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ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ እትኽተሎ ሓዱሽ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ክምልሶም ዝግባእ 
ዋኒናት  

መእተዊ፤- 

ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዘለዎ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ፤ ንዓለም-ለኸ ኢኮኖሚን ንግድን ብዘለዎ 
ረብሓ፤ ንሃይማኖታዊ ፅልዋታት ብዘለዎ ቅርበት ካብቶም ብጣዕሚ ተኣነፍቲ ዞባታት ዓለም 
ሓደ እዩ። ስለዝኾነ በቢእዋኑ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት እናተልዓሉ ቅሱን ፖለቲካውን 
ኢኮኖምያውን ናብራን ምዕባለን ዘይብሉ ኾይኑ ይቕፅል ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዙይ ድማ 
ምስ ምድኻም መንግስቲ ኤርትራ ተኣሳሲሩ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኢደን ብምእታው 
ረብሓታተን ከረጋግፃ ምፍታነን ተዛሚዱ ዝረኣ ሓዱሽ ፖለቲካውን ወታደራውን ተርእዮ 
ይኽሰት ኣሎ። ብካሊእ ወገን  ብፀረ ዲሞክራሲ ተግባራት መንግስቲ ኤርትራ ዝሰክሑን 
ዝተገፍዑን ኤርትራውያን፤ ብትምኽሕተኛታት ኢትዮጵያውያን ንህዝቢ ትግራይ ንምድኻም 
ዝግበሩ ዘለው ቐፀልቲ ፖለቲካዊ ሸርሕታትን ብተግባር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ክልል 
ኣምሓራ ኣብ ርእሲ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ዝበፅሐ ጥቕዓት ዝተማረሩ ተጋሩን ሓቢሮም 
ናይ ትግራይ ትግርኚ ኣማራፂ ከናድዩ ምጅማሮም ካልእ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ተርእዩ እዩ። 
ካብዚ ተበጊሱ ህዝቢ ትግራይ ንፌዴራል መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈጥረሉ 
ዘሎ ተደጋጋሚ ምትንኴልን ፀገምን ክውገደሉ ሕቶ የቕርብ ኣሎ፡፡ ንዚ ሕቶ እዙይ ገለ 
ፀበብቲ ኤርትራውያን ይኹኑ ትምክሕተኛታት ኢትዮጵያውያን ብትኽክል ኣይተረድእዎን፡፡ 
ተጋሩ ብሰንኪ ፀገም ካሊእ ፍታሕ ነናዲ ከምዘለና ይሓስቡ ኣለዉ፡፡ እቲ ሓቒ ግን ብግልባጡ 
ከምዝኾነ ሓደ ኣብ ኣሜሪካን እንግሊዝን ብዛዕባ ሚድያ፡ህዝባዊ ሪኢቶን ፖሊሲ ጉዳያት 
ወፃኢን ዘፅነዐ መፅናዕቲ1“ህዝቢ ውሽጣዊ ኢኮኖሚያዊ ሽግራት ኣብ ዝህልወሉ እዋን ንናይ 
ወፃኢ ጉዳያት ዝህቦ ኣቓልቦ ብተነፃፃሪ ትሑት እዩ” (Stuart N. Soroka)፡፡ ይብል፡፡ ህዝቢ 
ትግራይን ገስገስቲ ተጋሩን ንዞባዊ ሰላምን ምትእስሳርን ዝጠልቡ ዘለዉ ዝጀመርዎ ልምዓትን 
ዴሞክራስን ዝያዳ ንምድልዳል እምበር ስለዝተሸገሩ ኣይኮኑን፡፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠለብ 
ህዝቢ መሰረት ጌሩ ሓዱሽ ፖሊሲ ክሕንፅፅ ኣብ መፅናዕቲ ዝተፀመደሉ ምኽንያት ንቲ 
በፂሕዎ ዘሎ ብርኪ ምዕባለ ዝምጥን ርክብን ምችው ባይታን ክህልዎ ስለዝደሊ እዩ ብዕሊ 
ናይ ፖሊሲ ለውጢ ከምዝገብር ኣፍሊጡ ዘሎ። እቲ ዝፅናዕ ዘሎ ፖሊሲ ብዕሊ ናብ ህዝቢ 
ቐሪቡ ዘተ ከምዝግበረሉ ትፅቢት ኩላትና እዩ፡፡ ይኹን እምበር ዕላማ እዚ ፅሑፍ እዙይ 
ሓደሽቲ ተርእዮታት መሰረት ብምግባር ሓዱሽ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮ-ኤርትራ 
እንትሕንፀፅ እንተሎ ካብ ብኣግኡ እንታይ ክመስል ኣለዎ ዝብል ሃናፂ ሓሳብ ንምቕራብ 
እዩ። ቀንዲ እምነት ናይዚ ፅሑፍ እዙይ ንሓባራዊ ታሪኻዊ ምትእስሳር ህዝብታት 

                                                           
1 Stuart N. Soroka Media, Public Opinion, and Foreign Policy, The model also includes changes in the 

unemployment rate (ΔUnemp), with the expectation thatattention to foreign affairs is comparatively low when 

the domestic economy is in trouble. 
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ኢትዮጵያን ኤርትራን ቀዳምነት ክወሃቦ ኣለዎ፡፡ ሕድሕድ ብመንፅር ቐረባን ስልታዊ 
ረብሓን ተመዚኖም ዝትግበሩ ውጥናት ንዘላቒ ዞባዊ ዝምድናታት ተገዛእቲ ክኾኑ ይግባእ 
ዝብል እዩ። 

1. እንታይነትን ኣፈፃፅማን ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ምስ ሃገረ ኤርትራ 
1.1. ነባር ፖሊሲ ጉዳያት መፃኢ ኢትዮ-ኤርትራ ዝተመስረተሉ ጉዳያትን ዝተኸተሎም 

ኣንፈታት    

ፖሊሲን እስትራቴጅን ጉዳያት ወፃእን ሃገራዊ ድሕንነትን ኢትዮጵያ ድሕሪ ኩናት ኢትዮ-
ኤርትራ ምዕራፉ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ብ1995 ዓ/ም ብዕሊ ከምዝተኣወጀ ይዝከር። እዚ 
ፖሊሲ እዙይ ፍሉይ ዝገብሮ ሓደ ንመጀመርያ ግዜ ሃገርና ካብ ውሽጣዊ ኩነታትና ተበጊሱ 
ንዓለማዊ ኩነታት ዝርእን ዝትንትንን ኣንፈት ዘጨበጠና ምዃኑ እዩ። ካልኣይ እቲ ፖሊሲ 
ከም መንቀልን መልዓልን ዝገብሮም ዛዕባታት ዝተዛብዑ መምዘንታትን ኣመለኻኽታትን 
ዘቃነዐ ምዃኑ፤ኣብ ንፁራት ዕላማታትን ሽቶታትን ተደሪኹ ዘየሻምዩ መሬት ክቑጥጥ ዝገብሩ 
እስትራቴጅታት ክሕንፀፅ ምኽኣሉ ብዓይነቱ ፍሉይ ይገብሮ። 

2ካብዞም መሰረታዊ ጉዳያት ተበጊሱ ምስ ኤርትራን ይኹን ካልኦት ጎረባብትናን ብመንፅር 
ንልምዓትና ንህንፀት ዲሞክራሲ ዘለወን ክህልወን ዝኽእል ኣስተዋፅኦን ኣበርክቶን ዝመዝን 
እዩ፡፡ ካብኡ ሓሊፉ ልምዓትናን ዲሞክራሲናን አናማዕበለን እናገወደን እንትኸይድ 
ክፈጥረለን ዝኽእል ፅልዋ መሰረት ጌሩ ምስ ሕድሕድ ጎሮቤት ሃገር እትኽተሎ ፖሊሲ 
ኣነፂሩ እዩ፡፡ ብመንፅር እዙይ ኤርትራ ንልምዓትና ክተበርክቶ እትኽእል ኢንቨስትመንት 
ትሑት ምዃኑ፤ ክተመሓላልፉልና ትኽእል ተመክሮን ቴክኖሎጅን እውን ከምዘይብላ 
ብምርኣይ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ንግዚኡ እንተተቛሪፁ ንቲ ቀንዲ ውራይ ልምዓት 
ኢትዮጵያ ከምዘይኾልፎ ይድምድም፡፡ ኤርትራ ንሰሜን ኢትዮጵያ ዝተቐላጠፈ ግልጋሎት 
ወደብ ብመዳይ ልምዓትና ኣውንታዊ ተራ ከምዘለዋ ይሕብር፡፡ ብሸነኽ ህንፀት ስርዓት 
ዲሞክራሲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክተበርክቶ እትኽእል ተመክሮን ልምድን ከምዘይብላ 
ብግልባጡ በቲ ሐዚ ዘሎ መንግስቲ እናተመርሐት ሰላምና ክትዘርግ ከምትኽእል ይቅበል፡፡ 
እዙይ ግን ኣብ ኢድና ዘሎ ክንቆፃፀሮ ከምንኽእል የመላኽት፡፡ ብካሊእ ወገን ኣብ ኢ/ያ 
ዝዕንብብ ዘሎ ልምዓትን ዲሞክራስን እናተጠናኸረ እንትኸይድ ኤርትራ ወደብ ብምክራይ 
ይኹን ብተነፃፃሪ ሰፊሕ ዕዳጋ ሃገርና ተጠቒማ ዝያዳ ከምትርባሕ ኣቐሚጡ ንዚ ፀጋን 
ኣጋጣምን እዙይ ብኣግባቡ ኣልዩ ዝጥቀም መንግስቲ ስለዘይብላ ንዘላቒ ረብሓ ክልቲአን 
ሃገራት ንጥቀመሉ ዘሎ ዕድል ዝፀበበ ምዃኑ የመላኽት። 

