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04.11.2018 
 

ተስፋታት ሰላም ምድንፋዕን ሓደጋታት ምውጋድን 
ዓወት ተ. ወልደሚÃኤል 

 
Œቡር ህዝቢ ኤርትራን Œቡራት ƒንÅብትን፥ 
 
ብናህሪ ይውንጨፍ ንዘሎ ምምሕያሽ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ƒመልÀተ ምስ ድምጺ 
ƒሜሪÃ (VoA) ዝገÅርŒዎ ቃለ-መጠይቕ ብዕለት 22 ሰነ …ምዝተፈነወ ዝዝ…ርíዩ።ብሰንÀ 
ሕጽረት ግዜ Œብሎ ዝደለ⁄ ግን ዘይÅልኩዎን ኢለዮ …ለ⁄ ድማ ሰƒን ንጹር ƒቀራርባ ወይ 
Ãልእ ናይ ምስንዳእ (editorial) ምኽንያታት ዘይተመሓላለፈ ጠቓሚ ዝብሎ ትሕዝቶ ስለዝነÅረ 
ሓሳÅተይ ƒስፊሐ ብትሕትና የÃፍለኩም። 
 
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ƒብይ ƒሕመድ ንሰላም ዝዕድም መርገጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ 
ድሕሪ ምእዋጅን ተደጋጋሚ  መግለጺታት  Œገብር  ምስጀመረን  ብዙሓት  ኤርትራውያን  Ãብ  
መንግስቲ ኤርትራ ዝሓተትናዮን ዝተጸÅናዮን ƒውንታዊ መግለጺ ጥራሕíዩ µሩ። ፕረዚደንት 
ኢሳያስ ብƒጋጣሚ 20 ሰነ ዝƒወጆ ላዕለዋይ ልኡኽ ንƒዲስ ƒባባ ናይ ምስዳድ መደብ ግን  
ዘይተጸÅናዮን Œምጎስ ዝግብኦን  ƒዝዩ ተባዕ ግብራዊ ምላሽ ንናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ƒብይ ናይ 
ሰላም ተÅግሶíዩ። Œልቲኦም መሪሕነታትን መንግስታትን ፍናንን ግብራዊ ደገፍን ይግብኦም። 
ብማዕሪኡ …ƒ ሉጓም ŒገÅረሎምን ምስጢራውነት ቀኒሶም ንጹር ናይ ውጽኢት መለŒዒታት 
…ነጽሩን ƒገዳሲíዩ።  
 
እዚ Œልቲኦም መግስታት ዘውጽእዎ ዘለዉ ዝድነቕን ትስፉውን ƒዋጃት ሙሉእ ብሙሉእ   
ŒትግÅርን ነባሪ ሰላም ውሑስ ŒŸውንን ናይ Œልቲኦም ህዝብታት ንጡፍ ተሳትፎን ዋንነት  
ጉዳያቶምን Œረጋገጽ ይግባእ። …ም ኤርትራዊ ዜጋ መጠን ብዛዕባ ኤርትራ ንምዝራብ፥   
መንግስቲ ኤርትራ ƒብíዞም ዝስዕቡ ዘቤታውያን ሃገራውያን ዕማማት ብህጹጽ Œጽመድ 
የድልዮ:-  
 
1. መግስቲ ኤርትራ ን⁄ሎም ናይ ፖለቲÃ እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት Œፈትሕን ሓፈሻዊ 

ምሕረት Œእውጅን፤ 
 

2. ሃገራዊ ዋዕላ ሰላምን ዕርቅን ፖለቲÃዊ ምስግጋርን ብምእንጋድ መንግስቲ ƒብ 
ዲሞŒራሲያዊ ግዝƒተ-ሕጊ ዝተመስረተ ስርዓት ንምትÃል መሪሕ ተራ Œጻወትን፤ 

 
3. ብመንገዲ ኩለ ሓቆፍ መስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ፍቑራቶም ዝሰƒኑን ዝተÅደሉን ŒድÅሱን 

Œ…ሓሱን ንሶም ድማ  ይቕረ  Œብሉ   
 
4. ን⁄ሎም Ãብ ሃገሮም ዝተሰደዱን ƒብ ስደት ዝር…ቡን ዜጋታት ንዓዶም Œምለሱ መንግስቲ 

ብኑጡፍ Œሰርሕ 
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5. ኩሎም ዜጋታት …ƒ ƒብíዚƒቶምን ƒብ Ãልኦት ጉዳያትን Œዋስኡን ንጡፍ ዋንነቶም  
…ረጋግጹን  ƒገዳሲ ይŸውን።  

