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በበአአማማራራነነትት  ዙዙሪሪያያ  እእየየተተነነሳሳ  ያያለለውው  አአሉሉባባልልታታናና  የየዘዘርር  አአደደረረጃጃጀጀትት    

ለለድድርርጅጅታታችችንን  ህህልልውውናና  በበጣጣምም  አአደደገገኛኛ  ሁሁኔኔታታ  እእየየፈፈጠጠረረ  ነነውው  !!!!  

ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  ሊሊቀቀመመንንበበርር  

ባባለለፈፈውው  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  ጉጉባባኤኤ  ዘዘገገባባችችንን  አአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  የየገገጠጠመመውውንን  የየመመከከፋፋፈፈልልናና  

የየመመበበታታተተንን  አአደደጋጋ  ዋዋናናውው  መመንንስስኤኤ  ከከአአርርበበኞኞችች  ግግንንባባርር  ጋጋርር  ያያለለበበቂቂ  ጥጥናናትት  የየተተደደረረገገውው  ውውህህደደትት  

መመሆሆኑኑንን  በበመመጥጥቀቀስስ  የየድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ድድክክመመቱቱንን  በበአአርርበበኞኞችች  ግግንንባባርር  የየአአመመራራርር  

አአባባላላትት  ላላይይ  ለለማማላላከከክክ  ጥጥረረትት  እእንንዳዳደደረረገገ  መመግግለለፃፃችችንን  ይይታታወወሳሳልል፡፡፡፡      

በበዚዚሁሁ  ጉጉባባኤኤ  የየተተሳሳተተፉፉትት  ምምንንጮጮቻቻችችንን  አአስስመመራራ  በበዝዝግግ  ከከተተካካሄሄደደውው  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ቀቀንን  ስስብብሰሰባባ  

ቀቀጥጥሎሎ  የየነነበበረረውውንን  ሂሂደደትት  በበብብዕዕራራቸቸውው  የየዘዘገገቡቡልልንንንን  እእንንዳዳለለ  እእንንደደሚሚከከተተለለውው  አአቅቅርርበበናናልል፡፡፡፡      

በበመመጀጀመመሪሪያያውው  ቀቀንን  የየአአስስመመራራ  ዝዝግግ  ስስብብሰሰባባ  ብብርርሀሀኑኑ  ከከላላይይ  የየተተጠጠቀቀሱሱትትንንናና  ሌሌሎሎችች  በበርርካካታታ  ጉጉዳዳዮዮችችንን  

ካካብብራራራራ  በበኋኋላላ  የየነነበበሩሩትትንንናና  ያያሉሉትትንን  እእንንቅቅፋፋቶቶችች  ለለማማስስወወገገድድ  አአዲዲስስ  የየሚሚግግባባባባናና  የየሚሚናናበበብብ  አአመመራራርር  

መመፍፍጠጠርር  እእንንደደሚሚያያስስፈፈልልግግ  ያያለለበበለለዚዚያያ  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  ውውድድቀቀትት  እእውውንን  እእንንደደሚሚሆሆንን፤፤  

የየሚሚመመረረጠጠውው  አአመመራራርርምም  በበኤኤርርትትራራ  ጠጠቅቅልልሎሎ  መመግግባባትት  የየሚሚችችልል  መመሆሆንን  እእንንዳዳለለበበትት  የየጉጉባባዔዔውው  

ዓዓላላማማምም  ይይህህ  መመሆሆንን  እእንንደደሚሚገገባባውው  በበማማሳሳሰሰብብ  ለለቀቀጣጣዩዩ  ጉጉባባዔዔ  ደደጋጋፊፊዎዎቹቹንን  ያያዘዘጋጋጀጀበበትትንን  ስስብብሰሰባባ  በበዚዚሁሁ  

መመልልኩኩ  አአጠጠቃቃለለለለ፡፡፡፡      

ከከዚዚህህ  በበመመቀቀጠጠልል  ከከውውጭጭ  ሀሀገገርር  ከከመመጡጡትት  አአባባላላትት  ጋጋርር  የየሆሆቴቴልል  ክክፍፍያያንን  በበተተመመለለከከተተ  ""የየትትራራንንስስፖፖርርትት  

