
 

እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ናይ ሰላም ሰሚናራትን ሙዚቃን ናይ ክልቲኡ 

ህዝብታት መራኸቢ ድልድል  እዩ  
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ሱር በተኽ ዜኾኑ ቁኑዓት ሐሳባት ካብ  ተራ   ውልቀ ሰብክፍልፍል ይኽእል እዩ።  ኣብ ግብሪ ክትርጎም ግን ብዘሕ  

ጻዕረን ተወፋይነትን ክእለትንናይ መሳለጢ ገንብ  የድልዮ። 

እቲ ናይሰላም ምንቅስቃስ ብኣብረሃም ገብረሊባኖስን  ኣብ ኤሪትራ ዜዓበየ ብምብጋሱ ዜያዳ ኣገዳሲ ይገብሮ። 

ኩነታት ስደተኛታት ኤሪትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ተንኪፎዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። 

እቲ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ምጅማሩ ናይ መንግስቲ ፍቃድን ተኻፋልነትን  ናይ ግደን ከድልዮ እዩ:: እዙ ሐቂ እዙ 

ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሐደ እዩ። እታ ብጊዛ ኢትዮ-ኤርትራ  ኩናት ኣነን ካላኦት ተገደስትን ቖምናያ፥

ዛጋታት ንሰላም ኣብ ኤሪትራ፥ ዜስማ ግብረ ሰናይ ማሕበር   ናይ ሰላም ኮንፈረንስ  ኣብ ከረንን 

ኣስመራንከተዳሉ ከላ -  መንግስቲ ኤሪትራ እንተይፈቅደላኣይምተኻእለን።ጸገማት ግን ኣይነበረን ማለት 

ኣይኮነን። እቲ ኮንፈረንስ ዜተዳለወሉ ሕዳር 2000 እዩ - ብዘሕ ሰብ እውን ፈሊጡ ነይሩ ብሕልፊ  ሰበ ስልጣናት፡ 

ብዘሓት ካባቶም እውን ብ ኣወንታዊ ዓይኒ ዜረኣይዎ ነይሮም።  ኣብ መጀመርያ ሰሙን ወርሒ ጥቅምቲ  2000 

ኣብ ናይባይቶኣኼባ   ሳልሕ መኪ - ሚኒስተር ጥዕና፥  እንታይ እዩ ዜካየድ ሎ- እዝም   ዛጋታት ንሰላም ኢና 

ዜብሉናይ ሰላም ኮንፈርን ጸዊዖም ኣለው። ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ንግበር ይብሉ ኣለዉ፡፡ እዙ ምንብርኻኽ እዩ 

ኢሉ ። ኢሳያስ  ተቀቢሉ፥  መን እዮም እዙኦም ንዮም በልዎም? ምስ በለ ወርቁ ተስፋንኪኤል ሐላፊት ናይ ኤራ - 

(Eritrean Relief and Rehabilation Committee)ትቅብል ኣቢላ ፥እዙኣቶም መሳርሕትና እዮም፥ እቲ ናቶም 

መጽናዕትታት ከኣ እዩ ንዓና ገልግለና ሎ ። የማነ ገብረኣብ/ማንኪንወርቁ ደጊፉ እዙ ኣብ ባይቶ ዜቀርብ 

ኣይኮነን ድሐን ንዓና ግደፉልና (ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ማለቱ እዩ)   ኢሉ መዕጸዊ ፈጢሩሉ። ብድሕሪኡ ኣብ ቤተ 

መንግስቲ   ምስ የማን ገብረመስቀልን(ቻርሊ) ምህረት ዮውሃንስን ክንራኸብ ቆጸራ ተገይሩልና። ኣነን 

ፕሮፎሶር ኣስመሮም ለገሰን ከድና። ብዘሕ ተኻቲዕና - ፕሮፍሶር ኣስመሮም  ናይ ሰላም ተበግሶ ክድገፍ ኣለዎ 



ኢሉ ብዘሕ ተኻቲዑ። እታ ደጋጊምና ንደፈኣላ ዜነበርና ነጥቢ - ድልየት ህዜቢ  ክስማዕ ኣለዎ ትብል እያ።ኣብ 

ውሳኔ ውግእን ሰላምን ናይ ህዜቢ ረኢቶ ክስማዕ ኣለዎ እቲ ግዳይ ናይ ኩናት እቲ ህዜቢ ስለዜኾነ።እቲ ክትዕ 

ምርድዳእ ዜዓሰሎ እዩ ነይሩ ። ኣብ መጨረሻ   ምግባርስ ግበርዎ ግን - ቅድም እቲ  ወግዓዊ ውዕል ሰላም 

ይገበር። ነቲ  ኣብ 12 ታሕሳስ  2000 ኣብ መንጎ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዛናውን ፕረሲደንት ኢሳያስ 

