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ፍጻመታት መስርሕ ዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብቃላት ፕረዚደንት ኢሳያስ ƒመታቱን  

Implications of the Events in the Ethiopia-Eritrea Reconciliation Process 
 
ትሕዝቶ መደረታት ፕረዚደንት ኢሳያስ 

1. መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ƒን መዓልቲ ስዉƒት ƒብ ƒስመራ፡ (20.06.2018) 
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  ሚኒስተር ዶር. ƒቢይ ƒሕመድ ƒብ ƒስመራ፡ (08.07.2018) 
3. መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ƒብ መዓስ…ር ሳዋ፡ (13.07.2018) 
4. መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ƒብ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ƒዲስ ƒÅባ፡ (14.07.2017) 
5. መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ƒብ ƒዲስ ƒÅባ ብƒምሓርº፡ (15.07.2018) 
6. መደር ፕረዚደንት ኢሳያስ ƒብ ሓዋሳ (15.07.2017) 
7. ሓባርዊ መግለጺ ስሉሳዊ ƒ›ባ መራሕቲ ሃገራት (24.07.2018) 
 
[ Note: The accompanying video is available at: https://youtu.be/ss3XhDUzGDA ] 

 

1. መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ƒብ መዓልቲ ስዉƒት ƒብ ƒስመራ፡ (20 ሰነ 2018) 

Ö ወያነን ዝተፈላለዩ ጉማታትን (vultures) እቲ ለውጢ ƒሰናቢዱዎም ጥራይ ዘይ—ነ፡ ጸወታኦም 
…ም ዘብቀዐ ƒረጋጊጾም ስለ ዝፈልጡ፡ ወልፎም …ይተርፎም፡ ንዝ·ነ ለውጢ ንምዕንቃፍ 
ዘይህቅንዎ ƒይÀህሉን እዩ። ሓደ Ãብቲ መናውሒ-ዕምሮምን መሰናኽልን ኢሎም ዝሓስቡዎ ዝÅለየ 
ሽጣራ፣ ምስ ኤርትራ ወጥሪ …ም ዝቕጽልን፡ ዘይሕጋዊ እገዳ …ምዝዕቀብን ምስራሕ ስለዝ·ነ፣ ነቲ 
ብዘይ ምኽኒት ዘባርዕዎ ትርጉም ዘይብሉ ግጭት ዶብ ተንጠልጢሉ …ም ዝጸንሕ ንምግባር፡ ƒብዚ 
ዝሓለፈ ቅንያት …ጋውሕዎ ዝፈተኑ “ሕራይ. . . ግን” ዝዓይነቱ ጣቋ፡ መርƒያኡ’ዩ። ሕሙም 
ሕልናኦም ብዓቢኡ ግን፡ ƒብ ኢትዮጵያ ዝ·ነ ለውጢ ምቝጻይ’ዩ።  

…ም ናይ ኤርትራ ተመሳሳሊ፣ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድልየት ንስኒት ምስ ኤርትራ፣ ሓድሽ ምህዞ 
ƒይ—ነን። ƒብ’ዚ መወዳእታ Œስደድ ዝጸንሐ ƒወንታዊ ምልŒታት …ƒ፡ መግለጺ ናይ’ቲ ህዝባዊ 
ሕርያ‘ዩ ÀÅሃል ይ…ƒል። ተመላላእነት ናይ Œልቲኦም ህዝብታትን ሃገራትን፣ Œልተƒዊ ሓባራዊ 
ረብሓታቶምን ዕብየቶምን፣ ንልዕሊ Œልተ ወለዶታት ዝደŸምናሉን ዝተሰዋእናሉን ብጹእ ዕላማ ስለ 
ዝ·ነ Ÿƒ፣ ብንጥፈት ንጸምደሉ ቀዳምነት እዩ። ስለ’ዚ Ÿƒ፡ ወጻኢ Ãብ ዘመተታት ህዝባዊ-ርŒባትን 
ዜናዊ ምቅብባልን፣ ንህሉው ኩነታት ብቐጥታን ብዕምቈትን ምእንቲ Œንፈልጦን፡ ቀጻሊ ውጥን-
ስራሕ ምእንቲ Œንነድፍን፡ ልኡኽ ናብ ƒዲስƒÅባ …ነÅግስ ኢና። Ö  