እእራራሳሳችችሁሁ  ቻቻሉሉ  የየሆሆቴቴሉሉንን  ደደግግሞሞ  እእኛኛ  እእንንችችላላለለ""ንን  በበሚሚልል  ከከየየሃሃገገሩሩ  ሲሲነነሱሱ  ቀቀደደምም  ሲሲልል  ቃቃልል  ከከተተገገባባውው  

ውውጪጪ  አአስስመመራራ  ከከገገባባንን  በበኋኋላላ  የየሆሆቴቴልል  ወወጫጫችችሁሁምም  እእራራሳሳችችሁሁ  ቻቻሉሉ  የየሚሚልል  ያያልልነነበበረረ  አአዲዲስስ  ሃሃሳሳብብ  

በበመመቅቅረረቡቡ  ለለጉጉባባኤኤ  ከከተተለለያያየየ  ሃሃገገርር  ተተጠጠርርቶቶ  የየገገባባውው  የየድድርርጅጅቱቱ  አአባባልል  ገገናና  ከከጅጅምምሩሩ  ከከፍፍተተኛኛ  ተተቃቃውውሞሞ  

አአነነሳሳ፡፡፡፡    ሁሁኔኔታታውው  ያያላላማማረረውው  የየድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  ከከሻሻዕዕቢቢያያ  የየቅቅርርብብ  አአለለቆቆቹቹ  ጋጋርር  ከከተተመመካካከከረረ  በበኋኋላላ  

እእሺሺ  መመክክፈፈልል  የየምምትትችችሉሉ  ካካላላችችሁሁ  የየአአልልጋጋ  ወወጪጪያያችችሁሁንን  እእናናንንተተ  ራራሳሳችችሁሁ  ብብትትሸሸፍፍኑኑ፣፣  የየለለምም  አአንንችችልልምም  

የየምምትትሉሉ  ከከሆሆነነ  ግግንን  እእኛኛውው  እእንንሸሸፍፍነነዋዋለለንን  የየሚሚልል  ማማስስታታረረቂቂያያ  የየሚሚመመስስልል  ሃሃሳሳብብ  በበማማቅቅረረቡቡ  ከከውውጪጪ  

የየመመጣጣውው  አአባባልል  ተተከከፋፋፍፍሎሎ  በበናናይይልል፣፣  በበኒኒያያላላናና  ሌሌሎሎችች  ሆሆቴቴሎሎችች  እእንንድድናናርርፍፍ  ተተደደረረገገ፡፡፡፡  የየሚሚያያሳሳዝዝነነውው  

እእነነዚዚህህ  ሆሆቴቴሎሎችች  የየኮኮኮኮብብ  ደደረረጃጃ  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  ቢቢሆሆንንምም  በበቀቀንን  አአንንድድ  የየውውጪጪ  እእንንግግዳዳ  እእንንኳኳንን  

የየማማይይጎጎበበኛኛቸቸውው  መመሆሆናናቸቸውው  ሲሲታታይይ  ኤኤርርትትራራ  አአፍፍሪሪካካዊዊትትዋዋ  ""ሰሰሜሜንን  ኮኮርርያያ""  የየሚሚልል  ስስያያሜሜ  ማማግግኘኘትትዋዋ  

ብብዙዙምም  የየሚሚገገርርምም  አአይይደደለለምም፡፡፡፡    

በበማማግግስስቱቱ  ጳጳጉጉሜሜ  11  ቀቀንን  22000099  ዓዓ..ምም..  ተተሰሰብብሳሳቢቢውው  በበሁሁለለትት  አአውውቶቶቡቡሶሶችች  ተተከከፍፍለለንን  እእንንድድንንሳሳፈፈርር  

ከከተተደደለለደደልልንን  በበኋኋላላ  ዶዶ//ርር  ብብርርሀሀኑኑ  ነነጋጋ  ራራሱሱ  መመርርጦጦ  ከከውውጪጪ  ሃሃገገርር  ያያስስመመጣጣቸቸውው  ደደጋጋፊፊዎዎቹቹንን  እእንንኳኳንን  

