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ሰላም

ርሑስ መዓልቲ
ሰራሕተኛታት
ይግበረልኩም

“We must be the change we wish to see.” Gandhi

ኣብ ኣሜሪካ ዝተፈጸመ፡ መጥቓዕቲ ግብረ ሽበራ ንመበል 10 ዓመት
ይዝከር ኣሎ
ህዝቢ ኣሜሪካ፡ ነቲ ብ 9/11 ዝፍለጥ ኣብ 2001
ዓ.ም. ዝተፈጸመ ዓቢ ግብረሽበራዊ መጥቃዕቲ፡ መበል 10
ዓመት ንኽባር ኣብ ምድላዋት ይርከብ ኣሎ።
ቅድሚ 10 ዓመታት ሰለስተ ነፈርቲ፡ ነቲ ኣብ ኒዉ
ዮርክ ዝርከብ ዎርልድ ትሬድ ሰንተር ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ
ዋሽንግተን ዝርከብ ፔንታጐን ኣዕንየን፡ ኣስታት 3,000 ህዝቢ
ዝቐተላሉ መዓልቲ እዩ።
ጽባሕ ሰንበት 11 መስከረም 2011 ልክዕ ሰዓት
8፡46 (Eastern Daylight) ናይ ንጉሆ፡ ነቶም ዝሞቱ: ኣብ ሙሉእ
ኣሜሪካ ናይ ሕልና ጸሎት ክግበረሎም እዩ። ናይ’ቲ ዝኽሪ
ቀንዲ ዕላማ ኸኣ፡ ህዝቢ ኣሜሪካ ምስ ናይ ቀረባን ርሑቕን
ቤተ-ሰብ ኰይኑ ነቶም ዝሞቱ ንምዝካር እዩ። ከምኡ’ውን
ነቶም ኣብ ሙሉእ ዓለም፡ ብኣልቓይዳን ካለኦት ጉጅለታትን
ግዳይ ዝዀኑ ሰባት ክብሪ ንምሃብ ምዃኑ ካብ መንግስቲ
ኣሜሪካ ዝወጸ ሓበሬታ የረድእ።
ካብ ዝሓለፈ ግንቦት፡ ምስ ምቕታል መራሒ
ኣልቃይዳ ዑሳማ ቢን ላደን፡ ተተሓሒዙ ብዝተፈላለዩ ናይ
ግብረሽበራ ጉጅለታት ዝወጸ ናይ መጥቃዕቲ መፈራርሂ
መግለጺታት፡ ከምኡ’ውን ምስ’ቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝካየድ

ዘሎ መበል 10 ዝኽሪ መጥቃ’ቲ 9/11፡ ኣብ ዋሽንግተን
ኒውዮርክ ከምኡ’ውን ካለኦት ከተማታትን ኣገደስቲ ቦታታትን
ኣሜሪካ፡ ጽዑቕ ናይ ጸጥታ ሓለዋን ምቁጽጻርን ይግበር ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣዚዮም ብዙሓት
ኣሜሪካውያን፡ ጽባሕ ሰንበት ኣብ ከባቢኦም ንዘለዉ
ዜጋታት ብነጻ ከገልግሉ እዮም። እዛ ሰንበት እዚኣ ኸኣ
ሳልሰይቲ ናይ ዝኽሪን ኣገልግሎትን ሃገራዊት መዓልቲ ኰይና
ክትክበር እያ። ልዕሊ 1 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ኸኣ፡
ንዝተጸገሙ መግቢ ብምብጻሕ፡ ኣባይቲ ብምጽጋን፡ ጽሬት
ከባቢን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ምቅርራብ ዝምልከት ስራሓውቲ
ብነጻ ከካይዱ እዮም። (ብነጻ ከተገልግሉ ትደልዩ ሰባት ኣብ
Serve.gov ተወከሱ።)
ቅድሚ ዓስርተ ዓመታት፡ 11 መክሰረም 2001
ዓ.ም. ናይ ኣሜሪካ ፕረሲደንት ነበር ጆርጅ ቡሽ፡ ከንቲባ ኒው
ዮርክ ነበር ሩድይ ጁሉያኒ፡ ናያ ዓዲ እንግሊዝ ቀዳማይ ነበር
ሚንስተር ቶኒ ብለየር፡ ናይ ራሻ ቀዳማይ ፕረሲደንት
ብላድሚር ፑቲን ከምኡ’ውን ናይ ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት
ጸሓፊ ንበር ኰፊ ኣናን ዝሃብዎ ቃል ከምዘለዎ ቁንጭልና
Photo by
ኣቕሪብናልኩም ኣሎና። ኣብ ገጽ 5 ተመልከቱ፡፡
Pat Carroll / NY Daily News Archive / Getty

“ንህግደፍ ደምሲስና፡ ህዝባዊ ፈደራላዊ መንግስቲ ክንምስርት ኢና” ኣቦ ወንበር ምንቅስቓስ
ንደሞክራስን ፍትሕን ኤርትራ፡ መንእሰይ ሃገረይ ነጋሽ
ጀሚረሞ ዘለዉ ፖለቲካዊ ምቅስቓስ
ኣመልኪቱ “ኣብ ኤርትራ ዝተማለአ ሰብኣዊን
ደሞክራስያዊን መሰላት ንኽህሉ፡ ጸረ ህዝብን
ደሞክራሲን ህግደፍ ደሚሲስና፡ ህዝባዊ
ፈደራላዊ መንግስቲ ክንምስርት እዩ
ዕላማና።” ኢሉ። ንሱ ብተወሳኺ፡ ምደፍኤ፡
ብጊዝያውነት ደርጃ፡ 24 ኣባላት መሪሕነት፡
7 ኸኣ ፈጻሚት ከምዘለዎን፡ ኣብ ወርሒ
ነሓሰ 2011 ፈላሚ ጉባኤ ከካይድ ወጢኑ
ከምዘሎን ሓቢሩ።
ኣብ ሰነ 2011፡ ንኣቦ ወንበር
መንእሰይ ሃገረይ ነጋሽ
ምደፍኤ፡ መንእሰይ ሃገረይ ነጋሽ፡ ምክትል
ምንቅስቓስ ንደሞክራስን ፍትሕን ኣቦ ወንበር፡ ኣቦይ ኢብራሂም ዓሊኑር
ኤርትራ፡ (ምደፍኤ) ዝተባህለ ሓድሽ
ከመኡ’ውን ጸሓፊ ኣብሪሂለይ
ምንቅስቓስ፡ ከም ዝተመስረተ ብወግዒ
ገብረዮውንሃንስ፡ ኣብ ሽረ ረኺብና
ተገሊጹ።
ኣዘራሪብናዮም ነይርና። መንእሰይ ሃገረይ
ጊዝያዊ፡ ኣቦ ወንበር ምደፍኤ፡
ንህሉው ኵነታት ምደፍኤ “ክልተ ጊዜ
መንእሰይ ሃገረይ ነጋሽ፡ ንጋዜጣ ሰላም፡
ፖለቲካዊን ወተሃደራዊን ታዕሊምና ወጺእና፡
ብቴሌፎን ኣብ ዝሓበሮ ሓበሬታ “ሓደ
ግንባራት ሒዝና ኣሎና።” ክብል ገሊጹ። ካብ
መደብ ዕዮ ነዲፍና፡ ወተሃደራዊ ስልጠናን
ተምኵሮ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቐስመ
ፖለቲካዊ መጽናዕትን ኣካይድና፡ ክንቃለስ
ተመኵሮ፡ ናይ ደባይ ቅዲ ኵናትን ስልጠና
ከም ዘካየዱ ከኣ ኣረዲኡ።
ድልዋት ኣሎና።” ኢሉ።
እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት
ምደፍኤ፡ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን
ብረት
ከነልዕል
ኣገዲዱና ዝበለ፡ ኣቦ ወንበር
ኤርትራ ይንቀሳቐሱ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ
ሃገረይ
“
እዚ
ሎሚ
ዘሎ መንእሰይ፡ ዝደልዩ
መንእሰይ ሃገረይ፡ ንቀንዲ ዕላማ ናይ’ቲ

ዕጥቂ ሃቦ፡ ኣበይ ይወቅዕ ይፈልጥ’ዩ ዝብል
እምነት ኣሎና።” ኢሉ። ኣተኵሮኦም፡ ኣብ’ቲ
ኣብ ግንባራት፡ ብኣስገዳድ ተዓስኪሩ ዘሎ
ከምኦም መንእሰይ ዘይኰነ፡ ካብ መፈንቀለ
መንግስቲ ጀሚርካ ክሳብ፡ ላዕለዎት
ሰበስልጣን ምቕንጻል፡ ከምኡ’ውን ብደገ
ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ምክያድ ምኻኑ
የረድእ።
ብዛዕባ ምደፍኤ ምስ ካለኦት
ውድባት ኤርትራ ዘለዎ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ
መደባት ኣመልኪቱ፡ ኸኣ መንእሰይ ሃገረይ
“ሰራዊትና ኣወሃሂድና፡ ስርዓት ኢሰያስ
ክንኣልዮ እዩ ድሌትና። ” ኢሉ። ዝረኸብናዮ
ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ፡ ምስ ኪዳንን
ከምኡ’ውን ሃገራዊ ኮምሽን ንደሞክራስያዊ
ለውጢ ሓቢሮም ክስርሑ ጀሚሮም ኣለዉ።
ምደፍኤ ዘለዎ ዕላማ ንህዝቢ
ንምልላይ፡ ምስ ህዝቢ ንምልዛብ ከምኡ’ውን
ናይ ሰብ፡ ቑጠባን፡ ንዋትን ሓገዛት ንምርካብ፡
ኣብ ናይ ኤርትራ መራኸቢ ብዙሓን ክቀላቐሉ
ጀሚሮም ኣለዉ።
ብፍላይ ኣብ’ቲ ብኣባላት ናይ
ስምረት ኤርትራዉያን መንእሰያት ንለውጢ
ዝውነን፡ ቅድሚ ቁሩብ እዋን ምስ ህዝቢ
ዘካየድዎ ክልተ ሳዕ ናይ ፓልቶክ ርክባት፡
ብዙሕ ምትብባዕን ደገፍን ረኺቦም ኣለዉ።

ምንቅስቓስ ንደሞክራስን ፍትሕን
ኤርትራ፡ ኣብ መዓስከር ማይ ዓይኒ፡
ተዓቑቦም ብዝነበሩ፡ ንሕብረተሰብ ኤርትራ
ብዝውክሉ መንእሰያት ከም ዝተመስረተ
ዝገለጸ ኸኣ፡ ጸሓፊ እቲ ውድብ ኣብሪሂለይ
ገብረዮውሃንስ እዩ ነይሩ። “እዚ ምቅስቓስ
ካብ ብሄር ትግርኛ፡ ትግረ፡ ብሌን ሳሆን
ናራን ዝርከብዎ፡ ኣብ’ቲ መዓስከር ኣብ
ዝተፈላለያ ማሕበራት ተጠርኒፎም
ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ፡ መብዛሕትኦም (95
ሚእታዊንት) መንእሰያት ዝቘመ ምንቅስቓስ
እዩ።” ኢሉ።
ናብ ገጽ 8 ይቕጽል

