አዎ! ሇኢሮብ ህዝብ ኢትዮጵያዊነቱ የማይገሠሥ ክብሩ ነው።
የችግሩ ጥሌቀት ካሳሰባቸው የኢሮብ ተወሊጆች
እ.ኤ.አ 22 Dec. 2008 “Tiny Ethnic group claim Ethiopian allegiance in border row with
Eritrea” በሚሌ ኤ. ኤፍ. ፒ (AFP) ያወጣውን ዘገባ በአንክሮ ተመሌክተነዋሌ። ኤ. ኤፍ. ፒ
የራሴ በሚሇው መንግሥት ሇተረሳው የኢሮብ ህዝብ ዴምጽ ሇመሆን በመብቃቱ ምስጋናችንን
እናቀርባሇን። የኢትዮጵያ ሪፖርተር ጋዜጣም፣ በጋዜጠኛ የማነ ናግሽ አማካኝነት የኤ. ኤፍ. ፒ
ዘገባን ተርጕሞ ሇኢትዮጵያ ህዝብ በማቅረቡ ምስጋናችንን ሳንቸረው አናሌፍም። የህዝብ ጉዲይ
የአገር ጉዲይ ነውና፣ ሪፖርተር ጋዜጣ ሇወዯፊቱ ሇአከባቢው ይበሌጥ ትኩረት በመስጠት፣
ሁኔታውን እየተከታተሇ በቀጣይነት እንዱዘግብም የተማጽኖ ጥሪያችንን እናቀርብሇታሇን።
ከዚህ ቀጥሇን ዘገባውን በመንተራስ መስተካከሌ አሇባቸው ብሇን በምናምንባቸው ጉዲዮች ሊይ
አጠር ያሇ አስተያየት እናቀርባሇን። ቀጥልም የኢሮብ ህዝብ ብሶትን አስመሌክቶ ሇናሙና
ያህሌ ከባሕሩ በትንሹ ጨሌፈን ሇአንባቢ ሇማቅረብ እንሞክራሇን።
ዘገባውን በሚመሇከት
የኤ.ኤፍ.ፒ ዘገባ “ጦርነቱን ሇማስቆም ይረዲ ዘንዴ የኋሊ ኋሊ ዴንበሩ በተባበሩ መንግሥታት
ዴርጅት (ተመዴ) እውቅና በተቸረው ኮሚሽን ሲሰመር፣ ግዙፉን የኢሮብ መሬት ሇኤርትራ
እንዱሰጥ አዴረጓሌ” (ትርጉም የኛ) ሲሌ፣ ሪፖርተር ጋዜጣ ዯግሞ፡ “ዓሇም አቀፍ ዕውቅና
ያሇውና ሇኢትዮ-ኤርትራ የዴንበር ግጭት እሌባት እንዱያስገኝ በተመዴ የተቋቋመው የዴንበር
ኮሚሽን የሰጠው የዴንበር ውሳኔ አብዛኛውን የኢሮብ ህዝብ ግዛት ሇኤርትራ የሚሰጥ ነው”
ይሊሌ። እዚህ ሊይ ሁሇቱም ዘጋቢዎች ሁኔታውን በትክክሌ በነበረው መሌኩ ባያስቀምጡትም፣
በተሇይ ሪፖርተር “….በተመዴ የተቋቋመው የዴንበር ኮሚሽን…” ያሇው ትክክሌ አይዯሇም።
ምክንያቱም፣ የዴንበር ኮሚሽኑን ያቋቋሙት የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግሥታት ወዯው፣
ተሰማምተው፣ እያንዲንዲቸው ሁሇት ሁሇት ዲኞችን ከመረጡ በኋሊ አምስተኛ (የማኸሌ) ዲኛ
በተመዴ ተጠቁሞ እንዱቀርብና ሁሇቱ ከተስማሙበት ብቻ ፀዴቆ እንዱሰየም ተዯረገ እንጂ
