
 

 

  ኤርትራ ብህዝባ ሰፍ ዘይ ይብል በማኢት ኣሽሓት 
መስዋእትን ስንክልና ተኸፊሉ ዝመጼኤት ኤርትራ 
ኣቢ ኣሕመድ ምስ ሓደ ውልቀ መላኺ ተሳማሚዕካ  
ብዋጋ መስዋእትናን ብዋጋ ስንክልናን ብዋጋ ሃላኽ 
ጻዕርናን ምስ ሓደ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ተሳማሚዕኻ  
ዕፉን ብሽፉኑ ህዝብና ዘይፈልጦ ዝግበር ስምምዕ ተመልስ 
ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውን ተካይዶ ዘለኻ ጻዕሪ 
ዋጉኡ ከቢድዩ። 
በዚ ኣጋጣሚ ኤርትራ ናጻን ሉዑላዊት ሃገር ኤርትራ 
ኾይና ኣባል ማሕበረሰብ ዓለም ኮይና ትቕጽል ዘላያ 
ኤርትራ ነብሳ ዝኻለት ሃገር ዳኣምበር ከም ክልል ኣካል 
ኢትዮጵያ  ዳግማይ ኣብ መግዛእትኹም ክጥቁረን 
ሕልምኻን ሕልሚ ኢሳያስን  ከምዘይ ሰምረኩም በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር እፈቱ። 
          
 ኣቢ ኣሕመድ ካብ ምስ ውልቀ መላኺ ኤርትራ ስምምዓት  ኢድካን እግርኻን ክትእክብ 
ይጽውዕ    ውልቀ መላኺ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይውክሎን ኢዩ  ብህዝቢ ኤርትራ ተመሪጹ 
መራሒ ኩኾኖ መሪቑ ቆጽሊ  ኣየንበረሉን ንውልቃዊ ምልክነቱ ተጠቒሙ ንገለ ንቑሓት 
ብጾቱ እና ረሸነን እና እሰረን እና ኣባረረን ኢዩ ኣብ ኮሮሻ ስልጣኑ ተወጥሑ ንኤርትራ 
ብፖሎቲካዊ ትካል ኣሳራርሓ መንግስቲ ዘይብሉ  ብቖጠባዊ መዳይ  ንሃገርና ዝረመሰ ባዕሉ 
ውን ነጊሩ ኢዩ ብዲብሎማሲያዊ መዳይ  ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተነጺሉ ዝተፈንፈነ ውልቀ 
መላኺ  ኢዩ ብሕብረተሰባብኣዊ መዳይ  ንምልእቲ ሃገር ግደፍዶ ክጥርንፍ ንሕብረተ ሰብና 
ብዓልየት ብሃይማኖት ብወገን ፋሕፋሕ ኣቢሉ ባህሉን ልምዱን ቀንጢጡ  ምስጊዳትናን 
ቤተክርስትያናትናን ናጽነቱ ገፊፉ ባዕሉ ብዝኽተልዎ ንእከይ ስርሑ ዝምእዘዙ ዓገብ ዘይብሉ 
ከም ጀነራላቱ ዝሸይምን ዘደስክል ዝ ኣስርን  ኣብ ርእሲ መሻይኽናን ኣብ ርእሲ ኣቕሽሽትናን 
ጳጳሳትናን  ዝፈጸሞን ዝፍጽሞ ዘሎን እኹል መረዳእታዩ። 
       ኣቢ ኣሕመድ በዚ ኣጋጣሚ ከነታሓሳስበካን ከነጠንቕቐካን  ካብ ግዳይ ሉዑላውነት ሃገረ 
ኤርትራ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኩዎ ኢድካን  እግርኻን ኣክብ  ብዝሕ  ትዕዝብትታት ደረት 
ዘይብሉ ብመልሓስካን ምንቅስቓስካን ህዝብና ክዕዘብ ጸኒሑን ኣሎን ንኣብነት ካብቲ ዝበልካዮ 
ምስ ወዲ ኣፎም ዓሰብ ክንማቀል ኢና  ወዲ ኣፎምካ  ንህዝቢ ኤርትራ ከምዘይ ውክል ኣብ 
ላዕሊ ዘርዚረልካየ ። 
        ቅድሚ ሕጂ ብሉስሉስ መልሓስካ ንጥበር መሲሉካ እንደምራለን ኢልካ ስለ ዝጎስጎስካ 
ኣብ ሎንዶን ኤርትራ ዝሓወሰ ብሕብሪ ባንዴራ ኢትዮጵያ ተለኸየ  ካርታ ስእሊ ገይሮም 