ካብዚ ገምጋም እዙይ ብምብጋስ ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ መሰረታዊ ዕላማታት ዝጠመተ ፖሊሲ 
እናተኸተለት ትርከብ።ሓደ ኤርትራ ንልምዓትናን ህንፀት ዲሞክራሲናን ዕንቅፋት 

                                                           
2 ፖሊሲን እስትራሬጅን ሃገራዊ ድሕንነትን ጉዳያት ወፃኢ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ፤ ሕዳር 1995 ዓ/ም ኣዲስ ኣበባ 
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ከይትፈጥረልና ብኣግባቡ እናኣለና ናብ ጠቅላላ ጎንፅን ኩናትን ከይንኣቱ ምግባር እዩ። 
ንዙይ ንምፍፃም ውሽጣዊ ዓቕምና ዝፈቅዶ ጠንካራ ሰራዊት ሃኒፅና ኤርትራ ዳግም ኩናት 
ከምዝይትውልዕን እንተወሊዓ ትርፉ ምልሕሓፅ ምዃኑ ክትርዳእ ምግባር። ብመንግስቲ 
ኤርትራ ተዓስኪሮምን ተዓጢቆምን ንዝመፁ ባንዳታትን ሃሱሳትን ንዚኣቶም ዝቕበል ከይህሉ 
እናሰራሕና ነፂልካ ምድቋስ ፤ኤርትራ ንትፈጥሮም ፀጥታዊ ሽግራት ተመጣጣኒ ዓፀፋዊ 
መልሲ እናሃብካ ክትዕገስ ምግባር። ኤርትራ ናብ ሙሉእ ጎንፂ ከይትኣቱ ብዝተፈላለዩ 
ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ፀቕጢ ምግባር እውን ካሊእ ኣንፈት ፖሊስና እዩ። እቲ ኣብ ድንበር 
ዘሎ ኣይኩናት ኣይሰላም ናብ ዝኸፍአ ጎንፂ እንተይምርሐ ሃገራዊ ልምዓት ምቕፃል ዝብል 
ኣንፈት እያ እናተግበረት ፀኒሓ። እቲ ደንበር ምጥራርን ምክላልን ዘላቒ ሰላምን ሕውነትን 
እስካብ ዘይፈጠረ ከምዘሎ እናሃለወ ውሽጣዊ ገዛ-ዕዮና ምስራሕ ዝብል ይርከቦም። እዚኣቶም 
ኩሎም ብተነፃፃሪ ሓፂር ንዝብሃል ዕላማና ንምትግባር ዝተሓንፀፁ ፖሊስታት እዮም። 

ብዘላቒ ሰላማዊ ምሕዝነት ክልቲአን ሃገራት ንኽቅፅል ወይ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ 
እንተተቐይሩ ወይ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ክቅየር እንተኽኢሉ ዝርከብ ዕድል ምጥቃም 
ከምካልኣይ ዕላማ ተነፂሩ። ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ንምቕያር ይኹን መንግስቲ ኤርትራ 
ንምቕያር ዝግበር ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዋኒን ስለዝኾነ ካብ ፅቡቕ ምምናይ ሓሊፍና 
ንገብሮ ከምዘየለ እዩ ዘቕምጥ ፖሊሲ መንግሰቲ ኢትዮጵያ፡፡ እቲ ዝዓበየ ሕፅረትን ክፍተትን 
ናይዚ ፖሊሲ እዙይ እውን ኣብዚ መዳይ ዘሎ ክፍተት እዩ። ብመትከል ደረጃ ፖሊሲ 
መንግስቲ ኤርትራ ንምቕያር ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ንምቕያር ዝግበር ቃልሲ ናይ 
ህዝቢ ኤርትራ ዋኒን ምዃኑ ኩሉ ዴሞክራሲያዊ ዝኣምነሉ መትከል እዩ፡፡ እዙይ ከምዘሎ 
ኾይኑ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ፀላኢ እውን እዩ፡፡ ስለዝኾነ 
ኣንፃር ሓበራዊ ጸላኢ ክተሓባበሩን ክደገጋገፉን መሰልን ግቡእን አለዎም፡፡ ዘላቒ ረብሓን 
ጥቕምን ብትምኒት ዝመፅእ ዘይኮነስ ብኣግባቡ ስሪሕኻን ለፊዕኻን እዩ ዝርከብ። ዘይዘራእናዮ 
ክንዓፅድ ኣይንኽእልን። ወነ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክሕደስ፤ እስትራቴጂካውያን ይኹኑ 
ስልታውያን ፈተውቲ ጠንኪሮም ክቃለሱ ደጋፊ ጊዴና ንምብርካት ዘይተሓለለ ቃልሲ 
ክንገብር ይግባእን ይከኣልን፡፡ ቐፂልና ትግባረን ውፅኢትን ፖሊሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ 
ንርአ። 

1.2. ገምጋም ኣፈፃፅማን ውፅኢትን ነባር ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ 

ከም ኣረዳድኣ እዚ ፅሑፍ እዙይ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ካፍቶም ልምዓትን ህንፀት 
ዴሞክራሲ ሃገርና ንምስላጥ ወሳኒ ግደ ዝተፃወቱ ፖሊስታት ሓደ ካብ ዝብል እምነት  
ይብገስ፡፡ ኢኮኖሚ ማእኸል ዝገበረ ኣንፈት ተኸቲልና፤ ካብ ውሽጣዊ ባህግታትናን 
ድሌታትናን ዝብገስ ካብ ውሽጢ ንደገ ዝጥምት መትከል ምኸታልና መሰረታዊ ለውጢ 
ኣተሓሳስባ ኣምፂኡ እዩ።ብሓፈሻ ምስ ኤርትራ ዝተኸተልናዮ ፖሊሲ ውፅኢቱ እንትምዘን 
ብመሰረቱ ዕውት ኔሩ ክበሃል ይካኣል እዩ። 

ይኹን እምበር ሓደ ፖሊሲን ስትራተጅን ንቲ ስልታዊ ዕላማ ብኣግባቡ ስለዘዐወተ ዕውት 
ኔሩ ኢልካ ንምዝራብ ይኹን እቲ ዓወት ኣድማዒ እዩ ምባል ዘከራኽር ይመስለኒ። እቲ 
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ዓወት ኣድማዒ ዝኽውን ሓፂርን ማእኸላይን ዕላማ እቲ ፖሊሲ ንዓወት ዘላቒ ረብሓ ሓሲብካን 
ዓሚትካን ምስራሕ እንትከኣል እዩ። ካልኣይ ንቲ ዘለቒ ረብሓ ካብ ሻዕብያን ህዝቢ ኤርትራን 
ወድዓዊ ኩነታት ክሳብ ዝማላእ እናተመነኻ ስቕ ኢልካ ምግዳፍ ፖለቲካዊ ውሕልና ዝጎደሎ 
ይመስለኒ። 

ካብዙይ ተደሪኽና ኣፈፃፅማን ውፅኢትን እቲ ነባር ፖሊሲ ብመንፅር ንኢትዮጵያ ንኤርትራን 
ዘበርከቶ ኣወንታውን ኣሉታውን ፅልዋ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ።ምስ ኤርትራ ናብ ሙሉእ 
ጎንፅን ኩናትን እንተይኣተካ ቀዳምነት ንናይ ውሽጢ ሃገር ልምዓትን ህንፀት ዴሞክራስን 
ምሃብና ሃገርና ተነፃፃሪ ሰላም ረኺብና ሃገራዊ ዕብየትን ምዕባለን ክተረጋግፅ ክኢላ እያ ። 
ካበዙይ ሓሊፉ ነገራትን ኩነታትን ካብ ተራ ታህዲድን ፈኸራን ወፂእና ብመንፅር 
ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ረብሓ መዚና ክንኸይድ ኣለና ዝብል ሓዱሽ ኣረኣእያን 
ኣረዳድኣን ኣብ ኢትዮጵያ ክፍጠርን ክሰፍንን ኣኽኢሉ እዩ። ዓቕምና ዝፈቐዶ ጠንካራ 
ሰራዊት ሃኒፅና ዞባዊ ዓቕመናን ተኽእሎናን ክነፍልጥ ኣኽኢሉና እዩ።  

