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ተዳለወ ብዯበሳይ ነባራይ 

ወትሃዯራዊ ረጽሚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተበግሶ ሰሊማዊ ፍታሕን 
2ይ ክፋሌ 

ተዲሇወ ብዯበሳይ ነባራይ 
 

   ኣብ 1ይ ክፋሌ ተራን እጃምን መርሕቲ ወያነ ብሓፈሻ: ተራ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ናይቲ እዋን 
ፕረስዯንት ክሌሌ ትግራይ ብፍሊይ: ኣብ ምስዋር ይተዯሌየ ኩናት ዜተጻወቶ ኣለታዊ ተራ በቲ 
ሓዯ ሸነኽ : ሻዕቢያ ወሪራትና ዜበል ውጹእ ሓሶት ቃሌዕ በቲ ኻሌእ ሸነኽ : መርትዖታት ኣስንየ 
ኣቅሪበዮ ኣሇኹ : ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ካብ ኲናት ረብሓ ከምይርከብ ብምእማን: 
ል ናይ ዶብ ጸገማት ከየተዒባበና ኣብ ውሽጥና ብሕውነታዊ ኣገባብ ክንፈትሖ ንኽእሌ ኢና ኢለ 
ብምሕሳብ : ግዲይ ናይ ሌቦና ዜመሌኦ ዒቃሌ ኣተሓሕዚ ጉዲያት(ሽግራት) ከምዜኾነ: ቃሊት ኣይተ 
ገብሩ ኣስራት ህያው ምስክር ኢዮም : 

 
   ኣይተ ገብሩ ኣስራት ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዜሇዒሇ ጥርዘ ንክሰጋገር: ኣህዚብ 
ነንሓድሕደ ክፋሇስ: ኣብ ታሪኸ ክርሳዕ ይከኣሌ ኣብ ኣዯባባይ ወጺኡ ስመዖ መዯረ : 
 
'' ናይ መራሕቲ ኤርትራ ገምጋም ኣል : ባዕልም ኣብ ጭርሖታቶም መብዚሕትኡ ግዛ ዜገሌጽዎ  
ነገር ኣል : ንሕና ሓያሊት ኢና : ብርቱዕ ሰራዊት ኣልና : ሓዯ ፍሉት ንሽሕ ሃመማ :ሓንቲ ድሙ 
ንሓምሳ ኣናጹ ከምኡታት ዜብሌ ኣል “ : 
 
'' ንሕና ሱቕ ኢሌና: ናይ ዒሇም መገባእያታት : ናይ ኣፍሪቃ መገባእያታት : ንዘይ ክፈትሕዎ 
ኢዮም ኢሌና ክንጽበ ኣይኮናን : እቲ ኲናት ምስ ሰራዊት ዜግበር ግጥም ኢዩ : ምስ ሰራዊት 
ዜግበር ግጥም ምስ ጠቕሊሊ ናይ ኤርትራ ዒቕሚ ዜግበር ግጥም ስሇዜኾነ : ብቐጻሌነት ክካየድ 
ሇዎ እዩ : ክንዱ ዜወሰዯ ይውሰድ : ክንዱ ዜዯሇዮ መስዋእትነት ይሕተት : እቲ ኲናት ክቕጽሌ 
እዩ : 
 
ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ: 
 
   ኣብ ጽባሕ ወተሃዯራዊ ረጽሚ 12 ግንቦት ማሇት ብዕሇት 13 ግንቦት 1998 ብፈጸምቲ ኣካሊት 
ወያነን እህወዯግን በብተራ ኣብ ሓዯ መዒሌቲ ብዜሓሇፈ ውሳነ: ብስም ፓርሊማ ኢትዮጵያ ብዕሉ 
ኲናት ኣብ ሌዕሉ ኤርትራ ኣወጀ : 
 
'' ናይ ምክሌኻሌ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዜተዯፍረ ዶባቱ ከኽብር ኣድሊዪ ስጉምቲ ክወስድ ኣ “ 
 