 

2. መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ƒብ እንግዶት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶር. ƒቢይ ƒብ 
ƒስመራ፡ (8 ሓምለ 2018) 

እወ ƒነ ንዘረባ ƒይተቀረብኩን ነይረ። መጀመርያ ንዶር. ƒብይ ምስ ÷ላቶም ƒሕዋትና ƒብዚ 
መጺኦም ዘለዉ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም። 

እዚƒ መገሻ ናይ ዶር. ƒቢይ ተደናጕያ ኢያ። ፈሊጥና ኢና ƒዳናጒናያ። Œትደናጐየልና ደሊና። 
መቐረት ŒትረŒብ ምእንቲ። መቐረት …ƒ ƒዋህሊላ። …መይ ገይራ ƒዋህሊላ መቐረት፧ ሎሚ ƒብዚ 
ጽርግያ ህዝቢ ዝገÅሮ መግለጺ። Ãልእ ዘረባ ƒየድልንዩ። ወሰኽ እዉን ƒየድልዮንíዩ። ናይ እንቋዕ 
ደሓን መጻእኩም ጥራይ ƒይ—ነን። ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ጥራይ ዘይ—ነ፡ ƒብ ልቡ ዝጸንሐ 
ናይ ብሓቂ ድልየቱ፡ ናይ ብሓቂ ስምዒቱ ብፍኑው መንገዲ Œገልጽ ዕድል ምርÃቡ መሰሉ ረኺቡ። 
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መሰሉ ስለ ዝረŸÅ እንቋዕ ሓጎሰÃ ነዚ ህዝቢ እዚ እንቋዕ ሓጎሰÃ ንህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ንŒልቲኦም 
ህዝብታት እንቋዕ ሓጎሰኩም። Åዚ ƒጋጣሚíዚ፡ እዚ ሎሚ ህዝቢ ዝገለጾ ናይ ብሓቂ ናይ ልቡ 
ስምዒት ብፍኑው መንገዲ መቈጻጸሪ ዝሰƒነ ናይ ሓቀº መግለጺ ተርእዮ ስለ ዝ·ነ። ንዓና ንኩላህና 
ንዓይ ንዶር. ƒቢይ እንቋዕ ሓጎሰና። ንÊሎም ƒብዚ ዘለዉ ƒጋይሽ ምሳና …ƒ እንቋዕ ሓጎሰኩም። 
እንቋዕ ነዚ ረƒ⁄ም። ናይ ብሓቂ ስምዒት ናይዚ ሃገር እንታይ ም‰ኑ ርኢ⁄ም። 

ዶር. ƒቢይ ዝወሰዶ ሕርያ፡ ቀሊል ሕርያ ƒይ—ነን። እዚ ሕርያ እዚ፡ ናይ ብሓቂ ን25 ዓመታት 
ዕድል ተፈጢሩልና ÷ነታት ተቐይሩና፡ ናብ ዝሓሸ፡ ደሓር ናብ ዝዓÅየ ምዕባለ ንŸይድ ƒለና፡ ƒብ 
ዝÅልናሉ እዋን እቲ ዕድል ተ·ሊፉና። 25 ዓመታት ውሑድ ግዜ ƒይ—ነን። 25 ዓመታት ዝጠፍƒ 
ግዜ ዚተŸስረ ዕድል ብዝ·ነ ይÊን መንገዲ ŒትልŒዖ እውን ዝ…ƒል ƒይ—ን። ሎሚ ƒብዚ ሕጂ 
ዘለናዮ ግን ƒይ…ሰርናን። ƒይጠፍƒናን። ንብረትና ብምሉኡ መሊስና። ንዶር. ƒቢይ …ƒ እንቋዕ 
ሓጎሰÃ፡ እንቋዕ ƒዐወተÃ። ብሓንሳብ ƒለና፡ ብሓደ ƒለና። ዝገጥመÃ ብድሆ፡ ዕድል ብሓደ 
Œንገጥሞ ኢና። ንኽእሎ ኢና፡ Œንሰግሮ ኢና። ግዲ የብልÃን፡ ግዲ የብልኩምን። ልዕሊ Êሉ ግን 
ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንቋዕ ሓጎሰኩም።           

