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የየግግንንቦቦትት  77  የየኤኤርርትትራራ  ጉጉባባኤኤ    
  

““ህህጻጻናናትት  ጠጠባባቂቂውው””  
  

በበአአራራተተኛኛውው  ክክፍፍልል  ያያቀቀረረብብነነውው  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  የየኤኤርርትትራራ  ጉጉባባኤኤ  ሪሪፖፖርርታታዥዥ  ላላይይ  በበቀቀሩሩትት  ሶሶሰሰትት  

አአጀጀንንዳዳዎዎችች  ዙዙርርያያ  የየተተካካሄሄደደውው  ""ውውይይይይትት""  በበተተለለይይ  ደደግግሞሞ  ግግንንቦቦትት  77  አአማማራራውውንን  ከከትትግግልል  ሜሜዳዳ  

ለለማማስስወወገገድድ  በበቀቀየየሰሰውው  ስስልልትት  መመሰሰረረትት  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንባባርርንን  ህህልልውውናና  ለለአአንንዴዴናና  ለለመመጨጨረረሻሻ  ጊጊዜዜ  ለለማማጥጥፋፋትት  

በበሻሻዕዕቢቢያያናና  በበዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  የየተተካካሄሄደደውውንን  ሴሴራራ  ማማስስነነበበባባችችንን  ይይታታወወሳሳልል፡፡፡፡      

በበዚዚህህ  ጉጉባባኤኤ  ላላይይ  የየተተሳሳተተፉፉትት  ምምንንጮጮቻቻችችንን  ስስለለ  ግግንንቦቦትት  77  መመሪሪዎዎችች  በበተተለለይይ  ደደግግሞሞ  ስስለለ  ሊሊቀቀመመንንበበሩሩ  ዶዶ//ርር  

ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  የየታታዘዘቡቡትትንን  አአስስገገራራሚሚናና  አአስስመመሳሳይይ  ባባህህርርያያትት  በበተተመመለለከከተተ  በበብብዕዕራራቸቸውው  የየተተረረኩኩልልንንንን  

በበተተከከታታታታይይ  የየምምናናቀቀርርብብ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  ............  

ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋንን  ለለረረጅጅምም  ጊጊዜዜ  አአውውቀቀዋዋለለሁሁ፡፡፡፡  በበአአካካልል  ሳሳገገኘኘውው  ግግንን  ሁሁሌሌምም  የየሚሚገገርርመመኝኝ  የየማማይይጨጨበበጥጥ  

ባባህህሪሪይይ  አአለለውው፡፡፡፡  እእንንደደቦቦታታውውናና  እእንንደደሁሁኔኔታታውው  እእንንደደ  እእስስስስትት  የየሚሚቀቀያያየየርር  ችችሎሎታታውው  በበጣጣምም  ይይደደንንቀቀኛኛልል።።  

ከከሰሰራራዊዊቱቱ  ጋጋርር  ሲሲሆሆንን  ዲዲያያስስፖፖራራውውንን  ሲሲያያማማናና  ሲሲያያዋዋርርድድ  ታታገገኘኘዋዋለለህህ፡፡፡፡  ከከዲዲያያስስፖፖራራውው  ጋጋርር  ሲሲገገናናኝኝ  ደደግግሞሞ  

ባባለለፈፈውው  ፅፅሑሑፌፌ  እእንንደደገገለለፅፅኩኩትት  ሰሰራራዊዊቱቱ  ፈፈሪሪ፣፣  ግግዳዳጅጅ  ሲሲሰሰጠጠውው  የየሚሚሸሸሽሽ፣፣  መመሳሳርርያያውውንን  የየሚሚሸሸጥጥ  

ከከስስልልጠጠናናናና  ከከትትምምህህርርትት  የየሚሚቀቀርር……  ወወዘዘተተ  እእያያለለ  ተተስስፋፋ  እእንንደደሌሌለለውው  አአድድርርጎጎ  ሲሲሳሳለለቅቅ  ትትሰሰማማለለህህ፡፡፡፡  በበአአንንፃፃሩሩ  

