ዊኒፐግ ዩኒቨርሲቲ
ዊኒፐግ፡ ማኒቶባ፡ Ãናዳ
25 መስ…ረም 2016

÷ነታት ሰብƒዊ መሰላትን ƒብ ኤርትራን ተራ ኤርትራዊ ዳያስፖራን
Œቡር ƒቦ መንÅር፡ የቐንየለይ።
Œቡራን ኤርትራውያን ƒሓትን ƒሕዋትን፡
ƒብ’ዚ ሰሚናር’ዚ ምቕራÅይ ደስታ እስመዓኒ። ስለ’ቲ ዝቐረÅለይ ዕድመ ድማ፡ ንጕጅለ
ሰብƒዊ መሰላት ኤርትራውያን-Ãናዳውያን ƒብ ማኒቶቢ፡ ምስጋና ¡ቕርብ። እዚ
ሰሚናር’ዚ ሰለስተ (3) ዕላማታት …ም ዘለዉዎ፡ እቶም ƒዳለውቲ ሓቢሮሙኒ።
1. መÅል 15 ዝŒረ-ዓመት ማእሰርቲ ወይ ቀይዲ ላዕለዎት መራሕቲ ህግሓኤ/ህግደፍ፡
ሚኒስተራት፡ ƒባላት ፓርላማ፡ ላዕለዎት መ—ነናት ሰራዊትን ጋዜጠºታትን ንምዝÃር።
2. ንመንግስቲ Ãናዳ፡ ነቶም Ãብ ፖለቲÃዊ ጭ—ና ንምምላጥ ዚሃድሙ ዘለዉ
ኤርትራውያን ስደተºታት ንÀቕÅል፡ ƒህጕራዊ ግዴታኡ ንምዝኽ‹ር።
3. መንግስቲ Ãናዳ ƒብ ኤርትራ ግህሰት ሰብƒዊ መሰላት መታን …ብቅዕ ንÀጣÅቕ
ንምሕታት።
ብልŒዕ፡ ብዛዕባ ገÅናት ƒንጻር ሰብƒውነት፡ ተራ ኤርትራውያን ƒብ ስደት፡ ተራ
Ãናዳውያንን መንግስቲ Ãናዳን ƒብ ጸጥታዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ƒብቲ ን÷ነታት
ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ ዚምል…ት፡ ውሳµ መርማሪ œሚስዮን ንŒዛረብ’የ ተዓዲመ።
ብዛዕባ’ዚ ሰፊሕ ƒርእስቲ’ዚ ዚተማል¡ ዘተ ንምŒያይድ Ãብዚ ሎሚ ዘለና ዝያዳ ግዜ
ዚሓትት ኢዩ።
እምÅƒር…፡ ንሓፈሻዊ ÷ነታትን ƒድላዪነት ደሞŒራስያዊ ምሕደራን ƒብ ሃገርና
ብዚምል…ት፡ ƒብ ሃለዋት ሰብƒዊ መሰላትን ተራ ኤርትራዊ ዳያስፖራን ዘተ—ረ ብሕታዊ
ሓተታ …ቕርብ እየ። ንተራ Ãናዳውያንን መንግስቲ Ãናዳን ƒብ ጸጥታዊ ባይቶ ሕቡራት
ሃገራት ብዚምል…ት፡ Ãናዳ፡ …ም ሓባራዊ ƒቕራቢት ናይቲ ƒብ ጀነቫ ብዛዕባ ÷ነታት
ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ ዚሓለፈ ውሳµ፡ ƒፍልጦ …ም ዘለዋ …መልŒት እደሊ።
ብዚ·ነ፡ ƒብቲ ƒብ ኦታዋ ƒብቲ ዚመጽእ ሰሙን ምስ ሰÅስልጣን መንግስቲ Ãናዳ ዝገብሮ
ርŒብ፡ ነዚ ሕቶ’ዚን Ãልኦት ንሃገር ዘገድሱ ጕዳያትን ƒልዒለ Œዘራረብ እየ።
ብጠንቂ Ãብ ቍጽጽረይ ወጻኢ ዚ·ኑ ምኽንያታት ƒይ…ƒልኩን’ምÅር፡ ብመሰረት’ቲ
ƒቐዲሙ ተሰሪዑ ዚነÅረ መደብ፡ ትማሊ ሰንÅት 18 መስ…ረም ƒብዚ Œር…ብ ምፈተ⁄
ነይረ። ምኽንያቱ፡ ትማሊ ሰንÅት መÅል 15 ዝŒረ-ዓመት ናይቲ ƒብታ “ኤርትራ ƒብ
ቃራና መንገዲ፡- ታሪኽ ዓወት፡ Œድዓትን ተስፋን” ዘርእስታ መጽሓፈይ፡’ጸላም መስ…ረም
ኤርትራ’ Œብል ዝሰመ⁄ዎ ፍጻሜ ስለዚ·ነ።
