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(ተራ ኣውሓስቲ ስምምዕ ኣሌጀርስ: ባይቶ ጸጥታ: ምምሕዲር ኣመሪካ: ጉዲይ ኣፍዯገ ባሕሪ)

4ይ ክፋሌ

ተዲሇወ ብዯበሳይ ነባራይ
ኣብ 3ይ ክፋሌ ፍሽሇት ሕቡእ ኣጀንዲ ወያነ: ተራን ሕጋውነትን ዒቃብ ሰሊም: ስሌጣን ኮሚሽን
ዶብ: ድሕሪ ብይን ዜተዋህበ ወግዒዊ ቃሌ ክሌቲኤን ሃገራት: ዕንቅፋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ
ሌዕሉ ኮምሽን ዶብ ኣቕሪበ ኔረ:: ኣብ 4ይ ክፋሌ ድማ: ተራ ግቡኦም ይ ኣሌዒለ ኣውሓስቲ
ስምምዕ ውዕሌ ሰሊም ኣሌጀርስ ብፍሊይ ባይቶ ጸጥታን ምምሕዲር ኣመሪካን: ተ (ድርድር)
ብቋንቋ ወየንቲ: ተጻብኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሌዕሉ ኤርትራ: ጉዲይ ኣፍዯገ ባሕርን: ካሌእን
ከቕርብ እየ::
ግቡኦም የሌዒለ ኣውሓስቲ ስምምዕ ኣሌጀርስ:ዒንቀጽ 14 ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት: ክሌቲኦም ወገናት መስርሕ ምሕንጻጽን ምምሌካትን
ዶብ: ብመሰረት መግዚእታዊ ውዕሊትን ተፈጻምነት ልዎ ኣህጉራዊ ሕግን ክሳብ ዜትግበር:
ው.ሓ.ኣን ው.ሕ.ሃ.ን ዜኣተዉዎ ስምምዕ ንከኽብሩ: ከውሕሱ መብጸዒ ይኣትዉ:: ሓዯ ወይውን
ክሌቲኦም ወገናት: ነቲ ዜኣተዉዎ መብጸዒ ምስ ዜጥሕሱ : እንተሊይ ብመሰረት ምዕራፍ 7 ቻርተር
ው.ሕ.ሃ. ኣብ ሌዕሉኦም ግቡእ ስጉምቲ ክውሰድ ይብሌ::
ኣውሓስቲ ስምምዕ ኣሌጀርስ ዋሊ'ኳ ብዘሓት እንተኾኑ: ኣበርክቶ ሕብረት ኣውሮጳን ሕብረት
ኣፍሪቃን ከይነኣኣስኩ: ንጡፍ ተሳታፍነት:ሓይሌን ሚዚንን ኣብ ግምት ብምእታው: ተራ ባይቶ
ጸጥታን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ወሳኒ ስሇዜኾነ ኣብ ክሌቲኦም ኣተኲረ ኢየ ጽሑፈይ
ከቕርብ :
ስሇምንታይ ግቡኦም ኣየሌዒለን ንብሌ?
ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት:ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት 17.01.1946 ኣብ ሇንዯን (London Church Hause) ተመስሪቱ::
ባይቶ ጸጥታ ከምትካሌ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዜቖመለ ዕሊማን መትከሌን: ሃገራት ብሕጊ
ተማእዙን: ነንሓድሕዯን ተኸባቢረን ክኸዲ: ሌዕሌና ሕጊ ኣብ ዜጥሓስ ዒገብ ክብሌ ጥራሕ ይኮነ:
ኣብ ቻርተሩ ሰፊሮም ብሇዉ ዒንቀጻት ክቐጽዕ: ውዕሊት ከትግበሩ ከስገድድ: ብሓፈሻ ዒሇማዊ
ሰሊምን ኣህጉራዎ ጸጥታን ከውሕስ ተመስሪቱ:: ነዙ ሓሊፍነት ተሰኪሙ ክነሱ: ተመሳሰሌቲ ጉዲያት
ብድርብ መሇኪዑታት: ንፖሇቲካዊ ሕሳባት ሓያሊት ሃገራት ብገሌግሌ ኣገባብ እናፈረዯ: መንጠሪ
ባይታ ነቲ ኣብ ሌዕሉ ሃገራት ስገድድ: ይፍትሓውን ይሕጋውን ውሳኔታት ኩይኑ ይርከብ::
ኣብ ጉዲይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንተረኣና’ውን ሻራ ኮይኑ ክውስን ስሇይከኣሇ: ዒማጽን
ተዒማጽን ፈሊሌዩ ክርኢ ኣይበቅዏን:: ኩለ ሕሌፎ ዜነበረ ውሳኔታት ንኽሌቲኦም መንግስታት
ብሓባርን ብማዕረን ይወቅስ:: ባይቶ ጽጥታ ኣብ ጉዲይ ኤርትራ ከምቲ ዜሓሇፈ ፍርቂ መን ኣብ
ሌዕሉ ኤርትራን ህዜባን መዲርግቲ ኣሌቦ በዯሌ እናተፈጸመ እናረኣየ ዜዖረ: እናሰምዏ ዜጸመመ:
ልም’ውን ታሪኽ ክዯግም ተራእዩ::
ባይቶ ጽጥታ ኣብ ክንዱ ዜተዋህበ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ተግብር: ብጸቕጢ ምምሕዲር ኣመሪካ
ንስሌጣን ኮምሽን ዶብ ዜጻረር ክሌተ ሓሳባት ኣቕሪቡ ኔሩ::
 ባይቶ ጸጥታ ካብቲ ሕጋዊ ሓዱድ ብምውጻእ ‚ብስም ተፈጢሩ ል ጸገም ንምእሊይ‛ ተ