እዚ ፖሊስ እዙይ ዘለዎ ድኽመት ኣጠቓላሊ ሃገራዊ ረብሓ ክበሃል ብተደጋገጋሚ ማእኸል 
እከይ ተግባር ሻዕብያ ዝኾነት ትግራይ፤ሃገራዊ ልእኽቶ ዝፍፅም በዝሒ ሰራዊት ዝፀረት 
ትግራይ፤ጠንካራ ባህሊ ስራሕ ዘለዎን  ቀደማይ ብርኪ ትምህርቲ ዝወደአን ሰፊሕ ጉልበት፤ 
ብተነፃፃሪ ካብ ሙስና ዝፀረየ መንግስቲ ዝወነነት፤ ንወደብ ዝቐረበት፤ ወፍርን ኣውፈርትን 
ከምልባ ከይትረክብ ዝተዓናቐፈት ክልል ትግራይ ዝተርፋ ዘሎ ዕድልን ዝበፅሓ ዘሎ 
ሳዕብየንን ብኣግባቡ ኣይጠመተን። ሓደ ኣብቲ ነዊሕ ደንበር ዘሎ ህዝብን ምልሻን ከምቲ 
ካሊእ ህዝቢ ቅሳነት ረኺቡ ሙሉእ ዓቕሙ ናብ ልምዓት ክወፍር ኣይካኣለን።ካብ ነዊሕ 
ኩናት ናብ ኣይኩናት ኣይሰላም ዝዓሰሎ ኩነታት ዝተሸመን ንዚ ኩሉ ፀገማት ተፃዊሩ ዝኸድ 
ዘሎ ህዝብን መንግስትን ካብቲ ሃገራዊ ዕብየትን እቶትን ዝወሃብ ድጎማ የለን። ብኣንፃሩ 
ምስ ሻዕብያ ዝሸረኹ ትምክሕተኛታት ኣብዛ ሃገር በላዕን መትረፍን ጌሮም ስሙ ይድይንዎ 
ኣለዉ፡፡ብሃገር ደረጃ ዓብዩ ረብሓ ዘምፅእ እንተኾነ እውን እቲ ንልምዓት ኢሉ ዝተቓለሰ 
ክንዲ ዓቕሙ ከይለምዕ ኣሉታዊ ዕልዋ ኣሕዲሩ እዩ። ትግራይ ናብ ዓለማዊ ዕዳጋ ቀልጢፋ 
ከይተበፅሕ፤ ፍራያት ሰሜን ኢትዮጵያ ተወዳዳራይ ከይኸውን ተዓፅዩ ይርከብ፡፡ ንዙይ 
መርአዪ ዝኸውን ኣብዚ ቐፂሉ ዘሎ ሰደቓ ከምዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ፡፡ 

3ካብ ሑሞራ ዝፈሪ ሰሊጥ ተወሳኺ 719 ኪሎ ሜትር እዩ ዝጎዓዝ፡፡ ሰባ ፋብረካ እምነ-በረድ 
ዘፍረዮ ግራናይት 285 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ናብ መርከብ ክበፅሕ እናኸኣለ ዳርጋ ሰለስተ 
ዕፅፊ ይጓዓዝ፡፡ ብተወሳኺ ዝኾነ ይኹን  ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝኣቱን ዝወፅእን ንብረት 
ካብ ክልተ ክሳብ ሹዱሽተ መዓልቲ ግዜ ይዝንግዕ፤ ሕድሕድ ኣታውን ወፃእን ንብረት ካብ 

                                                           
3 ትራንስ ኢትዮጵያ ሓ/ዝኸ/ው/ማሕበር ዝጥቀመሉ ማእኸላይ ውፅኢት መሰረት ጌርካ ዝተሰልሐ እዩ፡፡ ሓንቲ 
መኪና 5.85 መዓልቲ ይወስደላ 839 ኪ.ሜ ካብ ጅቡቲ መቐለ ምብፃሕ፡፡ ንሓደ ኪ/ሜ ክትጎዓዝ .007 መዓልቲ 
ይወስደላ፡፡(0.007*719= 5033)ብዓበይቲ ኮንተይነር ተፃዒኖም ዝመፁ ንብረታት ንሓደ ኩንታል ሓደ ኪ/ሜ 
ንክጎዓዝ 0.14 ቅርሺ ወፃኢ ይሓትት፡፡(0.14*719=100.66) 
ኪ/ሜ ካብ ናይ ኤርትራ ህዝባዊ መጎዓዝያ ዝተፈላለዩ ከተማታት ካብ ኣስመራ ዘለወን ርሕቐትን ታሪፍን፤  
ከተማታት ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘለወን ርሕቐትን ዝተወሰደ፡፡  
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32 እስካብ 111 ቅርሺ ኣብ ኩንታል ዋጋን ወፃኢን ይውስኽ እዙይ ብኽነትን 
ዘይተወዳራይነትን ዝዳርግ እዩ፡፡ እዚ ወፃእታት በቲ ሓዱሽ መንገዲ መቐለ  ጅቡቲ ጭፍራ 
ሓሲብና ዝተገበጠ እዩ፡፡ በቲ ነባር መንገዲ እንተዝግበጥ ክልተ ሰለስተ ዕፅፊ እዩ ዝኸውን፡፡ 
ንምሕፃር ዝኣክል መርኣያ ዝኸውን ናይ ትግራይ ስለዝወሰድኩ እምበር ካብ ደብረ-
ማርቆስ፤ባህርዳር፤ሰሜንን ደቡብን ጎንደር፤ ሰሜን ወሎ ላስታ ዝፈርዩ ፍርያት ክንደይ 
ዝኣክል ክሳራ ይበፅሖም ከምዘሎ ምግማት ይክኣል እዩ፡፡ 

ናብ ኣጠቓላሊ ኩናት ዘይኣተኻ ነዊሕ ምጉዕዓዝ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ሓደ መሰረታዊ 
ረብሓ ኣረጋጊፁ እዩ። ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ዝረኸቦ ንቕሓት እዩ፡፡ መንግስትን ህዝብን 
ኢትዮጵያ ክሳብ ንልምዓትን ህንፀት ዴሞክራስኦምን ዘይተንከፍካ ከምዘይትንክፉ፤ ንመሬት 
ኤርትራ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንዓቐብ ከምዘይብህግዎ፤ ንኤርትራ ናይ ምውራር ድሌት 
ከምዘይብሎም ግዜ ረኺቡ ሓሳቡ ክድምድም ዕድል ረኺቡ እዩ። ካልኣይን ዝዓበየን ረብሓ 
ጎንፅን ኩናትን ምውጋድና ህዝቢ ኤርትራ ባህርን ኣካይዳን መንግስታዊ ስርዓቱ እንታይ 
ምዃኑ ክፈልጥ ኣኽኢልዎ እዮ። መንግስቲ ኤርትራ ሕድሕድ ዝረኸባ ሰላማዊት መዓልቲ 
እፎይ ኢሉ ንልምዓት ከምዘይጥቀም ተረዲኡ፡፡ ብተፃራሪ ዘሎን ዘየለን ሓደጋ እናተፈጠረ 
ህዝቢ እናጨነቐ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝፅዕር፡ንፁር ፖሊሲን ኣካይዳን ዘይብሉ 
መንግስቲ ምዃኑ ክድምድሞ ክኢሉ እዩ። ንኤርትራ ዝፈጠሮ ኣሉታዊ ሳዕቤን እንተሃልዩ 
እቲ ድንበር ክሳብ ዘይተጠረረ ሓደ መዓልቲ ተሳጊሮም ክወሩኻ እዮም ዝብል ፕሮፖጋንዳ 
መንግስቲ ኤርትራ ብዝተወሰነ ብርኪ ኣብ ነፃነቱ ስኽፍታ ፈጢሩ እዩ። ኣብ 
ኢኮኖሚ፤ሞራልን ስነ-ልቦናን ህዝቢ ኤርትራ በፂሑ ዘሎ ጉድኣት ብመፅናቲ ክምለስ ዝግበኦ 
ኮይኑ ካብቲ ኣብ ዕጥቃዊ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ንላዕሊ ከምዝኸውን ይግመት፡፡ 