 

 

ሰላማዊ ሰልፊ ተደሚርና ክብሉ ዓገብ ኣይ በልካን  ከም ጉቡእ ጌጋ ኢልካ ከም መራሒ 
ኢትዮጵያ ኣብ ተለቪን መግለጺ ኣይተዛረብካን ሒጂውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 
ካርታ ስእሊ ኢትዮጵያ ን ኤርትራ ዝሓወሰ ኣብ ኣዳስ ኣባባ ወጺኣኡም ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ 
ካርታ ኢትዮጵያ ን ኤርትራ  ዝሓውሰ ተስኪሞም  ሆ ክብሉ ከሎው ምስቓጥካ እቲ ኢሳያስ 
ወዲ ኣፎምካ ውን ምሳኻ በዚግዳይዚ ብዝይ ምዝራቡ ናይ ክልቴኹም ስቕታ ንህዝቢ ኤርትራ 
ክንዲ ምንታይ የቕጥዖ ከም ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ ከነጠንቅቕ ንፈቱ ።   
         ህዝቢ እንተ ተቖጢዑ ድማ ውጺቱ ሰላምን ራሕዋን ምዕባለን ኣይኮነን ዘምጽእ ብ 
ኣንጻሩ ናብ ጎንጺ የምርሕሞ ጎንጺ ካኣ ሰባት ይበልዕ ቁጦባ ኦኮነሚ ይደቁስ ደቂ ሰባት 
የዛናብል ከም ምዃኑ እና ኣመትናን እና ኣጠንቀቕናን ካብ ምስ ውልቀ መላኺ ምስጢራዊ 
ርክባት ን ኤርትራውያን ከምዝይ ይውክሎ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ነተንብሃልካ ኣሎና።  
            በቲ ብውልቀ መላኺ ዕድመ ተገይሩልካ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኣስመራ ዝ ኣተኻሉ  
ህዝቢ ኤርትራ  ብእልልታ ደስደስን ክቕበለካ ከሎ ሰላም ትገብሩ እዩ መሲሉዎ ሰላም ካኣ 
ሓጎስ ኢዩ ርክብኩም ዶቁ ዝበልዕ ኣይ መሰሎን  እኖሆለ ካኣ ደቁ ኣብዘይ የርብሖ ኲኖ ድቡ 
ሰጊሩ ንህልውና ኤትዮጵያ ተገዲዱ ኣብ ሓዊ ጠቢስኩም  ተሕቁቑዎ ኣይ መሰሎን ህዝቢ 
ኤርትራ፤ ሕጂ ኢዩ ዝበርሃሉ ዘሎ እቲ ዕፉን ብሽፉኑ ግልጽነት ዘይብሉ ርክባት ህዝቢ 
ኤርትራ ዘይፈልጦ ርክባት ኣብ ምንታይ ከም ተሳማማዕኩ ውልቀ መላኺ ስለ ዝኽነ ንህዝብና 
ኒዒቁ ምስጢር ውዲትኩም ሓቢኢዎ ኣብ ልቡ ሕብእ ኣጀንዱኡ ንጠቕሚ ኢትዮጵያ 
ንምዕዋት መናእሰይና የጽንት ኣሎ እዚ ኻኣ  ፈለማዩ ሓዲሽ ኣይ ኮነን  ካብ ሰውራ ኤርትራ 
ኣትሕዙ ብምድንጋርን ብምስጢራትን  ንህዝቢ እና መቓቐለን  ን ኤርትራውያን እና ኣፋለሰን 
ዝመጸ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኢዩ። 
           ምስ ከምዚ ዝ ኣምሰለ ሓደገኛ ከዳዕ ውልቀ መላኺ ርክባት ውጺቱ ረብሓ የብሉን ብ 
ኣንጻሩ ከቢድ ዋጋ እዩ ዘኽፍል ነህዛብ ክትመርሕ ሓላፍነት ክትስከም ብቁዕ ዘግብረካ መዔቅኒ 
ናይ ሰላም ራህዋ ርክባት ምስ መን ኣብ ምንታይ ተመርኮሰ  ዝብሉ ረቛሒታት ምስ ዘይ 
ተማልእ ዜርካ ዜርካ  ሕማቕ ኣዋዳድቓ ኢኻ ትወድቕ እና በልኩ ነቲ ትኽቶሎ ዘለኻ 
ሓደጋታት ህዝቢ ኤርትራ የስተውዕለሉ ከም ዝሎ በዚ ኣጋጣሚ ከነታሓሳስበካ እፈቱ  
ቅድሜኻ ነይሮም ኢዮም መራሕቲ ኢትዮጵያ ብኸመይ ከም ዝወደቑ ኣብቲ መጀመርታ ኣብ 
ስልጣን ዝመጻእካሉ በኽሪ መደሬኻ ወይ መግለጺኻ   ብሰላም ክንነብር ዝካኣል ስልጣን ዘይ 
ምግባት ናይ ምትሕልላፍን ምቕባል ኣብ ኢትዮፕያ ኣይተለምደን ስለዝኽነ ኻኣ ኢትዮጵያ 
መዋእላ ናብ ህውከት ነይራ ሃይለስላሴ ብምግምጣል ስልጣኑ ተኣልዩ ደርጊ ውን ብውግእ 
ስልጣኑ ተዓልዩ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ብሕጊ ኢና ንማሓደር ኢልካ መግለጺ ሂብካ ትዝክርዶ ። 
        ተውሳኺ መግለጺኻ ቅድሚ  ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ  ርክብ ምግባርካ  
ብጉዳይ ዶብ ኣልዒልካ መግለዚ ክትህብ ከለኻ  እቲ ብጉዳይ ዶብ ናይ ባድመ ብማሕበረሰብ 



