
       ጻውዒት ግዱሳት ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዝነብሩ ኤርትራውያን
          ንኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻኢን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን

 
                      መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈውርቂ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘይምልከቶ ኵናት  ጸሚድዎ ይርከብ ኣሎ።

    ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ፈደራልን            ክልል ትግራይን ኢትዮጵያ ወግዓዊ ኵናት ካብ ዝጅምር ድሮ ክልተ ሰሙኑ ኮይኑ ።
ዋላ'                 ኳ ሕጂ ድምጺ ጥይትን ብረትን እንተተሰምዐ ኣብ መንጎ እዞም ሓይልታት እዚኦም ኵናት ካብ ዝጅመር ነዊሕ

             ከምዝገበረ ንፖለቲካዊ ኩነታት ህዝብን ሃገርን ብቐረባ ክከታተል ዝጸንሐ ዜጋ ከምዝተገንዘቦ ዝከሓድ ኣይኮነን።
                “   እቲ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ፡ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ ማዕከናት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት፡ እዚ ኣብ

              ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለ ንድሕሪት ከይምለስ ብኹሉ ዓቕምና ክንዋሳእ ኢና። ኢድና ኣጣሚርና ክንርኢ ኣይኮናን
 ”          ኣይግበኣናን ክብል ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዱ ከምዘእቱ ብወግዒ ገሊጹ እዩ።

              ብድሕሪኡ ካብን ናብን ኣብ ዝግበር ዝነበረ መገሻታት፡ ምብጽጻሕ ወተሃደራዊ መዓስከራትን ሓይሊ ኣየርን ይካየድ
              ብምንባሩ ዘይቅሉዕ ስምምዓትን ናብ ኩናት ምቅርራባትን ይግበር ከምዝነበረን፣ ውዒሉ ሓዲሩ ድማ ናብ ጎንጽን ግጭትን ከም

   ዝእቶ ምግማት ኣጸጋሚ ኣይነበረን።
              እነሆ ድማ ሎሚ፡እዞም ክልተ ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ምስ ኣተዉ፡ ምስ ሰራዊት ኣብዪ ኣሕመድ (  ሰራዊት ፈደራል)

              ተሰሊፉ ልዑላዊ መሬት ኤርትራ መነሃሪን መዕቆቢን ሓይልታት ግዳም ገይሩ ከብቅዕ፡ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ድማ
    ኣብ ዘይምልከቶ ኩናት ኣእትዩዎ ኣሎ።

                 እቶም ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ኣባላት ሰራዊት ሰሜናዊ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ወሰናስን ዓድታት ኤርትራ(    ካብ ጾርና ክሳብ
  መነኹሰይቶን ዓድታት ሽመጃናን)           ፋሕ ኢሎም ብህዝብና ክቕለቡን ሃብትን ጥሪትን ህዝብና ከብርሱን ቀንዮም ኢዮም።

              ካብዚ ሓሊፉ ድማ ካልኦት ተወሰኽቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ባጽዕ ብምውራድ ብዓበይቲ ወተሃደራዊ
              መካይንን ብኣውቶቡሳትን ብደቀምሓረ ኮነ ብሰንዓፈ ናብ ዛላምበሳ ገጾም ክሓልፉ ናይ ዓይኒ ምስክር ዘረጋግጽዎ ክውንነት

   ኢዩ። ናብ ዕለት 13              ሕዳር ዘውግሕ ለይቲ ከቢድ ብረት ኤርትራ ብዙሕ ደብዳብ ከካይድ ብምሕዳሩ ከም ግብረ መልሲ
 ናይዚ ደብዳብ`              ዚ ብወያነ ዝተተኮሰ ከቢድ ብረት ኣብ ስንዓፈን ከባቢኣን ክዘንብ ውዒሉ፥ እዚ ናይ ደብዳብ ምልውዋጥ'  ዚ
                ቀጻሊ ብምኳኑ ህዝቢ ንኡስ ወረዳ ሰንዓፈ ዓዱ ገዲፉ ኣብ ፈቕዶ ገቦታትን በዓትታትን ክሰፍር ተገዲዱ ኣሎ።ከምኡውን ኣብ

            ምዕራባዊ ወገን ኣብ ሑመራ ዝተካየደ ደብዳብ ብዙሕ ህዝቢ ናብ ሱዳን ክስደድ ተራእዩ።
             ሳዕቤን ኩናት ኩሉ ጊዜ ጥፍኣትን ዕንወትን ምኳኑ ማንም ዝስሕቶ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ንዝሓለፈ 60   ዓመታት ካብ
           ኩናት ዘይዓረፈ፣መስዋእቲ ዕሸላት ደቁ ገና ዘይተጸናንዐ፣ማሕበራዊን ቁጠባውን ሂወቱ ከማዓራሪ ዕረፍቲ ዘይረኸበ፣ ክንከላበት
    ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኢዩ።

                እዚ ኩናትዚ ብስዕረት ወይ ብዓወት ሓደ ወገን ዝውዳእ ኣይኮነን።እቲ ዝገድፎ ቁስልን በሰላታትን ብቀሊሉ ዝሕከም
              ኣይኮነን። ሳዕቤኑ ኣብቶም ተዋሳቲ ወገናት ጥራይ ተወሲኑ ዝተርፍ ኣይኮነን። ንኩሉ ህዝብታትን ሃገራትን ቀርኒ ኣፍሪቃ

               ሰላምን ርግኣትን ዝኸልእ ኮይኑ ክቕጽል ኢዩ። ካብ ወራር ኣንበጣን ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ዘይተገላገለ ህዝቢ ኩናት
    ተደሚርዎ ብሂወቱ ምፍራድ ኢዩ።

                      ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩናትዚ ዘይምልከቶ ጥራይ ዘይኮነ ኣንጻር ረብሓኡን ሂወቱን ከምዝኾነ ክርዳእ ይግባእ ። ካብዚ
ሓቂ'             ዚ ብምብጋስ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ንምትእታው ሰራዊት ኤርትራ ክቃወምን ንደቁ ክግስጽን ንጽውዕ፡

                ሰራዊት ፈደራል ኮነ ሰራዊት ክልል ትግራይ ብዘይ ውዓል ሕደር ካብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ክወጽኡ፡ ሽግሮም ድማ ብዘተ
  ክፈትሕዎ ንጽውዕ።

              ብዝኾነ ይኹን ወገን ናብ ኤርትራ ኮነ ካብ ኤርትራ ዝትኮስ ተኹሲ ብዝቐልጠፈ ደው ክብል ንምሕጸን ፣
             ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ልዑላዊ መሬትን ህዝብን ብምኽባር ኣብ ጎድኒ ህዝብኹም ብምስላፍ ነቲ ንኤርትራን

                 ህዝባን ቀዳማይ ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ ጉጅለ ኢሳያስ ክትኣልዩ፡ ካባኹም ዝሕተት ዘበለ ሃገራዊ ሓላፍነት ክትፍጽሙ እዋኑ
 ምዃኑ ንጽውዕ።

                           ግዱሳት ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዝነብሩ ኤርትራውያን


