
ጋዜጣዊ መግለጺ ኤርትራ፡ 

ንውንጀላ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ትነጽግ 

 ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ፡ ትማሊ 20 መጋቢት 2023 ኣብ ዝሃቦ 
ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ምስ’ቲ ጃንዳ ወያነ ደይ መደይ ኢሉ ህውከት ንምፍጣር 
ዝኸፈቶ ናይ ቃጻ መጥቃዕቲን ንክልተ ዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ሰሜን 
ኢትዮጵያን ኣተሓሒዙ፡ ዳግማይ - መርትዖ ዘይብሉን ጸለሎ ዝቐብእን 
ውንጀላ ኣንጻር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣቕሪቡ። እዚ ሓድሽ ዘይኰነ 
ወንጃሊ ክሲታት’ዚ፡ ከም ወትሩ ኣብ መርትዖ ዘይተመስረተን ጭብጢ 
ዘይብሉን’ዩ። ኣካልን መቐጸልታን ናይ’ቲ ምምሕዳራት ኣመሪካ ኣጀንዳታቶም 
ንምስሳይ ክብሉ፡ ካብ 2009 ንድሓር ኣንጻር ኤርትራ ክኽተልዎ ዝጸንሑ 
ዘይሓላፍነታዊ ተጻባኢ መርገጺን ናይ ምስይጣን ተግባራትን ድማ’ዩ። ቅድሚ 
ሕጂ ብናይ ሓሶት ጠቐነ ዝተወሰነ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳ ኰነ፡ ምምሕዳር 
ዋሽንግተን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት - ብቐንዱ ጃንዳ ወያነ ንምድሓንን 
ካብ ተሓታትነት ናጻ ንምግባርን ዘርኣዮ ባህርያት፡ ንተሓታትነቱን ምሽባኑን 
ኣብ’ቲ ከቢድ ሳዕቤናት ኣጉሊሑ ዘርኢ’ዩ።  

እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ሕሱር መሰይጠኒ ዘመተ ከኣ፡ ብፈጠራዊ ጠቐነን 
ታህዲድን፡ ንኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ጅሆ ሒዝካ፡ ንኸዳሚቱ ወያነ 
ኣሰልሲሉ፡ ንመናቘቲ ምትእትታው ምስምስ ንምሕዛእ’ዩ። ብእዋናውነት ግዜ 
ክርአ ከሎ ከኣ፡ ብዓለም ደረጃ ብዝሰፍሐ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ብፍሉይ፡ 
ንዋሽንግተን ዘጋጥም ዘሎ ተደራራቢ ፍሽለት ንምጒልባብ ዝዓለመ’ዩ። እቲ 
ዝሓለፈ ኣዕናዊ ኲናት፡ ወያነ ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ 
ሰፊሕን ዝተወሃሃደን ናይ ቃጻ መጥቃዕቲ ብምፍጻም፡ ልዕሊ 3000 
ወተሃደራት ድሕሪ ምቕታሉ ዝሰዓበ እዩ። ውጥን ኲናት ወያነ፡ ካብ ምብጋሱ 
ጀሚሩ፡ ብሚሳይል ነዊሕ-ርሕቀት ንኤርትራ ምጥቃዕ ዘጠቓለለ፡ ንመሰረታዊ 
መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ዝግሃሰ እዩ ነይሩ።  

ብተወሳኺ፡ ገበናት ወያነ፡ እንተላይ ዓሰርተታት ኣሽሓት ቆልዑ ብሓይልን 
ኣስገዳድን ብምዕስካር፡  ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ዘካየዶ ኲናት 
ብሰብኣዊ ማዕበል ምጥባስ ዘጠቓለለ እዩ። እንተኾነ ዕላማ ምምሕዳር 
ኣመሪካ፡  ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት፡  ንወያነ ምጥባቕ ስለዝኾነ፡  እዚ 
ገበን’ዚ ብፍላጥ ከምዘይጎልሕ’ዩ ተገይሩ። ሞራላውን ሕጋውን ተሓታትነት፡  
ምስ ጂኦፖለቲካዊ ቀዳምነታት ኣመሪካ ክተሓሓዝ ግቡእ ኣይኮነን። 
ምምሕዳር ባይደን ምጥሓስ ህንጻ ካፒቶል፡  6 ጥሪ 2021 ብዝምልከት፡  ምሉእ 
ሕጋዊ ስልጣን ኣብ ግብሪ ክውዕልን ኣብ ልዕሊ’ቶም “ናዕበኛታት” ዝበሎም 



ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድን ምድራኹ ዝዝከር እዩ። ዋሽንግቶን እምበኣር፡  ካብ 
ከምዚ ዝኣመሰለ ሕሱርን ውጉዝን ተግባራትን ዘይሕጋዊ ምትእትታዋትን 
ነብሳ ክትሕይብ፣ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዞባናን ሕጋውያን ዋናታት 
ጉዳያቶምን ሽግራቶምን ባዕሎም ምዃኖም፡  ንምፍትሑ ድማ ምሉእ መሰልን 
ዓቕምን ከምዘለዎም ክትፈልጥ ይግባእ። ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡  
ኣብዚ ጉዳይ’ዚ ከሳሲትን ፈራዲትን እትኾነሉ ሕጋዊን ሞራላውን ልዕልና 
የብላን።  

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣስመራ 21 መጋቢት 2023 


