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ጋዜጣዊ መግለጺ  
ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ - ዓባይ ብሪጣንያ  
 

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ደቂ ሃገርና፥ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት፡ ንዕለት 21 የካቲት 2016  ኣብ ክልተ ከተማታት 
ዓባይ ብሪኢጣናያ፡ ሕዝባዊ  ኣኼባታት ከም እነካይድ ሓቢርና ኔርና። ከምቲ ዝመደብናዮ፡ ኣብ ከተማ 
ካርዲፍን ኣብ ከተማ ኮቨንትሪን ሕዝባዊ ኣኼባታት ኣካዪድና። ኣብ ክልቲኡ ኣኼባታት ዝተሳተፉ 
መብዛሕትኦም መናእይሰይ እዮም። ኣኼበኛታት፥ ኮሚቴና ሒዛቶ ዝኸደት መልእኽቲ ሓደነት ኤርትራውያን 
ብጽሞና ሰሚዖም፥ ሕቶን ርእይቶን ዝተሓወሶ ሃናጺ ዝኾነ ናይ ሓሳባት ምልውዋጥ ድሕሪ ተኻዪዱ፥ ኣብ 
ክልቲኤን ከተማታት ተትሽዓተ ኣባላት ዘለወን ዝውክላኦም ኮሚቴታት መርጾም ኣለዉ። እዘን ኮሚቴታት 
እዚኣተን፥ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ሓድነት ኤርትራውያን ዕማም ከሰላስላ ስለዝኾና፥ ንዓና ሓደ ስጉምቲ 
ንቕድሚ ኢዩ።  
 

ነዚ ኣኼባታት እዚ ክነካዪድ ኣደራሽ ኣብ ምሓዝን፥ ዕድመና ብምውዕዋዕን ጎስጓስ ጌሮም ንዝሓገዙና ኩላቶም 
ልዑል ምስጋን ነቕርበሎም። ነቶም ዕድመና ኣኽቢሮም ኣብ ኣኼባታትና ዝተስተፉ፥ ንተሳትፎኦም ጥራሕ 
ዘይኮነ፥ ኣብቲ ኣኼባታት ዝርኤናዮ ሥነ-ሥርዓት፥ ኣገባብ፥ ልዙብነት፥ ትግሃትን ተጻዋርነትን፡ ብሓቂ 
ዝነኣድን ዜተባብዕን ኮይኑ ረኺብናዮ። ነቶም ሓደስቲ ኣባላት ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ድማ፥ እኬበኛ 
ዘሰከሞም ናይ ሕዝቢ ሓላፍነት ሕራይ ኢሎም ክንዲ ዝተቐበሉ፥ ልዑል  ምስጋና ክነቕርበሎም ንደሊ።  
 

ካብዚ ናይ ሎሚ ኣኼባ ከም ዝተዓዘብናዮ፥ ደቂ ሃገርና ብዘይ ሓድነት ቁምነገር ከምዘይግበር ኣጸቢቑ 
ተረዲኡዎም ኣሎ። ንሓድነት ኤርትራውያን ብተወፋዪነት ክሠርሑ ቅሩባት ምዃኖም ጎሊሑ ይርኤ`ሎ። 
ሎሚ፥ እዋን ኣፈርክቡ ከም ምዃኑ መጠን፥ ጥልዕምልዕ ኢልካ ዘይኮነ፥ ቀልጢፍና ንግበሮ፥ ኩላትና ንዕሰሎ 
ዝብል ዘተባብዕ መልእኽቲ ኢና ሰሚዕና። ንሕና ብወገና፡ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝበልናዮ፡ ዕላማ ሕድነት 
ኤርትራውያን ክነተግብር ክንምርሽ ኢና። ናይ ሕዝቢ ተሳትፍነት ድማ፥ ከምዚ ጀሚሩዎ ዘሎ እናዓዘዘ 
ክኸይድ ትምኒትናን ተስፋናን ኢዩ።      
 

ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ደጋጊምና ዝበልናዮ፥ ብዙሓት ኤርትራውያን በብውልቆም ወይ ብጉጅለታት ኮይኖም 
ይጽዕሩ ምህላዎም ኩላትና ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ግን፥ ኣብ ባይታ፥ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ሕዝብናን ሃገርናን 
ዝወርድ ዘሎ ሥቓይን ዕንወትን ዝመጣጠን፡ ዝጭበጥ ለውጢ ስለ ዘይተረኽበ፥ ኩላቶም ኤርትራውያን ነቲ 
ዘየሰማምዖም ነገራት ክሓስቡሉ፥ ካብ ኩሉ ድማ ንሕዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ነገራት ደጋጊሞም ክሓስቡሉ`ሞ፥ 
ካብ ፍልልይ ሓድነት፥ ካብ ባእሲ ፍቕሪ፥ ካብ ትምክሕቲ ትሕትና፥ ካብ ክርክር ሰላም መሪጾም፥ ኩላቶም 
ግዱሳት ዜጋታት ብሓደ ኮይኖም ዝሠርሑሉን ዝነብሩሉን ኣግባብ ክምህዙ ብትሕትና ንምሕጸኖም።  
 