ኣፈወርቂን ዜግበር ማለቶም  እዩ። ስለዙ  ነቶም ናይ ወጻኢዕዱማትና - ምኽንያት ፈጢርና ናብ ወርሒ ለካቲት 

2001 ከምዜተሰጋገረ ነጊርናዮም። ካብ ኩሉ ሐደ ካብቲ ቀንዲ ወረቐት ኣቅርብቲ ኣባል ናይ“ሐቅን ዕርቅን ደቡብ 

ኣፍሪቃ” (Truth and Reconciliation of South Africa) ከይተርፍ ኣስጊኡና ነይሩ።  ካብቶም ካብ 

ኤውሮጳዜመጹ ሽግር ኣይነበረናንን። እቶም ካላኦት ዕዱማት ኣብ ዓዲ ዜቅመጡ ካብ ማሕበር ሰራሕተኛታት - 

ካብ ኣስራሕቲ/ኣዋፈርቲ፥ ዲፕሎማሲያውን - ገበርቲ ሰናይ -  ዩናይትድ ነሽንስ ዲቨለፕመንት (UNDP) ናይ 

ሀይማኖት ወከልቲ ወተ እዮም። እቲ ሰሚናራት ከኣ ብጽፉፍ ተኻይዱ። 

 

ስለዙ ከምቲ ንዛጋታት ንሰላም ምስ ህዜቢ ኢትዮጵያ ሰላም ክትገብር ምስ ተበገሰት ሚኒስተር ሳልሕ መኪ 

ከም ተምበርከኽቲ ዜወሰዳ ፡ ሕጅ እውን - ገለ ኤሪትራውያን ነቶም ተካፈልቲ ዜኾኑ ኤሪትራውያን ከም 

ተንበርከኽቲንኽሐትን ገይሮም ከጸልምዎም ኣይገርመንን እዩ። መብዜሕትኡ ግን ካብ ደገፍቲ ህግደፍ ኮነ ኢልካ 

ዜግበር እዩ።  እቲ ሜላ ከኣ ካብቲ  ሙሉእ ትሕዜቶ ንእሽቶ ቁንጭል ኣቢልካ ይመልክዑ ምሃብ እዩ። (out of 

context).  ስለዙ እቶም ተካፈልቲ በዙ ቅር ክብሎም የብሉን። ብዜኾነ ኩሉ ንህግደፍ ቃልዕ ደላይ ፍትሒ 

“ወያነ” እዮም ዜብልዎ-ዜኣረገ መዜሙር። 

ብድሕሪኡ ነቲ ኣቀዲምና ዜጀመርናዮ ብመገዲ ናይ ወጻኢ ኢምባሲታት ኣቢልና ምስ ካብ መንግስቲ ናጻ ዜኾና 

ኣብ ኢትዮጵያ ዜርከባ ማሕበራት ኣብ ወጻኢ ክንራኸብ  ወሲንና። ሐንቲ ዕድል ረኺብና ። እቲ  ኣብ ጊዛ ቃልሲ 

ደጋፊና ዜነበረ ከጀቲል ትራንቮል (Kjetil Tronvoll) (2)ዜበሃል ኖርወጃዊ  ኣብ  ነርወይ  ምስ ዶክተር ጌታቸው 

ክብረት ሐላፊ ናይ ሐንቲ ኤርሾትበሃል ማሕበር  - ንሰሚናር ይመጽእ ኣሎ እሞ፡ ከራኽበኩም ምጹ ይብለና። 

ኣብቲ ዜተሰማማዕናሉ ጊዛ ንነርወይ ፕሮፈሰርን ኣነን ከይድና ሰፊሕ ምምይያጥ ኣካይድና። ዶክቶር ጌታቸው 

ክብረት ምሳኹም ምርኻብ ብጌጋ ክቱርጎም ስለዜኽእል  ከጸግመና እዩ፥ ነቲ ሐሳብ ግን ንድግፎ ኢና ኢሉ ።  ኣብ 

ሐደ ስምምዕ ግን በጺሕና ንሶም ናይ ቶም ካብ ኢትዮጵያ ዜተሰጉ ስድራቤታትገሊኦም መንእሰያት ደቆም 

ገዲፎም ስለ ዜተሰጉ ብዚዕባኦም ክሐቱን ክፋልጡዎምን  ምስ ቀይሕ መስቀል ከኣክምዜገቡ ከም ለዎም 

ክሕብርዎም።  ንሕና ከኣኣብ ኤርትራ ለዉ ቀይሕ መስቀል   ክንሕብሮም- ኣብ ክልቲኤን ሃገር ለዉ ቀይሕ 

መስቀላት - ብሕጊ ዜተበታተና ስድራቤታት - ነቶም መንእሰያት ብመገዲ የመን ንኤሪትራ ከምጹእዎምመደብ 

ገይረን ብኡ ፕሮግራም ዜመጻ ደቀንስትዮ እውን  ነይረን። ዜምድናና  ምስ ቐይሕ መስቀል ኣብ ኣስመራጽቡቅ 

ነይሩ።   ንሕና ብወገና ነቶም ካብ  ኤሪትራ ዜስጎጉ ዜነበሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ቅድሚ  ቀይሕ መስቀል 

ንብረቶም ክምዜገብ  ብይ ምክልባት ክኸዱ  ጺዕርና ኢና።  ባዕለይ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮረነል ስማኦን 

