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ሕድሪ ጀጋኑ Paltalk Room 
ቀዳም 23 ሰነ 2018 

ሓፈሻዊ መዛረቢ ነጥብታት 
Œቡራት ƒመሓደርቲ ገዛ ሕድሪ ጀጋኑ፡ 
Œቡራት ተሳተፍቲ online ሰሚናር፡   
ሰላም፡ …መይ ተምስዩ። 

ƒቐዲመ፡ ƒብዚ ናይ ሎሚ ምሸት መደብ ëሕድሪ ጀጋኑí ንŒሳተፍ ንዚቐረÅለይ ዕድመ ¡መስግን። 
ƒብዚ ዝኽሪ ሰማእታትና እነኽብረሉ ዘለና ፍሉይ ቅንያትíዚ፡ ምስ ሕድሪ ጀጋኑ፡ ብዛዕባ ëዶብ 
ኤርትራን ኢትዮጵያንí ንምምይያጥ ዕድል ብምርÃÅይ፡ ሓÅን እስመዓኒ፣ መንእሰያትና ተቐÅልቲ 
ሕድሪ ዕላማ ሰማእታትና ስለዝ·ንኩም፡ ብፍላይ ድማ፡ ፍሉይ ƒገዳስነት ƒለዎ። ƒብ Paltalk 
ምስታፍ ንዓይ ÅÊሪ ተመŒሮ ኢዩ። ብልዙብ ŒንÃታዕ፡ ግዜና ብግቡእ Œንጥቀመሉ ድማ እላቦ።  

ƒብቲ ቀንዲ ጕዳይ ቅድሚ ምእታወይ፡ ƒብዚ ሕቶ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ƒንፈት ፍታሕ 
ƒርእዩ፣ ƒቓልቦ ማዕ…ናት ዜና ዓለም፡ እንተላይ ƒቓልቦ social media፡ ስሒቡ፣ ƒዛራቢ —ይኑሉ 
ዘሎ እዋን፣ ÷ሉ ግዱስ ሃገራዊ ተሳትፎኡ …ዕዝዝ ምርƒይ ዘሕብን ም‰ኑ Œገልጽ እፈቱ። Åዚ 
ƒጋጣሚ፡ ነቶም ƒብቲ …ቕርቦ ዝቐነ⁄ ርእይቶታትን ቃለ-መጠይቓትን፣ Åብመዳዩ ሕቶታት፡ 
ርእይቶታት፡ ነቐፌታታት ዘቕረቡ፡ ብልቢ እናƒመስገንኩ፣ ሕቶታቶም ƒብዚ ናይ ሎሚ ውዕሎና 
Àምለሰሎም ተስፋ እገብር። ƒብዚ ሰሚናርና፡ ሎሚ ሕማቕ ƒጋጣሚ —ይኑ ƒብ ስደት ዚር…ቡ፡ 
ƒብቲ ”ናት ዚተሳተፉን ነÅርቲ ናይቲ ዚተተን…ፈ …ባቢታት ዚ·ኑን ብዙሓት ጀጋኑ ስለዘለዉ፣ ነቲ 
Œትዕ …ሀብትሙ …ም ዚኽእሉ ዓቢ እምነት ƒለኒ። 

ናብቲ ቀንዲ ƒርእስቲ ቅድሚ ምምላሰይ፡ Åዚ ƒጋጣሚíዚ፡ ነቲ ሎሚ መዓልቲ ƒብቲ ƒብ ƒዲስ 
ƒÅባ ንፕሮግራም ለውጢ ዶር. ዓቢይ ƒሕመድ ንምድጋፍ ዚተ‹የደ ሰላማዊ ሰልፊ ንዚተፈጸመ ናይ 
ቦምባ መጥቃዕቲ ƒጥቢቐ እÊንን። እቲ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ደሞŒራስያዊ ምስግጋር ኢትዮጵያ 
ብሰላማዊ መንገዲ Àሰላሰል ድማ ዘለኒ ትምኒት እገልጽ።  

