መልእኽቲ ንደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ

ንወርሒ የካቲት ዕለት 23 ናይ'ዚ ጀሚርናዮ ዘሎና ዓመት፡ ብመኽንያት "ጽንብል ንጽንዓትን መኸተን"
ኣብ ዝብል ጉዳይ፣ ከምኡ'ውን ኣብቲ ናይ ዕድመ መጸዋዕታ ቀሪቡ ዘሎ መኽንያት "ነዚ ኣብ ሃገርና
ሰፊኑ ዘሎ፡ ሰላምን፡ ምርግጋእን፡ ናይ ምትሕግጋዝን፡ ስኒትን ምስ ኢትዮጵያ፡ ብሓፈሽኡ ቀርኒ ኣፍሪቃ፣
ሳላ ሓያል ጻዕርን ጽንዓትን መኸተን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኢዩ" ተባሂሉ ኣብ ከተማ ጊሰን መሰ
ሃለን (Giessen Messe Halle) ኣኼባ ተጸዊዑ ከምዘሎ ተዓዚብና ኣሎና።
ኣብ መፋርቕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ፖለቲካዊ ለውጢ፡ ኣብ ጉዳይ ምኽላል
ዶብ ብዝምልከት፡ ነቲ ልዕሊ 18 ዓመታት ዘቕጸረ ምትፍናን ክልቲኤን ሃገራት፡ ነቲ ኣብ ናይ (ኣይ ውግእ
ኣይ ሰላም) ዝነበረ ኩነታት ዝቕይር፡ ዓቢ ተስፋ ዝህብ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለጺ፣
ንውሳኔ ኣልጀርስ ምሉእ ብምሉኡ ክትግበር ምኻኑ ዕላዊ መግለጺ ከምዝሓለፈ ዝዝከር ኢዩ። ኩላትና
ከምንፈልጦ፡ ውሳኔ ኣልጀርስ ነቲ ዝነበረ ናይ ዶብ ምስሕሓብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን
ኣመልኪቱ፡ ናይ መወዳእታን ቀያድን ውሳኔ ከምዝሕለፈ ኩላትና እንዝክሮ ሓቂ ኢዩ። እንተኾነ ግን ነቲ
ዝሓለፈ ብይን፡ እቲ ናይ ሽዑኡ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ባይታ ንምትግባሩ ዳግማይ ዘተ
ስለዝሓተተ፣ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ፡ እቲ ውሳኔ ንዳግማይ ዘተ ዘፍቅድ ስለዘይኮነ፡ ሰራዊት
ኢትዮጵያ ካብ ሉዑላዊ መሬትና ክሳብ ዘይወጸ ዳግም ዘተ ከምዘይገብር ብዕሊ ከምዘፍለጠ ብኡ
መሰረት ከኣ ኣፍራዪ ሓይሊ ሰብና ኣብ ምሕላው ልዑላውነት ተጸሚዱ ከምዝጸንሐ ኩላትና እንፈልጦ
ሓቂ ኢዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ'ውን ነቲ ዝኣተዎ ቃል፡ ካብ ዘረባ ሓሊፉ ክሳብ ሕጂ ተግባራዊ ክገብሮ
ኣይከኣለን። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቲ ን18 ዓመታት ሒዙዎ ዝጸንሐ ጽኑዕ መርገጽ "ሰራዊት
ኢትዮጵያ ካብ ሉዕላዊ መሬትና ከይወጸ ኣይንዛተን ኢና ዝብል" ገዲፉ ብዕለት 20.06.2018 ልኡኻቱ
ንኣዲስ ኣበባ ክሰድድ ምዃኑ ወሲኑ። ሎሚ ድሕሪ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሉዑላዊ
መሬትና ኣለዉ። እቲ ዘሰሓሓበ ወሰናስን መሬትና ጌና ኣይተኸለለን ዘሎ። ብኣንጻሩ ኲኖ ዶብ ዝሰገረ
ንህዝብና ዛጊት ብሩህ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ውዕላትን ስምምዓትን ክግበር ንዕዘብ ኣሎና።
ካብዚ ሓሊፉ ኣብ መንጎ ሱዑዲ ዓረብን ኢማራትን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ናይ 5ተ ወይ 7ተ
ውዕላትን ስምምዓትን ይኹን፣ ጉዳይ ምኽፋትን ምዕጻውን መራኸቢ መስመራት ኢትዮጵያን ኤርትራን
ንህዝቢ ዘይበርሀን ዘይተገልጸን ክግበር ንዕዘብ ኣሎና።
ትማሊ ኣብ ዑደታት ፕረሲደንት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከምኡ'ውን ጠቕላሊ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶ.
ኣቢይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ከስምዕዎ ዝጸንሑ መደረ፣ "ወኪል ንዓኻ ሂበካ ኣሎኻ፡ ንስኻ
ምርሓና" "ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ሃገራት ኢየን ዝብል ታሪኽ ዘይፈልጥ ጥራይ ኢዩ" "ፕረሲደንት
ኢሳያስ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ክዓምም ሓላፍነት ሂቦሙኒ ኣለዉ" ክብሉ ክንሰምዕ ጸኢሕና ኢና።
ሎሚ ከኣ ብተግባር ዶክ. ኣቢይ ኣብ ዑደቱ ንመንግስቲ ኤርትራ ወኪሉ፡ ኣብ ሃገረ-ጥልያን መስመር
መንገዲ ባቡር ካብ ባጽዕ ንኣዲስ-ኣበባ ንምስራሕ፡ ንመጽናዕታዊ ወጻኢታት መንግስቲ ጥልያን
ክትሽፍኖ ምዃና ዝብል ስምምዕ ካብ መራኸቢ ብዙሓን ንሰምዕ ኣሎና።
ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ናብዚ ዝተባህለ ጽንብል ክትሳተፉ መዲብኩም
ዘለኹም። ኣብ ንሃገርናን ህዝብናን ዝምልከት ጉዳያት ከም ዜጋታት ኤርትራ ኣብ መንጎ ደገፍትን

