
የኢትዮጵያና የኤርትራ  ህዝቦች  ዛሬም  እንዯ ትናንት…  
   

ከሃብሮማይ,  06/30/09 

   

   

          በዓሇም ዳሞክራሲ፤ ሰሊም፤ሌማትና መሌካም አስተዲዯርን የማይፈሌግ ህዝብ አሇ ብል መናገር 

የሚያስዯፍር አይዯሇም፡ ፡ ምክንያቱ ህዝቦች አገራቸው ሰሊምና መረጋጋት የሰፈነ ባትና ሇኑሯቸው ምቹ   

እንዴትሆን ሁላም ይመኛለ፡ ፡ ይሁን እንጂ ከህዝብ ፍሊጎ ት በሊይ የራሳቸውን ፍሊጎ ት የሚያስቀዴሙ ጸረ 

ዳሞክራሲ አስተሳሰብ ያሊቸው አምባገ ነ ን መሪዎች የህዝብን አስተሳሰብ በመጨፍሇቅ ዜጎቻቸውን ሇዴህነ ትና 

ሇስዯት ይዲርጋለ፤ አሌፎ ተርፎም አገሪቱ ወዯ እርስ በርስ ጦርነ ትና እሌቂት እንዴትገባ በር 

ይከፍታለ፡ ፡ እነ ዚህ መሪዎች የሃገራቸውን የውስጥ ችግር ሇመሸፈን በጎ ረቤት ሃገሮች ጉዲይ ጣሌቃ በመግባት 

የሕዝባቸውን የትኩረት አቅጣጫ ሇማዞር ይሞክራለ፡ ፡ ህዝቡም ያሇፍሊጎቱ በሃ ይሌ አስገ ዴዯው በጦርነ ት ውስጥ 

እንዱማገዴ በማዴረግ ሽንፈትን ቢከናነ ቡም በእብሪት ተወጥረው ራሳቸውን   እንዯ አሸናፊ አዴርገው በመቁጠር 

ከስህተታቸው ሉማሩ አይፈቅደም ፡ ፡ ከመጀመሪያውንም መሰረታቸው ህዝብ አይዯሇምና!  

   

             ይህን ሇማሇት ያነ ሳሳኝ የዛሬ አስራ አንዴ ዓመት ግዴም የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ 

የፈጸመውን ወረራ ሇማስታወስ ያህሌ ነ ው፡ ፡ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች  በዳሞክራሲያዊ ምርጫ ወዯ ስሌጣን 

ያሌመጡና ህዝባዊ መሰረት የላሊቸው አምባገ ነ ን ስርዓቶች መብታቸው ሲረገ ጥና ክፉኛ እንዱሰቃዩ መዯረጋቸው 

የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነ ው፡ ፡ ይህንን የ ስቃይ ቀንበር በሊይ በሊያቸው ሲጫን ሉሸከሙት ወዯማይችለበት ዯረጃ 

በመዴረሱ መራራ ህዝባዊ ትግሌ አካሂዯው በሰራዊትና በዘመናዊ መሳርያ ብዛት አፍሪካ ወዯር የማይገኝሇት 

ዯርግ ሇመዯምሰስ ችሇዋሌ፡ ፡   

   

             ይሁን እንጂ የኤርትራ መንግስት ስሌጣን ሲጨብጥ ክቡር ሂወቱን ከፍልና አካለን ጎዴል ወዯዚህ 

ዯረጃ ያመጣውን የኤርትራ ህዝብ ፀሐይ ሳትጠሌቅ ነ ው የረሳው፡ ፡   

   

             የ ሕዝቡ ጥያቄ የ ነ በረውን ሌማት ሇማፋጠን ከአገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አገናዝቦ ፖሉሲና 

ስትራቴጂ ከማውጣት ይሌቅ ወጣቶችን በሃይሌ ወዯ ወታዯራዊ ማሰሌጠኛ እንዱሄደ ማዴረጉን ተያያዘው፡ ፡  

በአንጻሩ  የኢትዮጵያ መንግስት የ ህዝቡን ዋነ ኛና መሰረታዊ ጥያቄዎች የ ነ በሩት ሌማት፤ዳሞክራሲና ሰሊም 

ሇማስፈን ሲሌ የ ነ በረውን ሰራዊት በከፍተኛ ዯረጃ በመቀነ ስና ፊቱን ወዯ ሌማት እንዱያዞር 

በማዴረግ፤በህዝብ ተሳትፎ የተመሰረተ የአገሪቱ የበሊይ ሕግ የሆነ ውን ሕገ  መንግስት በማፅዯቅ፤ የዜጎች 

ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች እንዱጠበቁ አዯረገ ፡ ፡ እንዱሁም  ከአገ ሪቱ ተጨባጭ ሁኔ ታ በመነ ሳት ፖሉሲና  

