
 

               ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሰሉስ 6 ጥቅምቲ 2015 

 

       መደረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ፡ ኣብ ኣኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 

መበል 70 ስሩዕ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ3 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ተጋቢኡ 
ነይሩ። ኣብቲ ኣኼባ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዘቕረቦ መደረ እንሆ፦  

 
ዝኸበርካ ፕረዚደንት፡ 

ፈለማ፡ ኣብ’ዚ መበል 70 ስሩዕ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ፕረዚደንት ኴንካ ብምምራጽካ፡ “እንቋዕ 

ሓጎሰካ” ክብለካ ባህታ ይስመዓኒ። ንኽቡር ሚስተር ሳም ኩቴሳ’ውን፡ ስለ’ቲ ንዕማማት መበል 69 ስሩዕ ኣኼባ ሓፈሻዊ 
ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምስላጥ ዝገበሮ ዝነኣድ ጻዕሪ ኣድናቖተይ እገልጸሉ።  

 
ክቡር ፕረዚደንት፡ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን፡ 

ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ሰላም፡ ፍትሒን ምዕባለን ንኹሉ፡ ንሓበራዊ ረብሓ ብሓባር ምዕያይ. . . ዝብሉ መብጽዓታት ሒዙ 

ካብ ዝውለድ 70 ዓመት ኣብ ዘቑጸረሉ እዋን፡ ፍትሕን ማዕርነትን ኣብ ዘይብላ፡ ብውግእን ግጭታትን ኣብ ዝተሓመሰት፡ 

ዓሚቝ ድኽነት ኣብ ሓያሎ ደቂ-ሰብ ኣብ ዝሰረተሉ፡ ህጻናት ብቐሊሉ ክዕገት ብዝኽእል ሕማማት ኣብ ዝሞቱሉ፡ ፍትሒ ኣብ 

ዝተረግጸላ ዓለም ንነብር ከም ዘለና ዝከሓድ ኣይኰነን። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ንገዛእ ርእሱ፡ ነጸብራቕ ናይ’ዚ 

ዘይፍትሓዊ፡ ዘይማዕርነታውን ዘይደሞክራሲያውን ዓለማዊ ኩነት እዩ። ኣብ’ዚ ውድብ፡ እተን ዝበዝሓ ኣባል ሃገራት 

ዝተዋሰናን ዝተሃመሻን እየን። ሓፈሻዊ ባይቶ፡ እቲ ዝሓየለ ኣካል ክኸውን እናተገብኦ፡ ኣባል ሃገራት ዝግብአን ተራ ተሓሪምወን 

ጽልዋን ናይ ምውሳን ዕድልን ብውሑዳት ምዕብላሉ፡ ገለ ካብ’ቲ ብዙሕ በደላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ።  ነዚ 
ንምቕያር፡ ንኽልተ ዕቑድ ዝተገብረ ጻዕሪ ውጽኢቱ ባዶ ኰይኑ። ብህሉው ኣሰራርሓ’ቲ ውድብ ከም ዝረብሑ ዝኣምኑ ኣካላት 

ብዘንበሩዎ ዓቢ ዕንቅፋት፡ እቶም ደለይቲ ለውጢ ዝዀኑ እውን ኣብ ጸቢብ ሃገራዊ ረብሓታት ብዘማእከሎ ኣተሓሳስባ ኣብ 

ፍልልይ ብምእታዎም፡ ናይ ለውጢ ተስፋ ለሚሱ እዩ። ይኹን’ምበር፡ ሰላም፡ ፍትሒ፡ ምዕሩይ ማሕበረ-ቁጠባዊ ምዕባለ፡ 

ምክልኻልን ምዕቃብን ኣከባቢ ዝተሓረሞም ኩላተን ኣባል ሃገራት፡ ህዝቢታት፡ ፖለቲካውን ማሕበራውን ሓይልታት፡ ተስፋ 

ብዘይምቑራጽ ኣብ ጻዕሪ እዮም ዘለዉ። ነዚ ውድብ ብሓድሽ መንፈስ ዳግም ንምህናጽ እንገብሮ ጻዕሪ’ምበኣር ክንቅጽሎን 

ክንደፍኣሉን ኣለና።  

ውህደትና ብምትራር፡ ነቶም ብግዜ ዝተፈተኑ መትከላት ልኡላዊነት ሃገራት ክንከላኸል፡ ኣብ ግዝኣታዊ ሓድነት፡ ምክብባር፡ 

ሰላማዊ ህላወ፡ ናይ ሃገራት ምርጫ መንገዲ ማሕበረ-ቁጠባ ምኽባር፡ መሰላት ዜጋታትን ስደተኛታትን ምሕላውን ንቻርተር  
ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዓለምለኻዊ ሕግታትን ተኣመንቲ ምዃንን ከድልየና እዩ። ብደረጃ ሃገር፡ ዞባን ዓለምን፡ ንምዕሩይን 

ዘይኮላለፍን (ዘላቒን) ምዕባለ፡ ብኡ ኣቢልና ከኣ ነቶም ቀንዲ ሸቶታት ናይ ዕብየት ዝዀኑ ሰላምን ማሕበራዊ ፍትሕን 
ንምንጋስ ክንጽዕርን ክንተሓጋገዝን ኣለና። ኣንጻር ኣከባቢያዊ ዕንወት ብምቅላስ፡ ኣብ ናይ መጻኢ ዕብየት ደቂ ሰብ ኣንጸላልዩ 

