
ምሕላው ሃገራዊ ረብሓታትን  

ምዕቃብ ኣህጉራዊ ሰላምን 

 

ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ጻይ ግ፡ ኣብ ትሕቲ “ምሕላው 
ሃገራዊ ረብሓታትን ምዕቃብ ኣህጉራዊ ሰላምን” ዝብል ኣርእስቲ፡ ብኣጋጣሚ 
መበል 95 ዓመት ምምስራት ‘ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ቻይና’ ናይ ዘዳለዎ 
ጽሑፍ ትርጉም እነሆ፦ ቻይና፡ ብ1 ነሓሰ ‘ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት’ 
ዝተመስረተሉ መበል 95 ዓመት ጸምቢላ። ‘ሰራዊት ሓርነት ቻይና’፡ ካብ 
ዝምስረት ኣትሒዙ፡ ኣብ ምግሃድ ታሪኻዊ ዕማም ሃገራዊ ናጽነትን ህዝባዊ 
ሓርነትን ክነጥፍ ጸኒሑ። ኣብ ዝሓለፈ 95 ዓመት ኣብ ትሕቲ መሪሕነት 
ኮምዩኒስታዊ ሰልፊ ቻይና፡ እቲ ሰራዊት ቀጻሊ ዓወታት ተጐናጺፉ። “ህዝባዊ 
ሰራዊት ሓርነት ቻይና” ካብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሩ ክሳዕ ምምስራት 
ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና፡ ንጽጉማት ወገናት ካብ ምሕጋዝ ኣትሒዙ ክሳብ 
ቍጠባዊ ህንጸት፡ ካብ ህጹጽ ረድኤት ክሳብ ቃልሲ ኣንጻር ለበዳ ኮቪድ-19፡ 
ቀጻሊ ኣበርክቶ ብምግባር፡ ካብ ህዝቢ ቻይና ልባዊ ደገፍ ረኺቡ። ሚዛኑ 
ዝሓለወ ወተሃደራዊ ጨናፍር ዝመስረተን፡ ምዕቡል መሳርሒታት ዝወነነን 
ሰራዊት ክኸውን ድማ በቒዑ ኣሎ። “ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ቻይና”፡ 
ንሉዓላውነት፡ ሃገራዊ ክብርን ህዝባዊ ረብሓን ዝሕሉ “ዓቢ ሓጺናዊ መንደቕ” 
ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ ዓለም ሰላም ንምስፋን ዝሰርሕ ጽኑዕ ሓይሊ እውን እዩ። 
ቻይና ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሕጋዊ መንበር ካብ እተውሕስ ንነጀው ኣብ ዘሎ 
ልዕሊ 50 ዓመታት፡ ኣብ ልዕሊ 30 መስርሓት ምዕቃብ ሰላም ተሳቲፋ። 
ብድምር ልዕሊ 50 ሽሕ ሰባት ኣብቲ መስርሕ ብምስታፍ፡ ካብተን ኣብ ባይቶ 
ጸጥታ ቀዋሚ መንበር ዘለወን ኣባላት፡ ቻይና ዝበዝሐ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም 