እእርርሱሱ  የየሚሚወወዳዳቸቸውውንን  ቤቤተተሰሰቦቦቹቹንን  አአሜሜሪሪካካ  ትትቶቶ  ኤኤርርትትራራ  በበረረሃሃ  ውውስስጥጥ  ለለትትግግልል  የየከከተተመመ  አአስስመመስስሎሎ  

በበራራሱሱናና  በበተተላላላላኪኪዎዎቹቹ  ወወሬሬውውንን  ሲሲያያናናፍፍስስ  ስስትትሰሰማማውው  ጉጉድድ  ያያሰሰኛኛሃሃልል፡፡፡፡        

  

ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ከከተተለለያያዩዩ  የየአአውውሮሮፓፓናና  ሰሰሜሜንን  አአሜሜሪሪካካ  ሃሃገገራራትት  የየተተሰሰበበሰሰበበውው  የየድድርርጅጅቱቱ  አአባባልል  አአስስመመራራ  

ከከገገባባ  በበኋኋላላ  ይይመመቹቹኛኛልል  ያያላላቸቸውውንን  በበተተናናጠጠልል  ሲሲያያነነጋጋግግርር  ከከቆቆየየ  በበኋኋላላ  የየርርሱሱንን  ሃሃሳሳብብ  ይይቀቀበበላላሉሉ  ያያላላቸቸውውንን  

ደደግግሞሞ  በበመመለለየየትትናና  በበተተወወሰሰነነ  ቁቁጥጥርር  በበማማሰሰባባሰሰብብ  ሲሲያያነነጋጋግግረረንን  ነነበበርር፡፡፡፡  በበተተሳሳተተፍፍንንባባቸቸውው  በበእእነነዚዚህህ  የየተተናናጠጠልል  

የየቡቡድድንን  ውውይይይይቶቶችች  ለለጉጉባባኤኤተተኛኛውው  ካካቀቀረረበበውው  ሪሪፖፖርርትት  ውውጪጪ  ከከዚዚህህ  በበፊፊትት  የየገገጠጠሙሙትት  ችችግግሮሮችች  በበቁቁጥጥጥጥርር  

ስስርር  ማማዋዋልል  እእንንደደቻቻለለ፣፣  በበቀቀጣጣይይምም  ምምንንምም  የየሚሚያያሰሰጋጋ  ነነገገርር  እእንንደደሌሌለለ፣፣  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  አአመመራራርርንን  

በበቁቁጥጥጥጥሩሩ  ስስርር  ለለማማድድረረግግናና  የየሽሽፍፍቶቶችች  ስስብብስስብብ  የየሚሚለለውውንን  አአርርበበኞኞችች  ግግንንባባርርንን  ከከትትግግልል  ሜሜዳዳውው  

ለለማማስስወወገገድድ  ባባካካሄሄደደውው  እእልልህህ  አአስስጨጨራራሽሽ  ትትግግልልናና  ባባለለፈፈባባቸቸውው  ውውጣጣ  ውውረረዶዶችች  ሁሁሉሉ  የየኤኤርርትትራራ  መመንንግግስስትት  

ባባለለስስልልጣጣናናትት  ሙሙሉሉ  እእገገዛዛ  እእንንደደነነበበረረውው፣፣  በበተተለለይይ  የየቅቅርርብብ  አአለለቃቃውው  የየሆሆነነውው  ኮኮ//ልል  ፍፍፁፁምም  በበኢኢትትዮዮጵጵያያ  

የየተተቃቃውውሞሞ  የየትትግግልል  ታታሪሪክክ  ውውስስጥጥ  እእስስካካሁሁንን  ያያላላየየውው  በበእእሱሱ  ((ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ))  የየአአመመራራርር  ብብቃቃትትናና  ችችሎሎታታ  

