
የየግግንንቦቦትት  77  የየኤኤርርትትራራ  ጉጉባባኤኤ  
የየዲዲያያስስፖፖራራውው  ቁቁሳሳቁቁስስናና  የየአአስስመመራራ  ቅቅምምጦጦችች  

  

በበአአምምስስተተኛኛውው  ክክፍፍልል  ያያቀቀረረብብነነውው  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  የየኤኤርርትትራራ  ጉጉባባኤኤ  ሪሪፖፖርርታታዥዥ  ላላይይ  ስስለለ  ግግንንቦቦትት  77  

መመሪሪዎዎችች  በበተተለለይይ  ደደግግሞሞ  ስስለለ  ሊሊቀቀመመንንበበሩሩ  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  የየታታዘዘቡቡትትንን  አአስስገገራራሚሚናና  አአስስመመሳሳይይ  ባባህህርርያያትት  

በበብብዕዕራራቸቸውው  የየተተረረኩኩልልንንንን  ማማቅቅረረባባችችንን  ይይታታወወሳሳልል፡፡፡፡  በበገገባባነነውው  ቃቃልል  መመሰሰረረትት  ተተከከታታዬዬንን  ሪሪፖፖርርትት  

እእንንደደሚሚከከተተለለውው  አአቅቅርርበበናናልልልል፡፡፡፡  ............  

በበተተለለያያዩዩ  የየአአውውሮሮፓፓናና  የየአአሜሜሪሪካካንን  ሃሃገገራራትት  የየምምንንኖኖርር  የየድድርርጅጅቱቱ  አአባባላላትት  አአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  ከከፍፍተተኛኛ  የየጦጦርር  

ሃሃይይልል  እእንንዳዳለለውው  ሲሲነነገገረረንን  የየከከረረመመውውንን  ሁሁኔኔታታ  ሁሁላላችችንንምም  አአምምነነንን  የየተተቀቀበበልልንንበበትት  ሁሁኔኔታታ  ነነበበርር።።  ወወደደ  

ኤኤርርትትራራ  ጉጉዞዞ  ከከማማድድረረጋጋችችንን  በበፊፊትትምም  ከከየየምምንንኖኖርርበበትት  ሃሃገገርር  ለለሰሰራራዊዊቱቱ  የየሚሚሆሆንን  አአልልባባሳሳትትናና  ቁቁሳሳቁቁስስ  ገገዝዝተተንን  

ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  ይይዘዘንን  እእንንድድንንመመጣጣ  መመመመሪሪያያ  ተተላላልልፎፎልልንን  ስስለለነነበበርር  ድድርርጅጅታታችችንን  ኤኤርርትትራራ  ውውስስጥጥ  የየተተደደራራጀጀ  

ሰሰራራዊዊትት  እእንንዳዳለለውው  ለለመመጠጠራራጠጠርር  የየሚሚያያስስችችልል  ምምንንምም  አአይይነነትት  መመነነሻሻ  ምምክክንንያያትት  አአልልነነበበረረንንምም።።  
  

በበተተላላለለፈፈልልንን  መመመመሪሪያያ  መመሰሰረረትትምም  ከከምምንንቀቀርርባባቸቸውውናና  ለለሃሃገገርርናና  ለለወወገገንን  ተተቆቆርርቋቋሪሪ  ናናቸቸውው  ከከምምንንላላቸቸውው  ሰሰዎዎችች  

ገገንንዘዘብብ  በበመመለለመመንን  የየተተለለያያዩዩ  አአልልባባሳሳትትንን፣፣ጫጫማማዎዎችች  ((ለለሴሴቶቶችች  ሊሊያያገገለለግግሉሉ  የየሚሚችችሉሉ  የየተተለለያያዩዩ  እእቃቃዎዎችች))  እእናና  

ለለትትግግሉሉ  ሊሊያያግግዙዙ  ይይችችላላሉሉ  የየተተባባሉሉ  ላላፕፕ  ቶቶፕፕ  ኮኮምምፒፒዩዩተተሮሮችች፣፣  ታታብብሌሌቶቶችች  ወወ..ዘዘ..ተተ……  በበማማሰሰባባሰሰብብናና  በበመመግግዛዛትት  