ናብቲ ቀንዲ ƒርእስቲ ብምምላስ፡ ƒብ 7 ጕዳያት መÅገሲ Œትዕ ዚŸውን ሓጺር መግለጺ …ቕርብ 
እየ። ቀጺሉ፡ ƒብ ሕቶ ዶብ ይÊን ƒብ Ãልኦት ƒገደስቲ እዋናዊ ሕቶታት ሃገርናን ህዝብናን 
መድረኽ ሕቶን ርእይቶን Àኽፈት ኢዩ። ሽዑ ዚ·ነ ተሳታፊ፡ …ምዚ ƒመሓዳሪ Àገልጾ ዚጸንሐ፡ 
ድላዩ ሕቶ Àሓትት ይኽእል ኢዩ፤ ብወገነይ ድማ፡ ዝ…ƒለኒ Œምልስ Œፍትን እየ። 

እቶም ሕጂ ሒዘዮም ቀሪÅ ዘለ⁄ መÃትዒ ጕዳያት፡-   

1. ƒመጻጽƒ ዶባት ƒብ ƒፍሪቃ  
2. መÅቈል ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 
3. ሓድሽ ለውጢ ƒብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 
4. ”ናት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 
5. ውሳነ œሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 
6. ርጉእ ሰላምን ምምላስ ንቡር Œልተƒዊ ዝምድናታትን 
7. እዋናዊ ዕማማት ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ 

 
1. ƒመጻጽƒ ዶባት ƒብ ƒፍሪቃ 

ዘመናዊ ሃገረ-መንግስትን ƒህጕራዊ ዶባትን ƒብ ƒፍሪቃ ምስ ኤውሮጳዊ መግዛእታዊ ምምቕቓል 
ዚመጸ ተርእዮ ኢዩ። እቲ ƒብ 1884-5 ዚተ‹የደ ዋዕላ Åርሊን ንŒፍለ-ዓለም ƒፍሪቃ ናብ ኤውሮጳዊ 
ግዝƒታት ጐዛዚዩዋ። ቅድሚኡ፡ ድሩት፡ ፍሉጥ፡ ርጉእ ዶብ ዘለወን …ም Åዓል ናይጀርያ፡ Õንያ፡ 
ƒንጎላ፡ ኤርትራ፡ ዚÅሃላ ሃገራት ƒይነÅራን። ስለዚ፡ ሃገረ-መንግስቲ —ነ ƒህጕራዊ ዶብ ƒብ 



www.eri-platform.org   2 of 7 

ƒፍሪቃ መግዛእቲ ዘተƒታተዎ፡ ሰብ-ሰርሖ ƒምር ኢዩ። መጎታዊ ተገባብሮ መግዛእታዊ ጭቈናን ጸረ-
መግዛእታዊ ተቓውሞን ድማ ምዕባለ ሃገርነትን ሃገራዊ መንነትን ደሪ⁄፣ ናጻ ልኡላዊ ሃገር ፈጢሩ።  

ƒብ 1963 ውድብ ሓድነት ƒፍሪቃ ƒብ ዚተመስረተሉ እዋን፡ ንዶባት ናይተን Ãብ ኤውሮጳዊ 
መግዛእቲ ሓራ እናወጻ ናጽነት ዚጐናጸፋ ዚነÅራ ሓደስቲ ሃገራት መት…ል Uti possidetis juris 
ንÀኽተል ወሲኑ። እዚ መት…ልíዚ፡ ብሓጺሩ፡ ሃገራት ƒፍሪቃ ነቲ ናጽነት ƒብ ዚወስዳሉ እዋን 
ዚወርስኦ መግዛእታዊ ዶብ ብፍጹም …ይተተን…ፈ Àዕቅባ፡ …ኽብራ፡ ብእኡ Àምእዘዛ …ም ዚግባእ 
ይገልጽ። እዚ ንቅዱስነት ወይ ዘይተጋሃስነት መግዛእታዊ ዶብ ዚባርኽ መት…ል ብወግዒ ƒብ ቻርተር 
ውሓƒ —ነ ƒብ ƒዋጅ Ãይሮ 1964  ሰፊሩ ይር…ብ። 

