
 

ሕጽኖት ዶር/ኣብይን ኢሰያስን ከይጀመረ ምልሶት ኮይኑ! 

ኣብ ኤርትራ ከም ዝጸንሐ ባህሊ ሕጋዊ መውስቦ መርዓ፡ ሕጽኖት፡ ድሕሪ ሕጽኖት ከኣ ምልሶት 
ይፍጸም። መርዓት ንቤት ኣቡኣ ትምለሰሉ ከም ትሕዝቶ እንዳሰብኣያ ትጸንሓሉ ግዜ ይውሰን። ከም ዝፍልጥ 
ግን ሰለስተ ወርሒ ግቡኣ ተፈጺሙላ ብክብሪ ትምለስ፡ መርዓት ንቤታ ምስ መጸት ከኣ ምልሶት ይበሃል። 
ሕጽኖት ከይጀመረ ጌጋ እንተዘይተፈጺሙ ግን ምልሶት ኣብ ቡኡ ግዜ ይፍጸም።  

እንሆ ዘይንፈልጦ ውዕል፡ ዘይሕጋዎ ስምምዕ ኢትዮ - ኤርትራ ሓንሳብ ዶብ ክኽፈትን ክዕጾን 
ንርኢ። ከይዱ ከይዱ ከኣ ብክልቲ ወገን ኣህዛብ ዝረአ ዘሎ ቁጠዐን ነድርን፡ ልምዓት ዶ ምትሕብባር ዝበሃል 
ከይበጽሐ ብወገን ህዝቢ ኤርትራ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ጠጠው ክብል ዘቅርቦ ዘሎ ተቃውሞ፡ ብወገን ኢትዮጵያ 
እንተኾነ ጣዕሳ ዘለዎ ዝመስል ዘየተረጋግአ ፖሊቲካ በዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ጸገማት ምስ 
ውሽጣዊ ኩነታቶም መስርሕ ሰላም ከም ዘየገድሶም ዝገልጹ ረቛሕታት ሕጽኖት ከይጀመረ ምልሶት ኮይኑ። 
እሞ ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ እንታይ’ዩ ብቀረባ ምርኣይ ኣገዳሲ’ዩ። 

ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ 30 ዓመት ብረታዊ ተጋድሎ፡ 27 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ጨካን ምልካዊ 
ስርዓት ህግዲፍ፡ ዶባዊ ኵናት የመን-ኤርትራ፡ ሱዳን-ኤርትራ፡ ኣብ መወድእታ ከኣ ሂወት ንጹሃት መንእሰያት 
መጻኢ ወለዶ ኤርትራ ዝሃለቐሉ፡ ክሳብ ሕጂ በሰላ ዘይጠፍአ ኵናት ኢትዮ-ኤርትራ መዋእል ክልተ ወለዶታት 
ኤርትራ ብከንቱ ክጠፍእ ዓይኑ እንዳረኣየ፡ እንዳተገርፈ ዘሕለፎ ስቕያት ዝመልኦ ታሪኽ ህዝብና’ዩ።  

ህዝቢ ኤርትራ ናተይ’ዩ ንዝበሎ ጉዳይ ሃገሩ ኩሉ ዝግብኦ እጃም ፈጺሙ’ዩ፡ ከም’ቲ መሊኡን 
ኣዛይዱን ዝፈጸሞ ሕድሪ ጀግንነቱን ንቃልሲ ዘፋነወም ደቁን ሙሉእ መሰሉ ዝይዳ ሓለፋ ኣይረኽበሉ 
ኣይኸበረሉ፡ ሙሉእ መሰሉን ሓለፋን ረኺቡ ክኽበረሉስ ይትረፍ ከም ኤርትራዊ ዜጋ’ኳ ዘይቁጸረሉ፡ ኣብ 
ዕዳጋ ንመሸጣ ከም ዝወረደ ጊላ ብነጻ ጉልበቱ፡ ግዜኡ፡ መጻኢ ዕድሉን ኣገልጋሊ ህግዲፍ ኮይኑ ጸኒሑን 
ኣሎን። ህዝብና ብመንጽር’ቲ ንክብሩን መሰሉን ዘርኣዮ ልዑል ሃገራዊ ቅሩብነት ተወፋይነት ሃገራዊ 
ኣገልግሎቱን ዕጽፊ ብዕጽፊ ተገፊዑን ተኣሲሩን ተጨውዩን፡ ደቁ ንስደት ተባሪሮም፡ መኻዕበቲ ሃብቲ 
መሰጋገርቲ ስደት ደላሎ፡ ቀለብ ኣሞራታት ምድረ በዳ፡ ዓሳታት ባሕሪ ኮይኖም ተሪፎም።  

