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ተዲለወ ብዯበሳይ ነባራይ 
 

3ይ ክፋል                                                       
ተዲለወ ብዯበሳይ ነባራይ 

   ኣብ 2ይ ክፋል ተራን እጃምን መራሕቲ ወያነ ብሓፈሻ: ተራ ኣይተ ገብሩ ኣስራት 
ናይቲ እዋን ፕረስዯንት ክልል ትግራይ : ብፍላይ ኣብ ምስዋር ይተዯልየ ኲናት 
ዜተጻወቶ ኣሉታዊ ተራ ከይኣክል ኲናት ኣብ ዜለዒለ ጥርዙ ዯይቡ ኣህዚብ ነንሓድሕደ 
ብጎዝሞ ክፋለስ ኣብ ከተማ መቀለ ኣብ መድረኽ ዯዪቡ ኣብ ቅድሚ ህዜቢ ስመዖ: 
ንበሃሊኡ ሕንኽ ይሓላፍነታዊ መዯረ በቲ ሓዯ ሸነኽ : ካብ ስሚዑታት ነጻ ዜኾኑ 
ሓላፍነታውን ወግዒዊን መዯረታት መንግስቲ ኤርትራ በቲ ኻልእ ሸነኽ : መርትዖታት 
ኣስንየ ኣቅሪበዮ ኣለኹ :  

   ብተወሳኺ ኣብቲ እዋን ዜነበሩ ዜተፈላለዩ ተበግሶ ሰላም : ኣብኡ ዜተበጽሑ 
ስምምዒትን : ነቲ ድሒሩ ዜሰዒበ ምእታው ሰራዊት ዒቃብ ሰላም : ስራሕን ሓላፍነትን 
ኮምሽን ዶብ : ኣብ ኤርትራ ክጸንሕሉ ዜኽእሉ ናይ ጊዛ መቓን : ብሓፈሻ ዕድመ 
ናይዝም ክልተ ትካላት ብንጹር ተገሊጾም ሰለለዉ : ንድሒሮም ዜተጋህደ ምዕባለታት 
ማለት ሕጋውነት : ምእታውን ምውጻእን ዒቃብ ሰላም : ብይን ኮምሽን ዶብ ኤርትራን 
ኢትዮጵያን : ፍሽለትን ሕቡእ ኣጀንዲ ወያነን ብዕምቆት ምእንቲ ክንርዲእ ከምለዎ 
ቀሪቡ ኣሎ : 

ሕቡእ ኣጀንዲ መራሕቲ ወያነ ኣብ ጉዲይ ኤርትራ:- 

ወያነ ዜተወረረኒ መሬት ከመልስ ብምባል ዲንጋ ራያት ኣሚኑ ካየዶ ሰለስተ ሰፋሕቲ 
ወራራት ምስ ፈሸለ ዜተጋህዯ ሓቂ : 

ሚኒስትሪ ጉዲያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብ 7 ሰነ 2000 ዒ.ም. ኣብ ጋዛጣ ሪፖርተር 
ኣብትሕቲ “ ስነ- ሞጎት ሰላምን ጸጥታን ንኢትዮጵያ ድሕሪ ኲናት ” ዜብል ኣርእስቲ 
እዙ ዜስዕብ ሰፊሩ ይርከብ :- 

 ሰራዊት ኤርትራ ከምዜውሕድ ምግባር : 
 ኣጽዋራቱ ምስሓብ : 
 ኤርትራ ብመሰረት ብሄራዊ ክልላት ምምቕቓል : 
 ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍዯገ ናይ ምርካብ መሰል ምኽባር : 

 

ፍሽለት ሕቡእ ኣጀንዲ መራሕቲ ወያነ:- 

ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን : ንፍሽለት መራሕቲ ወያነ ብሓፈሻ : ንገብሩ 
ኣስራትን መሰልቱን ብፍላይ : ብየወላውል መገዱ ኣግሂድዎ : ካብቶም ቀንዱ እዝም 
ዜስዕቡ ኢዮም : 

