حزب النهضة اإلرتري
اللجنة التصحيحية

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣራሚት
ሽምግለ

Eritrean Nahda Party
Corrective Committee
ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፈተና ዘእቱ፡ ህግደፍን ሳዓብቱን ጥራይ እዮም ክኾኑ ዘለዎም።
መልእኽቲ ኣራሚት ሽማግለ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ብምኽንያት ማዓልቲ ተጎሩባ

ወርሒ መጋቢት ብዘይካ እቲ ኣህጉራዊ ማዓልቲ ደቂንስትዮ ኣመልኪትና እነኽብራ፡ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ
ኤርትራ ፍሉይ ፍጻሜታት ዝተኸሰተላ ፍልይቲ ወርሒ እያ።

ቀዳምይ ስውእ ምእንቲ ናጽነትን

ሓርነትን ኤርትራ ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረ ዝተሰዋኣላ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ምኻና፡ እቶም ብቁጽሮም
ኣዝዮም ውሑዳት መባእታዊ ኣጽዋር ዝነበሮም ሰራዊት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ ምስቲ

ኣዝዩ

ዓርምሽሻዊ ሓይልን ስሩዕን ገዚፍን ሰራዊት ተባሂሉ ዝፍራሕ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ባዕዳዊ ሓይሊ
ንመጀመሪያ ግዜ ፊት ንፊት ገጢሞም ዝተዓወቱላ ኣዝያ ክብርቲ ወርሒ እያ ነይራ።
ከምቲ ብኣቡ ሪጀይላ ዝፍለጥ ጀግና ሓርበኛ ስዉእ ማሓመድ ዓሊ ኢድሪስ ነቲ ዝዋዓሎን ባዕሉ
ዝመሮሖን ውግእ ኣመልኪቱ ክገልጽ እንከሎ

“ ውግእ ተጎሩባ፡ ሓቅን ሓሶትን ዝተነጸረላን፡ ህዝቢ

ኤርትራ ሓድነቱ ኣደልዲሉ ብሓባር፡ ንሰራዊት ናይ ጸላኢ ዓቢ ኽሳራ ዘሰከመላ ኣብ ልዕሊ ሙኻና፡
ኣብ ዞናና ናይ ሓይሊ ሚዛን ዝቀየረት ሓወልቲ ናይ ታሪኽ እያ።
ኣብታ ውግእ እቲኣ ብወገን ጸላኢ 84 ሰራዊትን ዝተፈላለየ ከቢድን ፈኩስን ኣጽዋራትን ክኸስር
እንከሎ፡ ብወገን ሰራዊት ሓርነት ድማ 18 ጀጋኑ በጃ ከይዶም ኤርትራ ብ1991 ነጻ ወጺኣ።

ዕላማ

ናይቶም ኣብ ውግእ ተጎሩባን ኣብ ካልእ ውግእን በጃ ዝወደቁ ሰማእታትና ግን ህዝብን ሃገርን ካብ
ባዕዳዊ መግዛእቲ ተገላጊሉ፡ ባዕሉ ንባዕሉ ክማሓደርን ኣብ ገዛእ ሃገሩ ብሰላም ቀሲኑ ክነብርን እዩ
ነይሩ።
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ብኣንጻሩ ግን ስርዓት ህግደፍ

ሕልሚ ናይ ሰማእታትናን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ጨውዩ፡ ብዘይ ናይ

ህዝቢ ምርጫ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ንህዝብና የበሳብስ ኣሎ።

ከም ውጽኢቱ ድማ፡ ህዝቢ ኤርትራ

እነሆ ኣብ ዳግማይ ስደትን ሓሰረ መኸራን ታቃሊዑ ይርከብ።

ብምኽንያን እዛ ክብርቲ ዕለት ማዓልቲ ተጎሩባ፡ ኣራሚት ሽማግለ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ፡ ነዚ ጠንቂ
ናይዚ ሓሳረ-መከራ ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ዘሳቂ ዘሎ ስርዓት ህግደፍን ሳዓብቱ ንሓዋሩን ፎእ ኢሉ፡
መተካእትኡ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተኺሉ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ኡፈይ ኢሉ ብሰላም ቀሲኑ መታን ክነብር፡
ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ደላይ ፍትሒ፡ ንሓድነቱ ዝፈታትን ኩነታት ብንቅሓት ክገጥሞ ጻውዒት ይቅርብ።

ዓወት ንዉጹዕ ቃልሲ ህዝብና
ውድቀት ንሰርዓት ህግደፍን ሳዓብቱን
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና
ቢት ጽሕፈት ክፍሊ ዜናን ምንቅቃሕን
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