2. መÅቈል ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 

ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰለስተ መግዛእታዊ ውዕላት (1900፡ 1902ን 1908ን) ዚተደረተ ኢዩ። 
እቲ ናይ 1900 ውዕል ነቲ ማእ…ላይ Œፋል፣ እቲ ናይ 1902 ውዕል ነቲ ምዕራባዊ Œፋል፣ እቲ ናይ 
1908 ውዕል ድማ ነቲ ምብራቓዊ Œፋል ናይቲ ንƒስታት 1,000 Àሜ ዚዝርጋሕ ዶብ ይውስኑ።  

ብመሰረት ውዕል 1900፡ እዞም ዚስዕቡ 5 ƒፍላጋት ነቲ ማእ…ላይ Œፋል ናይቲ ዶብ የቝሙ፡- 
መረብ፡ Åለሳ፡ ሙና፡ ዕንደሊ፡ ማሶለ። ብሸነኽ ምዕራብ፡ ፈለግ መረብ Ãብቲ ምስ ማይ ƒንÅሳ 
ዚጽንÅረሉ ነቝጣ ጀሚሩ፡ Œሳብ  ምስ ፈለግ Åለሳ፡ ቀጺሉ ምስ ፈለግ ሙና ዚሕወስ፣ Ãብኡ ብፈለግ 
ዕንደሊ፡ ፈለግ ማሶለ ƒቢሉ ናብ ረንዳœማ፣ Ãብ ረንዳœማ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ተጠውዩ ƒብቲ 
ጨዋም ቀላይ ይÅጽሕ።    

ብመሰረት ውዕል 1902፡ እቲ ምዕራባዊ Œፋል ናይቲ ዶብ፡ Ãብቲ ፈለግ መረብን ማይ ƒንÅሳን 
ዚጽንÅሩሉ ነቝጣ ጀሚሩ፡ ብቐጥታዊ ሕንጻጽ ናብቲ ፈለግ ሰቲትን (ተ…ዘ) ማይ ተነን ዚጽንÅሩሉ 
ይÅጽሕ። እዚ መስመርíዚ፡ ንእምባ ƒላ ታኩራን መላእ መሬት ባዛን (ኩናማ) ናብ ኤርትራ 
ይውግን። Ãብኡ፡ ፈለግ ሰቲት፡ Œሳብíታ ƒብ ዶብ ኤርትራ-ኢትዮጵያ-ሱዳን ምስ flር ኡም ሓጀር 
ዚሕወሰላ ነቝጣ ዶብ —ይኑ ይቕጽል።    

ብመሰረት ውዕል 1908፡ እቲ ምብራቓዊ Œፋል ናይቲ ዶብ፡ Ãብ ረንዳœማ ƒትሒዙ Œሳብ ƒብ ጫፍ 
እምባ ሙሳ ዓሊ (ዶብ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ፡ ጂቡቲ) ዚÅጽሕ፡  ብርሕቀት ናይ 60 Àሜ ዚድረት፡ 
ጐድኒ-ንጐድኒ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዚዝርጋሕ parallel መስመር ይድረት። 

…ምዚ ኢሉ ብንጹር ባህርያውን ጀኦሜትሪያውን መወ…ሲታት ሽዑ ምስ ተደረተ፣ እቲ ዶብ ƒብ 
እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ (1890-1941)፡ ወተሃደራዊ  ምምሕዳር ብሪጣንያ (1941-1952)፡ ፈደረሽን 
ምስ ኢትዮጵያ (1952-1962)ን ጐÅጣ ኢትዮጵያን (1962-1991) ርጉእ —ይኑ ጸኒሑ። 

3. ሓድሽ ለውጢ ƒብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 

እቲ ንሓደ ምሉእ ዘመን ብሕግን ብግብርን ƒህጕራዊ ቦትኡ ዓቂቡ ዚጸንሐ ዶብ፣ ንፈለማ ግዜ ƒብ 
1997 ብምምሕዳር ዞባ (Œልል) ትግራይ ተቐይሩ (ወይን፡  ሓምለ 1997)። እዚ ለውጢíዚ፡ ነቲ 
ቀዋምነት መግዛእታዊ ዶባት ዚቕድስ Uti possidetis juris ዚብል መት…ል ውሓƒ ብምጥሓስ፣ ነቲ 
ታሪ‹ዊ መግዛእታዊ ውዕል ዶብ ዚግህስ ስጕምቲ ኢዩ። እቲ ƒብ 3ቲኡ Œፋላት ናይቲ ዶብ 
ተጨራሪሙ ƒብ Ãርታ Œልል ትግራይ ዚƒተወ ሰፊሕ መሬት ኤርትራ፣ ልኡላውነቱ ቅድሚኡ ƒብ 
መንጎ መንግስቲታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተላዒሉ ወይ ƒ…ራኺሩ ƒይፈልጥን ኢዩ።  

