ሪፖርታጅ
ካልኣይ ዓመታዊ ኣኼባ ህዝባዊ መኸተ፡ ተቐማጦ ዋሺንግቶን
ዲስን ከባቢUን ብዓወት ተዛዚሙ!

ሰንበት 20 ሕዳር 2011፡ ኤርትራውያን ተቐማጦ ዋሽንግቶን ዲሲን መሪላንድን
ቨርጅንያን፡ ንኻልኣይ ዙርያ ዓመታዊ ኣኼባ ህዝባዊ መኸተ፡ ሕጂ’ውን
ሽነት…..ንመኸተን ጽንዓትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ: ውEዉEን Eውትን ኣኼባ
ኣካይዶም፡፡
Eዚ ኣኼባ Eዚ፡ነቲ ካብ ወርሒ ሓምለ ኣትሒዙ ብዝተፈላለየ ኣጸላሚ ሕብርታት
Eናቐያየሩ፡ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ካብ’ቲ ዝምርሽዎ ዘለዉ ቅኑE ጎደና
Eብየት፤ ሓሊኽካ ንምውዳቕ፡ ኣምሳይU ድማ ኣደዳ Eግርግርን ህውከትን ክኸውን፡
ኣብ Eግሪ ጸላEቱ ንኽወድቕን ዝግበር ዘሎ ዝርያ ተጻባEቲ፡ ዓጸፌታዊ ግብረመልሲ ንምሃብ፡ ብልሕን ስሕለት መኸትU ዘነጻጽረሉ፡ መርኣያ ዝልዓለ
ቕሩቡነትን፡ መቐጸልታ ጥምጥም ናይ’ዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ጉEዞን Eዩ።

ኣኼባ ሰዓት 2፡30 ብመራሕ መደብ መንEሰይ መኮነን ገብረማርያም ብዝኽረ
ሰማEታት ተኸፍቱ፡ ዝርዝር ትሕዝቶ መደባት ንተሳተፍቲ ኣኼባ ምስ ኣላለየ፡
መድርኽ ንወይዘሮ ፍረወይኒ ተኸስት ኣደ መንበር ሓይሊ Eማም ህዝባዊ መኸተ
ኣመሓላለፈ፤ ወይዘሮ ፍረወይኒ፡ ንተሳተፍቲ ናይ EንቛE ድሓን መጻEኩም
መልEኽትን ሰላምታን ምስ ኣስመAት፡ ብምቕጻል ኣብ ውሽጢ Eዘን ሹዱሽተ