(ዱያልግ) ክግበር ኣሇዎ ብምባሌ ንዕኡ ሳሌጥ ፍለይ ሌኡኽ ሕቡራት ሃገራት ካናድያዊ
ሚስተር ልያድ ኣክስዋርዙ መዙዘ :
 ኣብ ፈሇማ 2006 ‚ምቅሌጣፍ ምምሌካት ዶብ‚ ብዜብሌ ተበግሶ: ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ኣብ
ክትዕ ኣእቲኻ ንምብራዜ ዜዒሇመ ኮይኑ: ነዙ ሳሌጥ ኣመሪካዊ ጀነራሌ ፉሌፎርድ መዙዘ:
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(ተራ ኣውሓስቲ ስምምዕ ኣሌጀርስ: ባይቶ ጸጥታ: ምምሕዲር ኣመሪካ: ጉዲይ ኣፍዯገ ባሕሪ)
በዙ መንጽር ምስንርእዮ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ጉዲይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዯጋጊሙ ሌምሰቱን
ፍሽሇቱን ብየወሊውሌ መንገዱ ኣረጋጊጹ ክበሃሌ ይከኣሌ::
ሓንቲ ከም ኣብነት ክትጥቀስ ትከኣሌ ኣብ ሌዕሉ ወያነ ተግባር ይተሓወሳ ብቓሌ ውሳኔ
ኣሕሉፉ ኔሩ:: ብዕሇት 17.07.2002 ኮሚሽን ዶብ: ወያነ ኣብ ወሽጢ ግዜኣት ኤርትራ ኣብ ዒዱ
መንጎሌ ሰፈራ ከምካየዯ ምስ ኣረጋገጸ : ባይቶ ጸጥታ ብውሳነ ቊ. 1430 ኢትዮጵያ ነቲ ሓድሽ
ሰፈራታት ኣብ ውሽጢ 30 መዒሌቲ ከተፍርሶ ኣዙዘ::
ምምሕዲር ኣመሪካ:ምምሕዲር ኣመሪካ ብዋጋ ህዜቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ: ብዋጋ ህዜቢ ኤርትራ ብፍሊይ: ኣብ
ኢትዮጵያ ዜመጹ ዜተፈሊሇዩ ስርዒታት ከተጎብሌሌን ከተገብሌን: ዜሓሇፈ 60 ዒመታት ዜፈጸመቶ
በዯሌ ነብሱ ዜኸኣሇ ኣርእስቲ ስሇዜኾነ: ንልሚ ኣለታዊ ተራ መንግስቲ ኣመሪካ ድሕሪ ብይን
13.04.2002 ኣተኲረ ጭብጥታት ከቕርብ ኢየ::


ኣምባሳዯር ኣመሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ነበር ጆን ቦሌቶን ኣብ መጽሓፉ ከምዙ ክብሌ
ኣስፊሩ ነሩ : ‛ብርግጽ ኣነ ጸግዑ የብሇይን ናይ ኤርትራ ነጥቢ ግን ሓቅነት ሇዎ ኮይኑ
ይስመዒኒ:: ኢትዮጵያ ኣብ 2000 ዜቐረበ ተሰማሚዒትለ ከተብቅዕ: ዜኣተወቶ መብጽዒ
ጠሉማ ኢያ:: ኣነ ነቲ ጸገም ክንፈትሖ ኣሇና: እናረኸሰ ክኸይድ ሱቕ ኢሌና ክንርኢ
የብሌናን ይብሌ ነረ:: ፈረንሳ: ጃፓን: ካሌኦት ኣባሊት ባይቶ ጸጥታ እውን ምስ ርእይቶይ
ይሰማምዐ ነይሮም:: ንዒይ ፈጺሙ ክርድኣኒ ብይከኣሇ ምኽንያት: ኣብ ሇካቲት 2002
ጃንዲየ ፍሬር ኣንፈታ ብምዚር: እቲ ‚ጌጋ ኢሊ ዜዯምዯመቶ ውሳነ ኮምሽን ዶብ ኤርትራን
ኢትዮጵያን ዲግም ተሊዑለ: ዒቢ ክፋለ ካብቲ ሰሓሕብ ግዜኣታት ንኢትዮጵያ ዜወሃበለ
ኩነት ክፈጥር ሕቶ ኣቕሪባትሇይ:: ነዙ ሕቶ ከመይ ገረ ናብ ባይቶ ጸጥታ ክቕርቦ ሓርቢቱኒ
ኔሩ‛ ::



ኣብ ጥሪ 2006 ተሓጋጋዙት ጉዲያት ወጻኢ ኣመሪካ ኣብ ጉዲያት ኣፍሪቃ ጃንዲየ ፍሬር
ብይ ኣፍሌጦ መንግስቲ ኤርትራ ብስርዒት ወያነ ተሰኒያ ኣብ ሌኡሊዊ መሬት ኤርትራ
ብምብጻሕ: መጻኢ ዕድሌ ባድመ ብረፈረንዶም ክውሰን ሓሳብ ኣቕሪባ::



ብግዜያውነት ፍለይ ወኪሌ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነበር: ኣዝዜ ኤኒፈር
ነዙ ዜስዕብ ጸብጻብ ጺሒፉ ኔሩ ‛ ብ 24 ሰነ 2006 ምስ ተሓጋጋዙት ጉዲያት ወጻኢ
ኣመሪካ ጉዲያት ኣፍሪቃ ጃንዲየ ፍሬር ኣብ ኣዱስ ኣበባ ተራኺበ ነይረ:: ‚ ኮምሽን ዶብ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዒጻጻፊ ኣይኮነን‛ ዜብሌ ናይ ጣዕሳ መግሇጺ ነይርዋ:: ነቲ ጸገም
ንምፍታሕ ካሌእ ተማዒዲዊ መስመር ፈጢራ ከምሊ ገሉጻትሇይ:: ብርእይቶኣ: ምምሌካት
ዶብ በቲ ኤርትራ እትዯሌዮ ሊ መሌክዕ እንተኾይኑ ግብራውነት ይብለ ኢዩ::
ብተወሳኺ: እቲ ፍታሕ ንኢትዮጵያ ርብሕ ምእንቲ ክኸውን ምምሌካት ዶብ ብይ
