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10 ሕዳር 2020  

 
መግለጺ ልህኤ ƒብ ህሉው ÷ነታት ኢትዮጵያ 

 
Œቡር ህዝቢ ኤርትራ ƒብ ውሽጥን ƒብ ወጻእን 
ሓርÅº ሓይልታት ምŒል‹ል ኤርትራ 
 
”ናት ƒብ ኢትዮጵያ፡ ”ናት ƒብ መንጎ እቲ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን Œልላዊ ምምሕዳር ትግራይ፡ 

ብሓደ ወገን፡ ሃገራዊ ሓይሊ ምŒል‹ል ኢትዮጵያ ድማ፡ Åቲ Ãልእ፡ ተወሊዑ ብናህሪ ይጐሃሃር 

ምህላዉ ƒዝዩ ƒሻቓልን ሓደገºን ምዕባለ ኢዩ። ዝውታረ ጐነጽ ምእንቲ ፖለቲÃዊ ዕላማ ƒዕጋቢ 

ፍታሕ ዘምጽእ ዘይ—ነስ፡ ንሽግራት ብዝያዳ ዚሓላልኽ ተግባር ኢዩ። እዚ ƒብ መንጎíቲ Œልላዊ 

መንግስቲ ትግራይን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተወሊዑ ዘሎ ሃንደÅታዊ ”ናትíዚ፡ ƒብ 

ኢትዮጵያ ሰላም፡ ጸጥታን ርግƒትን ዚዘርግ፣ ነቲ ንነዊሕ ዚጸንሐ መዋቕራዊ ሽግራት ኢትዮጵያ 

ዘጋድድ፣ ƒብቲ ዞባ ብሓፈሻ፡ ƒብተን ቀጥታዊ ጐረባብቲ ሃገራት ድማ ብፍላይ፡ ሃሳዪ ƒሉታዊ 

Åጨቕታ …ስዕብ ዚኽእል Œስተት ኢዩ።  

”ናት ምውላዕ ቀሊል ኢዩ። ይÊንíምÅር መዓሰይን ብŸመይን …ም ዚውዳእ ምትንባይ ƒሸጋሪ 

ኢዩ። ƒብ መወዳእታ ትንታµ ድማ፡ ”ናት ብዘይÃ ጃምላዊ መቕተልትን ዕንወትን Ãልእ ፋይዳ 

የብሉን። …ምቲ ƒንድሩ ቦናር ሎው ዚÅሎ፡ ዘይተርፍ ”ናት ዚብሃል ነገር የለን። ”ናት Ãብ 

ፍሽለት ሰብƒዊ ልቦና ኢዩ ዚመጽእ። እቲ ”ናት ብƒግኡ Àውገድ ይ…ƒል ነይሩ። ሕጂíውን፡ እቲ 

ጕድƒት ƒመና …ይዓÅየ እን…ሎ፡ ቅልጡፍ መዕለቢ ÀግÅረሉ ዚ…ƒልን ዚግባእን ኢዩ።  

Åዚ ƒጋጣሚíዚ፡ ምንቅስቓስ ንልዑላውነት ህዝቢ ኤርትራ (ልህኤ)፡ Œልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት 

