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የዜና መዋእለ  
የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋና ቃል አቀባይን መግለጫ በተመለከተ 

 
የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋና ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በኤርትራና በኢትዮጵያ 
ግንኙነት ሁነታ በመጋቢት 30 ቀን 2021 ባደረጉት ሳምንታዊ ስብሰባ ላይ እንደተናገሩት ኤርትራዊያን 
ከኢትዮጵያ የተለዩበትን ቀን እንደማወዱ እና እንደማያከብሩ ገልፀዋል ። ጨምረው መለያየቱ የቀዝቃዛው 
ጦርነት ውጤት እንደነበረ እና ፣ ኤርትራ እና ኢትዮጵያ አንድ ሀገር መሆናቸውን ተንትነዋል ። በተጨማሪም 
በፌዴራሊዝም ብቻ ሳይሆን፣ እንዲሁም ከኤርትራ ጋር ብቻ ሳይሆንም፣ ከሁሉም ጎረቤት ሀገሮች ጋር 
አንድነትን ከግምት ውስጥ ለማስገባት ችግሩ ምን እንደ ሆነ መደነቃቸውን ገልጸዋል ። ወደ መቀራረብና 
አንድነትም ቀስ በቀስ ፍላጎት እና ራዕይ አለ ብለዋል ። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ 
ከተገለጹት ውስጥ የተወሰኑትን በፌስቡክ አካውንታቸው ለማውጣት ሞክረዋል ። 
 
አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለተናገሩት ምላሽ የኤርትራ ብሔራዊ የዴሞክራሲያዊ ለውጥ ምክር ቤት (ENCDC) 
የሚከተሉትን እውነታዎች ለመግለጽ ይፈልጋል ።  
 

• ኤርትራዊያን የኤርትራን የነፃነት ቀን ይወዳሉ ፣ ያከብራሉ ፣ እነሱም “የመለያየት ቀን” አይሉትም ፣ 
ምክንያቱም በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰማዕታት ፣ የቆሰሉ ፣ መበለቶች እና ስደተኞች ከሠላሳ 
ዓመታት በላይ ከፍለውታል ። አምባሳደር ሙፍቲ ለማንኛውም የነፃ ህዝብ የነፃነት ቀን ምን 
እንደሚወክል ኣያውቅም የሚል እምነት የለንም ፣ በተለይም እንደ ኤርትራዊ ህዝብ ነፃነቱን 
ለማስገኘት የነፃነት ጦርነትን ባካሄዱት ህዝቦች መካከል። 

• የኤርትራ የነፃነት ጦርነት የቀዝቃዛው ጦርነት ውጤት አልነበረም ፣ ይልቁንም ምክንያቱ በኤርትራ 
በአጠቃላይ እና በተለይም በቀይ ባህር ውስጥ ባለው የኢትዮጵያ ምኞት ፣ ባለፉት መቶ ዘመናት 
ሲካሄድ የኖረው እና ዛሬ ደግሞ በአምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኃላፊነት የጎደለው መግለጫ ተካቷል ። 

• ኤርትራ እና ኢትዮጵያ በ 1952 በተባበሩት መንግስታት ባስቀመጡት ፌዴሬሽን እና በ 1962 
በኃይለስላሴ የፌዴራል ስርዓቲን ማቋረጡን ተከትሎ በግዳጅ ማካተት ካልሆነ በስተቀር ኤርትራ እና 
ኢትዮጵያ አንድ ሀገር አልነበሩም ፡፡ 

• ሚዛናዊ ግንኙነቶችን ለመገንባት የምንጓጓባት ጎረቤት ሀገር ኢትዮጵያ፣ ከየትኛውም ጎረቤት ሀገሮች 
ጋር ስለ ፌዴራላዊ ፣ አሃዳዊ ወይም ኮንፌዴሬሽን ግንኙነት ቃል ከመናገርዋ በፊት በህዝቧ መካከል 
የበጎ ፈቃደኝነት ያሎው አንድነትን ማቋቃምን እና ማጠናከር ያስፈልጋታል የሚል እምነት አለን ። 
በተላይ ኤርትራ ለረዘም ያለ ጊዜ ከባድ ጦርነት ያካሀደች ሃገር ነች። አሁንም ቢሆን በሕዝባችን እና 
በሌሎችም ክልሎች ህዝቦች ላይ እየተካሄደ ያለው ወረራ እየረሳነው ይመስላል፣ ሁለቱም በኢትዮጵያ 
ነገስታት መስፋፋት አስተሳሰብ ተጎድተዋል ። ስለሆነም የክልሉን ህዝቦች አንድ ለማድረግ ከማሰብ 
በፊት የኢትዮጵያ ህዝብ እና አመራራቸው የኢትዮጵያን ህዝብ አንድነት በመጠበቅ ላይ መስራታቸው 
የበለጠ ተገቢና ጠቃሚ ነው ። 

