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የየግግንንቦቦትት  77  
የየምምልልመመላላ  ድድራራማማናና  በበቅቅርርቡቡ  በበአአማማራራ  ወወጣጣቶቶችች  ላላይይ  የየደደረረሰሰውው  አአደደጋጋ!!!!  

  

በበአአምምስስተተኛኛውው  ክክፍፍልል  ኤኤርርትትራራ  በበተተካካሄሄደደውው  የየግግንንቦቦትት  77  ""ጉጉባባኤኤ""  ላላይይ  የየተተሳሳተተፉፉትት  ምምንንጮጮቻቻችችንን  ስስለለ  

ግግንንቦቦትት  77  መመሪሪዎዎችች  በበተተለለይይ  ደደግግሞሞ  ስስለለ  ሊሊቀቀመመንንበበሩሩ  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  የየታታዘዘቡቡትትንን  አአስስገገራራሚሚናና  

አአስስመመሳሳይይ  ባባህህርርያያትት  በበተተመመለለከከተተ  በበብብዕዕራራቸቸውው  የየተተረረኩኩልልንንንን  ማማቅቅረረባባችችንንናና  ይይህህንንንን  ታታሪሪክክ  በበተተከከታታታታይይ  

እእንንደደምምናናቀቀርርብብ  ቃቃልል  መመግግባባታታችችንን  ይይታታወወሳሳልል፡፡፡፡    

ይይህህ  በበአአንንዲዲህህ  እእንንዳዳለለ  እእዛዛውው  ኤኤርርትትራራ  ውውስስጥጥ  የየሚሚገገኙኙ  ምምንንጮጮቻቻችችንን  ግግንንቦቦትት  77  ከከአአማማራራ  ክክልልልል  የየሰሰሜሜንን  

ጎጎንንደደርር  አአከከባባቢቢ  በበመመመመለለመመላላቸቸውው  ወወጣጣቶቶችች  ላላይይ  የየደደረረሰሰውውንን  አአደደጋጋ  በበተተመመለለከከተተ  የየላላኩኩልልንን  ፅፅሑሑፍፍ  

ማማስስቀቀደደሙሙንን  መመርርጠጠናናልል፡፡፡፡........        

አአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  ኤኤርርትትራራ  ውውስስጥጥ  በበጉጉባባኤኤ  ስስምም  ያያካካሄሄደደውውንን  ድድራራማማ  በበተተመመለለከከተተ  አአንንድድ  የየሀሀገገርር  

ተተቆቆርርቋቋሪሪ  ወወንንድድማማችችንን  በበሚሚገገርርምም  ሁሁኔኔታታ  ሲሲያያስስነነብብበበንን  መመሰሰንንበበቱቱንን  ተተከከትትሎሎ  ኤኤርርትትራራ  ውውስስጥጥ  መመኖኖሬሬንን  

የየሚሚያያውውቁቁ  በበውውጭጭ  ሃሃገገርር  የየሚሚገገኙኙ  ወወዳዳጆጆቼቼ  ስስልልክክ  እእየየደደወወሉሉ  እእውውነነታታውው  እእንንዳዳረረጋጋግግጥጥላላቸቸውው  ሲሲጠጠይይቁቁኝኝ  

ሰሰንንብብተተዋዋልል፡፡፡፡  ይይሁሁንን  እእንንጂጂ  የየኤኤርርትትራራ  መመንንግግስስትት  በበኢኢትትዮዮጵጵያያ  ተተቃቃዋዋሚሚዎዎችች  ውውስስጥጥ  በበዘዘረረጋጋውው  የየስስለለላላ  

መመረረብብ  ምምክክንንያያትት  ለለተተጠጠየየቅቅኩኩትት  ጥጥያያቄቄ  ለለዚዚያያውውምም  በበስስልልክክ  ግግልልፅፅ  ያያለለ  ምምላላሽሽ  መመስስጠጠትትንን  

