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ህጹጽ መጸዋዕታ
ንድሕነት ህዝብን ምዕቃብ ልዑላውነትን ኤርትራ
ባይቶ ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲ መሪላንድ ቭርጂንያ
ህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን፣ ብንሁር መንገዲ ልዑላውነቶምን ሃገራዊ መንነቶምን ንገዚፍ ሓደጋ ተሳጢሑ
ይርክብ። እቲ ድሕሪ መሪር ቃልስን ከቢድ መስዋእትን ዝተረጋገጸ ሃገራዊ ልዑላውነትን፣ ኤርትራዊኢ ሃገራዊ
መንነትን፣ ንምስራዝ ዝካየድ፣ ዝተወሃሃደ ሽርሒ፣ ጉጅለ ኢሳያስን፣ መግዛእታዊ ናይ ምስፍሕፋሕ ጉጅለታትን፣
ካብቲ ዝነበሮ፣ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ተሰጋጊሩ እነሆ። ኣብ ምቕልቃል ናይዚ ሓደገኛ ሽርሒ - ብሰም ናይ ሰላም
ስምምዕ - ዝተጠጀአ ኩናትን፣ ኣብ ልዑላውነት ኤርትራ ዘነጻጸረ ናይ ጎበጣ መደብን ኣብ ዝተቐልቀለሉ፣ ሰፊሕ
ህዝቢ ኤርትራ፣ - እምቢ ንውዲታዊ ሽርሕታት መግዛእቲ፣ ይኣክል ምልካዊ መግዛእቲ፣ ይኣክል ምፍልላይ፣ ኢሉ
ብነድሪ ተላዒሉ፣ ህዝባዊ ባይቶታቱ ኣቚሙ ፣ ነቲ ምእንቲ ፍትሕን ሓርነትን ዝካየድ ቃልሲ ኣጎሃሂርዎ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ፣ ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ፣ ብዓይነቱን ብመጠን
ዕብየቱን ንምብዳህ፣ ናይ ቃልሲ ሸቶታቱን ፣ ስትራተጂኡን ፣ ንሓደጋ ምጽናት ህዝብን ምስራዝ ሃገርን ብብቕዓት
ዝገጥምን፣ ዝስዕርን ክኸውን ይግባእ።
ተደጋጊሙ ከም ዝተገልጸን፣ ኩሎም ተቓለስቲ ንፍትሒ ኣብ ዓይነትን፣ ዕብየትን ናይዚ ሓደጋ ናይ ሓባር ርእይቶ
ኣለዎም። ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምድሓንን፣ ልዑላዊት ኤርትራ ናይ ምዕቃብን ጉዳይ ናይ ቀዳምነታት ቀዳምነት፣
ናይ ህጹጽነታት ህጹጽ ምዃኑ ስምምዕ ኣሎ እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ኣብ መሰረታዊ ዕላማ
ሓባራዊ ኣረዳድኣ ምህላው ድማ ዓቢ ጸጋ እዩ።
ነዚ ሓባራዊ ዕላማ፣ ናብ ጭቡጥ ተልእኾን፣ ብህጹጽ ዝዕወቱ ሸቶታትን፣ ናይ ተግባር ዕማማትን ምቕያሩን፣
ንኹሉ ዓቕምታትን ጸጋታትን ህዝቢ ኤርትራ ጠርኒፉ፣ ብኣድማዒን ስሉጥን ናይ ተግባር ስትራተጂ ንምግጣምን፣
ንምስዓርን እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕቶ፣ ብብቕዓት ክምለስ ኣለዎ።
ኩሉ ዓቕምታትን ጸጋታትን ህዝቢ ኤርትራ፣ ንረብሓ ድሕነት ህዝብን፣ ምዕቃብ ልዑላውነት ኤርትራን ንምውዓሉ፣
ኣብ ንጹር ተልእኾን ሸቶታትን ተግባርን ዘዋስእ፣ ብምልኣት ህዝቢ ዝውንኖን፣ ዝቕልሶን፣ ሰፊሕ ህዝባውን ሃገራዊን
ናይ ድሕነት ጥራናፈ ብምቛም፣ ብስም ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝዛረብ፣ ቃልሲ ዲያስፖራ ዝመርሕን፣ ምስ
ቃልሲ ውሽጢ ሃገር ዕቱብ ምውህሃድ ዝፈጥር፣ ምሉእ መዝነትን ቅቡልነትን ዘለዎ ዓለምለኻዊ መሪሕነት
ክቐውም ኣለዎ።
ንጹር ተልእኾን፣ ሸቶታትን ተግባርን ፣ ሰለስቲኦም ዘይነጻጸሉ ምዃኖም፣ ልዕሌ ኩሉ ድማ - ተግባር - ከም
ውላድ ናይ ተልእኾን ሸቶታትን፣ ኣድማዒ ንክኸውን፣ ኩሎም ትካላትናን ኣካላትናን ነጻነቶም ዝተሓለወ ኮይኑ፣
