
መግለጺ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ብዛዕባ ሳልሳይ ወራር ኣብ ልዕሊ ትግራይ፡

ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ነቲ ብጥሙር ሓይልታት ልፍንቲ ኢትዮጵያን
ኤርትራን ፍሉይ ሓይሊ መላእ ክልላት ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብምእዋጅ
ዝግበር ዘሎ ሳልሳይ ወራር ብትሪ ይኹንን።

ድሕሪ ቲ ብስም ምእታው ሰብኣዊ ረዲኤት ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝተጠመቀ ስም ግን ክኣ
ንህዝቢ ትግራይ ብኹሉ መዳይ ብምዕጻው ብጥምየት ብሞራልን ከም ዝዳኸም ንምግባርን
ንቐጻሊ ኲናት ንምድላው እኹል ግዜ ንምሽማትን ተባሂሉ ዝተገብረ ናይ ሽውዓተ(7)
ኣዋርሕ ምቑራጽ ተጻብኦታት ሕጂ ድማ ከም እንደገና ንህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምጥፋእ
ብናይ ግዜና ፋሽሽታውያን ስርዓታት ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ዳግማይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ
ወራር ካብ ዝእወጅ ሓደ ወርሒ ኮይኑ ኣሎ፡ክሳብ እዛ ዕለትን ስዓትን እዚኣ ድማ ብዓሰርተታት
ዝቑጸር ሂወት ንጹህ ህዝቢ ጠፊኡ ኣሎ።

ውግእ ኩሉ ዝነበረካ ዝኸልእ ክሳብ ክንደይ ኣዕናውን ሰላም ዝዘርግን ምዃኑ ብሓፈሻ ንኹሉ
ዓቕሚ ኣዳም ዝኣኸለ፡ዘማዛዝን የእምሮ ዘለዎ ስብ ብሩህ እዩ። ካብ ኲናት ዕንወትን ብርሰትን
ጥፍኣትን እምበር መኽሰብ ስለዘየለ ናብቲ መንግስቲ ትግራይ ተደጋጋሚ ክጠልቦ ዝጸንሐን
ዘሎን ምቑራጽ ተጻብኦታት ክግበር፡ማለት መሰረታዊ ፍታሕ ዘየምጽእ ውግእ ጠጠው
ኣቢሎም ንረብሓ ህዝቢ ማእከል ዝገበረ ክልቲኦም ወገናት ተዓወቲ ኮይኖም ዝውጽሉ ዘተን
ልዝብን ሰላም ክምለሱ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ናብ ኩሎም ወገና ጸዋዒቱ
የቅርብ።

ህዝቢ ኤርትራ ስርዓት ህግደፍ ምስ ምስ ኩለን ጐረባብቲ ሃገራት ኣድላይነት ዘይነበሮ ውግእ
እናካየደ ከድምያካን ሪኢኻ ዘይጸገብካዮም ዕሸላት ደቅኻ ከኽፍለካን ከም ዝጸንሐ መስኩሩለይ



ዘይትደልየሉ ባዕልኻ ኣንዳዕዲዕካ ትፈልጦ ኢኻ።ስለዚ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ሰላምካ፡ኣብ
ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ በደል ድማ በደልካ እዩ ሞ ኣብ ልዕሊ ሓውኻን ጎረቤትካን ዝኾነ
ህዝቢ ትግራይ ንዝወርድ ዘሎ በደል ብትብዓት ክትቃወሞን ዓገብ ክትብሎን ንጽውዓካ።

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ካብ ዝሓለፈ ተማሃር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘይምልከተካ መጋርያ
ኲናት ተጠቢስካ ዝኸፈልካዮ ኩቡር መስዋእትን ዝተሸለምካዮ ስንክልናን ይኣኽለካ።ምሉእ
ተመክሮ ኲናት ብዝግባእ ትፈልጥን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ከቢድ ዋጋን መስዋእትን
እናኸፈልካ ዝመጻእካ ምኹንካ ካብ ማንም ምስክርነት ትደልየሉ ኣይመስለናን። ስለዚ ካብ
ትማሊ ተማሂርካ ኣብ ዘይምልከታካ ኲናት ከይትጥበስ ለበዋና ነቅርበልካ።

ንህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ዲክታተር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይጠቀመ ንህዝቢ
ኢትዮጵያ ክጠቅም እዩ ዝብል ጌጋ እምነትን ስእልን የሕዲሩ ኣብ ጎኒ ዚ ጸላኢ ጽብቅ ዝኾነ
ጠላም ስርዓት ህግደፍ ከይስለፍ ምኽርና ክንልግሰሉ ንደሊ።

22 መስከረም 2022
ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ
ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ!!!