ƒብዚ Ãብ ፈለምኡ፡ ቃልሲ ንሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ ዘይንጸል ƒÃል ናይቲ ሓፈሻዊ
ቃልሲ ንደሞŒራሲን ግዝƒተ-ሕግን ም‰ኑ …ነጽር እደሊ። እዘን ƒገደስቲ ባእታታት
እዚƒተን፡ Ãብ ሓድሕደን ዘይነጻጸላ ኢየን። ƒኽብሮት ሰብƒዊ መሰላት፡ ግዝƒተ-ሕግን
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ደሞŒራስያዊ መት…ላትን ምስ ምልÀ ዘየሳንያ ም‰ነን ተመŒሮ ይሕብር። Ãብዚ ƒስዒÅ፡
ነቲ ƒብ መንጎ ሰብƒዊ መሰላት፡ ግዝƒተ-ሕግን ደሞŒራስያዊ ምሕደራን ዘሎ ጥቡቕ
ምትእስሳር …ብርህ Œፍትን እየ።
ብƒÅሃህላ ናይቲ ውሩይ እንግሊዛዊ ፈራዳይ፡ ቶም ቢንግሃም (2010)፣ ግዝƒተ-ሕጊ
“ንÊሎም ሰባት፡ ትÃላትን ƒÃላትን፡ መንግስታዊ ይÊኑ ብሕታዊ፡ እንተላይ ነቲ
መንግስቲ ንገዛእ ርእሱ፡ ብዕሊ ንዚተƒወጁ፡ ብማዕርነት ንዚትግÅሩ፡ብናጽነት ንዘፍርዱ፡
ምስ ƒህጕራዊ መምዘኒታት ሰብƒዊ መሰላት ንዘሳንዩ፡ ሕግታት ተሓተትቲ ዚገብር መት…ል
ኢዩ”።
ƒብ ትሕቲ ግዝƒተ-ሕጊ፡ ÷ሎም ሰባትን ትÃላትን፡ መንግስታዊ ይÊኑ ብሕታዊ፡ ንሕጊ
ይምእዘዙ፣ ƒብ ትሕቲ ፍትሒ ዘመሓድር ሕጊ ተሓተትቲ ይ·ኑ። ልዕልና ግዝƒተ-ሕጊ
ƒብ ዚኽተል ፖለቲÃዊ ስርዓት፡ ሕጊ ልዕሊ ኩሉ ተግባራት መንግስትን ህዝብን’ዩ። ƒብ
…ምዚ ናትና ዚƒመሰለ ግዝƒተ-ሰብ ዚሰፈኖ ምልÃዊ ስርዓት ግን፡ ምሕደራን ƒነባባርን፡
ብዊንታ ውልቀሰብ ወይ ጸቢብ ጕጅለ ውልቀሰባት ይውሰንን ይቕየርን።
እስ… ንእዋናዊ ሃለዋት ግዝƒተ-ሕጊ ƒብ ኤርትራ ብመንጽር’ቲ ህሉው ሃገራዊ፡ ዞባውን
ƒህጕራውን ድንጋገታት ንመል…ት።
ብሃገር ደረጃ፡ ኤርትራ (1) መሰረታዊ መሰላትን ቀንዲ ናጽነታትን ዘረጋግጽ ዚጸደቐ ቅዋም
ወይ ሕገ-መንግስትን (2) ትሕዝቶን ƒተገባብራን ዘነጽር ሲቪላውን ገÅናውን ሕግታትን
ƒለዉዋ። ብƒህጕራውን ዞባውን ደረጃታት፡ ኤርትራ ƒባል ሃገር ናይ ሓያለ፡ …ም (1)
ƒህጕራዊ ውዕል ሲቪላውን ፖለቲÃውን መሰላት (2002)፣ (2) ƒፍሪቃዊ ቻርተር
ሰብƒውን ህዝባውን መሰላት (1999)፣ (3) ውዕል ምውጋዝ ግዱድ ሽቕለት (2000)፣ (4)
ውዕል ƒንጻር ስቅያት (2014)፣ ዚƒመሰሉ ƒህጕራውን ዚባውን ውዕላት ኢያ።
እቲ ሽግር፡ ህላወ ናይዞም ሕጋዊ መሳርሒታት እዚƒቶም ƒብ ወረቐት ጥራይ ም‰ኑ ኢዩ።
ƒብ ግብሪ ƒይወዓሉን። እቲ ƒብ 1997 ዚጸደቐ ቅዋም ዛጊት ƒይተተግÅረን። እቶም
ሲቪላውን ገÅናውን ሕግታት —ነ ƒገባባቶም፡ ብግቡእ ƒይተተግÅሩን። እቶም ƒህጕራዊ
ድንጋገታት …ም ዘየለዉ ተረሲዖም። ዘቤታዊ ተሓታትነት፡ ዞባዊ Œትትል —ነ ƒህጕራዊ
