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ዓገብ፡ ጌና ዘይሓወየ ቍስሊ ምጕዳእ! 
 

ጥዩስ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ፡ ሓለቓ ስታፍ-ነÅር ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ƒብቲ ምስ ƒዲስ ዘመን 
ዚÅሃል መንግስታዊ ጋዜጣ ዚገÅሮ፡ ƒብ 12 ሰነ 2017 ተሓቲሙ ዚተዘርግሐ፡ ነዊሕ ቃለ-መጠይቕ፤ 
ብሓጺሩ፡ ኢትዮጵያ ዓባይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገር ም‰ና፣ ዳግም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገር Àት…ውን …ም 
ዘለዋ፣ ቀይሕ ባሕሪ ንምቍጽጻር፡ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ይÊን ብዚ·ነ መንገዲ፡ ዕድመ ሻዕብያ 
ምሕጻር፡ ንኢሳያስ ምልጋስ …ም ዘድሊ፣ ይገልጽ። 

ርግጽ፡ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ኢያ። ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገር ግን ƒይ—ነትን። እትውንኖ ደንደስ ቀይሕ 
ባሕሪ ይÊን ማያት ቀይሕ ባሕሪ የብላን። ዳግም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገር Àት…ውን፡ ንቐይሕ ባሕሪ 
Àትቈጻጸር እንተ·ይና ድማ፡ ንኤርትራ ብወራር Àትጐብጥ፣ ዕድመ ሻዕብያ …ተሕጽር፣ ንኢሳያስ 
…ተልግስ ƒለዋ፣ ኢዩ እቲ ጻውዒት። 

እቲ ጻውዒት፡ ዕዉር ዚርእዮ፡ ƒስፋሕፋሒ ህርፋን መሳፍንቲ ኢትዮጵያ ዘንጸባርቕ፣ Ãብ ታሪኽ 
ዘይመሃር፣ ƒብ ልዕሊ ኤርትራ ሓድሽ ኢትዮጵያዊ ወራር ዚዕድም፣ ንŒልቲ¡ን ጐረባብቲ ሃገራትን 
ንŒልቲኡ ƒሕዋት ህዝብታትን፣ እቲ ናይ ትማሊ ዓቢ ቍስሊ ጌና ƒብ ረኽሲ እን…ሎ፣ እንደገና 
ንምንቛት፡ ነጋሪት ”ናት ዚሃርም ኢዩ። ብመንጽርíዚ ƒዝዩ ሓደገº ƒረƒእያíዚ፡ ƒብዚ፡ …ም 
መዘ‹Ÿሪ፡ ሓድሓደ መሰረታዊ ሓቅታት፡ ƒሕጽር ƒቢልÃ ምጥቃስ ƒድላዪ ይŸውን። 

ሓደ፡- ኤርትራ ናጻ ልዑላዊት ሃገር ኢያ። ብዚ·ነ ምስምስ፡ ƒብ ልዕሊ ሃገረ ኤርትራ ዚፍጸም ወራር፣ 
ሃገራዊ ልዑላውነት ዚግህስ፡ ወራር ƒብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን መሬት ኤርትራን ኢዩ። Œንዲ ዚ·ነ፡ 
÷ሉ ሃገራዊ ኤርትራዊ፡ Åብዘለዎ፡ ብምሉእ ዓቕምን ሕልናን፡ ነቲ ባዕዳዊ ወራር ንምምÃት …ም 
ዚዕጠቕ ƒየጠራጥርን።ውድዓዊ ሳዕቤን ባዕዳዊ ወራር ድማ፡ ዕምሪ ውልቀ-ምልÃዊ ስርዓት ኢሳያስ 
ዘናውሕíምÅር ዘሕጽር ƒይŒŸውንን ኢዩ። 

