
ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት 

                                       ከአስተዋይ በቀሇ 

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ኤርትራን ሇሻቢያ ፎርፌ የሰጠ እንዳይመስሊችሁ፡፡ 

ወያኔ አሸንፎ ሳይሆን ሆን ተብሎ በተሸረበና በተቀነባበረ ፀረ-ኢትዮጵያ 

ኢንተርናሽናል ሴራ ሇንዯን ሊይ ተሰይሞና በሳተሊይታቸው ተዯግፎ እየተመራ አዲስ አበባ 

እንዯገባ ወዲያውኑ በአፍሪካ አዳራሽ ባዘጋጀው የሰኔ ኮንፈረንስ ሊይ ነፍሳቸውን ይማርና 

ፕሮፌሰር አሥራት ወልዯዬስ ባዯረጉት ንግግር ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል እንዯሆነች 

አረጋግጠው እዚያው አዳራሹ ባልኮኒ ሊይ ቁጭ ብሎ ይሰማ የነበረውን ኢሳያስ አፈወርቂን 

ናሊው እስከሚዞር ድረስ ሃቁን አስገስተውና አስምረው ነገሩት፡፡ 

እርሱም በብስጭትና በውርዯት እየተቁነጠነጠ የማይተኙልን እንዳለ እናውቃሇን 

በማሇት ሥጋቱን ሳይሸሽግ ገልጧል፡፡ እንቢ ሇአገሬ ! እንቢ ሇዳር ድንበሬ ! ብሎ ያልተኛሇት 

የኢትዮጵያ ሕዝብና ኢትዮጵያዊነት ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ኤርትራን በሚመሇከት ጥርትና ንቅንቅ የማይል አቋም አሇው፡፡ 

ሇኢትዮጵያ ሕዝብ መሊው የኤርትራ ምድር፣ በቀይ ባሕር ውስጥ ያለ አሥራ ሦስት 

ዯሴቶች፣ ባሕር ውስጥ ያለ ሃብቶች፣ በሳዑዲ አረቢያና በየመን ትይዩ የሆነው ስትራቴጅክ 

የባሕር ጠርዝ የመርከብ መተሊሇፊያውና የአየር ክልለ ወዘተ… ሁለ የእናት አገር ኢትዮጵያ 

ምንጊዜም የማይገሰስ፣ የማይከፋፈልና የማይነጣጠል የግዛት አንድነት አካል ናቸው፡፡ 

በዚህ የእናት አገር አካል ሊይ ሕልውና ያሇው ራሱን “ስቴት ኦፍ ኤርትራ” ወይም 

“ዳውሊት ኤሪትሪያ” ብሎ የሚጠራ አገርና መንግሥት መኖሩን የኢትዮጵያ ህዝብ 

በዲፋክቶም ሆነ በሕግ አያውቅም፡፡ 

አሁን በኤርትራ የኢትዮጵያ ምድር ሊይ ያሇው ሁኔታ በወያኔና በሻቢያ ሽርክናና 

ትግግዝ በማንአሇብኝነት በጠበንጃ የተፈጠረ የአጋሚዶ ፕረሰንስ ወይም ሕሊዌ ነው ብሎ ነው 

የሚያምነው፡፡ ስሇሆነም የኢትዮጵያ ሕዝብ ኤርትራ ሇጊዜው ሇእናት አገር ኢትዮጵያ 

የሚቆረርቆር ማዕከሊዊ መንግሥት ባሇመኖሩ እንዯ ማፊያ ክልል ሇጊዜው በሻቢያ አጋሚዶ 

ሥር ዋሇች እንጂ ከኢትዮጵያ አልተገነጠሇችም ብሎ ነው ጥርት ባሇ አቋም ፀንቶ ያሇው፡፡ 



ብዙ አገሮች ዯግሞ በኤርትራ ያሇው የኢትዮጵያ ሕዝብ በራሱ ፍሊጎት ተነስቶ 

እንገነጠሊሇን ብሎ ሕጋዊ ፔቲሽን ፈርሞ አልጠየቀም፣ የወያኔ የሽግግር መንግሥት 

ተብዬውም ኤርትራን ሇማስገንጠል የመሊ-ኢትዮጵያ ሕዝብ ማንዴት አልነበረውም፣ በጠበንጃ 

አፈሙዝ የቀረበሇትም የሪፈረንዯም አማራጮች “ኢትዮጵያዊነት ወይም መገንጠልና ስቴት 

ኦፍ ኤርትራ መፍጠር” የሚለ ስሊልነበሩ በእነዚህ ድምር ምክንያቶች መንግሥታት ኤርትራን 

የኢትዮጵያ አካል ናት በማሇት ሕጋዊ እውቅና ሇሻቢያ አልሰጡም፡፡ 

ጀርመኖችና የመኖች አገሮቻቸው ሁሇት ሊይ ተከፍሇውባቸው-ዋናው ጀርመን 

የጂ.ዲ.አርን፣ የሰንዓ መንግሥት ዯግሞ የአዯንን ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ 

ሕልውናዎች ሳያውቁና ሳይቀበለ ቆይተው በትግሊቸውና በፅኑ የአገር ፍቅር አቋማቸው 

የየአገሮቻቸውን የግዛት አንድነት ሙለ በሙለ አረጋግጠዋል፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብም 

የአጋሚዶ ኃይሎችን ዯምስሶ የአገሩን የግዛት ሕልውና በአስተማማኝና በዘሊቂነት 

ያረጋግጣል፡፡  