 ፍሽለት ምድምሳስ ወተሃዯርዊ ዒቕሚ ኤርትራ : 
 ፍሽለት ምውዲቕ መንግስቲ ኤርትራ : 
 ፍሽለት ምዜራግ ሃገራዊ ሓድነት ኤርትራ : 
 ፍሽለት ምቁጽጻር ወዯብ ዒሰብ : 
 ፍሽለት ብዋጋ ኤርትራ : ባሕሪ እትውንን ረፓብሊክ ዒባይ ትግራይ ምምስራት : 
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ዒቃብ ሰለም (31. ሓምለ 2000 – 1. ሓምለ 2008) 

ዒንቅጽ 5 ናይ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ከምዜብሎ : ተልእኾ ዒቃብ ሰላም (ኣንሚ): 
መስርሕ ምምልካትን ምሕንጻጽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ተዚመ'ዩ ብቅዕ : 

እዙ ስምምዕ’ዙ ረጋግጾ ሓቂ እንተሎ ሰራዊት ዒቃብ ሰላም ዯረት ኣልቦ ጊዛ : 25 
ኪሎሜተር ኣብ ውሽጢ ግዜኣታዊ መሬት ኤርትራ ክጸንሕ ይኮነ : ምስ ህላውነት 
ኮምሽን ዶብ ከም ብቅዕ ኢዩ ረዯእ : በዙ ምኽንያት ኢዩ መንግስቲ ኤርትራ እዙ 
ዒንቀጽ ብንጹር ኣብቲ ውዕል ክጸሓፍ ዜጸዒረ : 

ህዜቢ ኤርትራ ድማ ንሰራዊት ዒቃብ ሰላም : ይከም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ክንዱ 
ዒቃብ ሰላም : ሓብሓቢ (ኣማሓዲሪ ) ይሰላም ከይከውን : ኣብ ዜተወሰነ ጊዛ 
ተልእኹኡ ብዒወት ዚዙሙ ክምለስ ብልቢ ብምምናይ : በቲ ዜሕበነሉ ፍሕሽው ባህሪ 
ንጋሻኡ ዜኾነ ዒቃብ ሰላም ብከበሮን ጓይላን ዯበላን : ዕምበባ ብምንጻግን ተቐቢልዎ:: 
ኣብቲ መጀመርያ ዜኣተወሉ እዋን ኣብ ምርግጋእ ወጥሪ እወታዊ ተራ ከምዜነብሮ 
ክዜከር ለዎ ሓቂ ኢዩ:: 

ኣብ መወዲእታ ግን ህላውነት ዒቃብ ሰላም ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ህላውነት 
ኮምሽን ዶብ ስለዜተሓሓዜ : ወያነ ዶብ ኣብ ባይታ ከይሕንጸጽ ምስሓንገዯ : ኮምሽን 
ዶብ ድሕሪ ሓሙሽተ ዒመተን መንፈቕን ዶብ ኣብ ካርታ ብምምልካት ቤት ጽሕፈቱ 
ዒጽዩ ክወጽእ ተገዱደ:: ድሕሪ ኮምሽን ዶብ : ምጽናሕ ዒቃብ ሰላም ኣብ ኤርትራ : 
ዜኾነ ሕጋውነት ስለይብሉ ድሕሪ 8 ዒመትን መንፈቕን : 1,32 ቢልዮን ዶላር 
ኣመሪካ ወጻኢ ብምግባር ካብ ኤርትራ ክወጽእ ተገዱደ :: 

ዒቃብ ሰላም ገዯብ ጊዛ እንተይተገበረሉ ከም ሮማዱ ኣስፋሕፊሑ ንይተወሰነ ጊዛ 
ከም ዜነብር ተመክሮ ብዘሓት ሃገራት ከም ኣብነት ክግለጽ ይከኣል : 

 ብ1978 ኣብ ዯቡብ ሊባኖስ ምውጻእ እስራኤል ክዕብ ዜኣተወ ስጋብ ሕጂ ኣሎ:   
 ብ 1949 ኣብ ዶብ ህንድን ፓኪስታን ዜኣተወ ስጋብ ሕጂ ኣሎ : 
 ኣብ እስራኤልን ሶርያን (ጎቦታት ጎላን) ሎ ክሳብ ሕጂ ኣሎ : 
 ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ኮንጎ : ዯቡብ ሱዲን : ሶማል ……. : 