ብመንፅር ስርዓት ኤርትራ ተቐይሩ ዘላቒ ሕውነትን ጉርብትና ምፍጣር፤ ኣብ ጎደቦና 
ዝተኣሳሰረ ዞባን ኢኮኖሚያዊ ማሕበረ-ሰብ ምፍጣር ኣፈፃፅማ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ትሑት 
ውፅኢት እዩ ኣመዝጊቡ። መንግስቲ ኤርትራ ንውሽጣዊ ኩነታት ኢ/ያ ንምቕያር 
ብወታደራዊ፤ብፖለቲካን ስለያ ማሓውሩ ኣበርቲዑ እንትሰርሕ ተመጣጣኒ ውቅዒት 
ኣይተውሃበን። ብመዳይ ወታደራዊ ስጉምቲ እንትረአ ሞራል ህዝቢን ተቓወምትን ኤርትራ 
ብዘጠናኽር፤ ሞት ሻዕብያ ብዘቃላጥፍ ዝተፀንዐን ዝተመረፀን ውቅዒት ኣይዓረፎን። 
መንግስቲ ኤርትራ ምቅያር ሓላፍነት ህዝቢ ኤርትራን ውሽጣዊ ዕዮ-ገዛ ምዃኑ ይፍለጥ 
እዩ።ይኹን እምበር ዕዮ-ገዝኦም ክፍፅሙ ንህዝቢ ዘይትክእ መቀላጠፊን መጠናኽርን ደገፍ 
ብሞራል፤ ብንዋትን  የድልዮም እዩ። ብደም እንዳማቶም ስልጣን ክቋናጠጡ ዝደልዩ 
ተበለፅቲ ገዲፍና ብግልፂ ወይ መንግስቲ ኢ/ያ መፂኡ ክወቅዐሎምን ክድምስሰሎምን 
ዝፅውዑን ፈጣሪ ንቲ ኣውራ መራሒ ክፅወዐሎም ዝምህለሉ ዘለዉ ህዝብታት ሞራላውን 
ሕውነታውን ግቡኡና ጥራሕ ዘይኮነስ ዘላቒ ረብሓና እውን እዩ፡፡ ይውሓዱ ይብዝሑ ብረት 
ተሓንጊጦም ፃውዒት ንዘቕርቡ ተቃለስቲ ንዙይ ዝምጥን ደገፍ ዘይምግባር ሓደ ወሱንነት 
ፖሊሲ ሃገርና እዩ። እዙይ ብምዃኑ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣሕዋቱ እናተፀገሙ እናረኣየ፤ 
ናይ ባዕሉ ልምዓት ከምቲ ዝድለ እንተይሰጎመ ነዊሕ ክፅመም ስለዘይኽእል ተደጋጋሚ ሕቶ 
የልዕል ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ እውን ምስተሰደድና ምዕቓብ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሻዕብያ ኣብ 
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ምውዳቕን ሓበራዊ ኢኮኖሚያዊ ውሑስ ንምግባር ዘይትሕግዘና ይብል ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ 
ሻዕብያ ዕድሚኡ ንምንዋሕን ፋይናንሳዊ ደገፍ ንምርካብ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ፍሉይ 
ድሌት ዘለወን ሃገራት ኣብ ኤርትራ ክንቁጣ ይፈቅድ ስለዘሎ ሻዕብያ ምስዘን ሃገራት ኮይኑ 
ከምዘይወቕዐና ውሕስና የብልናን፡፡ 

ብኣጠቓላሊ ዘየድሊ ጎንፂ ንጎኒ ገዲፍካ ልምዓትን ዴሞክራስን ሃገርና ክትርንዕ ምግባርና 
ዘናስሕ ኣይኮነን። እቲ ፖሊሲ ክሳብ ሕዚ ዝሐሸ ዓቕምን ኩነታትን ክፈጥር ክኢሉ እዩ። 
ንዘላቒ ረብሓ ኣብ ቀረባ ንምውሓስ ኣብ መፅናዕቲ ተመስሪትካ ክቕየር ኣለዎ ምባል ወድዓዊ 
እዩ። እቲ ኣብ መፅናዕቲ ዘሎ ፖሊሲ ንዘላቒ ሕውነትን ውህደትን ዝሓስብ፤ ዞባዊ 
ምትእትታው ዘወግድ፤ ዝተኣሳሰረ ኢኮኖሚያዊ ማሕበረ-ሰብ ንምፍጣር ዓሊሙ ንሻዕብያ 
ዕድሚኡ ዘሕፅር፤ኣብ እንግዳዕ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ፃውራ ዘቃልል፤ውቅዒትና 
ብትምክሕተኛታት እናሓለፈ ንሻዕብያ ዘዕኑ ፖሊሲ ክህልወና ይግባእ። 

4ሰደቓ 1 

 

 

 

 

 

                                                           
4 ትራንስ ኢትዮጵያ ሓ/ዝኸ/ው/ማሕበር ዝጥቀመሉ ማእኸላይ ውፅኢት መሰረት ጌርካ ዝተሰልሐ እዩ፡፡ ሓንቲ 
መኪና 5.85 መዓልቲ ይወስደላ 839 ኪ.ሜ ካብ ጅቡቲ መቐለ ምብፃሕ፡፡ ንሓደ ኪ/ሜ ክትጎዓዝ .007 መዓልቲ 
ይወስደላ፡፡(0.007*719= 5033)ብዓበይቲ ኮንተይነር ተፃዒኖም ዝመፁ ንብረታት ንሓደ ኩንታል ሓደ ኪ/ሜ 
ንክጎዓዝ 0.14 ቅርሺ ወፃኢ ይሓትት፡፡(0.14*719=100.66) 
ኪ/ሜ ካብ ናይ ኤርትራ ህዝባዊ መጎዓዝያ ዝተፈላለዩ ከተማታት ካብ ኣስመራ ዘለወን ርሕቐትን ታሪፍን፤  
ከተማታት ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘለወን ርሕቐትን ዝተወሰደ፡፡  

ተ
/
ቁ 

ቅርበት ኢንዳስትሪ ማእኸላት 
ትግራይ ናብ ወደብ ጁቡቲ  
 

ቅርበት ኢንዳስትሪ ማእኸላት 
ትግራይ ናብ ወደብ ባፅዕ 
 

ኣፈላ
ላይ 
ኪ/ሜ 

ተውሳኺ 
ወፃእታት 

ብቅርሺ ብግዜ 
ብመዓ
ልቲ 

ዝሰርሕ ዘሎ መስመር ኪ/ሜ ዝመኸነ መስመር ኪ/ሜ 

1 ሑመራ-መቐለ-ጅቡቲ  1424 ሑመራ-ኣስመራ-ባፅዕ 705 719 100.66 5.033 
2 ሽረ-መቐለ-ጅቡቲ  1144 ሽረ-ኣስመራ-ባፅዕ 350 794 111.16 5.558 
3 ዓድዋ-መቐለ-ጅቡቲ 1079 ዓድዋ-ኣስመራ-ባፅዕ 285 794 111.16 5.558 
4 ዓዲግራት-መቐለ-ጁቡቲ 954 ዓ/ግራት-ኣስመራ-ባፅዕ 315 639 89.46 4.473 
5 መቐለ-ጅቡቲ 839 መቐለ-ኣስመራ-ባፅዕ 430 409 57.26 2.863 
6 ራያ ዓዘቦ-ጅቡቲ  780 ራያ-ኣስመራ-ባፅዕ 550 230 32.20 1.610 



7 
 

2.  ሓዱሽ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ክትኽተሎ ዝግባእ እስትራቴጂ  

ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ትኽተሎ ዝነበረት ጉዳያት ወፃኢ ኣፈፃፅምኡን ውፅኢቱን 
ትግምግሞ ከምዘላ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ 
ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ዕላዊ ጌሮም እዮም። እዚ ፖሊሲ እዙይ ንኩላትና ዝገንሕን ዝገርሕን 
ሃገራዊ ፖሊሲ ስለዝኾነ ቅድሚ ምፅዳቑ ከማልኦ ዝግባእ ውራያትን ጉዳያትን ኣልዒልካ 
ምሕባር ሓላፍነት፤ ግቡእን መሰልን ኩሉ ዜጋ እዩ። ንመንግስትን ገዛኢ ፓርትን እውን 
ዝድግፍ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብዙይ ብምብጋስ እቲ ፖሊሲ መልዐሊ ክገብሮ ዝግባእ 
መትካላትን፣ ክሕንገጦም ዝግባእ ዕላማታትን ክኽተሎም ዝግባእ ስትራተጅታትን ከምዝስዕብ 
ንምቕራብ ክፍትን እየ። 

2.1. ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ትኽተሎ ሓዱሽ ፖሊሲ ከም መልዐሊ ክወስዶም ዝግባእ 
መትካላት 

ሀ. ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ስርዓታት 
እናተኸተሉ ብሰላምን ምክብባርን ምንባር ከምዘይኽእሉ ምግንዛብ 