ብትብዓትን ብሩግጽን ክበሃል ዝከኣል ፖለቲካዊ ኣዘራርባ ኣገባቡ ደኣ ይፈላለ’ምበር ካብ 
ዝሓለፉ ገዛእቲ ስርዓታት ኤርትራ ብዝኸፍአ ኣተሓሕዛ ህግዲፍ ክመሓደር ዝጸንሐ፡ ኣብ ማእሰርቲ፡ ገደብ 
ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ማእቶትን ልምዓትን፡ ንቡር ሂወታ ዘይትመርሓሉ ብስደት ዝተበታተነት ስድራ 
ቤት ኤርትራ፡ ሎሚ ትማልን ን27 ዓመታት ክንርእዮ ዝጸናሕና ዘለናን መገላበጢ ምርጫ ዘይብሉ’ዩ። ዕጫ 
ስድራ ቤት ኤርትራ ኣብ’ዚ ደረጃ ክበጽሕ ምርኣይ ምጾታት’ዩ። ዓለም ብህዝቢ ኤርትራ ክልተ ግዜ ተዛሪቡ። 
ጅግና ህዝብን ግፉዕን ጭኵን ህዝብን። 



ሎሚ ስድራ ቤት ኤርትራ ንመሰላ ክትዛረብን ክትሓተትንስ ይትረፍ፡ ነቶም ኣብ ገዛ ዝተረፉ 
ህጻናት፡ ኣረገውቲ ሽማግለታት ንምንባይ ኣደራዕን ሕሰምን ተሰኪማ፡ ነዛ መጥለሊ ጎረሮ ትኸውን ማይ 
ዘይርከቦ፡ መንዕንገሊ ገለ ቁራስ ንምርካብ ብስእነት ብስቕያት ተሕልፎ እዋን መወዳድርቲ የብሉን፡ ኣሎ 
እንተተባህለ’ውን ንምርካቡ ክንደይ ውረድ ደይብ ፡ላዕልን ታሕትን ተሓሊፉ፡ እህ ንስኹም ’ባ ስድራ ቤት 
እሱር፡ ስድራ ቤት ስግረ ዶብ ተወሲኽዎ ህዝብና ተሸቍሪሩ ክነብር ገይርዎ። ዝተሸገረ ገደል ይኣቱ ከም 
ዝበሃል፡ ድቆም ዝጠመይዎም ወለዲ ቤተ ሰብ ሓርጮም ክህገር፡ ብሕቖም ንመሬት ክፈስስ ነውራም ዝኾነ 
ታሪኽ ተራእዩ። 

ሓደ እዋን ብዛዕባ መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ክዝረብ ዝሰምዓ ኣደ ከም’ዚ በላ” ኣየኸየይ፡ እህህህ 
ስቕ ግዳ ዘይትብሉ ደቐይ፡ ብዛዕባ’ዚ ሰፋር ብሑቕ ዝኾነ ስርዓት ህግዲፍ ዲኹም ከተዛርቡና ደሊኹም” በላ 
። ዝገርም’ዩ መንግስቲስ ሃገር የመሓድር’ምበር ፈቐዶ ዝተኣጎደ መጎጎታት እንዳዞረ በየን ዝመጸ ብሑቕ 
እንዳበለ ክጸናቶን፡ ኣብ ብሎኮታት ክዝርፍን ክህግርን ግቡእ ኣይኮነን ክብላ ንዘረበአን ወሰኻሉ።  

እወ፡ ኣቲ ዝተሸገረ ዝተገፍዐ ህዝብና፡ ሓሩጭ ኣይፍቀድን’ዩ ምስ ሰምዐ፡ ብሕቕ ለዊሱ ምውሳዱ 
ቅኑዕን ብልሓት ዝመልኦ ግብረ መልሲ’ኳ እንተነበረ። ከሓድን ምንቐኛን ዝተሰዓረ ዝመሰሎ መላኺ ስርዓት 
ህግዲፍ ግን ባህ ኣይበሎ ብሕቕ ንመሬት ኣፍሰሶ ደኣ። 

ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ኣተሃዳድና ድሙን ኣንጭዋን ዝመስል ስርዓት ኣስመራ፡ ንህዝብና ብገዛእ 
ገንዘቡ ክሕባእ፡ ብገዛእ ሃገሩ ክስደድ ገይርዎ፡ መረረ ሂወት ክጻወሮ ኣብ ዘይክእል ዝኸፍአ ደረጃ ዝበጽሓሎ፡ 
ህዝቢ ዝብሎ የብሉን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ መዓልቲ ስውኣት 20 ሰነ 2018 ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ህዝቢ 
ጻውዒት ሰላም ክፈልጥ ተገብረ። ህዝቢ ቀደም ዝብሎ ስለ ዘይነበሮን ሕጂ’ውን ዝብሎ ኣይነበሮን 
ማለት ”ተኸልኺሉ ይኸይድ ስለ ዝነበረ” ከም’ታ ዝሰምዓ ሰሚዑ፡ ብውሽጡ ልቡ ሙሉእ ሰላምና ይግበሮ 
ካብ ምባል ሓሊፉ ካልእ ሓንቲ ርእይቶ ይኹን ሓሳብ ኣይነበሮን። መን’ሞ ምስ ኣፍቀደሉ ኸ ! 

ሰሙኑ ብዘይገለ ስምዕታ ተወሳኺ መግለጺ ዘይብሉ ብውሽጢ ውሽጢ ክሰርሓሉ ምጽናሕ፡ነቲ 
ድሕሪ 17 ዓመታት ንህዝቢ ዝተነገሮ ድሕሪ 6 መዓልቲ፡ ብዕለት 26 ሰነ 2018 ወጻኢ ጉዳይ ኤርትራ ዝመርሖ 
ልኡኽ ኣዲስ ኣበባ በጽሐ። እቶም ህግዲፋውያን ንኤርትራ ትብጻሕኩም ብዝመስል ዝኸዱ ሽማግለታት ኣብ 
ኣፈናዊ ርክቦም ንቀ/ሚ ኢትዮጵያ ዶር/ ኣብዪ ምቅሉል መራሒና ክብሉ ሰመይዎ። ውራይ ጸዋዒት ሰላም 
ዋና ዝኾነ ህዝቢ ግደኡ ቦኺሩ፡ ታሪኻዊ መድረኽ ነጻነት ኤርትራ ንሓደጋ ክቃላዕ እንከሎ ትርጉሙ 
ዘይፈልጥዎ ደገፍቲ ጉጅለ ምድማር ህግዲፍ ኮበሮታት እምብልታታት ሒዞም ደኣ ሃለሉን ደበሉን፡ ኣብ 
እዝኒ ኩሎም ሰብ ሕድሪ ከኣ በጽሐ። 

ህዝቢ ኤርትራ ንጸዋዒት ሰላም ከም ሰላም ሕሱም ደላዩ ምንባሩ ክቃላሕ ምጅማሩ ብኣውንታ 
ረኣዮ፡ቀዳዊና ሰላም ይግበሮ ከኣ’ዩ ዝበለ። ግን ዓብይ ጥንቃቐ ክግበረሉን ብትዅረት ምክትታል ዘድልዮ 
ጉዳይ ምዃኑ ብእዋኑ ኣስተብሃለ፡ በቲ ካልእ መዳይ ከኣ ህዝብና ሰላምን ሰላምዊ ናብራ ሓሪምዎ ማሕዲግዎ 
ስለ ዝጸንሐ ንጸዋዒት ሰላም ብባህጊ ምቅባሉ ጌጋ ኣይነበረ። ንትጽቢትን ተስፋን ህዝብና ዝረኣየ እከይ ጃንዳ 
ህግዲፍ ግን ካብ’ቲ ትጽቢት ሰላም ዘለዎ ህዝብና ተኸዊሉ እከይ ተግባራቱ ካብ ምፍሓስ ዓዲ ኣይወዓለን። 
ብዕለት 8 ሓምለ 2018 ቀ/ሚ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ብምጻሕ ዘካየደሉ ኣደራሽ ኣስመራ.. 