እቲ Ãብ ኤርትራን ጐረባብቲ ዞባታት ኢትዮጵያን መሬት ጨራሪሙ ዘእተወ፣ ነቲ ብመግዛታዊ 
ውዕላት ዚተደረተ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዚቐየረ፣ ሓድሽ Ãርታ Œልል ትግራይ ƒብቲ 
ብEthiopian Mapping Authority ዚወጸ ሓድሽ Ãርታ ኢትዮጵያ ተደጊሙ ተዘርጊሑ። Ãብታ 
እዋንíቲƒ ጀሚሩ፣ ደረጃ ናይቲ ጕዳይ፡ Ãብ Œልል ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ። እቲ Ãርታ 
ëምጥራርí ƒስዒቡ። ƒብቲ ድሒሩ ብኢትዮጵያ ëባድመን …ባቢƒንí ዚተሰምየ ልኡላዊ መሬት 
ኤርትራ፡ ኤርትራዊ ምምሕዳር ንምፍራስ፣ ኤርትራውያን ዜጋታት ንምጥራዝ፣ ትግራዋይ 
ምምሕዳር ንምምስራት፡ …ም መራሕ ውጥን (blueprint) ƒገልጊሉ።  
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4. ”ናት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 

እቲ ዘይሕጋዊ ተግባራት፡ ƒብ ëባድመን …ባቢƒንí ምዝንባል ህዝቢ ƒስዒቡ፣ ርግƒት ወሰናስን ዶብ 
ዘሪጉ። እቲ ብደረጃ መሪሕነት ግንባራት (ህግደፍን ህወሓትን) ተሓጺሩ፣ ብስቱር ተታሒዙ ዚነÅረ 
ጕዳይ እናገንፈለ መጺኡ።ƒብ Œልቲኡ ወገናት ለባም፡ ብሕጊ ዚሰርሕ፡ ንሕጊ ዚምእዘዝ፡ ጽቡቕ 
ምኽሪ ዚሰምዕ መራሒ ስለዚተሳእነ፣ ብƒግኡ ነቲ ውጥረት ንምህዳእ —ነ ነቲ ጕዳይ ንምፍታሕ 
ƒይተ‹እለን። ƒማስይኡ እቲ ምትፍናን ƒብ ዚለዓለ ጥርዙ Åጺሑ፣ ተጻብኦታት ƒባሪዑ፣ ናብ 
ዲቕ ዚÅለ ”ናት ƒምሪሑ። እቲ ብሕቡራት መንግስቲታት ƒመሪÃ፡ ሕመƒ-ርዋንዳ፡ ጂቡቲ፡ 
ውድብ ሓድነት ƒፍሪቃ፡ ዚተ‹የደ ጻዕርታት ƒህጕራዊ ሽምግልና ነቲ እናነሃረ ዚŸይድ ዚነÅረ 
ማዕÅል ተጻብኦታት Àገትኦ ስለዘይ…ƒለ፣ ዘየድሊ፡ Àእለ ዚ…ƒል ዚነÅረ ”ናት ተ‹ይዱ።  

