ቅልዕቲ ደብዳቤ
ንኣሰናዳእቲ ህዝባዊ ዘተ
ኣብ ፍራንክፈርት (ጀርመን)
09/10/11 - ነሓሰ
እቲ ኣኼባ ዘተ. . . ንምልዛብ ድዩ ተግባራዊ ዕማም ንምምዳብ?
ሕቶ
ወደባት ኤርትራ ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ)
ሚላኖ. . . ኢጣልያ ዕለት፥ 19/06/2018

ኣብ ኤርትራ ተከሲቱ ዘሎ ሽፍትነት ሽሕ እኳ ብዉሑዳት ጠላማት ይወነን እምበር እቲ ጠንቂ ወይ
ህላዌኦም ካብ ብኩራት ተቓወምቲ ወይ ደለይቲ ግትሒ ዝስመዩ ከም ዝኾነ ብሩህ ሓቂ እዩ። እዚ ኸኣ...
እክብካብ ሸፋቱ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ንጹር ዕላማ ህልቂትና ጽንተትና... ጥልመት መስዋእትነታትና ስለ
ዝኾነ... ኣብ ክንዲ ቀጻሊ ጠሊሞም ወይ ጠላማት ምባል እሞ ንኸይጠልሙ ምዕጋትን ምብርዓኖምን
ተግባራዊ ዕማም ብወገን ተቓወምቲ ሰለ ዘይተራእየ ሽፍትነቶም ክቕጽሉ ሰጣሕ ባይታ ስለ ዘለዎም
ብብዕለቱ ኣብ ክንዲ ዝርዕዱ. . . እናሰወዱ ስለ ዝኸዱ ከምቲ ብሂል ዓደቦና ... ጸርፊ እሞ ዝሓደግና
የብልናን... እተን ከብቲ ግን ወሲዶመን እዮም በለ ጓሳ ዝተባህለ ብወገና ዝተዘርበ ነቐፌታ ንህ.ግ.ደ.ፍ.
መዔቀኒ የብሉን እንተ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣይሓደገን ዕላማኡ እንተተባህለ ርግጽ እዩ።

1. ክንደይ ኣኼባታት ተገይሩ..... ኣብቲ ኣኼባታት እንታይ ተባሂሉን ኣብ ግብሪ ውዒሉን?
2. ብብይን ዓለማት ህ.ግ.ደ.ፍ. ኩኑን እናኾነ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ህዝቢ ኣብ መርገጽቲ ኣኣብ
ተዓቚብና እንነብረሉ ደሞክራሲያውያን ሃገርታ ከኣ ህላዌኡ ኣቀናበርቲ ንዝፍጽሞ ግፍዒ
ኣጣቓዕቲ ብዑቕባ ነበርቲ ዘሪኡን የፍርን።

ጻዋዒት ዘተ. . . ን 09 - 10 - 11 ነሓሰ 2018
እዚኸ ከምቲ ብብዙሕ ሸነኻት ተኣኪብና ተባሂሉ ዝዝንቶ እሞ ብዓወት ተዛዚሙ ድዩ ክበሃል? ወይስ
ርጡብ ተግባራዊ ውጽኢት ክህልዎ... ብኣጋኡ በቶም ኣሰናደውቲ ክበርህ ዘለዎ ሕቶ ስለ ዝኾነ... ኣዚ
ህዝባዊ ዘተ ተኦኣዲሙ ዘሎ ዘቕርቦ ዛዕባ (ኣጀንዳ)ብኣጋኡ ይነገረና፡ ከምቲ ተዋፊሩ ዘሎ ዕድመ...
ህዝብና ይጸንት ሃገርና ትጽልምት ስለ ዘለዎ... ክንደይ ግዜ ተኣኪብና..... ተኣኪብና እንታይ
ኣስሚርና?. . ኣበየናይ ኩነታት ትርከብ ሃገርና ከምኡ እውን ህዝብና. . . ኣብ ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት
ኣኼባታት ንድሕነት ህዝብን ሃገርን እንታይ ኣስመርና? እንታይ ኣድሒንና? ኩሉ እዚ ንሕልናታትና
ሕቶ ኾይኑ.. ንሕና ኣብ ዘረባ... ሃገርን ህዝብን ከኣ ንምዕራባ ይኸውን ስለ ዘሎ ተመዲቡ ዘሎ ኣኼባ
ኣብ ርጡብ ውሳኔ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ብኸመይ ተላዚብና.. ንውሓድ ንብዛሕ ኣዕጋቢ ተበግሶ
ከነበግስ ብኸመይ ኣብ ሞንጎናን.. ኣብ ሃገር ዝርከብ ህዝብናን ርጡብ ምትእምማን ይነግስ መሰረታዊ
ባይታ ውዓል ሕደር ዘይሓትት ውሳኔ ክንውስን ይግበኣና ብዝተረፈ ንህ.ግ.ደ.ፍ. ወቒስና... ከሲስና..
ወላ ዘሊፍና ነንገዛና ተመሊስና ንዓመታ እውን ንክንዛተ ክበሃል እንተኾይኑ.. ነዓናን ህዝብናን መራሕ
ሓቒ... ንህ.ግ.ደ.ፍ. መሻርኽቱን ከኣ መስሓቒ ከምዝኸውን ኣይንዘንግዕ ኢለ... ንኣሰናዳእት መደብ በዛ
ኣጋጣሚት ክላበዎም ዝደሊ ርእሰ ዛዕባ ኣጀንዳ... እዚ ኣኼባ... ሽግርናን ኣገታትሐኡን ኣብ ግብሪ
ኣተራጎማኡን ተጸዊዑ ነዚ ከዔወቱ ዝኽእሉ ደለይቲ ፍትሒ ናብቲ መኣዲ ክቐርቡ ምዕዳምን ነዚ ኣብ
ግብሪ ንምትርጓም ተቐራብነት ክህልው ምንጋርን ክትገብሩ ሓደራ ኢለ ብርዔይ ኤልዕል።

ሰናይ ቅነ
ብግብሪ ይለዓል ፈዳይ ሕነ