ነነበበርር  ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  ያያቀቀናናነነውው።።  
  

አአስስመመራራ  ከከገገባባንን  በበኋኋላላ  እእንንደደ  መመመመሪሪያያ  ከከድድርርጅጅቱቱ  ስስለለተተሰሰጠጠንን  የየተተለለያያዩዩ  ሃሃገገርር  ወወዳዳድድ  ዜዜጎጎችችንን  አአስስቸቸግግረረንን  

ለለሰሰራራዊዊቱቱ  የየሰሰበበሰሰብብናናቸቸውውናና  የየገገዛዛናናቸቸውው  እእቃቃዎዎችች  የየሚሚረረከከብብምም  ሆሆነነ  ስስለለእእቃቃዎዎቹቹ  ጉጉዳዳይይ  የየሚሚያያውውቅቅ  ሰሰውው  

ስስለለጠጠፋፋ  በበየየክክፍፍላላችችንን  እእንንዲዲቀቀመመጥጥ  አአድድርርገገነነ  እእስስኪኪጠጠይይቁቁንን  ድድረረስስ  ጠጠበበቅቅንን።።    
  

አአስስመመራራ  እእንንደደደደረረስስንን  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  በበመመጀጀመመሪሪያያውው  የየሻሻዕዕቢቢያያ  ባባለለስስልልጣጣናናትት  በበተተገገኙኙበበትት  ለለኛኛ  ብብቻቻ  

ባባካካሄሄደደውው  ዝዝግግ  ስስብብሰሰባባ  ኤኤርርትትራራ  ውውስስጥጥ  ድድርርጅጅቱቱ  ሰሰራራዊዊትት  የየሚሚባባልል  ነነገገርር  እእንንደደሌሌለለውው  እእቅቅጩጩንን  ሲሲነነግግረረንን  

ቁቁሳሳቁቁሱሱ  ለለምምንን  የየሚሚረረከከበበንን  ሰሰውው  እእንንዳዳጣጣንን  በበደደንንብብ  ገገባባንን፡፡፡፡  ለለካካ  ቁቁሳሳቁቁስስናና  አአልልባባሳሳትት  ሰሰብብስስባባችችሁሁ  

እእንንድድትትመመጡጡ  በበሚሚልል  የየተተላላለለፈፈውው  መመመመሪሪያያ  ቀቀልልድድ  ኖኖሯሯልል፡፡፡፡      
  

ከከዜዜጎጎቻቻችችንን  ለለምምነነንን  ያያመመጣጣነነውውንን  እእቃቃ  ምምንን  ማማድድረረግግ  እእንንዳዳለለብብንን  ግግራራ  ስስለለተተጋጋባባንን  ለለዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ጥጥያያቄቄ  

አአቀቀረረብብንንለለትት።።  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑምም  ጉጉዳዳዩዩንን  ከከቁቁብብ  እእንንዳዳልልቆቆጠጠረረውው  በበሚሚያያሳሳብብቅቅ  ሁሁኔኔታታ  ““ለለእእነነግግርርማማቸቸውው  

ስስጧጧቸቸውው  ኢኢሳሳትት  ቢቢሮሮ  ይይወወስስዱዱላላችችኋኋልል።።””  የየሚሚልል  የየለለበበጣጣ  ምምላላሽሽ  ሰሰጠጠንን።።  
  

በበኢኢሳሳትት  ቢቢሮሮ  ያያለለስስራራ  ተተቀቀምምጠጠውው  እእየየተተቀቀለለቡቡ  የየተተቀቀመመጡጡናና  ወወሬሬ  ከከሚሚያያመመላላልልሱሱ  የየዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  

ጀጀሌሌዎዎችች  መመካካከከልል  ግግርርማማቸቸውው፣፣  ሜሜሮሮንን  ቀቀደደምም  ሲሲልል  የየሰሰማማያያዊዊ  ፓፓርርቲቲ  አአባባልል  የየነነበበረረችችናና  ለለዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  

