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المجلس اإلريتري بواشنطن ومحيطها

ህጹጽ መግለጺ
ባይቶ ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲ መሪላንድ ብርጂንያ
ብህሉው ኩነታትን ኣግጢሙና ዘሎ ኣጽናቲ ጸረ ልዑላውነትና ኩናትን
1. ኣብ ማንም ግዜ ንላዕሊ፣ ኤርትራን ሰፊሕ ህዝባን ኣብ ወሳኒ ሓደገኛን መድረኽ ኣትዮም ኣለዉ። ብመሪርን ነዊሕን
ቃልስና ዘረጋገጽናዮ ነጻነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ንምቕልባስን፣ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ብልዑል ናህሪ ይሰርሑ እለዉ።
እቲ ኣብ ዝባን ህዝቢ ኤርትራ ተሓዚሉ፣ ኣስመራ ዝኣተወ፣ ንኹሉ ሂወት ኤርትራ በብንእሽቶ ዝተቖጻጸረ መራሒ ጉጅለ
ህግደፍ፣ ብዝተራቐቐ ኣገባብ ፣ ኣብ ውሽጥና ተጸፍዩ፣ ሕድሕድና እናዋቐዐ ድሕሪ ምጽናሑ፣ ሶውር መደባቱ ብቕሉዕ
ክትግብረሉ ናብ ዝኽእል ደፈጃ በጺሑ።
2. ናይ 2018 ብስም ሰላም ምስ ኣቢ እሕመድ ዝተገብረ ሽርክነት፣ ነቲ ተድጒሉ ዝኸይድ ዝነበረ፣ ውሽጣዊ
ውዲት/ጥልመት/ክድዓት ወዘተ፣ ኣንዳዕዲዑ ኣብ ቃልዕ ክዋሳኣሉ ኣኽኢልዎ።
3. እቲ ሽርክነት፣ ብምቁር ቃላት ናይ ኣቢ ተሰንዩን፣ ግደፍዶ ንኢትዮጲያውያንን ነመላእ ዓለም ኣደንዚዙ፣ ክሳብ ናይ ሰላም
ኖቤል ንምርካብ እውን በጺሑ። ኣቢ ከም ሓዲሽ መድሕን ናይ ኣፍሪካ፣ ፍቕርን ሰላምን እናዘመረ፣ ናይ መደመር
ፍልስፍናን ፣ ንጉስ ናይ ምዃን ሕልሙን፣ ንመላእ ኢትዮጲያ ጥራሕ ዘይኮነ፣ ንኤርትራን ባሕራን ብምጉባጥ፣ ዘመናዊ
ሃጸይ ናይ ምዃን መደባቱ ንምትግባር ግዜ ኣይወሰደሉን። (ባሕሪ ሓይሊ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሽዑ ንሽዑ ጀሚሩዎ)
4. እቲ ንመላእ ኤርትራ ህዝባን መሬታን ትሕዝቶኣን ዝተቖጻጸረ፣ ግን ኣብ ዓዲ ሃሎ ነብሱ ኣሲሩ ዝነበረ፣ ኢሳያስን ኣቢ
ኣሕመድን፣ ዘራኽቦም ፣ ጎብለል ናይ ኢትዮጲያን ቀርኒ ኣፍሪቃን፣ እንተተኻኢሉ ክኒኡን ምዃን እዩ። ኢሳያስ ብዙሕ
ፈተነታት ኣካይዱ፣ መብዛሕትኡ፣ ብሓርበኛታት እናተበደሀ እኳ እንተፈሸለ፣ ንኹሎም ዝቃወምዎ እንኣጥፍፈአ፣ ነብሱ
ሓቢኡ፣ ክጸንሕ ግን በቒዑ እዩ።
5. 2018 ሽርክነት ኢሳያስን ኣቢ እሕመድን፣ ንመደባት ኢሳያስ ዘቀላጥፍ ኩነታት ፈጢሩ። ክልተ ኣብ ቅልውላው ዝርከባ
ሃገራት፣ ንምቁጽጻር ኩሉ መደባቶም ምስጢራዊ ፣ ብዝኾነ ሃገራዊ ሓጋጊ ይኹን ሕጋዊ ኣካላት ዘይፍለጥ ውዑላት
ብምእታዎ ብቕልጡፍ ኣብ ተግባራዊ ፖሊሲታት ኣትዮም።
6. ናይዚ ስውር ውዑላትን፣ ፖሊሲታትን፣ ውግኣትን፣ ቀዳማይ ዕላማ፣ ኤርትራን ልዕላውነታን ሓድነት መሬታን ባሕራን
እዩ።
7. ካብ እዋን ናብ እዋን እቲ ፖሊሲታት ናብ ምብራቕ፣ ናብ ደቡብ፣ ናብ ሰሜን ገጹ ይኸይድ እዩ። ናብ ዘበለ የብል፣
መሰረታዊ ሸቶኡ ግን፣ ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን እዩ።
8. ስለዚ፣ ናይ እዚ ሰራም ስትራተጂን፣ ፖሊሲታትን፣ ውግኣትን ቀዳማይ ግዳይ ህዝቢ ኤርትራን፣ ሃገረ ኤርትራን ነጻነታን
ልዑላውነታን እዩ።
9. ካብዚ ብምንቃል፣ በቲ ዓቢ ውዲት፣ ዝዓበየ ዝኸስር መን እዩ? ዝዓበየ ዝውጻዕ መን እዩ?? ነጻነቱን ፣ ልዑላውነቱን
ዝምንዛዕ መን’ዩ? እዩ እቲ ሕቶ።
10. ብዙሓት ተጎዳእቲ ኣለዉ። ብዘይካ ህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን ልዑላውነቱን፣ ነጻነቱን ዝሕደግ ግን የለን። ርእሰምምሕዳሩን ውሽጣዊ ኣሰራርሕኡን ካብ ዝደልዮ ወጻኢ ምስ ዝኸውን፣ ብርግጽ ሃሰያታት ኣለዎ። ልዑላውነት ሃገሩ ግን
ኣይትንከፍን እዩ። በታ ታሪኽ ኣቦታቱን ኣደታቱን ዘጽንሑሉ ሃገሩ ተሓቢኑ ክነበር ዕድል ክህልዎ እንከሎ፣
ኤርትራዊ/ኤርትራዊት ግን፣ ድሕር እዚ ኩሉ ናይ ኣማኢት ኣሽሓት መስዋእቲ፣ ዳግም ርእሱ ኣድኒኑ ግዙእ ኮይኑ ክነብር
ኣየፈቅድን እዩ።
11. እቲ ህጹጽ ዕማም እመበኣር፣ ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ምስራዝ፣ ልዑላውነት፣ ብዕቱብን ቆራጽን
መንገዲ ብምግጣም፣ ኤርትራዊ ነጻነትን ልዑላውነትን ምዕቃብን፣ ነቲ ብግሁድ ክድዓት/ትሪዝን፣ ንሃገር ኤርትራን

