
 

ቃል ጽንዓት ኣቦ መንበር ሽማግለ መኸተ 
ኣሕመድ መሓመድ ማሕሙድ   

20 ጥቅምቲ 2013 

 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን 

 

ሎሚ መዓልቲ በቲ ብዕለት 03 ጥቅምቲ ኣፍለስቲ ደቂ ሰባት ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፓዱዛ 
ዘጥፍእዎ ልዕሊ 350 ህይወት እዚ ህልቒት’ዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስድራቤታት ኣውሪድዎ 
ዘሎ ከቢድ ሓደጋን ዝተሰመዓና መሪር ጓህን ሓዘንን ንምግላጽን፣ ነቶም በዚ ህልቒት ኣብ ከቢድ 
ሓዘን ዘሎዉ ስድራቤታት ጽንዓት ይሃብኩም ኣጆኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና ንምባል፣፣ መንፈስ 
ኣብዚ ህልቒት ተሓተትቲ ዝኾኑ ኣፍለስቲ ደቒ ሰባትን ደረኽቶምን ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ክቀርቡን 
ዝግባእ መቕጻዕቲ ክረኽቡ ንምጽዋዕን እዩ፣፣ 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን 

ናይ ሞት ሓደጋ ከጓንፍ ከሎ ቅድሚ 
ኩሉ ዝስራዕ ስድራቤት መወቲ ስለዝኾኑ፣ 
ነቶም ተጎዲኦም ዘሎዉ ስድራቤት 
ከነጸናንዖም፣ ክንተሓባበሮም ክንሕግዞም 
ሞራላዊ ሓላፍነትና እዩ፣፣ ስለዚ ነቶም 
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቅመጡ’ሞ 
ስድርኦም ተጎዶኦሞም ዘሎዉ 
ስድራቤታት ኣለሊና ኣብዚ ሕማቕ ግዜ 
ኣብ ጎድኖም ደው ክንብልን ኩሉ 
ዘድልዮም ሓገዝ ክንገብረሎምን ብሽም 
ሽማግለ መኸተ ይጽውዕ፣፣ 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን 

ዕለት 03 ጥቅምቲ 2013 ኣብ ከባቢ 
ላምፓዱዛ ቅትለት ሰባት እዩ ተፈጺሙ፣፣ 
እቶም ቀተልቲ ድማ፣ 

1. ወነንትን ኣካየድትን እታ ህይወት ዘጥፍአት መርከብ 
2. ነዚ ናይ ህልቂት ጉዕዞ ዝወደቡን ገንዘብ ዝበልዑን እዮም፣፣ 

እዞም ቀተልቲ፣ ህይወት ሰባት ኣጥፊኦም ከዕርፉ ከነፍቅድ የብልናን፣፣ ኣብ ዝሃለዉ ሃልዮም ኣብ 
ቅድሚ ፍርዲ ክቐርቡን ነቶም ተጎዲኦም ዘለዉ ክኽሕሱን ከይተሓለልና ክንሰርሕ ብሽም ሽማግለ 
መኸተ ይጽውዕ፣፣ 



ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን 

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ህዝቢ ላምፓዱዛ ዓይኖም ክፋእ ርእዮም፣፣ ንግዳያት’ዚ ህልቒትን ነቶም 
ብህይወቶም ዝደሓኑን ዝገብርዎ ጻዕርን ስራሕን ብሽም ሽማግለ መኸተ ከመስግኖም እፈቱ፣፣ 
ብኣንጻር’ዚ ግን መንግስቲ ጥልያን ከድሕኖም እንተዝደሊ ከድሕኖም ዝኽእለሉ ብዙሕ 
መንገድታት ነይሮሞ ዝብል ንሰምዕ ኣለና፣፣ መንግስቲ ጥልያን ጻዕሪ እንተዝገብር ብዙሓት 
ምድሓኑ ይበሃል ኣሎ። ገለ ካብቶም ዝደሓኑ ልዕሊ ኣርባዕተ ሰዓት ከምዝሓንበሱ ንሰምዕ ኣለና፣፣ 
እዚ ሓደገኛ ምዕባለ ስለዝኾነ፣ መንግስቲ ጥልያን ክምርምሮን ንግዳያት’ዚ ሓደጋ ማእከል ዝገበረ 
ሕጋዊ መዕርፎ ክገብረሉን ብሽም ሽማግለ መኸተ ይጽውዕ፣፣ 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን 

ንኤርትራውያን መንእሰያት ግዳይ እዞም ኣፍለስቲ ደቒ ሰባት ዝገብር ዘሎ ብቐንዱ እቲ ኣብ 
ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ተኣዊጁ ዘሎ እገዳን፣ ቑጠባዊ ማሕነቕትን፣ ብሽም ዶብ ኣመኽኒኻ 
ንስርዓት ወያነ 
ኣጆኹም ዝብል 
ፖሊስታት እዩ፣፣ 

 

• ኤርትራ ብቑጠባ 
ከይትዓቢ ውግእ 
ኣዊጆም እንድዮም፣፣ 

• ኤርትራ ናይ 
ወጻኢ ሸርፊ ስኢና 
ረሞቕ ክትብል 
ጽዒሮም እንድዮም፣፣ 

• ዝኾነ ኣብ ኤርትራ 
ትካል ክገብር ዝደለየ 
ብኣካል እንዳረኸቡ 
ኣብ ኤርትራ ቁጠባዊ ወፍሪ ከይግበር ኣተባብዖም እንድዮም፣፣ 

• ኤርትራዊ 2% ከይከፍል ክሳብ ኣብ ፓርላማታት ዝተዮም እንድዮም፣፣ 

• ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ክኣቱ ዝቐንዐ መቐያየሪ ኣቁሑት ክዓግቱ ላዕሊን ታሕትን ኢሎም 
እንድዮም፣፣ 

• ኣብ ኤርትራ ንግዳዊ ንጥፈታት ንምኹላፍ ዘይተኣደነ ጻዕሪ ኣካይዶም እንድዮም፣፣ 

ህዝቢ ኤርትራ መንግስቱን ጸኒዑ ሰለዝመከተ እቲ ዝሓልምዎ ምብትታን ኤርትራ 
እንተዘይሰመረሎም ኣብ ኤርትራ ጸገም ኣየፈጥሩን ማለት ኣይኮነን፣፣ 

እዚ ኣብ ቅድመና ንርእዮ ዘሎና ድማ ቀጥታዊ ውጽኢት ናይዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኣዊጁ ዘሎ 
ኹናት እዩ፣፣ 

ስለዚ ናይዚ ህልቒት’ዚ ተሓታቲ እቶም እገዳ ዝበየኑ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስቲ ምኻኖም 
ክንግንዘብ ይግባእ፣፣ 



ባይቶ ጸጥታ እገድኡ ከልዕልን፣ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቱን ሃገሩ ቀሲኑ ክሃንጽ ኣብ ልዕሊ 
ኤርትራ ተኣዊጁ ዘሎ ቁጠባዊ ኹናት ደው ክብልን ብስም ሽማግለ መኸተ እጽውዕ፣፣ 

 

 ዓወት ንሓፋሽ 

  

 

  