ድያልግ ክፍጸም የብለን በሃሉት እያ:: ‛



ኤሇክትሮኒካዊ መሌእኽቲ(ኬብሌ) ኤምባሲ ኣመሪካ ኣብ በርሉን ናይ ዕሇት 11 ነሓሰ 2009
ነዙ ዜስዕብ ኣስፊሩ ይርከብ:: ‚ ኢትዮጵያ: ንምርግጋእ’ቲ ዝባ መተካእታ ይርከባ መሻርኽቲ
ምዃና ተሰማሚዕና ኢና:: ዶባዊ ምስሕሓብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዯስኪለ ል ንመጻኢ
ኣርሒቕካ ብምርኣይ ኢዩ::‛



ብስም ባይቶ ጸጥታ ኣብ 2009ን 2011ን ዜሓሇፉ ክሌቲኦም ይፍትሓውያን ይሕጋውያን
ቀጻዕቲ እገዲዲት ቀንዱ ሃንዲሲት ምምሕዲር ኣመሪካ ከምዜኾነት ጃንዲየ ፍሬር ብቓሊታ
ከምዙ ክትብሌ ኣረጋጊጻቶ ኣሊ:: ‚ምምሕዲር ኣመሪካ ዜተኸተል ስትራተጂ: ኤርትራ ካብ’ቲ
ሕጋዊ መስመር ፈሌከት ምባሌ ስሇዜኣበየት ንምምብርካኻ ወይ ምቕጻዒ ‛እዩ ኔሩ ትብሌ::‛
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(ተራ ኣውሓስቲ ስምምዕ ኣሌጀርስ: ባይቶ ጸጥታ: ምምሕዲር ኣመሪካ: ጉዲይ ኣፍዯገ ባሕሪ)

so(Dialogue) ድርድር
ተ ብቛንቛ ወየንቲ ማሇት እቲ ‚ንብረትኩም ከምዜኾነ ንሕናን ዒሇምን ዜፈሌጦ: ግን ንሕና
እንብህጎ: ንዒና እንተ ይ ሂብኩምና: ኣብ ቀጻሉ ኲናት ኢኾም ክትነብሩ::‛
ተ ንዯሊይ ሰሊም ዯሊይ ፍትሒ: በቲ ዜተሓተ ትርጉሙ: ክሌተ ሰብ ጉዲይ ንሇዎም ሽግራትን
ፍሌሌያትን ኣብ ሓዯ መኣዱ ኮፍ ኢልም ጉዲዮም ብምርድዲእ ክፈትሕለ ኽእሌ ባይታ ወይ
መድረኽ ማሇት ኢዩ:: በዙ መዲይ ክርአ እንከል ተ ኣድሊዪ ጥራሕ ይኮነ ጸጋ ኢዩ::
ድሕሪ 2003 ዒ.ም ብተዯጋጋሚ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዯገፍቱን ክህቀን ዜጸንሐን ልን
ብርዐን ፈተነ: ብስም ተ ንመግስቲ ኤርትራ ኣታሉሌካ: ኣእሚንካ: ሓንሳብ ሃዋርያ ሰሊም
ክትመስሌ ኣርማ ጻዕዲ ርግቢት ሒዜካ: ሓንሳብ ንብዒት ሓርገጽ እናነባዕካ: ኣሕዋት እንዱና:
ፈተውትኹም እኮ ኢና: ካባና ንሊዕሉ እኮ ዜሓሌየሌኩም የሇ: ወሊ ኣብ ኣስመራ ኬድና ክንራረብ
ንኽእሌ ኢና እናበሌካ ምጉስስ: እዙ ምስይሰሌጥ ኣፈራሪሕካ: ኣገዱድካ: ካብ'ቲ ሕጋዊ መገዱ
ኣውጺእካ: ነቲ ቀያድን ናይ መወዲእታን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኣብ ጎሓፍ ዯርቢኻ: ኣብይውዲእ
ናይ ተን ሽምግሌናን ሓሸውየ ንኽኣቱ ቀጻሉ በብዒይነቱ ፈተነታት ምክያድ:: እቲ ገርም ነቲ
ዕበዮም: ቅድሚ ኩለን ሌዕሉ ኩለን ዜፈሌጦም ህዜብን መንግስትን ኤርትራ: እንተተመሰሇልም
ከጋግዩ ኣብፈተነ ጸኒሖምን ይርከቡን:: ህዜብን መንግስትን ኤርትራ ካብ ዜሓሇፈ ብዘሕ
ስሇተማህረ: ዜሓሇፈ ይኣክሌ: ተ ከተካይድ ምስ መን ? ከመይ ? ንምንታይ ? ዜብሌ ሕቶታት
ክትምሇስ ይግባእ::
1. ተ ኣብ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ:- ተ ብስም ገዚ ከይምቀሌ: መቓብር ከይፈርስ:
ቤተክርስትያን ከይምቀሌ: ግራት ከይምቀሌ ዜብሌ ምኽንያታት ቅቡሌ ኣይኮነን:
ምኽንያቱ ኣብ ጸቢብ ዒንከሌ ብሕውነታዊ መገዱ: ብሽምግሌና : ብኲናት: ክፍታሕ
ተፈቲኑ ስሇይሰሇጠ : ኣብ መወዲእታ ኣብ ቤት ፍርዱ ከይድና ፈራዲይ ዜሃቦ ውሳኔ
ብይ እግባይ ክንቅበሌ ስሇዜፈረምና : በዙ መሰረት ጉዲይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን
ከራኽር ይኮነ ዜተፈርዯ: ሽምግሌና ይኮነ ትግባረ: ዐዯት ይኮነ ምስግዲድ ውሳኔ:
ጥራሕ ዜሓትት ብሕጊ ሓንሳብን ንሓዋሩን ዜተፈትሐ ጉዲይ ስሇዜኾነ: ተ ኣየድሌን::
2. ምትእምማን ክነድቅ:- ሌኡሊዊ መሬት ወሪርካ: ታሪኻዊ በዯሌ ኣብ ሌዕሉ ህዜብን
መንግስትን ኤርትራ ፈጺምካ: ዜተበጽሑ ስምምዒት ረጊጽካ : ዜምድና ንመስርት ዜብሌ
