ቅልዕቲ ድብዳበ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ
ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ፡ ደአ አሉ ዝምድንኡ እንበር፡ ምስ ዉድብ ህግደፍ አይኮነን
ክቡራት ዬሕዋት አሓት ህዝቢ ትግራይ፡ ዝነበርኩምኢኹም፣ ዘለኹም አለኹም፣ ንመጻኢ እዉን እትህልዉን፣ ካብ ወለዶ
ናብ ወለዶ እትሰጋገሩ ህዝቢ ኢኹም ፡ ህዝቢ ኤርትራ ከአ ልክዕ ከምኡ እዩ፡ ዝምድናና ሕዉነትና ተፈጥሮአዊ ደአ
እምበር ህግደፍ ዝሰርሖ ወይ ዝለገሰልና አይኮነን፡ ክድምስሶ ዝኽእል ሓይሊ ከአ ዬለን። ትግራይ እንተጥዒምዋ ኤርትራ
ይጥዕማ፡ ትግራይ እንተሓሲምዋ ኤርትራ ይሓስማ፣ ሽግር ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ሽግር ምኻኑ፡ ሽግር ኤርትራ እዉን
ሽግር ትግራይ ምኻኑ ክልተ አህዛብ ክንርዳእ አዝዩ አገዳሲ ምኻኑ ከስምረሉ እፈቱ።
እምበአር ዘላቒ ሰላም አብ ኤርትራ ንኽርከብ፡ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሒዝካ ደአ እንበር፡ ጽዉጽዋይን
ዘይትግበርን ሕልምታት ምብዛሕ ክሳራ እንበር ረብሓ ዘይብሉ ምኻኑ እርኢ፣ ስለ ዝኾነ ነዘን ዝስዕባ ነጥብታት
እንተዝትግበራ አይምሓሸንዶ ብማለት አብቲ ልቦናኹም ንክካፈል ከተፍቅዱለይ ብምሕታት ራእዬይ ዬምሓላልፈልኩም፣
[1] ህግደፍ ብመጀመርያ ብሃገራዊ ዕርቅን ስኒትን አቢሉ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክዕረቕ ደአ ይግብኦ እንበር ብዛዕባ
ምድማርን ምድራብን ንህዝቢ ኤርትራ ክምህር ንሓዘንተኛ ሓዘን ዝዉስኽ ብሂል እዩ ክብል እደፍር።
[2] ዝተበዬነ ዶብ ንክሕንጸጽ፡ ክልተ ናይ ዶብ አህዛብ ክካፈልዎን፣ እቲ ናይ መግዛእቲ ክልላት ከአ ክኸብርን አገዳሲ
እዩ። እንተ ብአሽካዕላል አዘራርባ ኢሳያስ አፈወርቂ `ወያነ ምስ ዘሸቅልዎም ዝተኸተሎ አዕናዊ ፖሊሲታትን አብቂዑ እዩ
GAME OVER ምባል ንሰላም ይሕግዝዶ ይዕንቅፍ! ንህዝቢ ዘነአእስ ብምኻኑ ግና ዓገብ ክበሃል ይግባእ።
[3] ንዝግበር ዉዕል ዶብ ብወግዕን ብአዋጅን ተተንቲኑ ንክልተ አህዛብ ብክርድኦ ዝኽእል ብግቡእ ክግለጽን ማዕረ
ተረድኦ ንክህልዎም ምግባር ዘገድስ ምኻኑ ከይዝንጋዕ ምዝኽኻር።
[4] ዝግበር ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ናብ ኑቡር ክምለስ ምእንቲ፣ ንረብሓን
ክብርን ክልተ አህዛብ ዝዓለመ ከአ ንክኸዉን፣ ንሰብኣዊ መሰላት ናይ ክልተ አህዛብ ዘኽብርን ዝጣበቕን ኮይኑ አብኡ
ዝምርኮስ ን ክኸዉን፣ እንተዘዬሎ፡ ምስ ባዕሉ አብ ስልጣን ዝደዬበ፡ ብዘይሕጊ ብዘይቁዋም ዝገዝእ ፡ መወዳድርቲ
ፓርቲ ፖለቲክ ዘይብሉ፡ ሕጋዊ ስርዓት ዘይኮነ፡ ዲሞክራስያዊ አንፈትን አምሓዳድራን ዘይብሉ፡ ዝግበር ዉዕላት ይኹን
ዉሳኔታት ዘላቒ ፍታሕ ከምጽእ እዩ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ፡ እሞ ካልአይን ከቢድን ዳግመ ጌጋ ከም አብ ረፈረንደም እዋን
ዝተገብረ ጉጉይ መርገጽ፡ ንሓደ ዉድብ ፍጹም ጠቕላላን ወሳንን ስልጣን ምሃብ ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን፡ ንህዝቢ
ትግራይ አኽሲሩን አጉህዩን እምበር፣ ረብሓ ይኹን ክብሪ አይተረኽቦን። እሞ ካብ ናብ ዓዘቕቲ ምእታዉ ኽንድሕን ናይ
ትማል ጌጋ ይአክል ንበል።
[5] ጉዳይ ስደተኛታት፣ ጉዳይ እሱራት፣ ጉዳይ ሜድያ ፡ ጉዳይ ፖለቲካዉያን ዉድባት፡ ዘላቒ ፍታሕ ንክርከብ አብ ናይ
ክልቲኤን ሃገራት ዝግበር ስምምዕ አካል ናይ ስምምዕ ንክኸዉን ንዝምልከቶ ብእኻትኩም፡ በቶም ሰብ መዚ አገልገልቲ
ህዝቢ ትግራይ ክትሓላለፈልና ንትስፎ።
[6] ዝግበር ስምምዓት ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ከአ ብቀጥታ ዝምልከቶ ንህዝቢ ትግራይ ብምኻኑ
ንመጻኢ ወለዶታት ዘርብሕ፣ ዘትሓቛቑፍ፣ ዘከባብር፣ ክኸዉን ይግብኦ፣ ፈጠርቲ ጸገምናን ማእሰርትን ሞትን ዘስዓበ፡
ብዓብላሊ አትሓሳስባን፡ ብትምክሕታዊ ዉድብ ህግደፍ፣ እምበር ብህዝቢ ኤርትራ መዓስ ኮይኑ። ህዝቢ ኤርትራን
ህዝቢ ኢትዮጵያን ብቀጥታ ከአ ህዝቢ ትግራይ ነባሪ እዩ፡ መንግስቲ ህግደፍ ግና ግዝያዊ እዩ ክቕዬር ከአ እዩ።
13/07/2018 ኣብርሃም እያሱ

