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                                                  ጥቅምቲ 10/2013/ዓ/ም/ፈ/ 
                                                  ገብረዝጋብሄር ገብረገርጊስ (ወዲ ባሻይ) ጀርመን። 
 

 
ህጹጽ ሓላፍነታዊ መልእኽቲ፣ ንፈ/ሽ/ሃ/ባ/። 
 
ክብዳህ ዘለዎ ሰሙናዊ ተረኽቦ፣ 
 
ኣብ ሃገር ኢጣልያ ደናድስ ማእከላይ ባሕሪ ላምባዱሳ ተረኺቡ ዘሎ ጃምላዊ ቅዝፈታት ዓለም ብዓለማ 
ትከታተሎ ዘላ ጉዳይ ኮይኑ፣ መራሒ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓለም ብጹእ ዎ ቅዱስ ጳጳስ 
ፍራንቸስኮስ፣ ኣስኬመኦም ደፊኦም ሓዘኖም ዝገለጽሉ ዓብዪ ድንገተኛ መቕዘፍቲ እዩ። ህዝብን መንግስቲ 
ጣልያን ዓሚቕ ሓዘኑ ዘረጋገጸሉ ተረኽቦ ኮይኑ ማዕኬናት ዜና ዓለም ከኣ ሰሙናዊ ጉዳያተን ጌረናሉ ዘለዋ 
ተረኽቦ’ውንዩ።  ሕብረት ኤውሮጳ ብዕሊ ዝዝትየሉ ዘሎ ተረኽቦን፣ መራሕቲ ሃዝማኖት ኤርትራ ኣብ 
ቅርዓት ወጺኦም መረረኦም ዘቃልሑሉ ዘለዉ ሰሙን’ውንን ብሓፈሽኡ ኤርትራውያን ብውልቅን ብጉጅለን 
እናተኣኻኸቡ መሪርን ዓሚቕን ሓዘኖም ኣብ ዘካይዱሉ ዘለዉ ሰሙን ኢና እንርከብ።  
 
ባይቶ ሕብረት አውሮጳ ነቲ ተረኺቡ ዘሎ ቅዝፈት 300 እስትንፋሳት ኤርትራውያን ብዓብዪ ኣገዳስነት ስለ 
ዝመዘነቶ ዝምልከቶም ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ሕብረት አውሮጳ ናብቲ ቦታ ሓደጋ (ላምባዱሳ) ብምኻድ ነቲ 
ጉዳይ ክትከታተሎ ክኢላ’ያ። ኣገዳሲ መልእኽቲ ክህልዎ ኸኣ ተስፋ ንገብር።  
 
ፈጻሚት ሽማግለውን መግለጺ ሓዘን ኣውጺኣ ምህላዋ ኣብ ኢንተርነት ኣንቢብና። ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት 
ፈጻሚት ሽማግለ ሃገራዊ ባይቶ ንደምክራስያዊ ለውጢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ’ውን ናይ ሓዘን ጥዋፍ (ሽማዓ) 
ክበርህ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እዙይ ግን ካብ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ እኹልን ተመጣጣኒን 
ናይ’ዚ ተረኽቦ ላምባዱሳ ኣይኮነን። 
 