አአልልፈፈቀቀድድኩኩምም፡፡፡፡    በበዚዚህህ  አአጋጋጣጣሚሚ  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋናና  ሻሻዕዕቢቢያያ  ደደጋጋፊፊ  ዲዲያያስስፖፖራራዎዎችችንን  በበመመሰሰብብሰሰብብ  

ኤኤርርትትራራ  ውውስስጥጥ  ""በበጉጉባባኤኤ""  ስስምም  ያያካካሄሄዱዱትት  ትትያያአአትትርር  ወወንንድድማማችችንን  ከከፃፃፈፈውው  በበላላይይ  እእንንደደነነበበርር  ብብቻቻ  

ጠጠቅቅሼሼ  ለለዚዚህህ  አአጭጭርር  ፅፅሑሑፍፍ  መመነነሻሻ  የየሆሆነነኝኝናና  ከከዚዚህህ  ""ጉጉባባኤኤ""  በበኋኋላላ  በበአአማማራራ  ወወጣጣቶቶችች  ላላይይ  በበቅቅርርቡቡ  

በበጠጠላላትት  በበደደረረሰሰውው  አአደደጋጋ  ላላይይ  ማማተተኮኮሩሩንን  መመርርጫጫለለሁሁ፡፡፡፡      

ምምንንምም  ነነገገርር  ሳሳይይኖኖረረውው  ከከስስምምንንትት  አአመመትት  በበፊፊትት  ወወያያኔኔንን  በበስስድድስስትት  ወወርር  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  ከከስስልልጣጣንን  

አአስስወወግግዳዳለለሁሁ  በበማማለለትት  በበአአደደባባባባይይ  ፎፎክክሮሮ  ወወደደ  ሃሃገገረረ  ኤኤርርትትራራ  ያያቀቀናናውው  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ""ከከበበሮሮ  ሲሲያያዩዩትት  

ያያምምርር......""  ሆሆኖኖበበትት  የየትትግግሉሉንን  ውውልል  ሲሲጠጠፋፋበበትት  አአንንድድ  ጊጊዜዜ  የየዴዴምምህህትትንን  ሌሌላላ  ጊጊዜዜ  ደደግግሞሞ  የየአአርርበበኞኞችች  

ግግንንባባርርንን  ሲሲለለውው  ደደግግሞሞ  ከከጄጄኔኔራራልል  ከከማማልል  ገገልልቹቹ  የየኦኦነነግግ  አአንንጃጃ  ጋጋርር  ግግንንባባርር  ፈፈጥጥረረናናልል  በበማማለለትት  

ከከዲዲያያስስፖፖራራውው  የየሚሚሰሰበበሰሰበበውው  ገገንንዘዘብብ  እእንንዳዳይይነነጥጥፍፍበበትት  የየተተለለያያየየ  የየማማጭጭበበርርበበርር  ዘዘዴዴ  ሲሲጠጠቀቀምም  የየቆቆየየ  

ቢቢሆሆንንምም  ትትግግሉሉ  አአንንድድ  ጋጋትት  መመራራመመድድ  አአቅቅቶቶትት  ይይኸኸውው  ወወያያኔኔምም  ከከስስልልጣጣኑኑ  ሳሳይይወወገገድድ  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ  

ግግፉፉንንናና  በበደደሉሉንን  እእንንደደተተሸሸከከመመ  ቀቀጥጥለለዋዋልል፡፡፡፡    

ለለጉጉባባዔዔ  የየታታደደመመውው  ዲዲያያስስፖፖራራ  ወወደደየየመመጣጣበበትት  ሃሃገገርር  ሲሲመመለለስስ  ኤኤርርትትራራ  ውውስስጥጥ  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  

የየሚሚባባልል  ሰሰራራዊዊትት  እእንንደደሌሌለለ፣፣  ያያለለውውምም  ቢቢሆሆንን  በበሻሻዕዕቢቢያያ  ከከባባድድ  የየጉጉልልበበትት  ስስራራናና  በበቂቂ  ባባልልሆሆነነ  የየምምግግብብ  