ኣብ ህይስተን ትሕተም ወርሓዊት ጋዜጣ ሰላም።
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ኣብ ህይስተን ዘለዉ ደለይቲ ፍትሒ
ኤርትራውያን ንጥፈታቶም የሐይሉ ኣለዉ
ኣብ ከተማ ህይስተን ቴክሳስ፡ ቅድሚ ሕጂ ዝካየድ ዝነበረ፡ ሃገራዊን ባህላዊን ንጥፈታት፡ ብደገፍቲ ህግደፍ
ይበሓት ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግና: ይቕየር ከምዘሎ ምልክታት ይርአ ኣሎ።
ኣብ ህይስተን ዝነብሩ ብዛዕባ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ኤርትራ ዘሎ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝግደሱ ኤርትራውያን፡ ሓደ
ናይ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ማሕበረኰም መስሪቶም ዝተፈለለየ ሃገርዊን ባህላዉን ንጥፈታት ካብ ዘካይዱ ዓመት
ሓሊፍዎም ኣሎ። ሓደ ካብኡ እቲ ብምኽንያት መበል 50 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብቐዳም ምሸት፡
3 መስከረም 2011 ዘካየድዎ ዓቢ ሃገራዊ በዓል፡ እዩ።
እቲ ኣብ ሆቴል ራማዳ ኢን፡ “ፍረ ሓርነት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዘካየድዎ ለይታዊ ትልሂት፡ ቃል ናይ
ማሕበረኰም፡ ፍቕሪ ሃገርን ህዝብን ዘንጸባርቕ መዘናግዒ ደርፍታት፡ ሙዚቃ፡ ዋዛ ምስ ቁምነገር፡ ከምኡ’ውን መግቢን
መስተን’ውን ቀሪቡ ነይሩ። ኣብ’ቲ ምሸት’ቲ፡ ኣባላት ስነስነ-ጥበብ ተስፋ፡ ከምኡ’ውን ካብ ካልእ ክፍለ ግዝኣት ኣሜሪካ
ብዝመጹ ስነስነ-ጥበባውያን ኣባላት “ውጹኣት ሓራ” እዮም፡ ነቶም ኣብ’ቲ ሆቴል ተኣኪቦም ዝነበሩ፡ 125 ዝዀኑ መብዛሕትኦም
መንእሰያት፡ ከምኡ’ውን ቈልዑ፡ ኣቦታትን ኣዴታትን፡ ከዛንይዎምን ከላህይዎምን ሓዲሮም።
እዚ፡ ካብ’ቲ ብደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ወትሩ ዝካየድ ምትእኽኻባትን በዓላትን፡ ብዕላማን መልእኽቱን ኣዚዩ
ዝተፈልየ እዩ። ምኽንያቱ፡ እቶም ኣብ ሆቴል ራማዳ ኢን ተኣኪቦም ዘምሰዩ ዜጋታት፡ ነቲ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ፡ ብ 1
መስከረም 1961 ተበጊሱ፡ ኣብ 1991 ነጻነት ዘረጋገጸ ቃልሲ ብሓቂ ዝኣምንሉ ሰባት እዮም። ነቲ ዕላማ ምጽናዕ ጥራይ ዘይኰነ፡
ሕጂ’ውን ህዝቢ ኤርትራ ብስርዓት ህግደፍ ዝወርዶ ዘሎ ግፍዒ፡ ጭቈናን ማእሰርትን ኣትሪሮም ዝዅንኑ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኵሉ
ዓይነት ሰብኣዊን ተፈጥራዊን መሰሎም ተሓልይሉ ንኽነብር ዝምነዩ ጥራይ ዘይኰኑ፡ ንዝኣምንሉ ዕላማ ደው ዝብሉ
ከምኡ’ውን ብፍቕሪ ህዝቦም ተደሪዀም፡ ዓቕሞም ዘበርክቱ ዜጋታት እዮም።
እቲ ብደግፍቲ ስርዓት ህግደፍ ዝካየድ ምትእኽኻባት ግና፡ ስርዓት ኢሰይያስ ኣብ ስልጣን ንኽጸንሕ ከምኡ’ውን፡
ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕን፡ ንክቕጽል ዝዓለመ እዩ።
ሓለይቲ ሃገርን ህዝብን ክመስሉ ኸኣ፡ ብስም መኸተ፡ ኣወሃሃዲ ሽማግለ በዓላት፡ መንእሰይ ህግደፍ ከምኡ’ውን
ሃማድኤ ዝተጠርነፉ እዮም። ኣብ ሽማግለ ወይ ምምሕዳራት ኣብያተ ክርስትያናት ኰይኖም ነቲ ስርዓት የገልግሉ።
ዝተፈላለየ ሃገራዉን ባህላውን ንጥፈታት ብምክያድ፡ ነቲ ስርዓት ሞራላዊ ደገፍ ንምሃብ፡ ሰለማዊ ሰልፊ የካይዱ፡ ናብ
መራሕቲ ሃገራት ደብዳቤታት ይጽሕፉ። ክልተ ካብ ሚእቲ ደሞዞም ይኸፍሉ። ብስም ሃገራዊን ባህላዊን በዓላት ገንዘብ
ኣዋጺኦም ናብ’ቲ ስርዓት ይልእኩ። ብቪድዮ ተቐዲሖም ከኣ ኣብ ጐኒ እቲ ስርዓት ከም ዘለዉ ዘመስክሩ ሰባት እዮም።
ከም’ዚ ዓይነት ተግባር፡ ነቲ ጅግና ሓምድ እድሪስ ዓዋተን ኵሎም ዓበይትን ንኣሽቱን ተጋደልት ዋርሳይን ምእንቲ
ህዝብን ሃገርን ዝተሰውእሉ ሃገራዊን ህዝባዊን ዕላማ፡ ዓቢ ክሕደት እዩ።
ብዛዕባ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ዝሓልዩን ዝግደሱን ነይሮም እንተ ዝዀኑ፡ ኣብ ጐኒ እቲ ብህግደፍ መዓት ወሪድዎ
ዘሎ፡ ዝእሰር፡ ዝቕተልን፡ ኣፈቐዶ ሃገራት ዝስደድን ዘሎ ህዝቢ ደው ክብሉ ምተገብአ። ብኣንጻሩ ግና፡ እቶም ሰባት፡ ብፍርሂ
ውሽጣዊ ነፈሶም ዝዓፈኑ ወይ ኸኣ ብረብሓ፡ ንሕልነኦም ዝሸጡ ሰባት ኢዮም። ነቲ ስርዓት ብዘበርክትዎ ኵሉ ዓይነት ደገፋት
ኸኣ፡ ተኻፈልቲ ናይ’ቲ ገበናት ምዃኖም ረሲዐሞ ኣልዉ። ጽባሕ ንጉሆ፡ እቲ ተጨቁኑ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ክሓቶም
ከምዝኽእል ክርድእዎ ይግባእ።
እቲ እንኰ ኣማራጺ፡ ንሓቂን ንፍትሒን ደዉ ምባል እዩ። ንዝተኣሰሩ ሓራ ምውጻእ እዩ። መንእሰያት እንዳ ሃለቑ፡
ጓይላ ምግባር ወይ ከም ዘይፈለጥካ ምጽቃጥ ዘይኰነ፡ ተቓዉሞኻ ምስማዕ እዩ። ምስ ዘልቀሱ ምልቃስ እዩ። ምስ ዝሓዘኑ
ምሕዛን እዩ። ንዝጠመዩ ምዕንጋል እዩ። ባህልኻን መንነትካን ህግደፍ ዘይኰነ፡ ህዝብን ክብርታቱን ምዃኑ ምምስካር እዩ።
ምስ’ቲ ጭቁን ህዝቢ ምሕባር እዩ። ሓድነት ህዝብኻ፡ ባህልኻን መንነትካን ምሕላዉ እዩ። ምእንቲ፡ መሰልን ሓርነትን
ዜጋታትካ፡ ብሓቂን ብተግባርን ደዉ ምባል እዩ።
ኣባላት ማሕበረኰም ኤርትራውያ ኣሜሪካዉያን ጨንፈር ህይስተን፡ ነዚ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዕላማታት ደዉ ዝበሉ
ዜጋታት እዮም። ዓሚ ጥቅምቲ፡ ንሓደስቲ መጻእቲ ኤርትራውያን ናይ እንቛዕ ድሓን መጻኹም ዓቢ መደብ ምድላዎም
መረኣያ ፍቕሪ ህዝቦም እዩ። እዚ ትማሊ ቀዳም ብምኽንያት መበል 50 ዓመት፡ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡
ኣብ ሆቴል ራማዳ ኢን ዘካየድዎ በዓል’ውን መርኣያ ሃገራዊነቶም እዮ። ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ኸኣ ይብርክቱን፡ ይሕይሉን
ኣለዉ። ጽባሕ ንጉሆ ኸኣ፡ ኣብ ህይስተን ዝካየድ ኵሉ ንጥፈታት ፡ ሙሉእ ብሙሉአ ከም ዝቛጻጸርዎ ፍሉጥ እዩ።

ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ናይ
ኤርትራውያን ማሕበረኰም
ንኽምስረት ስርሓት ይካየድ ኣሎ
ኣብ ኢትዮጵያ፡ ሓደ ናይ
ኤርትራውያን ማሕበረኰም ንኽምስረት
ጻዕርታት ይካየድ ከምዘሎ ተፈሊጡ።
ናይ’ቲ ማሕበር ጠርናፊ ዶክተር
በረኸት ብርሃነ፡ ንጋዜጣ ሰላም ኣብ ዝሃቦ
ሓበሬታ “እቲ ማሕበረኰም፡ ኣብ ኢትዮጵያ
ንዝንበሩ ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ሕጋዊ፡
ማሕበራዊ፡ ቁጠባዊን ኣገልግሎት ዝህብን
ዝጣበቕን ሕጋዊ ወኪል ክኸውን እዩ” ኢሉ።
ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ 1998 ዓ.ም.
ንኤርትራዉያን ዝውክል ኢምባሲ ወይ
ማሕበረኰም የልቦን። ኤርትራውያን ኣብታ
ሃገር ንዘጋጥሞም ናይ ናብራ ጸገማት
ዶር. በረኸት ብርሃነ
ዝጣበቐሎም ኣካል ኣይጸንሐን።
እዚ፡ “ድሕሪ ሒደት ሰሙናት” ብወግዒ ክምስረት
ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ማሕረኰም ግና፡ ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ
ስደተኛታትን ነበራትን ኤርትራውያን ዝጥርንፍን ዝረድእን ማሕበር
ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ። “ነቶም ስደተኛታት ብብዝሒ ናይ
ትምህርቲ ዕድላት ክኽፈተሎም፡ ሕጋዊ ናይ ስራሕ ፍቓድ ንኽዋሃቦም
ምስ ዝምልከቶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ክንዘራረብ ንኽእል። ኣብ
መዓስከራት ዘለዉ መንእሰያት፡ ብዛዕባ ብጸታዊ ዝምድና ዝመሓላለፍ
ሕማማትን ናይ ባህሪ ለውጢ ንኸምጽኡ ጐስጓሳት ከንካይድ። ካብዚ
መዓስከራት ከይዶም ኣብ ፈቐዶ ባሕርን ሃገራትን ዝጠፍኡ ዘለዉ
ንኸይጠፍኡ፡ ኣብ መገዲ ብዛዕባ ከጓንፎም ዝኸእል ሓበሬታ
ክንዝርግሕን ንኽእል። ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ንብረት ንኽምለሰሎም
ዝጽዕሩ ኤርትራዉያን ኸኣ ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኢና” ኢሉ ዶር.
በረኸት። ኣብ ሞንጐ ክልቲኡ ህዝብታታ ዝጸንሐ ዝምድና ናብ ንቡር
ተመሊሱ ከም ጐረባብቲ ብሰላም ንኽነብራ ዓቢ ኣበርክቶ ከምዘለዎ
ዘልዎ እምነት ገሊጹ ።
እቲ ማሓበር፡ ኤርትራውያን ነሓድሕዶም ዝራኸብሉ፡
ብዛዕባ ጉዳይ ሃገሮምን ዓለምን ሓበሬታ ዝሰንቅሉ፡ ናይ ኢንተርነት
ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ማእከል መዘናግዒን ሓበሬታን ክኸፍት መደብ
ኣለዎ። ነዚ ንምትግባር ከኣ፡ ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ኤርትራውያን፡
ብገንዘብ፡ መጻሕፍቲ፡ ኰምፒተራትን ካልእ ናይ ቤት ጽሕፈት
መሳርሕን ሓገዛት ክገብሩ ዶክተር በረኸት ጻዊዒት ኣቕሪቡ ኣሎ።
እቲ ማሕበር እግሪ ንምትካል፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ንዝተወሰነ ወርሓት፡ ሓደ ቤት ጽሕፈት ክህብ ቃል ኣትዩ ከምዘሎ
ዶክተር በረኸት ሓቢሩ ኣሎ።
ዶክተር በረኸት ብርሃነ፡ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ናብ
ኢትዮጵያ ዝተሰደ ኤርትራዊ እዩ። ኣብ ኤርትራ ከሎ፡ ንልዕሊ 10
ዓመት ኣብ ከተማ ሰንዓፈን ከባቢኣን፡ ከም ናይ ሕክምና ከምኡ’ውን
ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ ሓላፊን ኰይኑ ይሰርሕ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ኣብ
ኣዲስ ኣበባ ከም ናይ ከተማ ስደተኛ ኰይኑ እንዳነበረ፡ መንግስቲ
ኢትዮጵያ ብዝሃቦ ትምህርቲ ዕድል ኸኣ፡ ኣብ ጥቁር ኣንበሳ ሆስፒታል
ናይ ድሕሪ ምረቓ ትምህርቲ ይከታተል ኣሎ።

"Peace is not the product of terror or fear. Peace is not the silence of cemeteries.
Peace is not the silent result of violent repression. Peace is the generous, tranquil
contribution of all to the good of all. Peace is dynamism. Peace is generosity. It
is right and it is duty." Oscar Romero.
Oscar Romero

ጋዜጣ ሰላም ደንጉያ ብምውጽኣ ይቕሬት ንሓትት
ኣዳለውቲ ቴድሮስ መንግስቱን ኪሮስ ዮውሃንስን

mnghst_tdrs@yahoo.com

(832)-455-0540

ኣብ ህይስተን ትሕተም ወርሓዊት ጋዜጣ ሰላም።
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10 መስክረም 2011 ዓ.ም. ቍ. 26-27 ገጽ. 3

“ኣብ ማይ ዓይኒ ዘለዋ ደቀ ኣንስትዮ፡ ዘለወን ጸገማት ገሊጽካ ዝውዳእ ኣይኰነን”
ክብረት ፍጹም ብርሃን
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ ናይ ኤርትራ ስደተኛታት መዓስከራት ሓንቲ ማይ ዓይኒ እያ። መዓስከር ማይ ዓይኒ ልዕሊ 12. 500 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝነብርዋ መዓስከር እያ። ኮሚሽተር ዳኒኤል
ተወልደን ቴድሮስ መንግስቱን ኣብቲ መዓስከር በጺሖም ነይሮም። ኣብ’ቲ መዓስከር ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን፡ መነባብሮ እቶም ስደተኛታት ንምርዳእ፡ ምስ ክልተ ስደተኛታት ኣባላት ምምሕዳር ማእከላይ ኰሚተ
ናይ’ቲ መዓስከር ተዘራሪቦም ነይሮም። ኣብ’ቲ መዓስከር ከም ላባላቶሪ ቴክንሻን ከምኡ’ውን ኣደ ወንበር ደቀ ኣንስትዮ ትሰርሕ ዘላ፡ ክብረት ፍጹምብርሃን፡ ከምኡ’ውን ኣቦ ወንበር ናይ’ቲ ኮሚተ ሳምሶን ኢሳቕን
እዮም። ሙሉእ ትሕዝትኡ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል።

ሰላም፡ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ትመጹ ክንደይ ኰይንኩም ኣሎ?
ሳምሶን፡ ካብ ኣስመራ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝመጽእ ክልተ ዓመት ገይረ
ኣለኹ።

ክብረት፡ ብሰንዓፈ ኣቢለ ቅድሚ ክልተ ዓመት ፈረቓን፡ ናብ ኢትዮጵያ
ኣትየ።

ሰላም፡ ናብራ ስደተኛታት ኣብዚ መዓስከር ከመይ ይመስል?
ክብረት፡ ናብራ ኣብዚ መዓስከር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ስደት ማለት ከም
ስሙ ስደት እዩ። ግና፡ ብዓቕሊን ትዕግስትን ንጸሮ ኣለና።

ሳምሶን፡ መጀመርታ እዚ ካምፒ ከመይ ከም ዝመስል ከላልየኩም። እዚ

መዓስከር፡ ኣብ ትሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስደተኛታትን ተመለስትን ጉዳይ
ቤት ጽሕፈት ኰይኑ፡ ምስኡ ከኣ ከም ተሓጋጋዚ ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር ኣሎ
ማለት እዩ። ካለኦት ትካላት’ውን ከም ብዓል ኣይ ኣር ሲ፡ ጀይ ኣር ኤስ፡
ዳይካክ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ኣለዋ።
እዚ መዓስከር ኣብ ትሕቲ ሰንትራ ኰሚተ እዩ ዝመሓደር፡ ዝተፈላለየ፡ ናይ
ጥዕና፡ ጸጥታ፡ ትምህርቲ፡ ህዝባዊ ርክባትን ከባብያዊ ተፈጥራን፡ ማሕበራዊ
ጉዳይ፡ ዘለዎ፡ ኣብ ትሕቲ እዚ ሰንትራል ኰሚተ ኸኣ ዝተፈላለያ ማሕበራት
ኣለዋ። ማሕበር ስንኵላን፡ ደቀ ኣንስትዮ፡ ኣረጋውያን ማሕበር መምሃራን
ኣለዋ። ብዘይ’ካ እዚ ኣርባዕተ ሃይማኖታውያን ትካላት ኣለዋ። ናይ
ምስልምና፡ ኦርትሮዶክስ፡ ናይ ካቶሊክ ከምኡ’ውን ወንገልያዊት ቤተ
ክርስትያን ኣለዋ። ነቲ ነባሪ ኣብ አእምነቱ ኣገልግሎት ይህበኦ ማለት እዩ።
ማሕበርት፡ ብመታዕብይቲ፡ ወይ ከባቢ፡ ሸሞንተ ማሕበራት ኣለዋ። ኣትካሮ
ዓናቡር፡ ኣሙነ ሊባኖስ፡ ዲሎ (መነሰያት ሳሆ) ዝኣመሰላ ማህበራት ኣለዋ።
ናይ ሳሆን ናይ ትግሬን ንኡስ ኰሚተ ኣለወን። ብኣቦ ወንበር ምክትልን
ጸሓፍን ከኣ ብናይ ሳሆን ትግረን ተጠንፉ ኣብ ሓደ ይመሓደር።
ስደተኛ ብዓቕሙ እንዳ ሰርሐ፡ ምስተን ኣብ’ቲ መዓስከራት ዘለው
መንግስታውያንን ዘይ መንግስታውያንን ትካላት፡ እንዳ ተራኸበ ኸኣ፡
ንጸገማት ስደተኛታት፡ ኣብ ምፍታሕን ይንቀሳቐስ።

