸቲለ ዝፈሇሞ ሳውራ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንልዕሉ 30 ዓመት ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ድሕሪ
ምካያደ፡ ካብ ባዕዲዊ መግዛእቲ ተገሊጊለ።
ሓርበኛ ኣይነብርን እዩ ታሪኹ እዩ ዝነብር። ሼኽ ዓብድልቃድር ድማ ነቲ ምእንቲ ዕሊማ
ዝኸፈሎ ክቡር ዋጋ ምዝካርን፡ ጀግንነቱን ሓበንን ዝመልኦ ታሪኹን ንወሇዶታት
ምስግጋር፡ ከምኡውን ነቲ ሕልሚ ኩሎም ሰማእታትናን ጠሉሙ ንልዕሉ ርብዒ ዘመን
ህዝብና ብኣልማማ ዘሳቂ ዘሎ ኣረሜናዊ ስርዓት ህግዯፍ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንምእሊይ
ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ኣዯልዱለ ኣሰር ከቢረን ኣሰር ኩሎም ጀጋኑና ክስዕብ መታን ናይ
ምዝኽኻርን ምልዕዓልን ሓሊፍነትና ስሇ ዝኾነ እዩ ኢለ።
ሓው ኣንዋር ንውሽጣዊ ጉዲያት ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ ኣመልኪቱ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ
ዕርቂ መስርሕ፡ ብወገንና ብዘይ ቅድመ ኩነት እኳ እንተተቀበልናዮ፡ እቲ ካልኣይ ሸነኽ ግን
ብዝተፈሊሇየ ምስምስ ነቲ መስርሕ የዯናጉዮ ምህሊዉን ኣብሪሁ። ይኹን እምበር መሪሕነት
ሰልፊ ንዘውጽኦ መዯባት ንምትግባሩ ይኹን ንምዕዋቱ፡ ከምኡውን ነቲ ኣብ ሰልፊ
ዝተኸስተ ቅልውሊው ንምስጋር ከይተሓሇሇ ዓቲቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሉጹ።
ኣቦ-ወንበር ኣራሚት ሽማግሇ ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ ሓው ኣንዋር ብተመሳሳሉ ነቲ ብ30
መጋቢት 2017 ኣብ ጨንፈር ሪያድ ዝካየድ ዝኽሪ ኣቦ-ስውኣት ክካፈል ሙኻኑ ነዘኻኽር።

ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ
ውድቀት ንስርዓት ህግዯፍን ሳዓብቱን
ዘልኣሇማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና
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