ዘዋፈረት ክትከውን ክኢላ። ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ቻይና፡  ኣብ ወሽመጥ ዓደን፣ 
ደቡብ ሱዳንን ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ናብ ዝርከቦ ልዕሊ 20 
ሃገራትን ዞባታትን ተዋፊሩ። ኣብ ኣህጉራዊ ምዕቃብ ሰላም ድማ ብንጥፈት 
ተሳቲፉ። ኣብ ምውሓስ ማያዊ ድሕነት፡  ሰብኣዊ ረድኤትን ካልእ 
ስርሒታትን ብዝገበሮ ኣበርክቶ፡  ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ሰፊሕ ናእዳ ረኺቡ። 
ንህንጸት፡  ንደቂ ሰባት ሓባራዊ መጻኢ ዘለዎ ማሕበረሰብን ኣብ ምትግባር 
ዓለማዊ ተበግሶ ጸጥታን ልዑል ኣበርክቶን እውን ገይሩ። ቻይና ወትሩ ኣብ 
መንገዲ ሰላማዊ ምዕባለ ጸቒጣ ትሰርሕ ሃገር እያ። ናጻ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ 
ሰላም ተኸቲላ፡  ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ ምስፋንን ኣህጉራዊ ምዕባለ ኣብ 
ምርግጋጽን ትሰርሕ። ቻይና ኣንጻር ካልኦት ኲናት ኣበጊሳ ኣይትፈልጥን 
ጥራይ ዘይኮነ፡  ንሓንቲ ኢንች መሬት ካልኦት ሃገራት እውን ኣይወረረትን። 
ሃገራት ስነ-ሓሳባ ክኽተላ ኣየገደደትን። ኣብ ልዕሊ ሃገራት ስልጣን ፍርዲ 
ኣየስገደደትን። በይናዊ እገዳ እውን ኣተግቢራ ኣይትፈልጥን። ቻይና ወትሩ፡  
ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሕመረቱ ብኣህጉራዊ ሕጊ ዝምእዘዝ 
ኣህጉራዊ ስርዓት ኣብ ምዕቃብ ትሰርሕ። ኣብ ዕላማታትን መትከላትን 
ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ዝተመርኮሰ ኣህጉራዊ ስርዓታትን ዝምድናታትን 
ክምዕብል ትጽዕት። ቻይና፡  ሓባራዊ መጻኢ ዘለዎ ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ 
ንምህናጽ ተተባብዕ፤ ጥሙር ፕሮጀክት ህንጻ ‘ቅናትን መንገድን’ ኣብ 
ምትግባር ድማ ትርከብ። መደባት ዓለማዊ ተበግሶ ጸጥታን ዓለማዊ ተበግሶ 
ልምዓትን እውን ኣበጊሳ። ንሰላምን ምዕባለን ዘገልግል ብዙሕ ቁጽሪ ዘለዎ 
ህዝባዊ ኣቑሑት ናብ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ኣቕሪባ። ስለዚ ምዕባለ ቻይና 
ንዓለም ዕድል እምበር ብድሆ ኣይኮነን። ቻይና ኣብ ምክልኻል ዝተመርኮሰ 
ሃገራዊ ፖሊሲ ትኽተል። ወተሃደራዊ ሓይላ ድማ፡  ኣብ ምዕቃብ ሃገራዊ 
ልኡላውነት፡  ጸጥታን ልምዓትን ጥራይ ዘተኰረ እዩ። ይኹን እምበር፡  ማዕረ-
ማዕረኡ ቻይና ገና ኣብ ዓለም እታ ምሉእ ብምሉእ ዳግመ-ሕብረት ክትገብር 
ዘይከኣለት እንኮ ዓባይ ሃገር እያ። ኣንጻር ግዳማዊ ምትእትታውን “ናጽነት 
ታይዋን” ዝብሉ ተነጸልቲ ሓይልታትን ብምግጣም ሃገራዊ ልኡላውነታን 
ድሕነታውን ግዝኣታውን ጥምረታን ብጽኑዕ ብምሕላው፡  ንዝኾነ ይኹን 
“ናጽነት ታይዋን” ዝብል ፈተነ ክትቆጽዮ እያ። ሰራዊት ቻይና ንዝኾነ ናይ 
ደገ ሓይልታት ፈጺሙ ኣብ ዋጋ-ዕዳጋ ኣየእቱን። ብዝሓየለ ዓቕምን ዝያዳ 
ዘተኣማምን ኣገባባትን ድማ ንሃገራዊ ልኡላውነትን ጸጥታን ልምዓታዊ 
ረብሓታትን ብጽኑዕ ክከላኸል እዩ። ልክዕ ከምቲ ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ 
ዘስመረሉ፡  “ቻይናውያን ንሰላም ኣኽቢርና ንርእያ፤ ኣብ ዓመጽን 
ምስፍሕፋሕን ድማ ፈጺምና ኣይክንኣቱን ኢና። እንተኾነ፡  ንኹሉ ዓመጽ 
ክንስዕሮ ርእሰ-ተኣማንነት ኣለና። ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉጅለ፡  ኣብ ዝኾነ እዋን፡  



ብዝኾነ መልክዕ፡  ዝኾነ ቁራጽ መሬት ካብ ቻይና ክፈሊ ፈጺምና 
ኣይከነፍቅድን ኢና። ንልኡላውነት፡  ጸጥታን ረብሓን ቻይና ዝጎድእ መርዚ 
ክንውሕጥ ዝጽበየና ሰብ ክህሉ የብሉን።” ቻይና ምስ ኩለን ኣፍቀርቲ ሰላም 
ሃገራትን ህዝብን ዓለም ብምትሕብባር ናይ ሓባር፣ ኩለ-መዳያዊ፣ 
ምትሕብባርን ጸጥታን ንምትግባር፣ ሰላምን ጸጥታን ዓለም ብሓባር ንምሕላው፣ 
ምስ ኣንፈት ዘመነ-ሰላም፣ ልምዓትን ንምኽባርን ድልውቲ እያ። ሓባራዊ 
ዓወት ኣብ ምርግጋጽን፡  ናይ ሓባር መጻኢ ዘለዎ ማሕበረ-ሰብ ኣብ ምህናጽን 
ወትሩ ክትሰርሕ እያ። ቻይናን ኤርትራን፡  ኣብ ባህላዊ ምልውዋጥን ቁጠባዊ 
ምትሕግጋዝን ዝተኮረ ዝምድናታት የስተማቕራ ኣለዋ። ኣብ መጀመርታ 
ናይዚ ዓመት’ዚ፡  ብመሰረት ምርድዳእ ክልቲኦም መራሕተን፡  ስትራተጂያዊ 
ሽርክነት መስሪተን። ዝመጽእ ዓመት፡  መበል 30 ዓመት ጽምብል ምምስራት 
ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራትና ከነኽብር ኢና። ክልተኣዊ 
ዝምድናታት ሓድሽ ልምዓታዊ መድረኽ ዘበግስ ክኸውን እዩ። ቻይና ምስ 
ኤርትራ ብምትሕብባር ሓቀኛ ብዙሕነታዊ ስርዓት ንምትግባር፣ ንኣሃዳውነትን 
በይናዊ እገዳታትን ክትቃወሞ እያ። ኣብ ዓለም፡  ፍትሓውነትን ሚዛናውነትን 
ንምንጋስ ንሓባራዊ ረብሓ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ንምሕላው ክትጽዕር 
እያ። ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ምዕቃብ ሰላምን ልምዓትን ሓድሽ ኣበርክቶ 
ክትገብር እያ። 

ሓዳስ ኤርትራ 

3 ነሓሰ 2022 


