
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፡ ትማሊ 29            
መስከረም ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ወኪሉ ኣብ መበል 75     

ሓፈሻዊ መጋብኣያ ሕቡራት ሃገራት መደረ ኣስሚዑ። ምሉእ ትሕዝቶ ናይ’ቲ 
ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ብማንዛዊ ኣገባብ ካብ ኣስመራ           

ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እነሆ 

 

 

ክቡር ኣምባሳደር ቮልካን ቡዥኪር ፕረዚደንት ሓፈሻዊ መጋብኣያ ሕቡራት 
ሃገራት፡ ክቡር ኣንቶንዮ ጉቴረሽ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት፡ ክቡራትን 

ክቡራንን ተሳተፍቲ ሓፈሻዊ መጋብኣያ፡ ንክቡር ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ 

ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ወኪለ፡ ነዚ ቃል’ዚ ከስምዕ ክብሪ ይስመዓኒ። ናይ 

ሎሚ መጋብኣያ፡ ዓለምና ብሰበብ ህልቂታዊ ኮሮና፡ ኣብ ኣዝዩ በዳሂ 
ቀራናመገዲ ኣብ እትርከበሉ መድረኽ’ዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብ ናይ ዓሚ 
መስከረም 2019 መልእኽቲ ንሓፈሻዊ መጋብኣያ፡ “ድሕሪ ኣስታት ርብዒ 

ዘመን፡ ምስ ምብናን እንኮ-ቐጽራዊ ሕልሚ፣ ከምኡ’ውን ምግልባጥ ቁጠባዊ 

ሚዛን ሓይሊታት ዘኸተሎ ጽዕጹዕ (intense) ውድድርን ነውጺታትን፡ ዓለምና 
ኣብ ቀራና-መገዲ ንሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት” ከምእትርከብ ጠቒሰ ነይረ። 
ንኣፍሪቃና ኣብ ዝምልከት’ውን፡ “ኣብ ውሽጢ’ዚ ርብዒ ዘመን፡ ኣብ ኣፍሪቃ 

ብሕልፊ፡ ጸጋታት’ቲ ክፍሊ-ዓለም ብዘይንሕስያ እናተዘምቱ፣ ምስናይ’ቲ 
‘ግጭታት ምውጋድ!’ ‘ግጭታት ምፍታሕ!’ እናተባህለ ዝጭደረሉ ባዶ 
መብጽዓታት፣ ቅልውላዋት እናተራብሑን እናኸፍኡን ከይዶም፣ ሓደ ቢልዮን 
ህዝቢ ዝያዳ እናተዋሰነ’ዩ ኪመጽእ ጸኒሑ። እዚ ብምውዳይ/ ብምምሽጣር 
ናይ ግዳም ዘመትቲን ዘቤታውያን መሻርኽቶም ብልሽዋት ሰብ ፍሉይ 
ረብሓን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣፍሪቃ ዝወርድ ዘሎ በደል፡ ማዕረ’ቲ 



ኣተሓሳሳብነቱ፡ ቀዳማዊ ኣቓልቦ ኪወሃብ ዝግብኦ ጉዳይ ምዃኑ፡ ምኽራር 

ዝሓትት ኣይኮነን።” ኢለ ጠቒሰ ነይረ። ብቐረባ፡ ንጎዶቦና ቀርኒ-ኣፍሪቃን 

ቀይሕ-ባሕሪን ኣብ ዝምልከት’ውን፡ “ምስናይ’ቲ ኣብ መጀመርያ 90ታት 

ተኸሲቱ ዝነበረ ዕድልን ሓቀኛ ተበግሶታት ንዞባዊ ውህደትን፡ ብዘንቀደ ናይ 

ግዳም ጸይቂ፡ ኣብ ውሽጢ ህዝቢታት ኤትኒካዊን እንዳዊን ምንቛት 
እናሳወርካ - ህውከትን ዕንወትን፣ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ሃገራት ግጭታት 
እናሳወርካ - ዘይርግኣትን ድሕረትን፣ ንሽበራን ሓንከርቲን ሃጓፋት 
እናፈጠርካ፡ መዕለቢ ብዘይርከቦ ህውከት ንህዝቢታት ጅሆ ምሓዝ፣ ነቲ ዞባ 

ከቢድ ክሳራ’ዩ ኣስዒቡሉ። ኣብዚ’ውን፡ እቲ ቀንዲ ተሓማዪ፡ ናይ ግዳም 

ምትእትታውን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፡ ትማሊ 29 
መስከረም ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ወኪሉ ኣብ መበል 75 ሓፈሻዊ 
መጋብኣያ ሕቡራት ሃገራት መደረ ኣስሚዑ። ምሉእ ትሕዝቶ ናይ’ቲ 
ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ብማንዛዊ ኣገባብ ካብ ኣስመራ ዘመሓላለፎ 
መልእኽቲ እነሆ፦ ዝምቡዕ ፖሊሲታትን ዘይኰነ፡ ዕማኾ ዘቤታውያን 
ብልሽዋት ሰብ ፍሉይ ረብሓ’ዮም።” ኢለ ጠቒሰ ነይረ። ዝኸበርክንን 
ዝኸበርኩምን ተጋባእቲ! ብዘይካ ዓመት-ዓመት ዝደጋገም ኣቤቱታ፡ እንታይ 

ሓድሽ ኣሎ? እቲ ሓድሽ፡ ህልቂት ኮሮና’ዩ። ምስናይ’ቲ ኣሰቃቒ መልክዕ 
ኮሮና፣ ኮሮና ከም ‘መበራበሪ ጻውዒት’ (wake-up call) ዝገበሮ ጽቡቕ ነገር 
እንተ’ልዩ፡ ነቲ ብዝተፈላለየ ጣቋ ኪጐላበብን ኪዕበጥን ዝፍተን ሰንኮፍ 

ቁጠባዊን ድሕነታዊን ‘ዓለማዊ ስርዓት’፡ ዕራቘቱ ወይ ዕርቃኑ ከምዝገሃድ 

ገይሩ፡ መለበሚ ማዕዳ ምትሕልላፉ’ዩ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተጋባእቲ! 

ከም ዓሚ፡ ኣብ 2020’ውን፡ “መለበሚ ተቐሲሙ፡ ህዝቢታት ዓለም ናብ 

ትስፉው ናይ ርግኣት፡ ብልጽግናን ሰላምን ጐደና ምእንቲ ኪጐዓዙ፡ ኣድማዒ 

ዓለማዊ ውድብ ስለዘድልዮ፡ ዝያዳ እናተዋሰነን እናለምሰን ዝኸይድ ዘሎ 

ስርዓት ሕቡራት ሃገራት፡ ምሉእ ምትዕርራይ (overhauling) ኪግበረሉ፡ 
ደጋጊምና ለበዋና ከነስምዕ ንፈቱ! 


