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ጨቋኒ ምልኪ ክዓኑ፡ ሓድነትና ይሓይል ፍርሕና ይወገድ 

እስክንድር ናቫልኒ ኣቦ-መበር ቀጽሪ ተቓውሞ ሩስያ ፈደሬሽን ምስ ጋዜጣ ዘኢኮኒሚስት ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ 
መሰረት ብምግባር፡ ኣብ ኤርትራ ነጊሱ ዘሎ ራዕድን መፍትሒኡን ኣመልኪተ ዘዳለኽዎ ደብዳቤ ምዃኑ ኣቐዲመ 
ክሕብር እፈቱ። ትሕዝቶ ናይ’ቲ መልእኽቲ ድማ እነሆ። 

ሕቶ፡  ንስኻ ሓደጋ ከየጋጥመካ ኣይትፈርሕን ኣይትሰግን? 

መልሲ፡ ናይ ውልቀ መርገጽ ክትፈልጥ እንተደሊኻ፡ ኣነ ዝስግኣሉ ዝፈርሓሉ ምኽንያት የብለይን። 

ሕቶ፡  ሓደ ብደረጃ ዓለም ከይተረፈ ኣዝዩ ዘስግእ፡ ዝፍራሕ ከም ቭላዲም ፑቲን ዝበለ ሰብ ከ ኣየስገአካን? 

መልሲ፡ ውልቀ ሰብ’ዩ እንታይ ክሰግኣሉ፡ 

ሕቶ፡ እንታይ ደኣ የስገኣካ የሰክፈካ ? 

መልሲ፡ ንዓይ ዘሻቕለኒ ቭላድሚር ፑቲንን ኮራኹሩን ዘይኮነስ ህዝቢ ሩስያ ባዕሉ’ዩ። ንዓይ ሰለም ከየብል ዝገብረኒ ስነ-
ኣእምሮ ህዝቢ ሩስያ ፈደሬሽን’ዩ። ፑቲን ይብድለና ይውጽዐና ኣሎ ግን እንታይ’ሞ ክንገብር ብዝብል  ብፈኸራ  
ፑቲንን ኮራኹሩን ተዳሂሉ ከይጃጁ’ሞ፡ ኣንጻር’ዚ ጨቋኒ ምቅላስ ኣይከኣልን ኣብ ዝብል ከይበጽሕ’ዩ። ህዝቢ ሩስያ 
ፈደሬሽን ንምልኪ ኢዱ ከይህብ፡  መጻወቲ ክፍሊ ጸጥታ ፑቲን ኮይኑ ከይተርፍ’ዩ ዘሻቕለኒ። 

ብኣህጉራዊ ደረጃ ብዝተገብረ ተደጋጋሚ መጽናዕትን ምርምርን ክረጋገጽ ከም ዝተኻእለ፡ ኤርትራ ሃገርና ብራዕዲ 
ትመሓደር ዘላ ሃገር ምዃና’ዩ። ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ካብ ንቡር ኣካይዳ ካብ ዝወጽእ ነዊሕ ገይሩ’ዩ። ከምኡ ኢሉ 
ድማ’ዩ ዝቕጽል ዘሎ። እቲ ብኢደ ወነኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተወጢሑ ዘሎ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ህዝቢ ኣይኮነን ዘመሓድር 
ዘሎ። እንታይ ደኣ ብራዕዲ’ዩ ዝገዝእ ዘሎ።  ነዚ ሓቂ’ዚ ብግቡእ ዝተረደአ ኣቦ-መንበር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት 
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሰነ 2016 ዓለም፡ ብፍላይ ሽማግለ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበንን ኣፍሪቃ ሕብረትን ነዚ ገባሪ 
ሓዳጊ ጉጅለ ግቡእ ኣቓልቦ ክህብዎ፡ ልክዑ ከትሕዝዎ ተስፋ ኣለኒ ዝበለ። 

ሳላ ኤርትራውያንን ተደናገጽቲ ኤርትራውያንን ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ 
ኣህጉራዊ መድረኻት ብወግዒ ቀሪቡ ኣጀንዳ ኮይኑ ክዝረበሉ ተኻኢሉ’ዩ።  ስለዚ ከኣ ዋላ መላኺ ባእታን ኮራኹሩን 
ዓንገልቶምን ሓቂ ክዓባብጡ ከደናግሩ ይፍትኑ እንተሃለው፡ ሎሚ ማሕበረ-ፖለቲካዊ ምስሊ ኤርትራን ህዝባን ኣብ 
ከመይ ከም ኩነታት ከም ዝርከብ ግልጺ ኮይኑ ኣሎ። ህዝቢ ብራዕዲ’ዩ ዝመሓደር ዘሎ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምሕደራ ካብ 
ራዕዲ ወጻኢ ካልእ መግለጺ የብሉን። ጸብጻብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ካብ ጭቡጥ መጽናዕቲ 
ተበጊሱ ዘረጋገጾን ብወግዒ ዝዘርገሖን ሓቂ’ዩ። 

ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ንህዝቢ ኤርትራ ክበሃሎ ዘለዎ ንሱ’ውን ክገብሮ ዘለዎ ነገር እንተሃለወ፡ ወጊድ ፍርሒ ራዕዲ ኢሉ 
ዝባኑ ቀሊዑ መኸተ ኣንጻር ዘቤታዊ ምልኪ ኢሉ ከለዓል’ዩ። ኩሉ’ቲ ብባህርን ብረብሓን ምስ መላኺ ጉጅለ ዘይራኸብ 
ከብድን ሕቖን ኤርትራዊ ዜጋ፡  ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ዝተጸመምክዎ ዝተደናገርክዎ ዝተረገጽክዎ ይኣኽለኒ በቃ እምቢ 
ንምልኪ ኢሉ ሓድነቱ ኣደልዲሉ ንመሰሉ ምቅላስ’ዩ። ከምኡ ምግባር ንባዕልኻ ‘ምበር ንስለ ካልእ ኢልካ ዝግበር ዕማም 
ኣይኮነን። ንገዛእ ርእስኻ ክሕሸካ ብነጻነት ክትነብር፡ ብኣወንታዊ  ታሪኽ ክትስነድ፡ ናብ ውሑስ ሓርነት ከተሰጋግር 
ኢልካ ዝብጻሕ ውሳኔን መኸተን’ዩ።  

እስክንድር ናቫልኒ ኣቦ-መበር ቀጽሪ ተቓውሞ ሩስያ ፈደሬሽን ፑቲን ከምዘየፍረሖ ገሊጹ። ዘፍረሓኒ ወይ ዘስገኣኒ ኣብ 
ህዝቢ ሩስያ ኣንጻር ምልኪ ዝፍጠር ርእሲ ምድናን፡ በለጻዊ መንገዲ ከይስዕርር ጥራሕ’ዩ ኢሉ። ህዝቢ ንመላኺ ኢድ 
ክነስእ እንተጀሚሩ፡ ብመላኺ እንተ ርዒዱ ኣእምሮኡ ናብ ንቡር ክምለስ ከጸግም’ዩ። መላኺ ፑቲን ዝያዳ ክጭክን 
ዕድመ ድማ ክረክብ’ዩ። እዝዩ ንዓይ ዘፍረሓኒ ዘስገኣኒ ኢሉ እስክንድር ናቫልኒ። 
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ኣብ ሓደ እዋን ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ፕረሲደንት ዝነበረ ፍራንኪሊን ዲሌኖ ሩዝቤልት ንፍርሒ 
እንተዘይደፊርና’ያ፡ መመሊሳ ክትደፍረና’ያ። ራዕዲ እንተዘይመኪትናዮ ከም ሰባት ከም ህዝቢ ከልምሰና’ዩ። ስለዚ 
ኣመሪካውያን ንፍርሒ ራዕዲ ኒዮው ንበሎ ክብል ተሪር መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ነይሩ።  በዚ ከኣ ብራዕዲ ተዋሒጡ 
ዝነበረ መንፈስ ኣመሪካውያን ተበራቢሩ። ደፊሩ። ነተን ኣይከኣላን ዝብል ግምት ሂብወን ዝነበረ ዓበይቲ ፋሽሽታውያን 
ሓይልታት “ኤክሲስ”  ማለት ጀርመን ጃፓን  ኢጣልያን ፊት ንፊት ገጢሙወን። ተዓዊቱ ድማ።  

ኣብ’ዚ እዋን ንሕና  ኤርትራውያን ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ኣእምሮና ክቐረጽ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ናይ ኣይንኽእልን 
ኣይንኽእሎምን ራዕዲ ሕቡሳት  ምቑሓት ንኸውን ከይንህሉ ነብስ ወከፍና ነብስና ክፍትሽ ይግበኣና። ስለምንታ’ሲ 
ኣይንኽእልን እንተኢልና እንተፈሪሕና ብራዕዲ ሸቖጥቆጥ እንተደኣ ኢልና ምንባርና ምንባር ዘይኮነስ ኣይነበር ኮይኑ’ዩ 
ክቕጽል። ባርነት ብደውካ ሞት’ምበር ምንባር ከምዘይኮነ ንስሕቶ ኣይመስለንን። ሕጂ ንነብሮ ዘለና ባርነታዊ ህይወት 
ምዃኑ እንተዘይተሰቊሩና፡ ካብ’ዚ ክንወጽኢ እንተዘይ ተቢዕናን ሓቢርናን ዋላ ድሕሪ ሞትና’ውን ታሪኽና፡ ታሪኽ 
ረዓድቲ ከም ዝኸውን ኣይንስሓት። 