5ሃገር ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ምንባር ካብ ዝጀመረትሉ ገዜ ጀሚሩ ዘሎ ታሪኽና 
እንተየሪእናዮ ክልተ ዝተፈላለዩ ስርዓት ክሽከም ዝኽእል ባህልን ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ 
የብሉን። ኣብ ክልተ ሃገራት ይከፈል ኣብ ሓንቲ ሃገር ይኹን እቲ ስርዓት ተመሳሳሊ ክኸውን 
ኣለዎ፡፡ ሃፀይ ምሊሊክ ነቲ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ንምብታን ፍርቂ መሬትን ህዝብን ብጣልያን 
ክውረር ካብ ዝፈቕዱ እዋን ጀሚሩ ንርአ። ኣብ መጀመርያ ጣልያን ንመሬት ሓማሴን ወሪራ 
ምስሓዘት እቲ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ህዝቢ ሃይማኖቱ ከይብርዝን ንግዚኡ ዓቕሚ 
ስለዘይነበሮን ተቐቢልዎ ነይሩ እዩ። እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ እውን በይኑ ንጣልያን 
ክድምስስ ኣይከኣለን፡፡ ደሓር ኣብ ኤርትራ ትግርኛ ዕላዊ ቋንቋ ምስኾነ፣ ነፃ ፕሬስ ኣብ 
ኤርትራ እናጠጠዐ ምስመፀ ኣብ ትግራይ ዓርስና ነመሓድር፤ ገረብና ንሓሉ ኢሉ ዓመፅ 
ቀዳማይ ወያነ  ኣልዒሉ። ውሽጣዊ ፀገማትን ኣብ ድሕሪ ቤቱ ዘሎ ኩነታት ስለዝፀለዎ እዩ፡፡ 
ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ኤርትራ ብፈደረሽን ክትሓብር ምስተገበረ እውን ሃፀይ ሃ/ስላሴ ንክልቲኡ 
ሓደ መንነትን ባህልን ዘለዎ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ብዝተፈላለየ ስርዓት ክወስድዎ 
ስለዘይከኣሉ ነቲ ፈደረሽን ክፈርስ ጌሮም። ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ እንተሪእና እውን ኣብ 
ኢትዮጵያ መሰል ርእሰ ወሳነ እናተኸበረ ኣብ ኤርትራ ንምዕፋን ፀገም ስለዝኾነ ሻዕብያ ነቲ 
ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ካብ ምቅዋም ሓሊፉ ንምቅያሩ ተዓጢቑ ሰሪሑ። እዚኦም ከምመርአዩ 
ወሲድና እምበር ብዙሕ ኣብነት ምቅራብ ይከኣል። ስለዝኾነ ዛላ-ኣንበሳ ፍርቃ 
ዲሞክራሲያዊት ፍርቂ ጎና ፀረ ዲሞክራሲ ክትሽከም ኣይትኽእልን። ሓደ ዓይነት ባህልን 
ስነ-ልቦናንን ዘለዎም ህዝብታት ዝተፈላለዩ ስርዓት እናተኸተሉ ብሰላም ከምዘይነብሩ ካብ 
ኮርያውያን ክንመሃር ኣለና፡፡ኮርያውያን ቅድሚ ኣብ ክልተ ምኽፋሎም ብናይ ባዕሎም ደቂ-

                                                           
5 Amanda Briney, Tension and conflict on Korean Peninsula. Fighting has also repeatedly occurred both land 

and sea border because each nation is continually tring to unify the peninsula with its own system of 

government. 
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ኣባት፤ ብቻይናን ጃፓንን እናተገዝኡ ብሓደ ዝነብሩ ሓደ ዓይነት ባህልን መንነትን ዘለዎ 
ህዝቢ እዩ፡፡ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ግን ደቡባዊ ክፋል ብአሜሪካ ሰሜናዊ ክፋል 
ብሕብረት ሶብየት እናተመሓደሩ ብዝተፈላለዩ ስነ-ሓሳብን ስርዓትን ክምርሑ ጀሚሮም፡፡ 
ኣብ ሓምሻይ ዓመቶም ብ1950 ብኣ/ኣ ናብ ሙሉእ ኩናት ኣትዮም ክሳብ ሐዚ ሓበራዊ 
ስምምዕነት ዘይብሎም ተተፋኒኖም ይነብሩ ኣለዉ፡፡ሕድሕደን ሓንቲ ንታ ካልአይቲ ናብ 
ናይ ባዕላ ስርዓትን ምምሕዳርን ንምፅንባር ቐፃሊ ንትርኽ የካይዳ ኣለዋ(Amanda Briney)  
፡፡ስለዚ እቲ ዝበለፀን ዝሐሸን ኣካይዳ ዘለዎ ስርዓት መሪፅና ተመሳሳሊ ፖለቲካውን 
ኢኮኖሞያውን ስርዓት ተኺልካ ከምጀርመን ብሰላም ምንባርን ዘላቒ ረብሓ ምርግጋፅን ወይ 
ድማ ከምኮርያታት ንቑልቑል እናተተፋነንካ ምንባር እዩ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ምርጫ፡፡እዙይ 
ዝተገንዘበ ኣካይዳን ኣረዳድኣን ክህልወና ይግባእ። 

ለ. ሕሉፍ በሰላን ቁስልን ብዘላቕነት ዝፍውስ ኣካይዳ ይሃልወና 

ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ትምክሕተኛታት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝበፅሐ በደልን ሕሰምን ከም 
ተራ ነገር  ብምቁፃር ኤርትራውያን ፈተዉ ፀልኡ ክሓብሩ ኣለዎም ዝብል ኣካይዳ ይኽተሉ 
ኣለዉ። እዚ ብተግባር ተፈቲኑ ዝወደቐ ኣካይዳ ሓዱሽ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ይኹን 
ሰላማዊ ጉርብትና ከይፍጠር ዕንቅፋት ኮይኑ ይርከብ። ብካሊእ ወገን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ 
ንዝነበረ ፀቢብ ብሄራዊ ዝንባለ ውድባትን መንግስትን ኤርትራ ሰማይ ክዓርግ ስለዝገብርዎ 
ካብ ሓደሓደ ትግራዋይ ኣንደበት ዝጎደሎም ኤርትራውያን ፅያፍ ዘረባ፤ብደዐን በደልን 
ዝሰምዑን ዝበፅሖምን ኢትዮጵያውያን ኤርትራን ኤርትራውያን ኣየድልዩናን እቲ ዝበፅሖም 
ዘሎ መከራ እውን እንትንእሶም እዩ ዝብል ዝንባለ ይንፀባረቕ እዩ። እዞም ክልተ ጫፋት 
ንዲሞክራዊያዊ ሰላም ቦታ ዘይህቡ ኣረኣእያታት እዮም። ክልቲኦም ተፈቲኖም ሰላም ክፈጥሩ 
ኣይከኣሉን። ስለዚ ሕሉፍ ኣካይዳና ዝፈጠሮም ፀገማት እናኣለና ኣብ ምክብባር ዝተመስረተ 
ጉርብትና ኢሉ እውን ሕብረት ክፈጥር ክሰርሕ ኣለና። ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ክእረም 
ዝግባእ ዕየ-ገዛ እዩ፡፡ 

ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ዝርከቡ ዝተወሰኑ ሓይልታት ሃፀይ ሃ/ስላሴ ፌደረሽና ኣፍሪሶም 
መሬትኩም እምበር ሰብኩም ኣይንደልን ኢሎምና፤ ወያነ ሕብሪ ዓይንኹም ደስ የበለናን 
ኢሉ ኣባሪሩና እናበሉ ሕሉፍ ድኽመታት እናቆፀሩን እናንጠልጠሉን ክነብሩ የብሎምን። 
ካብኡ ሓሊፉ ነፃ ሃገር ምምስራትን ምፍላይን መሰሎም ምዃኑ ኣሚኖም ጌጋ ብጌጋ 
ንምሽፋን ዘሎን ዘየለን ታሪኽ እናፈጠርካ ምስ ኢትዮጵያ ኣይነበርና ኣይጠፍአና ዝዓይነቱ 
ኣካይዳ ክውገድ ኣለዎ። እዙይ ድማ ገስገስቲ ሓይልታትን ህዝቢ ኤርትራ ክእርምዎ ዝግባእ 
መደባዊ ዕዮ-ገዛ እዩ፡፡ 

ሕሉፍ ታሪኽናን ንሱ ዝፈጠረልና ቁስልን በሰላን ክነልዕሎ እንተለና ንክንመሃረሉ እምበር 
ሓደ ናብቲ ካሊእ ኢዱ ንምቕሳር  ክኸውን የብሉን። ካብ ንምስቅልቅል ታሪኽና ንላዕሊ 
ንኢኮኖሚያዊ ረብሓና ክነቕድም ከምዝግባእ ክልተ ዓለማዊ ተመክሮታት ወሲድና ንርአ፡፡ 
ሓደ ኣብ መንጎ እንግሊዝን ስኮትላንድን ቅድሚ 1707 ብኣ/ኣ ክሓብራ ቅድሚ ምውሳነን 
ዝተፈላለዩ ውግኣትን ኩናትን ኣካይደን እየን፡፡ ናይ ስኮትላንድ ሕቶ ነፃነት ሐዚ እውን 
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መካትዕን መዘራረብን እኳ እንተኮነ ካብ ንታሪኽ ንላዕሊ ንኢኮኖሚያዊ ረብሓ ቀዳምነት 
ብምሃቦም እቲ ሕብረቶም እናቐፀለ ይርከብ(Tim Staney)፡፡ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዋጊአን 
ስለዝነበራ ክሓብራ ኣይኽእላን ዝብል ህልኽ እንተዘይኮይኑ ታሪኻውን ስነ-ሞጎታዊ መርተዖ 
የብሉን፡፡ ካሊእ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ናይ ጀርመንን ፖላንድን ጉርብትናን ሓቢርካ 
ምስራሕን እዩ፡፡ ጀርመንን ፖላንድን ኣብ ዝተፈላለዩ ምትሕብባርን ስነ-ሓሳዊ ውድድርን 
ተሸሚመን ዝነበራ ሃገራት ኔረን፡፡ ክልቲአን ሃገራት ከምናትና ንታሪኸን ዝተፈላለየ ኣረዳድኣ 
ሒዘን ዝጠማመታ ጎረባብቲ እየን ኔረን፡፡ ካብ 1990 ብኣ/ኣ ጀሚረን ኣብ ምክብባርን 
ኢኮኖሚያዊ ረብሓታተን ተደሪኸን ጠንካራ ምትሕብባር መስሪተን ይርከባ(Rafał 
Ulatowski)፡፡ ካብዙይ ክንመሃር ኣለና፡፡ጉጅለ ሻዕብያ ውልቃዊ ድሌቱ ካብ ምምላእ ሓሊፉ 
ዝምረሐሉ ስነ-ሓሳብ የብሉን፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ዝደሊ ምእንተ ዝተመቸወ ናብራ 
ክነብር እምበር ንስደትን ድኽነትን ኢሉ ኣይኮነን፡፡ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ሃፀይ ዮሃንስ 
ዝነበረ ሓደ ህዝቢ ኣብ ክልተ ተመቂሉ መጋባእያ ናይ ውሽጥን ደገን ፀላእቲ ኾይኑ ንልዕሊ 
ሓደ ሚኢቲ ዓመታት ኣብ ቅልውላው ክነብር ዝገበረና ምኽንያት ተረዲእና ንምፍትሑ 
ክንሰርሕ ኣለና። እዚ ኩነታት ክፍጠር ዝኽኣለ ባዕዳውያን ወረርቲ ዝፈጠርዎ መስገንደል 
እኳ ሓደ እንተኾነ፤እቲ ዋና ንጥቕዓት ዝተቓላዕና ክንኸውን ዝገበረና ድሑር ስርዓትናን ንሱ 
ዝፈጠሮ ድክነትን ፀገምን ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና። ከምዙይ ዝበለ መንፈስ ሒዝና ልምዓትና 
ክሳለጥ፣ ዲሞክራሲና ሱር ክሰድድ ክንሰርሕ ኣለና። እዙይ ሓደ መበገስን መልዐልን ፖሊሲና 
ክኸውን ይግባእ። 