ማማመመንን  ባባለለመመቻቻሉሉ  ከከሻሻዕዕቢቢያያ  በበተተሰሰጠጠውው  ቶቶዮዮታታ  ፒፒክክ  አአፕፕ  ተተሳሳፍፍሮሮ፣፣  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  የየበበላላይይ  

ተተጠጠሪሪናና  የየዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  የየቅቅርርብብ  አአለለቃቃ  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ተተቃቃዋዋሚሚ  ድድርርጅጅቶቶችችንን  በበተተመመለለከከተተ  የየሻሻዕዕቢቢያያውው  

ፈፈላላጭጭ  ቆቆራራጭጭ  መመኮኮንንንን  እእንንደደሆሆነነ  የየሚሚነነገገርርለለትት  ኮኮ//ልል  ፍፍጹጹምም  በበሌሌላላ  ቶቶዮዮታታ  ፒፒክክ  አአፕፕ  መመኪኪናና  ተተሳሳፍፍረረውው  

ጉጉዞዞ  ጀጀመመርርንን፡፡፡፡    



2 
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ከከ5500  የየማማይይበበልልጡጡ  እእጅጅግግ  በበጣጣምም  የየተተጎጎሳሳቆቆሉሉ  ያያደደፈፈናና  የየነነተተበበ  ልልብብስስ  የየለለበበሱሱ  የየሀሀዘዘንን  ድድባባብብ  

የየሚሚታታይይባባቸቸውው  ወወጣጣቶቶችች  ሥሥርርዓዓትት  በበሌሌለለውው  መመንንገገድድ  ተተሰሰልልፈፈውው  ስስናናገገኛኛቸቸውው  ሁሁላላችችንንምም  ደደነነገገጥጥንን፡፡፡፡  

ከከፊፊታታቸቸውው  ከከወወገገቡቡ  የየጎጎበበጠጠ  እእድድሜሜውው  የየገገፋፋ  ሽሽባባባባውው  የየሚሚባባልል  የየቀቀድድሞሞ  የየኢኢህህአአፓፓ  አአባባልልናና  ከከአአሜሜሪሪካካ  

ድድርርጅጅቱቱንን  የየተተቀቀላላቀቀለለ  ቆቆሞሞ  የየልልጆጆቹቹንን  ሰሰልልፍፍ  ሲሲያያስስተተባባበበርር  ተተመመለለከከትትንን፡፡፡፡    

የየወወጣጣቶቶቹቹንን  ሁሁኔኔታታ  የየተተመመለለከከተተውው  ሁሁሉሉምም  ከከውውጪጪ  የየመመጣጣውው  ተተሰሰብብሳሳቢቢ  በበከከፍፍተተኛኛ  ድድንንጋጋጤጤናና  ሀሀዘዘንን  

ውውስስጥጥ  ገገብብተተንን  ሁሁላላችችንንምም  ማማልልቀቀስስ  ጀጀመመረረንን፡፡፡፡  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  በበዚዚህህ  ጉጉባባዔዔ  ላላይይ  ከከሠሠራራዊዊቱቱ  ውውስስጥጥ  

5500  የየማማይይሞሞሉሉ  አአባባላላትት  እእንንደደሚሚሳሳተተፉፉ  እእነነርርሱሱምም  በበአአንንጃጃውው  የየተተለለያያየየ  በበደደልል  ((እእስስርር፣፣  ግግርርፋፋትት፣፣  ከከባባድድ  

የየጉጉልልበበትት  ሥሥራራ  የየደደረረሰሰባባቸቸውው  ናናቸቸውው  በበማማለለትት  አአስስመመራራ  በበተተካካሄሄደደውው  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ቀቀንን  ዝዝግግ  ስስብብሰሰባባ  

የየተተናናገገረረውው  ይይህህንንንን  ጉጉድድ  አአይይተተንን  እእንንዳዳንንደደነነግግጥጥ  አአስስቀቀድድሞሞ  ለለማማዘዘጋጋጀጀትት  የየታታቀቀደደ  እእንንደደነነበበርር  የየገገባባንን  

ይይህህንንንን  ከከጠጠበበቅቅነነውው  በበላላይይ  የየሆሆነነውው  አአሳሳዛዛኝኝ  ትትእእይይንንትት  በበአአይይናናችችንን  በበብብረረቱቱ  ካካየየንን  በበኋኋላላ  ነነበበርር፡፡፡፡  እእነነዚዚህህ  

