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ንልዕላውነ ት ሃገ ርናን  ንዝኽርን  ሞጎ ስን  ስውኣትናን፡  ብደምና።  

 

ናብ ክቡር / ርቲ______________________________________ 

ብዛዕባ’ቲ ብዶክቶር  ኣቢዪ ኣሕመድ፡  ቀዳማይ ምኒስተር  ኢትዮፕያ፡  ዝቐረበ  ናይ 

ኤርትራን  ፡  ኢትዮፕያን   ዕርቅን  ፡  ሰላምን፡  ፍቕርን፡  ዝምልከት እማሜ፡   

ኢትዮፕያ  ብዘይ ሓደ ቅድመ-ኩነ ት ነ ቲ ናይ ኣልጀርስ  ፡  ናይ ሕቡራት መንግስታት 

ናይ ዶብ ብይን  ክተተግብሮ እያ  ፡  ከምኡ’ውን   ካብ’ተን  ሒዛተን  ዘላ  ናይ ኤርትራ 

፡  ዓድታት ክተንሳሕብ’ያ  ዝብል  አዩ  ኔ ሩ።    ንሰላም፡  ኣይኮነ ንዶ እቲ ውጹዕ  

ህዝቢ ኤርትራስ፡  ዝኾነ  ደላይ ፍትሒ ሓንጎ ፋይ ኢሉ ክቕበሎ ዝግባእ  ቅዱስ  

ተግባር  እዩ  ።   ህዝቢ ኤርትራ፡  ከኣ  ኣብ ቅንዕና  ዝተመርኮሰ  እማሜ መሲሉዎ፡  

ብዘይ-ቃል-ዓለም ተቐቢሉዎ ኔ ሩ እዩ።  

እንተኾነ  ግን፡  ዶክቶር  ኣቢዪ፡  ድሕሪ  ምስ  ውልቀ -መላኺ ኢሳያስ  ኣፈወርቂን፡  

ልኡኻቱን  ምርኻቡ፡  ነ ቲ ቅድም ዝኣወጆ ናይ ዕርቅን፡  ሰላምን፡  እማሜ፡  ሓዲጉ ፡  

ንልዕላውነ ት ኤርትራ ዘይሕሉ፡  ኣብ ምድማርን  ፡ ምኹማርን  ዘተኮረ፡  ንጥቕሚ 

ኤርትራ ኣብ ዘይሕልዉ ነ ጥብታት ከተኩር  ከሎ፡  ውልቀ-መላኺ ኢሳያስን፡  

ልኡኻቱን፡  ኣብ ኣዲስ  ኣበባ  ምስ  ከዱ ዝሃቡዎ ናይ ክሕደት መደረታት ፡  ህዝቢ 

ኤርትራ፡  ኢሳያስ  ኣፈወርቂ ፡ ንነ ጻነ ት ኤርትራ ከም ዘይኣምን  ዓጊቡ።  ስለ ’ዚ፡  

ንኤርትራውያን  ክውክል  ከም ዘይበቅዕ፡  ዶክቶር  ኣቢዪ’ውን  እቲ ናይ ዕርቅን፡  

ሰላምን፡  ዝብል  እማሜኡ፡  ነ ቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጌና  ዝቕጽል  ዘሎ፡  ኣዝዩ  