 

ስልጣንን ሓላፍነትን ኮምሽን ዶብ:-   

ዒንቀጽ 4.15 ስምምዕ ኣልጀርስ :- ክልቲኦም ወገናት : ኮሚሽን ዶብ ዜህቦ ብይን ናይ 
መወዲእታን ቀያድን ክኸውን ይሰማምዐ : ነቲ ብመሰረት ውሳኔ ናይቲ ኮምሽን 
ዜሕንጸጽ ዶብ ድማ ግዜኣታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ሓድሕዶም የኽበሩ ይብል:: ነዙ 
መሰረት ብምግባር ኮምሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን: ስምምዕ ኣልጀርስ ብሰከሞ 
ሓልፍነትን መዜነትን : 13.04.2002 ብይን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብወግዑ 
ኣፍሊጡ : በዙ ምኽንያት ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ቀያድን ናይ መወዲእታን ኮይኑ: ኣብ 
ባይታ ይምልከት : ንትግባረኡ ሓላፍነት ናይ ኮምሽን ዶብ ጥራሕ ይኸውን :: 
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ድሕሪ ብይን 13.04.2002 ክልቲኤን ሃገራት ነዙ ዜስዕብ ወግዒዊ መግለጺታት 
ኣስሚዏን:: 

ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ  

ኣብተን ናይ መጀመርታ ሰዒታት ኮሚሽን ዶብ ውሳኔኡ ብዕሊ ምስ ኣፍለጠ : መራሕቲ 
ጃንዲ ወያነ ኣብ ናይ ሕልሚ ዒለም ኮይኖም ምስኣንበብዎ : ብውሳኔ ኮሚሽን ዶብ 
ምሒር ዕግበት ስለዜተሰመዖም : ንህዜቢ ኢትዮጵያን ዒለምን : ብስራት ክነግርዎ 
ተሃንዯደ : 

 ቃል ሚኒስተር ወጻኢ ጉዲያት ስዩም መስፍን 13.04.2002 ዒ.ም. 

„ጥዐይ ኣእምሮ ኣብ ልዕሊ ዕቡድ ኣእምሮ ተዒዊቱ: ከምኡውን ግዜኣተ ሕጊ 
ኣብ ልዕሊ ግዜኣተ ጫካ ተዒዊቱ:: ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ፍትሓውን ቅኑዕን ኢዩ:: 
እዙ ውሳኔ ንሓቅነት ኢትዮጵያ ኣረጋጊጹ: በዙ መንጽር ኢትዮጵያ ብውሳኔ ነጻ 
ኮምሽን ዶብ ኣዜያ ዕግብቲ ኢያ:: ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ክልቲኦም 
ወገናት ነቲ ውሳኔ ከም ናይ መወዲእታን ቀያድን ክቕበልዎ ይግባእ::“ 

 

 መግለጺ ቤት ምኽሪ ምኒስተራት ኢትዮጲያ 13.04.2002 ዒ.ም. 

„ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ዜተዋህበ ብይን መንግስቲ ኢህወዯግ ብምቕባል: 
ንትግባረኡ ቅሩብ ኣሎ:: መንግስቲ ኢትዮጵያ በዙ ኣጋጣሚ ንኮምሽን ዶብ በቲ 
ዜሃቦ ሓላፍነታውን ፍትሓውን ብይን ምስጋንኡ የቕርብ:: መንግስቲ ኢትዮጵያ 
ንምቅልጣፍ ትግባረ ውሳኔ ዶብ ሓያል ድሌት ከምለዎ ይገልጽ:: በዙ ምኽንያት 
መንግስቲ ኢህወዯግ ከስምረሉ ዜዯሊ: መንግስቲ ኤርትራ መብጸዒ ከኽብርን: ኣብ 
መስርሕ ምሕንጻጽ ዶብ ክተሓባብርን::“ 

 ቃል ቀዲማይ ሚኒስተር መለስ ዛናዊ 15.04.2002 ዒ.ም. 

