
www.eri-platform.org   Page 1 of 5 

  
 
 

ፈስቲቫል ኤርትራ 2018 
Frankfurt, Germany 

4 ነሓሰ 2018 
ህሉው ÷ነታት ሃገርናን እዋናዊ ሃገራዊ ዕማማትን 

 
ዝŸÅርÀ ƒደ መንÅር፡ የቐንየለይ። 
ዝŸÅርኩም ተሳተፍቲ ፈስቲቫል 2018፡ 
 
ƒቐዲመ፡ ምዉቕ ሰላምታ ¡ቕርብ። ƒስዒÅ፡ ስለíቲ ƒብዚ ፈስቲቫልíዚ ብዛዕባ ህሉው ÷ነታት 
ሃገርናን እዋናዊ ሃገራዊ ዕማማትን ƒብ ዚÃየድ ዘተ ንምስታፍ ዚተዋህÅኒ ዕድል  ¡መስግን። ናይ 
ሎሚ ዘተና፡ ƒብዚ ንነፍሲ ወ…ፍ ሓርÅº፡ ንነፍሲ ወ…ፍ ሃገራዊ ኤርትራዊ ƒዝዩ ዘሻቕል፣ ነቲ 
ህዝብና ድሕሪ ናይ 72 ዓመታት (1946-2018) መሪር ፖለቲÃውን ብረታውን ቃልሲታት ƒÃይዱ፣ 
ማእለያ ዘይብሉ መስዋእቲ ብሉጻት ደቁ፡ ዕንወት ሃገሩ፡ ዝርገት ማሕÅራዊ ህይወቱ …ፊሉ፣ 
ዚተጐናጸፎ ልዑላዊ ናጽነት፣ Åቲ ብስም ፍልስፍና ëፍቕርን ምድማርንí ዚÃየድ ዘሎ ድራማ ወይ 
ተዋስኦ፡ ድነ ስግƒት ዘንጸላልወሉ ዘሎ እዋን ይÃየድ ስለዘሎ፣ ፍሉይ ሓላፍነት የሰŒመና።  
 
÷ላትና Œን…ታተሎ …ም ዝጸናሕና፣ ዝምድናታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ƒብ ውሽጢ ሽዱሽተ 
ሳምንቲ ዘይመልእ እዋን፡ ƒብ መንጎ 5 ሰነን 16 ሓምለን  2018፣ Ãብቲ ብመሪር ተጻብኦ ዚልለ ነዊሕ 
÷ነተ ƒይ”ናት፡ ƒይሰላም ናብዚ ተŸሲቱ ዘሎ ƒመና ህንጡይ ÷ነተ ሰላምን ምሕዝነትን፣ ንÊሉ 
ተዓዛቢ ዘስደመመ ሃንደÅታዊ ለውጢ ƒርእዩ። ሰንሰለት ናይቶም ብፍጥነት ተŸታቲሎም ዚሓለፉ 
ድራማዊ ፍጻመታት ƒብዚ ደጊምÃ ምዝርዛር ዘድሊ ƒይመስለንን።  
  
ብዚ·ነ ግን፣ እቲ ቅልጡፍ ናህሪ ናይቶም ፍጻመታት፡ ነቲ ƒብ ዓሰርተታት ዓመታት ገለí‘ 
…ይተፈጸመ፡ ƒብ ሳምንቲ ዓሰርተታት ዓመታት ተፈጺሙ (decades where nothing happened, and 
weeks when decades happened) ዚብል ብሂል እንግሊዛውያን ይገልጽ። ሕመረት ናይቶም 
ፍጻመታት እቲ 5 ነጥብታት ዚሓዘ ሓባራዊ ƒዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኢዩ። ዕላምኡ፡-  
 
(1) እቲ ƒብ መንጎ Œልቲ¡ን ሃገራት ዚጸንሐ ÷ነተ ”ናት …ም ዘብቅዕ ምግባር፤  
(2) ጥቡቕ ፖለቲÃዊ፡ ቍጠባዊ፡ ማሕÅራዊ፡ ባህላውን ጸጥታውን ምትሕብባር ምፍጣር፤  
(3) ርŒባት መጐዓዝያ፡ ንግድን መራŸቢታትን —ነ ንቡር ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ምምላስ፤  
(4) ውሳነ ዶብ ምትግባር፤  
(5) ዞባዊ ሰላም፡ ልምዓትን ምትሕብባርን ምርግጋጽ።  
 