ኮሚሽኑ በተመዴ አሌተቋቋመም። ይህም የተዯረገው፣ በመሠረት- አሌባው የኢትዮጵያን
ጥንታዊ ግዛቶች ሇኤርትራ በወርቅ ሳህን ያቀረበው፣ ሁሇቱ መንግሥታት አምነው ፈቅዯው
በፈረሙት የአሌጀርስ ስምምነት መሆኑ የሚዘነጋ አይዯሇም። በተመዴ የተቋቋመው የዴንበር
ኮሚሽን የሚሇው አገሊሇጽ ተራ የቃሊት ጨዋታ ሉመስሌ ይችሊሌ። ሆኖም ግን በሕግ አንጻር
ሲታይ ኮሚሽኑን ያቋቋመው ተመዴ ነው የሚሇው ዴምዲሜ ሊይ ከቆምን፣ የራሳችንን ችግር
ሇመፍታት የማንችሌበት አዘቅት ውስጥ የሚከተን ይሆናሌ።
የሕወሓት/ኢህአዳግ መንግሥት፣ የዴንበር ኮሚሽኑ ብይኑን ይፋ ባዯረገበት ማግስት፣ ለዓሊዊ
የኢትዮጵያ ግዛት የሆነውን የኢሮብ መሬትና ሕዝብ ሇኤርትራ አሳሌፎ እንዱሰጥ በካዴሬዎቹ
አማካኝነት ሰፊ ሰበካ አካህዶሌ። የስብከቱና የፕሮፓጋንዲው ይዘት፤ የሄግ ፍርዴ ቤት
ስሇወሰነብን፣ የተባበሩት መንግሥታት ስሇወሰነብን፣….ወዘተ በሚለና ከተጨባጩ እውነት ጋር
ግንኙነት በላሊቸው ራስን ከዯሙ ንፁሕ ሇማስመሰሌ በተቀመሩ ዴራማዎች፣ ችግሩ የተመዴ
እንዯሆነ አስመስል ሇማቅረብ ሞክረዋሌ። እውነት እንነጋገር ከተባሇ ግን፣ የኢትዮጵያ ለዓሊዊ
ግዛቶችን ሇኤርትራ አሳሌፎ የሰጠው፣ የተባበሩት መንግሥታት ወይም የሄግ ውሳኔ እንዲሌሆነ
ግሌጽ ነው። እነዚህ ከሊይ የተጠቀሱት ውሳኔዎች እንዱወሰኑ መንገዴ የጠረገው በሁሇቱ
መንግሥታት ፍሊጎትና ፈቃዯኝነት የተፈረመው መሠረት-አሌባው የአሌጀርስ ውሌ ነው።
በመሆኑም ነበር ከሕወሓት/ኢህአዳግ አባሊትና ዯጋፊዎች ውጭ ያለት ኢትዮጵያዊያን ገና
ከጅምሩ የአሌጀርሱ ሰነዴ ሉያስከትሌ የሚችሇውን መዘዝ በጥሌቀት በመገንዘብ፤ ሰነደ ውዴቅ
እንዱዯረግ በአመክንዮ የተዯገፈ ጥሪያቸውንና ተቃውሞአቸውን ሲያስተጋቡ የቆዩት።
የሕወሓት/ኢህአዳግ አገዛዝ ግን ሰምቶ እንዲሌሰማ በመሆን የህዝባችንን ጥቅምና አገራዊ
ለዓሊዊነትን አሳሌፎ ሇጠሊት አስረክበዋሌ።
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የኤ. ኤፍ. ፒ ዘጋቢ ኢማኑኤሌ ጉጆን “….. ኢትዮጵያ የኢሮብ ህዝብን ሁኔታ እንዯ አንዴ
ምሳላ በመጥቀስ በያንዲንደ ተጨባጭ ጉዲይ ዴርዴር እንዱካሄዴ ትጠይቃሇች” (ትርጉም የኛ)
ይሊሌ።
በመሠረቱ በበኩሊችን መሠረት-አሌባው የአሌጀርስ ስምምነት እስካሌተሻረ ዴረስ ሇኤርትራ