ኣበሃህሊ ኣሽካዕሊሌ ስሇዜኾነ: ቅድምን መጀመርታን ሰራዊት ኢትዮጲያ ካብ ሌኡሊዊ
መሬት ኤርትራ ይውጻእ: ድሕሪኡ ብድላትን ብይ ጸቅጥን ንክሌትኡ ህዜብታት
ብርብሕ ኣገባብ ርክባት ይካየድ::
ተጻብኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሌዕሉ ሃገረ ኤርትራ:መራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዜተኻየዯ መሪር ኲናትን ውሳኔ ኮምሽን ዶብን: ዕሊምኦም
ስሇ ይወቕዐ: ኣብ ክንዱ ዜሓሇፈ ይኣክሌ ብምባሌ መንገዱ ሰሊም ዜመርጹ: ንኤርትራ ከዲኽሙ
ክሰርሑ ጸኒሖምን ኣሇውን:: ኣብ ሕዲር 2002 ዜወጸ ሰነድ ‚ ፖሉስን ስትራተጂን ጉዲያት ወጻእን
ድሕነትን ፈዯረሊዊት ዱሞክራስያዊት ኢትዮጵያ‛ :
 ኢትዮጵያ ዜምድና ምስ ኤርትራ እትጅምር እቲ ሓዯጋ ካብ ምንጩ ምስዜነጽፍ ማሇት
ኣብ ስሌጣን ል ጉጅሇን ኣጀንድኡን ምስ ዜቕየር ጥራይ’ዩ:
 ሻዕቢያ ኣብ ስሌጣን ክሳብ ል ምቅርራብ ዜብሃሌ የሇን:
እዙ ኣብ ግብሪ ክውዕሌ
 ዜተፈሊሇዩ ጉጅሇታት ኣኻኺብካ ቁጠባውን ወተሃዯራውን ሓገዚት ምሃብ:
 ንኤርትራ ንምንጻሌ ምስ ዜተፈሊሇዩ ሃገራት ኪዲን ምምስራት(ንኣብነት: ስለስ ክዲን ሰንዒ)
 ስነኣእሙራዊ ኲናት ምክያድን: ቀጻሉ ናይ ስግኣት ኩነታት ምፍጣር:
 እንሌሇየለ እንሕበነለን ሓድነትና ምብታን:
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(ተራ ኣውሓስቲ ስምምዕ ኣሌጀርስ: ባይቶ ጸጥታ: ምምሕዲር ኣመሪካ: ጉዲይ ኣፍዯገ ባሕሪ)

ኣፍዯገ ባሕሪ ኤርትራ (ኣገሌግልት ወዯባት ኤርትራ ንኢትዮጵያ):
መንግስቲ ኤርትራ ወዯባት ኤርትራ ንመንግስትን ህዜብን ኢትዮጵያ ክፉታት ክኾና ከምሇወን
ኣብዜተፈሊሇየ እዋናት ኣቀዱሙ ኣተንቢሁ ጥራሕ ይኮነ ቃለ ኣይኣዕበረን:
ከም ኣብነት ኣብ መጽሄት ሳግም ፍለይ ሕታም ቅጺ 2: ቁ.10: ጥቅምቲ 1990 ዜተገብረ ሓተታ
ንተዒብ: ዋና ጸሓፊ ተጋዲሊይ ኢሰያስ ኣፈወርቂ
ሕቶ ኣፍዯገ ባሕሪ: ቅድሚ ሕጂ ኮነ ሕጂ: ዯርግን ንዯርጊ ዜመስለ ሓይሉታትን ኣብ
ውሽጢ ኢትዮጵያ ዜጉስጉስለ ጉዲይ ኢዩ:: ኣብዙ እዋን’ዙ ብፍሊይ ባጽዕ ኣብ ትሕቲ ህ.ግ.
ድሕሪ ምእታዋ ከኣ ምቹእ መጎሳጎሲ ባይታ ረኺብናለ ኢልም ዜዯፍእለ ሇዉ ኢዩ::
‚ከምዚ ትርእዩዋ ሇኹም እያ: ጽባሕ ንግሆ ዒሰብ እንድሕር ተዒጽያ ከኣ: ሊምባ የሇ: ጨርቂ
የሇ: ተሓኒቕና ክንመውት ኢና ‚ ዜብሌ ስግኣት ኣሕዱርካ: ነቲ ህዜቢ ኣብ ጎድኒ’ቲ
ስርዒትን ሰራዊቱን ከም ዜስሇፍ ንምግባር ብቐጻሉ ይሰርሓለ ኣል: ካሌኦት ምስኡ
ዜተሓባበሩ ሓይሌታት እውን ብተመሳሳሉ መታት የካይደ ኣሇዉ::
ኣብ ህ.ግ. እውን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዜተፈሊሇዩ ኣጋጣሚታት ከም ዜተገሌጸ ናይ ባሕሪ
መስኮት ከም መሳርሒ: መሕነቒ ወይ ድማ ንህዜቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጥሜትን ድኽነትን
ድንቁርናን ከም ዜነብር ንምግባር: ኩለ ናይ ባሕሪ ኣፍዯገ ዒጺኻ ምቕታለ ዜብሌ
ኣተሓሳስባ የሇን :: ኣብ ህ.ግ ኣብ መንጎ ህዜቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምለእ ጥዕና ሇዎ
ዜምድና ክምስረት ኣሇዎ ዜብሌ ኣተሓሳብ እዩ ል::
‚ ናይ ሓዯ ሰሊምን ምርግጋእን ነቲ ካሌእ ከምዜሕግዜ ምግባር: ሓዯ ብዋጋ ናይቲ ካሌእ
ሰሊምን ምርግጋእን ክረክብ እንተ ተሓሲቡ: ሰሊምን ምርግጋእን ኣብቲ ዝባ የሇን ‛ ::
ኣዱስ ኣበባ ኮንፈረንስ ኢህወዯግ 1991:- ወዯባት ባጽዕን ዒሰብን: ንህዜቢ ኢትዮጵያን ቁጠባ
ኢትዮጵያን ኣገሌግልት ክህባ ክፉት ከምዜኾና: ኣብ ዜተፈሊሇዩ ናይ ቁጠባ ሜዲታት
ብሓባር ክንሰርሕ ክንተሓጋገዜ ኣድሊዪ ምኻኑ ብምርድዲእ: ድሕሪ’ዙ : መሪር ቃሌሲ:
