
ናይ ሩሲያ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ሚ/ር ዕውደት ናብ ኢትዮጵያ 

 

ናይ ሩሲያ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ላቭሮቭ ናይ ክልተ መዓልቲ ዕውደት ንምግባር ናብ ኢትዮጵያ አብ 

ወርሒ መስከረም 2014 ምብጻሕ ክገብር ምኻኑ ተፈሊጡ አሎ። ምስ ላቭሮቭ ሩሲያውያን አውፈርቲ፤ አብ 

ኢትዮጵያ ወፈሪ ክገብሩ ዝደልዪ ሰብ ነዋይ ሒዙ ዕውደት ክገብር ምኻኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ አሎ። 
ሩሲያውያን አውፈርቲ አብ ናይ ኢንጅነሪንግ፤ ድህሳስ ነዳድን፤ ዕደናን አብ ኢትዮጵያ ክነጥፉ ከምዝደልዩ 
ተፈሊጡ አሎ። 

 

አብ ቀረባ ግዜ 'ጂቢፒ' ግሎባል ሪሶርስ ዝተብሃለ ኩባንያ ሩሲያ አብ ክሊ ዓፋር ናይ ነዳዲ ዳህሳስ ስራሕ 

ንኽጅምር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝተፈራረመ ዝፍለጥ ኢዩ። ሩሲያ ካብ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ናይ ሕርሻ 
ውጽኢት እኳ ዘይትዕድግ እንተጸንሓት፤ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝፈሪ ምህርቲ ዕምባባ ካብ ዕዳጋታት ሆላንድ 
ስለተገዝኦ ዘላ፤ ነዚ ዕዳጋ ብቐጥታ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ረብሕኣ ንምቕያር መንገዲ አየር ኢትዮጵያ ናይ አየረን 
ካርጎን በረራ አብ ቀረባ ግዜ ብቐጥታ ናብ ሞስኮ ክጅምር ምኻኑ ተፈሊጡ አሎ። አብዚ ግዜ እዚ 

ልዕሊ 30 ዝኸውን ፕሮጅክታት ሩሲያ አብ ኢትዮጵያ ንጥፈታት የካይዳ አለዋ። ኢትዮጵያ አብ ምዝርጋሕ ባቡረ 

አብ ተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ልቓሕ ካብ ሩሲያ ክትረክብ ተኽእሎ ከምዘሎውን ሓበሬታት አሎ። ሩሲያ አብ 
ግዜ ሶቪየት ሕብረት አብ ኢትዮጵያ አብ ሓያሎ ኢኮኖሚያዊ ንጥፈታት አብ ጽዓትን፤ ዕደናን ሕርሻን ንኣብነት 

ሃይድሮ ኤለትሪክ አብ ዋካ ማከና፤ መስኖ {አብ ጋምቢላ}፡ ፋብሪካ ትራክተር ወዘተ አብ ኢትዮጵያ ዓብይ 

ተራ ከምዝተጻወተት ድዝከር ኢዩ። 

 

እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ፤ ስርዓት ህግደፍ ነታ ድሮ አብ ምብራቕ አፍሪቃ አብ ወፍሪ {ኢንቨስትመንት} ትነጥፍ 

ዘላ ሩሲያ፤ ናብ ዞባና መጽያ ሓጋዚ ተራ ንኽትጻወት ዝብል ፖለቲካዊ ላግጺ ከስምዕ ተሰሚዑ። እቲ ቀንዲ 
ዕላማ ህግደፍ አብ ገለ ሃገራት ከይደካ ትሕዝቱኡ በዘየገደስ፤ ዕውደት ብምግባር ናይ ቪድዩ ስእልታት ሒዝካ፤ 
አብ ቴቪ ኤረ ንህዝቢ ምድንጋር ኢዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ። አለና አይሞትናን። ዘራይ ንደሊ አለና ዝብል ሑሱር 
ፕሮፖጋንዳ ኢዩ። ሩሲያ አብ ቀንዲ አፍሪቃ ክትህልውን ከይትህልውን ናይ ህግደፍ ሓበሬታ ዘድልያ ሃገር 

