ኩቡር ዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚንስተር ዘርኣይ ገብረ
==============================
ፐረስዴንቲ ኢትዮጵያ ኣማጻጽአኹም ኣብነታዊ መራሒ ኢኹም መሰሉና ኔሩ ኣብ
ዉሽጢ ዓድኹምን ኣብ ገብጽን ሱደንን ስዑዳያን ዝነበሩ ኡሱራትኩም ካብ ፈታሕኪም
ኤብ ጎሬቤትኩም እትርከብ ኤሪትራግን መረሕታ ኣቡናታን ከይተረፉ ኣቤት ማእሰርቲ
ተዳጒኖም እና ፈለጥኪም ምስ ኢሳያስ ከዳዕን ጣላምን ነብሰገዳይን ንራይዩልና
ስምዑልና
ዘይ ድሞኩራስን ሕልና ዘይብሉን ኣጋባብ ተኸቲልኩም ንደመር እናበልኩም ከቦሮ
ሐምሐም ክትወቕዑ ቀኒኩም እንብኣር ኩቡር ዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ ዛ ቅለዕቲ
ደብዳቤይ ተመልኪትኩም መልሲ ካባኹም ይጽበ ምስ ኣስዒበ ፍቕርኻ ዝደለ ብጓልካ
ጽልኻ ዝደለየ ብጓልምካ ስለ ዝኾነ ኩበር ዶኩተር ኣቢይ ንሕና ህዝቢ ኤሪትራ ደሚና
ኢና ቆሲልና ኢናካደዕን ጠለመምን ክሓድን ሓሳዊን መሬሒ ኣሎና
ንሱ ከኣ ኢሳያስ አፈወርቂ ኢዩ ብህዝብን ሃገርን ሓሲቡ ይፈልጥ ንሕና ገደፉና ቀሲልና
ኢና ከቡር ደኩተር ፍቕሩኹም ንወደባትን ንዓሰብን እንተ ድኣ ከይኑ ፍቕርኹምን
ምድማርኩምን ይትረፈና ግደፉና ቁስሊ ኣሎና ኣብ ግዜ መግዛእትኹም ኣይሳዕናን ጌና
ኣብ ዋናከ ተማና ብኤለትሪክ ተመሐኒቕና ዘይረሳዕ ተሪኽ ኣሎና እዞም ናይ መንነት
ቅልውላው
ዘሎና ዕላማኹምዩ ምስ ሓለቓ ሸፋቱ ህግደፍጸረህዝቢ ሕልና ኣየገርመናንዩ ከምኡ ኢዩ
ዕላማኹም ንወለጹዕ ህዝብና ንምጥፋእ። ዝዕሌማኹም ኣቕቡሉ መሕረዲኺም ካራ
ንደመር እናበልኩም ይአክልንብል ኣሎና ዉጹዓ ህዝቢ ኣሪትራ ይኣክል ኣይንት ሃመል
ኣበይ ኣሎ ሓዉኻ ይብል ኣሎ ህዝብኻ ገስማጥቅብጸት ናይ ባጽዕ በናፓል ኣብድግሳ
ብኣየር ዝተቐዝፈ ብናፓል ኣይረሳዕናን ኣብሃዞሞ ዝገፍዔ
ህዝብና ክካሓስ ኢዩ ኔሩዎ ዋነ ዘዮብሉ ህዝቢ ብኹሉ ኢዪ ዝግፋዕ ገሕቴላይ ዓይለት
ጎሞሆት ህዝብና ኣይተሓርደን ዲዩ ብጦርሶራዊት ህዝብና ብ ታንኪ ኣብሽዕብ

ኣይተረግጸን ዲዩም ኣብዑና ህዝብና ኣይሃለቐን ኣይተ ሓርደን ዲዩ ኣብ መርካ ዘርኣይ
ገብረ