ƒስገዳድነት ዘረጋግጽ ƒገባብ ወይ መÃኒዝም የለን።
እምÅርƒር…ስ ƒብ …ምዚ ዚƒመሰለ ሃዋህው ናይ ቅዋማውን ሕጋውን ባዶሽ ኢዩ እቲ
ጸብጻብ መርማሪ œሚስዮን ሰብƒዊ መሰላት ƒብ ኤርትራ[Report of the Commission of
Inquiry on Human Rights in Eritrea, A/HRC/32/47, 9 May 2016] ሰÅ-ስልጣን ኤርትራ
…ም ገÅናት ƒንጻር ሰብƒውነት ዚቝጸሩ፡ ጃምላዊ፡ሰፊሕን ዚተዋደደን ግህሰታት ሰብƒዊ
መሰላት …ም ዚፈጸሙ ንምእማን ዘኽእል ርትዓዊ መÅገሲታት …ም ዘለዉዎ ዚደምደመ።
እቲ ዝርዝር Œሲታት ገÅን “Ãብ 1991 ƒትሒዙ ባርነት፡ ማእሰርቲ፡ ግዱድ ምስዋር፡
ስቅያት፡ ግፍዒ፡ ዓመጽ፡ ቅትለትን Ãልኦት ኢሰብƒዊ ተግባራትን’ የጠቓልል።
ኤርትራ፡ መሰረታዊ ሕጋውን ትÃላውን ጽገና …ይገÅረት፡ ተሓታትነት ናይዞም ገÅናትን
ግህሰታትን እዚƒቶም …ተረጋግጽ …ም ዘይትኽእል ብምግንዛብ፣ œሚስዮን ሰብƒዊ
መሰላት፡ ጸጥታዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ÷ነታት ናብ ƒኽባር ሕጊ ƒህጕራዊ ገÅናዊ
ቤት ፍርዲ (ƒ.ገ.ቤ.) …ወŒሶ፣ ƒፍሪቃዊ ሕብረት (ƒ.ሕ.) ምርምር …Ãይድን ƒገባብ
ተሓታትነት …ቕውምን፣ ሕቡራት ሃገራትን ƒባል ሃገራቱን ድማ ƒብ ሃሃገረን ንዚህልዉ
2

Åቲ ገÅናት ዚጥርጠሩ ውልቀሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ወይ ናብ ƒ.ገ.ቤ. ን…ቕርባ ዘለወን ግዴታ
…ማልƒ ተላብዩ።
ƒብዚ፡ መርማሪ œሚስዮን፡ ‘ገÅናት …ም ዚተፈጸሙ ዘእምኑ ርትዓዊ መÅገሲታት ƒለዉኒ’
ደƒ’ምÅር ‘ገÅናት ተፈጺሞም’ …ም ዘይÅለ ምግንዛብ የድሊ። ብተወሳኺ፡ እቲ …ም
መወ…ሲ ዚወሰዶ ገደብ ግዜ ንብምሉኡ’ቲ ቀዳማይ ዓሰርተ (10) ዓመታት ዕምሪ ኤርትራዊ
ሃገርነት ዘጠቓልል ብም‰ኑ፡ ብቐንዱ ድማ፡ ƒብ ተግባራት መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ
…ይተሓጽረ፡ እንተላይ ንሕጋውነት ሃገረ ኤርትራ ብዘይ ግቡእ ስለ ዘÃፍእ፡ ሽግራት
ƒለዉዎ።
መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ፡ ዚ·ነ Åደል …ም ዘይብሉ ብምኽሓድ፡ ጸብጻብ መርማሪ
œሚስዮን ፖለቲÃዊ መÅገሲ …ም ዘለዎ ገሊጹ። ኤርትራዊ ዳያስፖራ ንርእሱ፡ ƒብ መንጎ
ደገፍን ተቓውሞን ንመደምደምታትት መርማሪ œሚስዮን ተፈላሊዩ። ብተወሳኺ፡ እቲ
ተቓዋሚ ዳያስፖራ ንሓድሕዱ ተመቓቒሉ፡ ተÅታቲኑ፡ ተተፋኒኑ ብርቱዕ ውሽጣዊ
ƒሉታዊ ጸዓት …መንጩ ጸኒሑ።ፖለቲÃዊ ተቓውሞ ƒብ ዳያስፖራ፡ ብŸመይ ፍልልያቱ
ƒወጊዱ፣ ምትፍናኑ ነÀዩ፣ ƒብ ሃገርና ስሩዕ ደሞŒራስያዊ ምስግጋር ንምምጻእ፡ ƒብ
