
ጭርሖና 

ብምስጢር ንነዊህ ጊዜ ሐላይ ህዝብን ትቆርቛሪ ሃገርን ተመሲሉ መልክዑ ሃናጺ ዝመስል 

ንህዝቢ 

ተስፋ ዝህብ በንጻሩ ግን ኣዕናዊ ዝተግባሩ ኣምሰሉ ቃላትን ሓሳባትን ኣብ ገብሪ ዘይውዕል 

ሐሶት 

መብጸዓታት ካብ ንጉሆ ክሳብ ዕርበቱ ናይ ምትላል ተግባር ዝኣመሉ ቀንዲ ዕላምኡ 

ንዘይፍጽሞ ንህዝቢ ክትበልዕ ኢኻ እንዳ በለ ዘጥሚ ክትመሃር ኢኻ እንዳበለ ዘደንቑር አብ 

መወዳእታ ድማ ተጨኒቕካ ካብዚ ዘይንቡር ናብራ ክትፈላለ ሃጽ ኢልካ ሃገርካ ገዲፍካ ንስደት 

ከተምርሕ ዝገበረ ጨካን ስርዓት ነቲ ተስፋ ሃገር መንእሰይ ጥራይ ዘይኮነስ በብስድራቤታት 

ተመራሪሑ ሃገሩ ንድሕሪት ገዲፉ እግሩ ናብ ዝመርሖ ኣብ ዘይፈልጦ ሃገራት ከም ዝስደት 

ገይሩ ገና ድማ ሕጂውን ብብዝሒ ይቕጽሎ ኣሎ። ሃገር ትባድምን ትበርስን ኣላ። ልዕሊ ኩሉ 

ሃገራዊ ዝኾነ ተመሲሉ ትሕቲ ሃገራዊ ክሽቕል ጸኒሑ ስልጣን ንበዓል ስልጣን ነፊጉ ንጸላእቲናን 

ሰብ ደምናን የመሐላልፍ ኣሎ። ንወደባት ሃገር መደበር ሐይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክኸውን 

ይዕድሎ ኣሎ። ጽርግያታት ኣርትራ መንቀሳቐሲ መጎዓዝያታት ኢትዮጵያ ክኸውን ፈቒድሎም 

ኣሎ።  

ሐደ ኢሳያስ ምስ ውሑዳት ተለኣኽቱ ምስጢራዊ ዕላማኡ ወቒዑ ህዝቢ ኣጽኒቱ ነቶም ኣርትራ 

መሬታ እምበር ህዝባ ኣየድልየናን`ዩ ዝብሉ ጸላእትና ዕድል እንተረኺቡ ክህባ ይሐልም ኣሎ። 

ኣርትራ ዓዲ ጀጋኑ እምበር ዓዲ ተመሻጠርትን ሐለምቲን ከምዘይኮነት ድማ ከነፍልጦ ኣሎና። 

ንሕና ኣርትራውያን ከም ህዝቢ ንነዊሕ ጊዜ ዘፋላሊ ነገራት ዘይብልና ማህሰይቱ ኣንዳተረዳኣና 

ሐደ ኣንጻር እቲ ሐደ ተፋላሊና ብሐደሽነኽ ደገፍትን ተቓወምትን በቲ ሐደውገን ድማ 

ውድበይ ውድብካ ኣንዳበልና ክንደይ ጽቡቕ ነገራት ሐሊፉና ጥራይ ዘይኮነ ጸላኢ ድማ 

ንዘይምስምማዕና ከም ዓቢ ዕድል ተጠቒሙሉ ኢዩ`ሞ ንሃገርና ድሕነት፣ ንህዝብና ክብረት 

ኩሉና ብሐደ ንጹር ዕላማ ኣብ ሐደ ተጠርኒፍና ይኣክል ስልጣን ንህዝቢ ኣረክብ ዘይኮነ ብዘይ 

ልምልም ፈኪርና ብሐይልና ስልጣን መንዚዕና ንህዝቢ ከነረክብ ኣሎና። 

ካብ ኩሉ ጥንቃቐ ዘድልየና ነገርት ድማ ኣለዉና፣ ጭርሖና ኣብ ሰላማዊ ሰልፍታት ይኹን ኣብ 

ኣኼባታት ኣብ ክንዲ በብዝመጽና ጥቕስታት ወይ ብብዘሎና ስምዒታት ዝኸውን እሩም 

ጥቕስታት ንዕላማና ዘነጸረን ዝገልጽን ከምዝኸውን ንግበር። ጭርሖና ብናይ ኩለን ብሄራትና 

ቋንቋታት ተተርጉሙ እንግሊዝን ናይታ እንነብረላ ሃገር ቋንቋን ዝተወሰኾ ይኹን። 



ዲክታተር ብሐደ ረቂቕ ሜላታቱ ንዝዕሾ ኣንዳዐሸወ ንዝተቓወሞ ድማ ኣንዳጨፍጨፈ 

ዝደለዮ 

ክገብርን ስልጣኑ ከናውሕን ኣምበር ተለሚኑ፣ ተመኺሩ፣ ተገሲጹ ስለ ዘይሰምዕ ኣብ ክንዲ 

ካብ 

ስልጣንካ ውረድ ኣንብሎ ስልጣን ብሐይልና ክንወስደሉ ኣሎና። ንሕና ባዕልና ደለይቲ ፍትሒ 

ንእንኽተሎን ኣንገብሮን ኣፈላላይ ናይ ደገፍትን ተቓወምትን ይኣክል ክንብል ኣሎና። ናይ 

ክሳብ መዓስ`ዩ ምፍልላይ ውድበይ ውድብካ ይኣክል ክንብል ኣሎና። ንኹሉ ፈላለይ ጉዳያት 

ይኣክል ኢልና ነዚ ወዓል ሕደር ዘየድልዮ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ንምዕዋት ኣብ ሐደ ተጠሚርና 

ንስራሕ ንበገስ። 

ሐድነትና ዓወትና`ዩ 

ዓወትና ኽብረትና`ዩ 

ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና 

  

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

  
 