የተቸሩት የኢትዮጵያ ግዛቶች ተገቢ እሌባት ስሇማያገኙ በዘሊቂ ሰሊምና የጋራ እዴገት ፋንታ፣
የማያቋርጥ የመናቆርና የጦርነት ምንጭ ሆነው እንዯሚቀጥለ የሚያጠራጥር አይዯሇም ብሇን
እናምናሇን። የሕወሓት/ኢህአዳግ አገዛዝም፣ የኢትዮጵያ ለዓሊዊ ግዛቶች እንዯተከበሩ
እንዯሚኖሩና ምንም መሸበር እንዯማያስፈሌገን ውስጥ ውስጡን ሲሰብክ ሰምተናሌ፣ የሚለ
ግሇሰቦች መኖራቸው ቢታወቅም በይፋ መዴረክ ሊይ ወጥቶ ዲር ዴንበራችን እንዯተከበረ
ይኖራሌ የሚሌ የአገዛዙ ባሇሥሌጣን እስካሁን አሌተዯመጠም። ይህንን በሚመሇከት በኢትዮጵያ
መንግሥት የወጡ ሰነድችንም ሆነ መግሇጫዎችም አሊነበብንም፤ አሌሰማንም። በጠቅሊይ
ሚኒስትሩ የቀረበው ባሇ አምስት ነጥብ መዯራዯርያ ሓሳብም ቢሆን ስሇ ኢሮብ መሬት
የሚያነሳው ነገር የሇም። ይባስ ብል ጠ/ሚ/ሩ የሰጡዋቸው ጋዜጣዊ መግሇጫዎች የሚለት አንዴ
ቤት ከሁሇት እንዲይከፈሌ ዴርዴር እናዴርግ ነው።
ሇኤርትራ ስሇተሰጠው የኢሮብ መሬት ስናወራ የኤ. ኤፍ. ፒ ዘጋቢ በትክክሌ እንዲሰፈረው ስሇ
አንዴ ቤት ሇሁሇት መከፈሌ ሳይሆን፣ ስሇ ብሔረ-ሰቡ ሇሁሇት መከፈሌ ነው። የአንዴ ቤትና
የአንዴ ማሳ ጉዲይ ቢሆን ባንወዯውም ይህን ያህሌ የሚገዯን ባሌሆነ ነበር። ሇኤርትራ
ስሇተሰጠው የኢትዮጵያ (የኢሮብ) መሬት ስናወሳ ስሇ አንዴ ቤት ሳይሆን ተጨንቀን
የምናወራው፣ ስሇግዙፉ የሰሜንና የምዕራብ ኢሮብ መሬታችንና በዛው ስሇሚኖረው ህዝባችን
ነው። የግማሽ ያህለ የኢሮብ ህዝብ ኢትዮጵያዊነት ተገፎ የኢትዮጵያ ለዓሊዊ ግዛቶች ሇባዕዴ
በተሰጡበት ሁኔታ ውስጥ ሆነን እያሇን፣ የኢትዮጵያ መንግሥት አንዴም ቀን ስሇ ኢሮብ
መሬትና ስሇኢሮብ ዜጎች አሇማንሳቱ እጅጉን ይከነክነናሌ። ይህንን አርእስት ሇማንሳት ሇምን
እንዯሚያፍርና እንዯሚፈራ ፈጽሞ ሉገባን የሚችሌ ጉዲይ አይዯሇም። ስሇሆነም፣ ያስጨንቀናሌ፣
ያሰጋናሌም። በርግጥ በብሔራዊ ክብሩ የሚኮራ የኢትዮጵያ ህዝብ ወጊዴ ባይሌ ኖሮ፣
መንግሥት ሰጥተን እንገሊገሊቸው የሚሌ ሰበካ ከማካሄዴ ባሻገር ሇማተግበር መንቀሳቀሱ የቅርብ
ጊዜ ትዝታችን ነው። ዛሬም ቢሆን ህዝብ እምብየው፣ ሇማንነቴ መስዋእትነቱን ሇመክፈሌ ዝግጁ
ነኝ ባሇበት ወቅት፣ የሕወሓት/ኢህአዳግ መንግሥት ከህዝቡ ጎን ሇመቆም አሇመዘጋጀቱ እጅጉን