„እዙ ውሳኔ ኢትዮጵያ ዜሓተተቶ ኣረጋጊጹላ:: ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ኩሉ 
ኢትዮጵያ ዜሓተተትሉ ቦታታት ኣረኪቡዋ:: እዙ ንኢትዮጵያ ድርብ ዒወት: ነቲ 
ሓዯ ወገን ከቢድ ስዕረት ኢዩ:: ትርጉም ናይዙ ውሳኔ ንናይ ሓዋሩ መዯምዯምታ: 
ንኻልእ ፈተነ: ሕቶ ዶብ ብሓይሊ ንምፍታሕ ኢዩ:: 



ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን  
( ምእታው ዒቃብ ሰላምን ድሕሪ ብይን 13.04.2002 ዜሰዒበ ምዕባለን) 

 

ተዲለወ ብዯበሳይ ነባራይ 
 

 ቃል ሰይፈ ሰላሴ ለማ ወኪል ኢትዮጵያ ኣብ ኮምሽን ዶብን: ሓላፊ ሕጋዊ 
ጉዲያት ኢትዮጲያ ኣብ ሚ/ወ/ጉዲያት 18.04.2002 

„ኢትዮጵያ ብዒወት ክትወጽእ ዜኸኣለት እቲ ኮምሽን ብሕግን ብመትከላቱን 
ክውስን ስለዜኸኣለ ኢዩ:: ኣባላት ኮምሽን ዯቂ ሰባት ስለዜኾኑ: ንሕቶኻ ኣጋኒንካ 
(ዜግባኣካን ይግበኣካን) ምቕራብ ልሙድ ኣገባብ ኢዩ:: ቀንዱ ዕላማ ምኻድ 
ኣብ ቤት ፍርዱ ክትስዕርን ሓንጎል ዯቂሰባት ከትእምንን ኢዩ: እዙ ብኽልተ 
ኣገባብ ይትግበር:- ወይ ንሕቶታትካ ንጹርን ሓያልን መርትዖታት ተቕርብ 
ወይድማ ድኹም ጎንኻ ክትሽፍን ኣጋኒንካ ተቕርብ:: በዙ መሰረት ኣብ 
ምዕራባዊ ሸነኽ ኢትዮጵያ ወላ ንሓንቲ መዒልቲ ትኹን: ይኣመሓዯራቶ ሕቶ 
መሬት ኣቕሪባ:: ኢትዮጵያ ካብ ዜተጸበየቶን ዜዯለየቶን ንላዕሊ ረኺባ:: ኩሉ 
ተመነናዮን ዜበሃገናዮን መሬት ረኺብና::“ 

ብወገን መንግስቲ ኤርትራ:- 

ድሕሪ ብይን 13.04.2002 ዒ.ም ዜተዋህበ ወግዒዊ መግለጸ መንግስቲ ኤርትራ:: 

