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ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ኤርትራ
ኣብ ሆሊንዴ

ጉባኤ ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ኤርትራ ኣብ ሆሊንዴ ብዒወት ዛዚሙ ፥
ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ኤርትራ ኣብ ሆሊንዴ ፡ መዱብዎ ዝጸንሐ ጉባኤ ማሕበር ብዕሇት 07-10-2017
ኣካይደ። ኣቦ መንበር ማሕበር ፥ ናይ እንኳዕ ዴሓን መጻኩም ቃል ዴሕሪ ምሃቡ ፥ ንተሳተፍቲ
ኣባሊትን ፡ ከምኡ’ውን ነቶም ብቕቡል ምኽንያት ንጉባኤ ክመጽኡ ዘይጠዒሞም ኣባሊትን ፥ ተዯናገጽትን
ብምዝካር፥ ነዚ ቅደስ ናይ ግብረ-ሰናይ ማሕበር ሓቢርና ናይ ምዴንፍዐን ምቕጻለን ንምዝታይ
ምምጻእኩም ብስም ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ሆሊንዴ ፥ ብዝያዲ’ውን ብስም እቶም ክንሕግዞም ዝግብኣና
ናይ መዯበር ከሰሊ ኣካሇ ጽጉማን ብምምስጋን ኣኼባ ከፊትዎ። ቀጺለ ፡
ነጻ ማሕበር ናይ ኣካሇ ጽጉማን ብምቛም ኣዴማዕን ዒቢ ኣስተዋጽኦን ክህልዎ ፥ ኣብ ኤርትራውያን
ከይተሓጽረ ናይ ዒሇም ግብረ- ሰናይ ቆሊሕታ ክረክብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዒት ዒቢ ዕንቅፋት ምዃኑ
ኣስሚርለ። ኣብዚ እዋን’ዚ ዋሊ’ ኳ መሊእ ህዝቢ ኤርትራ ስቓይን ናይ ሓሳረ መከራ ህይወት የሕልፍ
እንተሎ ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ንነጻነት ኤርትራ ዝሰንከሇ ኣብ ስዯትን ውሽጢ ሃገርን መዏቀኒ ዘይብለ
ሕሰም የሕልፍ ከምዘሎ ርደእ ምዃኑ ኣስሚርለ። ካብዚ መሪር ሓቂ ብምብጋስ ነቲ ብ 2002
ዝተወስዯ ስጉምቲ ምቛም ነጻ ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ብመሪሕነት ሓውናን ብጻይናን ተስፋይ
ተኽልዝጊን ከልኦት ብጾትን የመጉስን የመስግንን።