ሓያሎ ፈተነታት ዕርቂ ሰላም፡ ƒብ ዚተፈላልዩ መድረ‹ት Åብተራ፡ ብፖለቲÃዊ ዕጻይ-ምጻጻይ 
መራሕቲ Œልቲ¡ን ሃገራት ተ·ሊፉ። ”ናት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ድሕሪ 2ይ ”ናት 
ዓለም፡ እቲ ዚŸፍ¡ን ዚመረረን ”ናት ƒብ ƒፍሪቃ ኢዩ። እቶም ƒብ ግንባራት መረብ-ሰቲት፡ 
ዓሊተና-መረብ፡ ቡሬ ብጅግንነት ዚተዋደቕኩም፣ ƒብ ውግƒት ገምሃሎ፡ እግሪ መŸል፡  ዓዲ 
Åጊዖ፡ ደባይሲማ፡ ወዘተ.፡ ዝወዓልኩም፤ እቲ ”ናት Œሳብ Œንደይ ደማዊ፡ ቐዛፊ፡ ƒዕናዊ …ም 
ዚነÅረ ርኢ⁄ሞ ኢ⁄ም። መሰረታዊ ጠንቅን ƒመዓባብላን ናይቲ ”ናት ሎሚ ታሪኽ ኢዩ።  ƒብ 
መወዳእታ፡ ሰራዊታት Œልቲ¡ን ሃገራት ተረባሪቡ እቲ ”ናት ዘፍ ምስ Åለ፣ ስምምዕ ሰላም ƒልጀርስ 
ተፈሪሙ። ተጻብኦታት ተቛሪጹ፣ 3 œሚሽናት (መርማሪ፡ Ãሕሳ፡ ዶብ) ንምቛም ተወሲኑ።  

5. ውሳነ œሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 

œዶኤኢ፡ ነቲ ጕዳይ ƒጽኒዑ፡ ብመሰረት መግዛእታዊ ውዕላትን ተዛማዲ ƒህጕራዊ ሕግን፡ 
ደምዳምን ቀያድን ውሳነ ምድራትን ምምልÃትን ዶብ Àብይን ተመዚዙ። ƒብ 13 ሚያዝያ 2002 
ውሳነኡ ƒፍሊጡ።  
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œዶኤኢ፡ ƒብ ትሕቲ ጽላል ƒህጕራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ (International Court of Justice) 
ይስራሕíምÅር፣ ብመሰረቱ ƒተዓራቒ ቤት ፍርዲ (arbitral tribunal) ኢዩ። Œንዲ ዚ·ነ፡ ብናተይ 
ገምጋም፡ እቲ ውሳነኡ፡ ሕጊ ጥራይ ዘይ—ነ እንተላይ ፖለቲÃዊ ረቛሒታት ƒብ ግምት ዘእተወ 
ኢዩ። ማለት ተኽእሎ ተቐባልነት ናይቲ ውሳነ ብŒልቲኡ ወገናት ንምዕባይ፡ ነቲ ዘሰሓሓÅ ቦታታት 
ƒብ ሰለስቲኡ Œፋላት ናይቲ ዶብ፡ ጨራሪሙ ƒብ መንጎ Œልቲ¡ን ሃገራት መቓቒሉዎ። እቲ ብጠለብ 
እጀታ ኢትዮጵያ ƒብ ምስሕሓብ ዚƒተወ መሬት ብምሉኡ ንሰሜን Ãብቲ ታሪ‹ዊ መግዛእታዊ ውዕል 
ዶብ ዚር…ብ፡ Œሳብ ሽዑ ብሕጊ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ዚነÅረ ስለ ዚ·ነ፣ ንሱ እቲ ልኡላዊ መሬት 
ኤርትራ ኢዩ ƒብ 3ቲኡ Œፋላት ናይቲ ዶብ፡ ብዚተፈላለየ ስፍሓታት፡ ተጨራሪሙ ወይ ተቘራሪጹ፡  
ንኢትዮጵያ Àወሃብ ዚተÅየነ።    

ƒብዚ፡ ƒየናይ መሬት ኤርትራ ኢዩ ተጨራሪሙ ንኢትዮጵያ ተÅይኑ ዚብል ሕቶ ይለዓል ኢዩ። እዚ 
ሕቶíዚ ƒብቲ መጽሓፈይ፡ ምስ ዝርዝር ናይቲ መÅየኒ ምኽንያታታት፡ ብÃርታታት ዚተሰነየ፡ ንጹር 
መልሲ ሂÅሉ ƒለ⁄። እቶም ብዝርዝር Œትፈልጡን ብዕምቈት Œትርድኡን እትደልዩ፡ እቲ ሓÅሬታ 
ƒብኡ ƒለኩም። ሕጂ፡ ƒሕጽር ƒቢለ Œጠቅስ እየ። ምናልባት፡ እቶም ብዛዕባíቶም ዚተፈላለዩ 
…ባቢታት ƒፍልጦ ዘለኩም ተሳተፍቲ ብዚቐለለ Œትስዕቡኒ ትኽእሉ።   