ኣዋርሕ Eተሰላሰሉ Eማማት ንጥፈታት ህዝባዊ መኸተ፡ ውጽIቱን ዝተረኽበ
ኣሳልጦን፡ ብድሕሪ ሕጂ ክEመሙ ዘለዎም ስርሓት፡ ኣብ ናይ ወጻI ርክባት፡
ጎስጓስን ሓቤታን፡ ንጥፈታት ወርሓዊ ድራር ኣዴታት መኸተ፡ ኣብ ወርሒ ሰነን
ሓምለን ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ፡ ብIመይልን ፋክስን ምድዋለን ዝተላEኩ ናይ
ተቓውሞ ድብዳቤታት፡ ኣብ ምፍሻል Eቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ፈተነታት ዝነበሮን
ጽልዋ፡ ጸብጻብ ኣቕሪባ፡፡ ንመጻI Eዋን ዝEመሙ ናይ ስራሕ መደባት Eውን ኣብ
ዝሓጸረ Eዋን ድሕሪ መፈጸምታ ናይ’ዚ ዓመታዊ ገምጋም ተጌሩ፡ ንህዝቢ ክሕበር
ምዃኑ ኣተሓሳሲባ።
ስIቡ፡ ኣቶ ብርሃነ ገብሪሂወት፡ ሓላፊ ኮማውን ህዝባውን ጉዳያት ካብ ኤምባሲ
ሃገረ ኤርትረ፡ ብEተገብረሉ Eድመ መሰረት፡ ንኣኼበኛታት ብዛEባ ህልው ኩነታት
ሃገርና መግለጺ ክህብ ኣብ መድርኽ ደይቡ ሰላምትU ድሕሪ ምሃብ፤ “ነዚ
ኣቐዲሙ መሪሑ ዝኸይድ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ዝምክት ህዝቢ፡ መግለጺ ንኽትህብ፡
Eንታይ ክትብሎ ከም EትኽEል ኣዝዩ ከቢድ’ዩ” Iሉ መደርU ድሕሪ ምኽፋት፤
ትሕዝቶ መግለጺU፡ ኣብ ሰለስተ ንUስ ኣርEስታት ከፋፊሉ ብምቕራብ፡ ኣብ’ዚ
ሒዝናዮ ዘሎና ዝተሓላለኸ መድርኽ፡ ሓያል ናይ ምርብራብ Eዋን፡ ነዚ ዝሓለፈ
ዓመታት ከም ህዝብን መንግስትን፡ ክገጥመና ዝጸንሐ ሓያል ተጻብO ናይ ርEሰ
ሓያላን፡ ካብ’ቲ ቅኑE መትከላዊ ራIናን፡ ጽኑE Eምነትናን፡ ስድሪ ትኹን
ንድሕሪት ነቕ ከይበልና፡ ሎሚ ካብ ስጉሚ ናብ ዝላ ነጢርና ኣሎና Iሉ፡፡ ዝላ
ንደርማስ ቑጠባውን ማሕበራውን Eብየት፡፡ Eተ ገዚፍ ወፍሪን ጉልበትን ዝፈሰሶ፡

ሰፊሕን ድልዱልን ዝሰረቱ መበገሲ ቅድመ ባይታ ዛዚምና፡ ካብ’ዚ ንድሓር፡
ህዝብና ጻማ ድኻሙን ዋጋ ጻEሩን ዝሓፍሰሉ፡ ምEራፍ ወይ ባብ ዝEተወሉ Eዋን
ተጋሂዱ ምህላዉ ኣብሪሁ።
ኤትርራውያን ጎይቶት Uቑር ባህርያዊ ጸጋታትና፡ ወነንቲ ፖለቲካዊ መስመርና
ምዃና ደጊምና ዘረጋገጽናሉ፡ ዝብል ሓረግ መንጸፍ ጌሩ ብምቕጻል፡ ነቲ Eናዓረገ
ዝኸይድ ዘሎ ተጻባEነት ገሊOም ወገናትን፡ ነዚ ኹሉ መሰናኽላት ሓሊፍና
ዘመዝገብናዮ ዓወታት ዓቂብና፡ ዝያዳ ንኸይንውንጨፍ፡ ብድሕሪ ሕጂ Eውን

ተጻብOታቶም ከም ዝቕጽሉ፡ ኣብ ግምት ኣEቲና ክንሰርሕ፡ ክሳብ’ቲ ናይ
መወዳEታ መዓልቦ ድማ ንዝኾነ Eንተታት ተቐሪብና ክንመርሽ ምዃና ሓቢሩ።
መንግስቲ ኤርትራ ንቐጻሊ ጥሙር መኸተ፡ ጻEሪ ከሐይል ፍሉይ ኣተኩሮ ሂቡ፡
ዳግመ ዝተወደበ ስትራተጂካዊ ዲፕሎማሲ ውጥን ኣውጺU፡ ምሰ ኩሎም ኣካላት
ብንጥፈት ክንቀሳቐስ፡ Eንተላይ ምስ ምምሕዳር ፕረሲደንት Oባማ ጻEሪ ከዛይድ
ምንቅስቓስ ክግበር ምዃኑ ደጊሙ ኣብሪሁ።
ብምቕጻል ነቲ ካብ ሓምለ ኣትሒዙ፡ ብወያነን ሓብሓብቱን ተጻሒፉ፡ ብወኪላት
ጋቦንን ኣልጀርያን፡ Eገዳ ንምኽራር ዝግበር ዘሎ ጸፋEፋE፡ Eቲ ንመቕጽI ተባሂሉ
ዝቐረበ ነጥብታት፡ ኣዝዩ ዘነውርን ዘስደምምን ብምንባሩ፡ ኣብ መብዛሕትኤን
ኣባላት ቤት ምኽሪ ተቐባልንት Eኳ Eንተዘይረኸበ፡ Eቲ ሃነፍነፍ ኣየቛረጹን።
ብወገን መንግስቲ ኤርትራ Eውን ኣብ ሓቂ ረጊጹ ኣበርቲU Eሰርሕ ምህላዉ
ገሊጹ።