  

3. መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ƒብ ጽንብል 31 ዙርያ ሃገራዊ ƒገልግሎትን 9ይ ማሞስን ƒብ 
መዓስ…ር ሳዋ፡ (13 ሓምለ 2018) 

ንተመረቕቲ ዮሃና።  31 ዙርያ ƒብ ƒዝዩ ፍሉይ ƒጋጣሚ ኢዩ ዝምረቕ ዘሎ። ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ 
ኢትዮጵያን ደዳግማይ ሓርነቶምን ናጽነቶምን ƒብዒሎም፡ ታሪ‹ዊ Àዳኖም ƒሐዲሶም ብፍስሃን 
ቈራጽነትን ብሓባር፡ ንሓባራዊ ራህዋን ቅሳነትን Œምርሹ ƒብ ዝብገሱሉ ዘለዉ እዋን ይÃየድ ስለ 
ዘሎ፡ ጽንብል 31 ዙርያ ፍሉይ መቐረት ƒለዎ። ዝŸሰርናዮ ƒምሊስና Àኖíቲ ŒንÅጽሖ ዝነÅረና 
ሓሊፍና ምእንቲ ብዘላቕነት Œንግስግስ ብዝሓየለ ናህሪ፡ ብዝደርመሰ ጉልÅት፡ ብዝÃዕÅተ ጸጋታት፡ 
ብዓጸፋ ሽፍት፡ ብዝወርጸጸ ውዳÅን ምሕደራን Œንዓዪ ታሪ‹ዊ ግዴታ ኢዩ። ምንም ዘዛንን 
ዘጠራጥርን የብልናን። …ም ንዕወት …ƒ ርግጸºታት ኢና። ÷ሉ⁄ም 31 ዙርያ ምስ ታሽዓይ ዙርያ 
ማሞስ ƒእምሮ⁄ም ቃንዩ፡ ትምህርት⁄ምን ፍልጠትኩምን ሰሓሉ። ዕጥቅ⁄ም ሸጥ ƒብሉ። 
ዓወትኩም …ƒ ናይ ግድን ኢዩ። Åዚ ሓጺር ቃልíዚ ጽባሕ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናትኩምን መልእኽቲ 
ሒዘ ንƒዲስ ƒÅባ እŸይድ ስለ ዘለ⁄።  

ሰማእታትና ዓጸፋ ተደÅሱ። 

ዓወት ንሓፋሽ!  

 

4. መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ƒብ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ƒዲስ ƒÅባ፡ (14 ሓምለ 2018)  

ìመጀመሪያ ንፕረሲደንት ሙላቱ ƒብ ሓጺር ግዜ ብዙሕ ተዛሪብና። ናይ ብሓቂ፡ ƒብ ልብና ዘሎ 
ስምዒት Œንገልጽ ƒይንኽእልን ኢና። ተዳሊዩ ዚመጸ Œዛረብ ዝኽእል Œዛረብ ይኽእል ኢዩ። ƒነ ግን 
ƒብ ቅድመ⁄ም —ይነ ዝስመዓኒ፡ ናይ ብሓቂ ƒብ ውሽጠይ፡ ƒብ ልÅይ ዘሎ ስምዒት Œገልጽ …ቢድ 
ነገርíዩ ንዓይ። እዚ ዝŸይድ ዘሎ መስርሕ እየ ዝብሎ ƒነ። ታሪኽ ይስራሕ ƒሎ። ታሪኽ ይስራሕ 
ƒሎ። ዚ·ነ ሰብ ምስ ሓለፈ ምናልባት Œገልጾ ይኽእል ይŸውን። ግን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፍቕሪ፡ 
ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሌት፡ ዶር. ƒቢይ ምስ መጸ ዕድል ስለ ዝሃÅና፡ ƒብ ቅድሚ ዓለም ስምዒቱ 
Œገልጽ ስለ ዝŸƒለ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንÊሉ Œንዛረቦ ንኽእል ንÊሉ Œንገልጾ ንኽእል ነገር ህዝቢ 
ገሊጹዎ ኢዩ። ንሕና ድሕሪ ሕዝቢ ኢና። ልዕሊኡ Œንገልጽ እዉን ƒይንኽእልን። እዚ …ƒ ሓÅን 
ንዓና ንሕዝቢ ኤርትራ፡ ሓÅን ንህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ÷ርዓት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዚ·ነ፡ Ãብዚ 
ዝዓቢ ጸጋ የለን።  