ወወጣጣትት  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ልልጆጆችች  በበድድርርጅጅቱቱ  ፕፕሮሮፖፖጋጋንንዳዳ  ተተታታልልለለውው  ኤኤርርትትራራ  ውውስስጥጥ  እእውውነነትት  ትትግግልል  ያያለለ  

መመስስሎሎዋዋቸቸውው  ከከድድርርጅጅቱቱ  ጎጎንን  ተተሰሰልልፈፈውው  ለለመመታታገገልል  ወወደደ  ኤኤርርትትራራ  ከከገገቡቡ  በበኋኋላላ  ያያለለ  በበቂቂ  የየምምግግብብ  

አአቅቅርርቦቦትት  በበሻሻዕዕቢቢያያ  እእርርሻሻ  በበነነፃፃ  ሲሲሰሰሩሩ  ከከርርመመውው  ለለጉጉባባኤኤውው  ማማድድመመቂቂያያ  ተተብብሎሎ  ከከየየማማሳሳውው  ተተሰሰብብስስበበውው  

የየመመጡጡ  መመሆሆናናቸቸውውንን  ልልጆጆቹቹ  ራራሳሳቸቸውው  በበአአንንደደበበታታቸቸውው  ሲሲናናገገሩሩ  ሰሰማማንን፡፡፡፡    

ሽሽባባባባውው  ሰሰልልፈፈኛኛውውንን  ተተጠጠንንቀቀቅቅ  ሲሲልል  ሁሁሉሉምም  ወወጣጣቶቶችች  በበጦጦርር  መመሣሣሪሪያያ  ምምትትክክ  በበእእጃጃቸቸውው  በበያያዙዙትት  

የየተተለለያያየየ  መመጠጠንን  ያያለለውው  እእንንጨጨትት  ቀቀናና  በበማማድድረረግግ  መመዝዝሙሙርር  መመዘዘመመርር  ጀጀመመሩሩ፡፡፡፡  መመዝዝሙሙሩሩንን  ከከጨጨረረሱሱ  

በበኋኋላላ  ከከውውጪጪ  ከከመመጣጣነነውው  እእንንግግዶዶችች  ጋጋርር  ሰሰላላምምታታ  የየተተለለዋዋወወጡጡ  ሲሲሆሆንን  በበቅቅርርበበትት  የየመመመመልልከከትት  እእድድሉሉ  

ስስናናገገኝኝ  ወወጣጣቶቶቹቹ  ከከማማሳሳ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  ከከአአንንድድ  ከከማማይይመመችች  የየማማጎጎሪሪያያ  ካካምምፕፕ  ለለሰሰልልፍፍናና  ለለማማስስመመሰሰልል  

ቲቲያያትትርር  የየመመጡጡ  መመሆሆኑኑንን  ለለመመረረዳዳትት  ጊጊዜዜ  አአልልፈፈጀጀብብንንምም፡፡፡፡    

ከከልልጆጆቹቹ  ጋጋርር  ተተቀቀላላቅቅለለንን  በበግግልል  መመነነጋጋገገርርናና  ማማውውራራትት  ስስንንጀጀምምርር  ኤኤርርትትራራ  ውውስስጥጥ  የየአአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  

የየሚሚባባልል  ሰሰራራዊዊትት  እእንንደደሌሌለለ፤፤  ብብዙዙዎዎቹቹ  በበሃሃሬሬናና  እእናና  አአካካባባቢቢውው  በበሻሻዕዕቢቢያያ  ወወታታደደሮሮችች  ጥጥበበቃቃናና  ቁቁጥጥጥጥርር  

ታታግግተተውው  እእንንደደሚሚገገኙኙ፣፣  እእነነሱሱምም  የየእእርርሻሻ  ሥሥራራ  በበመመስስራራትት  ጊጊዜዜያያቸቸውውንን  ያያሳሳልልፉፉ  የየነነበበረረ  ሲሲሆሆንን  አአብብዛዛኛኛዎዎቹቹ  

