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                                                      ናይ ሓዘን ውዴባዊ መግለጺ፡  

                                 መንግሰተ ሰማይ የዋርስካ ሓርበኛ ኣምባሳዯር ኣዴሓኖም፡ 

ስሙር ሰሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - (ስዯግኤ) ብሞት ሓርበኛ ኣምባሳዯር ኣዴሓኖም ገበረ ማርያም ሓዯ ካብቶም ገዲይም ተቓለስቲ ስለዝኾነ  

ዓቢ ሓዘን ከምዝተሰምዓና ንገልጽ። በዚ ኣጋጣም’ዚ ብስም መሪሕነትን መሰረታትን ስዯግኤ ዴማ ንሓርበኛ  ኣምባሳዯር መንግሰተ ሰማይ 

ይቐበሎ። ንኩሎም ስዴራ ቤቱን ፈተወቱን ጽንዓት ይሃብኩም ንብል። 

ኣምባሳዯር ኣዴሓኖም፡ ከም ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ እቲ ግዜ ዝጠልቦ ሃገራዊ ግዳትኡ ክፍጽም፡ ኣብ 1972 ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ኣቛሪጹ 

ናብ ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ተጸንቢሩ። ኣብ ህዝባዊ ግንባር ካብ ዝተሓተ ተራ ኣባል ክሳብ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊትን 

ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ኮይኑ ዝበዝሕ ግዚኡ ኣብ ሰራዊት ተመዱቡ ብጽንዓት ከምዝተቓለሰ ይምስከረሉ።  

ኣምባሳዯር ኣዴሓኖም ናጽነት ህያው ንምግባር ከም ሰቡ ኣበርኪቱ።  ዴሕሪ ናጽነት ከም ኣምሓዲሪ ኣውራጃ ሰራየ ተመዱቡ ሰሪሑ። ቐጺሉ ናብ 

ወጻኢ ጉዲያት ተሳሒቡ ቕዴም ከም ኣምባሳዯር ኤርትራ ኣብ ናይጀርያ፡ ዯሓር ከም ኣምባሳዯር ኤርትራ ኣብ ሃገር ሽወዯን ኮይኑ ኣገልጊሉ።  ኣብ 

1999 - ኣብ ህዝባዊ ግንባር ብዝተፈጥረ ናይ ፖለቲካ ፍልልይ ኣምባሳዯር ኣዴሓኖም ሓዯ ካብ ጉጅለ 15 - ነይሩ። ንሳቶም ቕዋም ክትግበር 

ዯሞክራስያዊ ምሕዯራ ክሰፍሕ፡ ትካላዊ ኣሰራርሓን ተሓታትነት ዘለዎ ኣገባብ ኣሰራርሓ ክምዕብል ይጠልቡ ነይሮም። ኣብ ናይ ሽዑ ናጻ 

ጋዜጣታት ቓለ መጠይቓት ገይሮም ርእይቶኦም ይገልጹ ከምዝነበሩ ተሰኒደ ዘሎ ታሪኽ እዩ። ንሳቶም ንዘለዎም ፍልልይ ብሰላማዊ ኣገባብ 

ክፈትሕዎ ናይ ባይቶ ኣኼባ ምስጸውዑ ኢሰያስ ነጺጉዎ። ስለዚ ብኣሰራርሓ ሃገራዊ ባይቶ (1/3 )ሓዯ ሲሶ ዴምጺ ኣባላት ባይቶ ህጹጽ ኣኼባ 

ክጽዋዕ ስለዘፍቕዴ ፐቲሽን ምስገበሩ እቲ ዝኣከቡዎ ዴምጺ 15 ኮይኑ ስለዝተረፈ ዴማ ጉጅለ 15 ከምዝተጸውዑ ኣምባሳዯር ኣዴሓኖምን 

ካልኦትን ከምዝገልጹዎ ሰሚዕናዮ ኢና።  

ነቲ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ፍልልይ ግና፡ ኢሰያስን ህግዯፍን ብሰላማውን ሕጋውን ኣብ ክንዱ ምፍታሕ ከም ኣመሎም ብጎነጻዊ ኣገባብ ክፈትሕዎ 

ስለዝፈተኑ ኣብ 18 - መስከረም / 2001 ከምዝኣሰሮም ንኹሉ ዓለም ዝተቓልሔ  ሓበሬታ እዩ። ሓርበኛ ኣምባሳዯር ኣዴሓኖም ግና ኣብ ሃገረ 

ሽወዯን ስለዝጸንሔ ዴማ ንዝረኸቦ ዕዴል ተጠቒሙ ካብ ስርዓት ህግዯፍ ክፍታሕ ግዴነት ነይሩ። እቶም ሽዑ ዝተኣስሩ መቓልስቱ ክሳብ ሕጂ 

ኣብ ዝኾነ ፍርዱ ከይቐረቡ ናብ 23 ዓመታት ዝቐራረብ ግዜ ኣብ ትሕቲ መሬት ተኣሲሮም ሃለዋቶም ከምዘይፍለጥ ኩልና ንፈልጦ ነገር እዩ።  

ስለዚ፡ ኣምባሳዯር ኣዴሓኖም ምስ ስርዓት ኤርትራ ምስተፋትሔ ግና፡ ዯኺመ ከይበለ ናብ ትምህርትን ስራሕን ውልቓዊ ናብርኡን ከየዴሃበ ኣብ 

ዯምበ ፍትሒ ተሰሊፉ። ምኽንያቱ መዘንኡ ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ክሰፍሩ ንሱ ናብ ውልቓዊ ናብርኡ ከምርሕ ሕልንኡ ኣይፈቐዯሉን።  ንሱ 

ፖለቲካዊ ውዴብ መሪሑ ምስ ብጾቱ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያን ዱያስፖራን ነዊሕ ግዜ ከይተሓለለ ክቓለስ ስለዝጸንሔ፡ ሃብታም ናይ ቓልሲ 

ተመኩሮ ዝወነን ሓርበኛ ምንባሩ ብዙሓት መቓልስቱ ዝምስክርሉ  እዩ።  ከምቲ ንናጽነት ዝተቓለሶ እዉን ኣንጻር ስርዓት ኢሰያስን ህግዯፍን 

ከይተሓለለ ከየዕረፈ ክቓለስ ከምዝጸንሔ ንምስክሮ ጉዲይ እዩ። ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ ወፍሪ ባርነት እዩ ዝብል ብዙሕ ክፋላት ዘለዎ ጽሑፋት 

ከምዘውጽኤ ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ። 

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ፡ ንዘይሕለልን ሙኩርን ተቓላሳይ ሓርበኛ ኣምባሳዯር ኣዴሓኖም ካባና ምፍላዩ  ንኹሉ ዯላይ 

ፍትሒ ዓቢ ክሳራ እዩ። ወዱ ሰብ ግና ነባሪ ኣይኮነን ታሪኹ እዩ ዝውረስ ከምዝበሃል፡ ኣምባሳዯር ኣዴሓኖም ዯጊምና መንግስተ ሰማይ 

የዋርስካ። ታሪኽካ ህያው ስለዝኾነ ወትሩ ኣብ ልብና ኣለኻ። ንኹሎም ስዴራ ቤቱ ፈተወቱን መቓልስቱን ዴማ ጽንዓት ይህብኩም ንብል።   

      

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ: 

 الجبهت الديمقراطيت اإلريتريت المتحدة

United Eritrean Democratic Front : 

              20/02/2021 