ባይቶ ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲ.መ.ቭ

المجلس اإلريتري بواشنطن ومحيطها

መንነት ኤርትራውያንን ክስርዝ ህርድግ ዝብል ዘሎ ጸረ-ህዝቢ ኤርትራን፣ ጸረ-ልዑላውነትን ዝኾነ ኣረመኔ፣ ብዝቐልጠፈ
ምውጋድን፣ ንውዲታት ኣቢ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ብምፍሻል፣ ፍትሕን ሓርነትን ህዝቢ ኤርትራን፣ ሰላማዊ ሰናይ
ጉርብትና ፣ ምስ ኩሎም ጎረባብትናን ጎዶቦታትናን ምርግጋጽ እዩ።
12. ነዚ ህጹጽ ዕማም ንምዕዋት፣ ናይ ኤርትራውያን፣ ስጡም ሓድነትን፣ ብሱልንን ዕዉትን ናይ ቃልሲ ስትራተጂን ፣
ቀዳምነታትና ብጽፈት ሰሪዕና ምቅላስን ፣ ነቲ ንኤርትራን ህዝባን ብመደመር ተጎልቢቡ ክድምስሰና ዝካየድ ዘሎ ውግእ፣
ብስትራትጂያዊ ደረጃ ክንገጥሞን፣ ምሉእ ብምሉም ክነፍሽሎን መድረኽ ይጠልበና ኣሎ።
13. እቲ ነዚ ህንዱድን ጸረ-ህዝቢ ዝኾነ ናይ ጎበጣ ውግእ፣ ብኤርትራዊ ስጥመትን ስምረትን ክንገጥሞ እንከለና፣ ህዝብናን
ኩሎም ደለይቲ ሰላምን ሰናይ ጉርብትና ዝኾኑ ኣሕዋትና ድማ ተጠቀምቲ እዮም። (ኣብ ተግባር ምትሕብባርን
ምምካትን ፣ ግብሪ ካብ ቃላት ንላዕሊ ብዓውታ ስለዝዛረብ)
14. በዚ ኣገባብ እዚ እነረጋግጾ ዓወት ህዝቢ ኤርትራ፣ ዓወት ኩሎም ደለይቲ ሰላምን፣ ደለይቲ ሰናይ ጉርብትናን፣ ሓባራዊ
ምዕባለን ስለዝኾነ፣ ብሓባር ተጠቀምቲ ናይ ዓወትና ንኸውን። ዓውትን ሰላምን ቅሳነትን ህዝቢ ኤርትራ፣ ዓወትን
ሰላማን ቅሳነትን፣ ኩሎም ጎረባብትና፣ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ድማ ይኸውን።
ነዞም ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዎ ነጥብታት ምርኩስ ብምግባር፦
-