ሀ/ ኣይከሰርናን ተባሂሉ 
ለ/ ሓላፍነት ጉዳይ ወጻኢ ህዝቢ ኤርትራ ንቀ/ሚ ኢትዮጵያ ተዋህበ 
ሐ/ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ልቡ ዝመንጨወ ሓቀይና ፍቅሪ’ዩ ገሊጹ ተባህለ 
 



ዝገርም’ዩ ህዝብና ኣብ ቅድሚ ዓይኑ፡ ቅድሚ ኣስታት 60 ዓመታት፡ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ 
ዝጠፍአት ነጻነት ብዝመስል ኣገባብ እሞ ኣብ ኣደራሽ ምምሕዳር ኣስመራ እዚ ጉዳይ ብእዝኑ ክሰምዕ 
ተጠራጠረ፡ እወ ዘጠራጠር ዘረባ’ዩ ዝነበረ ግን ከኣ ሓቂ። ህዝቢ ዘይፈልጦ ሚስጢራዊ ውዕላት ከኣ ተፈጸመ። 

ኣብ ኣደራሽ ኣስመራ ዝተዘረበን ዝተባህለን ዝተፈጸመ ውዕላት ቀለሙ ከይነቐጸ፡ ብዕለት 14 
ሓምለ 2018 ኣብ ኣደራሽ ሚለንዩም መዓልቲ ፍሉይ ተርኽቦ መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ምኳና ዝገልጽ መደረን፡ 
ልቢ ምጥፍጣፍ ዝተወሰኸሉ ካብ መስርሕ ሰላም ወግዓዊ ርክባት ክልተ መንግስታት ሓሊፍዎ፡ ውልቃዊ 
ሓጎሱ ዝገለጸሉ ፍሉይ ተርእዮ፡ ብምቅጻል ቀ/ሚ ኢትዮጵያ ንክብሪ’ኳ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስሙ 
ዘይተላዕለ፡ ቃል ንቃሉ ኣነን ኢሱ ብሓባር ንካፈሎ ወደብ ዓሰብ ክኸውን” እኔና ኢሱ ኣሰብ ኣብረን 
የምንጋራው ይሆናል” እዩ በለ፡ ንካልኣይ ግዜ ከም ዓበይቲ እምባታት ብነታጕ ዝፈርሱ ዘለዉ ተስፋታት 
ህዝብና ኣብ መስርሕ ሰላም ከንቀጥቕጥን ክነቕዕን ጀመረ። ኣንቀጥቒጡ ስቕ ኣይበለን፡ ጉዳይ ሰራውር 
እንዳሰደደ ብትኹል ንህንጻ መሰረት ነጻነት ኤርትራ ዝፈታትን ዕንወት ቀጸለ ፡ ኣብ መራኸቢ ብዙሓት ህዝብና 
ዝተዓዘቦ ሳልሳይ መድረኽ ኣብ ሃውሳ’ዩ። ኣብ ሃውሳ ዝተኻየደ ምብጻሕ ሕጽኖት መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ 
ደጊሙ ደጋጊሙ ” እዚ በጺሕናዮ ዘሎና መድረኽ ሰላምን ካብ ሕጂ ንንየው ንስኻ’ኻ ትመርሓና፡ ዘረባ 
ንምጽባቕ፡ ንቃል ዓለም ዝብሎ ዘይኮንኩስ ብልበይ ዝብሎ ዘለኹ’ዩ” ድሕሪ ሕጂ ንዓይ ምሕታት’ውን 
ኣይድልየካን፡ ወሰኸ። 

መናድቕ መሰረት ህንጻን ነጻነት ልዑላዊ ኤርትራ ብዝወረዶ ሓደጋ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ብርቱዕ 
ነውጽን፡ ነድርን በቲ ሓደ ሸነኽ ከኣ ንሓድነቱ ዘትርር ተበግሶ ወለደ። ጉዳያትት ምዕናው መሰረት ህንጻ ነጻነት 
ኤርትራ ብናህሪ፡ ህዝብና ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዘይፈልጦ ሚስጢራዊ ውዕላት ክሕምበብ ጀመረ። 
ኣስመራ፡ ኣዲስ ኣበባ፡ ዱበይ፡ ጂዳ ቀጸለ። ቀ/ሚ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዑደት ኣብ ዘካየደሉ እዋን 
ብዛዕባ ዶባት ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘይተዘራረብሉ እንታይ ደኣ ብዛዕባ ሓባራዊ ልምዓትን 
ህንጻ መራኸቢ መስመር ፡ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ተባህለ፡ ወዮ ጉዳይ ንዝተነቅነቐ እምባ ሓይሉ ከፍርሶ ህቀና 
ኣካየድ። 