ገብረድንግል  ናይ ኣስመራ ናይ ጸጥታ ሐላፊ ከይደ ኣራሪበዮ እየ። ንሱ ንሰላማውያን ኢትዮጵያውያን ምግፋዕ 

መደብ የብልናን ቁሩብ  ዜኣሰርናዮም ኣለዉ ግን ገሊኦም ባድመ ብኢትዮጵያ ምትሐዚ ዜሐረቁ ንኢትዮጵያውያን 

ምግፋዕ ጀሚሮም ንድሕነቶም  ኢልና ዜኣሰርናዮም  ኣለዉ ኩነታት ምስ ሐለ ክንፈትሖም ኢና ኢሉ ። ኣብዙ 

ጊዛ እዙ ዜምድና ዛጋታት ንሰላም ምስ መንግስቲ እናሐርፈፈ ይኸይድ ነይሩ።  ካብ ቤት/ጽ ፕረሲደንት የማነ 

ገብረመስቀል - ኣንጻር ፖሊሲ መንግስቲ ትኸዱ ኣለኹም ብዜብል ስምዕታ የፈራረሐናነይሩ፥ብሕልፊ ኣህጉራዊ 

ግበረ ሰናያትን - ንተመዚቡሉ ህዜቢ ክሕግዘ ዜተበገሱ ኢምባሲታትን ምሳና ክተሐባበሩ ምስ ረኣይዎም። 

ዛጋታት ንሰላም ካብ መንግስቲ ኤሪትራ ነጻ ጽቡቅ ስራሕ ክትሰርሕ ዜተዓቡ ከኣ እዮም ገለ ኢምባሲታት 

ወጻኢታትና ክሽፍኑ ፍቃደጃታት ዜኾኑ። ን ኣብነት ነቲ ገዙፍ ወጻኢ ናይ ሰላም ኮንፈረንስ  ንናይ ነፋሪት፣ ሆተል 

ካብ ወጻኢ ዜመጹን ነቲ ናይ ውሽጥን ዜሸፈኑልና ኣብ ቀ 3 መግለጺ ተመልከት። 

ስለዙ ብሐጺሩ እቲ ሕቶ ክሳብ ክንደይ ኢዩ ሐደ መንግስቲ ካብ መንግስቲ ናጻ ዜኾና  ናይ  ጋታቱ  ግብረ 

ሰናያት ክህልዋ ፍቅድ።ኣብዙ ጊዛ እዙ ንሂወት ህዜቢ ብሐይሊ ተቆጻጺሩ ሎ ህግደፍ ነጻ ናይ ህዜቢ 



ግብረሰናያት ከፍቅድ ሕልሚ እዩ።  ኣብ ኢትዮጵያ ግን ሙሉእ ዲሞክራሲ የለን እኳ እንተተባህለ  ናይ ግብረ 

ሰናይን ረዲኤትን ማሕራት፥  ፖለቲካዊ ውድባት  ናይ ግሊ ጋዛጣታት ነጻ ኮይነንስ  ይንቃሳቀሳ እየን ህዜቢ 

እውን ተኣኪቡ ኣብየት እብል እዩ።  

ስለዙ ናይ ኤሪትራውያን ናይ ሰላም ምንቅስቃስ  ኣብ ስደት ጥራሕ እዩ ክኽወን ዜኽእል፥ንሱኸኣ  በቶም 

ደለይቲ ፍትሒ ፥ እቶም ድምጺ ናይቶም ድምጺ ይብሎም ኢና ዜብሉ፥ ብግብሪ ከርእይዎ ኣለዎም። ግን 

መብዚሕታኦም ደለይቲ ፍትሒ ሐይሎም ኣብ ጭርሖ እምበር ኣብ ግብሪስኣይግድን። ደገፍቲ መንግስቲ ኤሪትራ 