ኣብ መወዳEታ መደርU፡ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ’ታ Eርዲ ጅግንነት፡ መካነ
ኣሽሓት ስውኣትና፡ መዲና ርEሰ-ከተማ ሰውራ ኤርትራ ዝኾነት ናቕፋ፡ሓደ ዓቢን
ታሪኻውን ዋEላ መንEሰያት ኤረትራውያን፡ ካብ ምሉE ዓለም ዝተዋጽU ክካየድ
ምዃኑ፡ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም፡ ኣማIት መንEሰያት ክሳተፉ
ምድላዋቶም Aጻፍፉ ከም ዘለዉ፡ ንኣኼበኛታት ኣበሲሩ።

Eዚ ኸኣ ኤርትራውያን መንEሰያት በጺሖሞ ዘለዉ Eብየትን ድልዳለን መርኣያ
ኮይኑ፡ ኣስሪጾሞ ዘለዉ ሃገራዊ ፍቕርን፡ ቅሩብነት ብቕዓትን ንዝለዓለ ሓላፍነት
ዘተኣማምን መድርኽ ተበጺሑ ምህላዉ ዘገንዝብ ምዃኑ ኣረዲU።
Eዚ ኸኣ ኤርትራውያን መንEሰያት በጺሖሞ ዘለዉ Eብየትን ድልዳለን መርኣያ
ኮይኑ፡ ኣስሪጾሞ ዘለዉ ሃገራዊ ፍቕርን፡ ቅሩብነት ብቕዓትን ንዝለዓለ ሓላፍነት
ዘተኣማምን መድርኽ ተበጺሑ ምህላዉ ዘገንዝብ ምዃኑ ኣረዲU።
ኣብ መዛዘሚ ዘረብU፡ ዜጋታት ኣብ ኣተሓሳስባን ንቕሓትን፡ ኣርሒቅካ ኣብ
ምርAይን፡ ጸብለልትነት፡ ተጸዋርነት፡ ተወፋይነትን ዘመስከርሉ መድርኽ
ብምህላውና፡ ዘኹርEን ዝነኣድ Eዩ። ኮይኑ ኸኣ ውዳቢU ሓይሉን ዓቒቡ
ንቕድሚት ክግስግን ኣዘኻኺሩ።
ቐጺሉ ኣቶ ዳዊት ሃብተ፡ “ኣሰሩ ኮነ ጽላሎቱ ዘይተረኽበ ምትሃታዊ ደርቅን ዓጸቦን
ኣብ ኤርትራ” ዝብል ኣርEስቲ ሒዙ Eዩ ቐሪቡ። ኣቶ ዳዊት፡ ኣብ መኽፈቲ
መግለጺU፡ “ነዚ ኣርEስቲ ወይ ጽሑፍ Eዚ ክጽሐፍ ወይ ከኣ ክገልጽ ዝደረኸኒ፡
Eቲ ቕደሚ ንኤርትራ ምብጋሰይ፡ ኣብ ወርሒ ሓምለ፡ ብሰብ መዚ ምምሕድዳር
ዋሽንግቶን፡ ገና ክራማት Eናኣተወ Eንከሎ፡ ኣብ ኤርትራ ሓደ ዓቢ ክፋል ካብ
ህዝቢ ኣደዳ ደርቅን ጥምየትን ከይኑ ከም ዘሎ፡ መንግስቲ ድማ ‘ልግሲ’ ናይ ግብረሰናይ መንግስታት ንኸይረክብ ኮነ Iሉ ካብ ገጽ ዓለም ከም ዝሓብO፡ ዝነዝሕዎ
ዝነበሩ ወረታት፡ ኣብU ምስ ኣተኹ ግን፡ ኣብ ባይታ ዘጋጠመኒ፡ ዓይነይ ዝርኣዮ
Eዝነይ ዝሰምO፡ ብኣንጻሩ ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዎ Eየ፡ ነቲ ሓቒ ንምግላጽ
ዝተበገስኩ” ይብል።