እእየየተተደደነነቀቀናና  ከከፍፍተተኛኛ  እእምምነነትትምም  እእያያሳሳደደረረ  መመምምጣጣቱቱንን  በበመመግግለለፅፅ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊ  ከከሆሆነነ  ባባህህልልናና  ስስነነምምግግባባርር  

ውውጪጪ  ያያለለ  ሃሃፍፍረረትት  አአፉፉንን  ሞሞልልቶቶ  ደደረረቱቱንን  ነነፍፍቶቶ  ሲሲናናገገርር  ለለሚሚሰሰማማውው  በበጣጣምም  ያያሳሳፍፍራራልል፣፣  ያያሸሸማማቅቅቃቃልል።።      

  

የየድድርርጅጅቱቱ  አአባባልል  የየሆሆነነውው  ዲዲያያስስፖፖራራ  ተተመመርርጦጦ  ለለጉጉባባኤኤ  ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  ከከመመግግባባቱቱ  በበፊፊትት  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  

አአስስመመራራ  ከከተተማማ  ያያለለ  ስስራራ  ከከተተቀቀመመጡጡ  የየድድርርጅጅቱቱ  አአባባልል  የየሆሆኑኑ  ወወጣጣቶቶችች  ጋጋርር  የየኢኢሳሳትት  ቢቢሮሮ  በበሚሚባባለለውው  ቪቪላላ  

ውውስስጥጥ  ተተደደጋጋጋጋሚሚ  ስስብብሰሰባባ  ሲሲያያካካሄሄድድ  ነነበበርር፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ስስብብሰሰባባምም  እእነነዚዚህህንን  ወወጣጣቶቶችች  እእንንደደየየሁሁኔኔታታ  
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በበተተናናጠጠልልናና  በበቡቡድድንን  እእንንዲዲሁሁምም  አአንንዳዳንንዴዴ  ነነአአምምንን  ዘዘለለቀቀንን  ሌሌላላ  ጊጊዜዜ  ደደግግሞሞ  ከከኤኤፍፍሬሬምም  ማማዴዴቦቦ  ጋጋርር  

ሲሲያያሻሻውው  ደደግግሞሞ  ሁሁለለቱቱንን  ይይዞዞ  ((ነነአአምምንንናና  ኤኤፍፍሬሬምም))  ሲሲያያነነጋጋግግራራቸቸውው  ነነበበርር፡፡፡፡    

በበእእነነዚዚህህ  ስስብብሰሰባባዎዎችች  ላላይይ፦፦  

  የየኤኤርርትትራራ  መመንንግግስስትት  በበኛኛ  ((በበግግንንቦቦትት  77  ማማለለቱቱ  ነነውው))  መመልልፈፈስስፈፈስስ  ምምክክንንያያትት  በበሙሙሉሉ  ልልብብ  ሊሊደደግግፈፈንን  

መመቸቸገገሩሩንን፤፤    

  በበተተለለይይ  እእዚዚህህ  ኤኤርርትትራራ  ውውስስጥጥ  ያያላላችችሁሁ  ወወጣጣቶቶችች  የየሚሚከከፈፈለለውውንን  ሁሁሉሉ  ዋዋጋጋ  ከከፍፍላላችችሁሁ  ራራሳሳችችንንንን  

እእንንድድናናጠጠናናክክርር  ኃኃላላፊፊነነትት  መመውውሰሰድድ  አአለለባባችችሁሁ፤፤    

  ያያለለንንንን  አአቅቅምምናና  ዘዘዴዴ  በበሙሙሉሉ  ተተጠጠቅቅመመንን  የየጉጉባባዔዔ  እእንንቅቅፋፋቶቶችችንን  መመጥጥረረግግናና  ጉጉባባዔዔውው  እእንንዲዲሳሳካካ  

ማማድድረረግግ  አአለለባባችችሁሁ፤፤    

በበማማለለትት  ሲሲያያነነጋጋግግራራቸቸውው  እእንንደደነነበበርር  የየሚሚስስታታውውሱሱትት  እእነነዚዚህህ  ወወጣጣቶቶችች  ዲዲያያስስፖፖራራዎዎችች  ሲሲመመጡጡ  ደደግግሞሞ  