እንተዜድግፍዎ ዜበለጸ ምኾነ፥ እቲ ኣብ ደገፍትን ተቛመንትን ሎ ጽልኢእናጎደለ  ምኸደ። ግንካብ ህግደፍ ነጻ 

ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ከቶ ኣይኩእሉን እዮም።ወገን ውጹዕ ህዜቢ ይኮኑስ መሳርሔ መንግስቲ እዮም። ኣብ 

ፍትሕን መሰል ወዲ ሰብን ክልተ ሚዚን ሒዝም ይጓዓዘ።  ኣብ ኤርትራ ህግደፍ መሰል ህዜቢ ገፊፉ ይተኣደነ 

ስቃይ ኣውሪዱ ከሎ ቁቡልን ገይሮም ይወስድዎ። ኣብ ኤሮጳ ምስ መጹ ግን መሰልና ተገፊፉ ኢሎም ዕቅባ 

ይሐቱ፡  (double standard )-እዙኦም ባእታታት  ነቲ ጉዕዝ ሰላም ዕንቅፋት እምበር ካልእ ክኾኑ ኣይኩእሉን 

እዮም።  

ይኩን እምበር  እቲ ብደገ ዜዕብ ኤሪትራዊ - ናይ ሰላም ምንቅስቃስ ኣብ ኢትዮጵያ ምጅማሩ  ክጠራጠር 

ባህርያዊ እዩ። ክልቲኤን ሀገራት ኣብ ምትፍናን ስለለዋ።  ሐደ ደስ የብል ከኣ ጀነራል ጻድቃን  ኣብ ልዕሊ 

ኤሪትራ ናይ ኩናት መዜሙር እናመረ - ከመይ ገይሩ ኣብ ናይ ሰላም ተ ይዋሳእ። ብዚዕባ ሰላም ክትዓዬ እዃ 

መጀመርያኣብ ኣተሐሳስባኻ ለውጢ ከተምጽእ ኣለካ። ጽኑዕ ናይ ሰላም ባህሊ ኣብ ክንዲ ናይ ኩናትከተሕደር 

ኣለካ።  ስለዜኾነ  ጀነራል ጻድቃን ዋላ ኣባል ናይቲ መንግስቲ ኣይኹን እምበር (ካብ መንግስቲ ካብ ዜባረር 

ሐያለይ ዓመታት ሐሊፉ እዩ) ኣብቲ ጻዊዒት ሰላም ቦታ ክህልዎ ኣይግባኣን እዩ።  

ኣብ  መስከረም. ኮም   ጸጋይኣስመሮም   “ገምጋመይኣብንድፊሓሳብ "መዜሙርሰላም" ንኢትዮ-

ኤርትራ ርእስቱኣብ ባይታ ሎ  ማሕብራውን ፖለቲካውን ኩነታት ጉሩም ገይሩ ኣንጸባሪቕዎ ። ጸጋይ ከምዙ 

ይብል“ኣብሞንጎኢትዮ-ኤርትራሎኣይሰላምኣይኲናትሃዋሁንክፈርስልዑልባህጊኣሎኒ።

እዙንክኸውንድማጉዳይዶብመዕለቢክግበረሉኣለዎ።ባዓልቤትናይዙሓሳብክኸውንለዎከኣህዜቢ'ዩ።

ኣብብይንኮምሽንዶብ፡ይፍትሓዊምምቕቓልመሬትተፈጺሙ'ዩ።

ዶብሰሪይምሕንጻጹኣይሰላምኣይኲናትወሊዱ።ንህግደፍ ድማ "ባድመተውሪራትና" 

