
ዑደት ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዞባ ማእከላይ ምብራቕ 

 

ጨንፈር ስምረት ከተማ ሪያድ ብዕለት 22 ሕዳር 2014 ዕዉት ኣኼባኡ ኣቃኒዑ፡ ኣብቲ ንኣባላትን ንካለኦት ደለይቲ ፍትሕን ክፉት ዝነበረ 
ኣኼባ ምክትል ኣቦ ወንበር ስምረት ብጻይ ሙስጠፋ መሓመድኑር፡ ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ብጻይ ኣሕመድ ዓብደላን ብጻይ ዓብዱሰላም 
ኣልኣሚን ኣቦ መንበር ስምረት ዞባ ማእከላይ ምብራቕን ተረኺቦም ኔሮም።  

 

 

 

 

እቲ ኣኼባ ብኣባል ማእከላይ ሽማግለ ብጻይ ኣሕመድ ዓብደላ እዩ ተኸፊቱ። ብጻይ ኣሕመድ ኣብ መኽፊቱኡ ከምዝገለጾ እቶም ዝሓለፉ 
ኣቦታትና ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ሓድነቶም ኣደልዲሎም ስለዝተቃለሱ ክዕወቱ በቂዖም እዮም። ስምረት ኣሰር ናይቶም ዝሓለፉ ጀጋኑ 
ተኸቲሉ ቃልሱ ምእንቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን ተራ ኩሉ ኤርትራዊ ልዑል ክኸውን ተላብዩ።  

ቀጺሉ ናብ መድረኽ ዝቐረበ ብጻይ ሙስጠፋ መሓድኑር እዩ ኔሩ። ብጻይ ሙስጠፋ ኣብ መደረኡ ካብ ምስረታ ስምረት ክሳብ እዚ ሕጂ 
እዋን ዝተሰግሩ መድረኻት ዘርዚሩ። ስምረት እኩብ ድምር ናይ ዝተፈላላያ ማሕበራት ዝነበራ ኮይኑ መላእ ህዝብና ብሃንቀውታ ዝጽበዮ 
ዝነበረ ምጥራናፍ ምዃኑውን ኣስሚርሉ። መንእሰይ ወለዶ ቀንዲ ግዳይ ናይቲ ኣብ ህዝብና ወሪዱ ዘሎ ኣደራዕ ኮይኑ ከብቅዕ ኣብ ቃልሲ 
ኣዝዩ ትሑት ተራ ክጻወት ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ ቅድም ክብል ብዓበይቲ ኣያታቱ ተጀሚሩ ዝነበረ ቃልሲ ኣብ መወዳእታኡ ንምዕላብ 
ብቆራጽነት ተላዒሉ ይርከብ። ስምረት ነዚ ዓቢ ሃገራዊ ሓላፍነት ዕዉት ንምግባር ኣብ ዝምርሸሉ ዘሎ እዋን ህዝቢ ተራኡ ከዕዝዝ ተላብዩ። 
ኣብዚ ሃገርን ህዝብን ናብ ብርሰት ገጾም ዘምርሕሉ ዘሎ እዋን፡ መንእሰይ ኣበርክቶኡ ኣብ ቃልሲ  ዝያዳ ሓፍ ከብል እቲ ይጽናሓለይ 
ዘይብሃለሉ ጉዳይ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ። ስምረት ንስርዓት ህግደፍን ኣተሓሳስብኡን ስዒሩ ኣብ ሃገርና ነባሪ ሰላምን ፍትሕን ንምስፋን 
ኩለንትናዊ መዳይ ቃልሲ ጀሚሩ ኣሎ። ብዘይ ተሳትፎ ህዝቢ እቲ ዝድለ ዓወት ክረጋገጽ ስለዘይክእል ህዝቢ እጃሙ ከበርክት ኣብ ጎኒ 
ስምረት ተሰሊፉ ድሕነት ህዝቢ ኣብ ምውሓስ ዓቢ ግደ ክጻወት ደጊሙ ተላብዩ። ኣብ ቀዳማይ ጉባኤና ብዝሓለፈ ውሳነ መሰረት ስምረት 
መታን ንኩሉ ክጥርንፍ እታ መንእሰያት ትብል ቃል ኣውጺኡ ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዝብል ስም ሒዙ 
ከምዘሎውን ሓቢሩ። ብተወሳኺ እዚ ዘለናዮ እዋን ኣዝዩ ተኣፋፊን ንመጻኢ ሓደጋ ከምጽእ ዝኽእል ኩነት ብስርዓት ህግደፍ ይፍጸም 
ምህላዉ ኣዘኻኺሩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ብዘስዓቦ ጠንቂ ዋሕዚ መንእሰያት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝያዳ ኩሉ እዋን ገኒኑ 
ይርከብ። በዚ ዓይነት ኣካይዳ ቀጻልነት ህላወ ሃገር ማዕረ ክንደይ ኣጣራጣሪ ምዃኑ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ነዚ ሽግር ንምእላይ ዝያዳ ኩሉ 
እዋን ጻዕርታትና ክነዕዝዝ ኣለና ብምባል መደረኡ ዛዚሙ። 