ተቛወምትን መሰረታዊ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ክህሉ ኣይግባእን ኢዩ ዝብል እምነት ኣሎና። ሃገር ናይ
ኩላትና ህዝቢ ከኣ ህዝብና ስለዝኾነ። እቲ ባህርያዊ ፍልልይ ክህሉ ዝኽእል ኣብ ጉዳይ ምሕደራ ህዝብን
ሃገርን ጥራይ ኢዩ። ስለዝኾነ ከኣ ኣብዚ ዝሓለፈ 8ተ ኣዋርሕ ክሳብ ሕጂ ንኩነታት ሰላምን ቅሳነትን
ህዝብና ይኹን ልዑላውነት ሃገርና ብዝምልከት ሰሃሮን ስኽፍታን ከምዝህልወኩም ኣይንጠራጠርን
ኢና።
ዓሰርቴታት ኣሽሓት ብሉጻት ዜጋታትና ዝተኸፍሎ ልዑላውነት ሃገርና ብዋዛ ፈዛዛ ካብ ኢድና ክወጽእ
ንዕዘብ ኣሎና። ባዕልና ብዝኸፈትናዮ ቀዳድ ተጠቒሞም ኣብ መሬትናን ባሕርናን ክውስኑ ንርኢ ኣሎና።
ዝምድናን ጉርብትናን ክልተ ሃገራት ምዃን ተሪፉ ቀንዲ ዋኒን ናይ ምድማር ስራሓት ይኸይድ ከምዘሎ
ንኹላትና ስዉር ኣይኮነን። ኣብ ጎደናታት ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣጋጣሚታት ናይ ቀደም
ካርታ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝሓወሰ ክቀላቐል ንርኢ ኣሎና። ብጋህዲ ካብ ቃል መራሕቲ ክልቴን ሃገራት
ነዚ ተርእዮ'ዚ ዘመቻችእ መደሬታት ክኸይድ ከምዝጸንሐ ክንዕዘብ ጸኒሕና ኢና።
ስለዚ እምበኣር ኣብ ኩሎም ዝግበሩ ኣጋጣሚታት፡ በዓላት ወይ ኣኼባታት ንስለ ሉዑላውነት ሃገርናን
ሰላምን ቅሳነትን ህዝብናን ብሓባር ከነልዕሎም ዝግቡኡና ሕቶታት ንምቕራብ ናይ

ሕልና ግዴታ

ኣሎና።
ብመጀመርያ ሰላምን ቅሳነትን ኣብ ህዝብና ክሰፍን፣ ሃገርና ብሕግን ቅዋምነትን ክትምራሕ ኣለዋ።
ንመንግስትን ህዝብን ዝገዝእ ዝለዓለ ስልጣን ቅዋምነት ሃገር ኢዩ። ብዘይ ቅዋምነት ኣብ ሃገርና፣
ሰላምን ቅሳነትን፣ ሰናይ ምሕደራን፣ ብልጽግናን ክመጽእ ዝከኣል ኣይኮነን። ፈደራላዊ መንግስቲ
ኢትዮጵያ ንጉዳይ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ዘሕለፎ ውሳኔ፡ ንስምምዕ ኣልጀርስ

ምሉእ ብምሉኡ

ከተግብሮ ቃል ኣትዩዎ ዝነበረ ኣብ ባይታ ክሳብ ዘየተግበሮ ዘላቒ ሰላም ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት
ክህሉ ስለዘይክእል፣
1. ቅዋም ኣብ ተግባር ክውዕል።
2. ናይ ፖለቲካን ናይ ሕልናን እሱራት ክፍትሑ።
3. ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣዋጅ ናይ ጊዜ ገደብ/ደረት ክግበረሉ።
4. ምድዋብ ወሰናስን ኢትዮ/ ኤርትራ ኣብ ባይታ ብዘይ ውዓል ሕደር ክትግበር።
5. ክሳብ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ውዕላትን ስምምዓትን ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ሃገራት ህዝብና
ዘይፈልጦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ቅዋምነት ኣብ ዘይብላ ኤርትራ፡ ብደገፍን ርእይቶን ሃገራዊ ቤት-ምኽሪ
ዘይተሰነየ ስለዝኾነ፡ ዘላቒ ውዕላት ክኸውን ከምዘይክእል ድምጽና ከነስምዕ ሃገራዊ ግዴታ ኣሎና።
ሓቀኛ ሰላምን ቅኑዕ ጉርብትናን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራ ንኽህሉ፣
ሉዑላውነት ክልቲኣተን የሕዋት ሃገራት ይከበር።
ህዝባዊ ሽማግለ ሃገረ-ጀርመን
28.01.2019