 “ኣብ ዜሓለፈ ኣርበዕተ ዒመታት: ኲናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምእዋጁን ድሕሪኡን: 
እቲ ኣብ ልዕሊ ህዜቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዜወረዯ ከቢድ ክሳራ ቅድሚ ምውራደ: 
ጉዲይ ዶብ ብሕጋውን ሰለማውን መንገዱ እምበር: ብስነ-ሞገት ሓይልን ኲናትን 
ክፍታሕ ከምይክእል: መንግስትን ህዜብን ኤርትራ ከረጋግጽዎ ጸኒሖም ኢዮም : ሎሚ 
ዜተዋህበ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዙ ቅድሚ 4 ዒመት ብሩህ ዜነበረ 
ሓቂ ዯጊሙ ኣርጋጊጽዎ ኣሎ : ነዙ ሎሚ ዜተዋህበ ብይን ክልቲኤን ሃገራት ኣብ 
ታሕሳስ 2000 ዒ.ም. ኣብ ኣልጀርስ ስምምዕ ኣብ ዜተበጽሓሉ ጊዛ: ከም ናይ 
መጨረሽታን ቀያድን ክቕበለኦ ሰለዜፈረማ : ሕቶ ምቕባል ይምቕባልን: ሕጂ 
ሓተታን ቁጽይጽይን ዜሓትት ኣይኮነን : እቲ ውሳኔ “ ረብሓ ንመን ከይደ” ዜብል ሕቶ 
ዜምልሶ : ልዕሊ ኹሉ እቲ ብይን ኣመታቱን ኢዩ : ሎሚ መግለጺታት እንተበዜሐ 
እንተተዃሕለን: ኣብን ዜሓለፋ 4 ዒመታት ዜተባህለን ካብ ኣእምሮን ዜኽርታትን ስለ 
ይተዯምሰሰን ሰለይተርሰዏን: ክርሳዕውን ስለይከኣል ወያነ ኲናት ክእውጅ ከሎ 
መበገሲ ኲናት ጌሩ ልዒሎ: ናይ ባድመ ምስምስን ካርታ ክልል ትግራይ: ካብ ወረቐት 
ስለይሃሰሰ: እቲ ውሳኔ: ንረብሓ መን ከይደ፣ ዜብል ሕቶ: ናይ ዜኾነ ወረጃ መዯረ 
ይሓትት: ህዜቢ ኢትዮጵያውን ባዕሉ ፍርዱ ዜህበሉ ጉዲይ’ዩ:: በዙ ኮነ በቲ ብይካዙ 
ብይን’ዙ ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጋዊ መዯምዯምታ ምርካቡ: ናይ ክልቲኦም 
ህዜብታት ዒወት ኢዩ : ኣብ መዯምዯምታ መንግስቲ ኤርትራ ንኮሚሽን ዶብ ኤርትራን 
ኢትዮጵያን ምስጋንኡ ይገልጽ : ክብርን መጎስን ንሰማእታትና ዒወት ንሓፋሽ ! ”  

መልእኽቲ ፕረስዯንት ኢሰያስ ኣፈዎርቂ 15.04.2002 

ኣነ ንኹሎም ኢትዮጵያውያን ክብሎም ዜዯሊ እንቋዕ ኣሓጎሰና ክንብል ከሎና 
ንዒኻትኩም’ውን እንቋዕ ሓጎሰኩም :  



ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን  
( ምእታው ዒቃብ ሰላምን ድሕሪ ብይን 13.04.2002 ዜሰዒበ ምዕባለን) 

 

ተዲለወ ብዯበሳይ ነባራይ 
 

ሓቂ’ዩ ናትና ክሳራ : ናትና ምረት : ናትና ወጽዒ የሕዜነና : ግን ህዜቢ ኢትዮጵያውን  
ኣብ ከምዙ ዜኣመሰለ : ይዯልዮን ይረብሓሉን ኲናት ክኣቱ ኣምበይተዯልየን : 
ትርጉም’ውን ኣይነበሮን :: 

ዕንቅፋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኮምሽን ዶብ:-  

ድሕሪ ሕልሚ ዜተሓውሶ ዒሙቕ ድቃስ : ምብርባር ስለይተርፍ: ሰበስልጣን መንግስቲ 
ኢትዮጵያ ኣብ ወርሑ ብዕለት 13 ግንቦት 2002 ዒ.ም. እዙ ዜስዕብ መልእኽቲ ሰዯደ: 

 ብይን ኮሚሽን ዶብ ክእረምን ዲግማይ ርእይቶ ክግበረሉን:  
 ኣብ’ቲ ኮሚሽን ዜወሰዶ ስጉምትታን ውሳነታትን ተሳትፎና ክረጋግጽ ክብሉ 

ሓተቱ : 
 እቲ ኮምሽን ምምልካት ዶባት ሕለፎ ውሳኔ ካብ ሕጊ ወጻእን ይፍትሓውን 

ምዃኑ: ንህዜብን መንግስትን ኢትዮጵያ ኣዜዩ ብሩህ ዜኾነ ጉዲይ'ዩ ( ቀ/ሚ 
መለስ ዛናዊ) : 