እዚ ብሽርክነት ኢሳያስን ኣቢን ተወጢኑ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ከጽንትን፣ ልዑላውነት ኤርትራ ክስርዝን ዝካየድ
ህልቅታዊ ኩናት ብዝለዓለ ደረጃ ንኹንን።
ሃገርናን ህዝብናን ቀዳሞት ግዳይ ናይ እዚ ሽርሒ እዚ ምዃኖምን፣ ነዚ ሽርሒ እዚን፣ ፖሊሲታቱን፣ ውግኣቱን፣
ዝለዓለ ዕንወት ከየስዓበ እንክሎ፣ ብህጹጽ ደው ንኽብል፣ ኹሉ መዳያዊ ቃልሲ ብዕቱብ ክነካይድ፣
ባህሪን ኣገባብን ትሕዝቶን ናይ እቲ እነካይዶ ቃልሲ፣ ነቲ ኣብ ልዕለና ተንጠልጢሉ ዘሎ ሓደጋ ዝብድህ ፣
ስሙርን ስጡምን ናይ ዓወት ስትራተጂ ብምስኣል ክንትግብር ወሲና።
ዕውት ትግባረ ናይ ስትረተጂና፣ ነቲ ተሃንዲዱ፣ ከጽንተናን፣ ልዑላውነትና ክስርዝን ህርድግ ዝብል ምስ
እንስዕር፣ ብዓወትና ኩሎም ደለይቲ ሰላምን ሕውነትን ሰናይ ጉርብትናን ዝኾኑ ኣሕዋት ጎረባብትና ብፍላይ
ህዝቢ ትግራይ ተረባሕቲ እዮም።

ኤርትራን ልዑላውነታን ንምስራዝን፣ ህዝቢ ኤርትራ ንምጽናትን ዝዓለመ ኩናት ንምግጣምን ንምፍሻልን እዞም ዝስዕቡ
ብህጹጽ ክንትግብር ወሲና፦
1. ነዚ ብዝለዓለ ቅልጣፈ ዝውንጨፍ ዘሎ ሓደጋ ንምብዳህ፣ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል እቲ ብከተማታትን ሃገራትን
ቆይሙ ዘሎ ባይቶታትን፣ ብዓለምለኸ ደረጃ ተፈጢሩ ዘሎ ምውህሃድ ባይቶታት ናብ ዓለምለኻዊ ባይቶ ይኣክል
ብምስግጋር ፣ ብቕልጡፍ ኣብ ንጡፍ ኩሉ መዳያዊ ቃልሲ ክንኣቱ፣
2. ባይቶታት ከተማታትን ሃገራትን ከም መሰረትን ምንጪን ህዝባዊ ምንቅስቕስ ይኣክል፣ ብንጡፍ መንገዲ፣ ኣብ
ከተመአን/ዝነብራሉ ሃገር ዘለዉ ኤርትራውያን ክጥርንፋን፣ ዕዉት ህዝባዊ ቃልሲ ብምክያድ፣ ናይ ጉጅለ ጽንተት
ናይ ኩናት መደባትን ስርርዓትን ብምስዓር፣ ኩሉ ኤርትራዊ ዓቕሚ ኣብ ምድሓን ሃገሩን ሰላም ዞናናንን ከም
ዝውዕል ምግባር። ኣብ ኩሉ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ትካላትን፣ ናይ ኣጽናቲ ጉጅለ ቆንስላትን፣ ኤምባሲታትን ፣ ኣድማዕነት
ዘለዎ ሰላማዊ ሰልፍታት፣ ተደጋጋሚ ትኩር ኣብያ (ፕሮተስት) ኣብ ኣፍደገ ኤማባሲታት፣ ገላጺ ፖስተራትን፣ በራሪ
ወረቓቕቲ ምዕዳልን፣ ኣገደስቲ ቦታታት ምሓዝን ፣ ኣብ ኣገደስቲ ቦታታት ኣቲኻ መልእኽትኻ ምሕላፍ … ወዘተ
ክነካይድ፣

