
ምውቓስ ውቐሱ ግን አይትሓዋውሱ 

አቢይ አሕመድ ንወዑል አልጀርስ  ስምመዕ ሙሉእ ብምሉእ  ክፍጽሞ ኢየ  ኢሉ አይኮነንዶ  

ነርትራዊ ናዓለም ሙሉእ ዘታለለ ዕሉል ሓሳዊ ኢዩ  የግዳስ ምስ ኢሳያስ አፈወርቒ ብዝመደብዎ 

ሽርሕን ጉርሕን ዝመሎኦ ውሽጣዊ ን ክልተአዊን ምስጢር ኢዩ ነይሩ  አቢይ ከም ደላይ ሰላም 

ክመስል አብ መጀመሪያ እሱራት ምስገብታ ገበኖም አውጸአ ቐጺሉ ከአ ንዝተፋላለየ አረኧያ 

ንዘለዎም ውድባት ይኹኑ ውልቐ ሰባት ካአትዉ አፍቐደ 

     እምበአር ብወገን አቢይ እዚ ክረአ እንከሎ ብሸነኽ ዲክታቶር ኢሳያስ ግን ቕንጣብ ናብ  

ሰላም እተምርሕ መንገዲ አይተረእትን እካዳአ ዉጹዕ ህዝቢ እርትራስ ካብ ክᎈእ ናብ ዝኸፈእ ናይ 

ናብራ ዓዘቕቲ ሸሚሙዎ ይርከብ  ዕርክነት ኢሳያስን አቢይ ግን ንሰለስተ ዓመታት አቢሉ ካብ 

አስመራ ን አዲስ አበባ እናተማላለሱ ዘበጥበጥ ካብ ምባል ሕሊፎም ናብዚ እንረእዮን እንሰመዖን 

ዘሎና ዘስካሕክሕ ወራር ን ቕትለትን  ዓመጽን ጥራይ ከይኮነስ  ጨሪስካ ንህዝቢ ትግራይ ካብ 

ለዕሊ መረት ሓኺኽካ ንምጥᎈኡ ርኹስ መንፈስ ዛዓሰሎ ተግባራት ተራእዩ 

 ኢሳያስን አቢይን ከምቲ ሕልሞም ዘዘሎዎም አጽዋራትን ብዝሒ ሰራዊትን ተወሳኺ ናይ ሶማሊያ 

ወታሃደራትን ናይ ኢማራት ዘመናዊ ዝኾና ድሮናትተጠቒሞም ኢሳያስ ብሰመየን አቢይ  

ብደቡብን ምብራቕን ናይ አምሓራ ሰራዊት ካአ ብመዕራብ አኽቢቦም ከም ጋዓት መስቕል 

ክበለዑዎን ካብ ሱሩ ክምሕውዎን መደቡ ከም መደቦም ካአ እቲ እከይ ተግባራቶም አብ ግብሪ 

አዋዓሉዎ ዘይድፈር አድባራት መስጊድ ካህናትን መሻይኽን መእመናን ደቒ አንስትዮ አይተርፋ 

ደዊ ተባዕትዮ ባአልማማ ቐተሉ 

    ነዚ አረመንያዊ ተግባራትዚ ኩሉ ጸይሩ ኢዩ ካአ ጅግና ህዝቢ ትግራያ አብ ውሽጥን ደገን 

ስኑ ነኺሱ መኪቱ ንጸለቱን ወረርቱን አላሽ አቢሉ አብ ሾመተ ወርሒ ናዓዱን መረበቱን 

ነጻአውጺኡ ሳላ ስሙር ቕልጹሙ 

    ስለዚ ውጹዕ ህዝቢ እርትራ ነዚ ዓመጽ ቅትለት ዝምተት አብሌዕለኡ ዝፍጸም ዘሎ ህዝቢ 

ትግራይ ሓዉን መዕቆቢኡን ጎረበቱን ዝኾነ  ህዝቢ ዘይኮውን ኮይኑዎ እምበር እዚ ነገርዚ ካብ 

ዝጅመር ሓንቲ ለይቲ እፎይ ኢሉ ደቂሱ አይፈልጥን መኽኒያቱ አፍንጫ እንተተሃርመት ዓይኒ 

ትነበዕ  ከᎈኡውን አብ ዲያስፓራ ዝርከብ እርትራዊ ማዕረቲ ትግራዋይ አይኹን እምበር ብሓባር 

ደምንስትረሺን ይኹን ብውልቐ  ካብ ምኻድ ዓዲ ዌዒሉ አይፈጥን ካለ ገንዘባዊ ሓገዛት ውን ካብ 

ምሃብ አይተቖጠበን 

       መብዛሕቲአን ተቓወምቲ ውድባትውን መትከለን ጸረ ወርርትን ጸረ ዲክታቶራትን ስለ 

ዝኾና አቀዲመን  ነዚ ኧዕናዊ ዝኾነ ኩናት ኮኒነኖኦ እየን ግን ገለ ውልቀሰባት አብ መዲያ ይኹን 

ወብሳይታት መጺኦም ህዝቢ እርትራ ብሙሉኡ ከምጸላኢ ገይሮም ዘቅርቡዎ አልዉ 



እዚ ግጉይ አረዳዳ’እምበር ህዝቢ እርትራስ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ አይኮነን ሓዉ 

ዳአምበር ትርፎቲ አብ ትሕቲ ስልጣን ህግደፍ ኮይኑ ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ዘሳሲ ዘሎ አረመንየ 

ኢዩ 

ዓወት ህዝቢ ትግራይ ዓወት ህዝቢ እርትራ ምኻኑ ተረዴና ነዚ እንኮ ጸላኢ ስሩን መሰረቱን 

ምሒና ክንሰዶ ሕጂ ኢያ ታ ጊዝየ ትጠልበና እታ መንጠሪ ባይታ ተረኺባ አላ ንጠቀመላ 

ሕጂውን ፈቲና ጸሌእና  ስሙር  

ቅልጽም  ህዝቢ ትግራይ ኢዩ ድሕረ ባይታና 

   ዓወት ንኽልቲኡ ውጹዕ አህዛብ 

  ውድቀት ንዲክታቶራዊ ስራዓት ኢሳያስን 

መሻርኽቱ አቢይ አሕመድን 

ጆርጆ ሃብተ 

ሳን  ሆዘ ካሊፎርንያ 

ወርሒ ሸዋዓተ  ዕስራን ሓደን 