ነቶም ዝሓለፉ ነዚ …ይረƒዩ ዝŸዱ፡ ነዚ …ይረƒዩ …ይዶም ኢልና ንጠዓሰሉ፡ ንሕና ግን ዕድለºታት 
ኢና፡ እዚ ዝረƒና። እዚ ዝŸይድ ዘሎ መስርሕ …ƒ ሸቶታቱ Œወቅዕ ƒብ ዝብጻሕ ŒንÅጽሕ 
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…ምዝጕየ Œንጐዪ፡ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን Œልተ ህዝቢ ኢዩ ኢሉ ዝዛረብ ድሕሪ ሕጂ ነቲ 
ሓቂ ዘይፈልጥ ጥራሕ እዩ።  

Œልቴና …ም ሓደ ህዝቢ …መይ ጌርና Œንጐዓዝ …ƒ Œንርኢ ኢና። ሕጂ ዶር. ƒቢይ ƒብ ዘየድልየኒ 
ሽግር የእቲዩኒ Œገልጽ ƒይŒƒልንíየ። ስምዒተይ Ãብዚ ንላዕሊ። የቐንየልና ƒቀባባል፡ ናይ ብሓቂ 
ጀንዊን ናይ ልቢ ስምዒት ዝገልጽ ስለ ዝ·ነ። Ãብዚ Ãብ ምስጋና ንላዕሊ እዩ። Ãብ ምስጋና ንላዕሊ 
እዩ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ƒዲስ ƒÅባን …ባቢƒን። ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ 
ኢትዮጵያን …ƒ ናይ ብሓቂ  ንዓለም ƒለና ናብዚ ንŸይድ ƒለና ኢሎም Œገልጹ ዘለና እምነት ልዑል 
ስለ ዝ·ነ ደስታና ንሎሚ ንጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ  ምሉእ ዘይጕዱልíዩ። ደስ ይÅልኩም፡ ደስ ይÅለና።         

 

5. መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ƒብ ƒዲስ ƒÅባ ብƒምሓርº፡ (15 ሓምለ 2018) 
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6. Ãብ መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ƒብ ሓዋሳ፡ (15 ሓምለ 2018)  

ìህዝቢ ወይ ህዝቢ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍቕሪ ሰላም ዝÅሃል ዘሎ ሓዲሽ ዝመጽእ ዘሎ ዘይ—ነ፡ 
ሕጂ ዳግም ህይወት ረኺቡ ዝህነጽ ዘሎ ንቡር ናይ Œልቲኡ ህዝብታት ታሪ‹ዊ፡ ባህላዊ፡ ƒብ 
Œብርታት ዝተሞርœሰ ዝምድና ኢዩ። ማዕረ ማዕሪኡ፡ ƒነ …ም ፕረዚደንት ዘይ—ነ …ም ሰብ፡ …ም 
ዶር. ƒቢይ ዝረŸÅ ህዝቢ፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይœነ ህዝቢ ኤርትራን፡ ህዝቢ ኢትዮጵያን 
ረኺቡዎ ዘሎ ዕድል ቀሊል ነገር ƒይ—ነን። 

