
ግህሰት ልኡላውነት ብሽፋን ሰላም 

ኣብ ልዕሊ ሩስያ መሸንቆቛ ኣጽቢብካ፡ ብምዕራብ ዝዝወር እንኮ ቁጥባዊ 
ዓለማዊ ስርዓት ምውሓስ ዝዕላማኡ፡ መንኰርኰር ታሪኽ ንድሕሪት ናይ 
ምምላስ ሃቐነ፣ ኣዕኑድ መትከላት ሕ.ሃ. ኣብ ምድልዳል ብዙሓዊ ምሕዝነት 
እናዕነወ፣ ንክቡር ባህጊ ህዝብታትን ሃገራትን ዓለም ዝጻረር ኣዝዩ ሓደገኛ 
ኩነት ፈጢሩ ኣሎ። ምስ ኲናት ኡክራንያ ተኣሳሲሩ፡ ኣብ ምድሪ ኤውሮጳ 
ኣንጠጥዩ ዘሎ ንድሕነት ብዙሓት ሃገራትን ህዝብታትን ዝጸሉ፡ እንተላይ 
ተኽእሎ ኒዩክለሳዊ ኲናት ዘዐርግ ከቢድ ወተሃደራዊ ወጥሪ ውጽኢት ናቱ 
እዩ። ኲናት ኡክራንያ፡ ዛጊት ኣብ ሰላምን ጸጥታን ዓለምና ኮነ ኣብ ዓለማዊ 
ቁጠባዊን ንግዳዊን ንጥፈት ኣኸቲልዎ ብዘሎ ቅልውላውን ዕቑር 
ተኽእሎታቱን፡ ኣብዚ እዋን’ዚ እቲ ዝዓበየ ዓለማዊ ስግኣት’ዩ። ካብኡ ዝዓቢ 
ካልእ ስግኣት ኣሎ ክብሃል ኣይከኣልን።  

ብ4 መጋቢት 2022 ንህልው ዓለማዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ዝወጸ ጋዜጣዊ 
መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ፡ “ዓለምና ብዘፍርሕ መገዲ ኣዝዩ ከቢድ 
መቕዘፍቲ የንጸላልዋ ኣሎ። በዚ ዘሎ ሓደገኛ ኣካዪዳ ንቕጽል እንተኾይንና፡ 
ስግኣት ናይዚ ዕቑር ሓደጋ’ዚ ምንእኣሱ ወይ ዕሽሽ ምባሉ ዝከኣል ኣይኮነን።” 
ኢሉ ነይሩ። ምዕራባውያን፡ ኩናት ኡክራንያ ብመትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ፡ 
ብልቦናን ዕቱብ መንፈስን ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብ ኣብ ክንዲ ምጽዓት፡ ዝያዳ 
ንምትሕልላኹን ምጉሃሩን እዮም ክሰርሑ ጸኒሖም። ጂ-7፣ ኔቶ፣ ሕብረት 
ኤውሮጳን ካልኦትን ምትእኽኻባትን ኪዳናትን፡ ዛዕባ ኣኼባታቶም ሰላማዊ 
ፍታሕ ዘይኮነ፡ ብኸመይ መንግስቲ ኡክራንያ ዝያዳ ኣጽዋር ይዓጥቕ እዩ። 
ማዕከናት ዜና ምዕራብ ብወገነን፡ ደይ መደይ ኢለን፡ ጉዳይ ኡክራንያ ብሰላም 
ክፍታሕ ዝጽውዕ ድምጺ ለባማትን ቅኑዓትን ፖለቲከኛታት ኣብ ምዕባስ እየን 
ዝርከባ። ባህጎም፡ ብመቕዘፍቲን ስቓይን ህዝብታት ኡክራንያን ካልኦትን 
ኲናት ቀጺሉ፡ ሩስያ ኣብ ቀጻሊ ወጥሪ ተጸሚዳ ክትዳኸመሎም እዩ። 

ምስዚ ከቢድ ዓለማዊ ስግኣት’ዚ ብምንጽጻር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት፡ 
ዋላ እኳ ዘስዕቦ ዘሎ ክሳራን ሰብኣዊ ቅልውላውን ዘይድለን ዘሕዝንን 
እንተኾነ፡ ሓደገኛነቱ ምስዚ ክግለጽ ዝጸንሐ ዓለማዊ ስግኣት ዝስራዕ 
ኣይኮነን። ብህዝባዊ ምልዕዓል ናብ ጉሓፍ ታሪኽ ዝተደርበየ፡  ሓደ ተስፋ 
ዝቘረጸ ጉጅለ፡  ንህዝቢ ትግራይ ጀሆ ሒዙ፡  ካብ ተሓታትነት ንምህዳም 
ዝገብሮ ዘሎ ዓቕሊ ጽበታዊ ምዕልባጥ ጥራይ’ዩ። ብቐንዱ ንመንግስቲ 
ኢትዮጵያ ዝምልከት ሕጊ ናይ ምኽባር ዘቤታዊ ጉዳይን ልኡላዊ ሓላፍነት 
መንግስቲን ድማ’ዩ። ካብኡ ንላዕሊ ዝኸይድ ኣይኮነን።  



እቲ ሓቂ እዚ እናኾነ፡  ኣመሪካን ሕብረት ኤውሮጳን፡  ብኣንጻር ኣብ ጉዳይ 
ኡክራንያ ዘሎዎም ኣተሓሕዛ፡  ንውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዞባዊን 
ኣህጉራዊን ስግኣት ኣምሲሎም፡  እቲ ጉዳይ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ከይተረፈ 
እናሻዕ እናልዓሉ ዓለማዊ ዛዕባ ክገብርዎ ደጋጊሞም ሃቂኖም እዮም። ደለይቲ 
ሰላም ተመሲሎም’ውን፡  “ፍሉያት ልኡኻት” ዝብልዎም እናመዘዙ፡  ባብ 
ምትእትታው ክኸፍቱ ብዙሕ ሃሊኾም። ርግጽ’ዩ ቅንዕና ዘለዎ ጻዕሪ ሰላም 
ኣይጽላእን ጥራይ ዘይኮነ፡  ዝድገፍ እውን’ዩ። ኣብ ገሊኡ ድምጺ ሰላም 
ምዕፋን፣ ኣብ ገሊኡ ብሽፋን ሰላም ልኡላውነት ሃገራት ምግሃስ ግን ቅቡል 
ክኸውን ኣይክእልን።  

ሓዳስ ኤርትራ 

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ 

ሓሙስ 13 ጥቅምቲ 2022 


