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ሰላማዊ ሰልፊ ƒብ ƒስመራ 

 
ትማሊ ሰሉስ 31 ጥቅምቲ 2017፡ ƒብ ƒስመራ ሰላማዊ ሰልፊ …ም ዚተ‹የደ፡ ብማሕÅራዊ ማዕ…ናት 
ዜና ብሰፊሑ Àቃላሕ ቀንዩ።  
 
እቲ መÅገሲ ጠንቂ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ፣ እቲ ቅድሚ Œልተ ቅነ ƒቢሉ፡ Åቲ ስርዓት ዚተፈጸመ 
ምዕጻው ናይታ ƒብ ƒኽርያ እትር…ብ ቤት ትምህርቲ ƒልድያእ ƒል እስላምያ ኢዩ። እቶም Åቲ 
ምዕጻው ዚተቘጥዑ ወለድን ƒባላት ቦርድ ቤት ትምህርትን፡ ƒብ ቀጽሪ ናይታ ቤት ትምህርቲ 
ተƒÀቦም፡ ተቓውሞኦም ብትሪ ብምግላጽ፣ እታ ቤት ትምህርቲ ንኺትŒፈትን ƒገልግሎታ 
Àትቅጽልን ጠሊቦም። ይÊንíምÅር፡ እቲ መሰረታዊ መሰላት ዜጋታት ዘየኽብርን ዚ·ነ ዓይነት 
ተቓውሞ ዘየፍቅድን ውልቀ-ምልÃዊ ስርዓት፡ ሓይልታት ጸጥታ ልኢ⁄፡ ንƒቦይ ሓጂ ሙሳ 
መሓመድኑር፡ ƒቦ መንÅር ቦርድ ቤት ትምህርቲ ƒልድያእ ƒል እስላምያ፡ …ምኡíውን ቍጽሮም 
ብልŒዕ ዘይተፈልጠ Ãልኦት ሰባትን ƒብ ቀይዲ …ም ዘእተወ ተሓቢሩ።    
 
ƒብ Œሊíዚ ÷ነትíዚ፡ ተማሃሮ ናይታ ቤት ትምህርቲ፡ ንምዕጻው ናይታ ቤት ትምህርቲ ብምቅዋም፣ 
እታ ቤት ትምህርቶም ንኺትŒፈትን፡ƒቦ መንÅር ቦርድን እቶም Ãልኦት እሱራትን ንÀፍትሑ 
ዚጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ብሰሉስ 31 ጥቅምቲ ƒÃይዶም። እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብሓይሊ ፖሊስን 
ዕጡቓት ወተሃደራትን፡ ናይ ምፍርራሕ ተÊሲ ንሰማይ ብዚተሓወሶ ብÅትሪ ምህራምን ምጕያይን፡ 
ተÅታቲኑ። ƒብቲ Œስተት፡ ሓድሓደ ብÅትሪ ተቐጥቒጦም ብŸቢድ ዚቘሰሉ ሰባትí‘ እንተለዉ፣ 
ዚተቐትለ ወይ ዚጠፍ¡ ሂወት ሰብ …ምዘየለ፣ ተሓቢሩ። ብድሕሪኡ፡ ƒብ ምሉእ ƒስመራ፡ ብፍላይ 
ƒብ …ባቢ ƒኽርያ፡ መንቀሳቐሲ ወረቐት ምሕታትን ሰብ ምግፋፍን …ም ዚሰዓÅ ተገሊጹ።  
 
እቲ መንግስቲ እቲ ዚነÅረ ÷ነታት ƒቓልቦ …ም ዘይረŒብ ንምግባር፡ ንጽባሒቱ ƒስመራ ብÊሉ 
…ባቢታት ተረጋጊƒ …ም እትዉዕልን እቶም ወተሃደራት ነናብ ቦታኦም …ምዚምለሱንí‘ እንተገÅረ፣ 
እቲ ዘጋጠመ ዕግርግር ƒብ ዓይንን እዝንን ÷ሉ ህዝቢ ስለ ዝÅጽሐ፣ መንግስቲ ንህዝቢ ንምርዓድን 
እቲ ዘጋጠመ ÷ነታት ተ·ኒኑ …ም ዚተርፍ ንምግባርን፣ ብ03 ነቲ ተግባር ዚÊንን ወረታት ብብዝሒ 
ƒብ ምንዛሕ …ም ዚር…ብ ምንጭታት ይገልጹ። ይÊንíምÅር፡ እዚ ተባዕ ተቓውሞíዚ ብመላእ 
ህዝቢ ኤርትራ Àንƒድ፡ Àተባባዕን Àድገፍን እምÅር ÀÊነን ዚግብኦ ƒይ—ነን።  
 
ወዮ ድƒ ኤርትራ ƒብ ትሕቲ ሓደ ሕገ-ƒልቦ ስርዓት እትመሓደር ሃገር —ይናíምÅር፣ መንግስቲ 
ፖለቲÃን ሃይማኖትን Àሓዋውስ፣ ƒብ ሃይማኖታዊ ጕዳያት ጣልቃ Àƒቱ፣ ፍጹም ƒይግባእን። 
ንሓንቲ ንነዊሕ ዓመታት ƒገልግሎት Àትህብ ዚጸንሐት ብሕታዊት ቤት ትምህርቲ ብሓይሊ 
Àዓጹíውን ƒይግባእን። …ም ሓፈሻዊ መት…ል ግን፡ ሓደ ንሃገርን ህዝብን ዚሓሊ ይÊን ብግቡእ 
ዚሰርሕ መንግስቲ ምስ ዚህሉ፣ ዜግነታዊ መሰል ተማሃሮ ንምዕሩይ ትምህርቲ ንምርግጋጽ፣ ስርዓተ-
ትምህርቲ …መዓራሪ፡ ትሕዝቶ ÃሪŒሉም Àሰርዕ፣ ዓቢ ሓላፍነት …ም ዘለዎ Àስሓት የብሉን። Åቲ 
Ãልእ ወገን ድማ፡ …ምዚ ዚƒመሰለ Œስተታት ƒብ ዘጋጥመሉ እዋናት፣ ነቲ ዚዓÅየ ዕላማ ሃገራዊ 
ቃልሲ ንደሞŒራስያዊ ለውጢ …ተዓንቕፍ ዚኽእል ዘየድሊ ረጽሚ Ãብ ምስዋር ይÊን ዘይ—ነ 
ሓÅሬታ Ãብ ምዝራእ ምጥንቃቐ ƒዝዩ ƒገዳሲ ቁምነገር እመስለና።  
 


