ምንቅስቓስ ህዝባዊ ማዕበል ኤርትራ

“ክተት”
ክቡራት ዓበይትን ነኣሽቱን ደለይቲ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ - እዚ ሕልና ዘይብሉ ምስ ረሳታት ዝተሃላለኽ ሽፍታ ስርዓት ገና
367 ሬሳታት ዜጋታትና ግቡእ ስርዓት ሓመድ ድበ ዘይተገብረሎም ከምኡ አውን ተሪፎም ዘለዉ ካልኦት ሰኣን ናይ DNA
ምርመራ ዛጊት ንከይልለዩ ዝዕንቅጽ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ሽፍታ ዕጭ ሓፈፈኒ ኢሉ ኣብ ካልእ ዋኒኑን ሃለውለዉን ይርከብ።
ሓደ ካብ ስጉምታቱ ኣብ ቦሎኛ ንጓይላን ዳንኬራን ሚልዮናት ዶላራት ምምዳቡ ንክትሰምዖ ዘስደምም እዩ። ኣብቲ
መጀመርታ ተረኽቦ ናይ ላምፓዶሳ ከይሓፈረ ከይሓነኸ ኣይዘጋታተይን እዮም ኣብ ዝበለለሉ እዋን መንግስቲ ጥልያን ምስ
ኤሮጳዊ ሕብረት ብምትሕብባር ኣብ ግዝያዊ መቓብር ሓመድ ድበ ብምልባሶም ህዝባዊ ምስጋናና ነቕርብ።
ከምኡ ውን መንግስታት ዓለም ብፍላይ ኣፍሪቃውያን ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃ ንኽብሪ ናይ ዜጋታትና ኣብ መዓልቲ ስርዓት
ቀብሪ ኣብታ ዕለት እቲኣ ባንደራታት/ሰንደቕዓላማ ኣብ ፍርቂ ዘንጊ ሰቒሎም ውዒሎምን እታ ዕለት እቲኣ ውን ናይ
ዜጋታትና መዓልቲ ዝኽረ-ሓዘን ክትከውን ተወሲናን ውዒላን።
ክቡር ማዕረ ነብሱ የኽብረካ ሕሱር ማዕረ ነብሱ የሕስረካ ከም ዝበሃል - ንኹሎም ዘኽበሩና ብሽምን ኣብ ክንዲ መላእ
ህዝቢ ኤርትራን የቐንየልና ክብረት ይሃበልና ንብል።
ኣብዚ እዋን እዚ 4 ጳጳሳት መራሕቲ ሃይማኖት ካቶሊካዊት ቤተ-ክርትስቲያን ኤርትራ ሓቢሮም ኩነታት ህዝብና ኣብ
ኣሻቓሊ ኣተሃላልዋ ይርከብ ብምህላዉ ጥራሕ ዘይኮነስ ጠንቁን ሳዕቤኑን ብዝርዝር ድሕሪ ምግላጽ መፍትሒኡ’ውን ብኑጽር
ኣቕአሚጦም ነግ ፈረግ ከይበሉ ናብ ዝምልከቶ ቤትጽሕፈትን ህዝብን ከምዝበጽሕ ገሮምስ - ህዝቢ ኤርትራን ዓለምን
ሰሚዕዎን ኣንቢብዎን ይካታዓሉ እውን ኣሎ። ናይ ዞም ቅዱሳት መንፈሳውያን መራሕቲ መግለጺ ንብዙሓት ህዝብታትና
ኣርኣያ ኰይንዎ ብመንፈስ ተባራቲዑ ፍርሒ ቀንጢጡ እነሆ ንፍትሒ ሓቢሩ ይምክት። በዚ ኣጋጣሚ ካልኦት መራሕቲ
ኣብያተ-ክርስትናን ብጽንዓት ጽባሕ ዘይኮነ ሎሚ ንክምክቱ ኣብ ድሕነት ህዝቦም ገጥ ክብሉ ንምእመናኖም ከባራትዑ
ብኣኽብሮት ምንቅስቓስ ማዕበል ኤርትራ ተተሓሳስብ።
ኣቱም ንህዝብኹም ክሒድኩም ምስ ሽፍታ ስርዓት ወጊንኩም ትርከቡ ዘለኹም ኣይክትከብሩን ኢኹም። ከም ቈርበትን
ሓርጭን እውን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናፈዀስኩም ኢኹም።
ሽፍታ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ጉጅልኡን ን23 ዓመታት ኣብ ርእሲ ህዝብና ሸሸ ምባሎም ከይኣክል ከይሓፈሩን-ሓነኹን
ሕሱም ኣተሃላልዋ ህዝብና
ኣብ ወርደትን ሓሳረ መከራ ተሸሚሙ ኣብ ዝርከበሉ እዋን እሞ ኣብቲ ዜጋታትና ኣብ
ገማግም ላምፓዶሳ ድሕሪ ከንቱ ዓጽረሞታዊ
ኣውያት ትንፋሶም ሓሊፋ ጥራሕ ዘይኮነ - ገና ግቡእ ባህላውን
ሃይማኖታውን ስነስርዓት ቀብሪ ኣብ ዝጽበይሉ ዘለዉ ወቕቲ ፡ ወለድን ቤተሰብን ኣዕዝማድን ፈተውትን ንከይበኽዩ
ተኣዚዞም ንብዓቶም ገና ከይነጸፈ ገና ውን መዓንጣ ወለዲ ተዀምቲሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን - እነሆ - ኣብ ቦሎኛ ያኢ ኩዳን
ዳንኬራን ተራእይዎ - ንሰለስተ መዓልታት ካብ ዕለት 4 ክሳብ ዕለት 6 ወርሒ 7 2014 ዓም ጓይላ ተራእይዎ ከይሓፈረ
ከይሓነኸ ክሸባሽብ ይርከብ።
እዚ እሞ ማንም ደላይ ፍትሒ ክጻወሮ - ዘይከኣል ብደዐ - ላግጺ - ንዕቀት - ኣሽካዕላል እዩ። ብምንም ዓይነት ደለይቲ
ፍትሒ ኣብቲ ምዩቕ ከይበልና እንነብረሉ ሃገራት እናሃለና - ዝመጸ ይምጻእ ዝተኸፍለ ይከፈል - እዘን 3ተ መዓልታት
እዚኣተን ህግደፍን ሰዓብቶምን ኣብ ቦሎኛ ንሕና ወይ ንሶም ኢና ክንህሉ።
ስለዚ - ክቡራት ደለይቲ ፍትሒ ሎሚ ንህዝብና ዘይከተትናሉ መኣስ ኢና ክንከተሉ - ንሕና ዘይሓለፍናሉ መን
ክሓልፈሉ። እንተኾነ ደገፍቲ ህግደፍ ሎምስ ትልብሙ ደኣ ትኾኑ ኢና ንብል። እንተዘይኮነ ግን ምዕዶ ኣቦታትኩምንኣደታትኩምን ኣሕዋትኩምን ዝኣኽሉ እንተዘይተሰቊሩኩም ዓቕምታትና ኣውሃሂድና ክተት ንኽተት ኢልና መለበሚ ሂብና
ክንመልሰኩም ምዃና ብኣግኡ ካብ ብሕጂ ነፍልጠኩም ኣለና።