ኣብዜብልባዶሽሓሳብዜሕበኣላደጀንኮይናቶጸኒሓኣላ።ብርግጽኣይሰላምኣይኲናትንክሰዓርዶብክሕንጸጽኣለዎ።

ንሰላምፍርቂመገዲተጓዒዘዜደልያሓይሊወገነይ'ዩ! ሕቶሰላምሙሁርየልዕሎዓዃይ፡ወያነየበግሶህግደፍብየገድስ፡

ኣብቲሰላምረብሓሎኒ።ብክንዲዓቕመይከበርክተሉሕጉስ'የ”  

እቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ኣብ ህዜቢ ኤሪትራ ውርዶ ሎ ስቃይ መወዳደርቲ እዃ እንተይብሉ, 

ብመጠኖ ንህዜቢ ኢትዮጵያ እውን ተንኪፍዎ እዩ: ብሕልፊ ንህዜቢ ትግራይ። ጸጋይ ይቕጽል “ትግራይ 

ኣብኢትዮጵያከምናይኲናትዝባኮይና'ያተቐሚጣላ።ዋላኳከምሰብትዕዜብቲ (ሪኢቶ) እንተሃለወኒ፡

ኣብጉዳይትግራይግንልዕለይኢትዮጵያውያንተጋሩይፈልጥዎኢዮም።

ኣብዜተፈላለየእዋናትይዚረብሉንይጽሕፍሉንንመንግስቶምጉዳይዶብመዕለቢክግበረሉክሓትሉንጸኒሖምንኣለዉን

።ኣጀንዳሰለብሪቲኢቨንትስመዜሙርሰላምድማሓደካብቲተጋሩኣብልዕሊመንግስቶምልዕልዎለውሕቶ'ዩ።

ኣብሓጺርግዛብሰፊሕዜርገሐኣብህዜቢከምዋኒንኣጀንዳኮይኑቀሪቡስብተስፋዜጽበዮውንብዘሕ'ዩ”. 

ጸጋይ ይብል “በዓል ቤት ናይ ሰላም  ክኽወን ለዎ ከኣ ህዜቢ እዩ” ኣብዚ ንጥቢ እዙኣ እምነት ናይ ጸጋይ ምስ 

ዛጋታት ንሰላም ሐደ እዩ።ኣብቲ 60 ገጽ ለዎ ጸብጻብ ናይ  የካቲት 15,16ን 17 2001ኣብ ከረንን ኣስመራን 

ዜተገብረ ናይ ሰላም ኮንፈረሰ ከምዙ ይብል“CPE believes that a sustainable and just peace cannot 

be achieved by efforts of governments alone. Many actors and stakeholders-civil society 

organisations፣ national and international humanitarian and human rights groups, and 

individuals- need to play an active role in the promotion of peace and reconciliation.  This 



requires that Eritreans and Ethiopians undertake internal peace-fostering activities as well as 

dialogue with each other. The conferfence was envisioned as a fist step in such a process.” 