አአቅቅርርቦቦትት  ምምክክንንያያትት  ጉጉልልበበቱቱ  የየዛዛለለናና  የየተተዳዳከከመመ  መመሆሆኑኑንን  ቢቢያያንንስስ  ለለሚሚቀቀርርበበውው  ሰሰውው  እእንንደደሚሚናናገገርርናና  ጉጉዱዱ  

ተተጋጋልልጦጦ  ሁሁሌሌምም  የየሚሚያያስስጨጨንንቀቀውው  የየገገቢቢ  ምምንንጩጩ  እእንንዳዳይይደደርርቅቅበበትት  ሃሃይይለለኛኛ  ስስጋጋትት  ያያደደረረበበትት  ብብልልጡጡ  

ሊሊቀቀመመንንበበራራችችንን  ጉጉባባኤኤተተኛኛውው  ሳሳይይበበተተንን  አአንንድድ  መመላላ  መመዘዘየየድድ  እእንንዳዳለለበበትት  ራራሱሱንንናና  የየቅቅርርብብ  አአለለቆቆቹቹ  

የየሆሆኑኑትትንን  እእነነ  ኮኮ//ልል  ፍፍፁፁምምንን  አአሳሳመመነነ፡፡፡፡  ራራሱሱንንናና  አአለለቆቆቹቹንን  አአሳሳምምኖኖምም  አአልልተተቀቀመመጠጠምም፡፡፡፡  ጊጊዜዜ  ሳሳያያጠጠፋፋ  
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በበፍፍጥጥነነትት  መመንንቀቀሳሳቀቀሰሰ  እእንንዳዳለለበበትት  ተተረረድድቶቶ  ከከሃሃገገርር  ውውስስጥጥ  በበሩሩጫጫ  ወወጣጣቶቶችችንን  መመልልምምሎሎ  ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  

ማማሻሻገገርር  እእንንዳዳለለበበትት  ወወሰሰነነ፡፡፡፡  

ማማንንምም  እእንንደደሚሚያያውውቀቀውው  የየአአንንድድ  የየተተቃቃዋዋሚሚ  ድድርርጅጅትት  አአባባልል  በበጠጠላላትት  ይይዞዞታታ  ስስርር  ያያውውምም  በበጦጦርርነነትት  

ቀቀጠጠናና  ከከሚሚገገኝኝ  የየትትውውልልድድ  አአከከባባቢቢውው  በበመመመመልልመመልል  ወወደደ  ወወዳዳጅጅ  ሃሃገገርር  ይይዞዞታታ  ((ኤኤርርትትራራ))  ለለማማሻሻገገርር  

ሲሲታታሰሰብብ  ተተመመልልማማዩዩንን  በበትትግግሉሉ  አአላላማማ  አአሳሳምምኖኖናና  መመስስፈፈርርቶቶችችንን  አአዘዘጋጋጅጅቶቶ  በበተተጠጠናና  መመንንገገድድ  በበከከፍፍተተኛኛ  

ጥጥንንቃቃቄቄ  መመከከናናወወንን  የየሚሚገገባባውው  ስስራራ  መመሆሆኑኑ  ለለማማንንምም  የየተተሰሰወወረረ  አአይይደደለለምም፡፡፡፡    

ይይሁሁንን  እእንንጂጂ  ይይህህ  አአካካሄሄድድ  ትትክክክክልል  እእንንዳዳልልሆሆነነ፣፣  በበዚዚህህ  ጥጥንንቃቃቄቄ  በበጎጎደደለለውውናና  ባባልልተተጠጠናና  መመንንገገድድ  

የየሚሚካካሄሄደደውው  የየጥጥድድፊፊያያ  ምምልልመመላላናና  ወወጣጣቶቶቹቹንን  ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  ለለማማሻሻገገርር  የየሚሚደደረረገገውው  ጥጥረረትት  አአደደገገኛኛ  

መመሆሆኑኑንን  የየወወጣጣቶቶቹቹንንምም  ህህይይወወትት  ለለከከፋፋ  ጉጉዳዳትት  የየሚሚያያጋጋልልጥጥ  መመሆሆኑኑንን  ቢቢነነገገረረውውምም  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  

