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ኤርትራን ኢትዮጵያን - ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን 
 

 

ብኣጋጣሚ ታሪኻዊ ዑደት ዶር. ዓቢይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ፡ ናብ ኣስመራ  ኣብ 8-9 ሓምለ 2018፡ 

ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ፈሪመን። ብመሰረት’ቲ ሓባራዊ ኣዋጅ፡ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን 

ኤርትራን ዚጸንሐ ኵነተ ኲናት ኣኸቲሙ፣ ክልቲአን ሃገራት ጥቡቕ ፖለቲካዊ፡ ማሕበራዊ፡ ባህላውን ጸጥታውን 

ምትሕብባር ንምፍጣር፤ ናይ መጐዓዝያ፡ ንግድን ተለኮሙኒከሽንን ርክባትን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታትን እንደገና 

ንምጅማር፤ ውሳነ ዶብ ንምትግባር፤ ዞባዊ ሰላም፡ ልምዓትን ምትሕብባርን ንምርግጋጽ ንምጽዓር ተሰማሚዐን። እዚ ሓድሽ 

ዝምድና ድሮ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዚጸንሐ ዘይፍትሓዊ እገዳ ንኪለዓልን ኤርትራ ኣብቲ በይነ-መንግስታዊ በዓል ስልጣን 

ንልምዓት [Inter-Governmental Authority on Development (IGAD)] ዳግም ንኪትጽምበርን በሪ ከፊቱ ኣሎ።  

 

ኤሪ-ፕላትፎርም ንሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን መርሓባ ትብል። እዚ ኣገዳሲ ፍጻመ’ዚ ነቲ 

ኣብ ታሪኽ ዝምድናታት ክልቲአን ጐረባብቲ ሃገራትን ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታትን ዚተኸስተ ኣመና ክፉእን መሪርን 

ምዕራፍ መኸተምታ የንብር፡- ነቲ ፖለቲካ ናይ ትርጉም-ኣልቦ ኲናትን ተጻብኦን፤ ነቲ ትራጀዲ ናይ ጃምላዊ ጥርዝያታትን 

ምዝንባል ህዝብታትን፤ ነቲ ሓሳድነት ናይ ‘ክሰር-ክሰር’ ዝምድና፤ ነቲ ዚተኸስረ ዕድል ናይ ቍጠባዊ ልምዓት፡ ማሕበራዊ 

ግስጋሰን ሰብኣዊ ድሕንነትን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን። መኸተምታ ናይቲ ኵነተ ኲናት፣ ምፍታሕ ናይቲ ዶባዊ 

ግጭት፣ ምምላስ ንቡር ክልተኣዊ ዝምድናታት ኰነ እቲ መብጽዓ ናይ ጥቡቕ ፖለቲካዊ፡ ማሕበራዊ፡ ባህላውን ጸጥታውን 

ምትሕብባር ንነባር ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይዅን ንትርኢት ሰላም፡ ጸጥታ፡ ርግኣትን ዞባዊ ምትሕብባርን 

ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ጽቡቕ ፋል ኢዩ።  

 

ሰላም፡ ጸጥታን ርግኣትን ኣብ ዞባና ዘይመቓቐሉ ኢዮም። ቀጻልነት ነባሪ ሰላምን ምሕዝነትን ኣብ መንጎ ኤርትራን 

ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራ እውን ሓዲሽ ደሞክራስያዊ ኣከያይዳ ዚጠልብ ኢዩ። ዝምድና ሰላምን ምሕዝነትን ኣብ መንጎ 

ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣቓልቦ ክልቲኦም ህዝብታታ፡ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነቶም ዕቱባት ብድሆታት ዘቤታዊ 

ምሕደራ ናብ ምፍታሕ ንከድህብ መንገዲ ዚጸርግን ምቹእ ኵነታት ዚፈጥርን ኢዩ፡- ቅልጡፍ ትግባረ ናይቲ ኣብ 1997 

ዚጸደቐ ቅዋም፤ ቅጽበታውን ዘይኵነትዋን ምፍታሕ ኵሎም ፖለቲካዊ እሱራትን ሕቡሳት ዜጋታትን፤ ሕጋዊ ኣፈጻጽማ 

ሃገራዊ ኣገልግሎት ብመሰረት ኣዋጅ 1995፤ ምርሓው ፖለቲካዊ፡ ቍጠባውን ማሕበራውን መዳይ ናይታ ሃገር፤ ወዘተ.።  

 

ርግጽ፡ ሎሚ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራን ፕሮ-ደሞክራስያውያን ኤርትራውያንን፡ ሰሚርና ብሓባር ህሉውና ክንውንን መጻኢና 