ኣብዙ ከትበርህ ለዋንሰላም ዜጽውዕ ሎ ህዜቢ እዩ መንግስታት ኣይኮኑን።  ሰላም  ብወልቀ ሰባት ተጀሚሩ 

ደረጃ ብደረጃ ብህዜቢ ተቀባልነት ክሳብ ዜረክብ  ነዊሕ መስርሕ ኣለዎ ጊዛ እውን ዜወስድ  እዩ። እቲ ምንቅስቃስ  

ሰላም ናይ ክልቲኤን መንግስታ ይኮነስ  ናይ ህዜቢ ካብ ኮነ እቲ ህዜቢ ብዚዕብኡ ንጹር ኣረ ኣእያ ክህልዎ ኣለዎ።

ብነብሲ ተኣማምነት  ጠጠው ክብለሉግን ብዚዕባ ፍትሕን፥ መሰል ወዲ ሰብ ምኽባርን ትምህርቲ ክቕስም 

ኣለዎ። ህዜቢ ኤርትራ መሪር ናብራ እናነበረ  - ንነብሲ ወከፍ ሰብ - 2 ባኒ ንመዓልቲ ብመቕነን እናነበረ - ማይ 

ከይተረፈ ብራሽን ካብ ቦጣት እናወሰደ - ንሕክምና ኣብ ሱዳን እናኸደ - ኣብ ባንካ ቐመጦ ገንቡ ከም ድላዩ 

ከይውጽእ እናተኸልከለ - ናይ ወርቂ፣ ነሕሲ ፥ ፖታሽ ሃብቱ - እናተመዜመ- ንመንግስቲ ኤሪትራ  ዜድገፍ  

ኢሪትራዊ ሕልናኡ ዜቀተለ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዜኽእል።  

ኣብዙ ናይ ሰላም ነዊሕ ጉዕዝ ብዜያዳ ኣበርክቶ ክገብሩ ዜኹእሉ መራሕቲ ሀይማኖት እዮም። ኣብነት ብቤት 

ክህነት ካቶሊኽ ኣብ ኤሪትራ  ዜወጸ (ኣይተጽቅጥ ዜዓይንቱ)  ፥ ኣበይ ኣሎ ሐውኻ፥ዜብል ህያውመልእክቲ 

ንህዜቢኣተሐሳሲብዎ እዩ፥ ንቡዘሓት ሰባት እውን ኣንቢዒዎም። ከማኡ እውን ኣብ ኣውሮጳ ለዉ ተበዓት 

ካህናት ነቲ ካብ ፍረሒ ዜተላዕለ ምጽቃት በቲኾም ቖላሕታ  ቤተ  ክርስትያን ኣብቲ ዜተወጸዔ ህዜቢ 

ኤርትራክኸውን ኣለዎ እናበሉ መልእኽቶም ንኣመንቲ የማሐላለፉ ኣለው። ንኣብነት ኣብ በዓል ሐድሽ ዓመት 

ካህን ተኽለማርያም ምርካጽዮንሃገረ-ስብከት ኤውሮጳ መልእኽቲ የሕሊፎም።ኣብ ማንቸስተር ዜነብሩ  ቀሺ 

ዮሃነስ ገብረሂወት ፣  ቤተክርስትያን ጽግዒ ውጹዓትን እሱራትን ድኻታት እዮም ዜበል ዓቢ መል እኽቲ 

ኣመሐላሊፎም እዮም።

ማሕበርገዳምደብረቢንንኣባሉቃስንመሳርሕቶምኣባባስልዮስንብጽኑዕብምቅዋምኣውጊዝሞም፡

እዙብረሃልና ቤተ ክህነት ንፍርሒ ጢሒሱ ናይ ህግደፍ መሳርሕቲ ወጊዜዎም።  

ከምዙ ካህናት ኣብ ከተማ ማንቸስተርን/ዓባይ ብሪጣንያ ጀሚሮሞ ለው፡ ህዜቢ ንሰላም ሐቢሩ እንተተቓሊሱ  

ነንሕድሕዱ ጽኑዕ ዜምድና ይፈጥር ፥ ይተኣማመን ደፊሩ ለውጢ ይገበር ዜብል ደረጃ ክበጽሕ ዓቢ ተኽእሎ  

ኣሎ።  

 

 ስለዙ  ህዜቢ ኣርትራ ኣምር ሰላም ብደቂቁ  ክፈልጥ ስለ ለዎ እዩ ዛጋታት ንሰላም ቕድሚ ምስ 

ኢትዮጵያውያን ምርኻብ - ምስ ህዜቢ ኢርትራ  ብሕልፊ ካብተን ናይ IDPs (Internally displaced people)  

ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዜተመዚበሉዜሰፍሩሉ  ለው  መዓስከራት ተን ምርድዳእን ክብጻሕ ኣለዎ ዜበለ።  ስለ ዜኾነ  

ካብ ነብሲ ወከፍ ናይ ዜተማዚበለ መዓስከራት  25ወከልቲኣብቲ  ናይ 2 መዓልቲ ናይ ከረን ኮንፈረንስ ክካፈሉ  

ዜገበረ። 

እተን መዓስከራት   1 ማይ ዉራይ ኣብ ጾሮና   2 ማይ ሐባር  3. ካሪቦሳ (ካምቦ ዘላ) 4.ዓዲ ቀሺ   5. 