ባይቶ ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲ.መ.ቭ
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3. ዓለምለኻዊ ባይቶ ይኣክል ንኩሉም ሃገራዊ ኤርትራዊ ውድባትን፣ ምንቅስቓሳትን፣ ሲቪክ ማሕበራትን፣ ትካላትን፣
ነዚ ህጹጽ ናይ ጽንተት ኩናት ንምግጣም ብሓባር ምስ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኣድማዒ ሃገራዊ ጥርናፈ
ከቑሙ፣
4. ደምበ ፍትሒ፣ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ቃልሲ፣ ብምእኩል ኣገባብ ክነጥፍን፣ ነቲ ትንፋስ ብዘይህብ ቅልጣፈ ሃገርና
ኤርትራ ንምጉባጥ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ምባልን ፣ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዓቕምታት ምልዕዓልን፣
ብኣድማዒ መንገዲ፣ ንውዲታት ጸረ-ህዝቢን ጸሪ-ልዑላውነትን ዝኾነ መደባት ኣጽናቲ ጉጅለ ኢሳያስን ኣቢን ገጢሙ
ክስዕሮም ብዕቱ ክንሰርሕ፣
5. ኣብ ኩለን ሃገራት ዓለም ብሓፈሻ፣ ኣብ ኣህጉራውን ( ዩአን) ዞባውን ( ኢዩ፣, አዩ፣ ሕመኣ) ትካላትን ምንግስታትን
ድማ ብፍላይ ዝተኮረ፣ ሰፊሕ ዲፕሎማስያዊ ወፍሪ ብምክያድ፣ ዓለምለኻዊ ሕብረተሰብ ነዚ ኣጽናቲ ኩናት ደው
ከብሎን፣ ኣብ ጎድኒ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክኸውንን፣ ኣብ ዞናና ሰላምን ቅሳነትን ክሰፍንን ዕቱብ ጻዕሪ
ክነካይድ፣
6. ኣድማዒን ሓያልን ሓባራዊ ናይ ሚድያን መራኸቢ ብዙሓንን ብምጥቃም፣ ንመላእ ሕብረተሰብ ኤርትራን፣
ጎረበብትናን ኣብ ጎድኒ ፍትሓዊ ቃልስናን፣ ሰላም ዞናናን ደው ክብሉ ምልዕዓልን፣ ኣጽናቲ ጉጅለ ኢሳያስን ኣቢን
ዝወልዕዎ ኩናት ምቅላዕን፣ ኩሉ ናይ ጽንተትን፣ ምድንጋርን ምትላልን መናፍሓቶም ንምስዓር ብዕቱብ ክንሰርሕ፣
7. ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ቃልስና ንምዕባይ፣ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከብ፣ ፍትሓዊ ምንጭታት ምርካብን፣ ዕቱብ
ናይ ድለባን መዳባት ብጽፉፍን፣ ዓለምለኻዊ ፋይናንሳዊ ኣገባብን ፣ ብምሉእ ግሉጽነትን፣ ምቁጽጻርን ኣብ መዓላ
ድሕነት ሃገርን ህዝብን፣ ኣብ ምምካት ኣጽናቲ ኩናትን ከም ዝውዕል ክንገብርን፣ ስሩዕ ምሉእን ጽፉፍን ጸብጻባት
ክቕርቡ፣
8. ነቶም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ፋሕ ኢሎም ዝርከቡ፣ ብሰንኪ መግዛእታዊ ወረራን፣ ብሰንኪ ምልካዊ ባርነትን ኣብ
መላእ ዓለም ፋሕ ኢሎም ዝርክበ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብሓፈሻ፣ ነቶም ብሰንኪ ለበዳን በዚ ህልቀታዊ ናይ
ጽንተን ኩናትን ዝተመዛበሉን፣ ኣብ ዓውደ ኩናት ብሓዊ ተኸቢቦምን ዘለዉ ኤርትራውያን ዝከኣል ደገፍን
ዓለምለኻዊ ቆላሕታን ክረኽቡ፣ ብዕቱን ክንሰርሕ ወሲና።

ነጻን ልዑላዊትን ኤርትራ ንዘለኣለም ትንበር
ፍትሕን ሰላምን ሓርነትን ንህዝቢ ኤርትራ
ውድቀት ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍ
ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉኣትና

ባይቶ ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲ መሪላንድ ቭርጂንያ
14 ሕዳር 2020