ስትራተጂ በመቅረጽ ወዯ ተግባር ተሸጋገረ፡ ፡   

   



             ይህ የኢትዮጵያ የሌማት አቅጣጫ ያሌተዋጠሇት ጥገኛው የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ  ኢኮኖሚ 

ሊይ ተንጠሌጥል ሇመሔዴ ያሌፈነ ቀሇው ዴንጋይ አሌነ በረም፡ ፡ የአገሪቱ የ ገበያ ስፋት ሲሰሊ ታሳቢ ያዯረገው 

የኤርትራ ህዝብ ብዛት ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብም በመዯመር በተሳሳተ ፖሉሲውና ስትራተጂው 

ሕብረተሰቡን በሐሰት በመዯሇሌ የቁም ቅዠት ውስጥ ከተተው፡ ፡  በመጪው ጥቂት ዓመታትም ኤርትራ በኢኮኖሚ 

እንዯ “ሲንጋፖር” በወታዯራዊ ሃይሌ እንዯ “እስራኤሌ” እንዯምትሆን ጭምርም ሇህዝቡ ይሰብክ 

ጀመር፡ ፡ እንዯ ሲንጋፖር ሇመሆን መመኘት ጥሩ ቢሆንም ታሳቢ ያዯረገው ግን የኤርትራ ኢኮኖሚ ሳይሆን 

በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ተንጠሌጥል ያሇአግባብ ሇመክበር ነ በር፡ ፡ በሱም አሊበቃም በወታዯራዊ ብቃትም የምስራቅ 

አፍሪካ አውራ ሇመሆን ትሌቅ ህሌምም ነ በረው፡ ፡   

   

             ይህን የ ተገ ነ ዘበው የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሊይ መንጥሌጠሌና ጥገኛ መሆን 

እንዯማይቻሌ ሲያረጋግጥሇት “ሲንጋፖር”የመሆን ህሌሙን ክፉኛ ተናጋ፡ ፡ ይህ ሕሌሙ አሇመሳካቱ ሲገ ነ ዘብ 

የቀረችውን የቅዠት ህሌሙን ሇማስጠበቅ የኢትዮጵያን ለዓሊዊነ ት በመዴፈር ፤ የምስራቅ አፍሪካ አውራ 

ሇመሆን የ ነ በረውን ህሌም ማሳካት!  

   

             መሰረቱ ህዝብ የሆነ  መንግስት በቂ የሆነ  የ መከሊከያ ሃ ይሌ ባሌነ በረው ጊዜም ህዝቡ በፍሊጎቱ 

በነ ቂስ በመውጣት እብሪተኛውን የኤርትራ መንግስት ሽንፈት ተከናንቦ እንዱሄዴ አዴርገዋሌ፡ ፡ ሻዕብያ 

የተመኛቸውን ሁሇት ታሊሊቅ ህሌሞች ከሰማይ ወተት እንዯ ማሇብ መሆናቸውን ሲገ ነ ዘብ ተስፋ ቆርጦ የህዝቡን 

ጉዲይ እንዯ ቁብ ሳይቆጥር እንዯርሱ ዓይነ ት ቀቢጸ ተስፋ የሽብር ቡዴኖች በማሰባሰብ ሊይ 

ተጠመዯ፡ ፡ የ ኤርትራ ህዝቡም ከእሇት ወዯ እሇት የስቃይ ህይወት እንዱገፋ ተዯረገ ፡ ፡  አሁንም በአምባገ ነ ኑ 

መንግስት ክፉኛ እየ ተሰቃየ  ነ ው፡ ፡   

   

             የ ኤርትራ ህዝብ ከኢትዮጵያ  ህዝብና መንግስት ጋር ምንም ዓይነ ት የጥቅም ግጭት ስሊሌነ በራቸው 

የአምባገ ነ ኑ የ ኤርትራ ስርዓት ጭቆና መሸከም ሲያቅታቸው ስዯት እጣ ፈንታቸወ ሆነ ፡ ፡  ሃ ገ ራችንም እነ ዚህን 

ዜጎች በመሌካም ጉርብትና ተቀበሇቻቸው፡ ፡   

   