ብሓባራዊ ራእይ ዚምራሕ ዚተሓተ ናይ ሓባር ፕሮግራም፡ ዓቕምታቱ ጠርኒፉ Àሰርሕ
ይኽእል፧
…ም መÅገሲ፡ ነቲ ƒብ መንጎ ‘ሃገረ ኤርትራ’፡ ‘ህዝቢ ኤርትራ’፡ ‘መንግስቲ ኤርትራ’ ዘሎ
ፍልልያት ብግቡእ Œንግንዘብን ƒነጺርና Œንመምን ይግባእ። ‘ሃገረ ኤርትራ’ ንህዝቢ፡
ሃገር፡ መሬትን መንግስትን እትሓቍፍ መሬት ዓደቦ ናይ ÷ሎም ኤርትራውያን ኢያ።
‘ህዝቢ ኤርትራ’ ማለት ንÊሎም ዜጋታት ኤርትራ፡ ምስ ÷ሉ’ቲ ናይ ነገድ፡ ቋንቋ፡
ባህሊ፡ ሃይማኖት፡ዞባ ብዙሕነቶም ይሓቍፍ። መንግስቲ ድማ፡ ነቲ ƒብ ስልጣን ዘሎ
ስርዓት ህግደፍ ይምል…ት።
ህዝብን ሃገርን ነÅርቲ ኢዮም፣ ናጻ ልኡላዊት ሃገረ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ጸናሕቲ
ኢዮም፣ እዚ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ግን ሓላፊ ኢዩ፣ ውዒሉ ሓዲሩ …ያዲ ኢዩ፣ ብርግጽ፡
ብዚቐልጠፈ ም‹ዱ፡ ዚÅለጸ። ዕምሪ ስልጣኑ ምሕጻር ወይ ምንዋሕ ድማ ፍጹም ƒብ
ኢድና፡ ƒብ ኢድ’ቲ ƒብ ሃገርን ƒብ ስደትን ዚነብር ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ። ውድቀት ናይዚ
ምልÃዊ ስርዓት ብምቅልጣፍ ሓዲሽ ደሞŒራስያዊ ስርዓት ምትÃል ƒብ ኢድና ኢዩ።
ብግብሪ፡ እዚ እንታይ ማለት ኢዩ፧ ፕሮ-ደሞŒራሲ ሃገራውያን ኤርትራውያን፡- (1)
ልኡላውነት፡ መሬታዊ ሓድነትን ሃገራዊ ድሕነትን ሃገረ ኤርትራ ንምዕቃብን
ንምŒል‹ልን፣ (2) ረብሓ፡ ሓድነትን ብልጽግናን ህዝቢ ኤርትራ ንምዕባይ፣ (3) ነዚ
ምልÃዊ ስርዓት ንምቅላዕ፡ ንምንጻጽልን ንምድ‹ምን Àሰርሑ ይግባእ።
ነቲ ƒብ መንጎ ሃገር፡ ህዝብን መንግስትን ዘሎ ፍልልያት መሚና ምስ እንግንዘብ፡
œሚስዮን ንሃገርን ህዝብን ኤርትራ …ም ዘይ…ስስ Œንርኢ ንኽእል። ንብምሉኡ’ቲ
መንግስቲ ኤርትራ’ውን ƒይ…ስስን ኢዩ። ንውሑዳት ሰÅስልጣን መንግስቲ ጥራይ ኢዩ፡
ƒብ ልዕሊ ህዝቢ፡ ስለዚ ድማ፡ ƒብ ልዕሊ ሃገር ገÅን ፈጺሞም Àብል ዚŸስስ።
ይÊን’ምÅር፡ እቲ ጸብጻብ መርማሪ œሚስዮን፡ግቡእ ƒገባብ ዚኽተልን ሓደ Œሱስ ገÅነº
ም‰ኑ Œሳብ ዚረጋገጽ ንጹህ ም‰ኒ ዚƒምንን ሕጋዊ መት…ላት የኽብር ኢዩ። …ምኡ Œንድ
ዚ·ነ ድማ ኢዩ፡ መርማሪ œሚስዮን ነቲ ተፈጺሙ ተባሂሉ ዚጥርጠር ገÅናት ንምጽራይ፡
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ተሓታትነት ንምጽራይ፡ ነቶም ዓመጽ ዚወረዶም ግዳያት ፍትሒ ንምርግጋጽ፡ ሕጋዊ
ስጕምቲታት ንÀውሰዱ ዚተላÅወ።
ብተወሳኺ፡ እቲ ጸብጻብ መርማሪ œሚስዮን; ፍትሒ ንምስፋን Œልተ (2) መንገድታት …ም
