ናብ ክቡር ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ
ቀዳማይ ሚኒስተር ፈደራላዊት ዴሞክራስያዊት ሪፖብሊክ ኢትዮጵያ
ኣዲስ ኣበባ፡ ኢትዮጵያ
ቕዳሕ፡ ናብ ክቡር ኣምባሳዶር ዶክተር ሃይለሚካኤል ኣበራ ኣፈወርቅ
ሎንዶን፡ ዓባይ ብሪጣንያ
23 ሕዳር 2018
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ፡
ጉዳይ፡ ንመስርሕ ሰላምን ዝምድናን ኢትዮጵያን ኤርትራን ይምልከት
ብቀዳምነት፡ ምውቕ ሰላምታና ተቀበል። ንስድራ ቤትካ፡ ከምኡ 'ውን ንመላእ ጎረቤት ህዝቢ
ኢትዮጵያ ምውቕ ሰላምታና ክነብጽሕ ንፈቱ።
ነዚ ደብዳቤ ክንጽሕፍ ዝደረኸና ቀንዲ ምኽንያት፡ ንዝኸይድ ዘሎ መስርሕ ምምሕያሽ ዝምድና
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ኮይኑ፡ ነዚ መስርሕ 'ዚ ቅኑዕ ማእዝን ኣብ ምትሓዝ፡ መንግስትኻ
ኣድላዩ ዝበሃል ተግባራዊ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል 'ዩ ካብ ዝብል ተስፋ ዝነቅል'ዩ።
ኣብ ሰነ 2018፡ ንውሳኔ ኮምሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምሉእ ብምሉእ ከም ትቅበሎን፡
ንትግባሬኡ ዝምልከት 'ውን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ-ኩነት ንኽፍጸም መግለጺ የሕሊፍካ። ንሕና 'ውን፡
ነቲ ሽዑ ዝሃብካዮ መግለጺ፡ ብሓጎስን ዓብዩ ተስፋን ተቀቢልናዮ።
ድሮ መግለጺ ካብ ትህብ ሓሙሽተ ወርሒ ሓሊፉ 'ሎ። እንተ ኾነ ግን፡ ትስፉዋት ንኽንከውን
ዝሕግዘና ዋላ ሓንቲ ምኽንያት ዛጊት ኣይረኸብናን። በንጻሩ 'ኳ ደኣ፡ እዚ መስርሕ ሰላም 'ዚ፡
ሓያለይ ሕቶታት ዘልዕል፡ ቀጻልነቱ 'ውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣተወ ኮይኑ ረኺብናዮ።
ከም ትፈልጦ፡ ኤርትራ ወኪል ሕብረተሰብና ዝኮነ ህዝባዊ ባይቶ የብላን። ህዝቢ ቆጽሊ ዘውደቀሉ
መራሒ 'ውን የብላን። ዝእተው ዘለው ውዕላት፡ እሞ ድማ ግሉጽነት ብዝጎደሎ ኣገባብ፡ ኣብ
ዝተናውሐ ግዜ፡ ንዝምድና ክልቲኡ ሃገራት ዝጎድኡ እምበር ዘደንፍዑ ክኾኑ ፍጹም ኣይክእሉን።
ፖለቲካዊ ጸገማት ኤርትራ ብኤርትራውያን ክፍታሕ ይግባእ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለና። ኮይኑ ግን፡
ንዲክታቶር ኤርትራ ብወግዒ ምውዳስ፡ ከምኡ 'ውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጸሙ ዘለው
ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዕሽሽ ምባል፡ ምስ ምትብባዕ ባህርያት 'ቲ
ዲክታቶር፡ ከምኡ 'ውን ምስ ምድጋፍ ነቲ ጨቋኒ ፖሊሲኡን 'ዩ ዝጽብጸብ።
ህዝቢ ኢትዮጵያ ደሓን ይእቶ፡ ንነዊሕ ዓመታት ኤርትራውያን ዑቅባ ደልዮም ናብ ኢትዮጵያ
ክውሕዙ ጸኒሖም 'ዮም። ህዝቢ ኢትዮጵያ 'ውን ጽላል ኮይንዎም ጸኒሑ 'ዩ። ኢትዮጵያ፡ ኣብ ልዕሊ
ንስደተኛታት ዝምልከት ውዕል ጀኔቫ 1951 ክታማ ኣንቢራ እያ። ከምኡ 'ውን ኣብ ልዕሊ
ንስደተኛታት ዝምልከት ናይ 1967 ፕሮቶኮል ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ። ስለዚ፡ ኢትዩጵያ በዞም
ውዕላት ቅይድቲ 'ያ። ኣባላት ጸጥታ ናይቲ ጨቛኒ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከምድላዮምን
ብነጻን ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ ዘለው እዋን፡ ድሕነትን ጸጥታን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ
ንኸይወድቅ ድማ ስግኣትና ኮይኑ ይርከብ።
