ሰማእታትና - - - ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ቃልና

መሓመድ ኑር ያሕያ
ኣብዚ ዓመት’ዚ ምስ’ቲ ኩሉ ለበዳ ኮሮና ዘውርዶ ዘሎ ቊጠባውን ማሕበራውን ጉድኣት፡ ብዙሓት
ሃገራትን ህዝብታትን በዓላቶም ኣገዳስነቱን ታሪኻውነቱን ብዘየገድስ ደው ኣቢሎምሉ ዘለዉ ህሞት፡
መዓልቲ ጀጋኑ ሰማእታትና ነኽብር ኣሎና። ጀጋኑ ሰማእታትና ዘረጋገጽዎ ክብሪ ጭርሖታት
ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እዩ። ነዞም ካባና ዝኸበሩን ንሕና ሓራ ኮይና ንኽንነብር
ዝኸበረ ሂወቶም ዝወፈዩን ሰማእታትና ኣብ ሕድሮም ጸኒዕና ከም ዘሎና ድማ ነረጋግጸሎም።
ብመሰረት ዘውጻእናዮ ናይ መጻኢ ፕሮግራም፡ ራህዋን ብልጽግናን ሃገርና ብዘውሕስ መጻኢና
ወሲና፡ ጉዑዞ መስርሕና ኣነጺርና ኣሎና። እዚ ድማ ንሃገርና ሰላም፡ ርግኣትን ብልጽግናን
ንዜጋታትና ኸኣ ክቡር ሂወት ዘውሕስ እዩ። ኣብ ዞባና ሰላም፡ ሰናት ጉርብትና፡ ምውህሃድን
ምምልላእን ንምርግጋጽን ሃገራት ዘለወን ጸጋታት ሓቢረን ንኽጥቀማሉን ክንጽዕር ኢና። ህዝቢ
ዞባና ኣብ ዝሓለፈ ናይ ውግእን ሽግርን ዓመታት ንዝኸሰሮ ንምምላስን ነቲ ዝጸንሐ ናይ ቅርሕንቲ
ተጻብኦን ሃዋሁው ናብ ምትሕግጋዝን ሓቀኛ ሽርክነትን ንምልዋጥን ጸጋታተን ንረብሓ ህዝብታተን
ብምውፋር ስልጡንነት ዜጋ ናይ’ዚ ዞባ ንዓለም ከመስክራ ኣለወን። ሓደ ዝዓበየ ኣብነት ናይ’ዚ
ኸኣ ህዝቢ ኤርትራ ነታ ዝኸበረት ዕለት፡ መዓልቲ ሰማእታቱ ኣብ ዝኽብረላ ዝነበረ እዋን፡ ክቡር
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ 2018 ናብ ሓድሽ መሪሕነት ኢትዮጵያ ዝሰደዶ መልእኽቲ
እዩ። ሽዑ ክቡር ፕረዚደንት ኣብ መልእኽቱ ናይ ሰላም ኢድ ብምዝርጋሕ ናይ ተጻብኦ ኩነታት
ኣብቂዑ፡ ነቲ ወራር ስርዓት ወያነ ዘስዓቦ ምፍሳስ ደምን ዕንወትን ኣብ’ቲ ቅድሚ ወራር ዝግስግስ
ዝነበረ ኣጠቓላሊ ወፍሪ ልምዓት ዘውረዶ ዕንወትን ህዝቢ ብምምዝባል ዝፈጠሮ ማሕበራዊ
ሽግራትን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስቲን ኤርትራ ዘውረዶ ከቢድ ጾርን ንምስጋር መድረኽ ሰላም

ብዘይ መንጐኝነትን ምኽኒትን ብህጹጽ ክጅመር ኣዊጁ። እዚ ኸኣ ብዘይጥርጥር ንልቦናን ርሑቕ
ፖለቲካዊ ጠመተን መንግስቲ ኤርትራ ዝሕብር ትርጉም ኣለዎ።
ሎሚ’ውን ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ኣብ መዓልቲ ጀጋኑ ሰማእታትና፡ ኣብ መንጐ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ
ዘሎ ምትእስሳር ንምድልዳልን ንምውሓስን ኣብ መንጐ ሃገራት ዞባ ኲናትን ግርጭትን ንኸይድገም
ዝዓግት መካኒዝም ኣብ ምስኣል እወታዊ ኣበርክቶ ንምግባርን ምስ ሃገራዊ ጸጥታ ዝሳነ ሰላምን
ርግኣትን ዞባና ንምውሓስን ሰላማዊ ፖለቲካዊ መስመርና ከም እንቅጽሎ ነረጋግጽ።
በዚ ኣጋጣሚ ንሕና ኩሉ ግዜ ልዑልነትን ክብርን ሃገር ዝዓለመ ሕድሪ ሰማእታትና ከም
እንትግብር ነረጋግጽ። መታን ህዝቢ ኤርትራ ኣብዛ ኣብ መላእ መሬታ፡ ባሕራን ኣየራን ምሉእ
ሉኣላውነታ ዘውሓሰት ናጻ ሃገር ክቢሩን በሪኹን ክነብር። *
ክብርን ዝኽርን ንሰማእታትና!!