ኩልና ኤርትራውያን፣ ብሓደ ድምጺ ክንዛረብ፣ ብሓደ ቅልጽም ክንሰርሕ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ይጠልቡና
ኣለዉ። እቲ ይኣክል ኢሉ ብነድሪ ዝተላዕለ ተቓላሳይ ህዝቢ፣ ነቲ ሓደጋ ጽንተት ህዝብን፣ ምስራዝ ልዑላውነትን
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በዲሁ ክስዕር - ሰሚሩ - ናብ ዓወት ክምርሽ ኣለዎ። ንጹርነት ናይ ተልእኾን፣ ሸቶታትን፣ ተግባርን፣ ልዑል
ኣድህቦ ክግበረሉ ይግባእ። እቲ መሰረታዊ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ፣ ኣጽናቲ ጉጅለ ኢሳያስን፣ መግዛእታዊ ናይ ጎበጣ
ኣካላትን፣ ህዝቢ ኢርትራ ናይ ምጽናት መደባቶምን፣ ልዑላውነት ኤርትራ ናይ ምስራዝን መደባቶም ብምልኣት
ክስዓር ኣለዎ።
ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፣ ከም ኩሉ-ሓቆፍ፣ ህዝቢ ዝውንኖ ምንቅስቓስ፣ ናይዚ መድረኽ እዚ ዓበይቲ ዕማማት
- ድሕነት ህዝብን፣ ምዕቃብ ልዑላውነትን - ብብቕዓት ክገጥሞም ይግባእ። ከምቲ ብሃር ስነጥበባዊ የማነ
ገብረሚካኤል (ባርያ) “ ተራኻ’ዩ ህዝቢ ናትካ’ዩ እቲ መድረኽ” ዝበሎ፣ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዲያስፖራን
ኣብ ውሽጢ ሃገርን ክላዓልን ፣ ብትካላዊ ኣገባብ ባይቶታቱ ኣደልዲሉ፣ ውፉያትን፣ ብቑዓትን፣ እሙናትን ፣ ቆጽሊ
ዘውደቐሎም ደቁ ልኢኹ ድሕነት ህዝቢ ኤርትራን፣ ምዕቃብ ልዑላውነትን ከረጋግጽ ብቕዓት ኣለዎ። ናይዚ
ምስክር፣ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ዘረጋገጾ ዓበይቲ ዓወታት ኣብ ምብዳህ ኮቪድ 19 ከም ኣብነት ክውሰድ
ይከኣል እዩ።
ኤርትራን ልዑላውነታን ንምስራዝን፣ ህዝቢ ኤርትራ ንምጽናትን ዝዓለመ ኩናትን፣ ብናህሪ ዝጓየ ዘሎ ናይ ጎበጣ
መደባት ጉጅለ ኢሳያስ ንምግጣምን ንምስዓርን እዞም ዝስዕቡ ብህጹጽ ክንትግበሩ ንጽውዕ፦
1. ነዚ ብዝለዓለ ቅልጣፈ ዝውንጨፍ ዘሎ ሓደጋ ንምብዳህ፣ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል እቲ
ብከተማታትን ሃገራትን ቆይሙ ዘሎ ባይቶታት ኣደልዲሉ፣ ዓለምለኻዊ ባይቶ ከቕውምን፣
ብቕልጡፍ ኣብ ንጡፍ ኩሉ መዳያዊ ቃልሲ ንድሕነት ህዝብን ምዕቃብ ልዑልላውነትን ክነካይድ፣
2. ባይቶታት ከተማታትን ሃገራትን ከም መሰረትን ምንጪን ህዝባዊ ምንቅስቕስ ይኣክል፣ ብንጡፍ
መንገዲ፣ ኣብ ከተመአን/ ኣከባቢታቱን 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፣ ዕዉት ናይ ትዊተርን ማሕበራዊ ሚድያ ንጥፈታትን ብምክያድ ድምጺ ናይ እቲ ድምጺ
ዝየብሉ ምዃን፣
3. ዓለምለኻዊ ባይቶ ይኣክል ምስ ኩሉም ሃገራዊ ኤርትራዊ ውድባትን፣ ምንቅስቓሳትን፣ ሲቪክ
ማሕበራትን፣ ትካላትን፣ ብምምኽኻር፣ ነዚ ህጹጽ ናይ ጽንተት ኩናትን፣ ብናህሪ ዝጓየ ዘሎ ናይ
ጎበጣ መደባት ጉጅለ ኢሳያስ ንምግጣም፣ ኣብ ንጹር ተልእኾን ሸቶታትን ተግባርን ዘዋስእ፣
ብምልኣት ህዝቢ ዝውንኖን፣ ዝቕልሶን፣ ሰፊሕ ህዝባውን ሃገራውን ናይ ድሕነት ጥራናፈ
ብቕልጡፍ ብምቛም፣ ብስም ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝዛረብ፣ ቃልሲ ዲያስፖራ ዝመርሕን፣
ምስ ቃልሲ ውሽጢ ሃገር ዕቱብ ምውህሃድ ዝፈጥር፣ ምሉእ መዝነትን ቅቡልነትን ዘለዎ
ዓለምለኻዊ መሪሕነት ምቛም ። እዚ ህጹጽ ዕማም እዚ ንምስልሳል ፣ ህዝባዊ ምንቅስቓስ