 
ናይ ግዜ ሰለዳን (timing) ግብራዊ ቀደም-ተŸተልን (sequencing) ናይíዞም ዕማማት 
ብምሕደራውን ጸጥታውን ቁጠባውን ሮቛሒታትን Ãልኦት ረብሓታት ሃገርን ዝቕየድ œይኑ፤ 
እዞም ወሰንቲ ጽገናታትን ገዘፍቲ ለውጥታትን ምስግጋራትን ብቑልጡፍ ምስ ዘይ…ናወኑ ግን፥ 
ኤርትራን ኤርትራውያን ƒብíዚ ዝእቶ ዘሎ ሓድሽ መድረኽ ናይ ነዊሕ ተጠቀምቲ 
ƒይŒflኑንíዮም። ምኽንያቱ፥ ብዙሓት ኤርትራውያን ዜጋታት፤ ብዙሕ ኤርትራዊ ዓቕሚ 
ሰብን ርእሰማልን ተÅታቲኑ ƒብ ዘለወሉ እዋን ኤርትራ ብማዕረ ናይ ምውድዳር ዓቕማ 
ድሩትíዩ ዝŸውን። ብዘይ ƒብ ዕርቅን ፍትሕን ዝተመስረተ ሓድሽ ፖሊቲÃዊ œምፓŒት 
(ውዕል ƒብ ሞንጎ ዜጋታትን መንግስትን)፥ ብዘይ ግዝƒተ-ሕጊ ዝህቦ ውሕስነትን ዝፈጥሮ 
ምትእምማንን …ƒ ምሉእ ዓቕሚ ኤርትራውያን ነዚ ሓድሽ መድረኽ ብብቑዕን ሰላማውን 
ሃናጽን ምውዳድ Œሳተፎ ƒይŒኽእልንíዩ።  
 
ዝምድናታትና ምስ …ባቢና (ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ) ዝምል…ት …ƒ …ነስተብህለሎምን 
Œንጥንቀቐሎምን ዝግÅƒና ዕድላት ዝመስሉን ዕድላይ ተጎልቢቦም ዝመጹን ሓደጋታት እዮም።   
 
ƒብ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ መደረ ነድርን …ም ዝነÅረ ኩሉ ዝተዓዘቦ ጉዳይíዩ። ኤርትራ 
ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ሕድገት ምግባራ (ማለት ን16 ዓመታት ዘይተቐየረ መርገጺƒ ምቕያራ) ናይ 
ፕረዚደንት ኢሳያስን ህዝቢ ኤርትራን ናይ ሰላም ድልየት ዘረጋግጽ ብም‰ኑ ƒብ መደረ 
ፕረዚደንት ዝተሰምዐ ዘረባ ብመንጽር እቲ ርዱእ ዝኽነ ጓሂን ቁጥዐን ተራእዩ ሕማቕ ስምዒታት 
Ãይፈጥር ሓደራ ይብል።  
 
Åቲ Ãልእ ወገን፥ እቲ ርዱእ ዝflነ ቃናን ትሕዝቶን ተመዝጊቡ ስለዘሎ ƒብዚ እንƒትዎ ዘለና 
ናይ ሰላም ዘተ Œድገም ƒይግባእን።  ህ.ወ.ሓ.ት. Œፋል ናይቲ ጸገም ማዕረ ዝነÅረ መጠን Œፋል 
ናይቲ ፍታሕ ŒŸውን ƒለዎ። …ም ዓቢ Œፋል ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ.ን Ãብ መዳውብትናን ሓውናን 
ዝflነ ህዝቢ ትግራይ ዝመንጨወ ሓይሊ ም‰ኑን ድማ ወሳኒ ናይ ሰላም መሻርኽትና ŒŸውን 
የርብሓና። ስለዝflነíዩ Ÿƒ Œልቲኦም ወገናት ብናይ ዕርቂ መንፈስ Œዋስኡ Œልቲኦም 
ህዝብታት ዝጠልቡ ዘለዉ። …ምኡ ምግባሮም ድማ ንሰናይ ጉርብትና ህዝብታትናን ንሰላም 
…ባቢናን ƒዝዩ መሰረታዊ/ƒገዳሲ ሮቛሒ ይገብሮ።  
 
 

---// የቐንየለይ //--- 
 
 
 