ሁሁሉሉምም  አአይይነነትት  አአገገልልግግሎሎትት  እእንንደደምምትትሰሰጥጥ  ራራሳሳቸቸውው  የየአአስስመመራራ  የየኢኢሳሳትት  ቢቢሮሮ  ቅቅምምጦጦችች  ሲሲያያምምዋዋትት  

የየሰሰማማነነውው  ((እእንንደደወወረረደደ  ማማቅቅረረቤቤ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊ  ጨጨዋዋነነትት  የየጎጎደደለለውው  ቢቢመመስስልልምም  አአባባሉሉ  የየመመሪሪዎዎቻቻችችንን  

የየተተበበላላሸሸ  ስስነነምምግግባባርር  የየማማወወቅቅ  መመብብትት  አአለለውው  የየሚሚልል  እእምምነነትት  ስስላላለለኝኝ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  

ከከትትዳዳሩሩ  ውውጪጪ  በበየየከከተተማማውው  ቅቅምምጦጦችች  እእንንዳዳሉሉትት  የየሚሚቀቀርርብብለለትት  ክክስስ  የየሚሚያያጠጠናናክክርር  ማማስስረረጃጃ  ሆሆኖኖ  



ስስላላገገኘኘሁሁትት  ነነውው))፣፣  ጠጠይይብብ  እእናና  አአብብይይ  የየሚሚባባሉሉትት  ዋዋነነኞኞቹቹ  ናናቸቸውው።።እእነነዚዚህህ  ያያለለስስራራ  ተተቀቀምምጠጠውው  በበመመደደለለብብ  

ላላይይ  የየሚሚገገኙኙ  የየዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ሙሙክክቶቶችች  የየአአለለቃቃቸቸውውንን  ጆጆሮሮ  ለለማማግግኘኘትት  እእርርስስ  በበርርስስ  ሲሲራራኮኮቱቱ  የየሚሚውውሉሉ  

ናናቸቸውው፡፡፡፡      
  

የየተተለለያያየየ  አአልልባባሳሳትትናና  ቁቁሳሳቁቁስስ  የየያያዙዙትት  ሻሻንንጣጣዎዎችች  ኢኢሳሳትት  ቢቢሮሮ  እእንንደደደደረረሱሱ  የየብብርርሃሃኑኑ  ጀጀሌሌዎዎችች  ለለማማንን  

እእንንደደመመጣጣ  እእንንኳኳ  ሳሳይይጠጠይይቁቁ  የየሻሻንንጣጣዎዎቹቹንን  ቁቁልልፍፍ  የየመመገገንንጠጠልል  ያያህህልል  እእየየታታገገሉሉ  ከከፈፈቱቱትት።።  ሜሜሮሮንን  የየሴሴቶቶችች  

አአልልባባሳሳትትንንናና  ሌሌሎሎችች  የየሴሴቶቶችች  ቁቁሳሳቁቁሶሶችችንን  ወወደደ  ክክፍፍሏሏ  መመወወርርወወርር  ስስትትጀጀምምርር  ወወንንዶዶቹቹ  ደደግግሞሞ  የየወወንንዶዶችች  

አአልልባባሳሳትትንንናና  ጫጫማማዎዎችች፣፣  ላላፕፕቶቶፖፖችችናና  ታታብብሌሌቶቶችችንን  በበሽሽሚሚያያ  ባባገገኙኙትት  መመጠጠንን  ተተቀቀራራመመተተውው  

በበየየሻሻንንጣጣዎዎቻቻቸቸውው  ሲሲያያጭጭቁቁ  በበአአግግራራሞሞትት  ተተመመለለከከትትናናቸቸውው።።    ለለካካስስ  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ከከየየከከተተማማውው  

ከከሚሚኖኖሩሩ  ሃሃገገርር  ወወዳዳድድ  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  የየተተለለያያዩዩ  ቁቁሳሳቁቁሶሶችችንን  ሰሰብብስስበበንን  ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  ይይዘዘንን  እእንንድድንንመመጣጣ  

መመመመሪሪያያ  ያያስስተተላላለለፈፈልልንን  አአስስመመራራ  ከከተተማማ  በበኢኢሳሳትት  ቢቢሮሮ  ውውስስጥጥ  ተተወወዝዝፈፈውው  ለለሚሚውውሉሉትት  ጀጀሌሌዎዎቹቹናና  

