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ዝኸበርኩም ኣሓትን ኣሕዋትን ኣባላት ውሓኤ 

ብቀዳምነት ዝላዓለን ዝኸበረን ሃገራዊ ሰላምታና ነቅርበልኹም። ቀጺልና ድማ ነቲ 

ህዝብናን ሃገርናን ንምድሓን ዝኻየድ ቃልሲ ዕንቅፋት ኾይኑ ዝጸነሔን ዘሎን ናይ 

ተናጻጺልኻ ምስራሕ፣ተሳጊርጉም በቲ ሓደ ሸነክ እቲ ኣብ ሰለስተ ውድባት ተማቃቂሉ 

ዝጸንሔ ዓቅምታትን ተሞኽሮታትን ኣብ ሓደ ውድብ ተጠርኑፉ ብሓባር ኽትሰርሑ 

ኸሎኹም ዘስዕቦ ናይ ዓቅሚ ዕብየት ስለዝርዳኣናን፣በቲ ካላኣይ ሸነኽ ድማ እዚ 

ብሸነኽኹም ተወሲዱ ዘሎ ኣወንታዊ ስጉምቲ ንኹሉ ደላይ ለውጢ ኣብነት ኾይኑ 

ደድሕረኹም ኽስዕቡ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ስለዘለና እዩ። እዚ በጺሕኹሞ 

ዘለኹም ዕውት ስጉምቲ ንቃልስና ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ኾይኑ፣ ነቲ ኣፉ ተዓቢሱ 

ኣብ ጸልማት ዝነብር ዘሎ ህዝብና ድማ ናይ ተስፋ ጮራ ዝህብ እዩሞ እንቓዕ ኣብዚ 

ኣብቓዓኹም ኣብቓዓና እንዳበልና፣ነዚ ግዜ ዘይህብ ተፈጢሩ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት 

ንምብዳህ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ባይታ ወሪድኹም፣ተግባራውን ዝጭበትን ስጉምትታት 

ኽትወስዱ ኽንሪኢ ካኣ ብሃንቆውታ ኽንጽበ። 

እቲ 23-25 ናሓሰ 2019 ብኣካል ዝተሳተፍኹሞ ካላኣይ ዋዕላ ንቅሎ ኣዴታት ሓንቲ 

ብኤውሮፓ ደረጃ ትውኽለና ኣዋሃሃዲት ኣካል ክትቀውም ዝዓለመ እዩ ነይሩ። እንተኾነ 

ግን ”ከም ዝሓሰብካዮ ዘይኾነስ ከም ዕዳጋ ዝጸናሓካ እዩ ከምዝባሃል” እታ ተሓሲባ 

ዝነበረት ኣዋሃሃዲት ኣካል ኣብ ተግባር ክትውዕል ኣይትኽኣል ዳኣ´ምበር ንሲዒቡ 

ዝመጸ ርኽኽባት ባይታ ፈጢሩ እዩ እንተበልና ካብ ሓቂ ኣይራሓቅናን። ሕጂውን 

እንተኾነ ንኹሉ ኽጋጥመና ዝጸነሔን፣ብሕጂ ኽመጽእ ዝኽእል ዕንቅፋታት ምሳኹም 

ንሽግር ህዝብናን ሃገርናን ንምፍታሕ ድሉዋት ኾንኹም ዘለኹም ኣሕዋትናን ኣሓትናን 

ኾይና ኽንብድሆ ሙኻና ንኣምን።  

ራኢን ዕላማን ንቅሎ ኣዴታት ንምውሓስን ንዝፈለምናዮ ቅዱስ ተበግሶ ንምዕቓብን፣ነቲ 

ኣብ ካላኣይ ዋዕላ ዝተዋህበና ሓላፍነት ከየዕበርና፣ ንዝካየድ ናይ ምውህሃድን ሓቢርካ 

ምስራሕን መስርሕ ክንኸታተሎን፣ እቶም ኣብ ዋዕላ ብውክልና ተሳቲፍኹም/ተሳቲፎም 

ዝነበሩ ኣባላት ውድባትን፣ናይ ይኣክል ምንቅስቃሳትን፣ሲቪክ ምሕበራትን ወዘተ ኣብ 

ዝገብርዎ ናይ ሓባር ቃልሲ ኣበይ በጺሕኹም/በጽሖም ኣለኹም/ኣለው፣ እንታይ 

ትገብሩ/ይገብሩ ኣለኹም/ኣለዉ ንህዝብና ክንሕብር ግቡእና ሓላፍነትናን እዩ። ካብዚ 

ሓሊፉ ኩላህና ከምንፈልጦ ሳልሳይ ዋዕላ ኣብ ምድላው ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ናይ ለበዳ 

ሕማም ኮረና ነቲ ብኣካል ተራኪብካ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ሳልሳይ ዋዕላ ከነተግብሮ 
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ኣይኻኣልናን። እንተኾነ ግን እቲ ተተሊሙ ዝነበረ ናይ ተውሃሂድኻ ምስራሕ ኣብ 

ተግባር ዝውዕለሉ ተበግሶታትን ተግባራዊ ስጉምትታትን ይቅጽል ብምህላዉን፣ እቲ 

ብኹሉ ኹርናዓት ተበታቲኑ ዝቃለስ ዘሎ ደላይ ለውጢ፣ ሓደ ናይ ሓባር መሪሕ ግደ 

ኽጻወት ዝኽእል ኣኻል ንኸቖውም ዝኻየድ ዘሎ ናይ ዘተ ማኣድታት ንዕዘብ ምህላውና 

ሕደ ስጉምቲ ንቅድሚት ንኸይድ ዘለና ኾይኑ ይስማዓና። ኹነታት ህዝብናን ሃገርናን 

ግዜ ዘይህብ ህጹጽ ስጉምቲ ንኽውሰድ ዝጠልብ ሙኻኑ ንኹላህና ብሩህ እዩ። እንተኾነ 

ግን ኸምቲ ዝድለ ዳኣ ኣይኹን`ምበር ናይ ምግጣሙ ፈተነታት ይኻየድ ኣሎሞ፣ 

ኣድማዒ ንኽከውን ሓቢርና ኢደይ ኢድካ ንበል። ካብዚ ሓሊፉ ንቕሎ ኣዴታት ነቲ 

በጺሕኹሞ ዘለኹም ውህደት ደጊምና እንዳኣሞጞስና ኻባና ዝጥለብ ተራን ግደን ኣብ 

ምብርኻትን፣ምስ ኹሉ ደላይ ለውጢ ሓቢርና ክንሰርሕ ዘለና ናይ ቃልሲ ድልየትን 

ወሰን ኽምዘይብሉ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኽንሕብረኹም ንፈቱ።  

ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ዞባ ኤውሮፓ!! 

ኽብርን ዝኽርን ንሰማታትና!! 

ራህዋን ሰላምን ንህዝቢ ኤርትራን ጎረባብትናን!! 

ኣፈኛ ኤልሳ ዮውሃነስ 2021-03-22 