ኮምሽን ዶብ በዙ ናይ ኢትዮጵያ ርእይቶ ከይተዯናገረ: ኣብ ክራማት 2002 ዒ.ም. 
ዶባት ኣብ ባይታ ንምምልካት ምድላዋት ኣጽፊፉ : ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2002 ዒ.ም. 
ምትካል ኣዕኑድ ምእንቲ ክጅምር: ዲለዎ ካርታ ንኽልቲኦም ብምሃብ : ኣብ ቀጻሊ 
ዕማም ዜሕግዜ ርእይቶ ክገልጹ ዕድል ሂቡ :: 

ኤርትራ ነቲ መስርሕ ሓጋዙ ዜበለቶ 17 ገጻት ዜሓ ሰነድ ከተቕርብ ከላ : ኢትዮጵያ 
141 ገጻት ዜሓ : ንብይን 13.04.2002 ዒ.ም. ዜቅልስን : ምትዕርራይ ዜገብርን : ሰነድ 
ኣቕሪባ:: 

ብምቅጻል መንግስቲ ኢትዮጵያ : ዶብ ተሓንጺጹ ጉዲይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰላም 
ከይዒርፍ: ሓንሳብ ልቢ ግሩሃት ንምስላብ ጥዐም ቃላት እናስማዕካ : ሓንሳብ 
ብምፍርራህ ይግባኣካ ንምርካብ ቀጻሊ ዕንቅፋት ካብ ምክያድ ኣይተቆጠበትን : 

 ብዕለት 19.09.2003 ዒ.ም. ቀዲማይ ሚኒስተር መለስ ዛናዊ ንጉዲይ ዶብ 
ዜምልከት ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ከምዙ ዜስዕብ ሰዱደ:- 

1. ዕማም ናይ’ቲ ኮምሽን ኣብ ቅልውላው ወዱቑ ኣሎ : 
2. ጠንቂ ናይ ቅልውላው እቲ ኣብ ባድመን ከባቢኡን ዜተዋህበ 

ይፍትሓውን ይሕጋውን ውሳኔ ኢዩ : 
3. ኣብ ኣልጀርስ ዜተሰማማዕናሉ መግዚእታዊ ውዕላት እቲ ሕንጻጽ ንባድመ 

ምሉእ ብምሉእ ኣብ ኢትዮጵያ ኢዩ ዜገድፍ : 
4. ኮምሽን ዶብ ውሳኔኡ ኣብ ስተይት-ፕራክትኪስ ተመርኲሱ ኢዩ ክህብ 

መሪጹ: ከምኡ ብምግባሩ ባድመ ንኤርትራ መንጥይዋ : 
5. ንመስርሕ ሰላም ባይቶ ጸጥታ ጥራሕ ኢዩ ከድሕኖ ዜኽእል : 
6. ዯቡባዊ መስመር ግዜያዊ ናይ ጸጥታ ዝባ : ከም ዶብ ናይ ክልቲኤን 

ሃገራት ክፍለጥ ሓቲቱ :  
 

 ፕረሲዯንት ኮምሽን ዶብ ሰር ኤሊሁ ላውተርፓርክ ንዯብዲቤ ቀዲማይ ሚኒስተር 
መለስ ዛናዊ ከምዙ ዜስዕብ መልሲ ህቢሉ : 
 



ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን  
( ምእታው ዒቃብ ሰላምን ድሕሪ ብይን 13.04.2002 ዜሰዒበ ምዕባለን) 

 

ተዲለወ ብዯበሳይ ነባራይ 
 

1. መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ኣልጀርስ ኣብ ግብሪ ክውዕል ገድድ 
ዒንቀጻት እንተኣኽቢራ ቅልውላው ዜበሃል ኣይክህሉን ኢዩ:: 

2. ኮምሽን ዶብ ዜተኸተሎ ቅኑዕ ኣተርጓጉማ መግዚእታዊ ውዕላት ዶብ 
ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብቲ ሩባ ሰቲትን መረብን ራኽብ ነጥቢ ኢዩ 
ዜብገስ በዙ መሰረት ባድመ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኢያ :: 