ƒብቲ ምዕራባዊ Œፋል ናይቲ ዶብ፡ እቲ Ãብቲ መጸምÅሪ ፈለግ መረብን ማይ ƒንÅሳን ዚብገስ 
ቀጥታዊ ሕንጻጽ፡ ƒብ Œንዲ ƒብቲ መጸምÅሪ ፈለግ ሰቲትን ማይ ተነን፣ ƒብ መጸምÅሪ ፈለግ ሰቲትን 
ማይ ቶምሳን ይÅጽሕ። እቲ ብምልጋብ ናይቶም 3 መጸምÅሪታት ዚቐውም ስሉስ ÷ርናዕ ዚቕርጹ፣ 
እቲ œሚሽን ዶብ ንገዛእ ርእሱ መሬት ኤርትራ ም‰ኑ ዚተƒመነሉ ቦታታት ምስ ዓድታቱ፣ Ãብ 
ኤርትራ ተጨሪሙ ናብ ኢትዮጵያ ÀŸይድ ተÅይኑ።    

 

ƒብቲ ማእ…ላይ Œፋል ናይቲ ዶብ፡ œሚሽን ዶብ ነቲ ብመረብ-Åለሳ-ሙና-ዕንደሊ-ማሶለ ዚተደረተ 
ውዕላዊ ዶብ ብመረብ-Åለሳ (-ጸሮና)-ሙና/ÅርÅሮ ጋዶ-ዕንደሊ-ራጋሊ ብምቕያር፣ ƒብ …ባቢታት 
ጸሮና (ƒኽራን)፡ ዛላምÅሳ፡ ኢሮፕ፡ ባዳ  ሰፋሕቲ፣ ገሊኡ ኢትዮጵያ ባዕላ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ 
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ም‰ኑ ዚተƒመነትሉ፣ ቦታታት ምስ ዓድታቱ Ãብ ኤርትራ ተጨራሪሙ ናብ ኢትዮጵያ ÀŸይድ 
ተÅይኑ።  

 

ƒብቲ ምብራቓዊ Œፋል ናይቲ ዶብ፡ œሚሽን ዶብ፡ ነቲ ማዕር-ማዕረ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ፡ ርሕቀት 
ናይ 60 Àሜ ንውሽጢ መሬት ሓልዩ ዚዝርጋሕ parallel መስመር፣ ብሸነኽ ምብራቕ፡ ƒብ Œንዲ 
Ãብቲ ውዕላዊ ነቝጣ ናይ ረንዳœማ፣ Ãብቲ ሰሜናዊ ጫፍ ናይቲ ጨዋም ቀላይ …ም ዚብገስ 
ብምግባር፣ ዝያዳ Œፋል ናይ ባዳ Ãብ ኤርትራ ተጨሪሙ ናብ ኢትዮጵያ ÀŸይድ ተÅይኑ።  
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እምÅƒር…ስ፡ እዚ ሓጺር መግለጺíዚ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቲ ƒብቲ 3ቲኡ Œፋላት ናይቲ ዶብ Ãብ 
ኤርትራ ተጨራሪሙ ናብ ኢትዮጵያ ንÀŸይድ ዚተÅየነ ሰፋሕቲ ቦታታት ይህብ። …ምዚ Œንዲ 
ዚ·ነ  ድማ ኢዩ፣ 1ይ ሚኒስተር-ነÅር ነፍስሄር ƒቶ መለስ ዜናዊ፡ ìንመዋገዪ ኢልና ሰፊሕ ዘይናትና 
መሬት ጠሊብና፣ ብዙሕ Ãብኡ መሬት ኤርትራ ዚ·ነ ተዋሂቡናî Àብል ƒብቲ እዋን ዚተዛረÅ።   