ብጦርሶራዊት ኣጥባትን ብኻራ ኣይተቆርጻን ዲየን ብሳንጃ ኣዴታትናክደይ ኢልካ
ጸብጺብካ ዘዉዳእ ኣይከን ወዘተ (1966) ናብ ሱደን ዝተሰደ ህዝብና እኮ ኢዩ ሰጋብ
ሳልሰይ ዎሎዶ እኮ ዘይተመልሰ ህዝብና ኣብ ሶደን ኢዩ ዘሎ ከብር ደኩተር ብሰሚዒት
ዝኾዉን ነገር የለነረ ንስለ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንስለ
ህዝብና ኤሪትራን ትሓስቡ እንተ ድኣ ኮይንኩም ሽምኩም ንዛልኣለም ተኸቢርኩም
ንኸረትነብር ስለ ደቁኹምን ንጹበለቕ የሕስብኩም እናበልኩ ምስ ቡዙሕ ኣኽብሮት
ሓሳባተይ የጣቓልል ብጸሞና ጸን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩሙኒ ይቐኒየለይ ካብልቢ
ዘኽብረኩም ዘኣርይ ገብረ ምልኪ ይፍረስ ሕጊይንገስ።

ዓው

ኢልካ ዘይብከ መት ሑጹይ ከይኑና ንናጻነት
==============================
ከነምእ ወፊርና ባርነት ኣምጺእና ሓደ ግዜ ዘይኮነ ንሰለስተ ግዜ ተጠሊምና ኣብ መበል
ራብዓይ ተደሚርና ዘይሓሰብካዮ ርኸብ ኣይመርገም ኣይምርቓ ከይኑና ኢሳያስ ከዳዕ
ተረታዕ መርገም ስንቁ ምስ ሰዓብቱ ብዓል ዑንዱ ሙንድ ኣብ ዝኾነ ጓላ ዝስዕሰስዑ
ዘኹዱዱ ወዲ ስብ ክሞዉት እንኮሎ ዝሕጎሱ ናይ ወዲ ሰብ ስቃይ ድስ ዝብሎም
ንኺድ
ጥራይ ዝብሉ ተኾብኪቦም ዝኸዱ ከም ብዕራይ ቡሉ ሃገርን ህዝብን እና ጠፍኤት ወዲ
ኣፎም ይንበረልና ጥራይ ፈጺሞም ዘይሓስቡ ንዳሕራይ ጌሌኹም ተመን ጌሌኹም ገበል
ህግደፍ ጸረህዝቢ ሕልና ኣልቦ ንህዝብና ኣረክቦ እንተ በልነዮ ኣብዩ ብሓይልና ንርከቦ
ንሕናስ ፈሊትና ኔርና ካብ ዓንቶቦ ኣጅኹም ደቅና ተስፋ ኣይንቑረጽ ብሕጂ ኣብ ቂዑ
ኢዩ ኢሳያስ ፈግር
መንደላይ ተመን ኤሪትራ ዶ ብምድማር ትትመን ደጊም ኣኺሉ ኢዩ ዝኣምነካ ይለን
ኤሪትራ ዶ ምስክልተ ወደባ ትብደል ትጥለም ኣነ ኣይኮንኩን ዶ/ር ኣቢ ኣሕመድ ኢዩ
ዘእተወኒ ገደል ኢሳያስ ከዳዕ ኣደስ ኣባባ ኢትዮጵያ ኬድካ ካብ ተናዘዝካ ገጽካ ትርሓቕ
ሕጅስ ተፈሊጥካ ንኽንደይ ዓመታት ኣታሊልካ ስልጣን ኢያ ተጸልለካ ተዕብደካ
ንኽልትኤን ሃገራት ንኤሪትራ
ንኢትዮጵያ ንኽትመርሕ መደብ ከምዘለካ ሒጅ ኢኻ ተገጢምካ ሐይሊ ኣይሃብካ
