
ቅልዕቲ ደብዳቤ!! 

ናብ ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስ! 

ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስ፡ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኻ ሰላም ቅሳነትን እምነየልካ። ኣስዕብ 

ኣቢለ ኣብ ዕለታዊ ስራሕካን ዓውት ይምነየልካ። እንኳዕ ድማ ብሰላም ናብ ዉጹዕ፡ ህዝብኻ 

ኣፍ ክትኾኖ ጸንበርካ!!!!! 

ኣበይዶ! ከይደ ነይረእየ ክትብል ትኽል እኳ እንተኾንካ፡ ናብ ጽጉምን፡ ውጽዕን፡ ሽጉርን፡ ደላይ 

ፍትሕን፡ ኣብ ጥርጠራን ዓወንወን ዝወድቕ ዘለ፡ ህዝብኻ ማለተይ አየ። 

ኣምባሳደር ሃይለ፡ ብማዕዶ ዝፈልጦ ሰብ እዩ። እንተኾነ፡ ከም ተቓላሳይ፡ ንገድሊ ህዝቢ 

ኤርትራ፡ ስሙን ወሪኡን ኣብ ቀረባ እዩ። 

1.   ተማሃራይ ሃይለ መንቀርዮስ ብሉጽ ተማሃራይ ኮይኑ ናብ ሃርቫድ ዩኒቨርሲትይ ክማሃር 

ዝበቐ ሰብ እዩ። 

2.   ስዒቡ ከምቶም መሳትኡ ናብ ሜዳ ኤርትራ ብመጀመርታ ሰብዓታት ዝተሰለፈ እዩ። 

3.   ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣብ ሰልፊ ነጻነት ኤርትራ፡ ህዝባዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ህዝባዊ ግንባር 

ሓርነት ኤርትራ፡ ህዝባዊ ግንባርን ንዲሞክራስን ንፍትሕን ኤርትራ (ህግደፍ መንደፍ) ዝነበረ 

ሰብ እዩ። 

4.   ኣብ በረኻ ኮነ 1973 ወይ 1974 ተስሊፉ ይኸውን ሓቀኛ ሓበረት የብለይን። መሬት ኤርትራ 

ነጻ ካብ ዝኸውን ከኣ፡ ካብ 1991 ክስብ 2001 ኣባል ጂ15 ዝኾነሉ ብኣምባሳደርነት ዝሰርሔ ሰብ 

እዩ። 

5.   ካብ 2001 ክሳብ 2018 ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ኣፍሪቃ ጉዳያት ብሓላፍነት 