በበአአንንዴዴ  ተተገገልልብብጦጦ  የየኤኤርርትትራራ  ባባለለስስልልጣጣኖኖችችንን  ሚሚናና  እእያያገገዘዘፈፈ  በበቅቅርርብብ  የየተተናናገገረረውውንን  ረረስስቶቶ  ለለራራሳሳቸቸውው  ጭጭምምርር  

እእንንግግዳዳ  የየሆሆነነ  አአቋቋምም  ሲሲያያንንፀፀባባርርቅቅ  በበመመስስማማታታቸቸውው  መመደደናናገገራራቸቸውውንን  ሳሳይይሸሸሽሽጉጉ  በበዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  አአስስገገራራሚሚ  

ባባህህርርይይ  በበአአጠጠቃቃላላይይ  ግግራራ  መመጋጋባባታታቸቸውውንን  በበጉጉባባኤኤውው  ላላይይ  በበግግልልፅፅ  ያያነነሱሱበበትት  ሁሁኔኔታታ  ነነበበርር።።  

  

ከከዚዚህህ  አአልልፎፎ  በበተተገገኘኘውው  አአጋጋጣጣሚሚ  ሁሁሉሉ  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  በበዲዲያያስስፖፖራራውው  ላላይይ  ያያለለውውንን  ጥጥላላቻቻናና  ንንቀቀትት  ለለእእነነዚዚህህ  

ወወጣጣቶቶቹቹ  ሲሲገገልልፅፅ  

  ዲዲያያስስፖፖራራውው  ተተስስፈፈኛኛ  ነነውው፤፤  

  በበእእናናንንተተ  ደደምምናና  መመስስዋዋዕዕትትነነትት  ስስልልጣጣንን  እእንንዲዲይይዝዝ  ዕዕድድልል  መመስስጠጠትት  የየለለብብንንምም፣፣      

  የየትትግግሉሉ  መመሪሪ  መመሆሆንን  ያያለለባባችችሁሁ  እእዚዚህህ  ያያላላችችሁሁ  ወወጣጣቶቶችችናና  ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  ለለመመግግባባትት  ፈፈቃቃደደኛኛ  የየሆሆኑኑትት  

ብብቻቻ  ናናቸቸውው፤፤    

  በበአአሁሁኑኑ  ሰሰዓዓትትምም  ለለታታይይታታ  እእንንጂጂ  የየእእናናንንተተንን  ያያህህልል  ትትግግሉሉ  ገገብብቶቶትት  ለለትትግግሉሉ  አአስስተተዋዋፅፅኦኦ  የየሚሚያያደደርርግግ  

የየውውጭጭ  አአመመራራርር  የየሚሚባባልል  የየለለምም፤፤    

  ውውጭጭ  ያያለለውው  ““የየድድርርጅጅቱቱ  አአባባልል  ተተብብዬዬምም””  አአብብዛዛኛኛውው  ለለፖፖለለቲቲካካ  ጥጥገገኝኝነነትት  የየድድጋጋፍፍ  ደደብብዳዳቤቤ  

ለለመመጠጠየየቅቅ  የየተተሰሰበበሰሰበበ  ነነውው፣፣  ወወረረቀቀትት  ለለመመግግዛዛትት  ተተክክሌሌ  ይይሻሻውው  ዘዘንንድድ  ሄሄዶዶ  መመሰሰለለፍፍ  ይይችችላላልል፤፤    

  በበውውጭጭ  ሃሃገገርር  የየሚሚገገኙኙ  አአመመራራሮሮችች፣፣  አአባባላላትትናና  ደደጋጋፊፊዎዎችች  በበመመሪሪ  አአምምልልኮኮ  የየተተለለከከፉፉ  ከከመመሪሪ  ጋጋርር  ፎፎቶቶ  