ደደንንገገጡጡሩሩ  ነነበበርር!!!!  በበሚሚያያሳሳዝዝንን  ሁሁኔኔታታ  ለለሰሰራራዊዊቱቱ  ተተብብሎሎ  በበብብዙዙ  ድድካካምም  የየተተሰሰበበሰሰበበውው  አአልልባባሳሳትትናና  ቁቁሳሳቁቁስስ  

አአስስመመራራ  ኢኢሳሳትት  ቢቢሮሮ  ለለተተቀቀመመጡጡትት    የየብብርርሃሃኑኑ  ጀጀሌሌዎዎችችናና  ወወሬሬ  አአቀቀባባዮዮችች  አአስስረረክክበበንን  ወወጣጣንን።።  
  

በበእእርርግግጥጥ  አአልልባባሳሳትትናና  የየተተለለያያየየ  ቁቁሳሳቁቁሶሶችች  የየሚሚቀቀርርብብለለትት  ሰሰራራዊዊትት  እእንንደደሌሌለለ  አአስስመመራራ  ከከገገባባንን  በበኋኋላላ  የየተተረረዳዳምም  

ቢቢሆሆንንምም  ቢቢያያንንስስ  ለለስስብብሰሰባባውው  ማማዳዳመመቂቂያያ  ተተብብሎሎ  ሰሰልልፍፍ  እእንንዲዲያያሳሳዩዩ  ከከሐሐሬሬናና  ግግዞዞትትናና  ከከተተለለያያዩዩ  የየጋጋሽሽባባርርካካ  

የየእእርርሻሻ  ማማሳሳዎዎችች  ለለተተሰሰባባሰሰቡቡትት  በበኑኑሮሮናና  በበድድካካምም  ለለተተጎጎሳሳቆቆሉሉ  ምምስስኪኪንን  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  ወወጣጣቶቶችች  ቢቢከከፋፋፈፈልል  

ምምንን  ነነበበረረበበትት??  መመሪሪዎዎቻቻችችንን  የየሻሻዕዕቢቢያያ  ሹሹማማምምንንትት  የየጉጉልልበበትት  ሰሰራራተተኞኞቻቻችችንንንን  ለለምምንን  ታታለለብብሳሳላላችችሁሁ  በበሚሚልል  

እእንንዳዳይይቆቆጡጡዋዋቸቸውው  ፈፈርርተተውው  ይይሆሆንን??  ወወይይንንስስ  ልልጆጆቹቹንን  አአንንድድ  ጊጊዜዜ  ለለሻሻዕዕቢቢያያ  ጉጉልልበበትት  ስስራራ  ስስላላስስረረከከብብንን  

እእንንደደባባሪሪያያ  አአሳሳዳዳሪሪውው  ስስርርዓዓትት  የየሻሻዕዕቢቢያያ  ንንብብረረትት  ስስለለሆሆኑኑ  የየአአሳሳዳዳሪሪያያቸቸውው  ፈፈቃቃድድ  ያያስስፈፈልልጋጋልል  ብብለለውው  ይይሆሆንን??  

ብብቻቻ  ነነገገሩሩ  ሁሁሉሉ  በበፍፍፁፁምም  አአልልገገባባንንምም፡፡፡፡  ይይህህ  ቀቀርርቶቶ  የየኑኑሮሮ  ጫጫናና  ለለከከበበዳዳቸቸውው  ኤኤርርትትራራውውያያንን  ወወጣጣቶቶችች  

ቢቢከከፋፋፈፈልልስስ  ምምንን  ነነበበረረበበትት??  ቢቢያያንንስስ  ቁቁሳሳቁቁሱሱንን  የየገገዙዙትት  ሃሃገገርር  ወወዳዳድድ  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  ከከሰሰውውምም  ባባይይሆሆንን  

ውውለለታታውውንን  ከከፈፈጣጣሪሪ  ማማግግኘኘትት  ይይችችሉሉ  ነነበበርር፡፡፡፡    
  

ከከአአውውሮሮፖፖናና  ከከሰሰሜሜንን  አአሜሜሪሪካካ  ተተግግተተልልትትለለንን  ወወደደ  አአስስመመራራ  ከከባባነነውው  የየድድርርጅጅቱቱ  አአመመራራሮሮችች  መመካካከከልል      

  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊውው  ጀጀግግናና  ኮኮሌሌኔኔልል  ታታደደሰሰ  ሙሙሉሉነነህህ  ያያለለበበትት  ሁሁኔኔታታ  ምምንንድድነነውው??  ምምንን  በበላላውው  ??    