ውግእ ብምቍራጽ ፍልልያቶም ብልዝብ ንምፍታሕ፡ ረብሓ ህዝቢ ዘቐድም ƒድላዪ ልቦናን ሰናይ 

ፖለቲÃዊ ድሌትን …ርእዩ ይጽውዕ። ብተወሳኺ፡ ƒህጕራዊ œም፡ ዞባዊ ውድባትን ጸለውቲ 

ጐረባብቲ ሃገራትን ነቲ ÷ነታት ብቐረባ ብምŒትታል፣ ብዚቐልጠፈ ተÊሲ ደው ንምባል —ነ ƒብ 

ግዝƒተ ሕጊ ዚምር—ስ ነባሪ ሰላማዊ ፍታሕ ዚድርኽ መƒዲ ልዝብ ንምውዳድ፣ ÷ሉ ዚ…ƒሎም 

ƒÅርŒቶ ንምግባር ይጽውዕ። ƒህጕራዊ ሽማግለ ቀይሕ መስቀልን ƒህጕራዊ ምንቅስቓስ ቀይሕ 

መስቀልን ቀይሕ ወርሕን Åብወገኖም፡ ብመሰረት ƒህጕራዊ ሕጊ ”ናት፡ እቲ Åርጌሳዊ ህዝቢ 

ትግራይ ƒብ መጻወድያ ናይቲ ልውውጥ ተÊሲ ተቐርቂሩ ግዳይ ንŸይ…ውን ÷ሉ ዘድሊ Œትትልን 

ጻዕርን ንምግባር የተሓሳስብ። 

እዚ ƒብ ኢትዮጵያ፡ ƒብ Œልል ትግራይ፡ ተወሊዑ ዘሎ ”ናት፡ ƒብ ÷ለን ቀጥታዊ ጐረባብቲ 

ሃገራት ኢትዮጵያ፡ እንተላይ ƒብ ኤርትራ፡ ብሰሪíቲ ዘለወን ድኽመታት Àጻወርኦ ዘጸግም ƒሉታዊ 
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ሳዕቤናት …Ÿትል ዚኽእልí‘ እንተ·ነ፣ ንኢትዮጵያውያን ዚምል…ት ውሽጣዊ ጕዳይ ናይ 

ኢትዮጵያ ም‰ኑ ብፍጹም Àዝንጋዕ ƒይግባእን። Œንዲ ዚ·ነ፡ ኤርትራን ኤርትራውያንን፡ ƒብ 

ውሽጥን ƒብ ወጻእን፡ ረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ዘቐድም ንጹር ƒ…ያይዳ ብምሓዝ —ነ ምዙን 

ዘይሻራዊ ሜላ ብምኽታል ƒህዳእን ƒተዓራቕን ƒÅርŒቶ ንምግባር ምጽዓር ይግባእ።  

Åዚ ƒጋጣሚíዚ፡ ሓይልታት ምŒል‹ል ኤርትራ፡ ብዚ·ነ ላዕለዋይ ትእዛዝ፡ ምኽንያት ይÊን 

ምስምስ፡ ƒብቲ ውሽጣዊ ጕዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ምእታው —ነ ስግር ናይቲ መግዛእታዊ 

ውዕላዊ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሻራዊ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ምግባር …ም ዘይግባእ ብትሪ 

የዘ‹ኽር። ƒብቲ ƒህጕራዊ ዶብ ናይ Œልቲ¡ን ሃገራት ጽኑዕ ሓለዋ ብምርግጋጽ፡ ቀንዲ ƒቓልቦኡ 

ነቲ ሃገር ዘዕኑን ህዝቢ ዘሳቕን ዘሎ ዓመጸº ስርዓት ናብ ምእላይ፣ ድሕነት ህዝቢ ናብ ምርግጋጽ፣ 

ልዑላውነትን ግዝƒታዊ ምሉእነትን ሃገረ ኤርትራ ናብ ምውሓስ …ተ÷ር ይጽውዕ።  

ƒብ ርእሲíዚ፡ ድሕነት ኤርትራውያን ነÅርትን ስደተºታትን ƒብ ኢትዮጵያ፡ ብፍላይ ƒብ ትግራይ፡ 

ንምርግጋጽ ÷ሉ ኤርትራዊ ብምሉእ ዓቕሙ Àሰርሕ ይግባእ። ƒህጕራዊ œም ብሓፈሻ፡ ላዕለዋይ 

œሚሽን ንስደተºታት ሕቡራት ሃገራት ድማ ብፍላይ፡ ብመሰረት ውዕል ጀነቫ ƒህጕራዊ ሰብƒዊ ሕጊ 

ብምኽባር፡ ድሕነትን ግቡእ ስደተºዊ ቍመናን ናይ ÷ሎም ኤርትራውያን ስደተºታት ንምርግጋጽ 

ዘለዎ ውዕላዊ ሓላፍነት ንÀስ…ም ደጋጊሙ የማሕጽን። 

ፍትሓዊ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ፡ እንተላይ ንህዝቢ ትግራይ! 
ዕድመ ንናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ!  
ዘልƒለማዊ ሓÅን ንጀጋኑ ሰማእታትና!  


