ስርዓት ህግደፍ ልዕሊ 48 ንጹሃን ƒባላት ኩናማ ƒሲሩ

ስርዓት ህግደፍ Ãብ ወርሒ 8/2015 ጀሚሩ Œሳብ እዚ ሒዝናዮ ዘሎና ወርሒ 9/2015 ብዘይ ምንም ምኽንያት
ልዕሊ 48 ንጹሃን ƒባላት ብሄረ ኩናማ …ም ዝƒሰረ ተፈሊጡ፡፡
እዚ ዝመጸና ዜና …ም ዝሓÅሮ፡ ስርዓት ህግደፍ ƒባላት ኩናማ ንምርዓድን ናይ ምጽናቱ መደባቱ Œውን
ንብምግባር፡ ደቂ ƒንስትዮ፣ ደቂ ተብዓትዮ፣ ትሕተ ዕድሜ ዝflኑ ጓሶትን …ይተረፈ ሒዙ …ም ዝƒሰረ ሓቢሩ፡፡
እቶም ዝተƒስሩ፡1. Ãብ ቢንቢልናን …ባቢƒን 16 ሰባት
2. Ãብ Ãሪና 4 ሰባት፡ Ãብዞም ሓደ ƒብ መጓሰ ዝነÅረ፡ …ምኡ እውን Ãብ ቁሸታት ደÀማረ፣ ማሪቲ፣
ቱታኩሪን ጓሶት …ም ዝተƒስሩ
3. Ãብ ዶÀንቢያ 9 ሰባት
4. Ãብ ጎሉጅ 17 ሰባት
5. Ãብ …ባቢ ተሰነይ Œልተ ሰባት ብድምር ልዕሊ 48 ንጹሃን ƒባላት ብሄር ኩናማ …ም ዝተƒስሩ እቲ ዜና
ሓቢሩ፡፡ እዞም ዝተƒስሩ ንጹሃን ƒባላት ኩናማ Œሳብ ሕጂ ሃለዋቶም …ም ዘይፍለጥ እቲ ዜና ወሲ⁄
ሓቢሩ፡፡
ብÃልእ ሸነኽ ብዕለት 26/09/2015 ƒባል ፈጸምቲ ዲምሓኩኤ ምስ መሪሕነት ናይ ኩለን ማሕÅራት ፣ œሚቴ
ስደተºታትን ƒብ ዝተረኽቡሉ ሰፊሕ ƒ›ባ ƒÃይዱ፡፡ ƒብዚ ƒ›ባ ምስ ህልዊ ኩነታት ሃገርና ƒተሓሒዞም
ውድባዊ ህይወት …ም ዝሃቡዎም ተፈሊጡ፡፡ ናይዚ ƒ›ባ ቀንዲ ƒጀንዳታት፡1. ህልዊ ኩነታት ውድብ ዲምሓኩኤ እንታይ ይመስል?
2. ƒብዚ ሕጂ እዋን ዝርኤ ዘሎ ምንቅስቓሳት ህግደፍ እንታይ ይመስል?
3. Ãብዚ ተÅጊስና ዘመዝገብናዮም ዓወታት ብŸመይ ዓቕብና ውጥናት ህግደፍ ነፍሽል ƒብ ዝብሉ
ነጥቢታት ሃናጺ ƒ›ባ ƒÃይዶም፡፡
ስርዓት ህግደፍ ንብሄረ ኩናማ Ãብ ገጽ ኤርትራ ንምጥፋእን ንምጽናቱ ዘÃይዶ ዘሎ ሜላታት ብሰፊሑ ነቶም
መሪሕነት ድሕሪ ምግላጽ፡ ነዞም ሽርሒታት ብŸመይ ƒገባብ ነፍሽሎም ƒብ ዝብል ነጥቢ ሰፊሕ ምይይጥ ድሕሪ
ምŒያድ፡ ውሽጠ ውድባዊ ጥን‹ረ ዘሕይሉ ƒደለይቲ መደባትን ንምግጣሙን ንምፍሻሉ ዝሕግዙ ƒንፈታት
…ም ዝሓንጸጹ እቲ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ፡፡
…ምኡ እውን ሎሚ ዕለት 27/09/2015 ƒብ ተመሳሳሊ ƒጀንዳ ምስ ƒባላት ውድብ ƒ›ባ ƒ‹ይዱ፡፡ ƒብዚ
መድረኽ ስርዓት ህግደፍ ዘÃይዶም ዘሎ ሽርሒታት ብŸመይ ƒፍሽልና ነቲ እነÃይዶ ዘሎና ሓርነታዊ ቃልስና
ብምጥን‹ር ቀጻልነት ብሄርና ነውሕስ ƒብ ዝብል ነጥቢ ሰፊሕ ምይይጥ ƒÃይዶም፡፡ ድሕሪ እዚ ምይይጥ ƒብ
ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ዝተመዝገቡ ዓወታት ዘይነዓቁን ረዘንቲ ብም‹ኖም Œዕቀቡ …ም ዝግብኦም ብምንጻር፡
ƒባል ውድብ ƒብ ቃልሱ እጃሙ ብዝለዓለ ንŒጻወት ዓቢ ተራ …ም ዘለዎ ብምሕባር ሞራልን ንቅሓትን Œብ
ዘብለሉ ƒገደስቲ ለÅዋታት ብምሕላፍ ƒ›ብኦም ዛዚሞም፡፡

