ወራርን ጎበጣን ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ
ከብቅE ኣለዎ!!
ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ሳምንታት፡ ጃንዳ ወያነ ኣብ ልUላዊ መሬት ኤርትራ ቅሉE
ወራር ከም ዘካየደ፡ በቲ ባEሉ ዘውጽO ብጃህራን ታህዲድን ዝተሰነየ መግለጺU፡
ንዓለም ኣጋዊሕዎ ኣሎ።
Eዚ ጃንዳ Eዚ፡ ነዚ ሓደገኛን ተዅታዂን ስጉምቲ ክወስድ፡ ክEለትን ሓይልን
ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ፤ ነዚ ግህሰት Eዚ ንክፍጽም፡ Eቶም ብድሕሪት ዝደፋፍEዎ
ኣካላት ዘዝኣዘዝዎ ንክፍጽም ስለ ዝቕሰብ፡ ኣብ ዓለማዊ መጋባEያ ክጣበቑሉን፡
ብዜና ማEከናት ክጎላብብሉ ብምትEምማን፡ ዝገብሮ ገበን ምዃኑ ኣጸቢቕና ንፈልጥ
Iና። ነዚ ግህሰት Eዚ Eናፈጸመ ከሎ፡ ከምዘይፈልጡ፡ ባEሉ “ወቒA” Iሉ
Eናተኣመነ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ በደሉ ዝኹንኑ፡ ንበዳልን ንተበዳልን፡ ብኣልማማ
“ክልቴኹም ዓቕሊ ግበሩ” ዝብል ምስሉይን Eሽሽታውን መግለጺታት፡ ካብ ዋና
ጸሓፊ ውዱብ ሕቡራትን ሃገራትን፡ ኤውሮጳዊ ሕብረትን፡ ካብቶም ለኣኽቱን፡
ክንሰምE ጸኒሕና ኣሎና።
ነዚ ጃንዳ’ዚ፡ ነቲ ዝፍጽሞ ዘሎ ተደጋጋሚ፡ በደልን ጸይቅን፡ ኣብ ልEሊ ኣህዛብ
ኤርትራን ቐርኒ ኣፍሪቃን፡ ከም ድላዩ ክEንድር፡ ደረት ዘይብሉ ዲል፡ ንጸይቂ ነጻ
ፍቓድ ተዋሂብዎ፡ ከም ዘሎ ዓለም ብEሽሽታ EትEዘቦ ዘሕዝን ተርEዮ ኮይኑ፤ ሕጂ
ድማ መመሊሶም Eጋደድ ስለ ዘሎ። ነዚ ንEቐትን ዓመጽን’ዚ መግትI ክግበረሉ
ናይ ግድን ክኸውን ኣለዎ።
ሰለ ዝኾነ ንሕና ኤርትራውያን፡ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ኩነታት፡ ብታህዲድን
ዝርያን ተሳናቢድና Eንድሃል ህዝቢ ኣይኮናን! ንዓመጽን በደልን ካብ ዝመጸ
ይምጻE ብዘየገድስ፡ ትEግስትን ትብዓትን ተዓጢቕና፡ ብሕጋዊ መንገዲ ክንገጥሞን
ክንምክቶን፡ ሎሚ Eው’ን ቅሩባት ኣሎና።
ስለዚ፤ ከም’ዚ ኣብ ዝሓለፈ Eዋናት ከነካይዶ ዝጸናሕና ጸላዊ ተቓውሞታት፡ ነዚ
ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ፍጻሜ፡ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ከይወዓለ ከይሓደረ ክኹንኖ፤፡ ነቲ
ፍጻመ ክምርመር፡ መንግስቲ ኤርትራ ንዘቕረበሉ ጠለብ ክሰምE፤ ነቲ ዓሰርተ
ዓመት ኣቑጺሩ ዘሎ ብይን ናይ ዶብ፡ ሓላፍነቱ ዘይመስካሙ ቅሬታና EናስማEና፡
ብቕልጡፍ ኣብ ፍጻመ ከብጽሖዎ፤ ኣብ ልEሊ ወያነ ተሪር ስጉምቲ ክወስድን፤ Eቲ
ዘይፍትሓዊ Eገዳ ክልዓልን፤ ዝጽውE ሓያል ሰፊሕ ጎስጓስ ነበግስ። ከምU Eውን
ናብ ኣባላት ታሕተዋይን ላEለዋይን ባይቶ ኣመሪካን፡ ንዋና ጸሓፊ ውደብ ሕቡራት
ሃገራት ባን ኪ-ሙንን፡ ንወይዘሮ ሂለሪ ክሊንተን፡ ጸሓፊት ወጻI ጉዳያት መንግስቲ
ኣመሪካን ዝጠመተ፡ ህዝቢ ክታሙ ዘንበረሉ ደብዳቤታት ክንልEኽ፡ ኩሉ
ኤርትራዊ ዜጋ ክEጠቐሉ ብትሕትና ንላቦ። Eቲ ጎስጓስ፡ ካብ 31 መጋቢት 2012
ክጅምር Eዩ። ክሳብ 13 ሚያዝያ ዝቕጽል ኮይኑ፡ ኣብ’ታ ፍልይቲ Eለት ድማ፡
ኣብ 600 L Street NW. (ማEከል ኤርትራውያን) ንምሉE መዓልቲ ዝኸይድ፡
መደብ መዓልቲ ወፈራ ክህልወና ተወዲቡ ኣሎ።(Action Day) ክታምና ንምስፋር

ካብ Eለት 31 መጋቢት (March) ክሳብ 13 ሚያዝያ (April) ኣብ ዝጥEም ሰዓታት
ኣብ ማEከል ኤርትራውያን Eናመጻኹም ነቲ ፎርም ክትመልEዎ ንሕብር::
ከም ዝሓለፈ Eዋን ዘርኣናዮ ስሙር ሓያል ቅልጡፍ ስጉምቲን ሕጂ ድማ
ክንደግሞ፡ ከም ወትሩ ብሓባር ንልዓል።
ዓወት ንሓፋሽ!
ዓወትና ናይ ግድን Eዩ!!
ሓይሊ Eማም ህዝባዊ መኸተ፤ ዋሽንግቶንን ከባቢኣን፡