• የኤርትራ ህዝብ ልክ እንደሌላው የአከባቢው ህዝብ ከሁሉም ጎረቤት ሀገሮች ጋር ተጓዳኝ ግንኙነቶች 
እና ገንቢ ትብብር ለማድረግ ይመኛል ። ነገር ግን በአገሮች መካከል በጋራ ጥቅም ላይ የተመሠረተ 
ወደ ተለመደውና ሚዛናዊ ግንኙነቱ ትክክለኛ አካሄድ መሠረት ያደረገው አምባገነን ሥርዓቶችን 
ከመመስረት ከህዝቦች ፍላጎት የሚመነጩ ተቋማት ላይ ነው፡፡ ይህ በአለም አቀፍ እና አህጉራዊ ህጎች 
እና ቻርተሮች መሠረት ብሄራዊ ሉዓላዊነት እና የእያንዳንዱ ሀገር በውርስ በቅኝ ግዛት ድንበሮች 
እውቅና ላይ የተመሠረተ ነው ። 
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ከላይ በተጠቀሱት እውነታዎች ላይ በመመርኮዝ የኤርትራ ብሄራዊ የዴሞክራሲያዊ ለውጥ ምክር ቤት 
የአምባሳደር ዲና ሙፍቲ መግለጫዎችን በጥብቅ ይቃወመዋል ። በተጨማሪም  በኤርትራ ያለው አምባገነናዊ 
አገዛዝ አጠራጣሪ ዝምታን በግምት ውስጥ በማስገባት በኢትዮጵያ መንግሥት ውስጥ ካሉ ከፍተኛ 
ባለሥልጣናት አንዱ የኤርትራን ብሔራዊ ሉዓላዊነት የሚፈታተኑ መግለጫዎችን በከፍተኛ ሁኔታ እየተከታተለ 
መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። በዚህ መሠረት የኤርትራ ብሄራዊ የዴሞክራሲያዊ ለውጥ ምክር ቤት 
ለኢትዮጵያ መንግስትና ለአጋር ድርጅቶች የአሁን እና የወደፊቱ የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነት ከሚጎዱ ድርጊቶች 
ሙሉ በሙሉ እንዲታቀቡ ጥሪ ያቀርባል። በተለይም ከኢትዮጵያ እና ከ ነገስታትዋ ይደረሳቸው መራራ 
ልምዶች አሁንም በኤርትራ ህዝብ የጋራ ንቃተ-ህሊና የታተሙ በመሆናቸው ነው ። 
 
በተጨማሪም ለአስርተ ዓመታት ህጋዊነት ያጣው አምባገነኑ ኢሳያስ አፍወርቂ ከኢትዮጵያም ሆነ ከሌሎች 
ሀገሮች ጋር የሚስጥራዊ ስምምነቶች ለኤርትራ ህዝብም ሆነ ለፖለቲካ ሃይሎች በምንም መልኩ አስገዳጅ 
አለመሆኑን ለማሳሰብ እንወዳለን ። በትግራይ ውስጥ የኤርትራ ኃይሎች በሕጋዊነት እንዲኖሩ እና ከኢትዮጵያ 
መንግሥት ጎን ለጎን በጦርነቱ እንዲሳተፉ ለማድረግ ዓላማው ያደረገ በኢትዮጵያና በአምባገነናዊው አገዛዝ 
መካከል አንድ ወታደራዊ ስምምነት መፈረሙ የቅርብ ጊዜ መረጃዎችን ተሰምቷል ። የኤርትራ ብሄራዊ 
የዴሞክራሲያዊ ለውጥ ምክር ቤት እና የኤርትራ ህዝብ ይህንን እርምጃ ከመሰረቱ ሙሉ በሙሉ 
አይቀበለውም። 
 
በአገር ውስጥና በውጭ ለሚገኙ የኤርትራ ህዝብ፣ ለሁሉም የፖለቲካ እና የሲቪክ ኃይሎች ፣ እንዲሁም 
ለኤርትራ ወታደራዊ እና ለፀጥታ ኃይሎች ታማኝ አርበኞች በሙሉ የኤርትራ ብሄራዊ የዴሞክራሲያዊ ለውጥ 
ምክር ቤት በዚህ አጋጣሚ ጥሪውን ለማቅረብ ይፈልጋል ። በኤርትራ አንድነት እና በመሬቷና በሕዝቧ ላይ 
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