  ትትላላንንትት  በበድድርርጅጅቱቱ  ስስምም  በበድድርርጅጅቱቱ  ሚሚዲዲያያ  መመግግለለጫጫ  ሲሲሰሰጥጥ  የየነነበበረረውው  ታታጋጋይይ  መመንንግግስስቱቱ  

ወወልልደደስስላላሴሴ  የየትት  ነነውው  ያያለለውው??  

  ኤኤርርትትራራ  ውውስስጥጥ  ሰሰራራዊዊትት  የየለለንንምም  ካካላላችችሁሁ  የየዲዲያያስስፖፖራራውው  ኪኪስስ  ሲሲያያራራቁቁትት  የየከከረረመመውው  መመዋዋጮጮናና  

ድድጋጋፍፍ  የየትት  ገገባባ??    

  ለለሰሰራራዊዊትት  ተተብብሎሎ  ከከዲዲያያስስፖፖራራውው  የየተተሰሰበበሰሰበበውው  አአልልባባሳሳትትናና  ቁቁሳሳቁቁስስ  አአስስመመራራ  ያያለለስስራራ  ለለተተቀቀመመጡጡ  

ቅቅልልቦቦችች  ለለምምንን  ይይሰሰጣጣልል??  ስስንንመመለለስስ  ለለማማንን  ሰሰጠጠንን  ብብለለንን  እእናናወወራራለለንን??      

የየሚሚልል  ጥጥያያቄቄ  ያያነነሳሳ  አአንንድድምም  ሰሰውው  አአለለመመኖኖሩሩ  በበሃሃገገራራችችንን  ፖፖለለቲቲካካ  ምምንን  ዓዓይይነነትት  ስስርር  የየሰሰደደደደ  አአድድርርባባይይነነትት  

ባባህህልል  እእየየሰሰፈፈነነ  መመሆሆኑኑንን  ያያሳሳያያልል፡፡፡፡  ብብዙዙዎዎቻቻችችንን  በበመመጨጨረረሻሻዎዎቹቹ  የየእእድድሜሜዎዎቻቻችችንን  ክክልልልል  ውውስስጥጥ  የየምምንንገገኝኝ  

ሰሰዎዎችች  ነነንን፡፡፡፡  ምምንን  እእንንዳዳይይቀቀርርብብንን  ነነውው??  ይይሳሳካካ  አአይይሳሳካካ  ለለማማይይታታወወቅቅ  ስስልልጣጣንን??  በበእእውውነነትት  ያያሳሳፍፍራራልል!!!!      

  

ማማንን  ነነበበርር  ዲዲያያስስፖፖራራ  ላላሜሜ  ቦቦራራ  ያያለለውው  ??  እእውውነነትትምም  የየነነፍፍሰሰ  በበላላዎዎችች  ላላሜሜ  ቦቦራራ!!!!  



በበዚዚህህ  ሁሁሉሉ  መመሃሃልል  ስስለለአአንንዲዲትት  ደደፋፋርር  ታታጋጋይይ  እእህህታታችችንንንን  ማማንንሳሳቱቱ  ተተገገቢቢ  መመስስሎሎ  ታታየየኝኝ።።  ይይህህቺቺ  እእህህታታችችንን  

ፋፋሲሲካካ  ትትባባላላለለችች  የየካካናናዳዳ  ነነዋዋሪሪ  ስስትትሆሆንን  በበተተደደጋጋጋጋሚሚ  ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  በበመመመመላላለለስስ  ትትግግልል  አአለለ  ብብለለውው  ወወደደ  