ወወጣጣቶቶችች  የየመመአአዛዛውው  ጌጌጡጡ  አአድድናናቂቂ  መመሆሆናናቸቸውውንን  ሲሲናናገገሩሩ  መመስስማማትት  ቻቻልልንን፡፡፡፡    

ከከዚዚህህ  አአሳሳዛዛኝኝ  ትትዕዕይይንንትት  በበመመቀቀጠጠልል  ከከውውጪጪ  የየመመጣጣንን  የየድድርርጅጅቱቱ  አአባባላላትትናና  ወወጣጣቶቶቹቹ  ወወደደ  ስስብብሰሰባባውው  

አአዳዳራራሽሽ  እእንንድድንንገገባባ  ሲሲደደረረግግ  መመአአዛዛውው  ጌጌጡጡ  በበኮኮሎሎኔኔልል  ፍፍጹጹምምናና  ሚሚካካኤኤልል፣፣  በበታታጠጠቁቁ  የየሻሻዕዕቢቢያያ  

ወወታታደደሮሮችች  ታታጅጅቦቦ  ወወደደ  አአዳዳራራሹሹ  ሲሲገገባባ  ተተመመለለክክትትንን፡፡፡፡  ሁሁኔኔታታውው  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  አአስስመመራራ  ውውስስጥጥ  

አአስስቀቀድድሞሞ  እእንንደደነነገገረረንንናና  ቀቀድድሞሞ  እእንንደደተተወወራራውው  አአርርበበኛኛውው  መመዓዓዛዛውው  ጌጌጡጡ  በበሻሻዕዕቢቢያያ  ቁቁጥጥጥጥርር  ስስርር  

እእንንደደሚሚገገኝኝ  ለለማማንንምም  ግግልልፅፅ  ነነበበርር፡፡፡፡  ኑኑርርጀጀባባ  አአሰሰፋፋ  እእናና    አአሰሰፋፋ  ማማሩሩ  //አአመመነነሸሸዋዋ//  ከከነነአአምምንን  ዘዘለለቀቀ  ጋጋርር  

ተተከከታታትትለለውው  ወወደደ  ስስብብሰሰባባውው  አአዳዳራራሽሽ  ገገቡቡ፡፡፡፡    

ተተሰሰብብሳሳቢቢውው  ቦቦታታውውንን  እእንንደደያያዘዘ  የየደደርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  የየመመክክፈፈቻቻ  ንንግግግግርር    አአደደረረገገ፡፡፡፡  

በበወወቅቅቱቱ  መመአአዛዛውው  ጌጌጡጡ  ምምንንምም  ሳሳይይናናገገርር  በበማማግግስስቱቱ  ስስብብሰሰባባውው  እእንንደደሚሚቀቀጥጥልል  ተተገገልልፆፆ  በበሜሜዳዳ  
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የየተተዘዘጋጋጀጀልልንንንን  የየምምግግብብናና  የየመመጠጠጥጥ  ግግብብዣዣ  ተተጀጀመመረረ፡፡፡፡  በበግግብብዣዣውው  የየመመጠጠጥጥ  ሃሃይይልል  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑናና  እእነነ  

ኮኮሎሎኔኔልል  ፍፍፁፁምም  ሰሰክክረረውው  ህህሊሊናናቸቸውውንን  ስስተተወወ  ሲሲወወላላገገዱዱ  የየተተመመለለከከተተውው  የየድድርርጅጅቱቱ  የየዲዲያያስስፖፖራራ  አአባባልል  

ያያየየውውንን  ማማመመንን  አአቃቃተተውው፡፡፡፡  የየሻሻዕዕቢቢያያ  ሰሰዎዎችች  መመአአዛዛውው  ጌጌጡጡንን  ከከተተቀቀመመጠጠበበትት  በበግግድድ  አአስስነነስስተተውው  

ከከብብርርሃሃኑኑ  ጋጋርር  እእንንዲዲጨጨፍፍርር  ሲሲያያደደርርጉጉ  ለለሚሚድድያያ  ፍፍጆጆታታ  እእንንዲዲውውልል  ሆሆንን  ተተብብሎሎ  ታታስስቦቦበበትት  የየተተካካሄሄደደ  