ምሕጽንታ!! 
እዙይ ዓብዪ ሃገራውን ህዝባውን ሓላፍነታዊ ጉዳይ ምዃኑ ኣብ’ዛ ሓጻር ወቕቲ ተረዲእና ንዕኡ ዝምጥን 
ዕዮታት ሃገራዊ ባይቶ፣ ብፍላይ ከኣ ብፈጻሚት ሽማግለ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ክስራሕ 
ይግባእ ዝመልእኽቱ ተራ ወይ ውልቃዊ ምሕጽንታይ እነሆ። 300 እስትንፋስ ኣብ ሓደ ረፍዲ ምቕዛፍ 
ማለት፣ ኣብ ታሪኽ ወታደራዊ መጥቃዕትን ጸረ መጥቃዕትን ሓይልታት ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ፣ 
ኮታስ! ኣብ ኣዝዩ ጽንኩርን ኣኽሳርን ውግኣት እተኾነውን ኣጋጢሙ ኣይፈልጥን። ስለዙይ ናይ 300 ዕሸል 
መንእሰያትን ህጻውንቲን ነብሰ ጾራትን ህልቀት ማለት ኣብ ርእሲ’ቲ ዓለም ብዓለማ ቆላሕታ ምግብራ፣ 
ንህዝብና ግን እምበረ-መጠን ዓብዪን ኣሕዛንን ክሳራ ምዃኑ ምግናን ኣይኮነን። እምበእር ንሃገራዊ ባይቶ 
ብፍላይ ንፈ/ሽ/ሃ/ባ/ደ/ለ/ምሕጽንታይ በዚ ሓጺር መልክዕ አቕርብ። 
 
1ይ ፈ/ሽ/ሃ/ባ/ንደ/ለ/ ብመገዲ ወከልትን ልኡኻትን ዘይኮነስ ብዝለዓለ ኣመራረሓ ኣካል ኣብ ቦታ እቲ 
እተረኽበ ቅጽበታዊ ሓደጋ ተረኺቡ ተሳታፊ ሓዘን ምዃኑ ከረጋግጽን ናይ ግዳያት ህዝቢ ከኣ ዕላዊ ሰነዳቱ 
ክሕዝን ክእክብን። 
 
2ይ ንመራሒ ካቶሊካዊት መንበረ ጵጵስና ዓለም ብኣካል ተረኺቡ ምስጋንኡን ሞጎሱን ከቕርብን ኣድላይ 
ምትሕብባራት ክሓትትን። 
 



3ይ ንመንግስትን ህዝብን ጣልያን ምስጋንኡን ሞጎሱን ከቕርብን ከኡውን ኣብ ጎድኑ ህዝቡ ምህላዉ 
ክገልጽን። 
 
4ይ ንኹሎም እቶም ብቓልዕ ወጺኦም ፍትሓት ጸሎትን ዝገብሩ ዘለዉ ካህናት ኤርትራውያንን ካለኦት 
በቢ ውልቅን ብጉጅለን ሓዘኖም ዝካይዱ ዘለዉ ኤርትራውያን ምትብባዕን ምሙጓስ። ካብኡ ሓሊፋ ከኣ 
ፈጻሚት ብዛዕባዚ ተረኽቦን ካልእ ወቕታዊ ሓደጋ ንምግታእ ምስ ህዝባ ክትዝትን። 
 
5ይ እቲ ኣዝዩ በሊሕ ኣተሓሳስባ ዘድልዮ ጉዳይ እንተሎ፣ እዞም ግዳያት ናብ ቕርዓት ዓደበኦም ኤርትራ 
ነናብ ስድራ ቤታቶም ዘለዉዎ ቦታ ተላኢኾም ንኽቕበሩ ብመገዲ መንግስትን መራሕቲ ሃዝማኖትን ዓዲ 
ጣልያን ኣቢልካ ንሕብረት ኤውሮፓ ተጽዕኖ ንኽግበርን ኣብ ዓዶም ንኽቕበሩን ምእንቲ ዝምልከቶ ኣካል 
ፈጻሚት ሓላፍነታዊ ስረሓቱ ክዋጻእ ተሪር ሃገራዊ ምሕጽንታይ ከቕርብ እንከለኹ፣ ተስፋ ንገብር 
ሓላፍነታዊ ስረሓት ክዕየ። 
 