ያስጨንቀናሌ። ሇዚህም ነው የዲር ዴንበራችንና እንዯ ብሔረ-ሰቡ ተወሊጆች የኢሮብ ህዝብ
ሁኔታ የሚያሳስበን፣ የሚያስጨንቀን።
ኤ. ኤፍ. ፒ፣ ወረዴ ብል “ኤርትራ እ. ኤ. አ በ1993፣ ነፃነቷን ከተጎናፀፈች በኋሊ የኢትዮጵያ
መንግሥት የኢሮብ ህዝብ ሌብን ሇማሸነፍ ከባዴ ሥራ ሠርቷሌ” (ትርጉም የኛ) በማሇት
በአከባቢው ስሇተከናወኑ የሌማት ሥራዎች ይዘረዝራሌ። በመሠረቱ በመንግሥት የተከናወኑ
ትርጉም ያሊቸው የሌማት ሥራዎች ተሠርተዋሌ ሇማሇት ያስቸግራሌ። ቢሆንም ግን የኢሮብን
ህዝብ ኢትዮጵያዊነት ጥርጣሬ ውስጥ በማስገባት ሌቡን ሇማሸነፍ ተብል የሚዯረግ ሌማት ከሆነ
አገባብነት የሇውም እንሊሇን። ምክንያቱም የኢሮብ ህዝብ ከጥንት ከጥዋቱ በኢትዮጵያዊነቱ
የሚኮራ ህዝብ ነውና። በመሆኑም የሚዯረግሇት ሌማት ሉዯረግሇት የሚገባው ከዜግነት መብቱ
አንጻር መታየት ይኖርበታሌ እንሊሇን።
ሇመሆኑ የተከናወኑት የሌማት ሥራዎች ምንዴናቸው? የኢሮብ ህዝብ ቢቃወመውም፣ የሕወሓት
አመራር ዲውሀንን የኢሮብ ወረዲ ርእሰ-ከተማ እንዱትሆን እንዯመረጣት የሚታወስ ነው።
በዚህቺው ዲውሀን (የወረዲው ርእሰ-ከተማ)- በዋናነት ከቢሮክራሲው አገሌግልት ጋር በቀጥታ
የሚተሳሰሩ እንዯ እስር-ቤት፣ ፖሉስ ጣቢያና የአስተዲዯር ቢሮዎች የመሳሰለ ተሠርቷሌ።
እንዱሁም ባንዲንዴ ቦታዎች ጥቂት ትምህርት-ቤቶችና ባሇሙያና መዴሓኒት የማይገኝባቸው
በህዝብ ጉሌበት የተሠሩ የሕክምና ጣቢያ ተብሇው የሚጠሩ ቤቶች መኖራቸውም ይታወቃሌ።
በዋናነት ፖሉስ፣ አስተዲዯርና፣ የስሇሊ መዋቅሮችን ሇማገናኘት የሚያስችሌ አንዴ የስሌክ
መስመርም ተዘርግቷሌ። ከዚህ ላሊ የሕብረተ-ሰቡን የኑሮ ዯረጃ ሉያሻሽሌ የሚችሌ እንዱህ
የሚባሌ ፕሮጀክት አሇ ብሇን የምንጠቅሰው ነገር የሇም። እኛ ሌማት የምንሇው ቢሮክራሲውን

2

ማገሌገሌ እንዯ ዓሊማ አርገው የሚከናወኑ ሥራዎችን ሳይሆን፣ ሇህዝባዊ አገሌግልት ቅዴሚያ
ሰጥተው የሚሠሩትን ነው። ከዚህ አንጻር ሲታይ “ዴምጺ ወያኔ” የሚዘግበውን እንመን ካሊሌን
በስተቀር፣ በኢሮብ ወረዲ ውስጥ የሕወሓት/ኢህአዳግ መንግሥት ያከናወናቸው የሌማት
ሥራዎች የለም። ያም ሆነ ይህ፣ የተባሇውን ያህሌ የሌማት ተግባር ተከናውኖ ቢሆን ኖሮም
እንኳ፣ እንዯ የአንዴ ህዝብ ዜግነታዊ መብት እንጂ፣ የአንዴ ፓርቲ የሌማት ክንዋኔ መመጻዯቅያ
ሉሆን አይገባም እንሊሇን።