እእየየተተነነሱሱ  ኢኢንንተተርርኔኔትት  ላላይይ  በበመመለለጠጠፍፍ  በበትትግግሉሉ  ላላይይ  የየሚሚቀቀልልዱዱ  ናናቸቸውው፤፤  

  በበፋፋይይናናንንስስምም  ሆሆነነ  በበማማቴቴሪሪያያልል  ከከዲዲያያስስፖፖራራውው  የየሚሚጠጠቅቅመመንን  ድድጋጋፍፍ  እእያያገገኝኝንን  እእንንዳዳይይመመስስላላችችሁሁ””    

  

በበማማለለትት  ሲሲያያማማናና  እእሮሮሮሮ  ሲሲያያሰሰማማ  በበቆቆየየ  አአንንድድ  ሳሳምምንንትት  በበማማይይሞሞላላ  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  ተተገገልልብብጦጦ  ዲዲያያስስፖፖራራውው  

በበተተገገኘኘበበትት  ጉጉባባኤኤ  በበሁሁለለትት  ዓዓመመትት  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  ከከዲዲያያስስፖፖራራውው  አአባባላላችችንን  3333  ሚሚሊሊዬዬንን  ብብርር  አአግግኝኝተተናናልል  

ተተብብሎሎ    በበዲዲያያስስፖፖራራውው  የየብብርርሃሃኑኑ  ገገንንዘዘብብ  ያያዥዥ  እእንንደደሆሆነነ  በበሚሚታታወወቀቀውው  በበተተስስፋፋዬዬ  ለለታታ  ((ሁሁሉሉቃቃ))  አአማማካካይይነነትት  

ለለተተሰሰብብሳሳቢቢውው  ሪሪፖፖርርትት  እእንንዲዲቀቀርርብብ  ማማድድረረጉጉ  ያያሳሳፈፈራራቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  እእነነዚዚህህ  ወወጣጣቶቶችች  በበአአደደባባባባይይ  ሲሲናናገገሩሩ  

ሰሰምምተተናናልል፡፡፡፡    
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ይይህህ  ሪሪፖፖርርትት  ከከቀቀረረበበ  በበኋኋላላ  የየግግንንቦቦትት  77  ትትግግልል  አአለለ  ብብለለውው  ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  የየገገቡቡናና  በበረረሃሃብብናና  በበእእርርዛዛትት  

ተተሰሰቃቃይይተተውው  የየእእለለትት  ጉጉርርሳሳቸቸውውንን  ለለማማግግኘኘትት  ሲሲሉሉ  በበሻሻዕዕቢቢያያ  የየእእርርሻሻ  ማማሳሳዎዎችች  ላላይይ  በበከከባባድድ  የየጉጉልልበበትት  ስስራራ  

ኮኮስስምምነነውው  ከከሰሰውውነነትት  ውውጪጪ  ሆሆነነውው  ያያገገኛኛቸቸውውንን  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  ወወጣጣቶቶችች  ቢቢያያንንስስ  ከከኛኛ  የየተተሰሰበበሰሰበበውው  ይይህህ  

ሁሁሉሉ  ገገንንዘዘብብ  ታታድድያያ  የየትት  ገገባባ??  ብብሎሎ  ለለመመጠጠየየቅቅ  የየደደፈፈረረ  አአንንድድምም  ዲዲያያስስፖፖራራ  አአለለመመገገኘኘቱቱ  በበጣጣምም  ያያሳሳዝዝናናልል፡፡፡፡    
    

ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  በበዚዚህህ  እእስስስስትት  ባባህህርርዩዩ  በበውውጭጭ  ሃሃገገርር  በበሚሚገገኘኘውው  የየድድርርጅጅቱቱ  አአመመራራርር፣፣  አአባባላላትትናና  ደደጋጋፊፊዎዎችች  ላላይይ  

የየመመረረረረ  ጥጥላላቻቻ  እእንንዳዳለለውው  ለለማማስስመመሰሰልል  ይይሞሞክክራራልል፡፡፡፡  እእነነዚዚህህ  ወወጣጣቶቶችች  ““በበሚሚቀቀጥጥለለውው  የየአአመመራራርር  ምምርርጫጫ  

