حزب النهضة اإلرتري

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
መሰረት

األساس

Eritrean Nahda Party Meseret

ናይ መግለጺ ሓዘን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ሪያድ

እዛ ትስዕብ ናይ ሓዘን መግለጺ፡ ኣብቲ
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ
ጀግና ስውእ ሓጂ ሙሳ መሓመድኑር ፡

ብቀዳም

ዕለት 10/03/2018 ብሓልዮት

ለውጢ ጨንፈር ሪያድ ዝተዳለወ ዝኽሪ
ብሰልፊ

ናህዳ

ኤርትራ-መሰረት

ጨንፈር ሪያድ ዝቀረበት መግለጺ ኮይና፡

ብሰንኪ ገለ ዘይፍትሓውያን ገበርትን

ሓዯግትን ናይቲ ኣኼባ፡ ንዝዯለይዎ ዕድል

ሂቦም ንዘይዯለይዎ ድማ ብናይ ግዜ

ምስምስ ዕድል ዝሳኣነት መልእኽቲ እያ።

ትሑዝታኣ

ድማ

ከምዚ

ዝስዕብ

እዩ.....................
ዝኸበርካ ኣቦ-ወንበር ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያው ለውጢ- ጨንፈር ማእከላይ ምብራቅ
ዝኸበርኩም ወከልቲ ተቃወምቲ ሓይልታትን ቤርጌሳውያን ማሕበራትን ጨንፈር ሪያድ
ዝኸበርኩም ኣቦታትን ኣሕዋትን ዑድማት ኣጋይሽ
ኣሰላሙ ዓለይኩም ወራሕማቱላሂ ወበረካትሁ
ክቡራት አሕዋት ዯለይቲ ፍትሒ
ኤርትራ ሓዯ ካብቶም መዘና ዘይርከቦም ጀግና ውላዳ ብቀዳም 02/03/2018 ኣፋንያ። ስውእ ሙሳ መሓመድኑር “
ወይልኡ ጉልባብ ዯቅና ዝቀልዕ፡ ወይልኡ ኣብ ሃይማኖትና ጣልቃ ዝኣቱ ብምባል፡ ነቲ ዓርምሽሽ ጭራስ ዘይድፈር
ዝመስሎ ዝነበረ ስርዓት ህግዯፍ ዝዯፈረን፡ ናይ ፍርሒ ሓጹር ዝበተኸን ጀግና ናይ ጀጋኑ እዩ ነይሩ።
ጀግና ወላዲና ስውእ ሓጂ ሙሳ፡ ነዚ ናይ ፍርሒ ሓጹር ክበትኩ እንከለዉ እንታይ ከም ዝጽበዮም ኣጸቢቆም
ይፈልጡ ነይሮም እዮም። የግዳስ

ዲንካን ዕርድኻን እንዳተዯፍረ፡ ኢድካ ኣጣሚርካ ካብ ምርኣይ መስዋእቲ

መሪጾም፡ ጭራስ ዘይድምሰስ ታሪኽ ገዲፎሙልና ሓሊፎም ኣለዉ።
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ኣብዚ ከይተጠቅሰ ክሓልፍ ዘይግብኦ፡ ጀግንነት ስዉእ ሓጂ ሙሳ ፤ብቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣል እስላሚያ ዝጀመረ
ኣይኮነን። ጀግና ስውእ ሓጂ ሙሳ፡ ንጡፍ ኣባል፡ ናይ ሹባን ኣልራቢጣ ከም ዝነበረን፡ ድሕሪኡ’ውን ኣብ ማሕበር
ሸውዓተን ኣብ ተ.ሓ.ኤን ዓቢ ግዯ ከም ዝነበሮን እዩ ዝፍለጥ። ጀግና ስዉእ ሓጂ ሙሳ መሓመድኑር፡ እቲ
ብምኽንያት ምምስራት ማሕበር ሓድነት ኣፍሪቃ፡ ኣህጉራዊ ቆልሓታ ንምስሓባ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ነፈርቲ ዘቃጸሉ፡
ስውእ ተጋዳልይ ስዒድ ሑሴን ከምኡውን ተጋዳልይ ማሐመድ ሃሮን ኣብ ኣስመራ ስውእ ሓጂ ሙሳ ከም
ተቀብሎምን እቲ ስርሒት ናይ ፊዳኢን ካብ ገዛ እንዳ ስውእ ሓጂ ሙሳ ከም ዝተበገሰን፡ ገለ ከዳዓት ስለ ዝሓሰውሉ
ድማ ብስርዓት ሃይለ ስላሴ ንሓዯ ዓመትን ፈራቃን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ታኣስረን ከም ተሳቀየን ዝፍለጥ’ዩ።
ስዉእ ሓጂ ሙሳ፡ ብዘይካ ሃገራዊ ኣበርክትኡ፡ኣብ ማሕበራውን፡ ግብረ-ሰናይውን ስራሓት ኣዝዩ ንጡፍ ከም
ዝነበረ’ውን ይፍለጥ።
ወዲ 94 ዓመት፣ ስዉእ ሓጂ ሙሳ፡ ወላኳ እቲ መንቀሊ ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣልእስላሚያ እንተኾነ፡ ምእንቲ ኩሉ
ሃይማኖታት ንጸጋ ዕድሜኦም፡ ታሪኻዊ መዛዘሚ ገይሮም፡ በጃ ዝሓለፉን፡ ስውእ እዮም።
ኣብ መጨረሽታ፤ ብስም መሪሕነትን ኣባላትን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት፡ ጨንፈር ሪያድ ንስውእ፡ ረቢ
ይርሓመሎም፡ ጀና ይኹን ሰፈሮም፡ ንስድራቤቶም ብፍላይ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብሓፈሻ ረቢ እማንን
ሰብርን ይሃብኩም እንዳበልና፡ ናይዚ ሓዘን ተኻፈልቲ ሙኻንና ከረጋግጽ ይፈቱ።
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስውእ ጀግና ሓጂ ሙሳ መሓመድኑርን ንኹሎም ንሰማእታትናን
ውድቀት ንሰርዓት ህግዯፍን ሳዓብቱን
ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት (ጨንፈር ሪያድ)
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