በላሊ አነጋገር ስሇ ሌማት ስናወራ ከሊይ የተጠቀሱት አገሌግልቶች ተጠቃሚ የሆነው ህዝብ ምን
ያህሌ ነው? አገሌግልቱን ሇመጠቀም የሚችሌ አቅም ያሇው የአከባቢው ተወሊጅ ምን ያህሌ
ነው? አቅም እንዱኖረው ሇማዴረግ የተነዯፉና ብዙኃኑን ሇማሳተፍ የሚችለ ፕሮጀክቶች አለ
ወይ? የሚለ ጥያቄዎችን ማንሳት ተገቢ ይመስሇናሌ።
የኢሮብ ህዝብ በሻዓቢያ በተሰነዘረበት
የጥፋት ጦርነት የነበረውን ሁለ እንዲሌነበረ የወዯመበት መሆኑ ይታወቃሌ። ሆኖም ግን
“በጦርነት የተጎደ አከባቢዎችን መሌሶ ማቋቋም” ከሚሇው መርህ ተጠቃሚ አሌሆነም።
በነገራችን ሊይ ህዝቡ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ቀዴሞ ሻዓቢያ ሉወረን እየተዘጋጀ ነው፣
በማሇት አቤቱታውን ሇመንግሥት ቢያቀርብም፣ በወቅቱ ሰሚ ጆሮ ሇማግኘት ባሇመቻለ፣
በዴንበር ጦርነቱ ምክንያት ከቤት ንብረቱ ተፈናቅል በየዋሻውና በየጥሻው ሲንከራተት ከሁሇት
ዓመት በሊይ ማስቆጠሩ ይታወቃሌ። ጦርነቱ በተወው ጠባሳ ምክንያት እስካሁን ዴረስ ወዯ
ቀያቸው ሇመመሇስ ያሌቻለ ዜጎች መኖራቸውም ገሃዴ ነው። በወቅቱ ከሸዓቢያ ዓይነቱ አገር
አጥፊ ጦረኛ የሚከሊከሌሇት መንግሥት ባሇማግኘቱ ህዝቡ ክሊሽን ኮቭን ይዞ የሻዓቢያን ታንክና
ከባዴ መሳርያዎችን በዓይጋ ምዴር ሊይ ገትሮ በመያዝ እንዯተዋዯቀም ይታወቃሌ። በዚህ ጊዜ
“ዕጡቓት ሰንበት” የሚሌ ስያሜ የተሰጠው ጅግናው የኢሮብ ሚሉሺያ በወራሪው ኃይሌ ሊይ
ከፍተኛ ጉዲት አዴርሶ የቀረውን ወዯመጣበት መሌሶ የነበረ ቢሆንም፣ ዯጀን የሚሆነው
መንግሥት ባሇመኖሩ በህይወት መስዋእትነት ያስመዘገበውን ዴሌ እንዱነጠቅ ተዯርጓሌ። ዯጀን
የሚሆንሇት መንግሥት ኖሮት ቢሆንና ረዲትና ስንቅ በወቅቱ ዯርሶሇት ቢሆን ኖሮ፣ ያ
መስዋእትነት እንዲሁኑ ዋጋ ባሊጣ ነበር። ሻዓቢያም ከጥቂት ቀናት በኋሊ ተዝናንቶ በመመሇስ
አገርና ህዝብ ሊይ ያንን ያህሌ ጥፋት የማዴረስ የተመቻቸ ዕዴሌ አይገጥመውም ነበር። ያንን
ዓይነት መስዋእትነት ከፍል አሇሁሌህ የሚሌ መንግሥት በማጣት ዴለን የተነጠቀው የኢሮብ
ህዝብ ከቀያው ተፈናቅል በየዋሻውና ጠሻው ቢንከራተትም መሌሶ እንዱቋቋም እስከዛሬዋ ቀን
ዴረስ በመንግሥት በኩሌ የተዯረገሇት አንዲችም ዴጋፍ የሇም። ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ስሇ ሌማት