ኮይኑ ኸኣ ኣEጋሩ ኣብ መሬት ኤርትራ ካብ ዝረገጾOን ዝዳህሰሶOን ስፍራታት፡
በብሓደ Eርይ ልቕም ኣቢሉ፡ ንኩነታት ድንፋA ሕርሻን፡ ኩነታት ኣሕምልትን
ፍረታትን፡ ምስፍሕፋሕን ምEማርን በቢዓይነቶም ኣግራብ፡ Eብየትን ዝርግሐን
ምርIት ሓምላይ ጎቦታትን ስንጭሮታትን፡ ምድልዳል ዛላታትን፡ ምEቛር ማይን
ከትርታትን፡ ምስሳን Eንስሳ ዘቤትን ዘገዳምን፡ ዘሕደረሉ ተምሳጥ፡ ንተሳተፍቲ

ትሕዝትU ንግፍ ኣቢሉ ብምቕራብ፡ ነቲ ዝሕፈስ ምህርትን ሽሻይን ናብ ቖፎታት
ንምምላE ህዝብን መንግስትን Iደይ-Iድካ ክብሃሃሉ “ምስ ጸያቕ ማEጺድ
ይቀዳደሙ ኣለዉ” ዝብል ጥUም ብስራት ሂቡ።
ንድሕሪት ተመሊሱ ድማ፡ ብዛEባ Eቲ ኮነ Iልካ ዝተበተነ መሰረት ዘይብሉ
ሓሶት፡ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ምስ ካልE ኣጀንዳ ዝተኣሳሰረ ኮነ Iልካ ዝራባሕ
ሓሶት Eምበር፡ሓቅነት ከምዘይነበሮ፡ ነቲ ካብ መዓልቲ መዓልቲ ዘፈልፍልዎ ዘለዉ
ፈጠራታት መራጎዲ ዝኾኖም ብልሓት ምዃኑ ከረጋግጽ ኪIለ Iሉ” ነዚ ንምቅላE
ድማ ዜግነታዊ ሓላፍነተይ ደሪኹኒ፡ ክብል ደጊሙ ኣነጺርዎ።
ኣብ መዛዘሚ ናይ’ቲ ጥUም ሓበሬትU፡ ነቲ ብዓይኑ ዝርኣዮን ካሜርU ዝሰነደቶን
ሓቅታት Eተጉልሕ፡ ንተሳተፍቲ ዝመሰጠ ብጥUም ሙዚቃ ዝተሰነየ ናይ ሓሙሽተ
ደቓይቕ ስEላዊ ምርIት ጌሩ መደቡ ዓጽዩ።
ኣብ መወዳEታ መግለጺ ዘቕረበ፡ ዶክቶር ግዴዎን ኣባይ ኮይኑ፡ Eቲ ብዘይ ዝኾነ
ይኹን ጭብጥታትን መርትOታተን ከይተረኽቦ፡ ዝሓለፈ ዘይርትዓውን
ዘይፍትሓውን Eገዳ፡ ኣብ ልEሊ ልUላዊት ሃገርና፡ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዝሓልፎ ዘሎ
ምEባሌታት፡ ብግቡE ንምፍላጥን ንምክትታታልን ዘነጽር፡ “መኸተናን፡ Eቲ ሕብሩ
Eናቐያየረ ዝደጋገም ተጻብOታትን” ብዝብል ዘዳለዎ መዛተዪ ኣርEስቲ፡ ስፊሕ
ምርምርን ሓበሬታዊ Eምቖትን ዝነበሮ፡ መግለጺ ሂቡ።
