
ነቦና ሓጅ  ሙሳን  ን ፓትሪያሪክ ቡጹእ ቁዱስ ኣባና ኣንጦንዮስ 

ኣዛብእ ስጋ ምስ ሓዙ ህግደፍ ካኣ ንሓቂ ዝሓዙ  ኣይ ለቁን ኢዮም 

            
 

ክቡራት ተኻታተልቲ ጹሑፈይ ከምዚ ኣርእስቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ኣዛብእ 
ስጋ ምስ ሓዙ ህግደፍ ክኣ ንሓቅኛታት ምስሓዙ ብማንም ታምር ኣይ ለቁን ኢዮም 
ነዞም ክልተ ነዛብእ ከይ በልዑኻ ንህግደፍ ከይ ቀትሉኻን ከየሕቖቑዃን 
ክትካላኸሎም ተኺኢልካ ከይ ቀደሙኻ ቀዲምካ ክትቀትሎም ጥራዩ እቲ እንኮ 
መፍትሒ። ናይ ብሓቂ ድማ እዞም ኑጹሓት ክሊኦም መራሕቲ እምነታትና ኣቦና 
ሸኽ ሙሳ ኣብ መስሎም ሓቅነቶምን እምነቶምን ደው ኢሎም ኣብ ኣዳባባይ 
ወጺኦም ክቃወም ከለው ኣስመራ ከተማ ኣኽርያ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይ ኮነስ 
ኣብ ሙሉእ ዓለም ተሰሚዑን ተራእዩን ማዕከናት ዜና ናይ ዕለምና ይዝርግሖኦ 
ነይርን ኢየን ካብ ዓይኒ እዝኒ ኹሉ ኤርትራዊ ዝተሰወረ ኣይ ኮነን ካብዚ ሓቅዚ 
ብምብጋስ  ኣቦና ሓጅ ሙሳ  ስቕ ኢልካ ካብ ሙማት እና ተቓወምና ሙማት 
ኢሎም ዳርን ግንባርን ፊት ንፊት ኣብ ቦታ ህግደፍ ዝቋጻጾሮ ሩሱን ቃልሲ 
ምቁዋም ኣብ ሻርዕ ጎደናታት ኣኽርያ ኣሪኦም ኢዮም ንመሰልና ይታሓሎ እዩ 
ነይሩ እቲ ሰልፊ  ህዝብና ግምጥል ኢሉ ክስዕቦም ይግባእ ነይሩ። 

      ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ህዝቢ ከዲዑዎም ኣይከድዕምን ህዝቢ ስለ ዝፈርሔ 
ዝብል ሓንካስ ምኽኒት ክቐርብ ይኽእል ኢዩ፤ ኣቦና ሓጅ ሙሳ ከም ሰቦም ስጋ 
ሰብ እኳዮም ለቢሶም ነይሮም ሓጺን ኣይኩኑን ለቢሶም ተኾርሚኻ ሞት ኣሳፊሕካ 
ሞት ስለ ዝኾነ ነዚ መሕቐቒ በላዒ ደቕሰባት ግንገጥሞ ኣለና ስለ ዝበሉ ኣብ ሓቂ 
ደው ኢሎም ነታ ጽዋእ ሞት ትባሃል ብእስሪ ቤት ኣማሲኑ ብሞት ክፋኖው ገይሩ  
ንህዝብና እዚ መላዓሊ ዘይ ኮኖ ኣበይ ብኸመይ ክላዓል ክድዓት ከሎ። 