ለለማማዳዳመመጥጥ  ፈፈፅፅሞሞ  ፈፈቃቃደደኛኛ  ሊሊሆሆንን  አአልልቻቻለለምም፡፡፡፡  እእሱሱንን  የየሚሚያያሳሳስስበበውውናና  የየሚሚያያስስጨጨንንቀቀውው  ከከዲዲያያስስፖፖራራ  

የየሚሚያያገገኘኘውው  ገገንንዘዘብብ  እእንንዳዳይይጎጎድድልልበበትት  በበመመሆሆኑኑ  በበዚዚህህ  ባባልልተተጠጠናና  እእናና  በበችችኮኮላላ  መመንንገገድድ  ተተመመልልምምለለውው  

ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  ለለማማስስገገባባትት  የየታታሰሰቡቡትት  የየአአማማራራ  ወወጣጣቶቶችች  የየጠጠላላትት  ሲሲሳሳይይ  ቢቢሆሆኑኑ  ምምንን  ቸቸገገረረውው!!!!  ብብቻቻ  ምምንን  

ያያደደርርጋጋልል፤፤  የየፈፈራራነነውው  አአልልቀቀረረምም፡፡፡፡  

በበቅቅርርቡቡ  ብብዛዛትት  ያያለለውው  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  ምምልልምምልል  ሀሀይይልል  የየማማሰሰልልጠጠኛኛ  ካካምምፖፖቹቹንን  ያያጥጥለለቀቀልልቃቃሉሉ  

በበማማለለትት  ለለዲዲያያስስፖፖራራውው  የየተተስስፋፋ  ቃቃልል  የየገገባባውው  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  መመልልማማዮዮችችንን  በበመመላላክክ  ከከሰሰሜሜንን  ጎጎንንደደርር  

አአከከባባቢቢ  በበተተለለይይ  ከከበበለለሳሳ፣፣  እእብብናናትት፣፣  ደደምምቢቢያያ፣፣ጭጭልልጋጋ……  ወወዘዘተተ  የየተተለለያያየየ  መመደደለለየየናና  የየማማጭጭበበርርበበሪሪያያ  ዘዘዴዴ  

በበመመጠጠቀቀምም  በበርርካካታታ  ወወጣጣቶቶችች  እእንንዲዲሰሰበበሰሰቡቡ  አአደደረረገገ፡፡፡፡  እእነነዚዚህህንን  የየአአማማራራ  ወወጣጣትት  ልልጆጆችች  ለለመመመመልልመመልል  

ከከተተጠጠተተቀቀመመባባቸቸውው  የየሃሃሰሰትት  ዘዘዴዴዎዎችች  መመካካከከልል    ፡፡--  

--  ወወደደ  አአውውሮሮፓፓ  እእንንድድትትሄሄዱዱ  ሁሁሉሉምም  ነነገገርር  ስስለለተተመመቻቻቸቸላላችችሁሁ  በበአአጭጭርር  ጊጊዜዜ    ውውስስጥጥ  ትትሄሄዳዳላላችችሁሁ፣፣      

--  ብብዛዛትት  ያያለለውው  ክክፍፍያያ  የየሚሚያያስስገገኝኝ  የየእእርርሻሻ  ሥሥራራ  ((ሰሰሊሊጥጥ))  ስስላላለለ  እእዚዚያያ  ላላይይ  ተተሰሰማማርርታታችችሁሁ  ከከፍፍተተኛኛ  

ገገንንዘዘብብ  ታታገገኛኛላላችችሁሁ፤፤  ወወ..ዘዘ..ተተ  በበማማለለትት  

ስስለለጉጉዳዳዩዩ  ትትንንሽሽ  እእውውቀቀትት  ሊሊኖኖራራቸቸውው  ይይችችላላልል  ተተብብለለውው  የየተተገገመመቱቱትትንን  ደደግግሞሞ፥፥  

--  የየምምትትፈፈልልጉጉትት  የየጦጦርር  መመሣሣሪሪያያ  ዓዓይይነነትት  እእንንድድትትታታጠጠቁቁ  ከከተተደደረረገገ  በበኋኋላላ  ወወደደ  ሃሃገገርር  ቤቤትት  