ኤኤርርትትራራ  ከከገገቡቡ  ወወጣጣቶቶችች  ጋጋርር  ሃሃሳሳብብ  ለለሃሃሳሳብብ  ተተለለዋዋውውጣጣለለችች፡፡፡፡  ሐሐሬሬናናምም  ወወርርዳዳለለችች፡፡፡፡  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  

አአንንድድ  ጊጊዜዜ  ኤኤርርትትራራ  ፔፔፐፐርር  ልልትትሰሰራራ  እእንንጂጂ  ለለትትግግልል  አአልልመመጣጣችችምም  በበማማለለትት  ወወርርፉፉዋዋታታልል፡፡፡፡  ሌሌላላ  ጊጊዜዜ  ደደግግሞሞ  

በበጀጀሌሌዎዎቹቹ  በበእእነነ  ግግርርማማቸቸውው  አአማማካካይይነነትት  አአስስመመራራ  የየሻሻዕዕቢቢያያ  ወወዳዳጆጆችች  ስስላላሏሏትት  እእንንጂጂ  ስስለለሃሃገገርር  ተተቆቆርርቁቁራራ  

አአይይደደለለምም  ወወደደ  አአስስመመራራ  የየምምትትመመላላለለሰሰውው  በበማማለለትት  አአስስወወሮሮቶቶባባታታልል፡፡፡፡  በበዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  እእናና  በበጀጀሌሌዎዎቹቹ  

ስስለለተተከከፈፈተተባባትት  የየስስምም  ማማጥጥፋፋትት  ዘዘመመቻቻ  ምምፅፅዋዋ  ለለጉጉብብኝኝትት  ሄሄዳዳ  ምምሬሬትትዋዋንን  አአውውጥጥታታ  በበግግልልፅፅ  ስስትትናናገገርር  

ተተደደምምጣጣለለችች፡፡፡፡      
  

ፋፋሲሲካካ  እእንንደደሁሁላላችችንንምም  የየድድርርጅጅቱቱ  አአባባላላትት  የየግግንንቦቦትት  77  እእናና  የየዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ፅፅኑኑ  ደደጋጋፊፊ  የየነነበበረረችች  ሲሲሆሆንን  

በበርርሃሃ  የየወወደደቁቁ  ልልጆጆችችንን  እእሮሮሮሮናና  መመሬሬትት  ላላይይ  ያያለለውውንን  ቅቅጥጥፈፈትት  ከከተተረረዳዳችች  በበኋኋላላ  ግግንን  በበተተለለይይ  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑንን  

ከከሆሆዷዷ  ካካወወጣጣችች  ከከራራርርማማለለችች።።  ይይህህንንንንምም  እእራራሱሱ  በበሚሚመመራራውው  ስስብብሰሰባባ  ላላይይ  ""እእውውነነቱቱ  ይይውውጣጣ  እእስስከከ  መመቼቼ  

በበውውሽሽትት  እእንንመመራራለለንን  አአታታፍፍኑኑንን  ........""  በበማማለለትት  እእንንደደተተጋጋፈፈጠጠችችውው  በበስስብብሰሰባባውው  ላላይይ  የየነነበበሩሩ  አአባባላላትት  

ያያስስታታውውሳሳሉሉ፡፡፡፡  ፋፋሲሲካካ  ይይህህንንንን  ስስትትናናገገርር  ስስብብሰሰባባውው  ላላይይ  የየነነበበሩሩ  ወወጣጣቶቶችች  በበተተለለይይ  ከከሐሐሬሬናና  የየመመጡጡትት  

በበከከፍፍተተኛኛ  ሞሞራራልልናና  ጭጭብብጨጨባባ  ሲሲደደግግፍፍዋዋትት  ማማየየቱቱንን  መመቋቋቋቋምም  ያያልልቻቻለለውው  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  እእሳሳትት  ለለብብሶሶ  

እእሳሳትት  ጎጎርርሶሶ  ““ስስነነስስርርዓዓትት  ይይኑኑርርሽሽ””  በበማማለለትት  በበተተደደጋጋጋጋሚሚ  ሲሲቆቆጣጣናና  ሲሲያያስስቆቆማማትት  ሲሲሞሞክክርር  እእንንደደነነበበረረ  