እቲ ሓባራዊ ƒዋጅ፡ ƒብ ዘመናዊ ታሪኽ ዝምድናታት Œልቲ¡ን ጐረባብቲ ሃገራትን ህዝብታትን፡ 
ንሓደ ƒመና ƒዕናዊ፡ ƒዝዩ ግናይን መሪርን ምዕራፍ  ይድምድም።  
(1) ፖለቲÃ ናይ ትርጉም-ƒልቦ ”ናትን ሓድሕዳዊ ተጻብኦን፤  
(2) ትራጀዲ ናይ ጃምላዊ ጥርዝያታትን ምዝንባል ህዝብታትን፤  
(3) ራስያታት ሃብቲ፡ ንብረትን ጥሪትን ኤርትራውያን ƒብ ኢትዮጵያ፤  
(4) ሓሳድ ናይ ëŒሰር-Œሰርí Œልተƒዊ ዝምድናታት፤  
(5) ገዚፍ Œሳራ ዕድል ቍጠባዊ ልምዓት፡ ማሕÅራዊ ግስጋሰን ሰብƒዊ ድሕነትን ን2ኡ ህዝብታት።  
 
ምኽታም ÷ነተ ”ናት፣ ምድቃስ ዶባዊ ግጭት፣ ምምላስ ንቡር Œልተƒዊ ዝምድናታት፣ መብጽዓ 
ንጥቡቕ ፖለቲÃዊ፡ ማሕÅራዊ፡ ባህላውን ጸጥታውን ምትሕብባር፣ ንነባሪ ሰላም ƒብ መንጎ 
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ኤርትራን ኢትዮጵያን —ነ ንስፍነት ሰላም፡ ጸጥታ፡ ርግƒትን ዞባዊ ምትሕብባርን ƒብ ቀርኒ ƒፍሪቃ 
ጽቡቕ ፋል ኢዩ። ብተወሳኺ፡ እቲ ሓድሽ ዝምድና ነቲ ƒብ ልዕሊ ኤርትራ ዚተነብረ እገዳ 
ንምልዓልን ƒባልነት ኤርትራ ƒብ Åይነ-መንግስታዊ Åዓል ስልጣን ንልምዓት [Inter-Governmental 
Authority on Development (IGAD)] ንምምላስን መንገዲ ዚጸርግ ኢዩ።  
 
መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ƒብ ውሽጥን ƒብ ወጻእን፡ ንሓባራዊ ƒዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ብዓቢ 
ታሕጓስ ተቐቢሉዎ። ዓሚቝ ናፍቖትን ሃንቀውታን ናይቲ ንነዊሕ እዋን ዚሰƒኖ ርጉእ ሰላምን ንቡር 
ህይወትን ስለ ዘለዎ። ሓይልታት ምŒል‹ል ኤርትራíውን፡ ብደስታ ተቐቢሉዎ። መƒዝን ናይቲ 
ፍጻመታት እናነጸረ ምስ መጽ¡ ግን፡ ነቲ ታሕጓስን ደስታን ዓቢ ሻቕሎት ተወሲ⁄ዎ። ስለምንታይ፧  
 
(1) መልሲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንመግለጺ 1ይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ƒዕናዊ ƒሉታዊ ጸዓት (negative 

energy) …መንጩ ዚኽእል ሕዱር ቅርሕንትን ህርፋን ሕነ ምፍዳይን ስለዘንጸባርቕ፤ 
(2) ሚኒስተር ወጻኢ ጕዳያት ኤርትራ ƒብቲ ƒብ ƒዲስ ƒÅባ ዚÅጽሓሉ ፈላሚ ዑደት፡ ን1ይ 

ሚኒስተር ኢትዮጵያ ìምቕሉል መራሒናî ምባል ልዑላውነት ሃገር ዘሕስር ስለዚ·ነ፤ 
(3)  እቲ ƒብ ƒዲስ ƒÅባን ƒዋሳን ዚተራእየ፣ ንቡር ፕሮቶœላዊ ቅጥዒ ዚሰƒነ ሆይሆይታ —ነ ሃገራዊ 

ጥልመት ዘመልŒት፡ ëሓደ ህዝቢ ኢናí፡ ëንስ‹ ኢ‹ ትመርሓናí፡ ëውŒልና ሂÅÃ ƒለ⁄í ዚብል 
ዘረባታት፣ ንልዑላዊ ናጽነት ሃገረ ኤርትራ ዘስግእ Œስተት ስለዚ·ነ፤    

(4) ብመንጽርíቲ፡-  
4.1 ሃገርን ህዝብን ዘድመየ ƒዕናዊ ዶባዊ ”ናት፤  
4.2 ብምስምስ ëጐÅጣíን ÷ነተ ëƒይ”ናት፡ ƒይሰላምíን፣ ሃገር …ዕኑን ህዝቢ Àረግጽን ዚጸንሐ 
ምልÃዊ መድቈስቲ፣ ልዑላዊ መሬት ኤርትራ ገና ƒብ ትሕቲ ባዕዳዊ ሰራዊት እናሃለወ፣ እቲ 
ዚÅሃል ዚነÅረ ቅድመ-÷ነት ምንስሓብ …ይተማል¡፣ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ምእዋጅ፤  
4.3 ƒብቲ ዚገሃድ ዘሎ ሓድሽ ዝምድና ኢትዮ-ኤርትራ ëዶብ ƒገዳስነት የብሉንí፣ ëብጕዳይ ዶብ 
ƒይተዘራረብናንí፣ እናተባህለ ሕቶ ዶብ መዕለቢ …ይተገብረሉ፡ ተጐስዩ ይሕለፍ ምህላዉ፤  