ƒነ ተደጋጋሚ ተደጋጋሚ ኢለዮ ƒለ⁄፣ ተደጋጋሚ ኢለዮ ƒሎ⁄። ዝ·ነ ዝግÅር ነገር እንተ 
ሃልዩ፡ ወÀል ንስ‹ ኢ‹። ንስ‹ ኢ‹ ትመርሓና ኢለዮ ƒለ⁄። ንቀልዓለም ƒይ—ነን ወይ 
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…ሐጕሶ ኢለ ወይ ምእንቲ ዘረባ Œጥዕመኒ ኢለ ዘይ—ነ፡ ናይ ሓቂ ሕጂ ህይወት ƒልቢስና ንደፍኦ 
ዘለና ሰላም ፍቕሪ ናይ Œልቲኦም ህዝብታት ጥራይ ዘይ—ነ ናይ ልምዓት፡ ናይ ገስጋስ፡ ናይ ዕቤት 
መደባትና ሓደ Ãብቲ Ãልእ ዝፍለ ƒይ—ነን። ነዚ …ƒ ዶር. ƒቢይ ƒብዚ ƒሎ Œመርሓና እዩ። ƒነ …ƒ 
…ምኡ። ƒስመራ መጺኡ፡ ƒዲስ ƒÅባ መጺና ሓዋሳ መጺና ƒብዚ። እዚ መጀመሪ ጥራይ እዩ። 
…ምቲ ƒቐዲሙ ዝጠቐሶ። ƒነ ናቱ ፍቓድ ዘይብለይ ƒብ ኩሉ ኢትዮጵያ ሓደ ብሓደ ኩለን Œዝወራ 
ዝግብƒን ቦታታት ŒÅጽሐን እየ። እዚ ናይ ሎሚ ተŸሲቱ ዘሎ ዕድል ዓቢ ባብ ተራሕዩ ስለ ዘሎ፡ 
እዚ ተዓጺዩ ዝጸንሐ ሕጂ ባዕልና ስለ ዝŸፈትናዮ ƒብ ደድላይና ሰዓት ƒብ ዝ·ነ ቦታ Œን…ደሉ 
ስለዚ·ንና፡ ፍቓድ ƒይንሓትትንíየ Ãብ ዶር. ƒቢይ ባዕለይ ƒለ⁄ ŒŸይድíየ። ንሱíዉን ባጽዕ፡ 
እንተ ደለየ ዓሰብ እንተደለየ ኦምሓጀር ተደለየ ተሰነይ ብዘይ ፍቓድ ÀŸይድ ይኽእል ኢዩíሞ ናይ 
ብሓቂ እዚ ፍቕሪ ስኒት ሓድነት ንብሎ ዘሎና፡ ቀሊል ነገር ƒይ—ነን። ƒብ ታሪኽ ናይ Œልቲኦም 
ህዝብታት ቅድሚ ሕጂ ነይሩ ኢዩ ኢልና Œንዛረብ ንኽእል፡ ብዙሕ ነገር ርኢና ƒለና። ጠፊኡና ነይሩ 
ሕጂ ƒምሊስናዮ። ንቕድሚት ንŸይድ ƒለና ። ብውሕስነት ናይ መሪሕነት። መሪሕነት ƒድላዩ ኢዩ 
÷ሉ ግዜ። ህዝቢ ልዕሊ ÷ሉ ኢዩ፡ ልዕሊ ህዝቢ ዝመጽእ የለን። ግን ƒብ ህዝቢ …ƒ መሪሕነት ስለ 
ዘድሊ ሎሚ Åዚ ƒጋጣሚ እዚ ናይ ሃዋሳ Œብሎ ዝደሊ፡ እነሆ ƒነ ÷ሉ ስልጣን ሂÅዮ ƒለ⁄። ƒነ 
÷ሉ ናይ መሪሕነት ሓላፍነት ƒሰÀመዮ እየ። …ም ዚዕወት …ƒ ርግጸº እየ። እንቋዕ ሓጎሰና። 
እንቋዕ ሓጎሰኩም።          

7. Joint Statement on the Eritrean-Ethiopian-UAE Tripartite Summit  
Abu Dhabi, UAE - 24 July 2018  

The two Ethiopian and Eritrean leaders also appreciated the wisdom of King Salman bin 
Abdulaziz, the Saudi King and Custodian of the Two Holy Mosques, and the contribution of 
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed and HRH Prince Mohammed bin Salman bin 
Abdulaziz, Saudi Arabia's Crown Prince, Vice President of the Council of Ministers and 
Minister of Defence, in sponsoring and pushing forward the peace agreement to be a catalyst 
for positive relations that will benefit the neighbouring countries and the Horn of Africa. 

HE President Isaias Afwerki and HE Dr Abiy Ahmed thanked the Kingdom of Saudi Arabia 
and the UAE for their contribution to the efforts to end the dispute between the neighbours. 
The Kingdom of Saudi Arabia and the UAE have spared no effort to help the two countries re-
establish good relations for the sake of their people and the wider region.   - shabait.com 

      Photo: twitter/@fitsumaregaa 


