
          
ይቕረታን ጸዋዒትን ንሕዝቢ ኤርትራ  !!! 

ካብ ኣባላት ህግደፍ ኤውሮፓ 

ንሕና ኣብ ኤውሮፓ ንነብር ኤርትራውያን፡ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዝና ኣባላት ህግደፍ ብምዃን ፡ ብላዕለዎት ሓለፍቲ 

ዝተዋህበና መምርሒታትን ፡ ንቁጠባን ንሕብረተሰብን ብፍላይ ንፖለቲካን ዝምልከት መግለጺታትን፡ ብዘይምምርማርን 

ሰጋእ ምባልን ኣብ ግብሪ ክንትርጉም ጸኒሕና።  ዝያዳ እኳ ድኣ ፡ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ተቓወምቲ ተባሂሎም ዝፍለጡ 

ኤርትራዊያን ፡ ንዝህብዎ ፖለቲካዊ ርእይቶን ሓበሬታን ኣኼባታትን ፡ ብቕሉዕ ይኹን ብሕቡእ ብዘይንሕስያ ክንቃወምን ፡ 

ተሰማዕነት ክህልዎ ይኽእል ዘበለ ኩሉ ዘመተታትን ፡  ኣውራጃዊ ይኹን ሃይማኖታዊ ከምኡውን ውልቃዊ መናፍሓትን 

ጸለመን፡ ኣንጻሩ ከነካይድን ጸኒሕና።    ይኹን እምበር ፡ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ጸኒሐ-ጸልማት እዋን፡ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጋህዲ 

ንርእዮ ከምዘለና ፡ መሰረታዊ ዕላማ  ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፡ ሃገር  ንምምሕዳር ዘይኮነ ፡ ንሃገረ  ኤርትራን  ህዝባን ፡ ኣብ 

ዝተናውሐ እዋን በታቲኑ፡ ካብ ካርታ ዓለም ምድምሳስ  ፡ ኮይኑ ስለዝረኸብናዮ ፡ ንሕናውን ነዚ ድጉል ዕላማ 

ከይስተብሃልና ክሳብ ሎሚ ኣብ ጎድኒ ኢሰያስ ተሰሊፍና ንሃገርናን ህዝብናን ስለዝበደልና ፡ ንኹሉ  ህዝቢ ኤርትራ ይቕረታ 

ንሓትት። ይቕረታና ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ከይከውን ተስፋ እናገበርና : ንዳግማይ ትንሳኤ ኤርትራ ፡ ብሓባር ክንሰርሕ 

ንላቦ።  

ውሳኔታት 

1. ጸይቀ-ዕሉል ኢሰያስ ኣፈወርቂ ፡ ንሃገረ ኤርትራን ህዝባን ካብ ዝተናውሓ እዋን ኣትሒዙ ንምምሕዳር ዘይኮነ፡  

ነበረያ ነበረ ንምግባር ፡ ዝዓለመ ከምዝኾነ ብምእማን ፡ ብጀካ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንዕኡ ምእላይ ፡ ካልእ ዝኾነ 

ይኹን ፍታሕ ኣድማዒ ከምዘይኮነ ምፍላጥ፡፡ 

2. መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ወግሐ-ጸብሐ ዝገላበጥ መርገጺ ብዘየገድስ ፡ ዶብ 

ኤርትራ ከይተሓንጸጸ ዘካይዶ ጣዕመ ቃላት ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ንምድህላል ከምዝኾነ ምልልላይ :፡ ቅድሚ ሎሚ 

በቦታትና ዝተኻየደ ጌጋ ,,, ኢትዮጵያ ወይ ሞት ኢልና ኣቲና ፡ ኢትዮጵያን ሞትን ብሓባር መጺኤናና,,, ዝብል 

ታሪኻዊ በሰላ ካብ ሓንጎልና ከምዘይሃሰሰ ምርዳእን ካብ ታሪኽ ምምሃርን ፡፡ 

3. መንግስቲ ትግራይ ኣብ ነጻነት ኤርትራ ዘለዎም ዘይቅየር ርእይቶ እናሞጎስና ፡ ነዚ ርእይቶ እዚ ክሳብ ዶብ 

ምሕንጻጽ ክደፍእሉ ከምዘለዎም እናተላቦና ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዘርእይዎ ዘለው ስብኣዊ 

ርሕራሔን ሓልዮትን ብኣኽብሮት ንንኣድ። መንጸፍ ናይ ነባሪ ሕውነትን፡ ጭዋ ባህሊን ከምዝኾነ ድማ ንኣምን። 

4. ትምክሕተኛታት ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ነገደ-ኣምሓራ ፡ ብኸዳዕ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ተተባቢዖም ፡  ናይ ኣቦታቶም 

ሕዱር ሕማም ተኣፊፍዎም ነቲ ,,,ትግሬ ተ እግሬ,,, ዝብል ሕልምታቶም ዳግማይ ንምብርባር ፡ ካርታ ኤርትራ 

ደምሲሶም ኣብ ኢትዮጵያ ንምሕዋስ ዘካይድዎ ዘለው ፈኸራን ዳንኬራን ኣትሪርና ንኹንን።  

5. ትምክሕተኛታት ኢትዮጵያውያን ፡ ብፍላይ ነገደ ኣምሓራ ፡ ብኸዳዕ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተተባቢዖም  ፡ ኣብ ቀረባ 

እዋን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንምሕዋስ ዝዓለመ፡ ኢትዮጵያውያን- ለኸ ዘድምጹሉ፡ ረፈረዱም ንምክያድን፡ ከምቲ 

ሻለቃ ዳዊት ወልደጊዮርጊስ ዝገለጾ፡ ንሓወልቲ ስውኣት፡ ብሓወልቲ ኢትዮጵያውያን ወታሃደራት፡ ንምትካእ 

ዘሰላስልዎ ውጥንን ፡ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ከምዝኣወጁ ንቖጽሮ፡፡ ኣትሪርና ድማ ንኹንን።  

6. ኩላትና ኤርትራውያን ምሕንጻጽ ዶብን፡ ትግባሬ ቅዋምን፡ ይጽናሓለይ ዘይበሃል መዛዘሚ ብረታዊ ቃልሲና 

ከምዝኾነ ኣስትውዒልና፡ ብሙሉእ ሓይልና ክንደፍኣሉን ፡ እሱራት ክፍትሑ ጸዋዒት ከነቕርብን፡ ኣብ ልዕሊ 

እሱራት ዝካየድ ፡ ዘስካሕክሕ መግረፍቲ፡ ኣትሪርና ክንኩንን ንዕድም፡፡   

 

       ሕጂውን ከም ወትሩ ፡ ዓወት ንሓፋሽ   !!!    ውድቀት ንኢሳያስን ትምክሕተኛታትን !!! 

ኤርትራ ንዘለዓለም ትንበር    !!! 