መስዋእቲ ዜተረኸበ ናይ ክሌቲኡ ህዜብታት ዒወት: ብዜተፈሊሇየ መንገዱታት ንምድኻሙ:
ግዲማዊ ሓይሌታት'ውን ንምውቅዐ ዜብገሱ ክህሌዉ ስሇዜኽእለ: ንናይ ክሌቲኡ ህዜብታት
መኽሰባት: ንምዕቃብ: ኣድሊይነቱ ርደእ ስሇዜኾነ: ብይካ እዙኣቶም ነቲ ቅድሚ ሕጂ
ዜጸንሐ መሪር ናይ ጽሌኢ ታሪኽ ንምፍዋስን ንምምሊስን: ናይ ሓባር ስራሕ ስሇዜሓትት:
ብወገንና ቅድሚ ሕጂ ከነቕርቦ ዜጸናሕና ሓሳባት ናብዙ ኮንፈረንስ ተርዙሩ ኣብ ወረቐት
ቀሪቡ ኣል:: ኣብዙ ዯጋጊመ ከረጋግጾ ዜዯሉ: መንፈስና ንብድሕሪ ሕጂ ዜመጽእ: ንመጻኢ
ዜምድናታትና ከመይ ጌርና ከነመዒራሪ ንኽእሌ ናብ ዜብሌ ጠመተ ምዃኑ: ነዙ ክሌቲኡ
መንግስታት ይኹን: ምሕዜነት ህዜብታት ይኹን : ምርድዲእን ዜድሇ ጻዕሪ ክንገብር ምዃና
ነረጋግጽ::
መንግስቲ ኤርትራ ቃለ ከይኣዕበረ ወዯባት ኤርትራ ንህዜብን መንግስትን ኢትዮጵያ ክፉታት
ከምዜነበራ ንኹለ ብሩህ እኳ እንተኾነ: ሓዯ ካብ መራሕቲ ወያነ ነበር ኣምባሳዯር ኣውዒልም
ወሌደ: ከም ወኪሌ ኢህወዯግ ኣብ ዒሰብ ኣብ ዜነበረለ እዋን ትዕዜብቱ ምስተሓተተ ከምዙ ክብሌ
መሌሲ ሂቡ ነሩ:
መራኽብ ኢትዮጲያ ኣብ ወዯብ ዒሰብ ነጻ ኣገግልት እናረኸባ: ኣብ ክንዱ ኣብ ጥቅሚ ህዜቢ
ኤርትራ ክውዕሌ ዜኽእሌ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ብዶሊር ዜኸፍሊ: ብቅርሺ ኢትዮጵያ ኢየን ዜኸፍሊ::
ኣምባሳዯር ኣውዒልም ብምቕጻሌ ካብ 1 ሰነ ክሳብ 20 ሓምሇ ኣብ ል ግዛ ካብ ወዯብ ዒሰብ: ኣብ
ኢትዮጵያ ናብ ዜተፈሊሇየ ክፍሊተ ሃገራት: መዲበርያ: ስርናይ: ጨው: ነዲድን እናተዕ ጸኒሑ::
እዙ ምጉዕዒዜ እዙ: ካብ ዒሰብ ናብ ክፍሇ ሃገር ኢትዮጵያ ክንገሌጽ ከሇና: እዙ ምምሌሊስ
ብኢህወዯግ ዜተፈጸመ ኣይኮነን:: ብኹልም መሓውራት ህዜባዊ ግንባር ኣብ ዒሰብ’ዩ:: ካብ ወዯብ
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ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን

(ተራ ኣውሓስቲ ስምምዕ ኣሌጀርስ: ባይቶ ጸጥታ: ምምሕዲር ኣመሪካ: ጉዲይ ኣፍዯገ ባሕሪ)
ጀሚሩ: ማሪታይም: ካብኡ ከኣ ምምሕዲር ዒሰብ: ክሳብ’ቲ ሇይትን ቀትርን ዜሰርሕ ል ኣብ
ብልኮ ል ተጋዲሊይ ህዜባዊ ግንባር ናቱ ኢድን ተራን ዜኣተዎ ስርሓት ኣል::
ኣይተ ገብሩ ኣስራት መሰሌቱን:ብርእይቶይ ቃሇ ምሌሌስ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ኣብ ድምጺ ረድዮ ኣመሪካ ኣብ ጉዲይ ኣፍዯገ
ባሕሪ: ተ(ድርድር): ሓሌዮት ህ.ው.ሓ.ት: ኣሌዑለ እኳ እንተተዚረበ ብሓፈሻ ኣብን ሰሇስተ
ንጥብታት ክጥመር ይከኣሌ::
1. ምድፋር ሌኡሊውነት ኤርትራ
2. ምንብርካኽ ህዜቢ ኤርትራ (ክሳደ ክምዜዯንን ምግባር)
3. ብዋጋ ህዜቢ ኤርትራን ህዜቢ ኢትዮጵያን ምምስራት ዒባይ ትግራይ
ብዚዕባ ኣፍዯገ ባሕርን ተን ዜምሌከት: ኣጠማምታ መንግስቲ ኤርትራን ኣቐዱመ ኣብ ሊዕሉ
ኣስፊርዮ ስሇሇኹ ኣብን ዜስዕባ ጸቂጠ ርእይቶይ ክህብ::
ሓሌዮት ህ.ው.ሓ.ት. ንህዜቢ ኤርትራ:ህ.ው.ሓ.ት ንህዜቢ ኤርትራ ካብ ኤርትራውያን ንሊዕሉ ትሓሌየለ ዜብሌ ንሰማዑኡ ስዯምም
ጨሇ ረባ:: እታ ዜሓሇፈ ሓሉፉ‘ዩ ቁስሌና ኣይንሕከኽ ዜበሇት መሌሓስ: ብጽፍራ ይኮነ
ብፋርከታ ቁስሉ ኤርትራውያን ሓኺኻ ድመየት: እታ ሕብሪ ዒይኒኹም ዯስ ኣይበሇናን ኢሊ
ኤርትራውያን: ኤርትራዊ መበቆሌ ሇዎም ኢትዮጵያውያን ብሓይሉ ብረት በሌማማ ባረረት:
እታ መቓብር ስውኣት ብታንክታት ፍረሰት: እታ ብዘሕነትና ኣብ ክንዱ ምረቓ መርገም
ክትቕይር ዜከኣሊ ትገብር ሊ ጭፍራ: ብፍቕሪን ሓሌዮትን ኤርትራውን ሕቕቕ ክትብሌ ምርኣያ
ናይ በሓቂ ከብድኻ ዜበሌዕ ሕማቕ ትርኢት::