ዘለዉ ይሕብር፡- (1) ፍትሒ ንምምሕዳር፡ ተሓታትነት ናይ ዚተጻረዩ ገÅናትን ግህሰታትን
ንምርግጋጽ፡ ንግዳያት ገÅንን ግህሰትን ዚድብስ ግቡእ Ãሕሳ ንምውሃብ፡ ዘኽእል
መሰረታዊ ሕጋውን ትÃላውን ጽገና ዚገÅረት ደሞŒራስያዊት ኤርትራ። ወይ (2) ብመንገዲ
ጸጥታዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ናብቲ ገÅናት ህልቂት፡ ገÅናት ƒንጻር ሰብƒውነት፡ ገÅናት
”ናት ንምምርማርን ንምፍራድን ዚተመዘዘ ƒህጕራዊ ገÅናዊ ቤት ፍርዲ ምቕራብ።
ይÊን’ምÅር፡ Œልቲኡ መንገድታት ምምሕዳር ፍትሒ፡ ብርቱዕ ቀጻሊ ጻዕሪ ዚሓትትን፡
ዓወቱ ƒቐዲምÃ ምርግጋጽ ዘየተƒማምንን ኢዩ።
እቲ ዘይተዓረቕ ሃገራዊ ረብሓታት ናይተን ሓያላት ሃገራት፡ ብፍላይ ድማ ናይተን ቀወምቲ
ƒባላት ጸጥታዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት (ፒ5)፡ ህሉው ጀኦፖለቲÃ ናይቲ ስትራተጅያዊ ግን
…ƒ ዘይርጉእ ዞባ ቀርኒ ƒፍሪቃ፡ ጋብላ ቀይሕ ባሕርን ደቡባዊ ሓውሲ-ደሴት ዓረብን፡ ነቲ
ብምሉእ ድምጺ ናይተን ቀወምቲ ƒባላት Àሓልፍ ዘድሊ ውሳµ ምልƒኽ ናብ ƒህጕራዊ
ገÅናዊ ቤት ፍርዲ ƒጸጋሚ ወይ’ውን ዘይ…ƒል ይገብሮ።
ብተወሳኺ፡ ƒሰራርሓ ƒህጕራዊ ገÅናዊ ቤት ፍርዲ ፖለቲÃዊ መልŒዕ ምሓዙ፡
ንተƒማንነቱ ፍሒቑዎ ኢዩ። ብዝያዳ ድማ፡ እቲ ታሪኽ ናይ ሓራዪ ƒመማምያ ተŸሰስቲ፡
ፍሉይ ƒድህቦኡ ƒብ ƒፍሪቃውያን Œሱሳት1 ምት‘ሩ፡ ማለት፡ እቲ ƒዳላዊ ƒተሓሕዛኡ፡
ƒብ ተƒማንነቱ ƒብ ƒፍሪቃዊ ሕብረትን መብዛሕት¡ን ƒባል ሃገራቱን ዘስዓቦ Œሳራ፡ ነቲ
ብመንገዲ ƒህጕራዊ ገÅናዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ንምንዳይ ÀÃየድ ዚሕሰብ ƒማራጺ ƒብ
Œፍለ-ዓለምና ƒጸጋሚ ይገብሮ። ƒብ ርእሲኡ፡ ƒብ ƒህጕራዊ ቤት ፍርዲ Œሲ
ንምምስራት፡ ምትሕብባር ናይዚ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ይሓትት፤ መንግስቲ ኤርትራ
ÀተሓባÅር ማለት ድማ ዘይሕሰብ ኢዩ። ብግዲኡ፡ እቲ ሃገራዊ ƒማራጺ መንገዲ ናብ
ፍትሒ፡ ƒብ ኤርትራ፡ ƒብ ደሞŒራስያዊ መት…ላት፡ ግዝƒተ-ሕግን ƒኽብሮት ሰብƒዊ
መሰላትን ዚተመር—ስ ምስግጋር ናብ ቅዋማዊ ስርዓት ምሕደራ ይጠልብ።
ƒብ መወዳእታ ትንታµ፡ ንሕና ፕሮ-ደሞŒራሲ ኤርትራውያን ሓደ ስትራተጅያዊ ምርጫ
Œንገብር ይግባƒና። እንታይ ዓይነት ፍትሒ …ም እንደሊ Œንውስን የድሊ - ፈዳይ ሕነን
ቀጻዕን ፍትሒ ዶ ወይስ ƒራምን ƒሐዳስን ፍትሒ፧ ሕነ ምፍዳይ ዶ ዕርቂ ምስፋን፧ ƒብቲ