ሐ. ሕብረትናን ሰላምናን ንዘይደልዩ ሓይልታት መፃኢ ዕድልና ክውስኑ ቦታ ክህንቦም 
የብልናን 

ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈላለየ ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲን ኣካይዳን ዝቕበል ባህልን 
ልምድን ከምዘይብሎም ርኢና። ክልተ ዝተፈላለዩ ስርዓታት እስካብ ዝኾኑ እቲ ሓደ ካብቲ 
ካልኣይ ዝበለፀ ስለዝኸውን ክልቲኦም ህዝብታት ንቲ ዝበለፀ ምብሃጎም ኣይተርፍን፡፡እዙይ 
ማለት መፃኢ ዕደል እዞም ህዝብታት ኣብ ልምዓትን ዲሞክራስን ምዕንባብ ጥራሕ 
ዝተመስረተ ምዃኑ የርደአና። ንልምዓትን ህንፀት ዲሞክርሲናን ከይነሳልጥ ዘዕንቅፎ ዘሎ 
ካሊእ ጉዳይ ድማ ብሕሉፍ ታሪኽና ዝተፈጠሩ ቁስልን በሰላን እናሓኸኹ ዝውዕሉ ብኡ 
ዝነብሩ ሓይልታት ምህላዎም ምዃኑ ተገንዚብና ኢና። ኣብ ዘመነ-ጉሎባላይዜሽን 
ተወዳዲርና መንነትናን ረብሓናን ክነኽብር እንተኾይና ሕብረትን ሰላምን የድልየና እዩ። 
ነዚ ሕብረትና ከይሰጥም ብናይ ባዕልቶም ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታትን ድሌታትን ክነፃፅሉና 
ዝደልዩ ናይ ደገ ሓይልታት ኣለው። ነዚኣቶም ብዝግባእ ኣለሊና ብዋጋ ህዝብናን ሰላምናን 
ክነብሩ ክንፈቅድ የብልናን። ሃፀይ ምሊሊክ ምስ ጣልያን ተሻሪኮም ፈላልዮምና፤ ሃ/ስላሴ 
ምስ ስርዓት ኣሜሪካን እንግሊዝን ተጎዝጎዞም ኣዳኺሞምና፤ ደርጊ ናይ ሕብረት ሶብየት 
መገልገሊ ኾይኑ ሃለሽ ኣቢሎምና እዮም። ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ሻዕብያን ብግዲኦም ሓደሻብ 
ናይ ግብፂ ተላኣኣኺ ብምዃን ካሊእ ግዜ ናይ ጋዳፊ ኣጋፋሪ ብምዃን፤ ካሊእ እዋን ዓለም 
ዘይትፈልጦን ዘይተቕበሎን ኣካይዳ ተኸቲሎም ውልቃዊ ድልየቶም ብምስጓም መከራና 
ንበልዕ ኣለና። ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ባዕሎም ብዝሓረይዎ መንገዲ፤ ዓለም-ለኻዊ 
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መዐቀንታት ልምዓትን ዲሞክራስን ብዘማልእ፤ ንባህሎምን ልምዶምን ብዝምጥን ኣዛሚዶም 
ክትግበሩ ዕድል ክወሃቦም ኣለዎ። ስለዝኾነ ብናይ ባዕልቶም ድሌት ኣብ ፖለቲካ ክልቲአን 
ሃገራት ኢዶም ዘእትው ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብትረት ምቅዋም ሓደ መበገሲ ክኸውን 
ኣለዎ። 

2.2. ኤርትራ ብዝምልከት ክንኽተሎ ዝግባእ ሓዱሽ እስትራቴጂ 

ኣብ ፖሊሲን እስትራቴጅን ሃገራዊ ድሕንነትን ጉዳያት ወፃኢን ሃገርና ዝተቐመጡ፣- ቀንዲ 
ትኹረትና ኣብ ውሽጥና ንሰርሖ ህንፀት ዲሞክራስን ልምዓትን ክኸውን ምግባር፤ ናይ ፖሊሲ 
ጉዳያት ወፃኢ ማእኸሉ ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ሃገርና ምስላጥን ምድጋፍን ክኸውን ምግባር፤ 
ኣብ ብቁዕ ፅንዓት ተመስሪትና ጥቅምታትና ምንፍናፍን ሓደጋታት ምቅናስን ዝብሉ 
ፖሊስታት ነዚ ኣብ ኤርትራ ንኽተሎ ፖሊሲ እውን ዝገዝኡ እዮም። 6እቲ ንኽተሎ ብቐንዱ 
ካብ ውሽጣዊ ፖለቲካናን ኢኮኖሚያዊ ዕላማን ክብገስ ይግባእ፡፡ ንዙይ መሰረት ጌርካ ካብ 
ክልስ ሓሳብ ዓለም-ለኸ ርክባት እናተበገስና ካልኦት ጥቕመን ብፖሊሲና ዝትንከፍን 
ክትብከፍ ዝመስለንን ሃገራት ዝኽተልኦ ስርዓትን ኣብቲ ስርዓት ወሳኒ ግደ ዝፃውቱ 
ሓይልታት ክወስድዎ ዝኽእሉ ስጉምትን ኣብ ግምት ክነእትው ኣለና(James D. Fearon)   
፡፡ካልኦት እንታይ በሉ እናበልና ካብ ናይ ባዕልትና ኣጀንዳ ከይንወፅእ ክንጥንቐቕ ኣለና 
ይኹን እምበር እቲ ስርዓቶም ዝፈጥሮ ዝኽእል ነገር፤ ወሰንቲ ሓይልታት ኣባና ክወስድዎ 
ዝኽእሉ ስጉምቲ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእን ይከኣልን በሃላይ እየ፡፡ ቅድመ ሐዚ ከምዙይ 
ዝበለ መርኣዪ ጌርና ንኤርትራ ስለዘይፈተሽናያ እዩ ሃብደበታዊ ወራር ዝገጠመና፡፡ንዙይ 
መሰረት ብምግባር ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ኣይኩናት ኣይሰላም ቁልጢፍና 
ክነወግድ ሓደ ዕላማና ክኸውን ኣለዎ። ብዘላቕነት ንሰላማዊ ጉርብትናን ሕብረትን ዝጠቅም 
ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድን ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክንድግፍን ይግባእ።እቲ ደንበርን 
ሃገራዊ ኣዋዳድባን እዩ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ዘሎ እምበር እቲ ሕውነትን ሓበራዊ ክብርታትን 
ግን ሓደ ከምዝኾነ ተረዲእና ክሰርሕ ኣለና፡፡ 

ሀ/ መንግስቲ ኤርትራ ተገዲዱ ፖሊሲኡ ዝልውጠሉ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ዓቕሚ ረኺቡ 
ፀግዑ ከትሕዞ ክንሰርሕ ኣለና። 

መንግስቲ ኤርትራ ብሓደ ገፅ ከዳዓትን ዕሱባትን እናሰደድካ ሃገርና ምህዋኽ ቀንዲ ዋኒኑ 
እዩ፡፡ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ንዘለው ፅንፈኛታት ኩለ-መዳይ ደገፍ እናሃብካ ኣብ 
ኢትዮጵያ ዕግርግር ምፍጣር ብዕሊ ዝኣወጆ ስርሑ ኮይኑ ኣሎ። ከምዙይ ዝበለ ኩነታት ይዕበ 
ይንኣስ ምቅፃሉ ኣይተርፍን።ነዚ ከምዙይ ዝበለ ተግባር ንምእራም እንወስዶ ተመጣጣኒ 
ስጉምቲ ንሻዕብያ ሓደ ኢዱ ወይ እግሩ ብዘቁሪ መጠንን ዓቐንን ክኸውን ይግባእን ይከኣልን 
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RELATIONS: A significant and growing literature on international relations (IR) argues thatdomestic politics” is 

typically an important part of the explanation for states’ foreign policies, and seeks to understand its influence 

more precisely. 