ብናተይ ገምጋም ህ.ግ. ካብ ወያነ ንሊዕሉ ንህዜቢ ኢትዮጵያ ይሓሉ:ህ.ግ. ኣብ ህውከት ሇዎ ከባቢ: ንበይንኻ ሰሊምን ብሌጽግናን ከተረጋግጽ ኣይከኣሌን ኢዩ ኢለ
ስሇዜኣምን: ንውድባት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንወያነ ትግራይ ብፋሌይ ሌዕሉ ዜዕተር ንዋታዊ ሓገዜ:
መስመሮም ከስተኻኽለ በርከተልም ሓይሉ ሓሳባት (ረቒቕ ሓሳባት) ይበዜሕ::
ካብቲ ብዘሕ ዉሑድ ኣብነታት:-(መጽሄት ሳግም ቅጺ 3 ቁ. 2 ሌካቲት 1991) ተጋዲሊይ ኣሊኣሚን
መሓመድ ስዑድ ኣባሌ ፖሇቲካዊ ቤትጽሕፈት ህ.ግ. ኣብ 1ይ ጉባኤ ኢ.ህ.ወ.ዯግ. 17-23 ጥሪ 1991
ዜስመዖ ቃሌ ወድብ ህ.ግ. ::
ኣብዙ እዋን እዙ ዜግበር ጉባኤ ንሓቀኛ ኩነታትን ቃሌሳዊ ምዕባሇታትን ህዜብታት ኢትዮጵያ
ብግቡእ ክግምግም ጥራይ ይኮነ: ኣብ ወሳኒ መድረኽ ተበጺሑ ስሇ ል: ናይ ቀረባን ርሑቕን
ዕድሌ ህዜብታት ኢትዮጵያ ብኽውንነታዊ መንገዱ መዙኑ ቅኑዕ ሜሊ ክሕንጽጽን ክኽተሌን
ስሇዜሕተት: ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንሊዕሉ: ዜያዲ ሓሊፍነት ከምሇዎ ምዜኽኻር ንፍለጥ ነገር
እንዯገና ምጽቓጥ ጌርካ ክውሰድ እሊቦ::
ህዜቢ ኤርትራ መሰሌ ርእሰውሳኔኡ ከረጋግጽ ኣብ ናይ መጨረሽታ ወሳኒ መድረኽ ቃሌሲ ኣትዩ
ኣል:: ኣብ ኢትዮጵያ ሰሊምን ዯሞክራስን ፍትሕን ከይነግሰ: ሰሊምን ምርግግጋእን ስሇይርከብ
ድማ: ህዜቢ ኤርትራ ንዯሞክራስን ንመሰሌን ንዜካየድ ቃሌሲ ህዜብታት ኢትዮጵያ ብሇዎ ዕቕሚ
ክተሓጋገዜ ጸኒሑን ኣልን: ክቕጽል እዩ‘ውን:: ፍትሓዊ ፍታሕ ጉዲይ ኤርትራን ዯሞክራስያዊ
መተካእታ ኣብ ኢትዮጵያን ይነጻጸሌን ዜጸሊሇውን ሕቶታት ስሇዜኾነ: እቲ ብዯም ሓድ ሕድ ኣብ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዜተነዯቀ ምሕዜነት ቃሌሲ ክሌቲኡ ህዜብታት ክሳብ ምለእ ዒወት ነባሪ'ዩ ::
መሌእኽቲ መሪሕነት ወያነ
ናብ ፖሇቲካዊ ቤት ጽሕፈት ህዜባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፣ ኣቐዱምና ምዉቕ ወያናይ
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(ተራ ኣውሓስቲ ስምምዕ ኣሌጀርስ: ባይቶ ጸጥታ: ምምሕዲር ኣመሪካ: ጉዲይ ኣፍዯገ ባሕሪ)

ሰሊምታና ነቕርብ። ቀጺሌና፣ እቲ ዜሃብኩምና ሓበሬታ ኣብ ኣወዲድባና ክንሰርዕ ሓጊዘና እዩ።
ቀዲማይ ውድባዊ ጉባኤ ቅርጽን ዜተመርጹን ኣባሊት ማእከሊይ ኮሚቴን ንገሌጸሌኩም።
ኣካሊት ማእከሊይ ኮሚቴ፣ ኣብ ወተሃዯራዊ ኮሚቴ፣ ኣብ ፖሇቲካዊ ኮሚቴ፣ ኣብ ማሕበረ
ኢኮኖሚያዊ ኮሚቴ፣ ተመቒልም ክሰርሑ ኢዮም። ውድቀት ፋሽሽታዊ ዯርግን ዒወት ቅኑዕ
ቃሌስታትን ታሪኻዊ ግድነት‟ዩ።
ብጻይ ግዯይ ራጽዮን ም/ኣቦ ወንበር 15 ወርሒ 9. 1971 (ብግእዜ)
ቃሌ ስዩም መስፍን ኣብ ገሇ ኣጋጣሚ ዜበል:ዯገፍ ህዚባዊ ግንባር፣ ንዯምክራሲያውያን ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንህወሓት ከኣ
ብፍሊይ፣ ሌዕሉ እቲ ዜጭበጥ ነገራዊ ትሕዜቶ፣ ኣብቲ ንጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ዜሰርሕ ሓሳባት
እዩ::
ህሊወ ናጻ ኤርትራ ይተዋሕጠልም ጸሊእቲ ህዜቢ ኤርትራ ኣብ ጊዛ ዕርበቶም :ድፍረት ሌኡሊውነት ኤርትራ ዜሕመረቱ ርእይቶ ገብሩ ኣስራት: ንኢትዮጵያ ኣፍዯገ ባሕሪ
ይግበኣ‘ዩ ብዜብሌ ሞጎት ዜተሸፈነ: ሕግን ዒሇምሇኻዊ ውዕሊት ኣብ ግምት የእተወ ዕሸሊዊ
ኣተሓሳስባ: ብቕዒትን ንድየትን መራሕቲ ወያነ ግሃዯ ትሕዜቶ ኣሌቦ ሃተፍተፍ ሓሉፉ ቁምነገር
ሇዎ ኣይኮነን:: ብነፍሰ-ምትሓት: ይንዕቁና ኢዮም: ድሕሪት ተሪፍና: ብዜብሌ ኣተሓሳስባ ዜተቓነየ
ኩነተ-ኣእምሮ: ጥሌመትን ክሕዯትን ተዒጢቑ ብምሒር ጽሌእን ቅንእን: ንፈታዊኡ ብድሕሪት