ድድራራማማ  እእንንደደነነበበርር  የየገገባባንን  ግግንን  በበኋኋላላ  ፎፎቶቶግግራራፉፉ  በበየየሶሶሻሻልል  ሚሚዲዲያያውው  ከከተተሰሰራራጨጨ  በበኋኋላላ  ነነበበርር፡፡፡፡    

በበጉጉልልበበትት  ስስራራናና  በበምምግግብብ  እእጦጦትት  የየተተጎጎቆቆሳሳቆቆሉሉትት  ወወጣጣቶቶቹቹ  ከከመመጠጠጡጡ  ትትንንሽሽ  ከከተተጎጎነነጩጩናና  ከከሰሰከከሩሩ  በበኋኋላላ  

ያያልልጠጠበበቅቅነነውው  እእናና  ሁሁላላችችንንምም  ያያሰሰደደነነገገጠጠ  ሁሁኔኔታታ  ተተፈፈጠጠረረ፡፡፡፡  ሁሁሉሉምም  በበአአንንድድነነትት  መመአአዛዛውው  ጀጀግግናና  ብብርርሃሃኑኑ  

ነነጋጋ  የየሻሻዕዕቢቢያያ  ሙሙሽሽራራ  እእያያሉሉ  ያያለለምምንንምም  ፍፍራራቻቻ  መመጮጮህህ  ሲሲጀጀምምሩሩ  ሁሁላላችችንንምም  ብብርርክክ  ያያዘዘንን፡፡፡፡  የየበበሰሰበበሰሰ  

ዝዝናናብብ  አአይይፈፈራራምም  ነነውው  ነነገገሩሩ፡፡፡፡    

በበማማግግስስቱቱ  የየሻሻዕዕቢቢያያ  ሰሰዎዎችች  አአስስቀቀድድመመውው  ቦቦታታቸቸውውንን  እእንንዲዲይይዙዙ  ከከተተደደረረገገ  በበኋኋላላ  አአስስቀቀድድሞሞ  አአስስመመራራ  

ውውስስጥጥ  በበተተካካሄሄደደውው  ስስብብሰሰባባ  ከከተተነነገገረረንን  ውውጪጪ  ለለይይስስሙሙላላ  ኑኑርርጀጀባባ  አአሰሰፋፋ  የየጉጉባባኤኤውው  አአዘዘጋጋጅጅ  ተተብብሎሎ  

በበመመድድረረክክ  ላላይይ  ቢቢቀቀመመጥጥምም  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ከከታታችች  ሆሆኖኖ  አአጠጠቃቃላላይይ  ሂሂደደቱቱንን  በበበበላላይይነነትት  ሲሲመመራራውው  

ተተመመለለክክትትንን፡፡፡፡    በበዚዚህህ  ሁሁሉሉ  ትትእእይይንንትት  ውውስስጥጥ  መመአአዛዛውው  ጌጌጡጡ  እእጁጁንን  አአፉፉ  ላላይይ  አአድድርርጎጎ  በበመመገገረረምም  

ሲሲመመለለከከትት  ነነበበርር፡፡፡፡      

ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ጉጉባባዔዔውው  ሲሲከከፈፈትት  የየመመጀጀመመሪሪያያ  ቀቀንን  ከከውውጭጭ  ሃሃገገርር  ለለመመጣጣነነውው  አአባባላላትት  ያያደደረረገገውውንን  

ንንግግግግርር  ለለተተሰሰብብሳሳቢቢውው  ጆጆሮሮ  በበሚሚመመጥጥንን  መመልልኩኩ  በበጽጽሑሑፍፍ  በበሪሪፖፖርርትት  መመልልክክ  አአቀቀረረበበ፡፡፡፡    

ሪሪፖፖርርቱቱ  በበዋዋናናነነትት  ባባለለፈፈውው  ሁሁለለትት  ዓዓመመትት  በበአአመመራራሩሩ  መመካካከከልል  በበተተፈፈጠጠረረውው  ውውዝዝግግብብ  ምምክክንንያያትት  ምምንንምም  

ሥሥራራ  ሳሳይይሰሰራራበበትት  የየባባከከነነ  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚገገልልጽጽ  ሲሲሆሆንን  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  ዶዶ//ርር  ብብርርሃሃኑኑ  ነነጋጋ  ሁሁላላችችንንምም  