እዚ ናይ ጥፍኣት ጉጅለ ህዝቢ ምስ ህዝቢ፡ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት፡ ብሄር ምስ ብሄር፡ ወተሃደር ምስ ወተሃደር 
እናጋጨወ ዕድመ ስልጣኑ የናውሕ ኣሎ። ተሞክሮኡ ከምኡ’ዩ ዝምስክር። ሕጂ ዝገበሮ ዘለውን ንሱ’ዩ። ሕድሕድና 
ብምግጫው፡ ኣዝዩ ዘሰቅቕ ግፍዕታት ብምፍጻም ክንርዕድ ከም ዕላማ ሒዝዎ ዝመጽአን ዝሰርሓሉ ዘሎን’ዩ። ስለዚ ነቲ 
ንሱ ዝጥቀመሉ ሃገራዊ ህዝባዊ ዝመስል ጸረ-ህዝቢ ጸረ ሃገር ሜላታት ንንቀሓሉ። ይኣክል ከኣ ንበሎ። ሞት’ኮ ኣብ 
ዝኸድካ ኺድ ዘይተርፍ ናይ ተፈጥሮ ዕዳ’ዩ። ከይተደበኻ ብደውካ ብሕልና ሞት ግን መሪር’ዩ። 

ኣብ’ቶም ውጹዓት ኣብ ሕድሕድና ዘሎ ኣሉታዊ ሃጓፋት ዘይምትእምማን ብንቕሓትን ግልጽነትን ንዕጸዎ።  ብዕላማ 
ብመትከል ንናበብ። ሓድነት ንግበር። ፍርሒ፡ ራዕዲ፡ ህድማ፡ ተስፋ ምቁራጽ ንመላኺ ዘሻድን ‘ምበር ካብ ሞት 
ዘድሕነና ኣይኮነን። ክንደይ ኤርትራውያን ሃዲሞም። ብገዛእ ወተሃደራቶም ብተመልከተለይ እናተተኮሰሎም፡ ኮነ 
ኢልካ ዝተቐብረ ፈንጂ እናሰገሩ፡ ብነጋዶ ሰብ እናተገፍዑ፡ ኣብ ኣጻምእ ሰሃራ ሓዎም ሓፍቶም እናቐበሩ፡ ኣብ ባሕርን 
ውቅያኖሳትን ሓዎም ሓፍቶም ቀለብ ዓሳ እናኾኑ ሃዲሞም። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግፍዒ ግን ከዲዱ ‘ምበር ኣይቀነሰን። 
እቶም ንስክላ ኣብ ተነጻጻሪ ነጻነት ዘለዎ ሃገረ ስደት ዝበጽሑ ወገናትና፡ እንጀራ ይበልዑ ይህልው፡ ናይ ሕልና ዕረፍቲ 
ግን የብሎምን። ስለምንታይ ናቶም ክብሮም ተሓዲጎም ኣብ ትሕቲ ካልኦት ዝተጸግዑ ጎደሎ መሰል ዘለዎም ሰባት ስለ 
ዝኾኑ።  

ስለዚ ንንቃሕ፡ ንሓርን ንትባዕ፡ እምቢ ንምልኪ ንበል ብተግባር። ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ዶባት ስለ ዝተኸፍተ ስርዓተ 
ራዕዲ ተኣልዩ ማለት ኣይኮነን። እኳ ደኣ እቲ ብስውር ዝፍጽሞ ዝነበረ ተለኣኣኽነት ብግህዶ ዝሰርሓሉን ዝሕበነሉን ዘሎ 
ወቕቲ ኢና ንርከብ ዘለና። ቀዳምነት ንህቦ ርግኣት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ‘ምበር ኤርትራዊ ጉዳይ ኣይኮነን ምባሉ፡ እዚ ናይ 
መን መልእኽቲ’ዩ ብግቡእ ክርደኣና ኣለዎ።  

ንፍርሕን ራዕድን ስዒርና ምስ ምልክን ኮራኹሩን ክንተሓናነቕ ኣለና። ነዞም ኣብ ምቕንጻል ንጹሃት ሰባት ተዋፊሮም 
ፊን ፊን ዝብሉ ዘለው ኣምለኽቲ መላኺ ባእታ ብተግባር ኣይፋል ክንብሎም፡ በቲ ዝርደኦም ቋንቋ ክንግጽቦም ይግባእ።  
እንተደኣ ሓደ ሓያል ፑቲን መራሒ ሓያል ሃገር ሩስያ ፈደሬሽን  ንቀጽሪ ተቓወሞ እታ ሃገር ከፍረሖ ዘይክኢሉ፡ 
ጽግዕተኛ መራሒ ናይ’ዛ ኣብ ድኹም ኩነታት ትርከብ ኤርትራ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ብራዕዲ ዝገዝኣሉ ምኽንያት ክህሉ 
ኣይግባእን።  ሕድሕዳዊ እምነት ጥምረት ትብዓት ጽንዓት  ኣብ ዕላማ ናይ መወዳእታ ዓወት። 

                               ጽገሬዳ ሰዓረ፡ ካብ መላካል ደቡብ ሱዳን 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 10-12-2018 


