
      Associazione Libera Degli Eritrei Di Milano e Limitrofi 
     ነጻ ማሕበር ኤርትራውያን ሚላኖን ከባቢኣን 

                                  

    መልእኽቲ ደለይቲ ፍትሒ ሚላኖን ከባቢኣን፣
            ህዝቢ ኤርትራ ካብ 60         ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ኩናትን ድምጺ ኩናትን ዝነበረን ዝነብር

         ዘሎን ህዝቢ ኢዩ። ሃገሩ ነጻ ንምውጻእ ኣብ ዘካየዶ ናይ 30     ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ዝኸፈሎ
          መስዋእትን ስንክልናን ጸብጺብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ብሰባዊ ክሳራ ጥራይ ከይተወሰነ ኣብ

            ንብረትን ሃብትን ሃገርን ዝበጽሐ ዕንወትን ናይ ህዝቢ ምፍንቓልን ክሳብ ለይቲ ሎሚ ክፍወስ
     ዘይከኣለ ቁስሊ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ።ድሕሪ ነጻነት'       ውን እንተኾነ ምስ ጎረቤት ሃገራት ሱዳን፣

          የመን፣ ኢትዮጵያን ጅቡቲን ኣብ ዝተኻኻየደ ውግኣት ዝተኸስረ ሂወት ዜጋታትን ዝጠፍአ
           ሃብቲ ሃገርን ምግማት ዘጸግም ኣይኮነን። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ኮንጎ ብምስታፉ

   ዝኸሰርናዮ ዘይንፈልጦ ክሳራ ከምዘለና'    ውን ዝዝንጋዕ ኣይኮነን።
                   ውጽኢት ዝኾነ ይኹን ኩናት ኩሉ ጊዜ ሞት፣ ስንክልናን ስደትን ናይ ዜጋታትን

           ዕንወት ንብረት፣ ባህርያዊ ሃብትን ትሕተ ቅርጺ ሃገርን ምኳኑ ዕለታዊ ተሞክሮ ወዲሰብ
              ዘረጋግጾ ሓቂ ኢዩ። ብሓፈሻ ኣብ ማሕበራዊን ቁጠባዊን ሂወት ወዲ ሰብ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ
         ህጻናት፣ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ዝገድፎ ኣካላዊን ስነኣእምሮኣውን በሰላታት ኣብ

      ሓጺር እዋን ዘይርሳዕ ተዘክሮ ኮይኑ ዝነብር ኢዩ።
       ኣብዚ እዋን'          ዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሞንጎ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ፈደራል

           መንግስትን ናይ ክልል ትግራይ መንግስትን ዝካየድ ዘሎ ሕድሕድ ኩናትውን ውጽኢቱ እዚ
               ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ሓቅታት ምኳኑ ኣብ ቅድሚ ዓይንና እንርእዮ ክውን ነገር ኢዩ።

 
                 ስለዚ ኩናት ብዘይካ ዕንወትን ብርሰትን ዝኾነ ይኹን ፍታሕ ከምጽእ ከምዘይክእል
         ብምእማን፣

–  እዚ ኩናት'         ዚ ብሰላማዊ መገዲ ክፍታሕ ብሓደ ድምጺ ከነቃልሕ ንጽውዕ።ደጋፍን
           ተቓዋሚን ናይ ሓደ ወገን ኮይና ምውዕዋዕ ረብሓ ናይ ዝኾነ ይኹን ወገን

 ዘረጋግጽ ኣይኮነን፡
–      ሰራዊት ኢርትራ ካብዚ ዘይምልከቶ ኩናት ሕድሕድ`     ዚ ኢዱ ክስሕብ ንጽውዕ፣
–         ሰራዊት ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከም መበገስን መዕቆብን ክጥቀሙላ ልዑላውነት ሃገር

      ምጥሓስ ምኳኑ ተረዲእና ኩሉና ብትሪ ክንኩንኖ ንጽውዕ፡
–          ካብን ናብን ከተማታትን ገጠርን ኤርትራ ዝካየድ ደብዳባት ብጥብቂ ክኹነን ንላቦ፡
–          ብመስዋእትን ጀግንነትን ደቃ ዝመጸ ነጻነትን ብተወሳኺ መስዋእቲ ዝተዓቀበ

         ልዑላውነትን ንምፍራስ ብኢሳያስ ዝፍጸም ዘሎ እከይ ተግባራት ንምፍሻል ኩሉ
      ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ጻዕሮም ኣንጻሩ ከቕንዕዎ ንጽውዕ፡



–         ኣብ ስደት ንርከብ ደለይቲ ፍትሒ ፖለቲካውያን ውድባት፣ህዝባዊ ምንቅስቓሳት፣
        ሲቪክ ማሕበራት፣ናይ ሙያ ማሕበራትን ውልቀ ምሁራትን ናይ ሃይማኖት

           ማሕበራትን ኩለን፣ ናብ ምእላይ ስርዓት ኢሳያስ ዘተኮረ ዕላማ ሒዘን ብዘይ ዕጽይ
  ምጽጽ ክቃለሳ ነዘኻኽር።

                                    ደለይቲ ፍትሒ ሚላኖን ከባቢኣን
                  ሕዳር 21/2020