አይኮነትን። ህግደፍ ነቲ አብ ግዜ ቃልሲ ንናጽነት ባና ሓርነት ዝወልዓን ልዕሊ 33 ነፈርቲ ዘቃጸለ ጀግና 

ኤርትራዊ፤ አብ ማእከል አስመራ ኤርፖርት ዝተሰውኣ ጀግና ናይ መዘከሪ ወይ ክብሪ ሓወልቲ ደይሰርሕ፤ 

ንአሊክሳንደር ፖሽኪን {Alexander Sergeyevich Pushkin} ሩሲያዊ ዜጋ አብ ማዕከል አስመራ ብኸቢድ 

ወጻኢታት አብ ከባቢ ማይ ጃሕጃሕ አስመራ ሓወልቲ ሰሪሑ ምምራቑ ድማ ንብዙሓት ዘስደመመ ነገር ኢዩ።
እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ህዝቢ ኤርትራ አብ ሕሱም መነባብሮ አብ ዘለወሉ ግዜ ኢዩ። ፑሽኪን አብ ከተማ 

ሞስኮ አብ ሰነ 6፣ 1799 ተወሊዱ አብ የካቲት 10፣ 1837 አብ ከተማ ሲንተ ፕተርስበርግ ዓሪፉ። ፑሽኪን 

ገጣማይን ውሩይ ደራስን ኒሩ። ብኣንጻሩ ድማ እቲ ስውእ ኤርትራዊ ምእንቲ ኤርትራ ዝተሰውኣ 

አብ 1984 ኮይኑ አብ ውሽጢ18 ደቓቕ 33 ነፈርቲ ብስርሒት ኮማንዶ አቃጺሎም፤ እቲ ጅግናውን መተካእታ 

ዘይብላ ሂይወቱ ንሃገሩ ሰዊኡ። 

 

ህግደፍ አብዚ ግዜ ድማ ሩሲያ አብ ቀይሕ ባሕሪ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክትገብር ኢያ ዝብል ሰፊሕ ናይ ወረ 

ዘመተ ህግደፍ ብመንገዲ ጨናፍሩ ባዶ 3ይዝርግሕ አሎ። ሩሲያ ዋላ እኳ ክትገብር ምኻና ባዕላውን 

እንተፍለጠት፤ ንህዝቢ ኤርትራ ሓደጋ አምበር ዋላ ሓንቲ ዝፍይዶ ነገር የለን። ህዝቢ ኤርትራ አብ ሃገሩ 
ንዝገበር ነገርውን ከይዋሳእ ስለዝተኸልከለ፤ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሙሉእ ተዓዛባይ ተቐይሩ፤ አብ ዝባን ሃገሩን 
ህዝቡን ብህግደፍ ዓብይ ገበን ይፍጸም ከምዘሎ ናይ አደባባይ ሚስጢር ኮይኑ አሎ። ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ 
ካብ ሓደ ወጥሪ ናብ ካልእ ወጥሪ ምእታው ከም ቀዳማይ ዕማም ድሰርሓሉ ጉዳይ ኢዩ። 

 

እዚእዚእዚእዚ ዜናዜናዜናዜና መግለጽንመግለጽንመግለጽንመግለጽን አብአብአብአብ ኣሰናኣሰናኣሰናኣሰና ንኣንበብቲንኣንበብቲንኣንበብቲንኣንበብቲ ንምቕራብንምቕራብንምቕራብንምቕራብ ዝገደደኒዝገደደኒዝገደደኒዝገደደኒ እቲእቲእቲእቲ ሓቅንሓቅንሓቅንሓቅን ሓሶትንሓሶትንሓሶትንሓሶትን ንምንጻርንምንጻርንምንጻርንምንጻር ሓጋዚሓጋዚሓጋዚሓጋዚ ብምኻኑብምኻኑብምኻኑብምኻኑ 

ኢዩ።ኢዩ።ኢዩ።ኢዩ።  

 

ካብካብካብካብ ኣበርካቲኣበርካቲኣበርካቲኣበርካቲ ኣሰኣሰኣሰኣሰናናናና 

 