 

ብጻይ ዓብዱሰላም ኣልኣሚን ብወገኑ ንጥፈታት ስምረት ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ብሰፊሑ ገሊጹ። ስምረት ዞባ ማእከላይ ምብራቕ 
በቲ ኩሉ ዘጋጥሞ ሓያል ብድሆታት ከይተዓገተ ጻዕርታቱ ብምሕያል ስፍሕ ዝበለ ውዳበታት ከካይድ በቂዑ እዩ። ሳላቲ ኩሉ ጻዕርታት 
ኣብቲ ዞባ ልዕሊ ዓሰርተ ኣርባዕተ ጨንፍር ክምስረታት በቂዐን እየን። እዚ መርኣያ ናይቲ ዓቢ ድልየት ምስፋን ሰላምን ርግኣትን  ኣብ 
ሃገርና እዩ ክብል ኣዘኻኺሩ። ሕጂውን ጻዕርታቶም ብምቅጻል ኩሉ እቲ ህዝብና ዝደልዮን ስምረት ዝሓንጸጾ መደባት ዕዉት ንምግብር 
ጻዕርታቶም ከዕዝዙ ምዃኖም ሓቢሩ። 

ኣብ መወዳእታ መደብ ሕቶን መልስን ድሕሪ ምቅራቡ ካብ ተኻፈልቲ ዝተፈላለዩ ለበዋታት ተመሓላሊፎም። ቅድም ክብል ከምዝተገልጸ 
ወከልቲ ዝተፈላለያ ውድባትን ማሕበራትን ተሳቲፎም ኔሮም። ገለ ካብቶም ዝቀረቡ ርእይቶታትን ለበዋታትን፡ በቲ ዝተገብረ ኣኼባ 
ሕጉሳት ከምዝነበሩን ነቲ ስምረት ዘካይዶ ዘሎ ኣገባብ ቃልሲውን ኣድኒቆም፡ ሓደ ካብቶም ኩቡራት ገዳይም ተቃለስቲ ከም ዝበልዎ              
“ወላዲ ኣብ ክልተ እዋን ፍሉይ ሓጎስ ይስመዖ፡ ሓደ ውላዱ ምስተወለደ ካልኣይ ዓብዩ ኣሰር ናይ ኣቡኡ ክሕዝ እንከሎ’’ ስለዚ ቃልስና 
ወራሲ ረኺቡ እዩ በዚውን ኣዚና ሕጉሳት ኢና ክብሉ ዘለዎም ሓጎስ ገሊጾም። ብተመሳሳሊ ስምረት ነዚ ሒዝዎ ዘሎ ኣካይዳ ብዕቱብ 
ክሰርሓሉን ኲኖ ለውጢ ዝኸይድ መደባት ኣውጺኡ ንትግባረኡ ክሰርሕ ኣለዎ ክብሉውን ካልኦት ተሳተፍቲ ገሊጾም። 

 

ሓርነትና ናይ ግድን እዩ!! 

ክፍሊ ዜና - ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ዞባ ማእከላይ ምብራቕ 