 
ወከልቲ ዞባታትን፣ ህዝባውያን ሽማግለታትን! ንኹሉ፣  
እዚ ሓላፍነታዊ ህዝባዊ ጉዳያት’ዝይ ንፈጻሚት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መሉእ ዓለም ዘሎ ትካላት ቤት 
ጽሕፈታት ፈጻሚት ሽማግለ ካብ ዘባዊ ኣቀራርጻ ኣትሒዙ ክሳብ ንእሳን ሽማግለ ከተማታት ብስርዒታዊ 
መገዲ ነቲ ኣብ በቢ ከባቢአ ዘሎ ደጋፊ ሃገራዊ ባይቶ ዝኾነ ህዝቢ ብምውካል! ምስ ዝምልከቶም 
ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ወከልቲ ሰልፍታትን መንግስታትን ተጽዕኖ ዘለዎ ጽዑቕ ጎስጓሳት ክገብራ 
ዝሕተታሉ ወቕቲ እዩ። ሎሚ ኣውያትን ሃየንታን ዘይገበርናሉ ህዝቢ ጽባሕ ክሓተና እዩ።  
 
መዘኻኸሪ! 
ኣብ ጉባኤ ሃዋሳ ንጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ምድረ በዳታት ሊብያን ማእከላይ ባሕርን፣ 
ከምኡውን ኣብ በረኻታት ሲናይን ሱዳንን ብዓሌታት ዙቤድን (ራሻኡዳ) በደዊን ንዝፍጸም ኢ-ሰብኣዊ 
ተግባራት ኣመልኪተይ  ንድሕነቶምን ሓላፍነት ናይ ምውሳድን ደጋጊመይ ነቲ ዝቐውም ሃገራዊ ባይቶ 
ንደሞክራስያዊ ለውጢ ተሪር ርኢቶ ካብ ዘመሓላለፉ ሓደ ዘመሓላልፍኩ ክኸውን እንከለኹ፣ እቲ 
ዘሕለፍኩዎ መልእኽትታት’ውን ብርኢቶን ለበዋን ተሰንዩ ዝሓልፍ ዘይኮነስ ውሳኔ ጉባኤ ኮይኑ 
ብፕሮቶኮል ክተሓዘለይ ኣብ ቅድሚ ጉባእተኛ ዝነበረ ዲስኩር እዩ ዝነበረ። እነሆ-ምበኣር ብፈጻሚት 
ሽማግለ ቆላሕታን ጻዕርታትን ዘይረኸበ መወዳእታ ኣልቦ ተጎዓዛይ ቃፍላይ (ተጎዓዝይ ስደት) እዚ ሎሚ 
ኣብ ሃገር ጣልያን ደናድስ ላምባርዱሳ ኣጋጢሙ ዘሎ ውጽኢት ናይቲ ተቓሊስና ክነድሕኖ ዘይከኣልና  
ምዃኑ ኣብ ታሪኽ ቦትኡ ከምዝሕዝን ተሓታትነት ከምዝህልዎን እምነተይ እዩ። 
 
ኦ! ህዝብና ዘይ ኢድካ ኢኻ ረኺብካሞ! እግዚኣብሄር ምሕረቱ ይለግሰልካ፣ 
ጽንዓትን ብርተዐን ከኣ ንኹሎም ስድራ ግዳያትን ሓዘንተኛታትን። 
 
 
 
እዚ ጽሑፍ’ዚ መቐጸልታ እተፈላለየ ትሕዝቶታት ብምዝናቕ ዝቐርብ ኮይኑ፣ 
1ይ ናይ 27 መስከረም 2013 ዳግም ምብርባር ኣባላት ኮምሽን ነበር! 
2ይ “   30 መስከረም 2013 ኣብ እግረይ ዝዘሎ እሾኽስ ባዕለይ እነቕሶ! ኣብ……….፣ 
3ይ “   6 ጥቅምቲ 2013  
4ይ “   9ጥቅምቲ 2013 ህጹጽ ሓላፍነታዊ መልእኽቲ ንፈ/ሽ/ሃ/ባ/ንደ/ለ/፣ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ከከም 
ኩነታቱን ትሕዝቶታቱን ዝቕጽል’ዩ። 
 
ክሳብ ካልእ ተመሳሳሊ ጽሑፋት ሰናይ ቅነ። 
 