ዘሎ ስግኣት ምልዋጥ የድልየና። እዚ ክንዮ ፍልጠት ወዲ-ሰብን ምዕቡል ቴክኖሎጂን ሳይንስን ዝኸይድ ዕማም እዩ። 

ንኣከባብያዊ ብድሆታት ክስዕር ዝበቅዕ ቴክኖሎጂ ከም ዘየለ ክንግንዘብ ይግበኣና። ካብ’ቲ ኣብ ስስ ዝተሰረተ ቁጠባውን 
ማሕበራውን ሜላ፡ ውሑዳት ሃብቲ ዝኹምሩሉ መኽሰብ፡ ዝሰፍሐ ዘይምዕሩይ ዕድል፡ ጥዕና ዘይብሉን ዘየተኣማምንን 
ኣህላኽነትን ጃምላዊ ብኽነትን ወጺእና መሰረታዊ ለውጢ ምግባር የድልየና።  

 
ክቡር ፕረዚደንት፡ 
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን፡ ኤርትራ፡ ፍትሓዊ፡ ቅኑዕ፡ ሓቀኛ ወካልን ኣድማዕን ዝዀነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኽህሉ 
እትጽዕረሉ ምኽንያት፡ ግዳይ ስጉምቲታት ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ውድብ ዓብሊሎም ዘለዉ ሓይልታትን ኰይና ብምጽናሓን 



ብምህላዋን እዩ። ሽዱሽተ ዕቑድ ይገብር፡ መሰል ርእሰ-ውሳነናን ናጽነትናን ተኻሒድና ኢና። ንሰለስተ ዕቑድ፡ ነቲ ንሓርነትና 
ነካይዶ ዝነበርና ቃልሲ ንምብርዓን ብመሬትን ብሰማይን ብኣረሜንነት ተደብዲብና። ሎሚ ድማ ንዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን 
እገዳን መሰረት ኣልቦ ክስታትን ተቓሊዕና። ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ቤት ምኽሪ ጸጥታኡን፡ ንኣህጉራዊ ሕግታትን ሓያለ 
ውሳኔታት ቤት ምኽሪ ጸጥታን ብምጥሓስ፡ ንዘይሕጋዊ ጎበጣ ልኡላውነት ግዝኣት ኤርትራ ከም ቅቡል ወሲዱ ይቕጽል ኣሎ። 

ምስዚ ኩሉ ተጻብኦታትን ዘይፍትሓዊነትን፡ ኤርትራ - ኣንጻር ደርማሳት ተጻባእቲ ሓይልታት ጅግንነታዊ ቃልሲ ብምክያድ 
ናጽነታ ጨቢጣ። ሎሚ ኤርትራ፡ ኣብ ህዝባን መንግስታን ተመርኲሳ፡ ሃገር ኣብ ምህናጽ፡ መሰልን ክብርን ዜጋታት ኣብ 
ምሕላው፡ ዝነኣድ ዕብየት ኣመዝጊባ ኣላ። ኣብ ኤርትራ፡ ሰላም፡ ርግኣት፡ ጸጥታን ስኒትን ኣሎ። ኣብ ብዙሕነት ዝተሰረተ 
ስጡም ሕብረት ኣሎ። ብናይ ሓባር ቃልሲ ናጽነቱ ዝጨበጠን ብናይ ሓባር መጻኢ ዝተጠምረን ህዝቢ ኣለዋ። ነቲ ንኸባቢናን 
ካልኦት ሓያሎ ከባቢታት ዓለምን ኣሸጊሩ ዘሎ ናይ ጉጅለኣዊነት፡ ኣኽራሪነትን ሽበራን ሓደጋታት ኣወጊዳቶ ትርከብ።  
ኣብ ካልእ ግንባር ከኣ፡ ኤርትራ ንትምህርቲ፡ ጥዕና፡ ሕርሻ፡ ኢንዱስትሪ፡ ትሕተ ቅርጺ፡ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን  
ቀዳምነት ሂባ፡ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝተሰረተ ውሑስ ዕብየት፡ ድልዱል መሰረት ኣንጺፋ ትርከብ። እዚ ድማ፡ ኣብ 
ውሽጢ ዓንኬል ዞባ ምትሕግጋዝን ምውህሃድን ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ወሽመጥን ቀይሕ ባሕርን ዝተሰረተ እዩ። ኤርትራ ነቲ  

ኣብ 2030 ንኽብጻሕ ዝተተለመ ኣጀንዳ ቀጻልነት ዘለዎ ምዕባለ፡ ብዘለዋ ናይ ምዕባለ ራእይን ቀዳምነታትን ብሓጎስ ትቕበሎ። 
ቅድሚ ደረት ግዜኡ ክትበጽሖ ድማ ክትጽዕር እያ። ናብ ምዕባለ ዝግስግስ ጉዕዞኣ ከየቋረጸት፡ ፍልሰት ደቂ ሰብ ብምቅላስ፡ 
ዘይሕጋዊ ስደት ንምህዳእ፡ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ዝበለጸ ናብራ ንኽህልዎምን ሃገሮም ንኽሃንጹን እኹል ዕድላት ኣብ  
ምፍጣር ትሰርሕ ኣላ። ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን እውን ንዞባዊ ሰላም፡ ርግኣትን ጸጥታን ተራኣ ትጻወት  
ኣላ። ኤርትራ፡ ንሰላም፡ ፍትሒ፡ ምዕባለን ከባቢያዊ ዕቃበን እትገብሮ ጻዕሪ፡ ከም ኣካል ናይቲ ዝበለጸ ፍትሒን ምዕሩይ  
ተሳታፍነትን ምእንቲ ክረጋገጽ፡ ሓያል፡ ኣድማዒን ሓቀኛ ወካልን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምህናጽ ዝግበር ዓለምለኻዊ 
ቃልሲ ገይራ እያ እትርእዮ። 

 
የቐንየለይ 

 


