
በኢትዮ- ኤርትራ ጉዳይ ላይ የዯላለፈው ውሳኔ የሃገራደን 

ህዝቦች ወንድማማችነት ወደ ነበረበት ለመመለስ ያለመ ነው - 

ህወሓት 

 
አዲስ አበባ ፣ ሰኔ 1 ፣ 2010 (ኤፍ ቢ ሲ) በቅርቡ በኢትዮ - ኤርትራ ጉዳይ ላይ የተላሇፈው ውሳኔ የሃገራቱን ሰላም 
በተሇይም የትግራይ ህዝብ ሇበርካታ አመታት ሲያነሳው የነበረውን ጥያቄ በመመሇስ የሁሇቱን ሃገራት ህዝቦች 
ወንድማማችነት ወዯ ነበረበት ሇመመሇስ የቀረበ መሆኑን ህዝባዊ ወያነ ሃርነት ትግራይ (ህወሓት) ገሇጸ። 

የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባሇፈው ማክሰኞ ባካሄዯው ስብሰባ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያሇውን የድንበር 
አሇመግባባት ሇመፍታት፥ ኢትዮጵያ የአልጀርሱን ስምምነት ያሇ ምንም ቅድመ ሁኔታ ሇመተግበር መወሰኗን መግሇጹ 
ይታወሳል። 

በዚህም መሰረት ኢትዮጵያ የአልጀርስ ስምምነትና የአትዮ- ኤርትራ 
የድንበር ኮሚሽን ውሳኔ ሙለ በሙለ በመቀበል ሇተግባራዊነቱ 
እንዯምትሰራም አቅጣጫ አስቀምጧል።  

በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የተላሇፈው ውሳኔም የሃገራቱን ሰላም 
በተሇይም የትግራይ ህዝብ ሇበርካታ አመታት ሲያነሳው የነበረውን 
ጥያቄ በመመሇስ፥ የሃገራቱን ህዝቦች ወንድማማችነት ወዯ ነበረበት 
ሇመመሇስ መተላሇፉን ህዝባዊ ወያነ ሃርነት ትግራይ (ህወሓት) 
ገልጿል። 

ድርጅቱ ውሳኔው አስመልክቶ ባወጣው መግሇጫ የትግራይ ህዝብ 
በተሇያዩ መድረኮች የኢትዮጵያና ኤርትራ ጉዳይ በሰላማዊ መንገድ 
እንዲፈታ ሇህወሓት እና ሇኢፌዴሪ መንግስት ጥያቄውን ሲያቀርብ 
መቆየቱን አመላክቷል። 

መግሇጫው የኢትዮ-ኤርትራ ግንኙነትን በማዯስ ወዯ ቀድሞ ሰላም ሇመመሇስ የሚዯረገው ጥረት ግቡን እንዲመታና 
የትግራይን ህዝብ ዘላቂ ጥቅም ሇማረጋገጥ የተጀመረው ትግል ተጠናከሮ እንዯሚቀጥልም አንስቷል።  

በኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የተላሇፈው ውሳኔ አላማም የሁሇቱን ሃገራት ሰላም በማረጋገጥ ብሄራዊ ጥቅምን 
ሇማረጋገጥ መሆኑን ያነሳው መግሇጫው፥ ውሳኔው የትግራይን ህዝብ የሚጎዳ ባሇመሆኑ ህዝቡ በሚናፈሱ ወሬዎች መዯናገር 
እንዯማይገባው ገልጿል። 

የኤርትራ መንግስትም በኢትዮጵያ መንግስት የቀረበሇትን የሰላም ጥሪ ተቀብሎ ሇመተግበር ዝግጁ ከሆነ፥ በአልጀርስ 
ስምምነት የተላሇፉ ውሳኔዎችን እንዯ ማዕቀፍ ሇመተግበር በቀጣይ ምክክር ይጠይቃልም ነው ያሇው መግሇጫው።  

ከዚህ አንጻር ውሳኔው በድንበር ብቻ ሳይታጠር ብዙ ጉዳዮች የያዘ በመሆኑም፥ በቀጣይ የሚዯረገው ምክክር በሁለም 
ጉዳዮች እንዯ ማዕቀፍ እንጅ በድንበር ጉዳይ ብቻ ተነጥሎ የሚካሄድ አሇመሆኑንም ጠቅሷል። 

ህወሓትም በውሳኔዎቹ እንዳለ እንዯ ማዕቀፍ በመነጋገር ዘላቂ መፍትሄ ሇማግኘት በመስራት መሰረታዊ የትግራይን ህዝብ 
ጥቅም የሚያረጋግጥ መሆኑንም በመግሇጫው አንስቷል። 

ከዚህ አንጻርም ህወሓት የትግራይን ህዝብ ጥቅም በሚያሳጡ ጉዳዮች ላይ እጁን እንዯማያስገባ በድጋሚ ማረጋገጥ 
ይፈልጋልም ነው ያሇው።  

በመሆኑም በኢህአዴግ የቀረበው የሰላም ጥሪ የትግራይ እና የኤርትራን ህዝብ ወንድማማችነት ወዯ ነበረበት ቦታው 
በመመሇስ የትግራይን ህዝብ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ጥቅሞች የሚያጠናክር ነው ብሏል። 

የሰላም ጥሪውን ዝርዝር አፈፃፀም በሚመሇከትም በቀጣይ ከህዝብና አባላት ጋር በመመካከር የሚካሄድ ይሆናልም ነው 
ያሇው የድርጅቱ መግሇጫ። 
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