ማማመመንን  ያያቀቀተተንንንን  ድድርርጅጅቱቱ  የየሚሚከከተተሉሉትት  ዋዋናና  ዋዋናና  ችችግግሮሮችች  እእንንዳዳሉሉበበትት  ገገለለፀፀ፡፡--    

--  ለለትትግግልል  የየሚሚሆሆንን  በበቂቂ  ገገንንዘዘብብ  አአለለመመገገኘኘቱቱንን  ፣፣  

--  የየአአልልባባሳሳትት  አአቅቅርርቦቦትት፣፣  የየቀቀለለብብ  እእጥጥረረትትናና  የየጥጥራራትት  ችችግግርር  መመኖኖሩሩንን  ፣፣  

--  በበጥጥይይትት  እእጥጥረረትት  ስስልልጠጠናና  የየወወሰሰዱዱ  የየተተኩኩስስ  ልልምምምምድድ  አአለለማማድድረረጋጋቸቸውው፣፣    

--  የየሠሠራራዊዊቱቱ  በበተተለለያያየየ  ምምክክንንያያትት  መመክክዳዳትት  ((በበፍፍርርሃሃትት፣፣  የየመመሣሣሪሪያያ  ፍፍቅቅርር፣፣  ግግዳዳጅጅ  የየለለምም  ኩኩርርፊፊያያ፣፣  

ግግዳዳጅጅ  ሲሲሰሰጥጥ  ማማፈፈግግፈፈግግ፣፣  ከከትትምምህህርርትትናና  ስስልልጠጠናና  መመቅቅረረትት……....))    

--  ከከኤኤርርትትራራ  የየሚሚደደረረጉጉ  ድድጋጋፎፎችች  በበምምክክትትልል  ሊሊቀቀመመንንበበሩሩ  በበኩኩልል  ((መመዓዓዛዛውው  ጌጌጡጡ  መመሆሆኑኑ  ነነውው))  

ለለሠሠራራዊዊቱቱ  አአለለመመድድረረሱሱ፣፣    

--  ድድርርጅጅቱቱ  ወወደደ  ሃሃገገርር  ውውስስጥጥ  ገገንንዘዘብብ  ማማስስገገባባትት  አአስስቸቸጋጋሪሪ  እእንንደደሆሆነነበበትት፣፣    

--  ድድርርጅጅቱቱ  ከከአአገገርር  ቤቤትት  ወወያያኔኔ  የየሚሚልልካካቸቸውውንን  ሰሰርርጎጎ  ገገቦቦችች  ፈፈፅፅሞሞ  መመቆቆጣጣጠጠርር  እእንንዳዳልልተተቻቻለለ፣፣    



4 

 

--  የየመመገገናናኛኛ  ሬሬዲዲዮዮ  ባባለለመመኖኖሩሩ  በበስስልልክክ  የየሚሚደደረረገገውው  ግግንንኙኙነነትት  እእየየተተጠጠለለፈፈ  የየድድርርጅጅቱቱ  አአባባላላትት  

በበወወያያኔኔ  እእየየተተያያዙዙ  መመሆሆኑኑንን፣፣    

--  ድድርርጅጅቱቱ  የየተተቀቀናናጀጀ  እእናና  ብብቃቃትት  ያያለለውው  አአመመራራርር  እእንንደደሌሌለለውው  ፣፣  

--  በበአአማማራራነነትት  ዙዙሪሪያያ  በበድድርርጅጅቱቱ  ላላይይ  እእየየተተነነሳሳ  ያያለለውው  አአሉሉባባልልታታ  እእናና  ወወደደ  ዘዘርር  አአደደረረጃጃጀጀትት  

ማማዘዘንንበበልል  ወወዘዘተተ  ለለአአርርበበኞኞችች  ግግንንቦቦትት  77  ህህልልውውናና  አአደደገገኛኛ  ሁሁኔኔታታ  እእየየፈፈጠጠረረ  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚገገልልፅፅ  

ይይዘዘትት  ያያለለውው  ተተስስፋፋ  አአስስቆቆራራጭጭ  ሪሪፖፖርርትት  አአቀቀረረበበ፡፡፡፡      

ይይቀቀጥጥላላልል........  