             የ ኢትዮጵያ  ህዝብና መንግስትም በአስከፊው የ ኤርትራ መንግስት ጭቆና ምክንያት ከአገ ራቸው 

የተፈናቀለ ኤርትራውያን በአግባቡ በመቀበሌና በማስተናገ ዴ ሊይ ይገኛሌ፡ ፡  እነ ዚህ  በሽመሌባና በማይዓይኒ  

የሚገኙ ከፍተኛ ቁጥር ያሊቸው ኤርትራውያን የኢትዮጵያ መንግስት ባሇው ዓቅም የ ተሇያዩ ዴጋፎች 

እያዯረገሊቸው ይገኛሌ፡ ፡  ከዚህም ባሻገር በኢትዮጵያ መኖር የመረጡ ኤርትራውያን የመኖርያ ፍቃዴ 

እንዱያገኙ በማዴረግና በግሌ ኮላጆችም ትምህርታቸውን እንዱከታተለ ዕ ዴሌ ተሰጥቷቸዋሌ፡ ፡ ቀሊሌ የማይባለ 

ኤርትራውያንም በዚህ ዕዴሌ ተጠቃሚ እየሆኑ ናቸው፡ ፡   

ወዯ ውጭ አገር መሄዴ የሚፈሌጉም የ ኢትዮጵያ መንግስት ከሚመሇከታቸው አገ ሮችና ዴርጅቶች በመነ ጋገ ር ወዯ 

ፈሇጉት አገር እንዱሄደ ያሌተቆጠበ ጥረት እያዯረገ  ነ ው፡ ፡ በዚህም በሺዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ወዯ 

መረጡት አገ ር ሄዯዋሌ፡ ፡   

      



             የኤርትራ መንግስት በአገራችን ሊይ በፈጸመብን ወረራ ምክንያት ሇብሄራዊ ዴህንነ ታችን ስጋት 

ይሆናለ ተብሇው የተጠረጠሩ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ኤርትራውያን ከሃገር እንዱወጡ መዯረጉ የቅርብ ጊዜ ትውስታ 

ነ ው፡ ፡ እነ ዚህ ኤርትራውያን ከሃገራችን ሲወጡ ያሊቸውን ሃብት አንዲንድቹ ሇወኪልቻቸው በመስጠት፤አንዲንድቹ 

በቂ ጊዜ አግኝተው ያፈሩትን ሃብት ሽጠው ፤የ ቀሩትን ዯግሞ መንግስት በውክሌና እንዱያስተዲዴርሊቸው 

በማዴረግ ነ ው፡ ፡    

             የኤርትራ መንግስት ባወጀብን ጦርነ ትና በፈጸመብን   ወረራ ምክንያት ሇአገራችን ዯህንነ ት ሲባሌ 

ከሃገር እንዱወጡ ተዯርገው የ ነ በሩ ኤርትራውያን በአሁኑ ጊዜ እነ ዚህ ሇብሔራዊ ዯህንነ ታችን ስጋት ይሆናለ 

የተባለትና ከሃገር እንዱወጡ የ ተዯረጉት ኤርትራውያን በተፈጠረው አስተማማኝ ሰሊም ንብረታቸውን እንዱወስደ 

ሇማስቻሌ መንግስት መመሪያ አዘጋጅቷሌ፡ ፡   

   

             ይህን መመርያ መውጣቱ ትክክሌ ነ ው ወይስ አይዯሇም ብሇን መገምገሙ ተገቢ ነ ው፡ ፡ በመጀመርያ 

ዯረጃ መንግስት ከአገሪቱ እንዱወጡ ያዯረጋቸው ኤርትራውያን ሇአገሪቱ ዯህንነ ት ሲሌ እንጂ  በሊባቸው ጥረው 

ግረው ያካበቱትን ሃ ብት ሇመዝረፍ እንዲሌሆነ ና  መንግስትም መቼውም ቢሆን የግሇሰብ ንብረቶችን የመውረስ  

ዓሊማ እንዯላሇው በግሌጽ የ ሚታወቅ ነ ው፡ ፡  አምባገ ነ ኑ የኤርትራ  መንግስት ከኢትዮጵያ የ ወጡ ኤርትራውያን 

የኢትዮጵያ መንግስት ንብረታችሁን ዘርፏሌ ብል  የተሇመዯው ሃ ሰተኛ ፕሮፓጋንዲው ሲያሊዝን ከርሟሌ፡ ፡ ሇነ ገሩ 

ሻዕብያ በመዋሸትና ያሌሆነ ውን ሆነ  በመባሌ የኤርትራ ህዝብ እንዯ እምባሶይራ ተራራ አይዯሌ የሚያውቀው!  