ሰላም፡ ሐራይ፡ ጽቡቕ፡ ምግቢ መጽለሊን ካልእን ሓገዛት ብኸመይ
ትረኽብዎ?
ሳምሶን፡ ኣብዚ መዓስከር ወርሓዊ ራሽን ኣሎና። ንሓደ ስደተኛ፡ 15 ኪሎ
ስርናይ፡ 800 ግራም ዘይቲ፡ 450 ግራም ሽኰር፡ 1 ኪሎ ፋፋ፡ 1 ኪሎን

ፈረቓን ዓደስ፡ 50 ግራም ጨው፡ ካብ ዓለምለኻዊ ፕሮግራም መግቢ (WFP)
ዝመጽእ፡ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ናይ ኢትዮጵያ
ጉዳይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ዝዕደል ንመግቢ ዝምልከት እዩ። ካልእ
ዝዀነ ሓድሽ ስደተኛ ክኣቱ እንከሎ፡ ድስቲ ኵስኵስቲ፡ መንጸፍ፡ ኰቦርታ
ይወሃቦ። ከም ልክዕ ኣብ ሸሹዱሽተ ወርሓት ክዋሃብ እዩ ዝበሃል፡ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ብዘለዎ ሕጽረት ግና፡ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ምስ ተዋህበ
ተዋሂቡ ኣይፈልጥን። ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣሎ ዝፈልጦ፡ እዚ ኰቦርታ ኰነ
ካልእ መግቢ ዘይ ኰነ ነገራት ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ምስ ተዋህዎ፡ ተዋሂብዎ
ኣይፈልጥን። እዚ ከኣ ነቲ መነባብሮ የኽብዶ ማልት እዩ።

ሰላም፡ ከም ኣደ ወንበር ደቀ ኣንስትዮ መጠን፡ ኵነታት ደቀ ኣንስትዮ
ከመይ ይመስል?

ክብረት፡ ኵነታት ደቀ ኣንስትዮ ኣብዚ መዓስከር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ።

ህይወት ጓል ኣንስተይቲ፡ ካብ መሰረቱ ኣብ ስደት ጥራይ ዘይኰነ፡ ህይወታ
ከቢድ እዩ። ብዝበለጸ ግና፡ ኵሉ ጊዜ ኣብዚ መዓክሰር፡ ኣብ ሓደጋ ዝርከባ፡
ደቀ ኣንስትዮ እየን። በቲ ዝረኽበኦ ናይ ራሽን ሓገዛት፡ ነቲ ብውልቅ ዘድልየን
ክሽፍነኦ ኣይክእላን እየን። ብጐኒ ዝረኽበኦ ሓገዛት የልቦን። ምናልባት
ሽግራተን ንክፈትሓ ኢለን፡ ምስ’ቶም ደቂ ዓዲ ድዩ ወይ ምስ’ቶም
ስደተኛታት ደቂ ተባዕትዮ፡ ሓገዛት ክረኽባ ኢለነ፡ ብተጸገዐዖም ዝገጥመን
ጸገማት ከኣ ማእለያ የብሉን። ተጸጊዐን ኣብ ሽግር ምስ ወደቓ፡ ብዙሕ ጊዜ
ኣብ ናይ ነብሰ ቕትለ ፈተነታት፡ ተሰከምቲ ካለኣይ፡ ሳልሳይ ተደራቢ ጸገማት
ዘጋጥመን’ውን ብዙሓት ደቀ ኣምስትዮ እየን። ብዝከኣል መጠን፡ መፍቲ ኣብ
ዝሓተታሉ ጊዜ’ውን መፍትሒ ዝረኽበሉ ባይ’ታ የብለንን። ኣብ’ዚ መዓስከር
ብሽግረን ጥራሕ ተጸሚደን እየን ዝርከባ።

እቲ ዓቢ ጸገም ኸኣ፡ ኣብ እዋን ሕርስን ጥንስን
ዝርከባ ኣዴታት ፡ ከም ነፍሰ ጾር መጠን፡ ከምቲ ዝድለ
ዝረኽብኦ መግቢ የብለንን። ኣብ ግዜ ሕርሲ ስቓይን ሽግርን
ይበዝሐን እዩ። ናይ ህጻን፡ መግቢ ክዳን ስለ ዘይረኽባ፡
ካብ’ቲ ዝተዋህበን ኰቦርታ ፍርቃ ቀዲደን ንባዕለን፡
ፍርቃ’ውን ሰፍየን ንዉላደን ዝኸድና ብዙሓት ደቀ ኣንስት’ዮ
ኣለዋ። ጓል ኣንስተይ ድያ ወዲ ተባዕታይ ገና ክኣቱ እንከሎ
ሓንቲ ኰብርታን ሓንቲ መንጸፍን ምስ ተዋህበቶ፡ ብድሕሪኡ
መተካእታ ዝህቦ ስለ ዘይብሉ፡ ብፍላይ ብዝሒ ቈልዑ
ዘለዉ’ወን፡ ኣብ ጊዜ ሕርስን ጥንስን ዝርከባ ኣዴታት፡ ኣብ
ርእሲ እቲ ጸገመን ተደራቢ ጸገማት ኣለወን። ኣብተን ዘለዋ

ሳምሶን ኢሳቕን ክብረት ፍጹምብርሃን ኣብ ቤት ጽሕፈት ማእከላይ ኒኰሚተ ማይዓይኒ

ትካላት ከይድካ’ውን ትረኽቦ መፍትሒ’ውን ብጣዕሚ
ዉሑድ እዩ። ኣብ ማይ ዓይኒ ዘለዋ ደቀ ኣንስትዮ ዘሎ
ጸገማት ገሊጽካ ዝውዳእ ኣይኰነን።
ሰላም፡ ሳምሶን ከ፡ እቶም ተጠቀስቲ ጸገማት ናይ’ዚ መዓስከር ብሓፈሻ
ኣየኖት እዮም ምበልካ?

ሳምሶን፡ እወ፡ ኵሉ ሰብ ከም ኣብ መዓስከር ዝነብር ዘሎ መጠን ኵሉ ግዜ
ኣብ ጸገም እዩ ዝነብር። እዚ ሕብርተሰብ ኣብ ጸገም እንዳ ነበረ እንከሎ’ሲ፡
ብፍላይ እዞም ውጹዓት ኣካላት ዝበሃሉ፡ ከም ደቀ ኣንስትዮ፡ ስንኩላን፡
ኣረጋውያን፡ ትሕቲ ዕድመ ቈልዑ፡ ምስ’ቲ ዝለዎም ናይ ኣካላዊ ጉድለት
ዓቅሚ፡ ሕማም፡ ካልእን ተመሊሱ ተደራራቢ ጸገም ይዀኖም ኣሎ። ስለ’ዚ
ኣዝዮም ዝተወጽዑን ኣብ ከቢድ ሽግር ዝርከቡ እዚኦም እዮም። ዝግበር
ሓገዝ እንተ ተረኽበ’ውን፡ ነቲ ኣዚዩ በተኽ ዝበሃል ኣለሊኻ ኢኻ ሓገዝ
ትገብር።
ብሓፈሽኡ ኣብ’ዚ መዓክሰር ክንርእዮ እንኰለና፡ ልዕሊ 85 ሚእታዊት
መንእሰይ እዩ። እቲ ዘለዎ ዕድመን ጊዜን ኸእ ከመሃረሉ፡ ክሰርሓሉ፡ ሃናጺ
ብዝዀነ መዘናግዒ፡ ከሕልፎ ዝግብኦ፡ ግና፡ ዝተጀመረ ነገራት እዃ እንተ
ኣሎ፡ ምስ ብዙሕ ሕጽረታቱን ጉድለታቱን እቲ ዝረኽቦ ዘሎ ናይ ትምህርትን
ካልእን ኣገልግሎት ብጣዕሚ ዉሑድ እዩ። ንኣብነት እዚ ኣብዚ መዓስከር
ዘሎ ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻሙና ክፍሊ፡ ካብ ክልተ ሽሕ ንላዕሊ ከምህር
ኣይክእልን እዩ። እቲ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ካብ ኣርባዕተ ሚኢቲ ንላዕሊ
ከምህር ኣይክእልን እዩ። እዚ ኸኣ ምስ’ቲ ኣብ’ዚ መዓስከር ዘሎ ብዝሒ ኣዝዩ
ዉሑድ እዩ። እቲ ቤት ትምህርቲ ንባዕሉ፡ ቤት መጻሕፍቲ የብሉን፡
ብዘይካ’ቲ መምሃሪ ዝዀነ መጽሓፍ፡ ካልእ መወከሲን ተወሰኽቲ መጻሕፍቲ
የልቦን። እንተ ዀነ ካብ’ቲ ዘይመሃር ዘሎ እቶም ዝመሃሩ ዘለዉ ይሕሹ።
ካልእ ኣብዚ መዓስከር 4 ዝዀና መዘናግዒ ናይ ስነ-ጥበብ ጉጀለታት ኣለዋ።
ዲዓ፡ ሰማይ፡ ኣድማስ፡ ራንዳ ዝበሃላ፡ ግና ንሳተን ኸኣ ብዙሕ ሕጽረታት
ኣለወን። ክሕዘኦ ዝኽእላ መንእሰያት’ውን ነፍሲ ወከፈን ካብ 20 ዝበዝሕ
ስለ ዘይኰነ ኣዚዩ ድሩት ኣበርክቶ እዩ ዘለወን። ሓደ ቁሩብ ክንቀሳቐሰሉ
ንፍትን፡ ሓደ ናይ ስፖርት ፈደሬሽን ኣሎና። ኣብ ትሕቲ ( IRC) ናይ
መንእሰያት ማእከል እዩ ዝነቀሳቐስ፡ ሕሰቦት፡ ልዕሊ 85 ሚኢታዊት
መንእሰያት ዝነበሮ መዓስከር፡ ዋሕዲ ባጀት ኣሎ። ንሕና ግና ሓደ ሓደ ጊዜ
ባዕልና እንዳ ኣዋጻእና፡ ሓደ ሓደ ጊዜ ካብ ገለ እንዳ ለመና፡ ናይ መንእሰያት
10 ጋንታት ኵዕሶ እግሪ፡ 4 ጋንታት ኣትለቲክስ፡ 6 ጋንታት ቦሊቦል፡ 8 ናይ
ህጻናት፡ 4 ናይ ደቀ ኣንስትዮ ቦሊቦል፡ ኣለዉና። እቲ መንእሰይ፡ ኣብ ክንዲ
ኣብ ቁማር፡ ኣብ ባእሲ፡ ኣብ ስኽራንን ጭንቀትን ዝኣቱ፡ ብዓምና
ኣበራቢርና፡ ኣብ ሃናጺ ነገራት ከም ዘሕልፎ ንገርብ። ብፍላይ ኣብ ቀዳመ
ሰንበት ግጥማት ገለ ክህሉ እቲ መንእሰይ ፍሽኽ ክብል ስለ ትርእዮ ቁሩብ
ባህ ይብለካ። ኣብ’ቲ ካልእ እዋን ግና፡ መንእሰይ እንተ ሃልይዎ ካብ እንዳ
ሽሂ ናብ እንዳ ሻሂ፡ እንተ ዘይ ሃልይዎ ኸኣ ዘወን ክብል ትርእዮ። ናይ ስራሕ
ዕድላት’ውን የልቦን። ስለ’ዚ እቲ መንእሰይ ኣብ ከቢድ ጭንቀትን ዘየድሊ
ልማዳትን ከምኡ’ውን ካብዚ ሃጽ ኢሉ ይጠፍእን ኣሎ።

