ሓድነትና ኣጠናኺርና ንቅድሚት ንመርሽ
ሲዑድ መሐመድ 02-12-18
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዜተፈላለያ ሃገራት ተኣኻኺቡ ሎ ትሃዯር ኣብ'ቲ ከባቢ ዜልዒለ ስግኣት ይፈጥር ከምሎ
ተንተንቲ ሰላምን ፀጥታን ይገልፁ ኣለዀ፡፡ እቲ ኣብ የመን ዜካየድ ሎ ናይ መንግስታት ኢራንን ሱዐዱ ዒረቢያን ኢድ ኣእታውነት
ለዎን ዚጊድ መዕለቢ ይተረኸበሉን ዯማ ኲናት ንጂኦፖለቲካ ዝባ ቀይሕ ባሕሪ ብሓፈሻ ከዒ ንዝባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኣሉታ ከምዜጸለዎ
እዮም ተንተንቲ ዜገልጹ ለዀ፡፡ ብፍላይ ትሃዯራት ሱዐዱ ዒረቢያን ኢራንን ኣብ 'ቲ ከባቢ ምስፋሮም ንመንግስቲ ኤርትራ ዜልዒለ
ቁጠባውን ንዂታውን ድጋፍ የምፅአሉ ከምሎ እቶም ሙሁራን ይገልጹ፡፡
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ካብ ዜተፈላለያ ሃገራት ዜውሕሉ ሎ ገንባውን ንዂታውን ሓገዜ ን ጸረ ሰላምን ራዕዲውያን ሓይልታትን ኣብ
ምውዲብ፣ ኣብ ምስልጣንን ኣብ ምዕጣቕን ከምውዕሎ ምንም ማእትእ ጉዲይ ኣይኮነን፡፡ በዙ ከዒ እቲ ብኣዕናን ራጊን ተግባራቱ
ካብ ማሕበረሰብ ዒለም ተነጺሉ ሎ ስርዒት ዲግም ዒቕሚ ፈጢሩ ግብ ረ ራዕዲ ተግባሩ ብዜተጠናኸረ መልክዐ ንምፍጻም ከምኽእሎ
እቶም ሙሁራት ለዎም ስግኣት ይገልፁ፡፡
ስርዒት ኢሳያስ ካብተን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ትሃዯራተን ኣስፊረን ለዂ ሃገራት ዜረኽቦ ዶላርን ካልእ ድጋፍን ብምጥቃም ኣንፃር
ሰላም፣ ድሕንነትን ልምዒትን ሃገራትን ህዜብታትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕንቃፍ ልምዒትን ምዜራግ ሰላምን ኢትዮጵያ
ከምውዕሎ ማትእ ጉዲይ ኣይኮነን፡፡
ብተሳኺ እቲ ኣንፃር ሰላምን ሓድነትን ዝባና ዜንቀሳቀስ ሎ መንግስቲ ኤርትራ ብተመሳሳሊ መንገዱ ምስ
ምስሪ ዜነበሮ ቁጠባ
ምትሕግጋዜን ዱፕሎማሲያ ርክብን ናብ ዜልዒለ ዯረጃ ንምስግጋር ይሰርሕ ከምሎ እቲ ድዒ ኩነታት የመላኽት፡፡ ኣብዙ ቀረባ እዂን
ፕረዙዲንት እቲ ሃገር ኢሳያስ ኣፈርቂ ምስ ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣብካየዶ ቃለመሕትት ንምስፋር ትሃዯራት ምስሪ ኣብ ኤርትራ ጠሚቱ
ንዜቐረበሉ ሕቶ እንትምልስ "እቲ ዜጋዂሕ ሎ ሓበሬታ ናይ ፀላእቲ ፅውፅዂይ’ምበር ኣብ ኤርትራ ዜሰፈረ ትሃዯር ምስሪ የለን "
ክብል ዒይኑ ብጨው ሓፂቡ ነቲ ድዒ ሓቂ ዜኽሕድ መልሲ ሂቡ እዩ፡፡ እቲ ሃቦ መልሲ ፃዕዲ ሕሶት ከምዜኾነ፤ የግዲስ እቲ ኣብ
ባይታ ሎ ሓቂ ከምርእዮ ትሃዯራት ምስሪ ኣብ ኤርትራ ሰፊሮም ከምለዀ እዩ፡፡ ቅድም ክብል ዒበይቲ ማዕኸናት ዛና ዒለም
ከይተረፋ ምስሪ ትሃዯራታ ኣብ ኤርትራ ከምስፈረት ፀብፂበን ከምዜነበራ ዜዜከር እዩ፡፡
ፕረዙዲንት ቱርኪ ኣብ ሱዲን ዐዯት ኣብካየደሉ እዂን ቱርኪ ትሃዯራታ ኣብ ሱዲን ንምስፋር መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስምምዕ
ከምዜበጽሑ ይፍለጥ፡፡ ድሕሪ እዙ ብተግባር ቱርኪ ዜተቖጠዏት ምስሪ ትሃዯራታ ብህጹጽ ኣብ ኤርትራ ክሰፍሩ ከምዜገበረት ዒለምለኸ
ማዕኸናት ዛና ዜጸብጸብኦ ጉዲይ ኮይኑ እናሃለ ኢሳያስ ኣፈርቂ "ጽውጽዂይ እዩ" ብዜብል ነቲ ሓቂ ምኽሓደ ካብቲ ንዒመታት
ክሰርሓሉ ዜጸንሐ ናይ ሕሶትን ምድንጋርን ባህሪኡ ከምይጸ ርኢ እዩ፡፡ ይኹን’ምበር ትሃዯራት ምስሪ ኣብ መሬት ኤርትራ ዒሪዶም
ከምለዀ ጽውጽዂይ ይኮነስ ጸሓይ ዜቕዖን መላእ ዒለም ዜፈለጦን ሓቂ ካብ ዜኸውን ውዑሉ ዜሓዯረ ጉዲይ እዩ፡፡
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ንዜዒሰለ ሰላምን ምርግጋዕን ንምዜራግን ኣብቶም ዜሓለፉ ክልተ ዒሰርተታት ዒመታት ንዜተመዜገበ
በዒል ክልተ ኣሃዜ ቁጠባ ዕቤት ንምትዕንቓፍ ይፈንቀሎ እምኒ ከምየለ ካብ ማሕበረሰብ ዒለም ዜተኸለ ኣይኮነን፡፡
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ካብ ቀረባ እዂን ጀሚሩ ድማ ካብተን ትሃዯራተን ኣብ ኤርትራ ስፈራ ሃገራት ብዜረኸቦ ዶላር ተሓጊዘ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ
ከዒ ኣብ ዝባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐጻልነት ክፍጽሞ ዜጸንሐ ተጻብኦን ክኣልሞ ዜጸንሐ ውዱትን ኣጠናኺሩ ከምዜቐጸለሉ ንጻት’ኳ
ጠራጥር ኣይኮነን፡፡
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዜተፈላለዩ እዂናት ኣሸበርቲ እናልኣኸ ኣብ ልዕሊ ህዜብን መንግስትን ኢትዮጵያ ፈተነታት ራዕዱ ክፍጽም ጸኒሑ
እዩ፡፡ ይኹን’ምበር ህዜብን መንግስትን ኢትዮጵያ ንሰላሞም ብዜሃብዎ ልዐል ትኹረት ንዜተፈነውዎም ፈተናታት ራዕዱ ሸቶኦም
ከይቕዐ ኣፈሺለምዎም እዮም፡፡
ንኣብነት ኣብ ተከ፣ ኣብ ኣዱስ ኣበባን ካልኦት ከባብታትን ዂፈሮም ጸረ -ሰላም ሓይልታት ንዜጠንዎም ተግባራት ራዕዱ ሸቶኦም
ከይቕዐ ክፍሽሉ ኪኢሎም እዮም፡፡ በዙ ከዒ እቲ ስርዒት ንኢትዮጵያ ንምህዂኽን ንልምዒታ ንምዕንቃፍን ዜሓንጸጾ ትልሚ
እናተቓልዏን እናተፈሸለን ብምኻደ ኢትዮጵያ ትኣማምን ሰላም ፣ ዜዒሰላን ቅልጡፍ ቁጣባ ዕቤት ን ዜምዜገበላ ሃገር ክትከውን በቒዒ
ኣላ፡፡
ሕዙ’ውን ህዜቢ ኢትዮጵያ ብውሽጣውን ግዲማውን ተጻብኦታት ከይተዲኸመሰላሙን ሓድነቱን እናጠናኸረ ንቕድሚት ክምርሽ ይግባእ፡
፡ ተኣማምን ሰላም ዜዒሰ ለላ፣ ዱሞክራሲያትን ምዕብልትን ኢትዮጵያ ንምህናጽ ኣብዜግበር ኩለመዲያ ጻዕሪ እጃም ኩሉ
ኢትዮጵያ ልዐል ክኸውን ኣለዎ፡፡ ኢትዮጵያውያን ብዒሌት፣ ብሃይማኖት፣ ብፖለቲካን ከባቢን እንከይተፈላለዩ በቢግዛኡ
ንዜእለሙሎም ሽሪሕታት ጸላእቲ እናፈሸሉ፤ ንህዲሰ ሃገሮም ጋህዱ ኣብ ምግባር ብሓድነትን ርሱን ፍቕሪ ሃገርን ከለዒሉ ይግባእ፡፡
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