 
እዚ ንልዑላዊ ናጽነት ሃገረ ኤርትራ ƒብ ሓደጋ ዘእቱ ተርእዮታትíዚ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ƒብ 
ውሽጥን ƒብ ወጻእን፣ ደጋፊ ይÊን ተቓዋሚ ናይቲ ስርዓት፣ ƒዝዩ ƒሻቓሊ Œስተት ኢዩ። Œንዲ 
ዚ·ነ፡ ትርጕም ሓባራዊ ƒዋጅ ƒዳቒቕና Œንርዳእ፣ ƒተገባብርኡ ብጥንቃቐ Œን…ታተል የድሊ።  
 
1. ዘላቒ ሰላም ƒብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንተላይ ƒብ ውሽጢ ኤርትራን ኢትዮጵያን 
ብህያው ሰላምን ሓቀº ሰብƒዊ ድሕነትን Àስነ ይግባእ። ƒብ ኢትዮጵያ፡ እቲ ƒብ ሓድሓደ ዞባታት 
ዚÃየድ ዘሎ ደማዊ ኤትኒÃዊ ግጭትን ቅስቀሳ ዘመተ ጽልእን …ቋርጽ፤ ƒብ ኤርትራ፡ እቲ ብጠንቂ 
ƒረሜናዊ መድቈስቲ፡ ሃውራዊ ማእሰርቲ፡ ደረት-ƒልቦ ቀይድን ገደብ-ƒልቦ ሃገራዊ ƒገልግሎትን 
ሰፊኑ ዘሎ ሓፈሻዊ ÷ነተ ስግƒት …Ÿትም ƒለዎ። ƒብ Œልቲ¡ን ሃገራት፡ ንዚሓለፉ ጌጋታት 
ብምእራምን ንዚጸንሑ ቍስልታት ብምሕዋይን ህያው ሰላም ንምስፋን፣ ልቦና ዘለዎ፡ ƒብ ናይ 
ትማሊ ቅርሕንቲ ዚነብር ዘይ—ነስ፡ ሎሚ ንናይ ጽባሕ ተስፋ ዚሰርሕ መሪሕነት …ድሊ ኢዩ።   
 
መስርሕ ምርግጋጽ ዘላቒ ሰላም፡ ƒብ Œልቲ¡ን ሃገራት፡ ንÊሎም ፖለቲÃዊ ተዋሳእትን ሰብ ጕዳይን 
ዚሓቍፍ፣ ƒብ ሃናጺ ጽምዶ ዘእቱ ÀŸውን ይግባእ። ንዚ·ነ ƒገዳሲ ፖለቲÃዊ ሓይሊ፡ ተዋሳኢ 
ይÊን ወገን ዚንጽል ወይ ዘግልል መስርሕ፣ ውጽኢቱ፡ መጻኢ ሰላም ዚዘርግ፣ ƒብ ውሽጢ 
ኤርትራን ኢትዮጵያን —ነ ƒብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን መጻኢ ”ናት ዚቕስቅስ፤ Ãብኡ 
ሓሊፉ፡ ƒብ መላእ ዞባ ቀርኒ ƒፍሪቃ ህው…ት …ናኽስ …ም ዚኽእል ƒስተብህሎ ይሓትት። 
 
2. ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዚጠቅም፡ ንረብሓታቶም ዘገልግልን ዘዕብን ጥቡቕ 
ፖለቲÃዊ፡ ቍጠባዊ፡ ማሕÅራዊ፡ባህላውን ጸጥታውን ምትሕብባር ምፍጣር፣ ƒብ Œልቲ¡ን 
ሃገራት ህላወ ናይ ብማዕረ ዘዋስእ ተመሳሳሊ ሜዳታት ንጥፈት ይጠልብ። ƒብቲ ሓፈሻዊ ÷ነት ናይ 
Œልቲ¡ን ሃገራት ብዙሕ ተመሳሳልነትí‘ እንተሃለወ፣ ብጠንቂíቲ ƒብ ተŒኒÃውን ሞያውን ዓቕሚ 
ሰብ —ነ ƒብ ደረጃ ዕቤትን ƒሰራርሓን ትÃላት ዘሎ ዘይተመጣጠነ ምዕባለታት፣ Œልቲኡ ህዝብታት 
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Ãብ ጥቡቕ Œልተƒዊ ምትሕብባር ዚረኽቦ ጥቕምታት ƒዝዩ ዘይመዛዘን ÀŸውን ኢዩ። ፖለቲÃ፡ 
ቍጠባ —ነ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብƒረሜናዊ ምልŒን ብሕትውና ህግደፍን ተደቚሱ፡ ƒብ ፍጹም 
ዕንወት …ም ዘሎ ÷ሉ ዚፈልጦ ኢዩ። ኤርትራዊ ወፍሪ ዓጊትÃ ኢትዮጵያዊ ወፍሪ ምዕዳም ጣቋ 
ዘለዎ ሜላ ƒይ—ነን፤ ዘቤታዊ ወፍሪ ƒጊድÃ ግዳማዊ ቀጥታዊ ወፍሪ Àትስሕብ ዘይ…ƒልíዩ። 
ብተወሳኺ፡ መብዛሕትኦም ሰብ ዓቕሚ ገዳይም መራሕትን Ãድራትን ብረታዊ ቃልሲ —ነ ላህመት 
ምሁራት፡ ሰብ-ዋኒንን ሞያውያንን ኤርትራ ƒብ ቤት ማእሰርቲ ወይ ƒብ ስደት ƒለዉ። ƒብ ጽባሕ 
ናጽነት፡ ምንቍልቋል ደረጃን ዓይነትን ትምህርቲ ንወለዶታት መንእሰያት ዕድል ግቡእ ትምህርቲ 
ነፊጉ። እዚ Œዉንነትíዚ፡ ƒብ ÷ሉ ሜዳታት ስራሕ፡ ƒብ ÷ሉ ጽፍሕታት ትÃላት መንግስቲ —ነ 
ዋኒናት፡ Œቱር ሕጽረት Œኢላ ሓይሊሰብ ፈጢሩ።  
 
ብሕጋዊ ዓይኒ፡ መብጽዓ ኢትዮጵያ ንሓባራዊ ƒዋጅ ሰላም ብፈጻሚ ሽማግለ ኢህወደግ (EPRDF)፡ 
ብÃቢነ ሚኒስተራት ኢትዮጵያን ብፓርላማ ኢትዮጵያን ዚተደገፈ ኢዩ። ብወገን ኤርትራ ግን፡ 
ƒብቲ ƒጠራጣሪ ሕጋዊ ቀያድነት ዚህሉዎ ዊንታን ረብሓን ውልቀ-መላኺጥራይ ዚተመር—ሰ ኢዩ።  
 
Àኖíቲ ዓቢ ሃጓፍ ግዝƒተ ሕግን ቅዋማዊ ምሕደራን፡ ኤርትራ ዋላ ስማዊ ፓርላማ፡ ተግባራዊ Ãቢነ 
—ነ ብግቡእ ዚሰርሑ፡ ተሓታትነትን ግሉጽነትን ዘለዎም መንግስታዊ ትÃላት የብላን። ሚኒስትሪ 
ፋይናንስ —ነ ባንŒ ኤርትራ ብዛዕባ ƒታዊታትን ወጻኢታትን መንግስቲ ዚ·ነ ƒፍልጦ የብሎምን። 
እቲ Ãብ ዕደና ወርቅን ነሃስን ዚር…ብ ልዑል መኽሰብí‘ ƒÅይ …ም ዚƒቱ ብወግዒ ƒይፍለጥን።  
 
እኩብ ድምር ናይቲ ቀጻሊ ምጕስቛል፡ ሃውራዊ ቀይዲ፡ ምስሓብ ፍቓድ ንግዲ፡ ምዕሻግ ዋኒናት፣ 
ሰብ ዋኒን ብብዝሒ ሃገር ገዲፎም …ም ዚስደዱ ገይሩ። ውጽኢት ናይዚ ግፍዕታትíዚ፣ ንህዝብን ሰብ 
ዋኒንን ኤርትራ፣ ብመንጽርíቶም ƒብ ዚሓሸ ተዛማዲ ÷ነት ዚር…ቡ መማዝንቶም ኢትዮጵያውያን፣ 
ƒብ ƒዝዩ ዓቢ መግዳዕቲ የውድቖም። Œንዲ ዚ·ነ፡ እቲ ƒብ ኤርትራ ዘሎ ቍጠባዊ ዕብሰት፡ 
ፖለቲÃዊ ልምሰትን ሕብረተሰባዊ ዝርገትን …የብቅዐ፣ ህዝብን ሰብ ዋኒንን ኤርትራ፡ Ãብቲ ምስ 
ኢትዮጵያ ዚፍጠር ጥቡቕ ፖለቲÃዊ፡ ቍጠባዊ፡ ማሕÅራዊ፡ ባህላውን ጸጥታውን ምትሕብባር 
ተመጣጣኒ ረብሓታት Àሓፍሱ ዚ…ƒል ƒይ—ነን።   
 