          ይተካእ እለከብ ቁዱስ ቡጹእ ፓትሪያሪክ ኣቦና ኣንጦንዮስ ኣብ ሃይማኖትና 
ኢድካ ኣይተእቱ ሃይማኖት ናቱ ናጽነት ኣለዎ ንበተክርስትያን ናተን ስርዓት 
እመት መልእኽቲ ጎይታና መድሓኒና የሱስ ኩሩስቶስ ዝማሓላለፈሉ መራሕታ 
ባዕላ ኢያ ትመርጽ ኢድካን የጋርካን ኣክበልና ስለ ዝበሉ ኣብ መሰል 
ሃይማኖቶምን እምነቶምን ስለ ዝተጣበቑ ንልዕሊ 16 ዓመት ኣብ ማሕዩር 
ተዳጊኖም ጉቡእ ክንክን ግቡእ መግብን ብሕማም እና ተሳቐዩ ግቡእ መድሃኒት 
ከይ ረኸብ መገዲ ኣቦና ሓጅ ሙሳ ኣብ ሓቆም ብሳቓይ በታ መራር ሞት ብስንኪ 
ህግደፍ ካብዛ ዓለም ተፈልዮም ህዝቢ ካኣ ኪሒድዎም ከምታ ነቦና ሓጂ ሙሳ 
ዝኻሓዶም ተኻሒዶም ኣብዚ እቲ ዘገርም ዘሕዝን ታራ ሰብ ጥራይ ኣይ ኮነን 
ዝኻሓዶም ሸኻትን ሕጃጃትን  ኣቕሺሽትን ዲያቆናትን  ክኽሕዱ ከለዉ ሙጾታት 
ዓለም ኢልካ መፈጠርካ ዘጽልእ ገምጋም ኢካ ትበጽሕ፤ መራሕቲ ምእመናታትና 
ኣብ ዘበነ ህግደፍ ብውልቀ መላኺ ከም ጀነራላቱ ከውርዶምን ከደስኩሎም ብእስሪ 
ቤት ኣሳቕዩ ንሞት ክፋነዉ ከለው  ህዝቢካኣ ትም፥ ሕትም፥ ኣስቅጥ፥ እቶም 
ብውልቀ መላኺ ዝተሸየሙ ኣቕሺ ህግደፋውያን ጀነራላት ናይ በተክርስትያን  
ጀነራላት ናይ መስጊድ  ስልጣን ተሰሚዑዎም  ሕልኖኦም ሸጦም ጹሩራ ሓላፍነት 
ዝረኾቡ ንሕና ንሱ ዝብሉ ስእሊ ኢሳያስ ከም መጽሓፍ ቅዱስ  ከም ማዕተብ 
ብኽሳዶም ኣንጠልጢሎም ስእሊ ኢሳያስ ውልቀ መላኺ ተኾልኩኢሎም ኣብ 
ኣዳባባይ ወጺኦም ክትሪኢ  ታሪኾም  ታርኽ ክድዓት ስለዝኾነ ኣብ ማዓልቲ ናጻ 
ሃገርን ናጻ እምነታትን ናጻ ዘረባ ኣፉ ዝኽፈተሉ ህዝቢ ሓንቲ ምዓልቲ ስለዘላ 
ተሓቲቶም መልሶም ንሽዑኡ ዝስማዕ ስለ ዝኾነ ንዳሕራይ ንመድረኽ ንገድፎ።  

          ዎ ህዝቢ ኤርትራ ስርዓት ውልቀ መላኺ ዲክታይትር ኢሳያስ ኣፈርቂ 
ምሕደሩኡ ከም ደቂ ሰባት እስከ ንማራመር በየናይ ዕግበት ኢኻ ትድግፍ ዘለኻ 
???  

     ዘዝወለድካዮም ደቕኻ  መቐረቶም ከይ ራኣኻ ከም ዓሳ ገፊፉ ናብ ኪናት፥ 
ህዝቢ ኤርትርስ ሰፍ ዘይብል መስዋእትን ስንክልናን ከፊሉ ምእንቲ ሃገርን ህዝብን 
መሰል ርእሰ ወሳኔን ንስለ ዲሞኩራሲ ንስለ ሰላምን ራህዋን ፍትሕን ርትዕን ግዝኣተ 
ሕጊ ዶ ኣይነን በርኻ ወጺኡ ዝተቓለሰ ናይ 30 ዓመት መስዋእትን ስንክልናን 
ንስለዚ ሕጂ ዘለናዮ ኣታ ሃላልዋ ድዩ ነይሩ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብብረት ዝወጹ 
ሰራዊት ኢትዮጵያ ተመሊሶም ሎሚ ሞት ከይ ከፈሉ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ 
ህዝቢ ኢና ምባሉ ንስለ ኢትዮጵያ ዶብ ኤርትራ ሰጊርካ ንድሕነት ኣምሓሩ ዘራይ 
ኣቲኻ ደቕኻ እና ሓለቑ ኣብ ኪናት ስቕ ትብል ኣለካ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ 
እምብዓር ግደ ሓቂ ደጋፋይ ተቓዋማይ ዘይባሃለሉ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ 



ህዝብና ብሓደ ተላዒሉ ንለውጢ ሓጺን ዓረ ኾይኑ ደልዲሉ ነዚ ዘይ ውክለና  
ንኤርትራ ብናቱ ውሳኔ ትካል ኣሳራርሓ መንግስታዊ ቅዋም ሃገር ዘይብሉ ኤርትራ 
ተሰኪሙ እና ኣረከባ ኢትዮጵያ ከይትፈርሶ ዘገድሶ እምበር ናይ ኤርትራ ውራዩ 
ኣይክነን ስለ ዝኾነ ካኣዩ ን ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ዘሎ። 

