حزب النهضة اإلرتري

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
ኣራሚት ሽማግለ

اللجنة التصحيحية

Eritrean Nahda Party-Correction Committee

መበል 68 ዓመት ዝኽሪ መቅተልቲ ኣቦ-ስውኣት ኣብ ሪያድ ብድምቀት ተኸቢሩ።

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ሪያድ ብጅምዓት 31 መጋቢት 2017 ንዝኽሪ መበል 68 ዓመት መስዋእቲ
ኣቦ-ስውኣት ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረ ብድምቀት ኣኽቢሩ። መሪሕነት ጨንፈር ሪያድ ከምኡውን
ኣሰናዳዊት ሽማግለ ባዓላት ንኣኸበኛታት ናይ እንቋዕ ብዳሓን መጻእኩም ሓጺር መደረን ምስጋናን
ድሕሪ ምስመዖም፡ ታሪኽ ኣቦ-ስውኣት ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረ፡ ካብ ንእስነቶም ክሳብ ግዜ
መስዋእቶም ብዝርዝር ተነቢቡ። ሼኽ ዓብድልቃድር፡ ኣብ ዕሸል ዕድሜኦም እንከለው እዮም ነቲ
ብምምሕዳር እንግሊዝ ንህዝቢ ኤርትራ ዝተዋህበ ናይ ናጽነት መብጻዓ ስለ ዘይተተግበረ፡ ንምብድሁ
ምስ ካሎኦት ጉዱሳት ኤርትራውያን ብጾቶም ኮይኖም ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ዝመስረቱን፡ ከም ምክትል
ፕረዚዳንት ኮይኖም ከም ዘገልገሉን ተጠቂሱ። ብተወሳኺ ሼኽ ዓብድልቃድር ነቲ መግዛእቲ ፋሲሽት
ጥልያን ናይ ምምሕዳር እንግሊዝ ተደሪብዎ፡ ነቲ ብሽቅለት ኣልቦንነትን ድኽነትን ዝሳቀ ዝነበረ ህዝቢ
ኤርትራ ድምጹ ንኸስምዕ ኣብቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባ ንምኻድ እንዳተሸባሸበ
እንኮሎ እዩ ብዑሱባትን ጀጀውትን ኣባላት ኣንድነት ካብዛ ዓለም ብመሳዋእቲ እኳ እንተተኾልፈ፡ ጀግና

እድሪስ ሓምድ ዓዋተ ኣሰር ከቢረ ተኸቲሉ፡ ፈለማ ናይ ሳውራ ጥይት ዝተኮሳ ድሕሪ ናይ ሳላሳ ዓመት
መሪር ቃልሲ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ከፊሉ፡ ናጽነቱ ተጓናጺፉ። ይኹን እምበር እቶም ሕቡእ
ኣጀንዳ ሒዞም ኣብ ደም ተቃለስቲ ህዝብና ጣቢቆም ዝጓዓዙ ዝነበሩ፡ ስርዓት ኢሰያስን ሳዓብቱን፡
ሕልሚ ህዝቢ ኤርትራ ጨውዮም ንዳግማይ ስደትን ሓሰረ-መከራን ኣቃለዖሞ፡ ኤርትራ ሎሚ ብሰላም
ክንበራ ዘይካኣል ንህዝባ እሾኽ ኮይና ኣላ።
ኣስዒቦም፡ ኣቦታት ሽማግለን ዓበይቲ ዓድን ሕብረተ-ሰብ ጀበርቲ ዝተፈላለየ ለበዋታትን ምኽርን ድሕሪ
ምሃቦም፡ ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ (ኣራሚት ሽማግለ) ሓው ኣንዋር ኢብራሂም፡ ንኣኸበኛታት
ድሕሪ ምምስጋኑ፡ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ነዚ ንሰምዖን ነንብቦን ዘለና ዘሐብን ታሪኽን ዝናን ሼኽ
ዓብድልቃድር ከቢረን ካሎኦት ጀጋኑ ሓርበኛታትን፡

ኣሰሮም ተኸቲሉ ናይ ባዕሉ ታሪኽ ክሰርሕ

መድረኽ ይሓቶ ኣሎ፡ ክብል መደርኡ ጀሚሩ። ኣከታቲሉ፡ ሰልፊ ናህዳ ኣራሚት ሽማግለ ነቲ ካብ ዋዕላ
ዝተዋህቦ ሓላፍነት ንምዕማም ለይትን ማዓልትን ብዘይ ዕረፍቲ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ፡ ገሊጹ።
ኣብ መንጎ፡ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብምድዋል መልእኽቲ
ብምስማዕን ግጥምታትን ቁም ነገር ሓዘል ዋዛታት ነቲ ዝኽሪ ፍሉይ ድምቀት ሂብዎ ኣምሲዩ።
በተወሳኺ፡ ኣባላት ተቃወምቲ ውድባት፡ ቤርጌሳውያን ማሕበራትን ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ሱታፌ ናይ
ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ኣኼባ ዝያዳ ድምቀት ሂብዎ ኣምሲዩ።

ዓወት ንውጹዕ ተቃላሳይ ህዝብና
ውድቀት ንስርዓት ህግደፍን ሳዓብቱን
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና

ክፍሊ ዜናን ምንቅቃሕን
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