I argue that what constitutes a “domestic-political” explanation of a state’s foreign policy choices has not been 

clearly elaborated. What counts as a domestic-political explanation is defined by opposition to systemic or structural 

explanations. 
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እዩ።ከምዙይ እንተተገይሩ ብሓደ ገፅ ተገዲዱ ፖሊስኡ ክቅይር ክግደድ እዩ። እንተዘይቐይሩ 
ድማ ዝተወሰነ ክፋል ኤርትራ ዘይተቆፃፀረሉ ዕድል ስለዝፈጥር ንተቓወምቲ ምችው ባይታ 
ክፈጥር እዩ። ሻዕብያ ሓደ ኢዱ ወይ እግሩ ከምዝቖሪ ምግባር ርእሱ ዝኸኣለ ወፃኢ 
ከምዝሓትት ፍሉጥ እዩ። ከምዙይ ዝበለ ስጉምቲ ምውሳድ ካብ ዋና ኣጀንዳና ኣውፂኡ ናብ 
ሙሉእ ኩናት ክፀምደና ኣይኽእልን።7ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝብል ስም ብኣምሓርኛ ብዛዕባ 
ተንኮላት ሻዕብያን ወያናይ ዲሞክራስን ኣብ ዝብል ፅሑፍ፣- ወያናይ ደሞክራሲ ቀይሕ 
መስመር ሓሊፍ ሻዕብያ ንምውዳቕ ክሰርሕ የብሉን፤ ናይ ክበር መራሒና ዘመን ተሻጋሪ 
ፖሊሲ ሒዝና ክንኸይድ ኣለና ኢሉ ይድምድም፡፡ ኣብዚ ፅሑፍ ክልተ ክፍተት ኣለዉ፡፡ 
ሓደ ወያናይ ዲሞክራሲ ሃይማኖት ስለዘይኮነ ሻዕብያ እንትወቕዓካ ካሊእ ገፅካ ሃቦ ዝብል 
ከስምር ኣይምእልን፡፡እቲ ክሳብ ሐዚ ዝተወሰደ ተመጣጣኒ ዝበሃል መጥቃዕቲ ንሻዕብያ 
ከዕግሰልና ኣይከኣለን ስለዚ ኣይሰርሐን፡፡ ቀይሕ መስመርና ናይ ህዝቢ ልዕልነትን መሰልን 
ከይጠሓስ ምጥባቕ እዩ፡፡ ሻዕብያ ክሳብ ረውረው ዝብል ኣዛቢዕና ንበላዒ ክንህቦ ይግባእ፡፡ 
ንረብሓ ክልቲኦም ህዝብታት ስለዘጠቅም፡፡ ካልኣይ ክቡር መራሒና ዘመን ዝሳገር መስመር 
እምበር ዘመን ዝሰግር ፖሊሲ ኣይገደፈልናን፡፡ ምስ ደረጃ ምዕባለና ዝኸይድ ሓዱሽ ፖሊሲ 
ክንሕንፅፅ ግድን እዩ፡፡ መለስ ባዕሉ ሃገርና ኣብ ህልዋት እምበር ኣብቶም ዝሓለፉ ኣይኮነን 
ተስፈኣ ኢሉ እዩ ዘምህረና፡፡ ንዘይምፍላጥናን ንዘይንኽኣልናን ኣብ ጥቑሉላት ሓሳባት ክቡር 
መራሒና ክንሽጎጥ ኣይግባእንን ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡ እቲ ኢትዮጵያ ክትኸፍሎ ዝግባእ 
ዋጋ ካብቲ ትግራይ ትኸፍሎ ዘላ ኣይበልፅን፡፡ዋጋ ኣይሰላም ኣይኹናት ግን ትግራይ በይና 
እያ ትኸፍሎ ዘላ፡፡ ንሻዕብያ ዘድግፅን ዘቑሪን ከለ-መዳይ ስጉምቲ ምውሳድ፤ ህዝቢ ኤርትራ 
ክነቓቓሕን መርበብ ዓፈና ሻዕብያ ክልሕልሕ ዝገብር እዩ፡፡  

ለ. ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ልፍንትን ፅምዶን ብምፍጣር ሓበራዊ ስጉምቲ ኣብ ርእሲ ሻዕብያ 
ክዓርፎ ምግባር 

መንግስቲ ኤርትራ ዘይተንከፎን ዘየድመዮን ጎረቤት የለን። ካብ ዋና ዋኒነን ንዘይምፍላይን 
ናብ ኣጠቓላሊ ኩናት ንዘይምእታው እንተዘይኮይኑ ጁቡቲ፣ ሱዳን፣ የመን፣ መንግስቲ ኤርትራ 
ወይ ፖሊሲኡ ክቅይር ወይ ፀግዑ ክሕዘለን ይደልያ እየን። እዚ ሓሳብ እዙይ ካብ ክልስ 
ሓሳብ ዓለም ለኻዊ ርክባትን ወፃኢ ጉዳያት ፖሊሲን ተበጊስካ ናይ ፖለሲ መፈጸሚ መሳርሒ 
ድዩ? ውይስ ፖሊሲ መካትዒ ክኸውን ይኽስል እዩ፡፡ ንቲ ክትዕ ንግዚኡ ንጎኒ ገዲፍና ወይ 
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 ከህዳሴ ኢትዮጵያ፤ የሻዕብያ ትንኮሳና ኣብዮታዊ ዴሞክራሲ፤- ሻዕብያ በራሱ ህዝብ ሲቀየር ብቻ ነው ኢትዮጵያ 
ከኤርትራ ዘለቄታ ሰላምና መረጋጋት መፍጠር የምትችለው፡፡ ማንም ህዝብ የውስጥ ጉዳዩን የሚፈታለት ሌላ 
አገር/መንግስት አይፈልግም፡፡ ማንኛውም ዴሞክራሲያዊና ህዝባዊ እምነት ኣለኝ የሚል ስርዓትም የሌላ ስርዓት 
ለመቀየር ፈፅሞ ኣይንቀሳቀስም፡፡ ከተንቀሳቀሰ በፀረ ህዝብነትና በፀረ ዴሞክራሲያዊነት ከመፈረጅ 
ኣይድንም፡፡ሻዕብያን ማሸነፍና ማስወገድ እርግጠኛ ብንሆንም፣ ሻዕብያን የሚተካ ሃይል ግን ሌላ ሻዕብያ 
ላለመሆን ምንም ማረጋገጫ የለም፡፡ ግን ደግሞ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ሓይል እንደማይመጣ በርግጠኝነት 
መናገር ይቻላል ምክንያቱ ኣብዮታዊ የሻዕብያ ትንኮሳና ኣብዮታዊ ዴሞክራሲ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት በአንድ 
ጀንበር የሚፈጠር ሳይሆን የራሱ ሂደት ስላለው፡፡  ስለዚህ ክቡር መሪያችን ኣቶ መለስ ዜናዊ የቀየሱልን 
የልማትና የዴሞክራሲ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ዘመን ተሻጋሪ እንጂ በኣራትና ኣምስት ኣመታት የሚከለሱ 
ወይም የሚበረዙ ኣይደሉም፡፡ 
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ከም መሳርሒ ወይ ከምፖሊሲ ወሲድና ክንሰርሐሉ ይግባእ፡፡እዚ ከምዙይ ዝበለ ድሌት ካብ 
ዲፕሎማሲያዊ ፀቕጢ ሓሊፉ ፖለቲካዊ፤ ወታደራውን ኢኮኖሚያውን በትሪ ክኸውን 
ኢትዮጵያ መሪሕ ግደ ክትፃወት ኣለዋ። 

8ሐ. ንኩሎም ኣብ ምድኻምን ምውዳቕን ግደ ዘለዎም ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ 
ብምድጋፍ ኣብ ምውዳቕ እቲ ስርዓት ግድኦም ከበርክቱ ምሕጋዝ 

ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙ ዘለው ተቓወምቲ ብሰለስተ መልክዕ ክረአዩ ዝኽእሉ እዮም። 
እቶም ውሑዳት ዲሞክርሲያዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ንዘላቒ ረብሓ መሓዙት ኮይኖም ዝሰርሑ 
እዮም። ገሊኦም ድማ ካብ ጀብሃን ሻዕብያን ተፈልዮም ዝወፁ ካብ ንሻዕብያን ኢሳያስን 
ምፅላእ ወፃኢ ንፁር ዕላማ ዘይብሎም ንቲ ስርዓት ፀጊኖም ክነብሩ ዝህቅኑ እዮም። እቶም 
ብሳልሳይ ወገን ዝረአዩ ስቪል ማሕበራትን ካልኦት ህዝባውን ሃይማኖታውን ውዳባታት 
እዮም።9(Abdulkader Saleh Mohammad and Kjetil Tronvoll)ዝባሃሉ ፀሓፍቲ ተቃወምቲ 
ፓርትታት ኤርትራን ስቪላዊ ውዳበታትን ኣብ ዝብል ኣርቲክል፣- ተቃወምቲ ኤርትራ ካብ 
ጀብሃን ሻዕብያን ዝተነፀሉ፤ብሄረ-ሰባውን ሃይማኖታውን መሰረት ዘለዎም፤ ካብ ገርገስ ወይ 
ስቪል ማሕበረ-ሰብ ዝተመስረቱ ምዃኖም የቕምጥ፡፡ ካብ ባህሪኦም ዝብግስ እዞም ሓይልታት 
እዚኣቶም ምስ ኢትዮጵያ ሓቢርና ንስራሕ ኣይንስራሕ፤ ሓበራዊ ኣጀንዳ ከመይ ነተግብር 
ዝብሉ ጉዳያት ኣልዒሎም እናተኣከቡን እናተበተኑን ዝውዕሉ ምዃኖም እቲ መፅናዕቲ 
ብንፁር ኣቐሚጡ ኣሎ፡፡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ታሪኽ ጥራሕ 
ዘይኮነስ ኣብ ናይ ባዕልቶም ታሪኽ ዝተበተነ ኣረዳድኣ ዘለዎም፤ ካብ ንቕድሚት ንድሕሪት 
ተመሊስካ ምዝንታው ዝምቅሮም፤ መርኣይኦም ኢኮኖሚያዊን ፖለቲካውን ረብሓ ኣብ ክንዲ 

                                                           
8 Abdulkader Saleh Mohammad and Kjetil Tronvoll, Eritrean opposition parties and civic organisationsThese 
parties can be classified as follows: ethnically based organisations: the DMLEK and RSADO (Both are committed 
to armed struggle). Anotherethnically based movement, which is not a member of the EDA, is the National 
Democratic Front for the Liberation of Eritrean Saho, which was founded in 2009; Islam-based organisations: the 
Eritrean National Salvation Front (Arabic: Islah), the Eritrean Islamic Party for Justice and Development, the 
Eritrean People’s Congress and the Eritrean Islamic Congress;  the ELF (which purportedly has an armed wing); 
PFDJ dissidents and remnants of the former ELF-RC, i.e. the Eritrean Democratic Party and the Eritrean People’s 
Democratic Party (formerly the Eritrean People’s Party, or EPP); and  others: the Eritrean People’s Movement 
(EPM), the Eritrean Nahda Party and the Eritrean Federal Democratic Movement. 
 
Eritrean political opposition parties failed to establish a cohesive and efficient movement to resist the PFDJ 
regime. This has resulted in the emergence of a variety of civil society groups in the diaspora, mainly in the U.S., 
Europe and Australia. Their main concern has been to document the regime’s human rights violations and to 
mobilise the diaspora to be engaged in anti-government activities such as demonstrations and boycotts of PFDJ 
and Young PFDJ1 seminars and fund-raising parties. Another aim was to familiarise the international community 
with the deteriorating situation in Eritrea. 
9 The Eritrean political opposition is characterised by divisions along ethnic, regional and religious fault lines. 

It is adversely affected by individual competition for power, and lack of transparency and a democratic 

organizational culture, as well as by a lack of consensus on a comprehensive political roadmap for change. 

There have been numerous attempts to bring the various opposition parties under one umbrella, starting with 

the AENF and moving to the ENA and EDA, and the current ENCDC. However, these organisations have 

suffered from continuous internal squabbles and splits. Moreover, the unstable cooperation of the EDP as an 

important component of the opposition camp has further weakened them. 
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ምግባር ኣብ ህልኽን ዝተሰነደን ዘይተሰነደን ታሪኽ ሕትኹቱኽ እናበሉ ዝውዕሉ፤ ኣይማሕበር 
ኣይፓርቲ ምዃኖም ናይ ኣደባባይ ምሽጥር እዩ፡፡ ኣብ ኣገባብ ቃልሲ እውን ገሊኦም 
ብዕጥቃዊ ቃልሲ፤ገሊኦም ብመንፈቀለ መንግስቲ፤ ገሊኦም ብናይ ከተማ ዓመፅ ዝኣምኑ ወይ 
ደገ ኾይንካ ኢትዮጵያ ክትወቕዐሎም ዘፃሉቱ እዮም፡፡ እዙይ ምዃኑ ፈሊጥና ኩሉ 
በቢዓቕሙ ኣንፃር ሓበራዊ ፀላኢ ክቃለሱ ክሰርሕ ኣለና፡፡ ኣብ መቓብር ሻዕብያ ናይ 
መኒኦም ሓይሊ ሚዛን ከምዝደፍእ በቲ ሐዚ ንሰርሖን ሽዑ ዝህሉ ኩነታትን ዝውሰን እዩ። 
ንኤርትራ መን ከምዝመርሓ ፈሊጥና ጥራሕ ኣይኮነን ንሕግዝ፡፡ ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣንፃር 
ሻዕብያ ሓቢሮም ክሰርሑ ክንድግፎም ይግባእ። ንገሊኦም ሒዝካ ንገሊኦም ምግዳፍ ዓቕሚ 
ተቓውሞ ዘምክን ስለዝኾነ ዘየግልል ኣካይዳ ክንክተል ይግባእ። እዙይ ማለት ሞት ኣያይ 
የርእየኒ እምበር ዘልቅሶስ ባዕለይ ይፈልጥ ከምዝበሃል ምስላ ከይኸውን ንቶም 
ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ንድሕሪ ውድቀት ሻዕብያ እናተዳለውን እናተጠናኸሩን ክፀንሑ 
ፍሉይ ደገፍ ኣብ ምዕባይ ዓቕሚ  ኣድሂብና ክንሰርሕ ይግባእ። 

መ. ንመንግስቲ ኤርትራ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዘንበረሉ ማዕቀብን እገዳን ተግባራዊ ክኸውንን 
ተወሳኺ ክልከላታት ክውሰነሉ ሰፊሕን ፅዑቕን ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ምክያድ 

ንመንግስቲ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ማዕቀብ ተገይሮምሉ እዮም። ካብኡ ሓሊፉ ንቁልፊ 
መራሕቲ ፍፁም ክልከላ ክግበረሎም ክንሰርሕ ኣለና። ኣብ ርእሲ እዙይ ካብ ዲያስፖራ 
ዝእከቦ ግብሪ ክደርቕ ኣፀቢቕና ክንሰርሕ ይግባእ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ከም ግብፂ፣ 
ኳታር፣ ሱዑድ ዓረብያ ዝበላ ሃገራት ዝተፈላለዩ ድጋፋት እናሃባ ፀኒሐን እየን። ግብፅን 
ኳታርን ብናይ ባዕለን ምኽንያት ተፃለአን ስለዘለዋ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ክልቲአን ኩርኩር 
ስለዝነበረ ክልቲአን ክነፅግኦ ክንሰርሕ ኣለና። ናይ ባዕለን ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ንምሕላው 
ይኹን ብካልኦት ምኽንያታት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሓገዝ ዝገበራ ዘለዋ ከም ኢራን ብተዘዋዋሪ 
ይወግኣና ምህላወን ፈሊጠን ግልፂ መልእኽቲ ከነመሓላልፍ ይግባእ። ብሓፈሻ ሓደሽቲ 
ማዕቐባትን ክልከላታትን ኣብ ርእሲ መንግስቲ ኤርትራ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ከንብር ብዝለዓለ 
ውሕልና ምስራሕ የድሊ፣ ኢዱን እግሩን ንምቁራይ እንወስዶ ስጉምቲ ደገፍ ንምርካብ 
ክንረባረብ ኣለና፣ ፓለቲካውን ኢኮኖሚያውን ዓቅምታት መንግስቲ ኤርትራ ንምድኻም 
ዝተጠናኸረ ዲፕሎማሲ የድልየና። ብኻሊእ ወገን ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ብቀጥታ ባዕለን 
ኣትየን ንህዝቢ ኤርትራ ክሕግዛ ክንደፍእ ይግባእ። ሓደ ሻዕብያ ንገበርቲ ሰናይ ብጣዕሚ 
ስለዝፈርሕን ባዕሉ ናብ ረፅኒ ንኽኣቱ ክሕግዘና እዩ። ካልኣይ ንሕና ብናይ ህዝቢ ኤርትራ 
ጥምየት ነረጋግፆ ረብሓ  ከምዘይብልና መልእኽቲ ክነሕልፍ ንኽእል ኢና። 

ብኣጠቓላሊ መፃኢ ዕድል ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ልምዓትን ዲሞክራስን ዝተደረኸ 
ምዃኑ ተረዲአና ንዕብየትን ሕብረትን ክሰርሕ ይግባእ ኩሎም ምንቅስቃስና ብመንፅር ዘላቒ 
ረብሓ እምበር ግዚያዊ ረብሓ ንምርካብ ክኸውን የብሉን።እዞም ንመላእ ህዝብታት ቀርኒ 
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