ናብ ገጽ 8 ይቕጽል

ኣብ ህይስተን ትሕተም ወርሓዊት ጋዜጣ ሰላም።
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ኤርትራውያን ስደተኛታት ቈልዑ ቈላሕታ ወገኖም ይጽበዩ
ህዝቢ ኤርትራ ኣዚዩ ሓሲምዎ ከም ዘሎ፡ ዘለናዮ ህይወት ወይ
ናብራ ምስክር እዩ። ብፍላይ፡ ናይ’ቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ህዝብና
ኵነታት ዘረጋግጸልና ሓደ ኣብነት፡ ናብ ጐረባብቲ ሃገራት ዝስደድ ዘሎ
ብዝሒ ህዝቢ እዩ። ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ኣብ ወርሒ፡ 3,000 ዝዀኑ
ኤርትራውያን ናብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ይስደዱ ከም ዘለዉ፡ ጸብጻብ ናይ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ላዕለዋይ ኰሚሽን ስደተኛታት የረድእ። (http://
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e483e6)
ህዝቢ ኤርትራ፡ ብምኽንያት ፖለቲካዊ ኣተሓሳስብኡን፡
ሃይማኖታዊ እምነቱን፡ ብስርዓት ህግደፍ ዝወርዶ ዘሎ ጭቈና፡ ከምኡ’ውን
ዶብ ዘይብሉ ግዱድ ዕስክርናን ህይወቱ ከድሕን እዩ ዝስደድ ዘሎ። ካብ
ጐረባብቲ ሃገራት ናብ ኣውሮጳን ኣሜሪካን፡ ኣብ ዝጓዓዝሉ እዋን፡ ዘጓንፍ
ዘሎ ሞት፡ ማእሰርትን ሕሰምን መከራን ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኰነን። ኣብዚ
ሕጂ እዋን ግና፡ ዓበይትን መንእሰያትን ጥራይ ዘይኰኑ፡ ደቂ ሸሞንተ
ትችዓተ ዓመት ቈልዑ ዝርከብዎም ኣዚዮም ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ
ኤርትራውያን፡ በይኖም ዓቐብን ቁልቁለትን በዲሆም፡ ካብ ፈንጂ ሞሊቘም፡
ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ይሰግሩ ኣለዉ። ኣብ’ታ ኣብ ትግራይ ትርከብ
መዓስከር ማይ ዓይኒ ኰይኖም ኸኣ፡ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን
ወገኖም ረድኤት ክግበረሎም ብተስፋ ይጽበዩ ኣለዉ።
መዓስከር ማይ ዓይኒ፡ ነቶም ብፍሉይ ብኣለይቲ ዝነብሩ ዘለዉ
ልዕሊ 1,050 ትሕቲ ዕድመ ሓዊስካ፡ 13,500 ኤርትራውያን ደተኛታት
ዝነብርዋ መዓስከር እያ። ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝተንቀሳቐስናሉ እዋን፡ ከባቢ
ፍርቂ መዓልቲ እዩ ነይሩ። ኣዝዮም ብዙሓት ንኣሽቱ መንእሰያት፡ ላምስያ
( መከላኸሊ ጣንጡ) ክወስዱ ተኣኪቦም ጸንሑና። እቲ መዓስከር ካብ’ቲ
ቅድሚ ኣርባዕተ፡ ሓሙሽተ፡ ዓመት ናይ ሽመልባ ዝነበረና ተመኵሮን
ምስሊን ዝተፈልየ ኰይኑ ጸኒሑና። ምኽንያቱ ሎሚ ዝስደዱ ዘለዉ
መብዛሕትኦም ኣብ ከባቢ ዕስራ ዓመት ዘለዉ መንእሰያት ብምዃኖም።
ኣብ ሽመልባ ግና፡ ኣብ ሞንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ኣብ 2000
ዓ.ም. ኵናት ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን፡ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብስድርኦም፡ ምስ
ደቂ ደቈም ከይተረፉ ዝተሰዱ፡ ዓበይትን ሽማግለታትን ተወለድቲ ብሄረ
ኵናማ ነይረሙና። ኣብ ኵናት ተማሪዀም፡ ኣብ መዓስከር ክኣትዉ ዝመረጹ
ተጋደልቲ ነይረሙና። ሰራሕተኛ መንግስቲ፡ ተመሃሮ ዮኒቨርስቲ፡ ከምኡ’ውን
ካብ ግንባራት ዝሞለቑ መንእሰያትን ገባራትን ዝሓቐፈ እዩ ነይሩ።
እቲ ኣዚዩ ዝገረመና ግና፡ ገና ፍቅርን ሓልዮትን ወለዶም
ዘይረኸቡ፡ ጊዜን ጸወታን ቁልዕነቶም ዘይጸገቡ፡ ብኣካልን ኣእምሮን
ዘይደልደሉ፡ ካብ ጓል 8 ዓመት ንዕማ ስራጅ ጀሚርካ ክሳባ 17 ዝዕድሚኦም
ቈልዑ ክስደዱ ጀሚሮም ምህላዎም እዩ። ኣብ’ቲ ቦትኦም ዘወር ምስ በልና፡
ገለ ኣዋልድ ጸጉረን ክቋነና፡ ገለ ኸኣ ዝናፈቑ ክመስሉ፡ ንኣሽቱ ኰራኹር
ኣኽላባት ሓቂፎም፡ “እታ ለዋህ ኣደይ” “ ኣደይ መዓረይ” እንዳበሉ ክደርፉ፡
ገለ ከኣ ኵዕሶ ክቐልዑ፡ ጸኒሐሙና።
ስደት፡ ይትረፍ፡ ቈልዓ ኰይንካ፡ ዓቕሚ ኣዳም በጺሕካ፡ ኵሉ ነገር
ተማሊኡልካ ኰሎ ኸማን፡ ካብ ወለድኻ፡ ቤተ-ሰብካ፡ ህዝብኻን ሃገርካን
ክትፍለ፡ ናይ ናብራ ብድሆ ማዕረ ክንደይ ከቢድን መሪርን ምዃኑ፡ ስደት
ዝጠዓሞ ሰብ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። ነዞም ቈልዑ ከኣ ብተደራራቢ ከም
ዝኸብዶምን ከም ዝመሮምን፡ ርዱእ እዩ። ኵሎም ከኣ ወለዶም፡
ኣዕርኽቶም፡ ዝዓበይሉ ከባቢ፡ ህዝቦምን ሃገሮምን ከም ዝናፍቑ፡ ብደርፊ
ከይተረፈ፡ ሕንቕንቕ እንዳበሉ ገሊጸሙልና እዮም።
ሰመረ ባህታ፡ ሓደ ካብ’ቶም ኣብ’ቲ መዓስከር ዝነብር፡ ካብ 2009
ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ፡ ነቶም ቈልዑ ኣብ ምእላይ ተዋፊሩ ዝሰርሕ ዘሎ፡
ኤርትራዊ መንእሰይ እዩ። ንሱ፡ እቶም ቈልዑ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ
ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከም ዝተሰዱ እዩ ዝገልጽ። “መብዛሕትኦም ዘቕርብዎ

ንዕማ ስራጅ ጓል 8 ዓመት

ኣታኽልቲ ከበደ ወዲ 10 ዓመት

ዓወት ብርሃነ ወዲ 10

ዕምባባ ድርሾም 11

ልዋም ዮውሃንስ 12

ሙሉእ ዘቢብ 11

ሚኪኤል መሓሪ 12

ጽገ ተ/ማርያም 11

ጅሮም ገብረመድህን 13

ዮውሃንስ እዮብ 11

ኣብ ህይስተን ትሕተም ወርሓዊት ጋዜጣ ሰላም።
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ምኽንያት፡ ኣቦና ኣብ ውትህድርና እዩ ዘሎ፡ ኣቦና፡
ኣዴና ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩም ዘለዉ፡ ኣሕዋትና ዶብ
ሰጊሮም፡ ፒሮን ጥራዝን፡ ክዳንን ጫማን ሲኢና እዮም
ዝብሉ። ዓበይቲ ኣሕዋቶም ዝተሰዱ፡ ወለዶም 50, 000
ናቕፋ ክፈሉ ተባሂሎም፡ ዓቕሚ ዝሰኣኑ ወለዶም
ክእሰሩን ክግፍዑን ዝርኣዩ፡ ኣሳቢቦም ዝወጹ እዮም።”
ኢሉ። እቶም ቈሎ፡ ካብ’ቲ ዝሓለፍዎን ዘለዉዎን ሕማቕ
ኵነታት ዝተላዓለ፡ ብዛዕባ ስድርኦም፡ ካብ ዕድሚኦም
ንላዕሊ ሓላፍነት ከም ዝስምዖም ኸኣ ኣረዲኡ።
ኣብ መዓስከር ዝረኽብዎ ኣገልግሎት፡ ናይ
መግቢ፡ ትምህርትን ክንክን ጥዕናን ኣኻሊ ከም ዘይኰነ
ንዅሉ ሰብ ርዱእ እዩ። እቶም ቈልዑ’ውን፡ ናብ’ቶም
ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋትኩም፡ እንታይ
መልእኽቲ ተመሓላልፉ ተባሂሎም ምስ ተሓተቱ፡
“ሳሙና፡ ኦሞ፡ ስረ፡ ጫማ፡ መንጸፍ፡ ተድራቢ ክዳን፡
መጻወቲን መዘናግዒን ኣቑሑት።” ክብሉ ዘርዚሮም።
ዝረኽብዎ ሓገዛት ዉሑድ ብሙዃኑ ብርስሓት፡
ዕርቃንን ተወዲኦም ከምዘለዉ ኸኣ ገሊጾም።
ንሕና፡ እዞም ኣብ ዝሓሸ መነባብሮን ኵነታትን
ንነብር ዘሎና ኤርትራውያን፡ ናይ’ቶም ኣብ ሕሰምን
መከራን ዘለዉ ቈልዑ፡ ተስፋ ከይቈርጹ፡ ሕልነኦም
ከየዕርቡ፡ እንታይ ንገብር ኣሎና ኢልና ነብስና
ክንሓትት፡ ይግባእ እዩ። ካብ’ቲ ዘሎና፡ ኢድና ዘርጊሕና
ምሕጋዝ። ናብ ኣውሮጳ ወይ ኣሜሪካ ንኽመጹ ጻዕርታት
ምክያድ። ክሳብ ዝዀነ ዝኸውን ትምህርትን ስልጠናን
ዝረኽብሉ ምግባር። ብመንገዲ ቀይሕ መስቀል፡ ኣብ
ውሽጢ ኤርትራ ምስ ዘለዉ፡ ወለዶም፡ ኣሕዋቶምን
ቀረብቶምን፡ ንኽራኸቡ (መንግስቲ ኤርትራ ፍቓደኛ
ስለ ዘይኰነ) መንገዲ ክፍጠር ድፍኢትን ጻዕሪን
ምክያድ። እቲ ብገለ ወገናት፡ ኣብ ካለኦት ከተማታት
ኣሜሪካን ኣውሮጳን ተበጋጊሱ ዘሎ ናይ ምሕጋዝ
መደባት ወይ ብውልቂ ዝግበር ሓገዛት ኸኣ፡ ብተወሃሃደ
ዓቕሚ ክድገፍን ክድንፍዕን እጃምና ይግብኣና እዩ።
ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ዘሎና ፍቕሪ መምዘኒ፡
ኣብ ወገናትና ብነርእዮ፡ ሓልዮትን ተግባራዊ ሓገዛትን
እዩ። ምኽንያቱ ፍቕሪ ብቃል ወይ ብስሚዒት ጥራይ
ዘይኰነት፡ ብተግባር ክግለጽ ኣለዎ። ፍቕሪ ከኣ ንዅሉ
ሰብ እያ ትግባእ።

“America is a
nation full of
good fortune,
with so much to
be grateful for,
but we are not
spared from suffering. In every
generation, the
world has produced enemies of
human freedom. They have attacked America because we are
freedom’s home and defender,
and the commitment of our fathers is now the calling of our
time.” -Former President
George W. Bush, September
14, 2001

“The attacks of
September
11th were intended to break
our spirit. Instead we have
emerged
stronger and
more unified. We feel renewed
devotion to the principles of political, economic and religious
freedom, the rule of law and
respect for human life. We are
more determined than ever to
live our lives in freedom.” Former New York Mayor Rudy
Giuliani, December 31, 2001

“This mass terrorism is the new evil
in our world today.
It is perpetrated by
fanatics who are
utterly indifferent to
the sanctity of human life, and
we the democracies of this
world are going to have to come
together and fight it together.” Former British Prime Minister
Tony Blair, September 11,
2001
"the entire
international community should
unite in the strug-

gle against terrorism . . .
this is a blatant challenge to humanity."Russian President Vladimir
Putin .
"...I condemn
them utterly.
Terrorism
must be
fought resolutely wherever it appears." United Nations
Secretary General Kofi
Annan

ኣብ ህይስተን ትሕተም ወርሓዊት ጋዜጣ ሰላም።
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ኵላትና ክነንብባ ትግባእ መጽሓፍ
ሰብ ኬኽብሩን ኬፍቅሩን ክንምህሮምን ክነርእዮምን
ሓልፍነት ኣሎና (ምዕራፍ 6፡ ገጽ 180)።” ከኣ ይብል።

ዳኒኤል ተስፋይ፡ ካብ ህይስተን፡ ኣብ ወርሒ
መጋቢት 2011፡ “መክሊት” ዝኣርእስታ ሓዳስ መጽሓፍ
ብትግርኛ ኣሕቲሙ ዘርጊሑ ኣሎ። እታ መጽሕፍ፡ “መክሊት”፡
ዳርጋ ዘይትትንክዮ ጽላት የብላን። ኣብ ኣካላዊ፡ ኣእርምሮኣዊ
ጥዕናና፡ ማሓበራዊ መንባብሮና፡ መንፈሳዊ ህይወትና
ከምኡ’ውን ቁጠባዊ ትሕዝቶናን ኣካዉናናን ካልእን ዘተክ`ረ
ሰፊሕ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርትን ምዕዶን ዝሓዘት መጽሓፍ
እያ።

ቈልዑ ካብ ፍቓድ ወለዶም እንተ ወጺኦም
ግና፡ ክንቀጽዖም ከምዘሎና እዩ ዝመክር። እዚ ምስ ሕጊ
እዛ ሃገር ዝጻረር ኰይኑ እዩ ዝስምዓካ፡ ግና ሓሳብ
እግዝኣብሄር እዩ። ካብ ዝዀነ ይኹን መጽሓፍ ወይ
ፍልጠት ንላዕሊ፡ ኣብ ቤትና እቲ ቀንዲ መምርሒ
መጽሓፍ ቅዱስ ኪኸውን ከም ዝግባእ ዝጠቐሰ ዳኒኤል፡
“ንዉሉድካ ቕጽዓዮ እሞ ኬዕርፈካ፡ ንነፍስኻ’ውን ተድላ
ኪዀና እዩ (ምስላ 29፡17)። “ብሻቦጥ ዘይገርፍ ንዉሉዱ
ይጸልኦ፡ ዜፍቅሮ ግና ኣንጊሁ ይቐጽዖ” (ምሳሌ 13፡24)።
ንቘልዓ ብሸቦጥ እንተ ገረፍካዮ፡ ኣይመውትን እዩ
እሞ፡ብዘይ መቕጻዕቲ ኣይትግደፎ። (ምሳ፡ 23፡13)። “ ገና
ተስፋ ከሎ፡ ንዉሉድኻ ቕጽዓዮ፡ ክሳዕ ትቐትሎ ግና
ኣይትናደድ” (ምሳ 19፡18) ዝብሉ፡ መጽሓፍ ቅዱሳዊ
ኣብነታት የቕርብ።

ንምዃኑ እቶም መክሊት ዝበሃሉ ከመይ
ዝኣመሰሉ እዮም? ዳኒኤል፡ መክሊት፡- ህይወትና፡ ጊዜና፡
ገንዘብና፡ ሓዳርና፡ ደቅና፡ ቤተ-ሰብና ከምኡ’ውን ኣብ ከባቢና
ዚርከቡ ሰባት፡ ዘጠቃለሉ ምዃኑ ይዝርዝር። ነቲ ናይ መክሊት
ምንጪን ኣገልግሎትን ኣመልኪቱ ኸኣ “ይውሓድ ይብዛሕ
እግዝኣብሄር ንነፍሲ ወከፍና ብነጻ ዝዓደሎ፡ ከምቲ ንሱ
ዝደለዮ ከንሽርፎን ክንረብሓሉ ንሓጺር እዋን ዝተዋህበና። ሓደ
እዋን ድማ ከመይ ከም እተጠቐምናሉ፡ ነፍሲ ወከፍና፡ ነቲ
ወሃቢ እግዝኣብሄር፡ ጸብጻብ እንህበሉ እዩ።” ክብል ገሊጽዎ
(ማቲወስ 25፡ 14-19) ። እሩምን ምዕሩይን ኣተሓሕዛ
መክሊትን ከመይ ከም ዝመስል፡ እንተ ሰሓትና ኸኣ፡ ብኸመይ
ከም ነዐርዮን መፍትሒ ንገብረሉ’ውን ብኣብነት ገይሩ ኣብቲ
መጽሓፍ ኣስፊርዎም ኣሎ።

ዳኒኤል፡ ነቲ ኣብ ቈልዑን ትሕቲ ዕድመን
ዘለዎ ፍቕሪን ሓልዮትን ኣብ ህይወቱ ብተግባር የሰንዮ
እዩ። “…እቶም ኣብ ኣብያተ-ክርትያናትና ዚመጹ ቈልዑን
መንእሰያትን፡ ኵሎም ከም ነፍቅሮምን ከም
እንሓልየሎምን ብንጹር ከነርእዮም ይግባእ።…ካብቶም
ዘለዉ ቈልዑን መንእሰያትን ናይ ክንደ’ዮም ዝከውን
ኣስማት ንፈልጥ? ምስ ክንደይ ካብኣቶም ኰነ ኢልና
ኣዘራሪብናዮም ንፍለጥ?...” ኢሉ ይሓትት ኣብ’ታ መጽሓፉ
(ምዕራፍ 6፡ ገጽ 180)።