3. ንቡር Œልተƒዊ ዝምድናታት፣ ዲፕሎማስያዊ —ነ ናይ መጐዓዝያ፡ ንግድን መራŸቢታትን 
ርŒባት ምምላስ ሓደስቲ ዕድላት ዚŸፍት ƒገዳሲ ምዕባለ ኢዩ። ውጽኢቱ ድማ፡ንህዝቢ ኤርትራ 
ብቐጥታ፡ ማዕረ ዘርብሕ ÀŸውን ƒለዎ። ህዝቢ ኤርትራ ብናይ መቝነን መግቢ፡ ብŒቱር ሕጽረት 
ማይ፡ ብቐጻሊ ምቍራጽ ሓይሊ ኤለŒትሪŒ፡ ብዋሕዲ መሳለጥያታት መጐዓዝያን መራŸቢታትን 
እናተሳቐየ ዚነብር ዘሎ ኢዩ። Ãብቲ ሓድሽ ዝምድናታት ሓባራዊ ጥቕሚ መታን ÀረŒብ ድማ፣ እቲ 
ብህግደፍ ተባሒቱ ዘሎ ሃገራዊ ቍጠባ ንብሕታዊ ጽላት Œፉት ÀŸውን፣ እቲ ዓንዩ ዘሎ ƒÃላዊ 
ትሕተ-ቅርጺ Àዕረ፣ መሳለጥያታት መጐዓዝያን መራŸቢታትን Àመሓየሹ፣ እ⁄ል ቀረብ መግቢ፡ 
ጸዓትን ማይን Àረጋገጽ የድሊ።  
 
4. ትግባረ ውሳነ ዶብ ሰረት ናይ ÷ሉíቲ ƒብ መንጎ Œልተ ልዑላውያን ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን 
ዚፍጠር ዝምድናታት፣ እንተላይ ናይቲ ጥቡቕ ፖለቲÃዊ፡ ቍጠባዊ፡ ማሕÅራዊ፡ ባህላውን 
ጸጥታውን ምትሕብባር፣ —ይኑ ዘገልግል ኢዩ። ዶብ ƒድላዪ ረቛሒ ናይ ዘመናዊ ስርዓተ ƒህጕራዊ  
ዝምድናታት ኢዩ። ስለዚ፡ ብንጹር ዚተመል…ተ ዶብ ሃገራዊ መንነት ዜጋታት ይውስን፤ ቦታታት 
ልኡላዊ ስልጣን ወይ ዘቤታዊ ሕጋዊ ስልጣን ናይ ነፍሲ ወ…ፍ ሃገር ይድርት። ብዚተረፈ፡ ዶብ 
ትርጉም የብሉን ምባል፡ ድንቍርና ወይ ውዲት ዘመልŒት ƒÅሃህላ ም‰ኑ ƒስተብህሎ የድሊዮ። 
 
÷ሎም ዶባት ƒብ መንጎ ÷ለን ሃገራት ƒፍሪቃ ብሃውራዊ መግዛእታዊ ውዕላት ዚተወሰኑ ኢዮም። 
ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያንíውን፡ ብመሰረት መግዛእታዊ ውዕላት 1900፡ 1902፡ 1908፡ 
ብጀኦግራፍያዊ ደረታትን  ጀኦሜትርያዊ ƒመል…ትን፡ ዚተደረተ ኢዩ። እቲ ƒብ Œልቲኡ ሸነ‹ት 
ወሰናስን ዶብ ዚነብር ህዝቢ ንደረት ናይቲ ሓባራዊ ዶብ Ãብ ቀደሙ ƒረጋጊጹ ይፈልጥ ኢዩ። እቲ 
ናይ መግዛእታዊ ውዕል ዶብ ብሕግን ብግብርን ƒህጕራዊ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን —ይኑ ንዳርጋ 
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ሓደ ምሉእ ዘመን ጸኒሑ ኢዩ። ኢትዮጵያ Àኖíቲ መግዛእታዊ ውዕል ዶብ ምስሕሓብ ƒልዒላ ወይ 
እጀታ ƒንቢራ ƒይትፈልጥን ኢያ። ƒብ 1997 ጥራይ ኢዩ ንሰፊሕ ቦታታት መሬት ኤርትራ ናብታ 
ሽዑ ስፍሓት ወሲ‹ ዚቘመት Œልል ትግራይ ብÅይናዊ ƒገባብ ዚጸንÅረ Ãርታ ዳግም ዚተሳእለ። 
 