3. ብይን ዶብ ኣብ መግዚእታዊ ውዕላትን (1900,1902,1908 ዒ.ም.) 
ተቐባልነት ለዎ ኣህጒራዊ ሕጊ ተሞርኪሱ ንክወሃብ ኢዩ ዜእዜዜ : በዙ 
መሰረት ወላ እቶም ብኢትዮጵያ ዜተሓተሙ ካርታትት ኢዩ ተጠቒሙ : 

4. ኣብ ስምምዕ ኣልጀርስ ዒንቀጽ 4.15 ሰፊሩ ከምሎ ዶብ ክልቲኤን 
ሃገራት ዜፍለጥ ድሕሪ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብይን ከምዜኾነ ኣስሚርሉ:: 
በቲ ሓዯ ሸነኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣተርጓጉማ ስምምዕ ኣልጀርስ 
ግጉይ መረዲእታ ከምለዋ ረድእ: ኣብ’ቲ ፈለማ ውሳኔ ኣብ ዜተዋህበሉ 
ጊዛ ተቐቢለዮ ዜበለት ሕጂ ምንጻጋ ስዯምም'ዩ ኢሉ:: 
 

 ብዕለት 25.11.2004 ዒ.ም. መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ክሃድም 
ብምህቃን 5 ነጥብታት ዜሓለ ናይ ሰላም እማመ ብምቕራብ : ውሳነ ዶብ 
ብመትከል ከምተቐበሎ ገሊጹ : 
 

ኣብ መወዲእታ ኮምሽን ዶብ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ሰከሞ ሓላፍነት: ምስ’ቲ 
ኩሉ ካብ ሕጋዊ መንገዱ ክእለ : ብወያነን ራያቱን ዜተገብረሉ ዕንቅፋት: ልምሰት 
ባይቶ ጸጥታ: ከይተዲህለን ከይተዯናገረን ድሕሪ ናይ ሓሙሽተ ዒመትን መንፈቕን 
ኮለል: ኣብ ሕዲር 2007 ብተመሳቐልቲ ግሎባዊ ሕንጻጻት ክሳብ ዜዯቐቐ ዜርዜራት 
ስፈረ: እንተላይ ኣዕኑድ ዜትከለሉ ዜሕብር ሕጋዊ ካርታ : ንመንግስቲ ኤርትራን 
ኢትዮጵያን : ከምኡውን ንኣሃደ ካርቶግራፊ ሕቡራት ሃገራት ብወግዑ ብምርካብ : 
ጉዲይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቭርቹዋል ብምምልካት (ምምልካት ዶብ ኣብ 
ካርታ) : ሓንሳብን ንሓዋሩን ሕጋዊ መኸተምታ ገይሩሉ : በዙ መሰረት ዶብ ኤርትራን 
ኢትዮጵያን ካብ ዜኾነ ኣብ ዒለምና ካብ ዜርከብ ዶባት : እቲ ዜነጸረን : ኣዙዩ ዯቂቕ 
ዜርዜራትን መወከሲ ሕጋዊ ሰነዲትን ለዎ ዶብ ክኸውን በቂዐ ጥራሕ ይኮነ : 
ብፖለቲካውን ሕጋውን ተክኒካውን መዲያት ሓንሳብን ንሓዋሩን ተዒጽዩ ክበሃል ይከኣል 
ዋላኳ ዶብ ንግዙኡ ኣብ ባይታ ኣይመልከት እምበር : ውዑሉ ሓዱሩ : ቀሪቡ ዯንጉዩ : 
ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ባይታ ምምልካት ስለይተርፍ : ኮምሽን ዶብ 
ብዜፈጸሞ ዕማም ክምስገን ይግባእ :: 

ተጻብኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዜተኻየዯ መሪር ኲናትን ውሳኔ ኮምሽን ዶብን : 
ከምኡ'ውን ግቡኦም ይላዕሉ ኣውሓስቲ ውዕል ሰላም ኣልጀርስ : ኣፍዯገ ባሕሪን : 
ካልእን ኣብ ዜቕጽል 4ይ ክፋል የራኽበና : 

ሰናይ ቅነ : 

ዯበሳይ ነባራይ : 

ለኣለማዊ ዜኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና !!! 

ወትሩ ዒወት ንሓፋሽ ! 