ህይወትና ካብቶም ተዘርዚሮም ዘለዉ መክሊት
ሓደ እዩ። ኣተሓሕዛ ህይወትና ንምሕባር፡ ፍጥረትን ትሕዝቶን
ሰብ ክትገልጽ ግድን እዩ። ዳኒኤል መጽሓፍ ቅዱስ ሙርኵስ
ብምግባር፡ “ሓደ ሰብ፡ መንፈስ፡ ነፍስን ስጋን ዘለዎ፡ ብመልክዕ
ኣምላኽ ዚተፈጥረ፡ ኣዚዩ ክቡር ፍጡር እዩ።” ክብል ይገልጾ።
ዅሉ ሰብ ድማ፡ መንነቱ፡ ሕብሪ ቈርበቱ፡ ሃብቱ፡ ፍልጠቱ፡
ዝንኡ፡ ወዘተ ብዘየገድስ፡ ከምቲ እግዝኣብሄር ገይሩ ዚርእዮን
ዜኽብሮን ክርአን ክኽበርን ከም ዘለዎ የብርህ። ብግቡእ
ክንምገብ፡ ጽሬትን ምንቅስቓስ ኣካላትን ከነዘውትር፡
ከምኡ’ውን ቀጻሊ ናይ ሕክምና መርመራ ክንግብር ገለ
ካብቶም ኣብ ህይወትና ከነጥርዮም ዘሎና ባህሪ ምዃኖም
ተጠቒስዎም ኣሎ።
ህይወትና ብዓወት ኪዛዘም ዝኽእል ግና፡ እቲ
መዓልታዊ ዕዮና፡ በቢእዋኑ ብግቡእ ክንፍጽም ከሎና እዩ፡
ዝብል ጸሓፋይ ዳኒኤል። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ንኣጠቓቕማ
ጊዜ ብዝምልከት ርእሱ ዝኸኣለ ምዕራፍ ጺሒፉ ኣሎ። ነፍስ
ወከፍና ጊዜ ከም ዘሎና ዘረጋግጽ፡ ነተንፍስ ምህላውና እዩ።
እዚ ኸኣ ንዅሉ ሰብ ብማዕረ ዝተዋህበ እዩ። እቲ ሕቶ ነቲ
ብነጻ ዝተዋህበና ጊዜ ብኸመይ ነሕልፎ ኣሎና? ዝብል እዩ።
ንጊዜና ብቴሌቢዥን፡ ኮምፕተርን፡ ዕላል ቴሌፎን ከምኡ’ውን
ካለኦት ይስረቕ ዶ ኣሎ? ዋላስ ኵሉ ነገር ብመደብ፡ ብጥበብ፡ ዘገድስን
ዘሀውኽን ፈላሊና ዕዮና ነድም ኣለና? ዝብሉ ሓደ ብሓደ ኣብቲ መጽሓፍ
ተዘርዚሮም ኣለዉ።
ዳኒኤል፡ ጊዜና ጥራይ ዘይዀነ፡ ቁጠባዊ ትሕዝቶና ብፍላይ
ኣተሓሕዛ ገንዘብና፡ ብግቡእ ክንሕዝ ከም ዘሎና እዩ ዝምህር። እቲ ዘሎና
ገንዘብ፡ ብግቡእ እንተ ዘይ ተጠቂምና ወይ ሒዝና፡ ኣብ ህይወትና ከቢድ
ጸቕጢ፡ ኣብ ሓዳርና ምግርጫው፡ ምስ ደቅናን ቤተ-ሰብናን ከኣ
ዘይምርድዳእ ኪፈጥረልና ይኸእል እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ፡ ኵሉ ጊዜ፡
እቶትና ካብ ወጻኢታትና ከነብዝሖ ክንክእል፡ እንተ ዘይኰይኑ ኸኣ፡
ንኸነብዝሖ መገዲ ክንፈጥር ኣሎና።
ኣብቲ ኣነባብያ ሓዳርና ብዝምልከት’ውን ኣዚዩ ጠቓሚ
ጥራይ ዘይ ኰነ፡ ሓድሽ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ዝፈጥር ጽሑፍ ሰፊሩ
ይርከብ።ኣብ ሕብረተሰብና፡ ብፍላይ ኸኣ፡ ኣብ ኣብያተ-ክርስትያናት፡
ብዛዕባ ጾታዊ ዝምድናን ስጋዊ ስሚዒትን ዝምልከት ክስበኸ ዳርጋ ልሙድ
ኣይኰነን። ዳኒኤል ተስፋይ ግና፡ ነቲ ናይ ስቕታ ባህሊ ኰነ ኢሉ ክሰብሮ
ዝደለየ ይመስል። ስጋዊ ስሚዒት ብዝብል፡ ካብ ዘስፈሮ ንኡስ ኣርእስቲ
ከምዚ ዝስዕብ ዝብል ይርከቦ። “ሓደ ካብ’ቲ ክቡር ህያባት እግዝኣብሄር
ንሓዳርና መመቀርን ንምፍራይን፡ ብዓቢኡ ኸኣ ሓድሕድና መግለጸኢ
ዝሃበና ስጋዊ ስሚዒት ኣሎና። እዚ ክቡር ህያብ እዚ፡ ኣነኣኢስካ ኪርአ
ዘይብሉ፡ ብግቡእ ኺዕቀብን ኣብ’ቲ ግቡእ፡ ከምቲ ግቡእ፡ በቲ እግዝኣብሄር
ዚሰርዖ ኣገባብ ክትግበር ዘለዎ እዩ።” ድሕሪ ምባል፡ “ …ስለ’ዚ ምእንቲ
ብግቡእ ክንሕዞ፡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ፡ ካብ ጽሑፋትን መጻሕፍትን
እንተ ተኻእለ፡ ምስ በዓልቲ ወይ ብዓል ቤትና ብሓባር እናንበብና
ንመሃር።”
ስሚዒት እግዚኣብሄር ዚሃበና ክቡር ህያብ እዩ ዝበለ
ዳኒኤል፡ ቅድሚ ቃል ኪዳን ኣሲርና ምምርዓውና ክንፍጽሞ ዘይግባእ
ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ኣነጺሩ ዚምህሮ እዩ ይብል። ነፍሶም ኪመልኩ እንተ
ዘይተኽኣሎም ግና፡ ብፍትወት ካብ ምንዳዲ ምምርዓው ይሓይሽ እሞ፡
ይመርዓዉ።” ይብል (1ይ ቈረ፡7፡9)። ነዚ ብዝምልከት ኣብቲ መጽሓፍ
ሰፊሩ ዘሎ ኣብነት ከምዚ ዝስዕብ ይብል።
ሓደ ንጉስ፡ ሓደ መዓልቲ፡ ንመኳንንቱን ሹማምንቱን ኣብ
ቤተ-መንግስቱ ንምሳሕ ዓደሞም። ጽቡቕ ክዳንውንቲ ተኸዲኖም ካብቲ
ቈጸረኦም ኣቐድም ኣቢሎም ስለ ዚመጹ ኸኣ፡ ኣብ’ቲ ንጉስ ዘዛነየሉ ደገ
ቐጽሪ ዘወር ይብሉ ነብሩ። ኣብ’ቲ ዘወር ምባሎም ከኣ፡ ዝተቐመጠ ብዙሕ
ምግቢ ረኸቡ እሞ፡ ግለ ኻባኣቶም፡ “እዝስ ንኽንበልዖ እቲ ንጉስ ዝገደፈልና

ኪኽውን ኣለዎ” ኢሎም ኺበልዑ ጀመሩ። ሓያሎም ኻለኦት ድማ
ሰዓብዎም።
ወዮ ንጉስ ምግቢ ከምዚ እይክዕ በታ ዚበላ ሰዓት፡ እት ቐንዲ
ኣዳራሽ ኪኸፍት ኣዚዙ ነቶም ዕዱማቱ ድማ፡ ኺኣትዉ ጸዎዖም። እቲ
ኣብ’ቲ ኣዳርሽ ዚነበረ ሽሻይ ከምዚ እዩ ኢልካ ኺግለጽ ዘይከኣል ነበረ።
እንተ ዀነ ግና መብዛሕትኦም፡ ተሃዊዀም በቲ ኣብ ደገ ዚረኸብዎ፡ ነቶም
ኣብ’ቲ ቤተ-መንግስቲ ዚነበረ ኣኽላባትን ድማሙን ዚተዳለው ምግቢ
በሊዖም ስለ ዚጸገቡ ኺበልዑ ኣይከኣሉን። እቲ ንጉስ ከኣ በቶም ኺጽበዩ
ዘይከኣሉ ህዉኻት ዕዱማት ኣዝዩ ተቘጥዐ።” ይብል።
ኣብቲ መጽሓፍ ተጠቒሱ ከም ዘሎ፡ ከኣ፡ ዝኸነ ሰብ ቅድሚ
መርዓ ስጋዊ ርክብ እንተ ፈጺሙ፡ እግዝኣብሄር ዚፍንፍኖ ሓጥያት ከም
ዝዀነ፡ ኣብ’ቲ ሓዳር’ውን ብዙሕ ጸገማት ከምዘስዕብ። ብዘይካ’ዚ፡
ንዘይተደልየ ጥንስን ሕርስን፡ ከምኡ’ውን ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ
ሕማማት ከም የቃልዕ። ድሕሪ መርዓ’ውን ክፍጠር ዝግብኦ ሓድነት
ብኣሉታ ከምዝጸሉ ይገልጽ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ መንፈሳዊ ሓሳብን
ኣካይዳን፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ወለዶ፡ ውላ ኣብቶም መንፈሳውያን ኢና ዝብሉ
መንእሰይ ወለዶ ክሳብ ክንደይ ኣብ ግብሪ ይውዕል ኣሎ ግና ዝፍለጥ ነገር
የልቦን። እታ ዓንቀጽ ግና፡ ንኽልቲኡ ጾታ ንዝተመርዓውን ዘተመርዓዉን
ዝኸውን ብዙሕ ምኽሪን ትምህርትን ኣለዋ።
በዓል ሓዳርን ኣብ ቈልዑን ዝዀነ ዳኒኤል ተስፋይ፡ ኣብ
ቈልዑ ዘለዎ ፍቕሪን ሓልዮትን ፍሉይ እዩ።ንሱ ኣብ “ኣተዓባብያ ዉሉድና”
ኣብ ትሕቲ ዝብል ምዕራፍ፡ ሰፊሕ ጽሑፍ ኣስፊሩ ይርከብ። “እንሆ ዉሉድ
ውህበት እግዚኣብሄር እዮም፡ ፍረ ኸርሲ ኸኣ ዓስቢ እዩ” ብዝብል ካብ
መጽሓፍ ዳዊት (መዝሙር 127፡ 4 ) ብዝተወስደ ጥቕሲ ከኣ ይጅምር።
እግዚኣብሄር ከም ቃሉ ዉሉድ ሂቡ፡ ክልተ ሰብ ሓዳር፡ ብዝያዳ
ንኽጣመርን ንኽንሕጐስን ከም ዝገብረና ይገልጽ። ዉሉድ ካብ ህጻንነቱ
ጀሚሩ ምኽንያት ሓጐስ፡ ጸወታን ምዝንጋዕን ከምዝኸውን፡ ኣብ ህይወቱ
ብዝኽሰቱ ባህርያዊ ለውጥታት ኸኣ፡ ወለዲ ኣብ ጸጽባሕ ዝሕደስ ሕጉስን
ሙዉቕን ሓዳር ንኽህልወና ዘኽእል ተወህብ ከምዘለዎም ይገልጽ።
መምህር ዳኒኤል ኣብታ ምዕራፍ፡ ቀልዑን መንእሰያትን፡
ብኸመይ፡ ብኣካል፡ ብኣእምሮን ብመንፈስን ብቑዓት ሰባት ኰይኖም
ንኽዓብዩ፡ ወለድን ኣብያተ ቤተ ክርስትያናትን ዘለና ሓላፈንት’ውን ይመክር
እዩ። ንደቅና፡ ክንጽልየሎም፡ ፍቕሪ ከነጽግቦም፡ ከነጻውቶምን ከምዘሎና፡
ከምኡ’ውን ሓቂ፡ ሕጊን ስነ ስርዓትን ከነምህሮም፡ ፍቕሪ ኣምላኽን ሰብን
ከነፍልጦም፡ ከምዘሎና ይምህር። “ደቅና፡ ቅድሚ ኵሉ ፍቕሪ እግዝኣብሄር
ድሓር ንገዛእ ርእሶም፡ ንቤተ-ሰቦም፡ ነዕርኽቶም፡ ንሕብረተ-ሰቦም፡ ንኹሉ