ዶባት ናይተን ናጽነት ዚጐናጸፋ ግዙƒት ሃገራት ንምዕቃብ ዘገልግል መት…ል ልማዳዊ ƒህጕራዊ ሕጊ 
ƒሎ። እቲ ƒብቲ ፈለማ እዋን፡ ንዶባት ናይተን Ãብ መግዛእቲ ዚተላቐቓ ሃገራት ላቲን ƒመሪÃ 
ንምሕንጻጽ ƒብ መዓላ ዚወዓለ መት…ል ኡቲ ፖሲደቲስ ጁሪስ (uti possidetis juris) …ም ቅቡል 
ƒገባብ ማዕቢሉ፡ ብፍላይ ƒብ ƒፍሪቃ ተቐባልነት ƒጥርዩ። እቲ መት…ል፡ ዘይተተንÃፍነት ናይቶም 
ƒብ እዋን ናጽነት ዚውረሱ ዶባት የረጋግጽ። እዚ ƒብ ቻርተር ውድብ ሓድነት ƒፍሪቃ (1963)፡ 
ውሳነ Ãይሮ ውሓƒ (1964)፡ ህንጻዊ ሰነድ ƒፍሪቃዊ ሕብረት (2000) ብግቡእ ሰፊሩ ይር…ብ። ውሓƒ 
—ነ ƒሕ፡ ብጹእነት ናይቲ ƒብ እዋን ናጽነት ዚውረስ መግዛእታዊ ዶብ ብትሪ ይድግፉ።  
 
እምÅƒር…ስ፡ ንውሳነ ዶብ ግቡእ ግምት ƒብ ምሃብ፣ ህያው ፍታሕ ጕዳይ ዶብ፡ ምስቲ ƒብ ወሰናስን 
ዶብ Ãብ ጥንቲ ዚነብር ህዝቢ ብምምኽ‹ር፡ ብመሰረት መት…ል ኡቲ ፖሲደቲስ ጁሪስ፡ ነቲ ታሪ‹ዊ 
መግዛእታዊ ውዕል ዶብ Àዕቅብ ይግባእ። …ምዚ ዚƒመሰለ ፍታሕ ነቲ ቅድመ-1997 ዚነÅረ ÷ነተ 
ህላወ (status quo ante) ዚመልስ፣ ነቲ ƒብቲ ወሰናስን ዶብ ዚነብር ኤርትራዊ —ነ ኢትዮጵያዊ Ãብ 
መሬት ዓደቡኡ ዘየልቅቕ፣ ሃገራዊ መንነቱን ዜግነቱን ዚዕቅብ፣ ቦታታት ዘቤታዊ ሕጋዊ ስልጣን 
ነፍሲ ወ…ፍ ሃገር ዘይቅይር፣ ዚወሓደ ምዝንባል ህዝቢ ዘስዕብ ፍታሕ ይŸውን። 
 
5. ምርግጋጽ ሰላምን ምምላስ ንቡር ዝምድናታትን፣ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ÷ሉ 
ƒቓልቦኦም፡ ጻዕሮም፡ ጸጋታቶም ናብ ምፍታሕ ዘቤታዊ ብድሆታት ደሞŒራስያዊ ምሕደራን ሓቛፊ 
ልምዓትን ንምድሃብ ባይታ ይጸርግ። ዕዉት ደሞŒራስያዊ ስግግርን ሓቛፊ ልምዓትን ƒብ Œልቲ¡ን 
ሃገራት ድልዱል ሰረት ናይ መጻኢ Œልተƒውን ዞባውን ዝምድናታተን ዘንጽፍ ይŸውን። ሰናይ ናይ 
ëርባሕ-ርባሕí Œልተƒዊ ዝምድና ድማ፡ ƒብ ቀርኒ ƒፍሪቃ፡ ሓያል ደራኺ ዞባዊ ሰላም፡ ልምዓትን 
ምትሕብባርን —ይኑ …ገልግል ይኽእል።  
 
ምስልሳል ዕዉት ደሞŒራስያዊ ስግግር ƒብ ኤርትራን ƒብ ኢትዮጵያን ህያው ሰረት መስርሕ ዞባዊ 
ፖለቲÃዊ ምትሕብባርን ቍጠባዊ ውህደትን …ንጽፍ ይኽእል። ሽዑ፡ እዞም …ም መጋረዲ ዘገልግሉ 
ዘለዉ ዶባት ናብ መራŸቢ ድንድል Àቕየሩ ይኽእሉ። እዚ ግን፡ ƒብ ሓድሕዳዊ ምŒብባር 
ልዑላውነትን መሬታዊ ምሉእነትን ነፍሲ ወ…ፍ ሃገር ዚምር—ስ፣ ብንጡፍ ተሳትፎን ግሁድ ፍቶትን 
ህዝብታት ነፍሲ ወ…ፍ ሃገር ብዚስነዩ ስምምዓት መሰረት ብዚውሰዱ፣ ደረጃ ብደርጃ ብዚውህለሉ 
ስጕምቲታት ዚፍጸም ዘገምታዊ መስርሕ ÀŸውን ይግባእ።   
 