ሎሚ ግዳ ንሓንቲኣ ብዝብል ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ዝርከብ ህዝብና ካብ’ዚ ዝኸፍእ 
ክመጽእ ኣይክእልን’ዩ ብማለት ቆሪጹ ተስአ። ድምጺ ንዓለም ከቃልሕ ጀመረ። መቓልሕ ድምጺ ህዝቢ 
ኤርትራ ፡ ንህዝቢ ኢትዮጵያን፡ ንመራሕቲ ዲሞክራሲያዊት ረፓፕሊክ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ ጉዕዞ 
ዘይፍትሓዊ  ንሓደጋ ዝመርሕ ምዃኑ ብሕቶ፡ ብርእይቶ፡ ብለበዋ ኣመሓላለፈ።  

ሓደጋ ጉዕዞ ሰላም እንዳተዘርበሉ ብጽሖት ጎንደር ገዲፍካ ” ቀ/ሚ ኢትዮጵያ ብዕለት 21 ጥሪ 
2019 ኣብ ሃገር ጣልያን ዘካየዶ ምብጻሕ ድምር ንኤርትራ ወኪሉ፡ መስመር መንገዲ ባቡር ምድሪ ክህነጽ 
ውዕል ከም ዝፈጸመ ምስ ተፈልጠ፡ ጉዳይ ዶብ ምሕንጻ ኣይተዘርበሉን ዝተባህለ፡ ደጊሙ’ውን ክዝረበሉ ከም 
ዘይኮነ ብግብሪ ንዝቀረበ መረዳእታ፡ ውዕላት መስመር ባቡር ባጽዕ ኢትዮጵያ፡ ንኣተሓሳስባ ትጽቢትን 
ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ውሳኔ ኣብጽሖም። ኩሉ ኣብ ዘዘለዎ ዓለም ኮይኑ ይኣክል በለ። ዓብይ ንእሽቶ፡ ጓል 
ወዲ፡ ቀሺ፡ ሼክ ብሓብር ንኤርትራ ተደሃዩ። ብነጻ ድሌቶም ድምጾም ንሕድሪ ንነጻነት ኣቓልሐ። ድምጺ 
ዓበየን ሰፍሐን መወዳእታ ዘይብሉ ክሳብ ሎሚ ዝቅጽል ዘሎ ጸዋዒት ይኣክል፡ ንደገፍቲ ህግዲፍ ከይተረፈ 
ምእንት ህዝቦም ሃገሮም ጠጠው ክብልሉ ዘለዎም፡ ብውሑድ ቁጽሪ ዘይግመት ንደምበ ተቃውሞ ደጊፎም 
ንመላኺ ስርዓት ህግዲፍ ፎእ በልዎ። 

እዚ ጥራሕ ኣይነበረን ሕጽኖት ዶ/ር ኣብዩን ኢሰያሰን ከይጀመረ ከቋርጽ ዝገበሮ ካልእ ተወሳኺ 
ምኽንያታት ኣገዳስን፡ ኣብ ስግር መረብ ዝፍጸም ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ንዝምልከት ዓበይቲ ነባራት 
ምሁራትን ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ 8 ወርሒ ዘይኣክል፡ መስርሕ ሰላም ንስልጣን’ምበር 
ንሰላም ከም ዘይኮነ ዝገምገሙ ምህላዎም’ዩ። ሓደ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሶር መስፍን ወልደማርያም፡ 



እዮም። ከምኡ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣንጻር ኢፒኣርዲፍ ዝተቃወመ ምስ ምብጻሕ ዶ/ር 
ኣብይ ንሃገሩ ዝተመለሰ ኣቶ ታማኝ በየን ዝተባህለ መስርሕ ሰላም ኣፋዊ’ምበር ግብራዊ ከም ዘይኮነን፡ 
ስርሓት ቤትካ ከየጻፈፍካ ግዳማዊ ስርዓት ውጽኢት ከም ዘይብሉ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ 
ተኸስቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸገማት ክፍታሕ ቀዳማይ ሚኒተር ኢትዮጵያ ዶ/ር ኣብዪ 
ኣሕመድ ዓቕሚ ከምዘይብሉ ገሊጹ። 

ጸዋዒት መስርሕ ሰላም ክልተ መንግስታት ጣቛ ከም ዘይብሉ ዘመልክት፡ መራኸቢ ብዙሓት 
ኤርትራውያን ይኹን ኢትዮጵያ ዘንብብ ዝሰምዕ ብቀሊሉ ክርዳእ ይኽእል። እቲ ሕጽኖት ከኣ ከይጀመረ 
ብሓይሊ ህዝቢ ተገቲኡ ምልሶት ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ምልሶት እንታይ ዝተባህለ ከኣ እዚ ሕጂ ኩሉ ብሓባር 
ንርእዮ ዘሎና ኮይኑ፡ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ብዘይ ልጓም ክሃልል ከም ዘይጸንሐ ዝኣረገ ፕሮቲኮል 1991 
ኣምጺኡ ንህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ልዑላውነት ባሕርን ኣየርን መሬትን ኣሕሊፉ ከም ዘይሃበ ይገልጽ ኣሎ።  