ሰሇስተ ወራራት መንግስቲ ኢትዮጵያ:- 
 
  ተበግሶ ሰሊም ብዜተፈሊሇዩ ኣካሊት ኣብ መስርሕ እንከል ኲናት ኣብ ኩለ ዶባት ብምሌሓም 
ሰሇስተ ዒበይቲ ወራራት (1ይ ግንቦት 1998 : 2ይ የካቲት 1999 : 3ይ ግንቦት 2000) ተኻየዯ : 
ዕሊምኡ ንሓይሌታት ምክሌኻሌ ኤርትራ ዯምሲስካን ስዑርካን: ሌዐሊውነት ኤርትራ ዯፊርካ : 
ንህዜቢ ኤርትራ ኣምበርኪኽካ: ብወየንቲ ዜዜወር : ዜበሌካዮ ተግብር : ስማዊ መንግስቲ ኣብ 
ኤርትራ ተኺሌካ : ብስምን ዋጋን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያን ኣፍዯገ ባሕሪ እትውንን ረፖብሉክ 
ዒባይ ትግራይ ምምስራት : 
 
  ብኽቱር ጽሌእን ቅንእን ዜተቓነየ ኩነተ-ኣእምሮ መራሕቲ ወያነ: ንህዜቢ ኤርትራ ብሓይሉ 
ከነንበርክኾ ንኽእሌ ኢና ካብ ዜብሌ ይጭበጥ ሕሌሚ ተበጊሶም ይገበርዎን ይበሌዎን የሇን :  

 እዘ ክሌተ ዒመት ዜገበረ ሽግር ኣብ ሓጺር እዋን ክንፈትሖ ኢና : 
 ጸሊእን ፈታውን ዜፈሌጦ ምድሊዋት ጌርና ኣሇና : 
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ተዳለወ ብዯበሳይ ነባራይ 

 ኣስመራ ክንኣቱ ኢና : 
 ምቁራጽ ተጻብኦ ብምሕሳም “ እና ተውጋእና ንዜቲ : እና ተና ንዋጋእ ” : 

 
ብመራሕቲ ወያነ ኣብ ሌዕሉ ኤርትራን ህዜባን ዜተፈጸመ ታሪኻዊ በዯሌ 
 

 ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ ራዕድን ሽበራን ንምእታው ብነፈርትን ከቢድ ብረትን ዯብዲብ ምክያድ 
 ምስጓግ ኤርትራውያን ኤርትራዊ መበቆሌ ሇዎም ካብ ኢትዮጵያ : 
 ኣስከሬን ስውኣት ካብ መቓብር ፍሒርካ ምድርባይ ( ሓበን ኤርትራውያን ምስባር ) 
 ኣብ ዜኣተውዎ መሬት ኤርትራ ስቪሊውን መንግስታውን ትካሊት ምፍራስ : 
 ንብረት ህዜቢ ምዜራፍ : 

 
ብወገን መንግስቲ ኤርትራ : 
 
መንግስቲ ኤርትራ ጒዲይ ዶብ ብሓይሉ ብረት ይኮነ : ብሰሊማውን ሕጋውን መንገዱ ጥራይ 
ክፍታሕ ስሌዜኣምን : ዯድሕሪ መራሕቲ ወያነ ከበሮ ህውከት ክድስቕ : ኣብ ዜተኣጒዯ ሓዊ ነዲዱ 
ክንስንስ ኣይመረጸን :  
በዙ መሰረት ካቢነ ሚንስተራት መንግስቲ ኤርትራ ብ14 ግንቦት 1998  ነቲ ረጽሚ ንምህዲእን : 
ነባሪ ሰሊም ንምርግጋጽን 5 ነጥብታት ዜሓ እማመ ኣቕረበ :- 
 

 መንግስቲ ኤርትራ ዜኾነ ይኹን ናይ ዶብ ይምርድዲእ : ብሰሇማውን ሕጋውን መንገዱ 
እምበር : ብሓይሉ ከም ይፍታሕ ኣረጋጊጹ ስሇዜፈሌጥን ዜኣምንን : ስነሞጎት-ሓይሉ 
ይኹንን: 

 ኣከራኸርቲ ዜበሃለ ቦታታት ንግዙኡ ካብ ህሊወ ናይ ክሌትኤን ዕጡቓት ሓይሌታት ነጻ 
ኮይኖም ክጸንሑ : ትግባረ ናይ‘ዙ ምርድዲእ ብውሕስነት ሸምጋሉ ኣካሌ ክረጋገጽ : 