ክወግእ ኣብ ዒሇምና ተራእዩ'ኳ እንተኾነ ኣይከም ወያነን::
መራሕቲ ጃንዲ ወያነ ገብሩ ኣስራትን መሰሌቱን ድሕሪ መሪር ዯማዊ ኲናት ዜተረኽበ ሰሊም
ህዜብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምዜራግ: ነውሕን ሰዉርን ምትኹታኽ ብምክያድ ኲናት
ወሉዖም :: ሌኡሊውነት ኤርትራ ክዯፍር ንቀዯ ፖሇቲካዊ ጥሙሕ መራሕቲ ወያነ: ብሽፋን
ምምሊስ ዜተወረረ መሬት (ባድመ) ሰሇስተ ዒበይቲ ወራራት ኣካይዶም: ብቕሌጽም ህዜቢ
ኤርትራን ሓይሌታት ምክሌኻለን ኣሊሽ ምስ በለ: ኣቐዱሞም ዜተሓሰምዎ ሰሇማዊ ፍታሕ ዕረ
እናጥዒሞም ተቐቢልም: ኣብ ቤት ፍርዱ ቐሪቦም ተረቲዖም :: ምንብርካኽ ህዜቢ ኤርትራ
ኣይሰሇጠን ጥራሕ ይኮነ : እታ መመኽነይታ ነቲ ይምኹኑይ ወራር ዜኾነት ባድመ ናይ
ኤርትራ ምዃና ተረጋገጸ ::
ሓሻኻ ገብሩ ኣስራት ምንብርካኽ ህዜቢ ኤርትራ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ: ኣብ ዜሇዒሇ ስሌጣን ናይ
ምምሕዲር ትግራይ ከል ክርኢ ስሇይተዒዯሇ: ልሚ ኣብ እርጋኑ: ወያነ መጽዮም ምስጉሓፍዎ ኣብ
ርሑቕ ሃገር ኮይኑ: ሒማቕ ህዜቢ ኤርትራ ክርኢ: እንተተኻእሇ ብሂወቱ ከል ሓሳብ ሌቡ
ክሰምረለ: እንተይተኻእሇ ዲሕረዎት ወሇዶ ኢትዮጵያውያን መጽሓፍ ገብሩ ኣንቢቦም ወድቀት
ኤርትራ ክዉን ክገብሩ ትምኒቱ ይገሌጽ::
ሌኡሊውነት ኤርትራ ብዜኾነ ተኣምር ንድሕሪት ክምሇስ ይክኣሌ ሓቂ:ህዜቢ ኤርትራ ድሕሪ መሪርን ነዊሕን ተጋድል: መግዚእታዊ ስርዒት ኢትዮጵያ ዯገፍቱን ስዑሩ
1991 ብቕሌጽሙ ዒወት ምስ ጨበጠ: ከም ገብሩ ኣስራት ዜኣመሰለ “ ብናፍቖት ኣፍዯገ ባሕሪ
ዜዒበደ‚ መራሕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክሰኣኑ ስሇይክእለ: ብሓይሉ ረጋገጾ ዒወት ብመንገዱ
ረፈረንዶም ብ1993 ሕጋውነት ኣሌቢሱ: ዲግማይ ከቢድ ዋጋ ከፊለ ብቕሌጽሙ ሃገር ኣውሒሱ:
ብመንገዱ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ 13.04.2002 ሕንጻጽ ዶባቱ ብምንጻር: ኤርትራ ምስ ክሌተ ወዯባታ
ኣካሌ ኢትዮጵያ ዜብሌ ሞጎት: ሓንሳብን ንሓዋሩን ከምይኮነት መዯምዯታ ገይሩለ::
ምኽሪ ንኣይተ ገብሩ ኣስራትን መሰሌቱን “ህሌወነት ንጻ ኤርትራ ተቀቢሌካ: ከም መራር ከኒና
ምስትውሕጣ ጥራሕ‘ዩ: ሕማም ኣፍዯገ ባሕሪ ዜፍወስ::‚
ኣብ መዯምዯምታ
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(ተራ ኣውሓስቲ ስምምዕ ኣሌጀርስ: ባይቶ ጸጥታ: ምምሕዲር ኣመሪካ: ጉዲይ ኣፍዯገ ባሕሪ)
መበገሲ ጽሑፈይ ነቲ ጸጸኒሑ ብጭቕ ዜብሌ መርገጺ መራሕቲ ወያነ ብሓፈሻ: ኣጠማምታ ገብሩ
ኣስራት ብፋሊይ ኣብ ጉዲይ ሌእሊውነት ኤርትራ እዩ:: ኩለ ዜፈሌጦ ንምዜኽኻር ተባሂለ ዜተዲሇወ
ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ማእከሌ ዜገበረ ተኸታታሉ ጽሑፈይ: ብኣንጻር ገብሩ
ኣስራትን መሰሌቱን ንኣጀማምራን ኣማዒዕብሊን ግጭት ዶብ ቕርብዎ ናይ ፈጠራ ምጐት:
ንምብዲህ ሓጋዙ ክኸውን ተስፋ እገብር::
“ራጊ ማይ እንከል: ጽሩይ ማይ ነይስተ‚ ከምዜበሃሌ: ህዜቢ ኤርትራ ናጽነቱ ብቕሌጽሙ ምስ
ኣረጋገጸ: ዜተረኸበ ሰሊምን ራህዋን እናስተማቐረ ሃገሩ ክሃንጽ ብሌዐሌ ኒሕ ብምብጋስ: ኣብ ኩለ
ጽሊታት ምዜገቦ ዒወታት ንምድራዕ: 1997 ንድፊ ሃገራዊ ቕዋም ኣጽዱቑ : ሃገራዊ ባጤራ
ኣውጸአ:: ልሚ ከም ሃገር ብኽሌተ እግርና ረጊጽና ኢና: ራእይና ማሕብራዊ ፍትሒ ንምንጋስ
ዜኣተናዮ መብጸዒ ብዜሇዒሇ ዯረጃ ከነትግብሮ ንኽእሌ ኢና ኣብ ዜበሌናለ እዋን: ቅድሚ 16
ዒመታት ጉዕዝና ንምዕንቃፍ: ወየንቲ ዲንጋ ሓያሊት ኣሚኖም ብዶብ ኣሳቢቦም ኲናት