ንድሕሪት ተመሊሱ ኣብ ውሽጢ Eዚ ዝሓለፈ 13 ዓመታት፡ Eዚ ሕጂ ዘሎ
ምምሕዳር ኣመሪካን፡ ቅድሚU ዝነበሩን ክልተ ምምሕዳራትን Eናተባራረዩ ኣብ
ልEሊ ህዝብን መንግስትን ዝፈጸምዎ ሃስያታት፤ ስርዓት ወያነ ኩናት ከፊቱ፡
ዝሓለኖ ኮንቱ ምስ ኮነ፡ ድሕሪU ነቲ ግጭት፡ ሰላማዊ መዓልቦን ሕጋዊ
መደምደምታን ክግበረሉ፡ ብጽቡቕ ሕልናን ምስ ተበገስና፡ ዘሕደርናሎም Eምነት
ጠሊሞም፡ ብስዉር ምስ’ቲ ጃንዳ ዝገብርዎ ዝነበሩ ውዲታት፡ ኣብ’ቲ መስርሕ
ሰላም፡ Eቲ ጃንዳ ክEወት ኩሉ መዳያዊ ሓገዛት ኣቐቢሎሞ፡ ኩነታት ምዃን ምስ
ኣበዮም፡ ህዝቢ ኤርትራ ድማ መጉቱ ምስ ረትA፡ ኣብ ትግባረ ምሕነጻጽ ዶብ Aብ
ባይታ፡ ንክሕንግድ ካብ ግዝኣትና ንኸይለቅቕ ብምትብባE፡ ድሒሩ ኣብ ታሕሳስ
2009፣ ዝተኣልመ ናይ ምክልኻል ዓቕምና ንምድራት ዝተወጠነ ተወሳኺ በደል፡
ኣድልዎን፡ ገና መመሊሱ ዝዓርግ ዘሎ ተጻብOን ፈጠራ ክስታትን፡ ኣብ ጭቡጥ
መርትOታት ዝተመስረተ ሰፊሕ ዝርዝራዊ መብርሂ ሂቡ።
ዶክቶር ግደዎን ነቲ ጉዳይ ፈታቲጉ Eዩ ተመራሚርሉ። ንሓበሬታቱ ዘራጉድ
መረዳEታት ድማ፡ Eቲ ካብ 2006፡ ጀሚሩ ክሳብ 2009 በቢEዋኑ፡ ካብዞም ኣብ
ላEሊ ዝተጠቕሱ ሰለስተ ምምሕዳራት፡ ካብ’ቶም ኣስመራን ኣዲስ Aበባን ዝነበሩ፡
ዝተፈላለዩ ኣምባሳደራት፡ Eቲ ብስዉር ዝEክብዎ ዝነበሩ፡ ኣብ ምህዞን ውዲትን
ድሌትን ዝተመርኮሰ፡ ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ካብ ማሕበረ ሰብ ዓለም
ንኽንጸል፡ ባይታ ዘጠዓEም ሽርሕታት፡ በቢEዋኑ ምስ’ቲ ጃንዳ ዝተኻየዱ ርክባት፡
ዝተበጽሑ ዝርርባትን ስምምዓትን፡ Eሞ ኸኣ ከም መወከስን መበገሲ ፖሊሲ
መንግስቲ ኣመሪካ ከገልግል፡ ናብ ቤት ጽሕፈት ወጻI ዝምድናታት ዋሺንግቶን
ዝልኣኹ ዝነበሩ ኬብላት፡ ዝርዝራቶም ብመልክE ”ስቱር፡ ምስጢር፡ ጥበቂ
ምስጢር” ወዘተ..ብዝብል ኮዳት ኣብ መርብበ ሓበሬታ ዉኪሊክ ዝለሓኹ ሰነዳት፡
ነቲ ሓቒ ዘብርህን ዘቓልEን ምንባሩ ኣነጺሩ።