ጨቛንን፡  ግፍዔኛን  ፡  ሽግራት ኣብ ግምት ዘየ እቱ፡  ዓላምኡ ከኣ፡  ንሃገ ረ  

ኤርትራ፡  ኣብ ትሕቲ ዓባይ ኢትዮፕያ  ንምቑራን  ዝተሓስበ   መጻወድያ  ደኣምበር  

ምስ  ህዝቢ ኤርትራ፡  ዕርቅን፡  ሰላምን፡ ንምምጻእ  ዘተኮረ፡  ከምዘይኮነ   

ብምግንዛብ፡  ኤርትራውያን፡  ፖለቲካዊ  ሽግሮም  ንምፍታሕ፡  ካብ ገ ዛእ  ርእሶም 

ጥራሕ ከም ምዃኑ  ደምዲሞም ኣሎዉ።                                    

ስለ ’ዚ ፡  ካብ’ዚ ሓቂ’ዚ ተበጊስና  ፡  ኣብ ሓዲሽ መድረኽ ናይ ፖለቲካዊ ቃልሲ 

ሃገ ርና  ኣቲና  ኣሎና  ።  እዚ ሓዲሽ ፖለቲካዊ መድረኽ”ዚ ካብ ዝሓለፉ ተሞክሮታት 

ቃልስና፡   ዝቐሰምናዮ ትምህርቲ፡  ኣብ ግምት ብምእታው ፡  ቅድሚ ሕጂ 

ዘይተፈተነ ፡  ብሓዲሽ ራኢን  ፡ ስልትን፡  ስትራተጂን  ዝተደረኸ፡  ንምሉእ  ህዝቢ 

ኤርትራ ዓዲሙ፡  ካብ በቢ ከተምኡ ተበጊሱ ንሓፋሽ ህዝቢ ዘሳትፍ ሰፊሕ መደብ 

ኣዳልዩ  ኣሎ።  እቲ ህዝባዊ ጥርናፌ አናተኻየ ደ ካሎ፡  ከኣ  ፡ ብኣዋጅ መልክዕ  

ንወከልቲ ናይ ኩለን  ውድባትን፡  ዘይውድባትን፡  ሓይሊ-ዕማምን፡  

በርጌሳውያንን፡  ወዘተ፡  ጸውዒት ብምትሕልላፍ፡  ፡  ኣብ ሓንቲ ጠረዼዛ  ኮፍ 

ኢሎም፡  ብዶሞክራስያዊ ኣገ ባብ ወከልቶም ብምርቋሕ፡  ኣብ ወጻኢ ሃገ ር፡  ህዝባዊ 

መንግስቲ ንምቛም ብታህዋኽ፡  ይቀራረቡ ኣሎዉ።  ነ ቲ ተበድሆ ንምዕዋት ግን፡  

ሓባራዊ ተወፋይነ ት ዝሓትት ህዝባዊ ሓላፍነ ት እዩ ።  



ነ ዚ ተደላዪ ለውጢ’ዚ ንምትግባር  ግን፡  ንኣብ ውሽጢ ሃገ ርን  ኣብ ወጻኢን  ዝርከብ 

ህዝብና  ፡  ብምዕቡል፡  ግዝያዊ መሳርሒታት (tools)፡  ከም በዓል  ሬድዮ፡  

ተለቪጂን፡  ኢንተርነ ት፡  ወዘተ፡  ዝኣመሰሉ ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ መራኸብቲ 

ማዕከናት ንምጥቃም ኣድላይነ ቱ  ብምርዳእ፡  ኣገ ልግሎት ናይ ሳተላይት 

ተለቪጅን፡  ኣብ ምጅማሩ በጺሑ ኣሎ ።  ናይ ሓጺር  ማዕበል  ራድዮ ኣገ ልግሎት ግን፡  

ተጀሚሩስ፡  ዕዉት ስራሕ የ ካይድ ኣሎ።  እንተኾነ  ግን፡  ቀጻሊ ኣገ ልግሎት ናይዞም 

ኣገ ደስቲ ንጥፈታት’ዚኦም ብግቡእ  ንምርካብ፡  ናይ ገ ንዘብ ድለባ፡  ኣዝዩ  

ኣገ ዳሲ ስለ  ዝኾነ ፡  ናይ ነ ፍስ  -ወከፍና  ተወፋይነ ት ዝሓትት ምዃኑ  ተገ ንዚብና፡  

ሓደራ’ቶም ጀጋኑ  ስውኣትና  ንምኽባር፡  ብሓባር  ነ ዓውቶ፡  ኢደይ፡  ኢድኪ ፡  ኢድካ 

፡  ኢልና?            

ሂወት ናይ ሓደ ወዲ ሰብ፡  እቲ ኣዝዩ  ዝለዓለ  ናይ መስዋእቲ ዋጋ  ስለ -ዝኾነ ፡  

መልእኽቲ’ቶም ኣብ ክንዳና  ኣቐዲሞም ዝተወፈዩን፡  ከምኡ ከኣ፡  አቶም ድሒሮም፡  

ዝተወፈዩ ፡  ከም በዓል  ቢተወደድ፡  ወዲ ዓሊ፡  ኣቦይ ሓጂ መሳ፡  ብርሃነ   

ኣብረሀን፡  ወዘተ፡  ዝኣመሰሉ ጀጋኑና፡  ነ ቲ፡  “ተኸተሉና  ሓደራ “ ዝብል  

ለበዋኦም ከይጠለምና፡  ሃየ  ንሕና ’ውን  ንፈጽም ግዴታዊ ሓላፍነ ትና፡  ብጥርኑፍና  

?          

በዚ ምኽንያት’ዚ ነ ፍስ  -ወከፍ ኤርትራዊ ክሳተፎ ዘሎዎ ህዝባዊ ኣኼባ  ንዕለት፡  

12/16/18፡  ኣብ ኣደራሽ ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን : 2402 East Spruce, Seattle 

WA 98122,ንሰዓት 3 ድ.ቀ. ተዳልዩ  ስለ  ዘሎ፡  ሃዬ ሃገ ርና  ነ ድሕን  ተወሃሂድና?  

ንልዕላውነ ት ሃገ ርናን፡  ንዝኽርን፡  ሞገ ስን  ንስውኣትናን  ፡  ንበዳህ  ብደምና።     

 ዘለዓለማዊ  ዝኽሪን፡  ሞገ ስን፡  ንስውኣትና  ፡ ክብርን፡  ምስጋናን፡  

ንስንኩላንና  !1  

ደለይቲ ፍትሕን፡  ደሞክራሲን  ኤርትራውያን  ፡  ተቐማጦ ከተማ ሲያትልን፡  

ከባቢኣን።   

     