ዝሰርሔ ሰብ እዩ።  

እምበኣር እዚ ሃገራዊ ዜጋ ብዙሕ ትምህርትን ብቕዓት ዘለዎ ሰብ፡ ኣብ ህግደፍ ኣብ ዝነበረሉ 

እዋናት፡ ምስ ክእለቱን ፍልጠቱን ዓቕሚ ዝመጣጠን ከበርክተሉ ዝኽእል ዕድለ ኣይተዋህቦን። 

ምኽንያቱ፡ መራሒ ኤርትራ ኢስያስ ኣፈውርቂ፡ ኣብ ልዕሊ በሊሕ ሰብ ቅንኣትን፡ ፍርሕን ስለ 

ዝሓድሮ ህዝቢ፡ ካብቶም ህዝቢ ብቕዓቶም፡ ክፈልጦም ዘይደልዮ ሰባት ሓደ እዩ። 



የግዳስ፡ ኣምባሳደር ሃይለ፡  ብኢሳያስ ኣፈወቂ፡ ዝግበር ሰራ፡ ሽርሒ ስም ለባማትን፡ ስም 

ሙሁራትን፡ ከጸልም ዕድሚኡን ናይ ህዝቢ ዕድሜና፡ ሙሉእ ክንሰምዕ ጸናሕናን ንሰምዕ 

ኣለናን።  

ካብቲ ጸለመታት ኣደንቛርን፡ ኣርዓድን፡ ኣጸያፍን፡ ብኢሳያስ፡ ተማሂዙ፡ ሓደድ ባዕሉ፡ ብቲ 

ዘይተገርዘ መልሓሱ፡ ካብ ዕረ ዝመረን ዝመጸጸን መርዛም ቃላቱን ብብዝሒ ድማ ብዕሱባቱ፡ 

ብ03 ዝተባህለ መናፍሕ ሓሶት፡ ካብ ኣፍ ናብ ኣፍ ዝፍኖ ብመርበብ ሰራዊትን፡ ሓፋሽ 

ውድባትን ኣድራጋ ዝዝርጋሕ ዝተጻወረ ሰብ እዩ። 

ካብቲ ጸለመታት ኣብ በረኻ ሳሕል፡ ምሁር ተበላጺ፡ ደብሮም ዘይከሓዱ፡ ንጨጋር ዳንጋ ከም 

ሰብ ዘየኽብሩ እናተባህሉ፡ ንኡስ ብርጅዋ...ወዘተ ብበዓል ዉጩን ንዕኡ ዝመስሉ ዝድፈሩን 

ዝሽገሩን ዝነበሩ ሰባት ነበረ። 

ኣብ ኣስመራ ምስ ኣተወ ኣብ ሓዳሩ ኣትዮም ንመን ክምርዖን፡ ከመይ ዝኣመሰለትን፡ ክትከውን 

ከምዘለዋ ከም መኸርትን፡ ከም ተገደስትን ብምምሳል፡ ኣብ ኣደባባይ ወጺኡ ዝዕለለል ነበረ። 

ንስርዓት ኢሳያስ ነጺጉ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝለዓለን ዝተኸብረን 

ስራሕ ብምርካቡ፡ ብቕንኢ ዝነብር ዕሉል ሽፍታ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንገዛእ ርእሱ ምስ ትሕቲ 

ዕድመ፡ ኣብ ፈቐዶ ባራት ኣስመራ ክሓድርን ክርኤ እንከሎ፡ ንእምባሳደር ሃይለ ብሰላም ገሩ 

ናብራ ንኽገብር ከም ሰብ ኣይተፈቕዶን። ብ03 ናይ ሓሶት መርበብ መርዛም መናፍሕ ኣብ 

ልዕሊ ኣምባሳደር ሃይለ ተነፍሕ።  

ከም ኩሉ ፍጡር ወድ ሰብ፡ ኣምባሳደር ሃይለ ምሉእ መሰል ኣለዎ፡ 

ዝፈትዎ ዝደልዮን እምነት ንኽኣምን ኮነ ንኸይኣምን፡ ዝፈትዋ ጓል ወይ ሰበይቲ ካብ ዝኾነ 

እምነት ትኹን፡ ካብ ዝኾነ ዜግነት፡ ካብ ዝኾነ ሃገር ክምርዖ ምሉ መሰል ኣለዎ። ብኣባምባሳደር 

ሃይለ ኣይተጀመረን፡ ብኣምባሳደር ሃይለ ድማ መፈጸምታ ተሰጋጋሪ መውስቦ ኣይክኸውንን 

እዩ።  

ህዝብና ኤርትራውያን፡ ካብ ጥንቲ ብጥቅምቲ ኣትሒዞም ምስ ምሉእ ዓለም ዝዋሰቡ ህዝቢ 

ምንባሮም “ ሓበሻ ወይ ሓንፈጽ” መጸውዒ ሕላገት ዘለዎ ህዝቢ እዩ። 

ንኽቡር ኣምባሳደር ለበዋይ! ኣብ ልዕለኻ ዝተገብረ ጸለም ህዝብኻ ዝርድኦ እዩሞ! ነዚ ዝነበረ 

ማሕለኻታት፡ በታቲኽካ፡ ናብ ዉጹዕ ህዝብኻ ንፍትሕን፡ ንሕጊ ደሊኻ፡ ኣፍካ ብምኽፋትካ ፡ 

እንኳዕ፡ ኣብዚ መድረኽ ቀረብካ።  

ክቡር ኣምባሳደር፡ መን ንመን ክዕድም፡ ድልየት ንምግላጽ አዩ፡ ንወድ ዓዲ ዓዳሚ ኣየድልዮን 

እዩ።ከምታ ብግዜ ንእስነትካ ካብ ሓርቫርድ ናብ ሳሕል ዝኸድካሉ ተመሊስካ ዘክር?   ዘለካ 



ከተበርክት፡ እዋኑ ሕጂ ስለ ዝኾነ ፡ ተበገስ ሓደራ፡ ክእለትካን፡ ተሞክረኻን፡ ክትልግስን፡ 

ክትምህርን፡ ክትግስጽን፡ ክትኣልን፡ ኣብዚ ተሃዋስን፡ ፈታንን ግዜ፡ ኣብ ጎኒ ህዝብኻ ኮንካ፡ 

ክትመርሕ፡ ንህዝብኻ ከም ሙሴ ክትኮነና እምሕጸነካ። ከምቶም ዝሓለፉ፡ ባሕረ ነገስታት 

ዓደቦኻ ክትከውንን፡ ክትሕልን፡ ንህዝብኻ ናብ ፍትሕን ራህዋን፡ ከተሰጋገር ዘለካ ኣእምርካን 

ግዜኻ ከተወፊ ይላወበካ።  

 