ደላይ ፍትሒ ዝኾንካ ኤርትራዊ -- ክተት ናበይ ናብ ቦሎኛ
ደለይቲ ፍትሒ - ሃየ - ነዞም ዓያሹ ከሓቲ ህዝቦም ህግደፋውያን ኣብ መላእ ሂወቶም ክረኽብዎ ዘይከኣሉ ትምህርቲ
ኣቅሲምና ኣብ ደምበ ተቓውሞ ምሳና ንዝዓሰሉ መርሓባ ክንብሎም ኢና። ነቶም ሎሚ ኣይንሰምዓኩም ጽባሕ
ኣይንሰምዓኩም ኢሎም ጸማም እዝኒ ዝሃቡና ግን ካባ ወኻርያ ኣልቢስና ተዋሪዶምን ሓፊሮምን ናብ ቦትኦም ክንመልሶም
ኢና።

ክተት ክተት ክተት አወ ንኽተት --- እወ ክንከትት ኢና።

ምንቅስቓስ ህዝባዊ ማዕበል ኤርትራ (ክተት) ነዚ ዳንከራ ቦሎኛ ምስ ኩለን ውድባት - ፓርትታት - ምንቅስቓሳት በርገሳውያን ማሕበራት - ተጣበቕቲ ሰብኣዊ ማሕበራት ኩሎም ዘይተወደቡ ደለይቲ ፍትሒ ብናይ ሓባር ርድኢት
ብምትሕብባር ክተት ኢልና ጐስጓስና ኣብ ምስላጥ ንርከብ። ኣብዚ ህዝብና ጥራሕ ዘይኮነስ ደለይቲ ፍትሒ ኤሮጳውያን
ዜጋታት ብምዕዳም ምስና ሓቢሮም ነዚ ዲኣብሎሳዊ ተግባር ህግደፍን ኰራኹሩን ሓቢርና ከነፍሽሎ ኢና። ንህግደፍ ኣብ
ኤሮጳ-ሃገረ ጥልያን - ከተማ ቦሎኛ ንሃሱታቱ ዝመደቦ ዳንከራ ብናይ ክተት ስርሒታት ስሙር ቅልጽማና ሓንሳብን
ንሓዋሩን ክተት ኢልና ክንጸርጎም ኢና። መዓልታቶም ክንደፍኤን ኢና።በጃ ህዝብና ብምዃን ውዕል ሕደር ከይበልና ውን
ነዚ ሽፍታ ስርዓት ኣብ ዘለዎ ስዒብናን ኣቲናን ኣርኪብናን ካብ ገጽ መሬት ኤርትራ ሕር ሕራይ ገርና ሓግሒግና ክንጸርጎ
ኢና።
ሽዑ እዩ ውን ሰላምን ራህዋን ቅሳነትን ክረክብ ሂዝብና።

ሽማግለ ምንቅስቓስ ህዝባዊ ማዕበል ኤርትራ
ክተት

