
መግለጺ ደገፍ ንሚኒስተር ፋይናንስ-ነÅር ƒቶ ብርሃነ ƒብርሀ 
ƒብ ስደት ብዝር…ቡ ƒባላት ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ 

 
እዞም Œታምና ƒብ ታሕቲ ƒንቢርና ዘሎና ƒባላት ሃገራዊ ባይቶ፡ ነቲ ብመሳርሕትና ƒቶ ብርሃነ 
ƒብርሀ Àዳነ፡ ሚኒስተር-ነÅር ፋይናንስ፡ ƒንጻር ምልÃዊ ስርዓት ተወሲዱ ዘሎ ƒዝዩ ተባዕ ተግባር 
ዘሎና ጽኑዕ ደገፍ Œንገልጽ ንደሊ። 
 
ƒብëዚ ቐረባ እዋን፡ ¡ቶ ብርሃነ ƒብርሀ ƒብ መልእኽቱ፡ ንƒቶ ኢሳያስ ƒፍወርቂ ìብሰላማውን 
ሕጋውን ዚ·ነ ስልጡን ኤርትራዊ ƒገባብî ስልጣኑ ናብ ሃገራዊ ባይቶ ዘረŒÅሉ መስርሕ ƒሚሙ 
ƒሎ። ነዚ ናይ ምልÀ ንግስነት ƒብቂዑ፡ ስልጣን ናብ ህዝቢ ተረÀቡ፡ ƒብ ኤርትራ ሕጋዊ 
መንግስቲ ንኽት…ል ዝቐረÅ ጻውዒት ድማ ƒጥቢቕና ንድግፍ። 
 
ƒብëዚ ንመÅል 57 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልስና ዝflነ ìባሕቲ መስ…ረምî እንዝŒረሉ ዘሎና 
እዋን፡ ሕድርታትና ƒሐዲስና ነቶም Ãብ ነዊሕ እዋን ሓርነትና ንምርግጋጽ ምኽንያት œይኖም 
ንኽንቃለስ ዝደረ⁄ና Œልተ ውድዓውያን መት…ላት፡ ሓላፍነት ወሲድና ዳግማይ ንኽንቃለስ 
ንድረኽ ƒሎና። እቲ ቀዳማይ፡ ƒዝዩ ገዚፍ መስዋእቲ …ፊልና ዘምጻእናዮ ንኤርትራ Ãብ 
ኢትዮጵያዊ መግዛእቲ ናጻ ምግባር ዩ ነይሩ። 
 
እቲ Ãልƒይን ገና ዘይተወድ¡ን …ነሰላስሎ ዘሎና ዕማም ድማ፡ ብህዝቢ ተመሪጹ ንህዝቢ ዘገልግል 
ህዝባዊ ስልጣን ንምምስራትëዩ።  ነዚ Ãልƒይ ሸቶ Œንወቅዕ ብዘይምብቃዕና፡ ህዝብና ƒብ ትሕቲ 
ዘይተጸÅዮ ዓርሞሸሻዊ ስቅያት ተቘሪኑ ይር…ብ። ƒቶ ብርሃነ ìዝሓለፉ 17 ዓመታት፡ ƒብ ውሽጢ 
ይÊን ƒብ ደገ ዝነብር ኤርትራዊ ÷ሉ፡ ብሰንÀëዚ ደሃኺ ዚ·ነ ምልÃዊ ስርዓተ ኢሳያስ፡ ህይወት 
ኤርትራውያን ƒብ ስቅያትን ውርደትን መ…ራን ተሳጢሑ ምህላዉî ብብሩህ ƒቐሚጡዎ ¡ሎ። 
 
እዞም ƒብ ታሕቲ Œታምና ƒንቢርና ዘሎና ገዳይም ተቓለስቲ እምÅƒር፡ ነቲ ቅድሚ 57 ዓመት 
ዝጀመርናዮ መብጽዓ ƒብ መፈጸምትኡ …ነብጽሖ ዝግብƒና ም‰ኑ ብቐረባ እንፈልጦን Œንሰርሓሉ 
ዘሎና ም‰ኑን ተገንዚብናዮ ƒሎና። ስለëዚ፡ ነዚ ንኢሳያስ Ãብ ስልጣኑ ƒውሪድÃ ስልጣን ንህዝቢ 
ንምርÃብ ቀሪቡ ዘሎ ጻውዒት ብዘይ ዚ·ነ ጥርጥር ኢና እንድግፎ። Ãብëዚ ሓሊፉëውን ንÊሎም 
ናይ ብረታዊ ቃልሲ ብጾትናን መሳርሕትናን ÷ሉም ኤርትራውያንን ንጻውዒት ብርሃነ ƒብርሀ 
ተቐቢሎም Œትንስኡን Œድግፍዎን ንጽውዕ። 
 
ንብርሃነ ƒብርሀ ምድጋፍ ማለት፡ ናይëቲ ህዝቢ ኤርትራ ዕሸል ዕድሚኡ ƒወፍዩ ናብëቲ ዝደልዮ ሸቶ 
ንŒንÅጽሕ ዘÃየዶ መሪር ቃልሲ ብሉጽ መርƒያን ƒብ ልዕሊ ሰማእታትና ዘለዎ ረዚን Œብረትን 
ዘመልŒትëዩ። 
 
ንብርሃነ ƒብርሀ ምድጋፍ ንህዝባዊ ቃልስን ንልዕልነት ደሞŒራስን ምድጋፍëዩ። 
 
ዝያዳ ƒገዳሲ ዝflነሉ ምኽንያት ድማ፡ ናይ ኢሳያስ ƒፍወርቂ Ãብ ስልጣን ምልጋስ፡ መፈለምታ 
ናይëቲ ጭፍለቓ ንምብቃዕ Ãብ ነዊሕ እዋን ƒትሒዝና ŒንጽÅዮ ዝጸናሕና ውሕሉል ƒገባብëዩ። 
 
ƒምባሳደር ƒድሓኖም ገብረማርያም 
ƒምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደግዮርጊስ 
ƒቶ መስፍን ሓጎስ 
ƒቶ መሓመድ ብርሃን ብላታ 
ƒቶ መሑየዲን ƒቡÅ…ር ሸንገብ 
 
13 መስ…ረም 2018 