ነቶም ኣብ ኣማኑኤል ቤተ ክርስትያን ዘለዉ
ትሕቲ ዕድመን መንእሰያትን ትምህርቲ ሰንበት ይምህርን
ይኣልን እዩ (መነባብርኡ’ውን ከም መምህር ኰይኑ እዩ
ዝሰርሕ)። ድሕሪ እቲ ልሙድ ናይ ኣምልዀን ስብከትን
ግዜ ከኣ፡ ብፋልይ ዕለት ልደት ዝወዓሎም ቈልዑ እንተ
ደኣ ሃልዮም፡ ብጊታር ”Happy Birth Day to You” ኢሉ
ክጻወተሎምን ክዝምረሎም እቶም ቀልዑ ምስ ወለዶም
ክሕጐሱ ኢኻ ትዕዘብ። ኣብቲ ኰረድዮ ናይ’ቲ ቤተ
ክርስትያን ከኣ፡ እቶም ቀልዑ፡ ልክዕ ከምዚ ዓቢ ሰብ፡
ንዳኒኤል ብሱሙ ጸዊዖም ሓቒፎም ክስዕምዎ፡ ብጻዕዳ
ኢዶም፡ እንካ ሓሙሽተ ኢሎም ዘለዎም ፍቕሪ ክገልጽሉ
ኢኻ ትርእዮም። መንእሰያት ኣማኑኤል ቤተ ክርስትያን፡
ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ፡ ዳኒኤል ንዓመታት ኣብ ኵሉ
መዳያት ህይወቶም ዘበርከቶ ደገፋት ንእግዝኣብሄር
ንምምስጋን፡ ኣብ ኣማኑኤል ቤተ ክርስትያን፡ ብድምጺን
ተንቀሳቓሲ ስእሊን፡ ሓደ ናይ ናእዳን ምስጋናን መደብ
ኣዳልዮም ነይሮም እዮም።
ዳኒኤል ንምንጻል ጥንሲ ከቢድ ሓጥያት ምዃኑ ከይጠቐሶ
ኣይሓለፈን። “…ደም ናይ እዞም ገለ ዘይበደሉ፡ ስለ ገዛእ ህይወቶም ክጣበቑ
ዘይክእሉ፡ ንኽውለዱ ዕድል ዝረኸቡ፡ ናይ ዝሓልፍ ዘሎ ንጹህ ደም
ህጻናት፡ ኣብ ቅድሚ እግዝኣብሄር ከም ዚጠርዕ ዜጠራጥር ኣይኰነን። እቲ
ዚገብሮ ሰብ ከኣ፡ ኣብ ቅድሚ እቲ ጻድቕ ፈራዲ እግዝኣብሄር ቈይሙ
ጸብጻብ ኪህበሉ ምዃኑ ኣርጊጹ ይፍልጥ።” ክብል ኸኣ ኣስፊሩ ኣሎ።
ዳኒኤል፡ ኣቐዲሙ፡ “ናብ ዕረፍቱ ምእታዉ” ትብል
ቀዳመይቲ መጽሓፍ ጺሒፉ ነይሩ እዩ። ዳኔኤል፡ “ናብ ዕረፍቱ ምእታው”
ክብል ከሎ፡ ብዛዕባ እቲ ናይ እግዝኣብሄር ዕረፍቲ ማለቱ እዩ። ህይወትና
ብእግዝኣብሄር ክትድሕን፡ ምሕረት፡ ጸጋን ዕረፍትን ክትረክብ እንተ
ዀይና፡ ብየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እምበር ብኻልእ መንገዲ ከቶ ዘይርከብ
ምኻኑ ንምሕባርን ንምስትምሃርን እያ።
እዛ ካልአይቲ፡ መክሊት ዝኣርእስታ መጽሓፉ ድማ፡
መቐጸልታ ኰይና፡ እቲ ምድሓን ዝረኸበ ሰብ፡ ኣብ መነባብርኡ፡ ከመይ
ገይሩ፡ ዕረፍቲ ከም ዝረክብ ትሕብር መጽሓፍ እያ። ካብ ዉልቃዊ
ህይወትና ጀሚራ፡ ምስ ስድራቤትና፡ ደቅና፡ ምስ ቤተሰብና፡ ኣዕሩኽትናን
ኣብ ከባቢናን ዘለዉ ውልቀ ሰባትን ኣሕዛብን፡ ከመይን ብኸመይን ጌርና
ብፍቕሪ፡ ብሰላም፡ ብምርድዳእን ብሓጐስን ከም ንነብር ዓሙቅ ጽሑፋት
ዝሓዘለት መጽሓፍ እያ።
ፓስተር ይስሓቕ ሓይልኣብ፡ ኣቦ ወንበር ናይ ሕብረት ኣብያተ
-ክርስትያናት ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ፡ ኣብ ገበር እታ መጽሓፍ፡ ነዚ
ዝስዕብ ሓሳብ ኣስፊሩ ኣሎ። “ ሓውና ዳኒኤል ተስፋይ፡ እግዝኣብሄር ጸጋ
ሂቡዎ፡ ነዛ “መክሊት” ዘርእስታ መጽሓፉ በቲ ልዙብ ኣዘራርብኡን፡ ላዛ
ዚመልኦ ኣቀላልሳ ቃላቱን ገይሩ፡ ብዝምስጥ ኣገባብ ጽሒፉ ንነበብቲ
ንበረኸት ክትከውን ኣቕሪብዋ ኣሎ።…ነቲ ኹሉ መኣዝናት ተግባራዊ ናብራና
ዝኸውን ኣብ መምሪሒታትና መትከላት መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ
እተመስረተትን ሱር ዝሰደደን ጽሑፍ፡ ኣቕሪቡ ኣሎ።”
ፓስተር ይስሓቕ ብምቕጻል፡ ነዛ መጽሓፍ ዝነበባ ዘበለ ኵሉ
ሰብ፡ ንዕለታዊ መነባብርኡ ዝኸውን ጠቓምን ሃናጽን መምሪሒታት
ኪረክብ ከም ዝኽእል ዘለዎ እምነት ገሊጹ እዩ። እታ መጽሓፍ ከምቲ
ፓስተር ይስሓቕ ዝገለጾ፡ ከተንብባ ምስ ጀመርካያ ከይወዳእካያ ዘይተቋርጻ
እትምስጥ ዓይነት መጽሓፍ እያ።

ጋዜጣ ሰላም፡ ካብ ኣንበብቲ ዝመጸ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ዘለዎ ጽሑፋት ተቐቢላ ኣብ ግዚኡ፡ ናብ ኣንበብቲ ተቕርብ ምዃና ክንሕብር ንፈቱ።

ኣብ ህይስተን ትሕተም ወርሓዊት ጋዜጣ ሰላም።
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ቃለ መጠይቕ፡ ምስ ኣቶ ረዳኢ ኣጽብሃ፡ ኣወሃሃዲ መዓስከር
ሽመልባ
ሰላም፡ መዓስከር ሽመልባ ካብ ዝምስረት ክንደይ ገይሩ?
ረዳኢ፡ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኢትዮጵያ ምምጻእ

ዝጀመሩ ኣብ 2000 ዓ.ም. እዩ። ቅድሚ ናብ ሽመልባ ምምጻእና፡
ኣብ ዋዕላ ንህቢ ዝበሃል መዓስከር እዮም ነይሮም። እቲ ከባቢ ናብ
ዶብ ኤርትራ ቀረባ ስለ ዝነበረ፡ ብጸጥታን ናይ ማይ ቀረብ ዝሓሸ
ኰይኑ ስለ ዝተመርጸ፡ ሽመልባ ብ2004 ዓ.ም. ተከፊቱ።

ሰላም፡ ክንደይ ዝኣኽሉ ስደተኛታት ነይሮሞ ወይ ሕጂ ኣለዉ?
ረዳኢ፡ መጀመርታ እዚ መዓስከር ኣብ 2004 ክጅመር ከሎ፡ ናይ

ኵሉ ዓይነት ስደተኛታት እዮም ነይሮም። ብብዝሒ ትግርኛ
ተዛረብቲ ኰይኖም፡ ካብኦም ቀጺሎም ድማ፡ ልዕሊ 4,000 ናይ
ኩናማ ተወለድቲ ዝነበርሉ ኵነታት እዩ። ብተመጣጠነ ብዝሒ
ድማ፡ ናይ ብሄረ ሳሆ፡ ትግሬ፡ ብሌን ተወለድቲ ነይሮም። ካብ
2004 ክሳብ 2006 ዓ.ም.፡ ልዕሊ 20,000 ዝኣኽሉ ስደተኛታት
ኣብዚ መዓስከር ኣትዮም ነይሮም።

ሰላም፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንደይ ዝኣኽሉ ስደተኛታት ኣለዉ?
ረዳኢ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ 8,095 ስደተኛታት ኣለዉ።
ሰላም፡ ናይ ኤርትራ ብሄረ ኩናማ ተወለድቲ፡ ኩሎም ናብ ሳልሳይ

ኣገልግሎት ከመይ ይመስል ኣሎ?

ረዳኢ፡ እቲ ማሕበራዊን ሰብኣዊን ኣገልግሎት ኣብ ሽመልባ
ዝሓሸን ዝተረጋግአን እዩ። ምኽንያቱ፡ ኩሉ ጊዜ ሓድሽ ኰይንካ
ክትብገስ ከሎኻ፡ ቀስ ብቐስ እምበር ሙሉእ ኣይኰነልካን እዩ።
ምስ ካለኦት መዓስከራት፡ ማይ ዓይኒ፡ ዓዲ ሓርሽ፡ ክወዳደር ከሎ
ግና፡ ኣብ ሽመልባ፡ ብጣዕሚ ዝተረጋገአ ናይ ማሕበራዊን ሰብኣዊን
ኣገልግሎት እዩ ዝወሃብ ዘሎ። ንኣብነት፡ ብናይ ዩኤንኤችሲኣር
መዐቀኒ፡ ሓደ ስደተኛ፡ ብውሕድ 20 ሊትሮ ማይ ክረክብ ኣለዎ
እዩ ዝብል። ኣብዚ መጽናዕቲ ተገይሩ ነይሩ፡ ሓደ ሰብ፡ ልዕሊ 42
ሊትሮ እዩ ዝረክብ። እቲ መግቢን ዓይነታዊ ነገራትን ከምቲ ዝነበሮ
እዩ ዘሎ። እዚ ድስቲ ኩስኩስቲ ሓንሳብ ንዅሉ ምስ ተዋህበ፡
በብጊዚኡ ኣይወሃብን፡ ምኽንያቱ ስለ ዝውዳእ። ከምኡ ዝኣመሳሰለ
ሕጽረታት ይህሉ እዩ። ካብ ካልእ ግና ዝሓሸ ሰብኣዊን ማሕበራዊን
ኣገልግሎትን ዝወሃበሉ መዓስከር’ዩ ክበሃል ይከኣል እዩ።
ሰላም፡ ናብ ሽመልባ ዝኣትዉ ብዙሓት ስደተኛታት የለዉን
መስለኒ፡ እቲ ምኽንያቱ እንታይ እዩ?

ረዳኢ፡ ኣብ ሽመልባ፡ ካብ ግንቦት 2008 ጀሚሩ፡ ሓደሽቲ
ስደተኛታት ኣይንቕበልን ዘሎና። በቲ ናይ ከባቢ ምምሕዳር
ዝተዋህበና መሬት ኣሎ። እቲ መሬት ክስከሞ ዝኽእል ብዝሒ
ሃገር ናይ ምኻድ (ሪሰትለመንት) ተፈቒድሎም ነይሩ፡ ሕጂ ኣብ
ህዝቢን፡ ክህቦ ዝኸእል ማሕበራዊን ሰብኣዊን ኣገልግሎት ውሱን
እዩ። መጀምርታ እዚ ካምፒ ክምስረት ከሎ፡ 10,000 ስደተኛታት
ከመይ ኩነታት በጺሑ ኣሎ?
ክሕዘልና እዩ። ስደተኛት እንዳበዝሐ ምስ ከደ፡ ብምምሕዳር
ረዳኢ፡ ናይ ኤርትራ ኩናማ ስደተኛታት፡ ናይ ጉሩፕ (ጉጅለ)
ተወሳኺ መሬት ተዋሂቡና ክሳብ 2008 ንቕበል ነይርና ኢና።
ሪሰትለመንት ቅድሚ ትግርኛ ከም ዝመጸሎም ይፍለጥ እዩ። ኰይኑ
ድሕር ግና፡ ኣብ ግንቦት 2008 ዓ.ም. ማይ ዓይኒ ዝበሃል መዓስከር
ግና ተወለድቲ ኩናማ እቲ ዕድል ከምቲ ዝተደልየ ክጥቀምሉ
ከፊትና። ንሱ’ውን ስለ ዝመልአ፡ ኣብ ግንቦት 2010 መወዳእታ፡
ኣይከኣሉን። ካብ ዝነበሩ 4,000 ዝዀኑ ከባቢ 890 ሰባት ጥራይ
ኣብ ከባቢ ዓዲ ሓርሽ ካልእ መዓስከር ተኸፊቱ። መዓስከር ዓዲ
እዮም ናይ ጉሩፕ ሪሰትለመንቲ ተጠቀምቲ ኰይኖም ነይሮም።
ሓርሽ ንባዕሉ፡ ልዕሊ 10,000 ስደተኛታት እዩ ሒዙ ዘሎ። ኣብዚ
ድሓር ግና፡ ናይ ትግርኛን ካለኦት ናይ ኤርትራ ስደተኛታት ናይ
ዓመት መወዳእታ ዓመት፡ ካብ ዓቅሙ ንላዕሊ ክኽውን እዩ
ጉሩፕ ሪሰትለመንት ምስ መጸሎም፡ ንሳቶም’ውን ቀስ ብቐስ
ተባሂሉ ይግመት። ዝተወሰኑ ብስድራቤት ምጽንባር፡ ሓዉ ወይ
ተጠቀምቲ ዝዀኑሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ሓብቱ፡ ሰብኣያ ወይ ሰበይቱ፡ ኣቡኡ ወይ ኣዲኡ፡ ክህልዎም ከለዉ
ሰላም፡ ስለምንታይ እዩ ንተወለድቲ ቢሄረ ኩናማ ኩሎም ንኽኸዱ ናብዚ ነምጽኦም ኢና። ብተወሳኺ ኩናማ ናብዚ ክመጹ ንገብር
ብፍሉይ ቈላሕታ ተገይርሎም ነይሩ?
ኢና።
ረዲእ፡ ብመሰረቱ፡ ሪሰትለመን ዕድል እምበር መሰል ኣይኰነን።
ሰላም፡ ስለ’ዚ ካልእ መዓስከር ኣብ ምድላው ኣለኹም ማለት ድዩ?
ግሩፕ ሪሰትለመንት ኸኣ ንባዕሉ፡ ካብቲ ዕድላት፡ ኣብ ዓለም ዘርኢ
ኣብ ምጽናት ኩነታት ዘለዉ ህዝብታት ዝዋሃቦም ዕድል እዩ። እዚ ረዲእ፡ ናይ ስደተኛታት ዋሕዚ እንተ ኣሎ ኰይኑ፡ ንሕና ከም ናይ
ኢትዮጵያ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ጉዳይ ቤት
ናይ ኩናማ ኣመጻጽኣ ምኽንያት እዩ ዝድርዀ። ኣብ 2000 ኵናት
ጽሕፈት፡ ኣበይን መዓስየን ዝብል ብወግዒ ኣይግለጽን እምበር፡
ኣብ ሞንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኻይዱ ደው ምስ በለ፡ ልዕሊ
ኵሉ ጊዜ ድሉዋት ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ስደተኛታትን ካብ ስደት
4,000 ብሄረ ኩናማ፡ ንብረቶም፡ መሬቶም፡ ጥሪቶም፡ ሃብቶም
ተመለስትን ጉዳይ ቤት ጽሕፈት ምስ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ኵሉ ተመንጢሎም፡ ከም ዘርኢ’ውን ናይ ምጽናት ሓደጋ ስለ
ላዕለዋይ ጉዳይ ስደተኛታት ብሓባር ብሙዃን ቦታታት የዳልዉ
ዘጋጠሞም፡ ነቒሎም እዮም ወጺኦም። ስለዚ ነቒሉ ዝወጸ፡ ናይ
ምጽናት ሓደጋ ዘለዎ ዘርኢ እንድሕር ኰይኑ፡ ግሩፕ ሪሰትለመንት እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣርባዕተ፡ ሓሙሽተ ዝተራእዩ ቦታታ
ስለ ዝዋሃቦ እዩ፡ ናይ ኤርትራ ኩናማ ስደተኛታት ጉሩፕ
ኣለዉ።
ሪሰትለመንት ተዋሂብዎም።
ሰላም፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ኣብ ወርሒ ክንደይ ዝኣኽሉ
ሰላም፡ ክሳብ ሕጂ፡ ክንደይ ዝኣኽሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት
ናብ ሳልሳይ ሃገር ገይዶም ኣለዉ?
ረዲእ፡ ከምቲ ዝፍለጥ፡ ክድመር እነከሎ ልዕሊ 20,000