ይይናናገገራራሉሉ።።  ከከዚዚህህ  በበኋኋላላ  ነነበበርር  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑናና  ጀጀሌሌዎዎቹቹ  በበዚዚህህችች  ሃሃገገርር  ወወዳዳድድ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊ  የየድድርርጅጅቱቱ  አአባባልል  

ላላይይ  የየጭጭቃቃ  ጅጅራራፋፋቸቸውውንን  መመሰሰንንዘዘርር  የየጀጀመመሩሩትት፡፡፡፡  
  

ፋፋሲሲካካ  የየውውጭጭ  አአመመራራርር  የየተተባባሉሉትትንንምም  ""አአቅቅመመ  ቢቢሶሶችች  ምምንንምም  ሃሃገገራራዊዊ  ዓዓላላማማ  የየሌሌላላችችሁሁ""  በበማማለለትት  በበውውጭጭ  

ሃሃገገርር  ባባሉሉ  የየተተለለያያዩዩ  ከከተተሞሞችች  ፈፈፅፅመመውውታታልል  ያያለለችችውውንን  የየተተበበላላሸሸ  ተተግግባባርር  ለለዲዲያያስስፖፖራራውው  በበተተጠጠራራ  ስስብብሰሰባባ  

ስስታታጋጋልልጥጥ  የየነነበበረረችች  ጠጠንንካካራራ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊ  ናናትት።።  ከከዚዚህህምም  በበተተጨጨማማሪሪ  ፋፋሲሲካካ  ከከዝዝሙሙትትናና  ከከአአልልኮኮልል  

ሱሱሰሰኝኝነነትት  ጋጋርር  በበተተገገናናኘኘ  በበአአስስመመራራናና  በበተተለለያያዩዩ  የየአአውውሮሮፖፖ  ሃሃገገራራትት  በበዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ላላይይ  እእየየተተነነሱሱ  ያያሉሉ  

የየአአባባላላትት  ቅቅሬሬታታዎዎችች  ሊሊታታዩዩ  ይይገገባባልል  ......ወወዘዘተተ  የየሚሚልል  የየመመረረረረ  ተተቃቃውውሞሞ  በበመመሰሰንንዘዘርር  የየምምትትታታወወቅቅ  ጠጠንንካካራራ  

ሴሴትት  ናናትት፡፡፡፡  ይይህህችች  ጠጠንንካካራራ  ሃሃገገርር  ወወዳዳድድ  ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊትት  ሴሴትት  ድድምምፅፅ  ለለማማፈፈንን  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑናና  ደደጋጋፊፊዎዎቹቹ  

በበተተለለያያየየ  ዘዘዴዴ  ከከድድርርጅጅቱቱ  ለለማማስስወወገገድድ  እእያያሴሴሩሩ  መመሆሆኑኑ  ቢቢታታወወቅቅምም  ይይህህችች  ፋፋናና  ወወጊጊ  ታታጋጋይይ  እእህህታታችችንን  

ክክብብርርናና  ምምስስጋጋናና  ይይገገባባታታልል  የየሚሚልል  እእምምነነትት  አአለለኝኝ፡፡፡፡    
  

ኤኤርርትትራራ  በበተተካካሄሄደደውው  በበዚዚህህ  የየግግንንቦቦትት  77  ጉጉባባኤኤ  ""ዶዶሮሮንን  ሲሲያያታታልልልልዋዋትት  በበመመጫጫኛኛ  ጣጣልልዋዋትት""  እእንንደደሚሚባባለለውው  

ፋፋሲሲካካንን  ለለድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርርነነትት  እእንንድድትትወወዳዳደደርር  ተተጠጠቁቁማማ  የየነነበበረረ  ቢቢሆሆንንምም  ፋፋሲሲካካ  ""የየአአስስመመራራዎዎቹቹ  

አአራራዳዳዎዎችች""  አአካካሄሄድድ  አአስስቀቀድድሞሞ  ስስለለገገባባትት  ከከዕዕጩጩነነትት  እእራራሷሷንን  አአግግልልላላለለችች።።  

  

ይይቀቀጥጥላላልል........  

  