እምÅƒር…ስ፡ እዚ ƒብዚ ቐረባ እዋን ዚተራእየ ቅልጡፍ ለውጢ Ãብ ÷ነተ ”ናት ናብ ህንጡይ 
ሰላም Åዚ መምዘኒታትíዚ ኢዩ Àር¡ ዘለዎ። እቲ ዘስደምም ሆይሆይታ ሓድሽ ፍቕርን ምድማርን፣ 
እቲ ህዉኽ ዘረባ ናይ ሓደ ህዝቢ፣ እቲ ተደጋጊሙ ዚተባህለ ህያብ መሪሕነትን ውŒልናን፣ 
ስግንጢርን ƒዝዩ ƒሻቓልን ተርእዮ ኢዩ። ብፍላይ፡ ታሪኽ ƒስፋሕፋሒ ህርፋን —ነ እቲ ዚጸንሐ 
ተጻብኦ ኢትዮጵያ ƒብ ግምት ምስ ዚƒቱ። ሎሚ ዕዮ ገዛና ምስ ዘይንሰርሕ፣ መጻኢና ƒብ ኢድና 
ንምጭባጥ  ብፍጥነት ምስ ዘይንቀሳቐስ ድማ፣ Ãብቲ ፈጠራ (myth) ናይ ሓደ ህዝቢ ናብ ፈጠራ ናይ 
ሓንቲ ሃገር ምስጋር ቀሊል ÀŸውን ኢዩ። ዚሓለፈ ታሪኽ Àድገም …ነፍቅድ የብልናን!  ሓቅታት 
ምኽሓድ —ነ ምዝናይ ƒየዋጽእን ኢዩ። 
 
ንሕና ኤርትራውያን ƒብ ገዛእ ሃገርና፡ ƒብ መሬት ዓደቦና፡ ንዘስÃሕŒሕ ሳዕቤናት ናይ …ምዚ 
ዓይነት ፈጠራ ንሰላሳ ዓመታት (1961-1991) ሓርነታዊ ”ናት፣ ንŒልተ ዓመታት (1998-2000) ዶባዊ 
”ናት፣ Œቡር ዋጋ ብህይወት፡ ብደም፡ ብረሃጽ …ፊልና ኢና፤ Œሳብ ለይቲ ሎሚíውን፡ ህዝብና 
ብናይ ዓሰርተታት ዓመታት መድቈስትን ዚባŸነ ዕድል ልምዓትን ራህዋን ይሳቐ ƒሎ።  
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ብመንጽሩ፡ ሎሚ ƒብ ኢትዮጵያ ሓያል ንፋስ ለውጢ የንÅልብል፣ ሓድሽ ƒሰራርዓ ሓይልታት 
ይኽሰት፣ ሓድሽ ፖለቲÃዊ ስርርዕ ይመጽእ ƒሎ። ƒብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያንíውን ሓድሽ  
ዝምድናታት ይምዕብል ƒሎ። ጽልዋ ናይዚ Êሉ ƒብ ህሉው ÷ነታት ህዝብናን መጻኢ ጕዕዞ ሃገርናን 
እንታይ ÀŸውንíዩ? ብወገንና Ÿ፡ ነቲ ብ…ቢድ መስዋእቲ ዚተረጋገጸ መሰል ርእሰ-ውሳነን ልዑላዊ 
ናጽነትን ሃገረ ኤርትራ ብምውሓስ፤ ደሞŒራስያዊ ስግግር ንምርግጋጽ እንታይ ŒንገÅር ይግባእ፧  
ምስዚ ዚኽሰት ዘሎ ÷ነት ዘሳኒ፣ ነቲ ዚፍጠር ብድሆታት ንምምÃት —ነ ነቲ ዚኽፈት ዕድላት 
ንምጥቃም ዘኽእል፣ ƒብ ƒተሓሳስባ፡ ƒብ ƒወዳድባ፡ ƒብ ƒሰራርሓ፡ ƒብ ƒተሓሕዛ ጕዳያት፡  
መሰረታዊ ለውጢ (paradigm shift) ምግባር የድሊ።  
 
1. Ãብቲ ዚጸንሐ ዕንŒሊላዊ ፖለቲÃ ናይ ህልኽን ቅርሕንትን ወጺእና፣ ንዚÅዝሐ ኤርትራዊ፡ ƒብ 
ውሽጥን ƒብ ወጻእን፣ ተቓዋሚ፡ ደጋፊ ይሃሉ ተዓዛቢ፣ ምእንቲ ናይ ሓባር ዕላማ ብናይ ሓባር ራእይ 
ዘሳትፍ ወይ ƒብ ጽምዶ ዘእቱ፣ ሓድሽ ƒሰራርሓ ንምትእትታው ምስራሕ።  
  