ኣብ መወዳEታ፡ ነቲ ጽሑፍ ናይ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ዘቕረቦ ዘሕፍር ናይ 420 ገጻት
ልቢ ወለዳዊ ጽሑፍ፡ ዘይሓላፍነታውን ትሕዝቶ ኣልቦን፡ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ድርዳር
ዝርዝራት፡ ገሊU ዘገርም፡ ገሊU ዘሕዝን ሑሱር ኣቀራርባ ዝሓቐፈ Eዩ ኔሩ።
ብኸምዝን ወዲ’ዝን ድማ ሂይወት ናይ ምልዮናት ኣህዛብ ጸጥታን ርግኣትን
ክትዝርግ ዝግበር ዘሎ መርኣያ Eንደራታት፡ ምዃኑ ኣስሚርሉ።

ብሳላ ሓያልን ጽኑEን ጥሙርን መኸተና ግን Eቲ ንዳግማይ ዝኸረረ ተወሳኺ
ቑጠባዊ Eግዳ ንምሕላፍ፡ ንግዚU ተቐባልነት Eኳ Eንተዘይረኸበ፡ ብኻልE
መልክE ሓድሽ ዝሕበሩ ተዋስOታት፡ ምስ Eዚ ኣብ ሶማል ዝግበር ዘሎ ናይ
መንግስቲ ከንያ ውጹE ሓሶታት፡ ኣብ ካልE Eንክሊልን ሸንኮለልን ኣትዮም ከም
ዘለዉ ኣብሪሁ።
ስለዚ ቃልስናን መኸተናን ከነሐይል፡ ንምብርካኽና ዝግበር ኩሉ መሰናኽላት፡ ነቲ
ኣብ’ዚ ናይ ሰብዓ ዓመታት ናይ ቃልሲ ጉEዞና ዘጥረናዮ ፍቱን ተመክሮ፡ ዳግም
ክረጋገጽ ምዃና ብርEሰ ተኣማምነት መግለጺU ዛዚሙ።
ብድሕሪ’ዚ ገዛ፡ ብመሰረት Eቲ ዝተዋህበ መግለጺታትን መብርሂታትን ናይ’ዚ
ህልዊ ኩነታትን፡ ነቲ ንህዝብናን መንግስትናን ኮነ Iልካ ንምክፍፋልን ንምጉዳEን
ዝግበር ዘሎ ዘይቅቡል ኣካይዳ ናይ ዝተፋላለዩ ሓይልታት፡ ብምሉE ድምጺ Eዚ
ዝስEብ ውሳነ ኣሕሊፉ።

ውሳነታት ህዝባዊ መኸተ፡ ዋሽንግቶን ከባቢኣን፡
ንሕና ኣብ ከተማ ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢኣን Eንርከብ ኤርትራውያን፡ ሰንበት 20
ሕዳር 2011 ኣብ ዝገበርናዮ ካልኣይ ዓመታዊ ኣኼባ ህዝባዊ መኸተ፡ ብዛEባ ኣብ
ሃገርናን ከባቢናን ዘሎ ህልዉ ኩነታት Eቲ ተደጋጊሙ መሰለትና ደዊኑ፡ ሃገራዊ
ስኒትና ዘሪጉ፡ ናህሪ ሃገራዊ ልምዓትና ንምኹላፍ፡ ብዓቢU ኸኣ ልUላዊ ህላወና
ንምቑጻይ ዝግበር ተጻብOታት ኣEሚቑና ድሕሪ ምዝታይ፡ Eዚ ዝስEብ ዉሳነታት
ብምሉE ድምጺ ነሕልፍ።

