
ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ክቡር 

ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለጺ 

 

(ምስ ሩስያዊ መዘናኡ ኣብ ዝሃቦ ሓባራዊ ጋዜጣዊ ዋዕላ) 

ሶቺ፡ 22 መጋቢት 2023  

ዝኸበርካ ሰርገይ ላቭሮቭ - ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈደረሽን ሩስያ! 
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን! ፈለማ ኣብዛ ምጭውቲ ከተማ ሶቺ፡ ኣቐዲሙ 
ዝጀመረ ሕውነታዊን ኣጠቓላልን ዝርርብ ንኽቕጽል ዕድል ንዝሃቡና፡ 
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭን መንግስቲ ፈደረሽን ሩስያን 
ዓሚቝ ምስጋናይ ክገልጽ ኣፍቅዱለይ። ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ ናብ ኤርትራ 
ዝገበርካዮ ኣገዳሲ ምብጻሕን ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ 
ዘካድካዮ ዝርርብን፡ ነቲ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ዝምድናና ዘጉልሕ ጥራይ 
ዘይኮነ፡ ኣጠማምታናን ኣካዪዳናን ኣብ ጉዳያት ክሳብ ክንደይ ዝተጣመረ 
ምዃኑ ዝመስከረ ምንባሩ ክገልጽ እፈቱ።  

ኣንጻር’ቲ ተጻባኢን ጸቓጢን እናማህመነ ዝኸይድ ዘሎን እንኮ-ቝጥባዊ 
ስርዓት፡ ብሓባር ደው ኢልና፡ ነቲ ዓንዲ ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ 
ምኽባር ልኡላውነት ሃገራት እናጸዋዕና ምዕሩይን ፍትሓውን ግሎባዊ ስርዓት 
ንኽሰፍን ንጽዕር ኣለና። ኣንጻር ቁጠባዊ ጸቕጢ፡ ዘይሕጋዊ እገዳን ዕጽዋን 
ብሓባር ደው ኢልና ኣሎና። ኣንጻር’ቲ ንዓለም ናብ ጠርዚ ዝደፍእ ዘሎ 
ዘይሓላፍነታዊ ፖሊሲታት ድረታን ዕብለላን፡ ከምኡ’ውን ኣንጻር ስይጠና 
ሃገራትን መራሕተንን ብሓባር ንቃለስ ኣለና። ኣንጻር’ቲ ጎይቶቱ ‘ጸላእቲ’ 
ኢሎም ንዘጠመቕወን ሃገራት ኣፍሪቃን ካልኦትን ዒላማ ዝገብር እምበር 
ንፍትሒ ዘይግደስ ነውራም ቤት ፍርዲ ኣህጉራዊ ገበናት ብሓባር ደው ኢልና 



ኣለና። ኣንጻር ቅሉዕ ግህሰት ናጽነትን ልኡላውነትን ሃገራትን ዝምታ 
ጸጋታተንን ከምኡ’ውን ምድስካልን ምግባትን ሃብተንን ብሓባር ደው ኢልና 
ኣለና። ብሓባር ንሰላም፡  መሰል ሃገራት ንናጻ ሕርያን ምዕባለን፡  ንምዕቃብ 
ተፈጥራዊ ጸጋታተን፡  ባህለንን ክብሪታተንን ደው ኢልና ኣለና። ንሰላማዊ 
ብሓባር ምንባር፡  ምትሕግጋዝን ሓድነትን ብሓባር ደው ኢልና ኣለና። ኣብ 
ክልተኣዊ ደረጃ፡  ኤርትራን ፈደረሽን ሩስያን ኣብ ፖለቲካ፡  ዲፕሎማሲ፡  
ቁጠባ፡  ንግዲ፡  ወፍሪ፡  ማሕበራዊን ባህላዊን ጸጥታዊን ጽላታት ብቐረባ 
ክሰርሓን ጥቡቕ ምትሕግጋዝ ክህልወንን ድሌትና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ 
ዝርርብና ነዚ ናይ ሓባር ዕላማታት ዘዐውት ጭቡጥ ስጉምቲታት ብግቡእ 
ዳህሲስናዮ ኣለና። 

ነዚ ዕድል’ዚ ተጠቒመ፡  ናይ ኤርትራ መትከላዊ መርገጺ ከነጽር እደሊ። 
ሩስያ ንምዕናው ተባሂሉ ብዘሕዝን ኩነታት ንዩክሬንን ህዝባን ገንሸል ዝገብር 
ዘሎ ምስምስ፡  ልክዕ ከምቲ ንታይዋን ምስምስ ተጠቒምካ ብዝኾነ መልክዕ 
እንተላይ ብጎነጻዊ ግጭት ንሰላማዊ ዕብየት ቻይና ደው ምባል ዝሓለነ እዩ። 
እዚ ዘይሓላፍነታዊ ፖሊሲታት’ዚ ንሰብኣውነት ብሰፊሑ ኣብ ሓደጋ ዘእተወ 
ኮይኑ፡  ካብ ህዝብታት ዓለም እንተላይ ኣብ ኣመሪካን ኤውሮጳን ተሪር 
ተቓውሞ ክገጥሞ ምርኣይ ዘገርም ኣይኮነን። ኣብ መደምደምታ፡  ንስለ’ቲ 
ምቕሉል ኣቀባብላኡን ምሕዝነቱን ንኽቡር ሰርገይ ላቭሮቭ አመስግን። 

ሓዳስ ኤርትራ 25 መጋቢት 2023 