ባይቶ ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲ.መ.ቭ

المجلس اإلريتري بواشنطن ومحيطها

ይኣክል ንዘለዎ ከተማዊን ሃገራውን ባይቶታት ብምጥቃም፣ ዕቱብ ጎግጓስ ከካይድን፣ ምስ ኩሎም
ሰብ ብርኪ ብምልዛብ፣ ኣብ ዝተውሰነ ናይ ግዜ ሰሌዳ ብቕልጡፍ ክትግበር፣
4. ደምበ ፍትሒ፣ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ቃልሲ፣ ብምእኩል ኣገባብ ክነጥፍን፣ ነቲ ትንፋስ ብዘይህብ
ቅልጣፈ ሃገርና ኤርትራ ንምጉባጥ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ሽርሕታት ኢሳያስን ኣቢን ደው ምባልን ፣
ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዓቕምታት ምልዕዓልን፣ ብኣድማዒ መንገዲ፣ ንውዲታት ጸረ-ህዝቢን
ጸሪ-ልዑላውነትን ዝኾነ መደባት ኣጽናቲ ጉጅለ ኢሳያስን ኣቢን ገጢሙ ክስዕሮም ብዕቱብ
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. ነቶም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ፋሕ ኢሎም ዝርከቡ፣ ብሰንኪ መግዛእታዊ ወረራን፣ ብሰንኪ
ምልካዊ ባርነትን ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ኢሎም ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብሓፈሻ፣
ነቶም ብሰንኪ ለበዳን ፣ በዚ ህልቀታዊ ናይ ጽንተት ኩናትን ዝተመዛበሉን፣ ኣብ ትግራይን ካልእ
ቦታታት ኢትዮጲያን ብሓዊ ተኸቢቦም፣ ኣደዳ ቅትለትን፣ መጭወይትን፣ ማእሰርትን ኮይኖም
ዘለዉ ኤርትራውያን፣ ምሉእ ደገፍን ዓለምለኻዊ ቆላሕታን ክረኽቡን፣ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት
ዝተፈጸመ ናይ ኩናት ገበናትን ገብን ኣንጻር ሰብኣውነትን፣ ብነጻ ኣካል ክጻረን ፣ ገበነኛታት ናብ
ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ክቐርቡን ብዕቱን ክንሰርሕ፣
7. ሰራዊት ኢትዮጲያ ካብ ልዑላዊ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ብህጹጽ ክወጽእን፣ ውዲታዊ ሽርሕታት
ጉጅለ ኢሳያስን ኣቢን ዝፈጠሮ ህልቀታዊ ኩናት ደው ክብልን፣ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ
ብህጹጽ ክወጽእ ንጠልብ። ድሕነት ናይ እቶም ብኸንቱ ዝህልቁ ዘለዉ መንእሰያት ኤርትራን ፣
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምርግጋጽ ብዕቱብ ክንሰርሕ ድማ ንጽወዕ።

ልዑላዊት ኤርትራ ንዘለዓለም ትንበር
ፍትሕን ሓርነትን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስዉኣትና

ባይቶ ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲ መሪላንድ ቭርጂንያ
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