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18 መስ…ረም 2018 
ማእሰርቲ ƒቶ ብርሃነ ƒብርሀ ንÊንን 

 
እዞም Œታምና ƒብ ታሕቲ ƒንቢርና ዘሎና ƒባላት ሃገራዊ ባይቶ፡ ነቲ ትማሊ 17 መስ…ረም 2018 
ብƒባላት ጸጥታ ምልÃዊ ስርዓት ƒቶ ኢሳያስ ƒፍወርቂ ዚተፈጸመ ማእሰርቲ ƒቶ ብርሃነ ƒብርሀ 
ƒጥቢቕና ንÊንን። ምኽንያት መእሰሪኡ ንምልÀ፡ Œድዓት፡ ብልሽውናን ዓመጽን ናይቲ ስርዓት 
ዘቃልዕ Œልተ ቅጺ ዚሓዘ መጽሓፍ ስለዝደረሰን ስልጣን ብስሩዕ ሰላማዊ ƒገባብ ናብ ህዝቢ ኤርትራ 
ንÀሰጋገር ስለ ዝጸውዐን ኢዩ። ኤርትራ ሓንቲ Ãብተን ሓደ ማዕ…ናት ዜና ዝውንን፡ ነቲ ዚመሓላለፍ 
መልእኽቲ ዝቈጻጸር፡ ንሜላታቱን ተግባራቱን ዝነቅፍ ርእይቶታት ንዘቕርቡ ዜጋታት ብሃውሪ ዝƒስርን 
ƒብ ደረት-ƒልቦ ጽምው ማሕቡስ መቊሑ ዘሳቕን ስርዓት ዘለዋ ውሑዳት ሃገራት ዓለም ኢያ። 
    
ማእሰርቲ ƒቶ ብርሃነ ƒብርሀ ƒብ ድሮ መÅል 17 ዝŒረ-ዓመት ማእሰርቲ ናይቶም ገለ Ãብቶም ƒዝዮም 
ፍሉጣት ታሪ‹ዊ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ/ህዝባዊ ግንባር ንደሞŒራስን ፍትሕን 
(ህግሓኤ/ህግደፍ)ን ዝለዓሉ ሚኒስተራት ናይቲ ƒብ ጽባሕ ናጽነት ዝቘመ መሰጋገሪ መንግስትን ዝነÅሩ 
ጕጅለ-11 ኢዩ ተፈጺሙ። ንሳቶም …Ãብ ገዝኦም ƒብ ወጋሕታ ናይ 18 መስ…ረም 2001፡ ጸላም 
መስ…ረም ኤርትራ፡  ተƒርዮም ምስ ተወስዱ፡ ብድሕሪኡ Ãብኦም ይÊን ብዛዕብኦም ዝተሰምዐ የለን። 
ንሳቶም ነቲ ዝሩግ ƒመሓዳድራ ጕዳያት ሃገርን ነቲ እናÅƒሰ ዚŸይድ ተገላባጥን ምልÃውን መሪሕነትን 
ƒቶ ኢሳያስ ስለዝነቐፉን፡ ነቲ ጸገም ብምእላይ ነቲ ÷ነታት ንምዕራይ ƒ›ባ ማእ…ላይ ባይቶ ህግደፍ 
ንŒግÅር ስለዝሓተቱን፡ ኢዮም ተƒሲሮም። 
 
ዕላምኦም ንምውቃዕ፡ ተሓታትነትን ግሉጽነትን ንምርግጋጽ ስልጣን —ነ ዕማማት ግንባርን መንግስትን 
ብንጹር Œፈላለ፣ ƒብ ዝውሰድ ሜላን ውሳµታትን ƒድማዒ ተሳትፎ ማእ…ላይ ባይቶን Ãቢነ 
ሚኒስተራትን Œህሉ፣ ገምጋም ናይቲ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት ናጽነት ŒግÅር፣ ብዛዕባ ƒድላዪነት —ነ 
ƒ…ያይዳ ዶባዊ ”ናትን መስርሕ ሰላምን ምስ ኢትዮጵያ ገምጋም ŒግÅር፣ እቲ ƒብ 1997 ዝጸደቐ ቅዋም 
ŒትግÅር፣ እቲ እዋኑ ድሮ ሓሊፉዎ ዝነÅረ ራብዓይ ጕባኤ ህግደፍ ŒÃየድ ጸዊዖም። ብሓጺሩ፡ እቲ 
ጠለባት ነቲ መሰጋገሪ መድረኽ ንምድምዳምን ግዝƒተ ሕጊ ዘተግብር፡ ደሞŒራስያዊ መት…ላት 
ዝኽተል፡ ሲቪላዊ ናጽነታትን ሰብƒዊ መሰላትን ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ ንምትÃልን ዝዓለመ ነÅረ።   
 
ንሃውራዊ ማእሰርቲ ƒቶ ብርሃነ ƒብርሀ እና·ነንና፡ ÷ሎም ፖለቲÃዊ እሱራት፡ እንተላይ ƒቶ ብርሃነ 
ƒብርሀ፣ ÷ሎም ናይ ሕልና እሱራት፣ ÷ሎም እሱራት ጋዜጠºታት፣ ÷ሎም ƒብ ቀይዲ ዘለዉ ተራ 
ዜጋታት ብቕጽÅትን ብዘይ ቅድመ-÷ነትን Œፍትሑ ንጽውዕ። ÷ሉ Åዓል ሰናይ ድሌት ƒብዚ ብጹእ 
ጻውዒትíዚ Œሕወሰናን ነቲ ብህዝቢ ተመሪጹ ንህዝቢ ዘገልግል ቅዋማዊ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ምትÃል 
ዝዕላምኡ ሕጋዊ ጠለብ Œድግፍን ምሕጽንታ ነቕርብ። ƒብ ልዕልዚ፡ ንÊሎም ናይ ብረታዊ ቃልሲ 
ብጾትናን መሳርሕትናን መላእ ህዝቢ ኤርትራን ነቲ ምልÀ ንምእላይ፡ ስልጣን ናብ ህዝቢ ንምምላስ፡ 
ነቲ ናይ ዘመናት ሃረርታ ህዝብና ንናጽነት፡ ደሞŒራሲ፡ ፍትሕን ራህዋን Œዉን ንምግባር ዚሰላሰል ጻዕሪ 
ብምድጋፍ ንÀለዓል ንጽውዕ። 
 
ƒምባሳደር ƒድሓኖም ገብረማርያም 
ƒምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደግዮርጊስ 
ƒቶ መስፍን ሓጎስ 
ƒቶ መሓመድ ብርሃን ብላታ 
ƒቶ መሑየዲን ƒቡÅ…ር ሸንገብ 