ስደተኛታት እዮም ኣትዮም ነይሮም። ኣብዚ ሰዓት ሕዚ ድማ፡
8,095 እዮም ዘለዉ። ስለዚ ልዕሊ 6000 ኤርትራውያን
ስደተኛታት ብናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ብግሩፕ ሪሰትለመንት ክኸዱ
ዝግበር ዘሎ። ካብኣቶም ከባቢ 4,000 ዝዀኑ ወጺኦም ኣለዉ።
2,000 ዝዀኑ ኸኣ ኣብ መስርሕ ዝርከቡ እዮም።
ብዘይ ንሶም’ውን ቅድሚኡ፡ ብናይ ውልቂ ሪሰትለመንት ብዝሕ
ዝበሉ ከይዶም እዮም። ብናይ ስድራቤት ምጽንባር (Family unification) ኸኣ ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ወጻኢ ከይዶም እዮም።
ቅድሚ እዚ ናይ 6,000 ኸኣ፡ ናብ 900 ዝጽግዑ ኩናማውያን
ወጺኦም ነይሮም እዮም። ስለ’ዚ ካብ’ቶም 8,900 ወጻኢ ዘለዉ፡
ኵሎም ዳርጋ ክበሃል ይኽእል እዩ፡ ብዝተፈላለየ መገዲ ናብ ሳልሳይ
ሃገር ከይዶም ማለት እዩ።

ሰላም፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ መዓስከር ከመይ ኣሎ?
ረዳኢ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ፡

ገዛውቲ ናይ ምስራሕ፡ ኣፍሪስካ ናይ ምጽባቕ፡ ሕብሪ ናይ ምልካይ
ኣይትርእይን ኢኻ። ብዙሓት እዃ እንተ ዘይተባህሉ፡ ሓደ ሓደ’ውን
ዝተባሳጨዉ ሰባት ትርእይ ኢኻ። ካብኡ ናብኡ ግና፡ ምስቲ ኣብዚ
ከባቢ ዘሎ ማህብረ ሰብ፡ ከምኡ’ውን እቲ ስደተኛ ባዕሉ ንባዕሉ
ተሓቋቒፉ ዝነብረሉ ኵነታት እዩ ዘሎ ሕጂ።

ሰላም፡ ኣብዚ መዓስከር ዝቐርብ ዘሎ ሰብኣውን ማሕበራዊን

እቶ ረዳኢ እጽብሃ ኣማሓዳሪ መዓስከር ሽመልባ

ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ፡ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምዝርራብ፡
ኣብ ሽመልባ ዝነብሩ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ምስቲ
ዘለዎም ናይ’ቲ ከባቢ ጸቕጢ፡ መናእሰይ ምስ ምዃኖም፡ ጽቡቕ
ነገር ንኽረክቡ፡ ንኽምሃሩ፡ ሰሪሖም ንነብሶምን ቤተሰቦምን
ንኽሕግዙ፡ ዓቢ ጻዕሪ ኣካይዱ እዩ። እቲ ዕድል’ቲ ከምዝርከብ
ገይሩ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ’ቲ ናብ ሳልሳይ ሃገር ናይ ምስዳድ
መስርሕ ተሳታፍነት የብሉን። እቲ ናይ ግሩፕ (ጉጀለ) ሪሰትለመንት
መስርሕ ክግበር ከሎ፡ ብናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ሉኡኻን ዝግበር
እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ፡ ነፍሲ ወከፍ ናይ ስደተኛታት ፋይል ካብ
ናይ ትካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ብምቕባል፡
ብጸቢብ ዝዀነ ምጽራይን መስርሕን እዩ ዘሕልፎም። ስለዚ ነዚ
ኵሉ ጸቢብ መስርሕ ሓሊፎም 40 ሚኢታዊት፡ 50 ሚኢታዊት
ኢትዮጵያውያን ይኸዱ ኣለዉ፡ እንተ ተባሂሉ ክሳብ ክንደይ
ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ክትግምት ትኽእል ኢኻ።
ምናልባት ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝበሃል ዘሎ፡ ሓደ ሓደ ነገራት
ኣለዉ። ሓደ ምስ ኤርትራውያን ኣወዳትን ኣዋልድን መውስቦ
ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ኣለዉ። እዚ ኸኣ ንቡር እዩ። ቀድሚ
ኤርትራ፡ ኤርትራ ምዃና፡ እቲ ህዝቢ ዝተሓዋወሰ እዩ።
ዝተሓዋወሰ ብሙዃኑ ኣብትን ኣብትይን ትረኽቦ ህዝቢ እዩ።
ሰብኣያ ኣብ ኢትዮጵያ ትኸውን፡ እታ ሰበይት ኸኣ ኣብ ኤርትራ
ትኸውን። ሰብኣያ ኣብ ኤርትራ ይኸውን እታ ሰብይቲ ኸኣ ኣብ
ኢትዮጵያ ትኸውን። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ሓዲኦም ስደተኛ
ናይ ኤርትራ ኰይኖም እንተ መጺኦም፡ ምጥማሮም ኣይተርፍን።
ደቈም፡ ሰበይቶም፡ ወይ ሰብኣዮም፡ ናይ ሪሰትለመንት ዕድል
ክረኽቡ፡ ዓለምለኻዊ ሕጊ ዝፈቕደሎም እዩ። ስለዚ በዚ ገይሮም
ተጠቀምቲ ከይኖም ክዀኑ ይኽእሉ እዮም።
ስደተኛታት ይኣትዉ ኣለዉ?
ካብኡ ወጻኢ ኸኣ፡ ምናልባት፡ ሓደ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ
ኢትዮጵያውያን፡ ናብ’ቲ ዶብ ከይዶም፡ ከም ሓደሽቲ ዝመጹ ሰባት
ረዲእ፡ ይቀያየር እዩ። እቲ ናይ ቦርደር ሓለዋ ክጽንክር እንከሎ፡
ክሳብ 1,000 ይትዉ። እቲ ናይ ሰራዊት ምቅይያር ክፍጠር እንከሎ መሲሎም ኣትዮም ክዀኑ ይኽእሉ እዮም። እዚኦም ግና፡ ካብ 1
ሚኢታዊት ይበዝሑ እዮም ኢልና ኣይንግምትን ኢና። ክትፈልዮም
ድማ፡ ካብ 1,500 ክሳብ 2,000 ይኣትዉ ኣለዉ።
ከኣ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ እዩ፡ ምኽንያቱ ንሳቶም ዝዛረብዎ
ሰላም፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ክንደይ ዝኣኽሉ ኤርትራውያን
ትግርኛ’ውን ክትፈልዮ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ?
ንምንታይ ተባሂሉ እንተ ተባሂሉ ግና፡ እቲ ናይ ኢትዮጵያ
መንግስቲ፡ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝገብሮ ዘሎ ሓልዮት፡
ረዲእ፡ ልዕሊ 50,000 ኣለዉ። ምኽንያቱ፡ ኣብ ሽመልባ፡ ልዕሊ
ሓገዝን ጻዕሪን፡ ንምድምዛዝ እዩ። ንባዕሎም ኢሎም እዮም ንምባል
8,000 ኣለዉ። ኣብ ማይ ዓይኒ ልዕሊ 12,000 ኣለዉ። ኣብ ዓዲ
ሓርሽ ልዕሊ 10,000 ኣለዉ። ኣብ ዓሳሒታ ልዕሊ 15,000 ኣለዉ። እንተ ዘይኰይኑ፡ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምኡ ዓይነት ክገብር
ኣበርሓሌ ኸኣ ከምኡ 10,000 ከባቢ ኣለዉ። ስለዚ ልዕሊ 50,000 ድሌትን ሓሳብን የብሉን። ኢዮጵያውያን፡ ይትረፍ ናብ ወጻኢ ሃገር
ንኽኸዱ ከነሳልጠሎም፡ ኣብ መዓስከራት ክነብሩ ፈጺምና
ኣለዉ ማለት እዩ።
ኣይንፈቅድን ኢና። መውስቦ ወይ ምምርዓው ግና፡ ሕጊ ዝፈቕዶ
ሰላም፡ ኣብ ኣሜሪካ፡ ኣብ ገለ መራኸቢ ብዙሓን፡ እቲ ኣብ
እዩ። መሰሎም ኸኣ እዩ። ካብኡ ወጻኢ ግና፡ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ፡
ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሳልሳይ ሃገር ናይ ምኻድ (ሪሰትለመንት)
ዘረባ እዩ።
ዕድላት፡ 50 ሚኢታዊት ዝኸውን፡ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ እዮም
ትብሎ ነገር እንተ ኣሎ?
ሰላም፡
ዝጥቀምሉ ክብሃል ይስማዕ እዩ’ሞ፡ ብዛዕባ’ዚ ትብሎ ነገር እንተ
ኣሎ?
ረዳኢ፡ እቲ ስደተኛ ኰይኑ መጺኡ ዘሎ ኤርትራዊ፡ ኣብ ሃገሩ
ሙዉቕ ዝዀነ ናብራ ዝነብሮ፡ ቤተሰቡን ሃገሩ ን ዘፍቅር፡ ሕውነት
ረዲእ፡ ኣነ’ውን ከምቲ ካልእ ሰብ ዝሰምዖ ይሰምዕ እየ። ኣብቲ
ዝደሊ ሕብረተሰብ ምዃኑ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ። ካብ ሃገሩ
ክውንነትን ሓቂን ክንርእዮ ከሎና ግና፡ ምናልባት፡ ትግርኛ ወይ
ኣምሓርኛ ተዛረብቲ ኢትዮጵያውያን፡ ናይ ሪሰትለመንቲ ተጠቀምቲ ክወጽእ እንተሎ፡ ኣብ ሃገሩ ዘሎ መሪር ዝዀነ ናብራ፡ ኣማሪርዎ
እምበር፡ ሃገሩ ጸሊኡ ከም ዘይኰነ፡ ኢና ንፈልጥ ንሕና። ስለዚ
ኣይኰኑን እንተ ዘይተባህለ፡ እቲ ስደኛታት እንዳ ኣጻረየ ዝሰድድ
ዘሎ ግና፡ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣይኰነን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝግበረሉ ሓልዮት፡ ከም ዘለዎ ኰይኑ፡ ግን ድማ ኣብ
ዝተፈላለየ ዓለም ዝነብሩ ኤርትራውያ ኣሕዋቶም ደገፍ የድልዮም
ኣብ ምጽራይን ናብ ሳልሳይ ሃገር ናይ ምስዳድን መስርሕ ኢድ
እዩ ይብል።
የብሉን።

ኣብ ህይስተን ትሕተም ወርሓዊት ጋዜጣ ሰላም።

ካብ ገጽ 3 ዝቐጸለ

ብሱዳን ገይሮም ናብ ካልእ ሃገራት ዝፍትኑ ኣለዉ። ካብ ኢትዮጵያ
ጀሚርካ፡ ኣብ ሩባታት ተከዘ ዝሞቱ ኣለዉ። ኣብ ሱዳን ክኣቱዉ ከለዉ
ብሸፋቱ ዘጋጥሞም ጸገማት ኣሎ። ካብ ሱዳን ምስ ተበገሱ ኣብ ብዓል
ሲናይ፡ ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘጓንፎም ዘሎ ጉድ ዝገርም ነገር እዩ።
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ልምዓት መደባት፡ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ወፍሪ ነይሩ፡ ልዕሊ 15 ሽሕ፡
ከትሪታትን ዛላታትን ሰሪሕና። እዚ ስደተኛ ናብ’ዚ ካብ ዝመጽእ፡ ዝዀነ
መግቢ ይዅን ንመግቢ መብሰሊ መዳለዊን ካልእ ናይ ጽዓት ኣማራጺ
ዘይብሉ ስደተኛ፡ እታ ሓንቲ ዘላቶ ኣማራጺ፡ ንዘሎ ንቑጽ ገረብ፡ ምጥቃም
እዩ ነይሩ። ኣብ’ቲ ፈለማ እዋን ነቲ ዝነበር ንቑጽ እዩ ዝጥቀም ነይሩ።
ድሓር ግና፡ ምስ ምብዛሕ ናይ’ቲ ስደተኛ፡ ንቑጽ ዕንጨይቲ እንዳ ተወደአ፡
ንቑጽ ዕንጨይቲ ዝርከበሉ ቦታ እንድ ረሓቐ ከይዱ። ስለስተ ኣርባዕተ
ሰዓታት ከይዶም ዘምጽእሉ ኵነታት እዩ ዘሎ። ምስ’ዚ ኵሉ፡ ርሑስ
ዕንጨይቲ ምቑራጽ እንድ ተራእየ ከይዱ። እዚ ኣብ ዝዀነሉ እዋን፡ ገለ ገለ
በለጸኛታት ሸፋቱ፡ ንስደተኛታት ይቕጥቅጡ እዮም። እዚ ግና ናይ’ዚ ከባቢ
ይገብሮ ማለት ኣይኰነን። ኣብ’ቲ ፈለማ’ውን፡ ኣብ’ዚ መዓስከር (ሕጂ
ተፈቲሑ እዩ፡) ሕጸረታት ናይ ማይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ኣብተን ኣብዚ
ከባቢ ዘለዋ ሩባታት፡ ንዓዓቶም ጸበሎምን ዝሰትይሉ ማዮምን እዩ። ንሕና
ናብኡ ከይድና፡ ማይ ካብኡ ቀዲሕና ክንወስድ፡ ነብስና ክንሕጸብ፡ ክዳና
ክንሓጽብ፡ ንብክለሎም ኢና ነይርና። ኣብዚታት ሓደ ሓደ ዘይምርድዳእ
ይፍጠር ነይሩ።

ብሓፈሽኡ ክትርእዮ ከሎኻ ግና፡ ምስ’ዚ ሕብረተሰብ ናይ’ዚ ከባቢ ብኣሉታ
ዝጸሉ ዝምድና ኣሎ ክትብል ኣይትኸልን ኢኻ። ብኽልተ ሸነኽ ናይ’ዚ
መዓስከር ማይ ጸብሪን እንዳ ባድረ ዝበሃል ክልተ ንኣሽቱ ዕዳጋታት ኣለዋ።
ምኽንያቱ ናብኡ ከይድና ዝድልየና ኣስቤዛታት ነምጽእ። ንሳቶም’ውን
ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብሓደ ጊዜ 350 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ፡
ካብኦም ከባቢ 180 ዝዀኑ ኣብዚ መዓስከር ዝነበሩ እዮም። እዚ ካበይ እዩ ካብተን ኣብዚ ከባቢና ዘለዋ ገጠራት፡ ጠስሚ፡ ዕንቃቑሖ፡ ፈሓም፡
ዝብገስ እንተ ኢልካ፡ ካብ’ዚ ኣብዚ ዘሎ ሕሱም መነባብሮ ምቕሳን ይኣብዮ። ዕንጨይቲ ዝኣመሰልዎ ይሸጡ። እቲ ገዘብ ዝረኸበ ስደተኛት ዓዲጉ
ይጥቀም። ኣብ ከምዚ ጽቡቕ ዝምድና እዩ ዘሎና፡ ነቲ ሓደ ሓደ ተርእዮታት
ብፋልይ መንእሰይ የተሓሳስበካ። ምኽንያቱ ጽባሕ ንጉሆ፡ ይደንጕይ
ይቐልጥፍ ኵሉ ሰብ ናብ ሃገሩ ክምለስ እዩ። እዚ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ወለዶ
ገዲፍካ ማለት እዩ።
ጋግ የሰክፈካ እዩ።
ንኣብነት፡ ኣብዚ መዓሰከር ዝነብሩ ብዙሓት ኣወዳትን ኣዋልድን

ሰላም፡ ካብ’ዚ መዓስከር ክትንቀሳቐሱ ትኽእሉ ዶ?