 እቲ ጉዲይ ከይኣተዒባበኻ ብተዒዚብነትን ሽምግሌናን ሳሌሳይ ኣካሌ ብዜሳተፎ ብተ 
ክፍታሕ : ቅቡሌ እንተይኮይኑ ከኣ ናብ ዲንነት ክቐርብ : 

 
ነቲ ዜነብረ ዒቃሌ ኣተሓሕዚ ረጋግጽ ካብ ወግዒዊ መዯረታት መንግስቲ ኤርትራ:- 

  " ካብ ቋንቋ ምህዲድን ሓይሌን ወጺእና ብዒቕሌን ሌዜብን ከይተሓሇሌና ክንስርሕ ኢና " 
( ፕረስዯንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ 24 ግንቦት 1998) : 

 " ኣብ ትሕቲ ዜኾነ ይኹን ኩንታት ካኣ : እታ ናይ መጀመርያ ጥይት ክንትኩስ ኣይኮናን"  
 
ተበግሶ ሰሊም ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ :- (ጹማቕ ሰነዲት ው.ሓ.ኣ.) 
 
ወተሃዯራዊ ረጽሚ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዜተጋህዯለ እዋን ኣትሒዘ ው.ሓ.ኣ 
(ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ) ብመሰረት ትሕዜቶ መንፈስን ቻርተር ናይቲ ወድብ ነቲ ረጽሚ 
ብቁሌጡፍ ንምፍትሑ ዜተወስደ ተበግሶታት : 
 

 ባይታ ንስምምዕ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ሰነ 1998 
 

o ክሌቲኦም ወገናት ተጻብኦታት ብህጹጽ ዯው ክብሌ ቃሌ ይኣተዉ : 
o ብኣሃደ ካርታ ው.ሕ.ሃ. ክኢሊታት ካብ ው.ሓ.ኣ. ዶብ ናይ ምሕንጻጽን ኣብ ባይታ 

ናይ ምምሌካትን መስርሕ ንምቕሌጣፍ ሰራዊት ክሌቲኡ ወገን ካብ ዶብ ይስሕብ : 
o መበቆሌ ናይቲ ግጭት ምእንቲ ክፍሇጥ ናይ 6 ግንቦት ፍጻመን ናይ ሓምሇን ነሓሰን 

1997 ፍጻመታት ምምርማር :  
 ኣገባብ ኣተገባብራ ባይታ ንስምምዕ ሓምሇ 1999 ዒ.ም. 

 



ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 

 

ተዳለወ ብዯበሳይ ነባራይ 

o ተጻብኦታት ምስ ኣቋረጸ ብኡ ንብኡ ምፍንታት ሰራዊት ይፍጸም : 
o ምፍንታት ሰራዊት ብዜኾነ ይኹን መንገዱ ንዋንነት ናይ‘ዙ ዜተጠቕሰ ቦታታት 

ረጋግጽ ኣይኮነን : ዋንነት ናይ‘ዙ ቦታታት‘ዙ ድሕሪ ምሕንጻጽን ምምሌካትን ዶብ 
ኣብ ባይታ ስሇዜረጋግጽ : 

o ክሌቲኦም ወገናት ወግዒዊ ናይ ተዂሲ ምቁራጽ ስምምዕ ይፍርሙ : 
 

 ባይታ ንስምምዕ ኣገባብ ኣተገባብርኡን ንምትግባሩ ዜወጸ ተክኒካዎ ቀጥዕታት ነሓሰ 1999  
 

o ክሌትኦም ወገናት ብውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዜቐረበ ባይታ ንስምምዕን ኣገባብ 
ኣተገባብራን ተክኒካዊ ቅጥዕታት ከም እንኮ መፍትሒ ንግርጭታቶም ይቕበሌዎ : 

o እዋናዊ ኣቦ መንበር ው.ሓ.ኣ. ምስ ዋና ጸሓፍቲ ው.ሃ.ኣ.ን ው.ሓ.ኣ. ብምምያጥ ሓዯ 
ይሻራዊ ኮሚሽን የቕውም ፣ ዕማሙ ከኣ ምፍንታት ክሌቲኡ ሰራዊታት ፣ ሰራዊት  
ኤርትራ ናብቲ ቅድሚ 6 ግንቦት 1998 ዜነበሮ ከምሇስ ፣ ሰራዊት ኢትዮጲያ ድማ 
ናብቲ ቅድሚ 6 ሇካቲት 1999 ዜነብሮ ክምሇስ : 
 

 ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ 18 ሰነ 2000 ዒ.ም. 
 

o ምቁራጽ ተጻብኦታት ኣብ መንጎ ክሌቲኤን ሃገራት : 
o 25 ኪል ሜተር ኣብ ወሽጢ መሬት ኤርትራ ሰራዊት ዒቃብ ሰሊም ክቖውም : 
o ብመሰረት መግዚእታዊ ውዕሊትን ፣ ኣህግራዊ ሕግታትን ፣ ኣብ መንጎ ክሌቲኤን 

ሃገራት ዶብ ምስኣሌ : 
 

 ኣጠቓሊሉ ስምምዕ ሰሊም 12 ታሕሳስ 2000 ዒ.ም. 
 

o ኣብ መንጎ ክሌቲኤን ሃገራት ተጻብኦ ከብቅዕ 
o ክሌቲኦም ወገናት ኣብ ጊዛ ናጽነት ዜነበረ ዶብ: ብመሰረት መራሕቲ ሃገራት 

ኣፍሪቃ ኣብ ኣኼባ ኣፍሪቃ 1964 ዒ.ም. ሕሇፍዎ ውሳኔ ቁጽሪ (AHG/RES/161) 
ከምኽብሩ ኣረጋጊጾም : በዙ ድማ ዶብ ብመሰረት መግዚእታዊ ውዕሊትን ኣህጒራዊ 
ሕግታትን ይውሰን : 

o ክሌቲኤን ሃገራት ብሓሙሽተ ኣባሊት ዜቖመ ኮምሽን ክቐውም ተሰማሚዏን : ዕማም 
ናይቲ ኮምሽን ብመሰረት ናይ 1900 , 1902, 1908 መግዚእታዊ ውዕሊትን በዙ 
ዜምሌከት ኣህጒራዊ ሕግታትን ነቲ ዶብ ምስኣሌን ምምሌካትን ይኸውን : ኣብዙ 
መዲይ‘ዙ ኣሃደ ካርታ ው.ሕ.ሃ. ኣድሊዪ እንተኾነ‘ውን ካሌኦት ክኢሊታት 
ይተሓጋገዘ : እዙ ኮምሽን ካብዙ ሕጋዊ ኣገባብን ሕጋዊ ሓሊፍነትን ወጻኢ : ዜኾነ 
ይኹን ውሳኔ ክወስድ መሰሌ የብለን :  

o ውሳኔታት ናይ‘ዙ ኮሚሽን ናይ መጨረሽታን ቀያድን ኢዩ :  
 

ሽደሽተ ወርሒ ድሕሪ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት: ክሌቲኤን ሃገራት ኣጠቓሊሉ ስምምዕ   
ሰሊም ተፈራሪመን:: ብወገን ኤርትራ ፕረስዯንት ኢሰያስ ኣፈውርቂ ክፍርም ከል ብወገን 
ኢትዮጲያ ቀዲማይ ሚንስተር መሇስ ናዊ ፈሪሙ : 
 
ነዙ ሰንድ ከም መሰኻኽር ኮይኖም ዜፈረሙለ:- 
 
1ይ ፕረስዯንት ኣሌጀሪያ ነበር ዒብዯሌዒዙዜ ቡተፍሉቃ  : 
2ይ. ዋና ጸሓፊ ው.ሕ.ሃ. ነበር ኮፊ ኣናን : 
3ይ ዋና ጸሓፊ ው.ሓ.ኣ ነበር ሳሌም ኣሕመድ ሳሌም : 

4ይ ሚንስተር ወጻኢ ጉዲያት ኣመሪካ ነበር ማድሉን ኦሌብራይት : 



ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 

 

ተዳለወ ብዯበሳይ ነባራይ 

5ይ ሌኡኽ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነበር ሪኖ ሰሪ :  
 
 
ብኣጋጣሚ ኣጠቃሊሉ ስምምዕ ኣሌጀሪስ መራሕቲ ክሌቲኤን ሃገራት ስምዕዎ መዯረ : 
 