ƒረጊት ጸልማት ናይ ትማሊ ምንባር ዶ ወይስ ናብቲ ብሩህ ሓዲሽ ናይ ጽባሕ ምምራሽ፧
ƒብ ሓደ፡ ƒብ ÷ሉ ጽፍሕታት ዚÃየድ፡ ሓቛፊ ሃገራዊ ዘተ ብምጽማድ፣ ንህዝብና ጐይታ
መጻኢ ዕድሉ ንም‰ን ዘብቅዕ፣ ንዚተÅደለ ፍትሒ ዘረጋግጽ፣ ንሃገራዊ ዕርቂ፡ ግስጋሰን
ራህዋን ህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል፣ ስትራተጅያዊ ምርጫ ንምግባር ንጽዋዕ ƒለና።
ብመንጽር’ዚ ድሕረ-ባይታ’ዚ፡ እስ… ƒብ ናይ ሓባር መረዳእታ …ብጽሑና፣ ብሓባር
ንምስራሕ ሰረት ንምንጻፍ፡ ƒብታ እነፍቅራ ሃገርና ውድቀት ምልÀን ምጽƒት ሓዲሽ
ደሞŒራስያዊ ስርዓትን ንምቅልጣፍ፣ Àሕግዙና ዚኽእሉ ሓድሓደ መሰረታዊ ሓቅታት

ƒብተን ዛጊት ተታሒዘን ዚጸንሓን ሕጂ ዚÅጋገሳ ዘለዋን ሽዱሽተ ጕዳያት፡ ƒህጕራዊ ገÅናዊ ቤት
ፍርዲ ƒፍሪቃውያን ጥራይ ኢዩ …ሲሱ ዘሎ። እዚ ተርእዮ'ዚ ድማ፡ ሃገራት ƒፍሪቃ ስለምንታይ
ነቲ ቤት ፍርዲ ብƒሉታ …ም ዚጥምታን Ãብኡ ንምንስሓብ የፈራርሓ …ምዘለዋን ይገልጽ።
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ንመል…ት። ሕጽረት ግዜ ƒብ ግምት ብምእታው፡ ƒብ ሰለስተ (3) Œሲታት ገÅን፡ ማለት፡
(1) ባርነት፡ (2) ማእሰርቲ፡ (3) ስቅያት፡ ƒሕጽር ƒቢለ ርእይቶይ Œህብ እየ።

ባርነት
ደረት-ƒልቦ ንጡፍ ሃገራዊ ƒገልግሎት ሓለንጊ ስቓይ መንእሰያት ኤርትራውያን —ይኑ
ጸኒሑ። ንቃልን መንፈስን ƒዋጅ 1995 ብዚጻረር ƒገባብ እናተተግÅረ፣ መንእሰያት ንቡር
ƒተዓባብያ —ነ ግቡእ ትምህርቲ …ይረኽቡ፡ ዓቕሞም …የማዕብሉ ዕድል ነፊጉ። ƒብ
ርእሲኡ፡ ሃገራውን ዘቤታውን ቍጠባ ƒዕንዩ፣ ልምዓት ሃገር ሓን”ሉ፣ ንናይ ነዊሕ እዋን
ሃገራዊ ድሕነት ስግƒት ፈጢሩ። መወዳእታ-ƒልቦ ሃገራዊ ƒገልግሎት መጻኢ መንእሰያትና
ሰሪቑ። እቲ ብዘይ ግቡእ ሃፈ-ጻማ ዚÃየድ ገደብ-ƒልቦ ሃገራዊ ƒገልግሎት መልŒዕ ዘመናዊ
ጊልያነት ብምሓዝ ዳርጋ ናብ ባርነት ተቐይሩ ። እዚ ድማ ገÅን ƒንጻር ሰብƒውነት ኢዩ ኢለ
እƒምን። ንስ‹ትኩም …፧

ማእሰርቲ
እቶም ፖለቲÃዊ እሱራትን ዚተቐየዱ ጋዜጠናታትን ብዘይ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ኢዮም
ተƒሲሮም። ዊንታዊ ማእሰርትን ገደብ-ƒልቦ ማሕቡስን ብƒፈ-ቃል፡ ብዘይ ዚ·ነ ጽሑፍ
ወይ ዚተፈረመ ትእዛዝ፡ ኢዮም ዚፍጸሙ። ማእሰርቲ ናቶም ƒባላት ናይቲ ዚደስ…ለ
መሰጋገሪ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዚነÅሩ’ሞ፡ ንጹር ግህሰት መት…ል ፓርላማዊ
ዘይተተንÃፍነት ዘረጋግጽ ኢዩ። ማእሰርቲ ብዘይ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ፡ ቀይዲ ብዘይ
