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የአሰብ ወዯበን ስራ ሇማስቀጠሌ ዝግጅት ተጀመረ 

የኢፌዲሪ ጠቅሊይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አህመድ በኤርትራ ጉብኝት ማድረጋቸውን ተከትል የተፈረመው የሠሊምና 

የወዳጅነት የጋራ መግሇጫ በተፋጠነ ሁኔታ እየተፈፀመ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃሌ አቀባይ አቶ መሇስ ዓሇም 

ገሌጸዋሌ፡፡ 

 

አቶ መሇስ ዛሬ በሰጡት መገሇጫ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወዯ አስመራ ከሁሇት አስርት ዓመታት በኃሊ የመጀመሪያውን 

በረራ በነገው ዕሇት ሏምላ 11/2010 ዓ.ም እንዯሚካሄድ፤ 465 ተጓዦች ወዯ አስመራ ጉዞ እንዯሚሄድ አስታውቀዋሌ።   

 

የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወዯ አስመራ መብረር ሲጀመር ኤርትራ ከ115 ዓሇም አቀፍ የመዳረሻ ጣቢያዎች ጋር ትገናኛሇች፤ 

ምቹ የአየር ግንኙነት መፈጠሩም ሇሁሇቱም ሀገሮች ኢንቨስተሮችን ሇመሳብ እና የቱርስቶች ፍሰት እንዲጨምር ያዯርጋሌ ሲለ 

አቶ መሇስ በመግሇጫቸው ተናግረዋሌ።  

 

የአሰብ ወዯብ አገሌግልት በአፋጣኝ የሚጀመሩበት ሁኔታ እንዲመቻች የሁሇቱ አገራት መሪዎች መመሪያ መስጠታቸውን እና 

በዚህም መሰረት የትራንስፓርት ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ የማሪታይም አገሌግልት ባሇስሌጣን እና የኢትዮጵያ የባህር 

ትራንስፖርት ልጂስቲክ አገልግልት ድርጅት እና ላልች አካሊት ያለበት ግብረሀይሌ ተቋቁሞ ዝግጅት እየተዯረገ መሆኑን 

አቶ መሇስ በመግሇጫቸው ተናግረዋሌ።  

 

በኢትዮጵያ እና ኤርትራ የድንበር አከባቢዎች በተሇይም በትግራይና አፋር ክሌልች የህዝብ ሇህዝብ ግንኙነት እንዲኖር 

ሁሇቱም አገሮች እየሰሩ እንድሚገኙም ተገሌጿሌ፡፡  

 

ከኮምኒኬሽን አንፃር በሁሇቱ ሀገራት ተቋርጦ የነበረው የስሌክ አገሌግልት ተጀምሯሌ፤ የተቋረጠውን ዝምድና መጠገን 

ተችሎሌ የሌዩነት ግንብ ፈርሶ የወዳጅነት ድሌድይ ተሰርቷሌ፤ ሁሇቱም አንድ ህዝቦች ሆነዋሌ ብሇዋሌ፡፡ 
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በዲፕልማሲው በኩሌ ግንኙነቱን ቀድሞ ወዯ ነበረበት የመመሇስ (Normalization) አስመሌክቶ የኤርትራ ኤምባሲ አዲስ 

አበባ ውስጥ ተከፍቷሌ፤ የኢትዮጵያ ኤምባሲም አስመራ ሇመክፈት እየተሰራ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃሌ አቀባይ 

ገሇፀዋሌ፡፡  

በኢትዮጵያ እና ኤርትራ መሀሌ ከሁሇት አስርት አመታት በሊይ ያስቆጠረ የዕሌቂት እና የፅሌመት ታሪክ ሇመሇወጥ 

በመሪዎቻችን በኩሌ ድፍረት የተሞሊበት ቁርጠኛ ውሳኔ በማሳሇፋቸው ዓሇም አድናቆቱን እየገሇፀ መሆኑን አቶ መሇስ 

በመግሇጫቸው ተናግረዋሌ።  

 

 

                                                                                          የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 

ቃሌ አቀባይ ጽ/ቤት  

ሏምላ 10 ቀን 2010 ዓ.ም. 

 

 

 