ሳሊናን እየን 

ካብኣቶም  ኣብቲ  ኣብ ኢንትርኮንቲነንታል ሆተል (ሕጂ ኣስመራ ሆተል)  ዜተገብረ - ውጺኢት ናይቲ ኮንፍረንስ 

መግለጺ ክህቡ ዜተመርጹ እውን ነይሮም።  

ኣብ ምድምዳም ናይ 2 መዓልቲ ሰሚናር ከረን  እቲ ጉባኤኛ ህዜቢ ነቲ ጉባኤ ቆጽሊ ሰላም ኣውዲቕሉ እዩ፥ እቲ 

ዜሐሸ መፍትሒ ናይቲ ሽግር ገይሩ ገምጊምዎ።እዙ ናይ ከረን ሰሚናር ዜመርሖ ፕሮፈሶር ኣስመሮም ፉሉይ 

ምስጋና ይብጸሐዮ። 

እቲ ፕሮፈሶር ኣስመሮም ካይዶ ዜነበረመጽናዕትታት(ቁ 3) The Updrootedንመንግስቲ ኣድላየ ስለዜኾነ 

ተጸሚሞምና እምበር  ብነጻ ምንቅስቃስና  ንኻላኦት  ኣብነት ስለ ንኸውን ብዘሕ ዕንቅፍታት ተጓኒፍና  እዩ። 

ህግደፍ ንህዜቢ ንእሽቶ ናይ ነጻ ምንቅሳቃስ ዕድል እንተሂብዎ መሰሉ ኣብ ምሕታት ከይኣቱ ኣዙዩ እዩ  ዜጭነቅን 

ዜፈርሕን። ኮማንድስ ንተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ እናጋፍዑ  ናብ ዊዓ ምስ ወሰድዎም  2 ተመሃሮ ብጸሐይ 

ወቅዒ  ሞይቶም። እዙ ግን ክንጻዎሮ ኣይከኣልናን።   ንሕና  ንኢትዮጵያ - ሰብኣዊ መሰል ኤሪትራውያን ገፊፎም 

ኢልና እናኸሰስና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዓቢ በደል ኣብ ልዕሊ  ተመሃሮ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እናተኻይደ  ፈሪሕና 



ትም ክንበል ኣይንክእል ኢልና  ንመንግስቲ ኤሪትራ  ኣብ ናይ ብሕታዊ ጋዛጣ ኮኒናዮም። ኣብቲ ነዙ ንምውሳን 

ናይ ኣባላት ዜገብርናዮ ኣኼባ ሐደገኛ ምዃኑ ተገምጊሙ ማእሰርቲ ክህሉ ከም ዜኽእል ብጋህዲ ተትዩሉ።  ኣብዙ 

ሐደገኛ ውሳኔ ፕሮፈሶር ኣይነበረን  ኣብ ኣመሪካ እዩ ነይሩ።ኣቀዲሞም ኣባልነቶም ዜሰሐቡ/ዜሰሐባ ካብ ዓዲ 

እንግሊዜን ኣመሪካን እውን ነይሮም። እታ ሰክረታሪ ናይ ድምጺ መሰል እዃ እንተይነበራ ብፍርሒ ዜኣክል 

ንሐደ ሰሙን ተቕማጥ ንተእቕማጥ ኮይና እያ።ኣብዙ ካብ ኣመሪካ ዜኣተወ ተወልደ እስጢፋኖስ (ቁ 5) 

መንግስቲ ንምኹናን ተወፋይነኣቱ ገሊጹ።ዛጋታት ንሰላም ቀይሕ መስመር ክትሐልፍ ምውሳና ቅትለተ  

ነብሲትፍጽም ከም ላ ብሩህ እዩ ነይሩ።  መደባታ ክትቅጽል ከም ይትኽእል ፍሉጥ ነይሩ።ግን ዜወለደት 

ትውለድ  ኢላ ገይራቶ።   

ኣብዙ ክበርህ ለዎ ኣብ ኢትዮጵያ  እዙ ናይ ሰላም መደብ  ከም ብርሆ ብዜዕባ ሰላም ስረሓት - ካብ ናይ 

ዛጋታት ንሰላም ንላዕሊ ኣዙዩ ሰጉሙ ኣሎ። ዛጋታት ንሰላም ኣብቲ ብህዜቢ ተፈተያ ናይ ህዜቢ ሐያል ድምጺ 

መታን ክህልዋ (ልክዕ ከምቲ ህዜባዊ ማዕበል ዜበሎ ጸጋይ) ኣባላት ምምዜጋብ ኣብ ትበጋገሰሉ ጊዛ  ጽሐይ 

ዓሪብዋ ተቖጽያ ተሪፋ:: 