ላላይይ  ለለህህይይወወታታቸቸውውናና  ለለምምቾቾታታቸቸውው  የየማማይይሳሳሱሱ፣፣  እእዚዚህህ  ኤኤርርትትራራ  ""በበረረሃሃ""  ጠጠቅቅልልለለውው  መመግግባባታታቸቸውውንን  

ያያረረጋጋገገጡጡልልንን  ብብቻቻ  ነነውው  ለለአአመመራራርርነነትት  የየምምንንቀቀበበለለውው””  ሲሲላላቸቸውው  መመክክረረሙሙንን  ይይናናገገራራሉሉ፡፡፡፡  አአዲዲስስ  በበተተባባለለውው  

የየመመዋዋቅቅርር  ማማሻሻሻሻያያምም  እእነነዚዚህህንን  ወወጣጣቶቶችች  ለለማማታታለለልል  የየውውጭጭ  ጠጠቅቅላላላላ  ጉጉባባዔዔናና  የየውውጭጭ  ምምክክርር  ቤቤትት  

የየሚሚባባለለውው  ቀቀርርቶቶ  ውውጭጭ  የየሚሚኖኖረረውው  የየድድርርጅጅቱቱ  አአመመራራርር  ተተቀቀማማጭጭነነቱቱንን  አአስስመመራራ  ባባደደረረገገ  ዘዘርርፍፍ  ስስርር  እእንንዲዲገገባባ  

ለለማማድድረረግግ  ተተሞሞክክሯሯልል።።  

ከከሁሁሉሉምም  በበላላይይ  የየሚሚያያሳሳዘዘነነውው  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ጊጊዜዜናና  ወወቅቅትት  እእየየተተከከተተለለ  በበሰሰዎዎችች  ላላይይ  ያያለለውው  እእይይታታ  

የየሚሚቀቀያያየየርር  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  አአንንዳዳርርጋጋቸቸውው  ፅፅጌጌ  በበወወያያኔኔ  ከከመመያያዙዙ  በበፊፊትት  ““ከከውውቤቤ  ((ብብዙዙነነህህ  ፅፅጌጌ))  በበስስተተቀቀርር  

የየሚሚረረባባ  የየውውጪጪ  አአመመራራርር  የየሚሚባባልል  ሰሰውው  የየለለንንምም””  ሲሲልል  እእንንደደነነበበርር  ሁሁላላችችንንምም  እእናናውውቃቃለለንን፡፡፡፡  እእንንደደ  ጣጣኦኦትት  

ሲሲያያመመልልከከውው  የየነነበበረረውው  አአንንዳዳርርጋጋቸቸውው  ፅፅጌጌ  በበወወያያኔኔ  ተተይይዞዞ  እእስስርር  ቤቤትት  ከከተተወወረረወወረረ  በበኋኋላላ  ግግንን  ውውቤቤ  

ወወንንድድሙሙንን  ((አአንንዳዳርርጋጋቸቸውውንን))  ያያግግዛዛልል  በበሚሚልል  ቂቂምም  ቋቋጥጥሮሮበበትት  እእንንደደነነበበርር  የየሚሚነነገገረረውው  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  

በበውውቤቤ  ላላይይ  የየሚሚሰሰነነዝዝረረውው  ስስድድብብናና  ዘዘለለፋፋ  ለለመመስስማማትት  ሁሁሉሉ  የየሚሚቀቀፍፍ  እእየየሆሆነነ  መመጥጥቷቷልል፡፡፡፡  ለለውውቤቤ  

ሲሲያያዠዠረረግግድድ  የየምምናናውውቀቀውው  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  አአሁሁንን  ትትዕዕዛዛዝዝ  የየሚሚያያስስተተላላልልፍፍለለትት  በበነነአአምምንን  ዘዘለለቀቀ  በበኩኩልል  ነነውው፡፡፡፡  