ይÊንíምÅር፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ዋላ ንዕኡíውን …ተተግብር ፍቓደº ƒይነÅረትን። œሚሽን 
ዶብ Ãብ ሽዑ Œሳብ ሕዳር 2007፡ ን5 ዓመታት መመላእታ፡ ነቲ ዚወሰኖ ምድራት ƒብ ባይታ 
…ተግብሮ ጽዒሩ፤ እቲ ƒÃላዊ ምምልÃት ዶብ (physical demarcation) ንምፍጻም ዚገÅሮ ቀጻሊ 
ጻዕርታት፡ ምስቲ ሓንጋዲ ሜላ ኢትዮጵያ እናተራጸመ፡ ፍረ-ƒልቦ —ይኑ Åርዒኑ። ቀጻሊ 
ዕንቅፋታት ኢትዮጵያ ምስ ƒሐለሎ፣ œሚሽን ዶብ ሕጋዊ ምምልÃት (virtual demarcation) 
ፈጺሙ፣ መዝነቱ ዛዚሙ። Ãብ ሽዑ ƒትሒዙ ድማ፡ ን11 ዓመታት፡ እቲ ውንዙፍ ÷ነተ ëƒይሰላም 
ƒይ”ናትí ንŒልቲ¡ን ሃገራት Àሕምስ  ጸኒሑ።  

 

6. ርጉእ ሰላምን ምምላስ ንቡር Œልተƒዊ ዝምድናታትን 

ƒብዚ ቀረባ እዋን፡ ƒብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕባለታት ተŸሲቱ። ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ዶር. ዓቢይ 
ƒሕመድ፡ ƒብ 5 ሰነ 2018፡ ምሉእ ቅÅላን ዘይ÷ነታዊ ትግባረን ናይቲ ደምዳምን ቀያድን ውሳነ 
œዶኤኢ ƒዊጁ። ƒብ መዓልቲ ሰማእታት 20 ሰነ 2018፡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ƒፈወርቂ፡ ነቲ መግለጺ 
ቅÅላን ዘይ÷ነታዊ ትግባረን ƒወንታዊ መልሰ-ግብሪ ሂቡ፤ ƒብ ንጡፍ ጽምዶ ንምእታው፣ ንህሉው 
÷ነታት ብቐጥታን ብዕምቈትን ንምፍላጥ፣ ልኡኽ ናብ ƒዲስ ƒÅባ …ም ዘÅግስ ሓቢሩ።እቲ ሓድሽ 
ጽምዶ ዘስዕቦ Œልተƒዊ ዝርርብ ርጉእ ፍትሓዊ ሰላም ዘስፍን ÀŸውን ንመነ።  

ብፍላይ፡ ነቲ እቲ ”ናትን ሳዕቤናት ”ናን ƒብ ወሰናስን ናይቲ ሓባራዊ ዶብ ዚነብር ህዝቢ ዚፈጠሮ 
ምዝቡል ÷ነታት ፍትሓዊ ምምዕርራይ …ምጽእ፣ ƒብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን መንገዲ ርጉእ 
ሰላምን ንቡር ዝምድናታትን ÀŸፍት፣ ብዓቢ ተስፋ ንጽÅ። Àኖ ምጽባይ ግን፡ ነቲ መስርሕ ብቐረባ 
Œን…ታተሎ፣ ቅኑዕ መƒዝን …ይስሕት ዝ…ƒለና Œንጽዕር፣ ልዕሊ Êሉ ድማ ንናይ ሓዋሩ ረብሓ ሃገረ 
ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ዘገልግል …ም ዚŸውን ንምርግጋጽ Œንቃለስ ይግባእ። ምኽንያቱ፡ እቲ 
ቀንዲ ንተግባራት ፕረዚደንት ኢሳያስ ዚድርኽ ዕላማ ምርግጋጽ ረብሓ ሃገረ ኤርትራን ህዝቢ 
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ኤርትራን ዘይ—ነስ፡ ምውጻእ ውልቃዊ ቅርሕንትን ምንዋሕ ዕምሪ ስልጣኑን ም‰ኑ ታሪኽ ናይቲ 
ዚሓለፈ ፍርቂ ዘመን ስለ ዚምህረና።  