   

             መመሪያውን  የሚመሇከታቸው ኤርትራውያን   ወዯ አገ ራችን ተመሌሰው ኢንቨስት የሚያዯርጉ ከሆነ  

አሁንም ሇዯህንነ ታችን ስጋት ሉሆኑ አይችለም ወይ የሚሌ አንዲንዴ ስጋቶች ሉኖሩ እንዯሚችለ 

እገምታሇሁ፡ ፡ እኔም በመጀመሪያ ስሇ መመርያው ስሰማ ብሌጭ ያሇኝ ጥያቄ ይሄ ስሇነ በር፡ ፡   

   

             በተሇይ ኤርትራውያኑ በኢንቨስትመንት ሲሰማሩ በኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 280/1994 አንቀጽ 

2(5) መሰረት በሃገ ራችን ውስጥ እንዯ ሃገር ውስጥ ባሇሃብት ሁነ ው እንዯሚሰማሩ ስሰማ ግራ ተጋብቼ 

ነ በር፡ ፡ ማዴረግ ያሇብኝ ነ ገር ካሇ የአገር ውስጥ ባሇሃብት ማሇት ምን ማሇት እንዯሆነ ና መመሪያው 

የሚመሇከታቸውን ኤርትራውያን የትኞቹ እንዯሆኑ ማረጋገጥ ነ ው፡ ፡   

   

             የ ኢንቨስትመንት አዋጁ እንዯሚገሌጸው  የ አገር ውስጥ ባሇሃብት ማሇት የኢንቨስትመንት ካፒታሌ 

በስራ ሊይ ያዋሇ ኢትዮጵያዊ ወይም መዯበኛ ነ ዋሪነ ቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ  የ ውጭ አገር ዜጋ 

ሲሆን፤መንግስትንና የመንግስት ሌማት ዴርጅትን እንዱሁም እንዯ አገር ውስጥ ባሇሃብት መቆጠር የፈሇገ  

በትውሌዴ ኢትዮጵያዊ የሆነ  የውጭ ሃ ገር ዜጋን እንዯሚጨምር ነ ው የሚገ ሌጸው፡ ፡   

   

             ይህ የኢንቨስትመንት አዋጅ  የውጭ አገር ዜጎች እንዯ አገ ር ውስጥ ባሇሃብቶች ሆነ ው እንዱሰሩ 

ሁኔታዎችን በማመቻቸት የ ሃገ ሪቱን የ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ሇማሳዯግና   ሇማስፋፋት ይረዲሌ፡ ፡ እነ ዚህ 

የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች በሁሇት ይከፈሊለ፤እነ ሱም ኢትዮጵያዊ ዜግነ ት ያሊቸው ባሇሃብቶችና የውጭ ዜግነ ት 



ያሊቸው ባሇሃ ብቶች ናቸው፡ ፡ እንዯ አገር ውስጥ ባሇሃብቶች ሆነ ው የሚሰሩ የውጭ ዜጎች እንዯ ኢትዮጵያዊ 

 ባሇሃብት እኩሌ ይታያለ ማሇት ግን አይዯሇም፡ ፡ እነ ዚህን ባሇሃብቶች እንዯ ዜግነ ት ያሊ ቸው ባሇሃብቶች 

በባንክ፤በቴላኮምዩኒ ኬሽን፤በሲቪሌ አቭየሽን፤በኢንሹራንስ፤በኤሇክትሪክ ሃ ይሌ …ወዘተ ሊይ ኢንቨስት ማዴረግ 

አይችለም፡ ፡ ይህ ዯግሞ  መንግስት ሇአገሪቱ ዯህንነ ት ሇመጠበቅ እያዯረገ  ያሇውን ጥንቃቄ የሚያሳይ 

ነ ው፡ ፡ መንግስት በዚህ ምህረት የሇሽ የውዴዴር ዘመን ኢንቨስትመንት በአገራችን እንዳት መጨመር 

እንዯሚቻሌና ከዚህም ተያይዞ የሚመጣው የአገራችን ዯህንነ ት ጉዲይ እንዳት አስተማማኝ ሉሆን እንዯሚችሌ 

ሁሇቱን አጣጥሞ እየ ሰራ መሆኑን ተገ ንዝብያሇሁ፡ ፡   

   