ጊጊዜዜውው  የየሊሊቀቀመመንንበበርር  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ስስለለሆሆነነ  በበውውቤቤ  ላላይይ  የየቋቋጠጠረረውውንን  ቂቂምም  መመወወጣጣጫጫናና  ለለሌሌሎሎችችምም  

ማማስስተተማማሪሪያያ  ሊሊያያደደርርገገውው  መመፈፈለለጉጉ  ለለማማስስመመሰሰልል  ያያህህልል  እእንንኳኳንን  መመደደበበቅቅ  አአልልፈፈለለገገምም።።  ከከድድርርጅጅቱቱ  

አአመመራራርርነነትት  ለለማማግግለለልል  ሲሲልል  ""ውውቤቤ  የየህህፃፃናናትት  ጠጠባባቂቂ  ሆሆኗኗልል""  በበማማለለትት  አአሉሉባባልልታታ  ሲሲያያናናፍፍስስበበትት  የየከከረረመመውው  

ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ከከተተንንኮኮልል  ሴሴራራውው  አአምምልልጦጦ  ውውቤቤ  በበዚዚህህ  ጉጉባባኤኤ  ለለምምክክርር  ቤቤትት  አአባባልልነነትት  የየተተመመረረጠጠ  ቢቢሆሆንንምም  

እእንንደደ  ሙሙሉሉነነህህ  እእዩዩኤኤልል  በበካካልልቾቾ  እእንንዲዲመመታታ  የየዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ወወሬሬ  አአቀቀባባባባይይ  በበሆሆነነውው  በበግግርርማማቸቸውው  በበኩኩልል  

ያያልልተተሳሳካካ  ሙሙከከራራ  ሲሲደደረረግግ  ታታዝዝበበናናልል።።  ይይህህንንንን  ትትዕዕይይንንትት  የየተተከከታታተተለለውው  ጉጉባባኤኤተተኛኛ  ውውቤቤ  በበቀቀጣጣይይ  በበራራሱሱ  

ጊጊዜዜ  ከከድድርርጅጅቱቱ  ሊሊለለቅቅ  እእንንደደሚሚችችልል  አአልልተተጠጠራራጠጠረረምም፡፡፡፡    
  

ውውቤቤ  ምምክክርር  ቤቤትት  ከከገገባባ  በበኋኋላላ  ለለስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚነነትት  ተተጠጠቁቁሞሞ  የየነነበበረረ  ቢቢሆሆንንምም  በበስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚነነትት  ለለመመመመረረጥጥ  

ምምድድርር  ላላይይ  ((ኤኤርርትትራራ))  ጠጠቅቅሎሎ  መመግግባባትት  ያያስስፈፈልልጋጋልል  የየሚሚልል  ቅቅድድመመ  ሁሁኔኔታታ  በበዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ስስለለተተቀቀመመጠጠ  

((ለለታታደደሰሰ  ብብሩሩ  የየማማይይሰሰራራ))  ውውቤቤ  ""እእኔኔ  ነነብብስስ  ያያላላወወቁቁ  ህህፃፃናናትት  ልልጆጆችች  አአሉሉኝኝ  አአልልችችልልምም""  በበማማለለትት  ለለድድርርጅጅቱቱ  

ስስራራ  አአስስፈፈፃፃሚሚነነትት  መመመመረረጥጥ  እእንንደደማማይይፈፈልልግግ  በበማማሳሳወወቅቅ  ራራሱሱንን  ከከምምርርጫጫ  አአግግልልሏሏልል።።    
  

ውውቤቤ  ““ህህጻጻናናትት  ጠጠባባቂቂ””  ሆሆኗኗልል  ለለሚሚለለውው  የየዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ሐሐሜሜትትናና  ሽሽሙሙጥጥ  የየተተሰሰጠጠ  ምምላላሽሽ  መመሆሆኑኑ  ግግልልፅፅ  

ነነበበርር፡፡፡፡      

  

ይይቀቀጥጥላላልል........  