ኣዊጆምሌና:: ምክሌኻሌ ሃገር ናይ ቀዲምነት ቀዲምነት ስሇዜኾነ: ምለእ ዒቕምና ብምኽታት ኣብ
ሓያሌ መኸተ ተጸሚድና ከቢድ ዋጋ ብምኽፋሌ ወራር ኣበርዑንና: ኣብ ቤት ፍርዱ ቀሪብና: ሕግን
ንጊ ሓቂን ሒዜና ስሇዜሞጏትና ረቲዕና::
ከምቲ ኩለ ዜፈሌጦ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሽደሽተ ኣዋርሕ ድሕሪ ብይን ኮሚሽን
ዶብ ኣብ ባይታ ተመሌኪቱ: ሰሊም ሰፊኑ: ህዜቢ ኤርትራ ብምለእ ዒቕሙን ናይ ስራሕ
ተወፋይነቱን ሃገሩ ከሌምዕ ዜወፍር: ብሰንኪ ምሕንጋድ ወያነ: ሌሙስ ተራ ባይቶ ጸጥታን: ኮነ
ኢለ ክድህከና ንቀዯ ምምሕዲር ኣመሪካ: ንዒሰርተ ክሌተ ዒመታት ኣብ ኩነተ ሰንፈሊሌ: ኣይ
ሰሊም ኣይ ኲናት ክንጸንሕ ተገዱድና ጥራሕ ይኮንና: ክሌተ ይፍትሓውያን እገዲታት ብይ
ዜኾነ ጭብጢ ተበየኑሌና ኣይተጸዒድናን::
ጅሆ ውዱታቶም ኮይና: ተጸበይቲ ምጽወታ ብምዃን: ኣእዲውና ርጊሕና ኣብ ትሕቲ ርህራሀ
ሇገስቲ ሃገራት እናነባርና: ብጥምየት ዒቕትን ክንሳቐ: ዜተወጠነ መዯብ ኣፍሺሌና::
ዒቕሌና ጸንቂቕና: ኒሕና ኣዕሪብና: ናይ መኽተ ወንና ዯኺሙ: መኣዜንና ኣጥፊእና: መሳርዕና
ተሪጉ: ፋሕ ብትን ክንብሌ ዜዒሇመ ሽርሒ ምምሕዲር ኣመሪካ ብኢድ ውያነ ኣይተዒወተን: እኳ
ድኣ ብጽንዒት ስሇዜመከትና: ከም ሃገር መሉስና ሰዊድና እምበር ኣይተኮርመሽንና::
ብጊሓቱ ዲንጋና ኣሚንና: ጽግዕተኛ ምዃን ነጺግና: ብርእሰ ምርኮሳ ሰሪሕና ባህሉ ዒያይነት ስሇ
ዜኾስኮስና: ነብስና ኪኢሌና : ንመጻኢ መበገሲ ዜኾነና ባይታ ከነንጽፍ በቂዕና::
ድሕሪ እዙ ኹለ ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ ኤርትራ ዜተፈጸመ በዯሌ: ወያነን ዯገፍቱን: ንመንግስትን
ህዜብን ኤርትራ ብስም ተ: ብስም ዜምድና ኣብ ንቡር ክምሇስ: ብስም ምትእምማን ክንፈጥር:
ወግሐ ጸብሐ ብዜተፈሊሌየ ኣገባብ ዜሓትዎ ሇው ኣብ ሌኡሊውነት ሃገር ሕድገት ክንገብር
ስሇዜኾነ: እዙ ይሕሰብ ኢዩ:: ምኽንያቱ ነብስወከፍ ትርብዑት ሜተር ኤርትራ ክቡር ሂወት ጀጋኑ
ስሇዜተኸፈል:: ብተወሳኺ ኣብ ሌዕሉ ኤርትራ መሬት ብዯሆ መኸተን: ንሌዕሌና ሕጊ ብሓይሉ
ጥሒሱ: ንህዜቢ ኤርትራ እንተ ብምትሊሌ እንተስ ብስገዲድ ድላቱ ኣብዚ ሓሊሌ መሬት ስውኣት
ከተግብር ዜኽእሌ ዜኾነ ሓይሉ የሇን:: ዜጠራጥር እንተል ታሪኽ 30 ዒመት ይወከስ::
ተወሪሩ ል መሬትና ብሰሊማውን ሕጋውን ኣገባብ ክንመሌስ ከይተሓሇሌና ኣብንሰርሓለ እዋን:
እቶም ብጽሌእን ቅርሕንትን ዜዒወሩ: ብነብሰ ምትሓት ዜሳቐዩ ዯመኛታት ጸሊእትና: መንገዱ
ሰሊም ተሓሲሞም: ከም ሃገር ከይንህለ: ከምህዜቢ ከይንቕጽሌ: ንሕና ወይ ንሶም ኢልም
እንተተሊዑልም : ህዜቢ ኤርትራ ንሕና ውይ ንስኹም ኢለ ዒጸፋ ከምዜምሌስ ጠራጥር የሇን::
ሓያሌ መኸተና ናጻ ኤርትራ ወሉደ:
ሓያሌ መኸተና ሃገር ኣውሒሱ:
ሓያሌ መኸተና ውዱታት ኣፍሺለ:
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ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን

(ተራ ኣውሓስቲ ስምምዕ ኣሌጀርስ: ባይቶ ጸጥታ: ምምሕዲር ኣመሪካ: ጉዲይ ኣፍዯገ ባሕሪ)
ሕጂውን ሓያሌ መኸተና’ዩ ሰሊም ራጋግጽ: ምኽንያቱ ሰሊም ውጽኢት ናይ መኸተን ፍትሕን
ስሇዜኾነት!!!
ሞጎስን ክብርን ነቶም ኣብ ጫፍ ብሌሒ ናይ ድርብ መኸተ ኮይኖም ንድሕነት ሃገር ገንሽሌ
ክኾኑ: ኣብ ዶባት ዒሪዶም ኣብ ሌምዒት ሃገር ተኣምር ዜሰርሑ ሇዉ ኣባሊት ሓይሌታት
ምክሌኻሌ ኤርትራ::
ሇኣሇማዊ ዜኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና !!!
ወትሩ ዒወት ንሓፋሽ !
ዯበሳይ ነባራይ :
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