ክንምንዝዕን እዚ ምቹእ ህሞት ኢዩ። ኣብዛ ናጻ ልኡላዊት ሃገረ ኤርትራ መሰረታዊ ዕላማታት ብረታዊ ቃልስና ንምሕዳስን 

ዓሚቝ ሃረርታ ህዝቢ ኤርትራ ንሓርነት፡ ደሞክራሲ፡ ፍትሕን ራህዋን ክዉን ንምግባርን ሎሚ ዝያዳ ዚዀነ እዋን 

ውድዓውን ባዕላውን ኵነታት በሲሎም ኣለዉ። ኣብ ግዝኣተ ሕጊ ዚተመስረተት፣ ብዜግነታዊ ሃገራውነት ዚተነድቀት፣ 

ሓድነት ኣብ ብዙሕነት እተንጸባርቕ ሃገረ ኤርትራ ንምርግጋጽ ንጽዓር። መሰረታዊ መሰላት፡ ባህርያዊ ክብርን ሰብኣዊ 

http://www.eri-platform.org/
https://eri-platform.org/updates/case-lifting-sanctions-eritrea/
https://eri-platform.org/updates/securitisation-eritrea-tigrinya/
https://eri-platform.org/updates/securitisation-eritrea-tigrinya/
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ድሕነትን ናይ መላእ ህዝባ እትሕሉ ኤርትራ፣ ማዕረ መሰል፡ ማዕረ ናጽነታት፡ ማዕረ ዕድላት ናይ ኵሎም ዜጋታታ እተውሕስ 

ኤርትራ፣ ፍትሒ፡ ቅሳነትን ራህዋን ንመላእ ህዝባ እተስፍን ኤርትራ ኣብ ደረት ትርኢት ተኽእሎታት ትርከብ።       

 

ስዒቡ፡ ኤሪ-ፕላትፎርም ነቲ ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ትግሪኛ ተርጒማ ተቕርብ።  

  

ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን 

ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብጀኦግራፍ፡ ታሪኽ፡ ባህሊ፡ 

ቋንቋ፡ ሃይማኖት ዚተጠምሩ፣ መሰረታዊ ሓባራዊ ረብሓታት 

ዘለዎም ህዝብታት ከም ዚዀኑ ብምግንዛብ፤  

ኣብዚ ዚሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብዚ ሓባራዊ ውርሻ 

ዚተመስረተ፣ ብሩህ መጻኢ ንምህናጽ እቲ ዚነበሮም ዕድላት 

ከም ዚተነፍጎም ብምእማን፤  

ነቲ ከቢድ ዋጋ ዘኽፈለን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ’ውን ሃሳዪ ተራ 

ዚነበሮን ምዕራፍ ዓጽዮም፣ ነቲ ዚኸሰሩዎ ዕድላት ከምልሱን 

ካብኡ ዚዓበየ ወርቃዊ ዕድላት ኪፈጥሩን ቈሪጾም ተበጊሶም 

ከም ዘለዉ መሰረት ብምግባር፤  

መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብዚ ዚስዕብ 

ድሌታትን ሃንቀውታን ህዝብታቶም ዘንጸባርቕ ሓባራዊ 

ስምምዕ በጺሖም ኣለዉ።  

 

1. ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዚጸንሐ ኵነተ ኲናት ኣኽቲሙ ኣሎ። ሓድሽ መዋእል ሰላምን ምሕዝነትን 

ተረሕዩ ኣሎ።   

2. ክልቲኦም መንግስቲታት ህያው ረብሓታት ህዝብታቶም ንዘገልግልን ዘሳጕምን ጥቡቕ 

ፖለቲካዊ፡ ቍጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ባህላዊ፡ ጸጥታዊ ምትሕብባር ኪሰርሑ ኢዮም።  

3. ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ መጐዓዝያን ንግድን ተለኮሙኒከሽንን ርክብ እንደገና ኪጅመር፣ ዲፕሎማስያዊ 

ህላወን ንጥፈታትን ኪሕደስ ኢዩ።   

4. እቲ ውሳነ ዶብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኪትግበር ኢዩ።  

5. ክልቲአን ሃገራት ዞባዊ ሰላምን ልምዓትን ምትሕብባርን ንምውሓስ ብሓባር ኪሰርሓ ኢየን።  

 

ክልቲኦም መንግስቲታት ንዅሎም ኣዕሩኽ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስጋንኦም እናቕረቡ፣ ኣብዚ ታሪኻዊ ህሞት 

ምሕዝነቶምን ደገፎምን ከሐይሉ ይጽውዑ። 

 

ኣብ ኣስመራ፡ ብ9 ሓምለ 2018 ተፈጸመ 

 

ኣብ ክንዲ ሃገረ ኤርትራ   ኣብ ክንዲ ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት ኢትዮጵያ 

ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ   ቀዳማይ ሚኒስተር ዶር ዓቢይ ኣሕመድ ዓሊ  

http://www.eri-platform.org/