ክብረት፡ እወ፡ ግና ውስን እዩ።
ሳምሶን፡ እወ፡ መንቀሳቐሲ ወረቐት ኣብ ሰሙን ክልተ ጊዜ፡ ሰሉስን

ሓሙስን እዩ ዝወሃብ። እቲ ዝወሃብ ብዝሒ ቁጽሪ ዉሑድ እዩ። ንኣብነት
ኣብ ሓደ መዓልቲ ክሳብ 250 ዝሓቱ እንተ ሃላዮም፡ እንተ ረኸቡ 15 ክሳብ
20 ሰባት እዮም። እቲ ዝወህብ’ውን እንተ ነውሐ ንሓደ ወርሒ እዩ። እቲ
ሰብ’ውን ኣብ’ቲ ዝተባህሎ ኣይምለስን፡ እቶም ዝኸዱ ከይተመልሱ
ኣይንህብና ዝበሃለሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ስለ’ዚ ናይ ምንቅስቓስ ነጻነት ኣሎ
ክበሃል ኣይክእልን እዩ።

ስደተኛታት፡ ምስ ኢትዮጵያውያን ዝተመርዓው ኣለዉ። እዚ ሕጂ ብፍላይ
ካብ ከባቢ ሽረ፡ ሽራሮ፡ ማይ ጸብሪ፡ እንዳ ኸዱ መውስቦ ዝገብሩ
ስደተኛታት ኣለዉ። ምስ’ቲ ብዝሒ ዝደተኛ ውሑድ ኰይኑ ክስምዓና
ይኸው’ን፡ ግና ልዕሊ ሓሙስተ ሚእቲ፡ ናብ ሓደ ሽሕ ዝጽጋዕ
መውስቦታት፡ ኣብ ሞንጐ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተገይሩ እዩ።
እዚ ኸኣ ዝዀነ ሰብ ክኽሕዶ ዘይክእል ሓቂ እዩ።

ሰላም፡ ብዛዕባ ህይወትኩም እንታይ ትሓስቡ?
ክብረት፡ ኵሉ ጊዜ ዘይ ዓድኻ፡ ዓድኻ ኣይኰነን ስደት እዩ ኵሉ ግዜ።

ንሕና ናብ’ዚ ዘምጽኣና ኣብ ሃገርና፡ በቲ ዘሎ መንግስቲ ወጽዓ ስለ
ዝበዝሓና፡ ሰላም ብምስኣና፡ ኢና መጺእና። መንእሰይ ጊዜ ንእስነቱ
ክረኽቦም ዝግብኦም ዕድላ፡ ናብራ ዝደሊ ናብርኡ፡ ትምህርቲ ዝደሊ
ሰላም፡ ምስ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ ከመይ
ትምህሩ፡ ክሰርሕ ዝደሊ ክሰርሕ ብዘይምኽኣሉ፡ ዓዱ ገዲፉ ዝውሕዝ ዘሎ።
ዝኣመሰለ ርክባት ኣለኩም?
ሰላምን መሰልካ ክሕለወልካ፡ እንከሎ፡ ከም ሃገርካ ደልዲልካ ትረግጾ
ሳምሶን፡ እዚ መዓክሰር ኣብ ተመስረተሉ እዋን፡ እዞም ወረዳ፡ ገንዘብ
መሬት የልቦን። ንሕና ድሌትና፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወጽዓታት ተቐይሩ፡
ኣዋጺኦም 10 ከብቲ ዝዀና ገዚኦም ነዚ ስደተኛ ግብጅ ገይረሙሉ ነይሮም። ሰላም ረኺብና፡ ብግቡእ ድሌታትን እንተ ረኺብና ሃገርና ክንምለስ ኢና
ኣብ’ቲ መጀመርታ ዘይምልላይ’ውን ሓደ ሓደ ጸገማት ይፍጠር ነይሩ። ኣብ ንደሊ። እዚ ካብ ዘይተረኽበ ግና፡ ዓለማት ንዓናን ወጽዓናን ጠመተ ገይረን፡
ዝሓለፈ ዓመት ብፍላይ፡ ብወገን ምእከላይ ኮሚተ፡ ምስ’ቶም ኣማሓደርቲ
ብሰላም ክንረኽበሉ፡ ነብስና ንኸእለሉ፡ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክወስዳና
ናይ’ዚ ከባቢን ከመኡ’ውን ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስደተናታትን እንዳ
ድሌትናን ሃንቀታናን እዩ።
ተረዳዳእና፡ ዓጺድ ክህልዎም እንከሎ፡ ከድና ወፊርና ንሕግዞም። ናይ

ካብ ገጽ 1 ዝቐጸለ

ሰላም፡ ኣብ ወጻኢ ንዘለዉ ኤርትራውያን እንታይ ክትብልዎም ትደልዩ?
ሳምሶን፡ ሓደ ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ
ስደተኛታት ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ ብዓል ሱዳን፡ ጅቡቲ፡ ሊብያ ግብጺ፡
ሲናይ፡ ዘለዉ ኤርትራውያን፡ የሕዋቶም ዘሕልፍዎ ዘለዉ ሕሱም መነባብሮ
ኣብ ግምት የእትዮም፡ ብዝኽእልዎ መንገዲ፡ ዋላ ሓንቲ ሳንቲም’ውን
ትኹን፡ ናይ’ዞም ኣብዚ ዝነበሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብራ
ዘማሓይሽሉ መገዲ፡ ትምህርቲ ዝረኽብሉ መገዲ፡ ከም ኣብ ቀዳማይ ዓለም
ዝነበሩ ዘለዉ መጠን፡ ምስቶም መንግስታት እንተ ተረኺቡ ኣብ ሃገርና
ፍታሕ ክመጽእ ጸቕጢ ክገብሩ፡ እንተ ዘይተረኺቡ ኸኣ፡ ነዞም ስደተኛታት
ናብ ዝሓሸ ኵነታት ዝሰጋገርሉ ኵነታት ቃልሶም ክቕጽሉ።
ካልእ ብዛዕባ እቶም ኣብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዘሰክፈኒ
ጉዳይ እንተ ኣሎ፡ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምድንጋጽ ሚእቲ ብሚእቲ
ከቋርጽዎ ኣለዎም። ምኽንያቱ ኣብ ደገ ዘሎ ዓቅሚ ኤርትራውያን ኣብ ጊዜ
መኸተ ርኢናዮ ኢና። ሽዑ ዘበርከትዎን ሆ ዝበልዎን ንፈልጦ ኢና። ሕጂ
ግና እቲ መድረኽ ሓሊፉ፡ ህዝብካ፡ ናብ ምእሳር፡ ህዝብኻ ናብ
ምጭፍጫፍን ምቕታልን ኣንፈት እዩ ተቀይሩ ዘሎ እቲ ኵነታት። ስለ’ዚ
እቶም ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን፡ ብዘተኻእለ መጠን ምስ’ቲ ኣብ ኤርትራ
ዘሎ ስርዓት ክባተኹ ከም ዘለዎም፡ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ይደሊ።

ክብረት፡ ኣነ ብፍሉይ ንጉዳይ ደቀ ኣንስዮ ወኪለ እየ ክዛረብ። ምኽንያቱ
ደቀ ኣንስትዮ ድርብ ወጽዓታት እዩ ዘለወን። ደቀ ኣንስትዮ ዝወለደኦም
ጀጋኑ እዮም ንሃገር ዝዋግኡ ነይሮም። ጓል ኣንስተይ ዘፍረየቶም ዉላድ
እዮም፡ ዶክተር፡ መምሃራን፡ ካልእ ካለ ዝበጽሑ። ጓል ኣንስተይቲ እቲ ኣብ
ዕድሚኣ ክትገብሮ ዝግብኣ ዝንበረ ነገራት እንተ ሓሊፍዋ፡ ንኣብነት፡
ከተፍርዮም ዝግብኣ ዝነበሩ ዉላድ፡ ጽባሕ ንጉሆ ንሃገርን ህዝብን ክጠቕሙ
ዝኸእሉ ዝነበሩ ዜጋታት ይተፉ ኣለዉ ማለት እዩ። ብዓብዩ ኸኣ ናይ’ታ ጓል
ኣንስተይ ህይወት ኣብ ሕማቕ ደረጃ ይበጽሕ ኣሎ እሞ። ስለ’ዚ ክሳብ’ቲ
ዕድል ረኺበን ኣብ ዝብጻሕ ዝበጽሓ፡ ከምዚ እንተ ገበርናለንሲ ብዝሓሸ
ክጸንሓ ይኽእላ እየን፡ ዝብልኦ ደገፋይ ክገብራ። ብፍላይ እተን ናይ ደቀ
ኣንስትዮ ማሕበራት ዘለወን ኣሕዋት፡ ጠመተጥአንን ድንጋጸአንን ናባን
ገይረን ደገፋት ክገብራልና ይላቦ። ምኽንያቱ ሽግር ናይ ደቀ ኣንስትዮ
ክፍትሓ ኰሎ ምስኡ ዝፍታሕ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ዝብል እመንት ኣሎኒ።
ሰላም፡ እንታይ ዓይነት ሓገዛት እዩ ዘድሊ ትብሊ?
ክብረት፡ ኣብዚ ዘለዋ ደቀ ኣንስትዮ ሰሪሐን ክነብራሉ ዝኽእላ ባይታ እንተ
ዝረኽባ፡ እዚ ዅሉ ሽግር ኣይምመጸን። ስለዚ ብኢደን ብጉልበተን ሰሪሐን
ነብሰን ዝኽእላሉ ኵነታት እንተ ዝፍጠር ጽቡቕ ነይሩ። ከም ኣብነት፡ ናይ
ሰፋይት ክዳን፡ ናይ መሻጢት ጸጉሪ፡ ናይ ባህላዊ ክዳን መጥለፊ፡
መሰንከትን መሸጢን እንጀራ፡ ጣሓኒት ሽሮን በርብረን ዝኣመሰልዎ ትካላት
ገይርካ ኣታዊ ዝረኽባሉ ኵነትት ምፍጣር። ትምህርት፡ ብፍላይ ቓንቛ
እንግሊዝ ንኸማዕብላ፡ ዝዀነ ደገፋት እንተ ዝግበር ጽቡቕ እዩ።
ንስኻትኩም፡ ካብ ርሑቕ ሃገር መጺኹም፡ ንጸገማትናን ሽግራትናን፡ እቲ
ሽግርን ናትና እዩ ፡ ናይ ኣሕዋትኩም ሽግር ተኻፊልኩም፡ ብዛዕባና ሓበሬታ
ሒዝኩም ትምለሱ ስለ ዘለኹም የቐንየልና።

ምክትል ኣቦ ወንበር ኣቦይ ኢብራሂም ዓሊ ኑር ብወገኑ፡
ካብ መስከረም 2010 ዓ.ም. ጀሚሮም ንወርሓት ተዛትዮም፡ ውድብ
ክምስረት ከም ተሰማምዑ ድሕሪ ምግላጽ፡ “ ቅድሚ ሓሙሽተ ወርሓት፡ ኵላትና ኣባላት ምደፍኤ፡
ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ንምድሓን፡ ህይወትና ንመስዋእቲ ኣዳልይና፡ ነቲ መዓስከር ገዲፍና ብረት
ከነልዕል፡ ናብ ከባቢ ሽራሮን ዶቦት ኤርትራን ክንንቀሳቐስ ጀሚርና ኣሎና።” ኢሉ። ብድሕሪኡ ካብ
ካለኦት መዓስከራት መንእሰያት ከምዝተጸንበርዎም ድማ ሓቢሩ። ዛጊት ምንቅስቓስ ንደሞክራስን
ፍትሕን፡ ክንደይ ዝኣኽሉ ኣባላት ከም ዘለዉዎ ግና ክገልጹ ፍቓደኛታት ኣይኰኑን።
ምደፍኤ ንህዝቢ ዘርጊሕዎ ዘሎ መደብ ዕዮ፡ ከም ዘመልክቶ ኸኣ፡ መንግስቲ ኤርትራ
ኣሊኻ ህዝቢ ክርህዎ ምግባር ጥራይ ዘይኰነ፡ ናይ ቀረባን ርሑቕን ትልምታት ብምንጻፍ፡ ራኢ
ብምጭባጥ፡ ውዓል ሕደር ዘየድልዮ ህጹጽ ጠለባት ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ንምምላእ ዘኽእል መደብ
ምዃኑ ይገልጽ።
ኣብ’ቲ ሰነድ፡ ንምምስራት ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ፌደራላዊ መንግስቲ፡ ንሰብኣዊን ደሞክራስያውን
መሰላት፡ መሰል ብሄራት፡ ምቛም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር፡ ማዕድን፡ ሕርሻ፡ ኢንዱስትሪ፡ ቁጠባ፡
መሬትን ኣባይትን ማሕበዊ፡ ባህላዊ፡ ከምኡ’ውን ናይ ወጻኢ ፖሊስቲታት ሓደ ብሓደ ተዘርዚሩ
ኣሎ። ንታሪኽ ብዝምልከት’ውን፡ ህዝቢ ኤርትራ ብባዕዳዊ መግዛቲ ክሳቐ ዘበናት ዘሕለፈ ህዝቢ
ምዃኑ ኣቐሚጡ ኣሎ። ዝሓለፉ ገዛእቲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጣልያን ጀሚርካ ክሳብ ደርጊ ሓደ
ድሕሪ’ቲ ሓደ ተዘርዚሮም ኣለዉ። ምደፍኤ ንመንግቲ ህግደፍ፡ “ብምሩጻት ደቂ ህዝቢ ኤርትራ
ዝተጣለዐ ዲክታቶራዊ ስርዓት እዩ” ክብል ገሊጽዎ ኣሎ።
እቶም መራሕቲ ምደፍኤ፡ ኣብ መወዳእታ፡ እዚ ጀሚሮሞ ዘለዉ ቃልሲ ንኽዕወት፡
ናይ ሰብ፡ ቁጠባን ንዋትን ደገፍ ከም ዘድልዮም ንህዝቢ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ።