ሓድነት ሓይሊ ኢዩ`  ኣብ ዝብል ሓሳብ ኩላትና ንሰማማዕ ኢና። ካብዚ ዝወጽእ ሥነ-ሞጎታዊ ደምዳም ድማ 
`ፋሕ ምባል ድኻምነት ኢዩ` ዝብል ይኸውን።  ስለዚ እቶም ፋሕ ዝበሉ ድኹማት፥ እቶም ዝተጠረፉ ግን 
ሓያላት ኢዮም። በዚ መሠረት፥ እቶም ፋሕ ዜብሉና ዘለዉ፥ ናይ ጥፍኣትና መደብ እዮም ተሊሞምልና 
ዘልዉ። ስለዚ ኩላትና ኤርትራውያን፡ በብዘለናዮ፡ ሓይልናን ክብርናን ክንመልስ እንተደሊና፥ ኩላትና 
ንሓድነት ኤርትራውያን ክንሠርሕ ኣለና። እዚ ከኣ፡ ጎቦዝ ብጉልበቱ፡ ምሁር ብፍልጠቱ፡ ለባም ብጥበቡ፡ 
ሃብታም ብገንዘብ፡ ፈላሲ/ካህን/ሼኽ ብጸሎቱ፡ ሽማግለ ምዒዱን መሪቑን ክገብሮ ይኽእል። ኩላትና 
ኤርትራውያን ሓድነትና ንምለስ`ሞ፡ ሓያላት ክንከውን ኢና። ሽዑ፥ ነቲ ኣብ ሕዝብናን ሃገርናን ዝወርድ ዘሎ 
መወዳድርቲ ዘይርክቦ ጸልማት ክንቅንጥጥ ክንበቅዕ ኢና።   
 

ኮሚቴ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፡  ከም ፍታሕ ይኸውን ኢልና ዝኣመናሉን እንሠርሓሉን እዚ ዝስዕብ 
ኢዩ። ሕዝቢ ባዕሉ ዝመረጾም ዜጋታቱ ልኢኹ፥ ሓቢሩ ጸገማቱ ክፈትሕ ኣለዎ። በዚ መሠረት፥ ንምሉእ ዓባይ 
ብሪጣንያ ዝሓቁፍ ብሕዝቢ ዝምረጽ ሓደ ዓብዪ ኣካል ክነቕውም እሞ፥ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ወሪዱ 
ዘሎ ከቢድ ጸገም ኣብ ምቅላል ብዝሓየለ ኣገባብ ክንሳተፍ ዝብል ኢዩ። ነዚ ንምፍጻም፡ መደብ ዕዮ ኮሚቴና፥ 
ኤርትራውያን ብብዝሒ ኣብ ዝርከቡወን  ከተማታት ዓባይ ብሪጣንያ እንዳኸደት፥ ሕዝባዊ ኣኼባታት 
ክተካይድሞ፡ ኣብኡ ናይ ሓድነት ኮሚቴታት ብምርጫ ሕዝቢ ክቖማ። ብድሕርኡ እተን ኮሚቴታት 
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ተጠርኒፈን ንምሉእ ዓባይ ብሪጣንያ ዝውክል ሓደ ድልዱል ኣካል ከቑማ። ሕዝቢ በቶም ዝመረጾም ሰባት 
ክውከል፥ ንሳቶም ድማ ተሓታትነቶም ናብ ሕዝቢ ኮይኑ፥ በብግዜኡ ብምርጫ ሕዝቢ ክቕየሩ። እቲ ተመሪጹ 
ዝቐውም ኣካል፥ ንሕዝቢ ግሉጽ ብዝኾነ፥ ብሕጋውዊ ኣገባብ ክሠርሕ።   
 

ኮሚቴና ነዚ ዕማም`ዚ ክትቅጽሎ ኢያ። እዚ ትማሊ ዝገብርናዮ ክልተ ኣኼባታት ናይ መወዳእታ ኣይኮነን። 
ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋን፡ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት እናኸድና፡ ሕዝባዊ ኣኼባታት ክነካዪድ ኢና። ኣብ 
ካልኦት ሃገራት ዝርከቡ ኮሚቴታት ሓድነት ኤርትራውያን ይኹኑ ካልኦት፡ ሓድነት ኤርትራውያን ዘገድሶም 
ዜጋታትና ንዝገብሩዎ ምንቅስቓሳት ድማ ክንከታተል ኢና። ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ ብዝለዓለ ደረጃ፡ 
ንኤርትራውያን ዝውክልን ዘመሓድርን ኣካል ክቐውም ክንጽዕር ኢና።   
 

ክቡራትን ክቡራንን፥ ሓልዮትኩምን ደገፍኩምን ኣይፈለየና። ነቶም ክሳዕ ሕጂ እጃምኩም ዘበርከትኩምልና 
ድማ ምስጋናና ነቕርበልኩም። ሕጅውን፥ ሓድነት ሓይሊ ኢዩ፡ ኣሕዋት ምስዝሓብሩ ኢዮም ድማ ጸላእቶም 
ዘባርሩ።  
 

ነቶም ኣብ ባሕርን ኣብ ምድርበዳን ዝጠፍኡን፥ ብኢድ ግብረ-ሽበራውያን ዝተቐትሉን፡ ጌና ዝብደሉ ዘለዉን 
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