2. Ãብ ፖለቲÃ ቅድመ-ናጽነት ንገላገል። ንƒብነት፡ ሕቶ ሰንደቕ ዓላማ ወይ ባንዴራ ብዚምል…ት። 
ነፍሲ ወ…ፍ ፖለቲÃዊ ውድብ ይÊን Åርጌሳዊ ማሕÅር ዚመረጻ ባንዴራ Àትህሉዎ መሰሉ ኢዩ። 
እታ ÷ለን ሃገራትን ውድባትን ƒህጕራዊ œም ዚፈልጣƒ ባንዴራ ናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ ግን 
ሓንቲ ኢያ። ሓደ ብግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ዚቘመ ሃገራዊ ወÃሊ ƒÃል (ፓርላማ ወይ ሃገራዊ ባይቶ) 
ƒድላዪነቱ ገምጊሙ፡ ብƒገባብ Œሳብ ዚቕይራ ድማ፣ ÷ሉ ኤርትራዊ፡ ተቓዋሚ ይÊን ደጋፊ 
ስርዓት ብዘየገድስ፣ …ም ሃገራዊት ባንዴራ ÀቕÅላ ይግባእ። እቲ ብዛዕባ ባንዴራ ዚግÅር ቍርቍስ 
ዘየድሊ፡ ፋይዳ-ƒልቦ፡ …ፋፋሊ ስለዚ·ነ። 
 
3. ትግባረ ቅዋም 1997። መንቅብ ዘይብሉ፡ ዕቃÅታት ዘየልዕል፡ ንÊሉ ዘሐጕስ፡ ምሉእ ዚÅሃል 
ቅዋም የለን፤ ƒብ ታሪኽ ደቂሰብíውን ተራእዩ ƒይፈልጥን። ዚ·ነ ቅዋም ƒብ መስርሕ ተመ÷ሮ 
ህዝቢ ናይ ሓንቲ ሃገር Ãብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ …ም ሰረት ግዝƒተ-ሕጊ ዘገልግል ሰነድ ኢዩ። 
Œንዲ ዚ·ነ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ƒብ Œንዲ ብዘይ ቅዋም፡ ብዊንታ ውልቀሰብ ዚመሓደር፣ ብሓደ 
ጌና ምሉእ ዘይ—ነ፣ ግን …ƒ እናተመሓየሸ ምሉእ ዚŸውን ቅዋም Àመሓደር ይምረጽ። 
 
እቲ ƒቐዲመ ዘፍƒምኩዎ ሓድሽ ƒተሓሳስባ ድማ ነዚታት የጠቓልል። ኤርትራዊ ፖለቲÃዊ 
ተቓውሞ ƒብ ወጻኢ፡ ƒብ ƒዝዩ ዘይምቹእ ባይታ ቃልሲ —ይኑ፡ ንጨፍላቒ ባህርይ ስርዓት ህግደፍ 
ƒብ ምቅላዕ፣ ፖለቲÃዊ ንቕሓት ህዝቢ —ነ ƒፍልጦ ƒህጕራዊ œም ƒብ ምዕባይ ውጽኢታዊ ስራሓት 
ƒÃይዱ ኢዩ። ይÊንíምÅር፡ እቲ ገለ ውድባት —ነ ባእታታት፡ ƒብ ጕዳይ ባዕዳዊ ጐÅጣ ወይ ሕቶ 
እገዳ፡ ንሃገራዊ ረብሓ ዚጻረር፡ ጸግዒ ተጻባእቲ ወገናት ምሓዝ፣ ƒብ ሃገራዊ ተƒማንነት (loyalty 
and credibility) ተቓውሞ ጥርጣረ፣ ƒብ ƒድማዕነቱ ሃስያ …ም ዚገደፈ ƒይስሓትን። 
 
እምÅƒር…ስ፡ ƒብ ውሽጢ ሃገር ደሞŒራስያዊ ስግግር ንምምጻእ፣ ሎሚ ንመብዛሕትኡ ኤርትራዊ፡ 
እንተላይ ነቲ ላንግ-ላንጋ —ይኑ ይÊን ንስርዓት ህግደፍ Àድግፍ ዚጸንሐ፡ ƒብ ጽምዶ ዘእቱ ሓያል 
ዘመተ ንምŒያድ፡- 
 
ዶብ ይመል…ት! ቅዋም ይተግÅር! ፖለቲÃዊ እሱራት ይፈትሑ! ሃገራዊ ƒገልግሎት ሕጋዊ ገድቡ 
ይሓዝ! ኤርትራ ƒብ ”ናት የመን ƒይትሳተፍ! ወዘተ.፣ ዚብሉ እዋናዊ ጭርሖታት ብምልዓል፣ ƒብ 
ልዕሊíቲ ስርዓት ጸቕጢ ንምዝያድ፣ ሃገር Ãብ ስግእት ዳግማይ ጐÅጣ ንምድሓን፣ ደሞŒራስያዊ 
ለውጢ ንምድራኽ ንተዓጠቕ።  
 
ስለíቲ ጽን ኢልኩም ዝሰማዕኩምኒ ¡መስግን። 
 
ዘልƒለማዊ ሓÅን ንሰማእታትና! 
ዕድመ ንናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ!  
 