             አሁን ወዯ አገራችን መጥተው ኢንቨስት የሚያዯርጉ ኤርትራውያንም ሌክ እንዯ ጅቡቲ ዜግነ ት 

ያሊቸው የ አገር ውስጥ ባሇሃብቶች ሁለ እነ ሱም ኤርትራዊ ዜግነ ት ያሊቸው የአገር ውስጥ ኢንቨስተሮች 

ስሇሚሆኑ ከአገር ዯህንነ ት አኳያ ስጋት ሉኖር አይችሌም፡ ፡ ሇሁለም ከኢትዮጵያ እንዱወጡ የተዯረጉ 

ኤርትራውያን መመርያው እኩሌ ተጠቃሚ አያዯርግም፡ ፡ የኤርትራ መንግስት በተሇየ  ሁኔ ታ ከሚመራቸው የ ንግዴ 

እንዱሁም የፀጥታ ተቋማት ጋር የቅርብ ትስስር ባሊቸው ኤርትራውያን ሊይ አይሆንም፡ ፡  በዚህ መመሪያ 

ተጠቃሚ ሇመሆን የ ሚያመሇክቱ ከሃ ገር እንዱወጡ ተዯርገው የ ነ በሩ ኤርትራውያን ጉዲይ ከጦርነ ቱ በፊትና 

በኋሊ በኤርትራ ወይም በላልች አገሮች ከሚገኙ የኤርትራ መንግስት ንግዴና የ ጸጥታ ተቋማት ጋር ትስስር 

የላሊቸው መሆናቸው መሆናቸውን በብሔራዊ የመረጃና የዯህንነ ት አገሌግልት በኩሌ እየተጣራ እንዯሚወሰን 

ነ ው፡ ፡ ይህን አፈጻፀ ም  የ ሚከታተሌ ኮሚቴ ከውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር፤ከገንዘብና ኢኮኖሚ ጉዲይ 

ሚኒስቴር፤ከብሔራዊ የመረጃና ዯህንነ ት አገሌግልትና ከፌዳራሌ ፖሉስ አራት አባሊት የያዘ ኮሚቴ በመመሪያው 

አንቀጽ 8 መሰረት ስሇሚቋቋም ከአገ ራችን ዯህንነ ት አኳያ ምንም አይነ ት ስጋት እንዯላሇ ተመሌክቼያሇሁ፡ ፡   

   

             እነ ዚህ ከኢትዮጵያሇዯህንነ ት ስጋት ናቸው ተብሇው የወጡ ኤርትራውያን ባሇሃብቶች ወዯ ኢትዮጵያ 

ሲመጡ ጀምረውት የ ነ በሩት ኢንቨስትመንት ሇማስቀጠሌ፤ በባንክ በዝግ ሒሳብ (account) የተቀመጠ 

ገንዘባቸውን አንቀሳቅሰው ሃ ገራችን ከተያየዘችው ሌማት ተጠቃሚ እንዱሆኑና ሇላልችም እንዱጠቅሙ 

ነ ው፡ ፡ ስሇሆነ ም እነ ዚህ ባሇሃብቶች ወዯ ስራ በመግባታቸው ምክንያት አዱስ የስራ ዕዴሌ መፈጠሩ የ ማይቀር 

ነ ው፡ ፡ ኢንቨስትመንት ባሇበት ሁለ የ ስራ ዕዴሌ አብሮ ስሇሚኖር፡ ፡   

   

             በአጠቃሊይ ሲታይ ይህ መመሪያ አንኳር የሆኑ  ጠቀሜታዎች እንዲለት ነ ው 

የተገ ነ ዘብኩት፡ ፡ እንዯሚታወቀው ከጎረቤት አገሮች ሁለ በታሪክና በባህሌ ትስስር የ ጠበቀ ግንኙነ ት ያሇን 

ከኤርትራ ጋር ነ ው፡ ፡ ይሁን እንጂ በእብሪተኛው የኤርትራ መንግስት የማንአሇብኝነ ት በተፈጸመብን ወረራ 

ምክንያት የ ኤርትራ ህዝብ ወዲሌተፈሇገ  ጦርነ ት እንዱገባ ተገዶሌ፡ ፡ ይሁንና የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ 