ስናወራ በ18 ዓመት የሕወሓት/ኢህአዳግ አገዛዝ ዕዴሜ ውስጥ የኢሮብ ህዝብ መሠረታዊ የኑሮ
ዯረጃን ሇማሻሻሌ የሚያስችሌ የተቀየሰ ይህ ነው ተብል ሉነገር የሚችሌ የሌማት ተግባር
የሇም።
ሇኢሮብ ህዝብ ስሇተዯረገው ሌማት፣ ስሇፍትሕ መጓዯሌ፣ ስሇ የሕግ የበሊይነት፣ ስሇ ዴንበር
መካሇሌና በዙርያው ስሊጋጠሙት ችግሮች፣ ህዝቡ ሊይ ስሇ ዯረሱ የተሇያዩ ወከባዎች፣ ስሇ ሥራ
አጥነት መስፋፋት፣ ስሇ አከባቢው አለታዊ የባህሌ ሇውጥና የሚያስከትሇው ውዴቀት፣ የብሔረሰቡን አባሊት እርስ በርስ ሇማጋጨት እየተሰራ ያሇው አሻጥር፣ በምርጫ ’97 በገዢው ፓርቲ
ያሊገባብ ስሇተሰረቀው ህዝባዊ ዴምፅ…….ወዘተ ዝርዝር ማቅረብ የዚህ መግሇጫ ዓሊማ
አይዯሇም። ባጭሩ ሇማስቀመጥ ግን፣ የኢሮብ ህዝብ ተዯራራቢ ሰው ሠራሽና ተፈጥሮአዊ
ችግሮች ቀፍዴዯው ይዘውታሌ። በተሇይ ባሁኑ ጊዜ ዯግሞ በሕወሓት/ኢህአዳግ አገዛዝ የብሔረሰቡ ህሌውና ከምን ጊዜም በሊይ ሊዯጋ ተጋሌጧሌ።
ዘገባውን በሚመሇከት ከዚህ በሊይ ቆንጠር አዴርገን እንዲቀረብነው ሆኖ አሁን በአከባቢው
ያንጃበበው አዯጋ ሥጋታችንን ከነበረው በሊይ በእጥፍ እንዴጨምር አዴርጎታሌ።
ባሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያና ኤርትራ እንዯገና ወዯ ጦርነት ሉያመሩ ይችሊለ የሚለ አስተያየቶች
ከተሇያዩ አቅጣጫዎች ሲሰነዘሩ ይሰማሌ። የኤ. ኤፍ. ፒ ዘጋቢም የሚጠቁመው ይህንኑን ነው።
የአፍሪቃ ቀንዴ ያሇመረጋጋት ሁኔታም አከባቢው የሰሊም ቀጠና ሉሆን የሚችሌባቸው
ፍንጮችን በማሳየት ፈንታ የሰሊም ፍሊጎታችንንና ተስፋችንን
የሚያጨሌም ዯመና
እያንጃበበበት ይገኛሌ። የኤርትራ መንግሥትም የጠብ ተንኳሽነቱን የሚያቆም መስል
አይታይም። የመሇስ ዜናዊ አገዛዝም የአገዛዝ ዕዴሜን ይጨምርሌኛሌ ብል ካመነ፣ ሁኔታውን
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ሉጠቀምበት እንዯምችሌ ጥርጥር የሇውም። እነ ግብፅና ሱዲን ጥቁር ዓባይን አስመሌክቶ
የራሳቸው የረጅምና አጭር ጊዜ እቅዴ አሊቸው። የአገር ውስጥ ሰሊማችንም ባስተማማኝ
መሠረት ሊይ የቆመ አይዯሇም። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሁነን አሁን ጦርነት ቢጀመር ዛሬም