ቅድሚ 20 ዓመታት፡ ብጥንቃቀ ዘይተተሓዘ ጉዳይ ዶብ፡ ጠንቂ ኣዕናዊ ኩናት ኮይኑስ፡ ህይወት
100,000 ሰባት ጠሊቡን፡ ሚልዮናት 'ውን ኣደዳ ስቃይን ምፍንቃልን ንክኾኑ ኣገዲዱ። ሕጂ'ውን
ውዕል ሰላም ካብ ዝፍረም ኣዋርሕ ኣቁጺሩ 'ሎ። እንተኾነ ግን፡ ምምልካት ዶብ ከምቲ ዝግባእ
ቀዳምነት ተዋሂብዎ ይስረሓሉ የለን።
ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ፡ ዋላ 'ኳ ገለ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ልኡላውነትን መሬታዊ
ሓድነትን ኤርትራ ዘለዎም ኣፍልጦ ዝህቡ እንተኾኑ፡ ገለ ላዕሎዎት ሓለፍትን ኣዳለውቲ ዝተፈላለየ
ስልፍታትን ግን ሓደገኛ ሳዕቤን ከኸትል ዝኽእል፡ ንናጽነት ኤርትራ ዘዋድቅ ቃላት ክስንዝሩ ንዕዘብ።
ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ንጹር መልእኽቲ ካባኻ ክወጽእ እንተ ዘይኪኢሉ፡ እዚ ንዕዘቦ ዘሎና ቃላትን

ሓረጋትን ሓያል ጽልኢ ከስርጽ ይኽእል። ንመስርሕ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘውድቅ ሓድሽ ረጽምን
ግጭትን 'ውን ከኸትል ይኽእል።
ደጊምና ክንብሎ ዝድለ ጉዳይ ኣሎ እንተ ኾይኑ፡ ብርግጽ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን
ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሰላም ንቅበሎን ንድግፎን ኢና። እንተኾነ ግን፡ ነቲ ዘስካሕክሕ ኩነታት
ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝኾነ ጻዕሪ ዛጊት ኣይተገብረን። ኣብ መንጎ ክልተ ኣሓት
ሃገራት፡ ውሑስ ሰላምን ዕርቅን ዝረጋገጽ፡ እቲ መስርሕ ኣብ ሓቂ፡ እምነትን ግልጹነትን ምርኩስ
ምስ ዝገብር ጥራይ 'ዩ።
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር፡ እቲ ካባኻ ንጠልቦ ጉዳያት እዘን ዝስዕባ እየን፦
• ኣብ ኤርትራ፡ ምልክን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ከምዘይ ትድግፍ ዘረጋግጽ ወግዓዊ መግለጺ፡
• ብመሰረት ውሳኔ ኮምሽን ዶብ፡ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሕንጸጽ ምዃኑ ዘረጋግጽ መግለጺ፡
• ኢትዮጵያ፡ ንጸጥታን ድሕነትን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ፖለቲካውያን ውልቀሰባትን ክትከላኸል
ምዃና ዘረጋግጽ መግለጺ፡
• ኢትዮጵያውያን፡ ንናጽነትን መሬታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዘዳኽምን ዘዋድቅን ቃላት ወይ ንጥፈታት
ካብ ምክያድ ንኽቁጠቡ ዝጽውዕ መግለጺ
ምስ ዕዙዝ ሰላምታና
ካብ ብዕለት 23 ሕዳር 2018፡ ኣብ ቀጽሪ ኣብ ሎንዶን ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፊ
ዘካየድና ኤርትራውያን
ጭርሖታት ንህዝቢ ኤርትራ ዘየማእከለ ሰላም ቀጻልነት የብሉን !
ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቢ ኤርትራ አይውክልን እዩ !
ኣብ ኤርትራ ሰላምን ፍትሕን ከይወረደ እሱራት ከይተፈትሑ ዝመጽእ ሰላም የልቦን !
ዘይቅዋማዊ ስርዓት ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ክውክል ሕጋዊ መሰል የብሉን !
ቀጻልነት ሰላም ዝረጋገጽ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስዝሕንጸጽ ጥራይ እዩ !
ድሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይተሓሎ !
ውልቀመላኺ ኢሳያስ ንኤርትራውያን እንዳቀተለ ንኢትዮጵያውያን ክፍቅር ኣይክእልን !