ይኹን’ምበር ሕጂ’ውን ህዝቢ ኤርትራ ን27 ዓመት ብዝላደየሉ መዳናገሪ ፖለቲካ ከይተዛነየ፡ 
ኣብ’ታ ሕጽኖት ክብርዕን ዝገበራ መስርሕ ኣጽኒዑ ምቅጻል ጥራሕ’ዩ። ኣባላት ባይቶ ኢትዮጵያ ከም 
ዝጠቕስዎ መስርሕ ሰላም ውዕል ክልተ ውልቃውያን መራሕቲ ሃገራት ምዃኑ ሓሊፉ ዝኾነ ይኹን ወግዓዊ 
ውሳኔ ዝተበጽሐ ከም ዘየልቦ እዮም ዝገልጽዎ። ዕላውነት ሓጋውነት ከም ዘይብሉ እንታይ ደኣ ብዕርክነት 
ክልተ መራሕቲ ዝካየድ መስርሕ ሰላም ምዃኑ ይገልጹ። ህግዲፍ ድሮ ዝበጽሖም ሓበሬታ ምቁራጽ 
ሕጽኖቶም፡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበርን ዝበሃልን ዘሎ ከም ዘየዋጽኦም ፈለጡ፡ መስርሕ ሰላም ከም’ቲ 
ህግዲፍ ዝጎየዮ ፍሽለት’ውን ብናህሪ ቀዲምዎ ውትፍ ምስ በለ፡ ሎሚ ስርዓት ኣስመራ ክመጻደቕ ልዑላውነት 
ኤርትራ ክብል ምጅማሩ ሓይሊ ድምጺ ህዝብና ምዃኑ ክርሳዕ የብሉን። 

ሎሚ ህግዲፍ ተሳዒሩ ልምዓት ዶ ህንጻ ሃገር እንተበለ፡ ትማሊ ዝበሃል ዝነበረ ዝበሃል ዘሎ 
ስልጣን ንህዝቢ ኣረኪቡ ጥራሕ ከልግስ’ምበር ካልእ ምርጫ ከም ዘይብሉ ምፍላጡ ኣገዳሲ’ዩ። ሎሚ 
ህዝብና ቅዋሙ ክተክል፡ ዶቡ ክሕንጽጽ፡ እሱራቱ ክፈትሕ ልማኖ ዘይኮነስ ተዓጢቁ ተበጊሱሉ ኣሎ። ነዚ 
ንምርስሳዕን ንምድንጋር ክመጽእ ዝኽእል ኩሉ ተቀባልነት ከም ዘይብሉ ምርጫታት ከም ዘይብሉ ክፈልጥ 
ይግባእ። ሕጽኖት ዶር/ኣብይን ኢሰያስን ከይጀመረ ምልሶት ኮይኑ’ዩ! በርዒኑን ፈሽሉን’ዩ። 

 

 ህግዲፍ ብኤርትራውያን ተወጊዙ፡  
 ሎሚ ከኣ ብኢትዮጵያዉኣን ተወጊዙ፡  
 ብቀደሙ ብኣህጉራዊ ሕብረተ ሰብ ዓለም ዝተወገዘ።  
 ብዞባዊ ኢጋድን ብ/ሓ/ኣ ሎሚ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝበሃል ውድብ ዝተወገዘ፡  
 ብኣህጉራዊ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ው/ሕ/መ ዝተወገዘ መንግስቲ’ዩ። 

 

ደጊም መጻኢ ሰላምን ራህዋን ህዝብኻ፡ ሓድነት ህዝብኻን ሃገርካን እንዳ ኣማዕደኻ ኣንጻር 
መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ተካይዶ ወፍሪ፡ ሃገራዊ ቃልሲ ኣብ ኢድካ ዘሎ ውሳኔን መሰልን ኣይትስደድ። ኣጽኒዕካ 
ሓዞ ዓወት ከኣ ኣብ ቅድመኻ ኣሎ። 

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ስውኣትና 
ዜናን ሓበሬታን ሰዲህኤ 
24 መጋቢት 2019 