7. እዋናዊ ዕማማት ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ 

እዚ ሓድሽ ƒንፈት ደሞŒራስያዊ ለውጢ ƒብ ኢትዮጵያ፡ ብሓያል ማዕÅል ተቓውሞ ህዝቢ ተደፊኡ 
ዚመጸን ዚቕጽል ዘሎን ም‰ኑ Œንግንዘብ፣ Ãብኡ ምህሮታት Œንቀስም፣ ጸÅሉ ንŒለኽየና ƒÅርቲዕና 
Œንሰርሕ ይግባእ። 

ንሕና ኤርትራውያን፡ …ም ህዝቢ፡ ƒብታ ƒቦታትና፡ ƒባሕጎታትና፡ ዘጽንሑልና መሬት፣ ÷ሉ 
ሰብƒዊ፡ Åርጌሳዊ፡ ደሞŒራስያዊ መሰላትና ተሓሊዩ፣ ብሰላም፡ ብፍትሒ፡ ብŒብረት፡ ብራህዋ 
Œንነብር ዛጊት ƒይ…ƒልናን።   

እዚ ƒብ ኢትዮጵያ ዚነፍስ ዘሎ ሓድሽ ንፋስ ናይ ደሞŒራስያዊ ለውጢ መታን እንተላይ ናብ ሃገርና 
ኤርትራ ገጹ Àነፍስ፣ ትምኒት ጥራይ ዘይ—ነስ ዕቱብ ጻዕሪ ንወስŸሉ።  

ህዝቢ ኤርትራ ልምዲ ናይ ምሕደራ ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ስልጡን ህዝቢ ኢዩ። ግዝእተ ሕጊ 
ንምስፋን ብቅዋም እትመሓደር ሃገር፣ ብቅዋም ዘመሓድር መንግስቲ ንምትÃል ንቃለስ። 

ፖለቲÃዊ መሰል ርእሰ-ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ንምርግጋጽ፡ ውልቀ-ምልÃዊ ስርዓት ተƒልዩ፣ ህዝብና 
ብƒድማሳዊ ሕርያ ባዕሉ ብዚመረጾ መንግስቲ …ም ዚመሓደር ንምግባር …ይተሓለልና ንቃለስ። 

ንዚተረግጸ ሰብƒዊ መሰላት ህዝብና ንምምላስ፣ ንÊሎም ፖለቲÃዊ ይÊን ዘይፖለትÃዊ እሱራት 
ብዘይ ቅድመ-÷ነት ንምፍታሕ፣ ድሕሪ ሕጂ ብዘይ ƒገባብ ምእሳር …ም ዘብቕዕ ንምግባር ንስራሕ። 

ርግጸት ሕጊ ነጺግና፤ ልዑላውነት ሕጊ ንምርግጋጽ፡ ሃገራዊ ƒገልግሎት ሕጋዊ ገደብ ƒዋጅ 1995 
ሓሊዩ ንÀትግÅር ንቃለስ። 

ንሃገራዊ ቍጠባና Ãብቲ ጥቡቕ ምእኩል ቍጽጽር ዘናግፍ፣ ንህዝብና Ãብቲ ድሑር ናይ ኩፖን 
ቍጠባ ƒገላጊሉ፣ ንዋታዊ፡ ባህርያውን ሰብƒውን ጸጋታትና ƒብ መዓላ ምምሕያሽ መነባብሮ 
ህዝብና ዘውዕል ስርዓት ንምህናጽ ንቃለስ። 

ብሓጺሩ፡ ÷ሉ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ብሄሩ፡ ሃይማኖቱ፡ ƒውራጅኡ፡ ጾትኡ፡ ወዘተ.፡ ብዘየገድስ፣ 
ብማዕረ መሰል፡ ማዕረ ናጽነት፡ ማዕረ ዕድል ዚነብረላ፣ ፍትሒ፡ ቅሳነትን ራህዋን ዚሰፈና ኤርትራ 
ንምምጻእ ንቃለስ። 

ጽን ኢልኩም ስለዝሰማዕኩምኒ፡ ብልቢ ¡መስግን። 

ዘልƒለማዊ ሓÅን ንጀጋኑ ሰማእታትና!  

 