መዯረ ክቡር ፕረስዯንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሰያስ ኣፈወርቂ:- 
  ኣብ‘ዙ ልሚ መዒሌቲ ትኣኪብና: ኣብ ቅድሚ ዒበይቲ መራሕቲ ኣፍሪቃን ክቡራት 
ኣህጒራውን መሻርኽትናን ተማእዚዜነትና ምለእ ነባርን ሰሊም ከነረጋግጽ ከልና ሓጎስ 
ይስመዒኒ : ንድሕሪት ተመሉሰ ኣብ‘ዙ ዜሓሇፈ ክሌተ ዒመታት ብዚዕባ‘ቲ ኣብ ሌዕሉ 
ህዜብታትና ዜወረዯ መከራን ንዝባ ዕነወን ዒቢ ሽግር ክዚረብ ፍረ ስሇይብለ ኣብኡ 
ክምሇስ ኣይዯሌን እየ : ናይ ብሓቂ ንዒይ ጽቡቕ ኣይኮነን : ብዜኾነ እዙ ጒዲይ‘ዙ ኣብዙ 
ልሚ ንፍርሞ ንመግዚእታዊ ዶብ ኽብር ሕጋውን ሰሊማውን ኣገባብ ጠቓሇሇ ስምምዕ 
ሰሊም ፍታሕ ክረክብ ኢዩ : ከምኡውን ነቲ ከም ጉዲይ ካሕሳን ሓሊፍነት ናይቲ ግጭት 
ዜኣመሰሇ መሰረታዊ በኣታታት ክፈትሕ ኢዩ : ብወገንና እቲ መሰረታዊ ጒዲይ እንርእዮ 
ክሌቲኦም ወገናት ንቀንዱ ውዕሌ ውድብ ኣፍሪቃን ቅደስ መትከሊቱን ብይግህስ ኣገባብ 
ኣብ ቅድሚ ሃገራት ኣፍሪቃን ህዜብን ሓሊፍነቶም ክስከሙ ከምሇዎም ኢዩ : ናይ‘ዙ እዋን 
ብድሆን ክሌቲኡ ሓው ህዜብታት ክሰምዖ ዜጽበዮ ልን እቲ ትስፍው ምትሕግጋዜ ናይ 
ክሌቲአን ጎረባብቲ ሃገራት በራብር ነባሪ ሰሊም ምርግጋጽ ምኽባርን ኢዩ : 
"ንሕና ኩለ ጊዛ ከም ጎረባብቲ ብሓባር ንምንባር ሕጉሳት እምበር ግደዲት ኣይኮናን" :  
በዙ መንፈስ‘ዙ ከኣ ኤርትራ ዜሓሇፈ መሪር ኩነታት ተፈዊሱ ክሌቲኡ ኣሕዋት ህዜብታት 
መጻኢ ሰሊምን ትስፍው ሂወትን ክረክብ ሇዎ ሌዐሌ ድላት ኣብ‘ዙ ዕዘዜ ኣጋጣሚ 
ተረጋግጽ : ኣብ መዯምዯታ ከኣ  " ነቶም ስምምዕ ሰሊም ብምርግጋጹ ናይ በሓቂ ዕውታት 
ዜኾኑ ህዜብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዮሃና ይብሌ " :  
 
መዯረ ቀዲማይ ሚንስተር መሌስ ዛናዊ:- 
  ልሚ ንሕና ብኣጋጣሚ ምፍርራም ስምምዕ ሰሊም ኣብ ሞንጎ ፈዯራሊዊት ኢትዮጵያን 
ሃገረ ኤርትራን ኣብ‘ዙ ተጋቢእና ኣልና : እዙ ብኽሌቲኦም ተቐባሌነት ዜረኸበ ስምምዕ‘ዙ 
ውጽኢት ናይ ነዊሕ ኣድካሚ ተ ኢዩ : ብምቕጻሌ እዙ ስምምዕ‘ዙ ዒቢ ዒወት ናይቲ ኣብ 
ትሕቲ ው.ሓ.ኣን መሻርኽቱ ኣመሪካውያን : ኣውሮጳውያን ኮይኑ ክኸይድ ዜጸንሐ መስርሕ 
ሰሊም እዩ :: 
 
ሇኣሇማዊ ክብርን ዜኽርን ንጀጋኑ ሰማእታትና ! 
ወትሩ ዒወት ንሓፋሽ ! 
 
ኣብ 3ይ ክፋሌ የራኽበና 
ተዲሇወ ብዯበሳይ ነባራይ : 