ከኤርትራ ህዝብ ጋር ምንም ዓይነ ት ቁርሾ አሌነ በረውም፤አሁንም የሇውም፡ ፡ የኢትዮጵያ መንግስት ከመጀመርያም 

የኤርትራ ህዝብና አምባገ ነ ኑን የኤርትራ መንግስት ሇያይቶ ነ ው የ ሚያያቸው፡ ፡ ምክንያቱም የኤርትራ ህዝብ 

እንዯ ኢትዮጵያ ህዝብ ሁለ ሰሊም ወዲዴና ታታሪ ህዝብ መሆኑና ጦርነ ት ፈሊጊም አሇመሆኑን ስሇምገነ ዘብ፡ ፡   

   



             በኢ.ፌ.ዳ.ሪ የውጭ ጉዲይና የዯህንነ ት ፖሉሲና ስትራቴጂ ሊይም ከጎረቤት አገሮች የ ሚኖረን 

ግንኙነ ት በመሰረታዊ አገራዊ ጥቅማችንና ዯህንነ ታችን ሊይ የተመሰረተ መሆኑና የሌማትና የዳሞክራሲ 

ዓሊማችንን እውን ከማዴረግ ጋር የተያያዘ በመሆኑ ይህን መመሪያ ከሌማታችንና ዯህንነ ታችን አኳያ ሲታይ 

ትክክሌና ተገቢ ነ ው እሊሇሁ፡ ፡   

   

             ይህን መመሪያ መውጣቱ  በኢትዮጵያና በኤርትራ ህዝቦች መካከሌ የ ነ በረውን የቆየ  መሌካም 

ጉርብትና አሁንም እንዲሇና ሇወዯፊትም እንዯሚኖር፤ግጭቱ ከጦርነ ት ናፋቂውና ኤርትራን የቀቢጸ ተስፋ 

አሸባሪዎች ቡዴን መናሃርያ ያዯረገው አምባገ ነ ኑ የሻዕቢያ መንግስት ጋር እንዯሆነ  ትሌቅ ማሳያ ነ ው፡ ፡   

   

             ከዚህ ባሻገር ይህን መመሪያ መውጣቱ በዚህ ምህረት የሇሽ ውዴዴር ያሇበት የግልባሊይዜሽን ዘመን 

ከተሇያዩ የዓሇም አገሮች ወዯ ኢትዮጵያ መጥተው ኢንቨስት በማዴረግ ሊይ ያለትና ሇወዯፊትም ኢንቨስት 

ሇሚያዯርጉ ሁለ አገራችን በጥረታቸውና በሊባቸው ያካበቱትን   ሃብት በማንኛውም ሁኔታ ሇንብረታቸው ዋስትና 

የምትሰጥ አገ ር መሆኗን የሚያረጋግጥ ነ ው፡ ፡ ይህ ዯግሞ አገራችን ሇኢንቨስትመንት የ ተመቸችና በአጋጣሚዎች 

የማይዋዥቅግሌፅና ቀጥተኛ የኢንቨስትመንት ፖሉሲ እንዲሊት በግሌጽ የሚያሳይ ነ ው፡ ፡  የ ውጭ ባሇሃብቶችን 

ወዯ አገራችን መጥተው ያሇ ምንም ስጋት ኢንቨስት እንዱያዯርጉም የሚያበረታታ ነ ው፡ ፡   

   

             የሻዕ ብያ መንግስት የ ኤርትራ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሇማጋጨት የ ተሇያዩ የ ዘቀጡ 

የፕሮፓጋንዲ ስሌቶች ቢጠቀምም ሌማት ፤ሰሊምና ዳሞክራሲ ናፋቂው የኤርትራ ህዝብ ግን ዛሬም እንዯ ትናንት 

ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሌካም ጉርብትና፤በመፈቃቀርና በመተሳሰብ እየኖረ ነ ው፡ ፡ ህዝብ ሁላ ሰሊም፤ሌማትና 

ዳሞክራሲ ይፈሌጋሌና፡ ፡ ሰሊም!  

   

   

  

 

 