 

 

ዓለም  ናይ መወዳእታ እግባይ ዘይብሉ ውሳኔ  ተቅቢለዮ ኣለኹ  ኢልካ ኔርካ  ወርሒ ከይ 
ሓከምካ ካኣ ተደምረናል ምስ ወዲ ኣፎም ዓሰብ ተማቒና ኣለና ምባልካ ኮራብሽን ዶ 
ኣይምስለካን ሕጅውን ተቕላይ ምኒስተር ኢትዮጵያ ኣቶ ኣቢ ኣሕመድ  ንሰላምን ንራህዋን 
ሰናይ ጉርብትናን ዳኣ ሕስብ እምበር ግልብጥ ግልብጥ ሰላም ዘምጽእ ኣይኮነን እናበልና እዚ 
መልእኽቲዚ ናባኻ  እና ኣምሓላለፍና ቅድሚ ዝ ኣገረ ድማ ካብ ኤርትራ ኢድካን እግርኻን 
ኣክብ  ስጋብ ዕላዊ መራሒ ዝትከል ኣብ ኤርትራ ውልቀ መላኺ ምኽሩን ኢድ ኣታውነቱን 
ውዲቱን ሕጅካ ክጸድፍ ምኳኑ እና ኣመትኩ ንሎሚ ኣብዚ ክዛዝም ኢየ  መልእኽተይ 
ንሰላምን ራህዋን ጽቡቕ ጉርቡትና ክህነጽ ሰማዒ እዝኒ ኣስትውዓሊ የእምሮ ናይ ነዊሕ መጻኢ 
ትውልዲ ስላም ክህልዎ ምእንቲ ተቕባልነትካ ክህልዎ ሰማዒ እዝኒ ይሃብካ።    
 
ካብ ገብሪሂወት ኣቡ ዓሸራ 
   

  

         

 

 

 
 