1. ነቲ ኣብ ዉጹE ሓሶት ተመስሪቱ፡ ብድፊIት መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ
ኤርትራ Eተስገደደ፡ ናይ 23 ታሕሳስ 2009 ዘይምኽኑይን ዘይፍትሓዉን
Eገዳ ቤት ምኽሪ ጸጥታ፡ ብዘይ ዉዓል ሕደር ክልዓል ንጽውE።
2. Eቲ ንኣብ ደገ Eንርከብ ኤርትራውያንን ንቑጠባ ሃገርናን Iላማ ዝገበረ፡
ብመንግስቲ ኣሜርካን Iትዮጵያን ተጻሒፉ፡ ብሽም ጋቦንን ናይጀርያን
ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ቐሪቡ፡ ተሳኺ Eገዳ ንምሕላፍ፡ ትንE ዝብል ዘሎ
Eማመ ንኹንን።
3. ኣብ ብይን ኮምሽን ዶብ ንኸይትግበር ሓንጊዱ፡ ኣህግራዊ ዶብ ጥሒሱ፡
ልEላውነት መሬት ኤርትራ ጎቢጡ ዘሎ ስርዓት Iትዮጵያ፡ ብዘይ ውዓል
ሕደር ካብ መሬት ኤርትራ ክወጽEን ልEልና ኣህግራዊ ሕጊ ክርEምን
ኣትሪርና ነስምE።
4. ነታ ህይወት ብሉጻትን ምሩጻትን መንEሰያታ ዘምጽAትን ዝዓቀባን
ሃገርና፡ Eቲ ባEላትና ዘንቀልናዮ፡ ቅዱስ ናይ 2% መሕወይ ግብሪ፡
ንኤርትራ ውሒድዋ Eምበር ኣይበዝሓን። ስለ’ዚ ነቲ Iድናን Eግርናን
ኣሕጺሩ፡ ምስ ህዝብናን ሃገርናን ዘሎና ምትEስሳር ንምብታኽ ዝዓለመ
ተንኮል ጸላEትና ብዘይ ነግ ፈረግ Eናኾነንና፡ መሕወይ ግብሪናን ካልE
ኩሉ ካባና ዝድለ ዘበለ ሃገራዊ ጉብኣትና ንምፍጻም ከም ወትሩ ድልዋት
ምዃና ደጊምና ነረጋግጽ።
5. ነቲ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ልምዓትን ዲፕሎማሲያዊ
ጎስጓስን ብዝገብርዎ ዘለዉ ዝንኣድ ስራሕ Eናኣሞጎስና፡ ሎሚ’ውን ከም
ወትሩ ኣብ ጎኒ ህዝብናን መንግስትናን ከም ዘሎና ደጊምና ነረጋግጽ።
6. ነቲ ንኻሊIት’ኳ ትኹን ከEረፍ ከይበለ፡ ልEላውነት ሃገር ኣውሒሱ፡
Iዱ ስጋብ ዝምንጉድ፡ መንክቡ ጽOት ስጋብ ዘውጽE፡ ጾር ሃገር

ተሰኪሙ ዘሎ ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ Eናሞጎስና፡ ኣብ ጎኑ
ከም ዘሎና ነረጋግጽ።
7. ነቲ ብዝተፈላለየ ሜላታትን ምስምሳትን ሰሊዅ ኣትዩ፡ ርግኣት ኣጥፊU፡
ስኒት ህዝቢ ዘሪጉ፡ ተወፋይነት መንEሰያት ከማህምንን ሓድነት ህዝብን
መንግስትን ከጥፍE ዝሃቀነ ተንኮላት ርኹስ ሕልናን ኣጥቢቕና
Eናኾነንና፡ ንትኩርነት ዓቃል ኣተሓሕዛ መንግስቲ ኤርትራ ነሞጉስ።
ንኹሉ ንሃገርና ንምህሳይ ዝህቅን ሽርሕታት ንምብዳህ ድሉዋት
ምህላውና’ውን ነረጋግጽ።
20 ሕዳር 2011፡
ዘልኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንሰማEታትና!
ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ!