ፍርዲ ጃምላዊ ግህሰት ሰብƒዊ መሰላት ኢዮም።
Àኖ’ቲ ሰረት-ƒልቦ ጠቐነታት ናይ Œድዓትን ምንዕዓብን፡ እቶም ፖለቲÃዊ እሱራት
ብወግዒ ƒይተŸሰሱን፡ ƒብ መጋባእያ ሕጊ ንፍርዲ ƒይቀረቡን። ሓንሳእ ምስ ተƒስሩ፡
ደሃዮም …ይተሰምዐ፡ ፍጹም ጠፊኡ። ምስ ዚ·ነ ሰብ …ይራŸቡ ተŸልÀሎም፡ ƒብ
ብሕቱው ቀይዲ ተታሒዞም ƒለዉ። ብዛዕባ ƒÅይ …ም ዘለዉ ይÊን ሃለዋት ƒÃላውን
ƒምሮƒውን ጥዕናኦም ዚ·ነ ወግዓዊ ሓÅሬታ የለን። ብስድራኦም ይÊን ብ…ም
ƒህጕራዊ ሽማግለ ቀይሕ መስቀል ዚƒመሰሉ ተዓዘብቲ ሰብƒዊ መሰላት፡ ዚ·ነ መሰል ናይ
ምብጻሕ የብሎምን። ንደቂ ሰብ ƒብ ቤት ማእሰርቲ ዓጺ‹፡ƒብኡ Åልዮም ÀድርÅዩ
ƒይትገድፎምን ኢ‹! ƒነ እዚ ገÅን ƒንጻር ሰብƒውነት ም‰ኑ እƒምን።

ስቅያት
መርማሪ œሚስዮን ዘስÃሕŒሕ ዛንታታት ናይቲ ƒብ ልዕሊ ፖለቲÃዊ እሱራትን ተራ
ቅዩዳትን ዚፍጸም ስቅያት Ãብ ቃላት ናይቶም ግዳያት ባዕላቶም ብምእÃብ ሰሪዓ ƒቕሪባ
ƒላ። ገደብ-ƒልቦ ቀይዲ፡ Ãብ ÷ሉ ርŒባት ምስ ሰባት ምሕራም፡ ንሰብ Åይኑ ነጺልÃ
ብጽምዋ ምሓዝ፣ ምንፋግ መሰረታዊ መሰል ናይ ህይወት፡ ናጽነት፡ ድሌት ደስታ ኢዮም።
Ãብቶም ብዚŸፍ¡ ጭÃነ ዚልለዩ ዓይነታት ስቅያትን ገÅናት ƒንጻር ሰብƒውነትን ኢዮም።
እስ… ነንገዛእ ነብስ⁄ም ንሓንቲ ህሞት ትƒŒል ብሓሳብ ƒብ ቦታኦም ’ንኩም ርƒይዋ!
ብርግጽ፡ ኤርትራ ህዝባ Àነብረላ ዘይŒእል ሃገር —ይና ƒላ! ብቍጠባዊ ጸÅባ ዚተሰነየ
ጃምላዊ፡ ሰፊሕን ዚተዋደደን ግህሰታት ሰብƒዊ መሰላት፡ መንእሰያት ኤርትራ፡
ብብዝሒ፡ ህይወቶም ƒብ ዓቢ ሓደጋ እናውደቑ፡ ሃገሮም ገዲፎም ሃጽ ኢሎም ንÀሃድሙ
ይደፍኦም ƒሎ። ገለ ƒሰጋገርቲ ይጥቀሙ፤ Ãልኦት ብእግሮም ይምርሹ። ብዙሓት ƒብቲ
ሓደገº ጕዕዞ ምደረÅዳ ሳሃራ ናብ ሰሜን ƒፍሪቃ ብወቕዒ ጸሓይ ይሃልቁ፣ ƒብ ምስግጋር
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ናብ ሓውሲ-ደሴት ዓረብ ወይ ኤውሮጳ፡ ƒብ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ማእ…ላይ ባሕሪ ይጥሕሉ፣
ወይ ንምህርቲ ƒÃላት ƒብ ሲናይ ይቕዘፉ። ትራጀዲ ላምፐዱዛ ÷ላትና እንዝŒሮ ኢዩ።
ብንጹር፡ እቶም Ãብ ሃገሮም ዚሃድሙ ኤርትራውያን ፖለቲÃዊ ስደተºታት ኢዮም። Åቲ
ƒብ ልዕሊኦም ዚወርድ ብርቱዕ ፖለቲÃዊ ጭ—ናን ዘጋጥሞም ፍጹም ተስፋ ምቝራጽን
ተደፊኦም’ምÅር፡ብተኽእሎ ናይ ዚሓሸ መነባብሮ ƒብ Ãልእ ቦታታት ተሳሒቦም ƒይ—ኑን
ዚስደዱ። …ም Ãናዳ ዚƒመሰላ ሃገራት ድማ፡ ብመሰረት ƒህጕራዊ ሰብƒዊ ሕጊ፡