መርገም ዉጹዕ ህዝቢ ክነደይ ከሰደካ ብጃካ ንዓይ ይጥዓመኒ ኣማኒ ነይብል ንርእስኻ

ተዋሪድካ ኣዋሪድካና ሕጅስ ይኣኽለና እንታይ ከትደግመና መውጺኻ ምኽንያት
ፈሊጥናዮ ኔርና ምስ ብጃሆይ ተዋሲእካ ንስውራ ኢሪትራ ኣዳኺምካ
ብክርስትያናዊ ሓይሊ ተኪእካ ን ተ.ሓ.ኤ ኣዳኺምካ። ካብ ቀደምካ ዑሱብ ናይ ሰለላ
ዝነበርካ ቃኞው ስተሽን ተኣቱ ከምዝነበርካ ምስ ወዲ ጆርጆ እና ተራኸብካ ንእንደራሴ
ምክቱሉ ተስፋዮውሃን በረሀ ንንጹሃት ዜጋታትና ብሕብቲ ሰልፊ መንካዕ ይሚን
እናበልኪ ንሃገራዊ ሓይሊ ጀብሃ ምስ ወያነ ተማሻጢርካ ካብ ዉጹዕ ህዝቡን መሬቱን
ዘባረርካ ንምብሓት ጢዒሙልካ ካብ ቀደምካ ጽረ ዲሞኩራሲ
ን(30) ዓመት ንዘተቓለሱ ዝኻሓድካ ዝጠለምካ ብባድመ ዝይሰነ ፍታሓዊ ባዕልኻ
ጀሚርካ ኢትዮጵያ ወቒዓትና ብሓሶት ንኽልቲኡ ኣህዛብ ዘጥፋእካ ባህርያዊ ጽሐይ
ጥፊአ ብኡጌራ ኣትመለስ እናበልካ ሎሚ ድማ ከይሓፍረካ ከይሓነኽካ መራሒኹም ኢየ
ክትብለና ብደም ንሓተካ ኣሎና? ንኮንቱ ኣይኮነን ዘፈሰሰ ደምና ንምሳኻ ዝነበሩ
ብናይክሕደት ምህዞ ሚሂዝካ ብሕሶት ኣንታ ሓሳዊ ናይ ሕልና እሱራት ብዘይሕግን
ቁዋምን (17) ዓመት ዝኣክል ብጭካኔን ብዘይ ሰብኣዊ ኣተሐሕዛ ኣሎዉ ድዮም
ሞይቶም
ዝሓተሎም ዘይብሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ይረከቡ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኢዩ
ኢሳያስ ከዳዕን ጠላምን ኣንታ ሓሳዊ ብኽድዓት ህዝብን ሃገርን ትሕተት ንሳኻ?ቤት
ፍርዲ ዴንሃክ ዝጸበየካ ዝጸበየካ ዘሎ ንዓኻ ኢዩ ብሰሚዒትን ብልቢ ምህራምን ሓጎስካ
ምቁጽጻር ሲንካዮ ተኻዒብካ ተመዚንካ ኢኻ ኤሪትራኮ መኻን ኣይኮነትን ሰብ እኮ
ኣሎዋ ዛሃገር ኢሳያስ ፈገር
ደቂስካ ኣይትሕደር ብኸደይ መስዋእትነት ዝመጸት ሃገር ብሓደ ማዓልቲ ምድማር
ንርእስኻ ተደመር ኩሉ ዝገበርካዮ ሱዉር ስምምዕ ኣይንቕቦሎን ኢና እንተ ንሰላም ከም
ኩለን ጎሮባብትና ንሰለም ኢዩ ድልየትና ጸረሰላም ኣይኮናን ዶብና ብሕጋዊ ኣጋባብ
የተሓንጸጸልና ሓጺር እንበር ነዊሕ ነይሓሰብና ኣጆኻ ክወግሕዩ ህዝበይኣጆኻ ምልኪ
ይፍረስ ሕጊይንገስ።