Œልተ፡- ƒብ ኤርትራ ስርዓት ምቕያር ዋኒን ወይ ውራይ ኤርትራውያን ኢዩ። ንህዝቢ ኤርትራ 
እምÅር፡ ንዚ·ነ Ãልእ ባዕዳዊ ƒÃል ወይ ግዳማዊ ሓይሊ ዚምል…ት ጕዳይ ƒይ—ነን። ƒብቲ 
ብኤርትራዊ ዋንነትን ውሳµን፡ ምእንቲ ደሞŒራስያዊ ለውጢ ዚÃየድ ሃገራዊ ጻዕሪ፡ ƒገዳስነት 
ƒህጕራዊ ደገፍን ዞባዊ ምሕዝነትን ርዱእ፣ ዚ·ነ ቀጥታዊ ይÊን ተዘዋዋሪ ግዳማዊ ምትእትታው ግን፣ 
ንጹግ ኢዩ። 

ሰለስተ፡- ግዳማዊ ምትእትታው ƒብ ውሽጣዊ ጕዳያት ሓንቲ ልዑላዊት ሃገር፡ ንÊሎም ወገናት 
ዚለ‹ኽም ጕድƒት እምÅር ንዚ·ነ ወገን ዘርብሕ ፋይዳ …ም ዘይብሉ፡ ርሑቕ …ይ…ድና፡ ƒብቲ ዞባና፡ 
ዓቢ ƒሉታዊ ƒብነት ናይ ሶማልያ …ነስተብህል ይግባእ። 

ƒርባዕተ፡- ሰላም፡ ጸጥታን ርግƒትን፡ ብደረጃ ሃገር —ነ ዞባ፡ መቓቒልÃ ዚርƒዩ ወይ Ãብ ሓድሕድ 
ተነጻጺሎም Àሰፍኑ ዚኽእሉ ÷ነታት ƒይ—ኑን። እቲ Àኖ ƒፍንጫ ዘይርኢ ሜላ ëጸላእ ጸላኢየይ ዳርጋ 
ፈታውየይí ƒብቂዑ፣ Œልቲ¡ን ሃገራት ፖለቲÃ ናይ ህልኽን ቅርሕንትን ገዲፈን ፖለቲÃ ናይ ሓባር 
ረብሓታት ÀÊስ÷ሳ እዋኑ ዚƒŸለ ጠለብ —ይኑ ƒሎ።  

ሓሙሽተ፡- እቲ ዚሓለፈ ƒስፋሕፋሒ ጐÅጣን ወራራትን ዘስዓቦ ”ናታት፡ ንኤርትራን ኢትዮጵያን —ነ 
ነቲ ብናይ ቀረባ ሕውነት ዚልለ ጐረባብቲ ህዝብታተን፣ ƒደዳ ናይ ሰፍ ዘይብል ሓባራዊ ዕንወት፡ 
መቕዘፍቲ፡ ድሕረትን ድኽነትን …ም ዚገÅረን፣ እቲ ጌና ዘይሓወየ ስንብራት ህያው ምስŒር ኢዩ። 

ስለዚ፡ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ እቲ ንህዝብታተንíምÅር ንሓድሕደን ዘይምል…ት ዓይነት ስርዓት ነፍሲ 
ወ…ፈን ብዘየገድስ፣ ነቲ ሒዘንኦ ዚጸንሓ፡ ንŒልቲ¡ን ሃገራትን ንŒልቲኡ ህዝብታትን —ነ ነቲ ዞባ 
ዘየርብሕ፡ ስትራተጂ ዘይንቡር ዝምድናታት ገዲፈን፣ ጕዳይ ዶብ ብመሰረት ውሳµ œሚሽን ዶብ 
ብምፍታሕ፣ ብመት…ልን ብግብርን፡ ƒብ ምŒብባር ሓድሕዳዊ ልዑላውነትን መሬታዊ ምሉእነትን 
ዚተመር—ሰ፣ ንመላእ ዞባ ቀርኒ ƒፍሪቃ ዚሓቍፍ፣ ናብ ሓድሽ ዝምድና ናይ ፖለቲÃዊ ምትሕግጋዝን 
ቍጠባዊ ውህደትን ዘምርሕ ስትራተጂ ንምስጋር Àሰርሓ ይግባእ። 