       ህዝቢ ኤርትራ እምነትካን ባህልኻን ጥርናፌኻን መርሕቲ እምነታትካን 
ሸኻትካን  ኣቕሽሽትኻን   መሳጊድካን ቤተ ክርስትያንካን ክብርታትካን ጭኮና 
እና ራኣና እና ሰማኦና ካብ ካሎኦት ከ ክንማሃር ኣይ ግባኣናን ድዩ። 

         ሕጂ ፓትርያሪክ  ብጹእ ቁዱስ ኣቦና ኣንጦንዮስ ዓርፎም ምስ ስማዕና 
ብዙሕ ሕዘንን ጽሑፍን ክዝርጋሕ ሪኢና ግን እኹል ድዩ ንቦና ሓጂ ሙሳ ውን 
ብዙሕ ክዝረብን ክጻሓፍን ሪእና ዛክል ተትኸውን ቦቦና ሓጂ ምሳ መብቀዔ ግን 
ኣይ ኣብቀዔን፤ጽሑፉን ዘርባን ድንጋጸን ንዝሓለፉ ጻማ ኣይ ኮኖምን ንስርዓት 
ውልቀ መላኺ ዲክታይተር ኢሳያስ ግን መልጎም ኣይ በተኾሉን እዚ እዩ እቲ 
ሓቒ። 

          ንውልቀ መላኺ ዲክታይተር  ስርዓት ኢሳያስ  ብጥይት ጸፊዕኻ ብውሕድ 
ተወፋይነት ተዘይ ተኻእለ ድፍዓቱ ተሃሪሙ ፈሪሹ ሃደሽደሽ ከይ በለ ካብታ ኮሮሻ 
ምልኪ ስልጣኑ ክእለ ከምዘይ ኮነ ባዕሉ ንህዝቢ ነግሩ ኢዩ ክሉ ሰብ ዝሰምዖ። ስለዚ  
ለውጢ መቐይሮ ክም ማና ካብ ሰማይ ጥብ ኢሉ ኣይ ወርድን ኢዩ ለውጢ ለሚንካ 
ከም ትካቦ ኣይ ትኮበልካን ኢዩ ለውጢ ድፍረት ትብዓት ቆራጽነት ጽንዓት 
መስዋእቲ ይሓትት ንሕና ኤርትራውያን ክንፍጥር ክለና ንጭኮና ሞት ንጽንተት 
ካብ ኣርኣያ ስላሰ ኣይ ተዓደልና  ንፍቶ ንጽላእ ህዝቢ ኤርትራ ጸላኢ የብሉን 
ጸላኢና ኢሳያስ ጥራዩ ጸላኢና ዘይ ምልላይ እቲ ኹሉ ጸገማት ሓቢርና ንስሕኖ 
ኣለና እዚ ኻኣ ካብ ሜዳ ኣትሕዝና ንቃለሰሉን ንብሎን ንነግረሉ ኔርና ህዝብና 
ጸማም እዝኒ ምሃብ ጥራሕ ዘይ ኮነስ ብፍላጥ ድዩ ብዘይ ፍላጥ ን ኢሳያስ ኣብዚ 
ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ንኽበጽሕ ግደ ተጻዊቱ ኢዩ  ብፍልይ ቁንጭል ኣቢልካ ከበሳዊ 
ኣካል ተዛራባይ ትግርኛ ብብዝሒ ማጆሪቲ ስለ ዝደገፎን ዝሳዓቦን ኢዩ፤ ከም ፍረ 
ውጺቱ ድማ እቲ ክሉ መሪር ቃልሲ መስዋእትን ስንክልናን መውጋእትን ሽኮር 
ኣብ ማይ ኮይኑ ተሪፉ። 

      ህዝብና ሕጂውን ዝሓለፋ ሓለፈ ኣይ ትድገመኒ ብዝተረፈ እቲ ኩሉ ዝሓለፈ 
ህልኻት ኣብ ዝባን ዝሎ ንፋስ ይሰዶ ኣብ ታሕቲ ዝሎ ውሕጅ ይሰዶ  ኢልና ኣሎ 
ዝተባህለ ሕድገት ጌርና ተዋጻጽኣና ንሃገርናን ህዝብናን ድሕነት ቅድሚት ሰሪዕና 



ብሓደ ናይ ሓባር ጸላኢና ስርዓት ምልኪ ዲክታይተር ኢሳያስ ስለ ዝኾነ ብሓባር 
ንግጠሞ እናበልኩ መልእኽቲ ጽሑፈይ ኣብዚ ይዛዝም። 

       ብሓባር ንቃለስ ክብርታትና ክምለስ 

      ክብርን ዝኽርን ሞጎስን  ንሰማእታትና 

   ሞትን ዕነውትን ንህግደፋዊ ስርዓት ምልኪ 

       ካብ ገብሪሂወት (ኣቡ ዓሸራ)  

 

 

 

       

 