ትትመመለለሳሳላላቹቹህህ፤፤    

--  በበወወርር  እእስስከከ  33000000  ብብርር  ክክፍፍያያ  እእየየከከፈፈለለ  አአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  ያያስስታታጥጥቃቃችችኋኋልል  እእናና  ሌሌሎሎችችንንምም  

የየተተለለያያዩዩ  የየማማጭጭበበርርበበሪሪያያናና  መመደደለለያያዎዎችችንን  በበመመንንገገርር  ወወደደ  4400  የየሚሚሆሆኑኑ  የየአአማማራራ  ወወጣጣቶቶችች  

ከከእእነነዚዚህህ  መመካካከከልል  ከከ1166  ዓዓመመትት  በበታታችች  የየሆሆኑኑ  ለለአአቅቅመመ  አአዳዳምም  ያያልልደደረረሱሱ  ህህፃፃናናትት  ልልጆጆችች  

ተተሰሰባባሰሰቡቡ፡፡፡፡      

እእነነዚዚህህንን  አአዲዲስስ  ምምልልምምልል  ወወጣጣትት  ልልጆጆችች  ተተቀቀበበሉሉ  ተተብብለለንን  ከከጉጉልልጅጅ  ወወደደ  ድድንንበበሩሩ  አአከከባባቢቢ  እእንንድድንንቀቀሳሳቀቀስስ  

ትትእእዛዛዝዝ  የየተተሰሰጠጠንን  ቢቢሆሆንንምም  ኢኢንንፎፎርርሜሜሽሽኑኑ  አአስስቀቀድድሞሞ  የየደደረረሰሰውው  የየወወያያኔኔ  ሰሰራራዊዊትት  ጥጥቅቅምምትት  44  ቀቀንን  22001100  

ዓዓ..ምም..    መመንንገገድድ  ላላይይ  አአድድፍፍጦጦ  በበመመጠጠበበቅቅ  በበሰሰነነዘዘረረውው  ድድንንገገተተኛኛ  ጥጥቃቃትት  እእነነዚዚህህንን  ምምስስኪኪንን  ልልጆጆችች  በበሙሙሉሉ  
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አአሳሳዶዶ  ሊሊይይዛዛቸቸውው  ችችሏሏልል፡፡፡፡  እእኛኛምም  ቀቀኑኑንን  ሙሙሉሉ  ስስንንጠጠብብቅቅ  ውውለለንን  ባባዶዶ  እእጃጃችችንንንን  ወወደደ  ጉጉልልጅጅ  ካካምምፓፓችችንን  

ለለመመመመለለስስ  ተተገገደደናናልል፡፡፡፡    

ስስለለትትግግሉሉ  ሳሳይይነነገገረረውው  እእናና  በበአአላላማማውው  እእንንዲዲያያምምንንበበትት  ሳሳይይደደረረግግ  በበዚዚህህ  የየተተለለያያየየ  ዘዘዴዴ  ተተጭጭበበርርብብሮሮ  ወወደደ  

ኤኤርርትትራራ  እእንንዲዲገገባባ  የየተተደደረረገገንን  ወወጣጣትት  ከከውውጪጪ  የየመመጡጡ  ዲዲያያስስፖፖራራዎዎችችንን  ሰሰብብስስቦቦ  በበአአሳሳፋፋሪሪ  ሁሁኔኔታታ  

ሰሰራራዊዊቱቱንን  የየፈፈሪሪዎዎችች፣፣  የየመመሳሳሪሪያያ  ፍፍቅቅርር  የየተተጠጠናናወወታታቸቸውው፣፣  ከከግግዳዳጅጅ  የየሚሚሸሸሹሹ፣፣  የየሌሌቦቦችች......ወወዘዘተተ  ስስብብስስብብ  

ነነውው  በበማማለለትት  ማማንንቋቋሸሸሹሹ  የየትት  ያያደደርርሰሰንን  ይይሆሆንን????  

ጉጉልልጅጅ  ((ኤኤርርትትራራ))  

      

  


