ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጁባ ዜመሃዝ ጸጥታዊ ውዲት!!

05/ December/ 2016

ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዯቡብ ሱዳን ል፡ ዛጋታትና ብኹለ ኣገባብ ንምቑጽጻር ዜሕግዝ ጸጥታዊ ውዲት ሇዎ ሓዲሽ ሜሊ
ክጥቐም ይፍትን ኣል። እዙ ዜተፈሊሇዩ ዕሊማታት ሇዎ ውዲት ብግብሪ ንምፍጻም ኣቐዲሙ ሓዯ ቕጥዒ ርጊሑ ኣል።
1. ብዚዕባ ውሌቐ ዛጋ ብኹለ መዳዩ መንነቱን ንብረቱን ንምቑጽጻር ዜዓሇመ፡ እዙ ዜስዕብ ቕጥዒ Form ከመሌኡ ይግድድ።




2.

ሙለእ ታሪኽ ሂወቱ። ቑጽሪ ፓስፖርትን ቑጽሪ መንነትን (ታሴራ።)
እንታይ ትሰርሕ ነይርካ? ብሕጋዊ መንገዲ ዲኻ ወይስ ብስግረ ዶብ ወጺኻ?
ትውንኖ ዓይነት ንብረት ኢለ፡ ማኪና እንተሇካ ዓይነታን ቑጽሪ ሰላዳን ( ታርጋ) ትምዜግብ።
ካሌእ ንብረት ትውንን እንተኾይንካ ድማ፥ ዓይነት ንብረትካ ብዜሑን ዋግኡን ገሉጽካ ርእሰማሌካ ተመዜግብ።
እንታይ እዩ ዕሊምኡ ዜብለ ሰሇስተ ምኽንያታት ክጥቐሱ ይኽእለ፥

ቐዳማይ፥ መበገሲ ዕሊማ ኤምባሲ ካብ ጸጥታዊ ስግኣት ስሇዜብገስ ዜድግፎን ይድግፎን ከም መቖጻጸሪ ክጥቐመለ ይሓስብ።
ካሌኣይ፥ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቓ ዜርከቡ ዛጋታትና ኣባሊት ናብ ዯምበ ተቓዉሞ ከይጽንበሩ ጸቕጢ ንምፍጣር’ዩ። ምኽንያቱ
ዜበዜሕ ዛጋ ናይ ፖሇቲካ ዑቕባ ሓቲቱ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ስዯተኛ ከምዜተመዜገበ ስሇዜፈሌጡ ንምርግጋጽ’ዩ።
ሳሌሳይ ምኽንያት፥ ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰሌ ኣብ ኤርትራ ዜወሃብ ምስክርነት ከም ተወሳኺ መርትዖታት ንከይህቡ
ንምፍርራሕ ዜዓሇመ እዩ።
ስሇዙ፥ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዯቡብ ሱዳን፡ ካብ ናይ ወጻኢ ስሇያ ኤርትራ ብዜተዋህቦ ሓበሬታ መሰረት፡ ሓዯገኛ ጸጥታዊ
ውዲት ሇዎ ሓዲሽ ሜሊ ሚሂዘ ኣቐዲሙ መቖጻጸሪ ቕጥዒ (Form) ቐሪቡ ኣል ። እዙ ሓዯገኛ ዕሊማ ሚሂዘ ንዛጋታትና
ምንቕስቓሶም ይኹን ንብረቶም ንምቑጽጻር፡ ብተወሳኺ ድማ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ንምፍጣር ዜዓሇመ እዩ። ሓዯ ካብ ጸጥታዊ
ጸወትኡ ድማ፡ ነዙ ቕጥዕ’ዙ ዜመሌኡ እንተተረኺቦም፡ ኣብ ዲያስፖራ ዜርከቡ ዛጋታት ዯገፍቲ መንግስቲ ከምሇዉ ከም
መርትዖ ከቕርቦ ነዊሕ ግዛ ክሰርሓለ ዜጸንሔ ኣገባብ፡ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቓ ከተግብሮ ዜዯሌዮ ዕሊማ ኣሇዎ።
ብኣንጻሩ ድማ፥ ብናይ ኤርትራ ፓስፖርት ዜንቐሳቐሱ ኣብ ዓመት ድማ ሓዯ ግዛ ሓድሱዎ ዛጋታት ክህሌዉ ስሇዜኽእለ፡ ነዙ
ሓዯገኛ መቖጻጸሪ ቕጥዒ ምስይመሌኡ፡ ፓስፖርትኦም ንምሕዳስ ከምዜኽሌከለ ኣብ ኣብ ግምት እቱ እኩይ ሜሊ እዩ።
መዯምዯምታ፥ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ነዝም ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቕሱ ጸጥታዊ ውዲትን ሓዲሽ ሜሊን ዜሓ ቕጥዒ
ምስ ትመሌኡ፡ ጽባሕ ከም ዯገፍቱ ኣብ መዜገቡ ከስስፍረኩም እዩ። ሙለእ ብሙለእ ድማ ምንቕስቓስኩም ይኹን
ንብረትኩም ክቖጻጸረኩም ከም ጂሆ ክሕኩም እዩ።
ስሇዙ፥ ከም ውድብ ነቕርቦ ጻውዒትን ንሌግሶ ምኽርን፡ ካብዙ ሓዯገኛ ጸጥታዊ ውዲት ምሌካዊ ስርዓት ንምምሊጥ ሓሲብኩም
ክትውስኑ። ነቲ ቕጥዒ ነጺግኩም ድማ ከም ስዯተኛ ፖሇቲካዊ ዑቕባ ሓቲትኩም ሂወትኩም ክትመርሑ ዜሓሸ ኣገባብ ምኻኑ
ምኽርና ክንሌግስ ጽውዒትና ድማ ከነቕርብ ንፈቱ።
ውድቐት ንእኩይ ጸጥታዊ ሜሊ ስርዓት ኤርትራ!!
ሌኣሇማዊ ዜኽሪ ንሰማኣታትና!!

ክፍሉ ዛናን ባህሌን
ስሙር ዯሞክራስያዊ ግናብር ኤርትራ።
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