ÀቕÅላኦም፡ ዑቝባ Àህባኦም፡ À…ላŸላሎም ግዴታ ƒለወን።

ዞባዊ ጀኦፖለቲÃዊ ÷ነታት
እቲ ልዑል ƒገዳስነት ዘለዎ ዞባ ቀርኒ ƒፍርቃን ጋብላ ቀይሕ ባሕርን ƒብ ህው…ት ይር…ብ።
ቀርኒ ƒፍሪÃ፡ እቲ ሕመረት (ጂቡቲ፡ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያን ሶማልያን) ይÊን እቲ ዓቢይ
ቀርኒ ƒፍሪቃ (ጂቡቲ፡ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ፡ ሶማልያ፡ Õንያ፡ ደቡብ ሱዳን፡ ሱዳንን
ኡጋንዳን)፡ እቲ ጐረቤቱ ዚ·ነ ደቡባዊ ሓውሲ-ደሴት ዓረብን፡ ƒብ ዓሚቝ ቅልውላው
ይር…ብ። እዚ Åቲ ƒብ ውሽጢ ሃገራት —ነ ƒብ መንጎ ሃገራት እናገደደ ዚŸይድ ግጭታት
ይÊን ደማዊ ”ናታት ሃይማኖታዊ ጕጅለታት፡ ተረሚሱ ዚር…ብ ናይ ህው…ት ዞባ’ዚ፡
ƒብ ሰላም፡ ጸጥታን ርግƒትን ሃገርናን ብልጽግና ህዝብናን ሓያል ƒሉታዊ ስንብራት …ም
ዚህሉዎ Œንግንዘብ ይግባእ።

ተራ ኤርትራዊ ዳያስፖራ ƒብ Ãናዳ
ኤርትራውያን Ãናዳውያን ንመንግስቲ Ãናዳ ሎቢ Àገብሩ ይግባ፡Ø ÷ሎም ፖለቲÃዊ እሱራትን ቅዩዳት ጋዜጠºታትን ናይ ሕልና እሱራትን ብዘይ
ቅድመ-÷ነት ንÀፍትሑ Œጽውዕ።
Ø መንግስቲ ኤርትራ ግዝƒተ-ሕጊ ን…ተƒታቱ፡ ነቶም ዚƒተዎም ዞባውን
ƒህጕራውን ውዕላት Àትግብርን ንህዝቡ ƒድማሳዊ ሰብƒዊ መሰላት …ውሕስን።
Ø Ãብተን ƒብ ዕደናዊ ጽላት ኤርትራ ተዋፊረን ዘለዋ ኩባንያታት Ãናዳ ƒብ (1)
ƒ…ባብያዊ ሜላ፡ (2) ƒብ ƒተሓሕዛ ሰራሕተºታት፡ (3) ƒብ ምምቕራሕ
እትዋትን ፋይናንሳዊ ትውጊታትን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ግሉጽነትን
ተሓታትነትን Àጠልብ።
Ø ƒብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ጸቕጢ ንምግባር ሎቢ Àገብር፡፩. ንሃገራዊ ƒገልግሎት ብመሰረት ƒዋጅ 1995 …መሓድር፤
፪. ንÊሎም ፖለቲÃዊ እሱራት፡ ቅዩዳት ጋዜጠºታት፡ ናይ ሕልና እሱራትን
ቅዩዳት ተራ ዜጋታትን ብቕጽÅትን ብዘይ ቅድመ-÷ነትን Àፈትሕ፤
፫. ዊንታዊ ማእሰርቲ፡ ስቅያት፡ ብዘይ ፍርዲ ምቕታልን ƒስገዳድ ምስዋርን ደው
…ብል።
Ø ƒብ መወዳእታን ዚዓÅየ ƒገዳስነት ዚሕዝን ድማ፡ ƒብቲ ብኤርትራዊ ዋንነት
ዚድረኽ፡ ƒብ ውሽጢ ሃገር ዚስስን፡ ናብ ደሞŒራስያዊ ምሕደራ ንምስግጋር
ዚÃየድ ሃገራዊ ጻዕሪ ብንጥፈት ምስታፍን፣ ንህንጸት ቅዋማዊት፡ ገስጋሲትን ራህዋ
ዚሰፈናን ሃገረ ኤርትራ ንምብርÃትን ጸዓሩ።
ዘልƒለማዊ ሓÅን ንሰማእታትና!
ስለ’ቲ ጽን ኢልኩም ዝሰማዕኩምኒ፡ ¡መስግን።
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