ቀጺለ ኣቦ መንበር ማሕበር ሓፈሻዊ ሃሇዋት ኣካሇ-ስንኩሊን መዯበር ከሰሊ፥ ብፍሊይ ዴማ ናይ ዝሓሇፉ
ዒመታት ማሕበርና ብወግዑ 2011 ካብ ዝምስረት ንዕብየት መሕበር ዝተገብሩ ጻዕርታትን ፥ ማሕበር
ክገብሮም ዝጸንሐ ዯገፋት ይኹን ንጥፈታት ከምኡ’ውን ኣብ ጉዕዞ ዘጋጠሙ ብዴሆታን ብሰፊሑ
ጻብጻቡ ዴሕሪ ምቕራብ ፥ ገንዘባዊ ጸብጻብ ንምቕራብ ናብ ተሓዝ ገንዘብ ማሕበር ኣመሓሊሉፍዎ።
ተሓዝ ገንዘብ ማሕበር ብወገኑ ኣታውን ውጻእን ገንዘባዊ ጸብጻብ ማሕበር ብዯቂቑን ብጽፈትን ዴሕሪ
ምሕባር ፥ ኣኼባ ናብ ኣባሊት ንክበርህ ዝዴሇ ሕቶታትን ናይ ርእይቶታትን ምልውዋጥ ተመሓሊሉፉ።
ኣኼበኛ ፡ ንዝቀረበለ ጸብጻብ ሓፈሻዊ ሃሇዋት ኣካሇ ጽጉማን መዯበር ከሰሊን ፡ ብወገና ክንገብሮም
ዝጸናሕና ዯገፋት ይኹን ንጥፈታት ፡ ጽፉፍን ብሩህን ምዃኑ ዕግበቱ ዴሕሪ ምግሊጽ ፡ ኣብ ናይ እንካን
ሃባን ተዯጋጋፊ ሓሊፍነታዊ ልዙብ ርእይቶታት ተጸምዯ። ገሇ ንምጥቃስ ፥ ኣብ እነካይድ ጐስጓስ ፥
 ብተበግሶን ዕሊማን ናይ’ዚ ማሕበር ፡ ገሇ ብፍሊጥ ፡ ገሇ ዴማ ብዘይምፍሊጥ፡ ብዙሓት ሰባት
ስሇዝዯናገሩ ፡ እዚ ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ኤርትራ ፡ ካብ ዝዀነ ፖሇቲካዊ ጸጊዕ ነጻ ፥
መኽሰብ ኣልቦ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር ምዃኑ ምግሊጽን ምቅሊሕን ከምዘዴሉን ፥
ብተወሳኺ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ንዴንፋዏ ማሕበር ፥ በብወገኑ ክጉስጉስን ኣባሊት ክስሕብን
ከምዘሇዎ ርእዩ።
 ገንዘባዊ ዒቕሚ ማሕበር ንምዴንፋዕ ፥ ካብ ግብረ ሰናይ ማሕበራትን ትካሊትን ሓገዝ ክርከበለ
ዝኽእል መዯባት ክንፍትሾ ከምዘሎና ተሓቢሩ። ብተወሳኺ እቲ ብወገና ክንገብሮ እንኽእል
ናይ ዴራር ዕዴመ ብምዴሊው ወፈያታት ምሕታት ሓጋዚ መዯብ ክቕጽል ከምዘሇዎ ።
ብዴሕሪዚ ምምራጽ ሓዲስ ኣካያዱት ሽማግሇ ፡ ሓዯ ካብቲ መዯብ ስሇዝነበረ፥ ብምልኡ ኣኼበኛ ፡ነታ
ዝጸንሐት ሽማግሇ ዝጐዯሊ ወሲኽካ ክትቅጽል ስሇዝተሰማምዏ ፥ ሓሙሽተ ዝኣባሊታ ኣካያዱት ሽማግሇ
ማሕበር ኣቚምና ። ናይዚ መዒልቲ’ዚ ኣኼባ ፍለይ ዝገብሮ ፥ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ብመሰረት ዕሊማ
ማሕበር ሓሊፍነታውን ፡ ልዙብ ሃናጺ ዝዯጋገፍ ርእይቶታቱን ንዕሊማ ማሕበር ዘዯንፍዕ ፥ ሞራል ዝህብ
ምንባሩ ንኩለ ኣባል ምስጋናን ሞጐስን ይግባእ።
በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ንኩለ ኣብ ሆሊንዴ ዝነብር ኒሕ ዘሇዎ ኤርትራዊ ክንብሎ እንዯሉ፥ ልእሊውነት ሃገርና
ብብዙሕ መስዋእትን ስንክልናን ዝተረጋገጸን ፥ ክቡር ታሪኽናን ሓበናን ጥራይ ዘይኮነስ ፥ ክንዕቅቦን
ክንሕብሕቦን ዘሎና ፥ ሃገራዊ ሓሊፍነትን ፡ ግዳታን ምዃኑ፡ ኩለ ኤርትራዊ ክፈልጦ ዝግባእ ሓቂ
እዩ። ንጀጋኑ ስውኣት ሞጐስ ፥ ንኣካሇ ስንኩሊን ምሕጋዝን ፥ ሃገራዊ ሓሊፍነት ናይ ንፍሲ ወከፍ ዜጋ
ምዃኑ ምዝኽኻር ዘዴልዮ ኣይመስሇና። ካብዚ ሓቂ ብምብጋስ ዒቕምና ዝፈቕድ ምሕጋዝ ፥ ዝያዲ
ንነብስና ናይ ሕልና ዕረፍቲ ስሇዝህበና ፡ ነፍሲ ወከፍና ሃገራዊ ሓሊፍነትና ዘቕስን ተግባር ከነሰንዮ
ነማሕጽን።

ዘሇሇማዊ ዝኽሪ ንጀጋኑ ስዉኣትና !!
ክብርን ሞጐስን ንህዝቢ ኤርትራ !!

ሽማግሇ ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ሆሊንዴ

