
ስምምዓት ሰላም ንምድንፋዕ. . ጉዑዞ ይቐጽል 

መሐመድ ኑር   የሕያ 

 

መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ ፈለማ በረራኣ ናብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ 

ሞቃዲሾ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክትፍልም ምዃና ትጽቢት ከም ዘሎ፡ መርበብ 

ሓበሬታ ንዩ ሶማሊ ካብ ግሮይ ኦንላይን ዝረኸበቶ ሓበሬታ ኣቃሊሓ። 

ምጅማር በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ሞቃዲሾ፡ ድሕሪ ኣስታት ወርሒ 

ማለት ኣብ ዕለት 18 ሓምለ ናይ ፈለማ በረራኣ ናብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ 

ኣስመራ ብኣጋጣሚ ዝኸውን ዘሎ እዩ። 

ድሕሪ 20 ዓመት ኣቢሉ፡ ናይ ፈለማ ነፋሪት ኢትዮጵያ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ 

ኣስመራ ክትዓልብ እንከለ፡ ድሕሪ ገለ መዓልታት ድማ ነፋሪት መንገዲ ኣየር 

ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦለ ድሕሪ ምዕላባ፡ መንገዲ ኣየር 

ኢትዮጵያ ድሕሪ 40 ዓመት ማለት ካብ 1977 ኣብ መንጎ ክልተኤን ሃገራት 

ኰናት ዝተኽስተሉ እዋን ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ተቛሪጾ ዝጸንሐ በረራ፡ ናብ መዕርፎ 

ነፈርቲ ሞቃዲሾ ጉዕዙኣ ክቕጽል`ዩ። 

ብሓቂ ኣዝዩ ዓቢ ብስራት ዝሓዘለ ዜና ኮይኑ፡ እዚ ድማ ውጽኢት ናይ ኣብ 

ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዝተገብረ ርክባት ሰለስቴኦም መራሕቲ ኤርትራን 

ኢትዮጵያን ሶማልን (ዕለት 09 ሓምለ፡ ምብጻሕ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ናብ 

ኣስመራ፡ ዕለት 14 ሓምለ፡ ምብጻሕ ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣዲስ 

ኣበባ፡ ዕለት፡ 28 ሓምለ፡ ምብጻሕ ፕረዚደንት መሐመድ ዓብዱላሂ መሐመድ ናብ 

ኣስመራ) ስለስቴኦም መራሕቲ ሃገራት፡ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ምትሕግጋዝን 

ስምምዓት ክታማቶም ኣንቢሮም፡ ኣህዛብ ናይዚ ከባቢ ነንሕድሕዶም ክቀራረቡን፡ 

ርክባቶም ኣብ መንጎኦም ከቀላጥፉን፡ ሱሉሳዊ ረብሓታት ናይ ሰለስቴኦም ኣህዛብ 

(ኤርትራ - ኢትዮጵያ - ሶማሊያ) ክሕይል ምእንቲ፡ ቀጥታ ንዝተሰማማዑሉ 

ነጥብታት ኣብ ባይታ ክትግበራ ከም ዘለዋ መምርሒታት ብወገኖም ተዋሂቡ። 

በዚ መሰረት፡ ዞባና ቀርኒ-ኣፍሪቃ ዘላቒ ሰላም ከሰፍኖ፡ መዋእል ኣብዚ ዞባ ዝቐጸለ 

ኰናትን ስቅያትን ንከብቅዕ፡ መንግስቲ ኤርትራ ብመሪሕነት ክቡር ፕረዚደንት 

ኢሰያስ ኣፈወርቂ፡ ቀጻሊ ጻዕርን ጥሙሕን እናንጸባረቐ ክቕጽል ምእንቲ፡ ነቲ 

ዝተሰማማዑሉ ነጥብታት ናብ ክውንነት ንምግሃድን ንምትግበርን፡  ኣብ 10 ነሓሰ 

ናብ ኣዲስ ኣበባ፡ ኣብ 13 ነሓሰ ድማ ናብ ሞቃዲሾ፡ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ 

ኣቶ/ ዑስማን ሳልሕ ከምኡ`ውን  ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝኾነ 

ኣቶ/ የማነ ገብረኣብ ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ክብገስ ብክቡር 

ፕረዚደንት መምርሒ ተዋሂቡ። ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ሰበ-ስልጣን 



ክልቴአን ሃገራት ተራኺቦም፡ ዝተሰማማዑለን ነጥብታት ብመንገዲ ሓበራዊ 

ኮሚተታት ንምትግባር ዝዓለመ ዘተ ኣካይዶም። 

ስላም፡ ረብሓ ኣህዛብ ዝሕሉ ስለዝኾነ፡ ኣህዛብና ናይ ብሓቂ ደስተኦምን ሓጎሶምን 

ብዘይቃልዓለም ገሊጾም እዩም። ርክባት ሰለስቴኦም መራሕቲ ኣብ ኣስመራን ኣዲስ 

ኣበባን፡ ነዚ ድልየት`ዚ ዘንጸባርቖ ሓቂ`ዩ። 

እዚ ከይኣከል ድማ፡ ኣብዚ ዞባና ዝረአ ዘሎ ጩራ ሰላም ጆባእ እና በለ፡ ኣብ ስደት 

ዝርከባ ማሕበረ-ኮማት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ብሓባር ናይ ድጋፍ ሰለማዊ 

ሰልፋታት ተኻይደን፡ ብርክት ዝበላ ማሓዙትን ይዕሩኽን ኤርትራ ከምኡ`ውን 

ፖሎቲካውያን ሓይልታትን ኣህጉራውን ዞባውን ትካላት ነቲ ዝስራሕ ዘሎ ታሪኻዊ 

ሰላም ሓጎሰን ዕግበተን ክገልጻ እንከለዋ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ብግርጭት 

ዝሕመሳ ዘለዋ ካልኦት ወገናት፡ ነዚ ተፈጺሙ ዝርከብ ሰላም ከም ኣብነት 

ክኽተሎኦን ከዘውትሮኦን ጻውዒተን ኣቕሪበን። 

ክሳብ ሕጂ፡ ሰጒሚ ናይዚ መስርሕ ብጽቡቕ ኣንፈት ይከይድ ኣሎ። ኣብ 

መወዳእታ፡ እዚ መስርሕ ሰላም ብዓወት ክዛዘም እናተመነና፡ ኣብ መልእ ቀርኒ-

ኣፍሪቃ ምብራቕ ኣፍሪቃን ሰላም ሰፊኑ፡ ብልጽግናን ምዕባለን ጸጥታን ኣብ ቀይሕ 

ባሕርን ፈለግ ኒልን ከንጸባርቕ ዘጠራጥር ኣይኮነን።   

 

      

 

 

     

 