እንዯገና ከ80 ሺ በሊይ የዜጎች ሕይወት የሚቀጥፍ እንዯሚሆን መገመት አያዲግትም። ይህንን
ሁለ ዯማምረን ስንገመግም የኢሮብ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ባጠቃሊይ በጦርነቱ ቀጠና ውስጥ ያለ
ዜጎቻችን የሚከፍለት መስዋእትነት ከፍተኛ እንዯሚሆን ግምት ውስጥ እናስገባሇን።
እንዯ ከዚህ በፊቱ፣ ዛሬም “ሳናውቀው” ሌንወረር እንዯምንችሌ መጠርጠሩ አይከፋም። በዚህ
ሁኔታ ውስጥ የኢሮብ ህዝብ ከማንም በሊይ ተጎጂ ሉሆን እንዯሚችሌ የማያጠራጥር ሃቅ ነው።
ከዚህ በፊት በሻዓቢያ ተጠሌፈው የተወሰደት ከመቶ በሊይ የኢሮብ ዜጎችን የት ዯረሱ ብል
የጠየቀ የመንግሥት አካሌ የሇም። የኢትዮጵያ መንግሥት ከዲልሌ ተጠሌፈው የተወሰደት
የፈረንሳይና የእንግሉዝ ዜጎች (ቱሪስቶች) ሇማስፈታት ሲሌ ያካሄዯው ዱፕልማሲያዊ ዘመቻ
የሚዯነቅ ከመሆኑም በሊይ ውጤትም አስመዝግቦ ቱሪስቶቹ መፈታታቸው ይታወሳሌ። ከ10
ዓመት በፊት በሻዕቢያ ስሇተጠሇፉትና እስካሁን ዴረስ መዲረሻቸው የማይታወቅ ከ100 በሊይ
ኢትዮጵያዊ የኢሮብ ተወሊጆች ግን ዱፕልማሲያዊ ግፊቱ ይቅርና የውግዘት መግሇጫም
በመንግሥት በኩሌ አሇመሰጠቱ እጅጉን አሳዝኖናሌ። በመሆኑም ህዝባችን ቁርጥ ቀን ሲመጣ
ከራሱ ውጭ ላሊ ዴጋፍ እንዯላሇው ቆጥሮ መንቀሳቀስ የህሌውናው ብቸኛ ዋስትና መሆኑን
ተገንዝቦ ራሱን ሇመከሊከሌ አስፈሊጊውን ዝግጅት ማዴረግ ይኖርበታሌ። በበኩሊችን ህዝቡ
በራሱ ተዯራጅቶ በሚወስዯው ማነኛውም እርምጃ ሊይ ከጎኑ እንዯማንሇይ ሌናረጋግጥሇት
እንወዲሇን። ከዚህም በተጨማሪ ሇኢትዮጵያ ህዝብ፣ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ዴርጅቶች፤ እንዱሁም
ሇሃገር መከሊከሉያ ሠራዊት
የኢሮብ ብሔረ-ሰብን የገጠመው አሳሳቢ የመኖርና ያሇመኖር
ሁኔታን ግምት ውስጥ በማስገባት ዯህንነቱና ህሌውናው የሚጠበቅበት ሁኔታን እንዱከታተለና
ባስፈሇገ ጊዜ ሁለ እንዯ ከዚህ በፊቱ አሁንም ከጎኑ እንዱቆሙ ጥሪያችንን እናቀርባሇን።

ኢትዮዽያና ህዝቧ ሇዘሊሇም ይኖራለ!!!
የኢሮብ ህዝብ ኢትዮጵያዊነት በማንም ኃይሌ አይገሰስም!!!
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