ጸጋይ ይቅጽል ፥  ዕላማሰለብሪቲኢቨንትስ፡ኣብሞንጎክልቲኡህዜቢሎኣይሰላምኣይኲናትንከብቅዕ'ዩ! 

ጉዳይዶብንክፍታሕህዜባዊማዕበልኣብልዕሊመንግስቶም ምልዕዓል'ዩ።

ውጽኢቱድማንረብሓክልቲኤንሃገራትገልግል'ዩ።  

ኣብ ምዕራብ ለዎ ዲስፖራ ብነጻ ክንቀሳቀሱ ስለዜኸእሉ እቲ ዜዓብየ ኣበርክቶ ክገብሩ ዜኽል ንሳቶም እዮም። 

ነቲ ጉዳይ ኣሚኖሙሉ ብመደብ እንተተበጊሶም ከምዙ ዓይነት ተበግሶ ዜደግፋ ግብረሰናያት ስለለዎ - 

ንመሳለጢ ገንብ ክርከብ ይካኣል እዩ።(seize the momentum) ፍሉያት ሃገራት ኣለዋ ብሕልፊ ኖርወይ - ኣብ 

ዓለም ኣብ ዕርቅን ሰላምን ተበግሶ ዜገብራ። ናይ ሰላም ኮንፈረንስወጻኢ ዜሸፈና ንሳተን እየን ። 

ከም መደምደምታ ታሪኽ ህዜቢ ኤርትራ ነዊሕን ጽንኩርን እዩ። ህዜቢ ልዕሊ 70 ዓመት ንናጽነት ተቃሊሱ እዩ። 

ኣብዙ ጊዛ ግን ታሪክ ህዜቢ ኤራትራ ብህግደፍ ተሰሪቁ። እቶም መራሕቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሐቁ ኣለዉ። 

ይከን እምበኣር  ሕጂ እውን ፈኸም እንበለ ናይ ህዜቢ ቃልሲ ጀሚሩ ኣሎ። ኣቦይ ወልደኣብ ወልደምርያ ኣብ 

1987 ዜተኻየደ ናይ ህዜባዊ ግንባር ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ  ኣብ ደጀን ሳሕል ፥ ሆስፒታላት - ናይ ኣፋውስን 

ሽዳን ፋብሪካታትን  ጋራጃትን ሎ  ምዕባሌታት ይሮም ምስተዓቡ ብሐጎስ ገጾም መብራህቲ ተወሊዑ 

ከምዙ ይብሉ ፥ ናጽነት ኤሪትራ ሎሚ ኣብዙ ሪኤያ እንቓዕ እዙ ኣርኣየኒ  እዙ ፈጣሪ። እዙ ከይከውን ብህግደፍ 

ተጠሊሙ። ግን እዙ ህዜቢ  ኢርትራናይ ቃልሲ ታሪኽን መንፈስን ስለለዎ - ሕጂ እውን ከም ቀደም - ንሙሉእ 

ናጽነቱ ክቃለስ ጀሚሩ ኣሎ።ኣብዙ  እዙ ሐድሽ ወለዶ ዓቢ ተራ ኣለዎ።  ወል-ወል እናተዋየ ምስ ተጋደልቲ 

ኮይኖም ዜተስእልዎ  ስእሊ።  ኣብ የማን ኮፍ ኢሉ ሎ ግን ኢትዮጵያዊ ጋዛጠኛ ኣለም መዜገበ እዩ። ብዓቢኡ 

ብዳዊት መስፉን ዜተጻሕፈት ነዙሐዲሽ ወለዶ ኣዙያ ትጠቅም መጽሐፍ ተጻሒፋ ኣላ እሞ ኣንብብዋ መግልጺ ቁ 



1 ። 

 



ጉዕዝ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ  መሰጋጋሪ ድልድል ይንደቅ  እምበር ኹሉ ኤርትራዊ ኣብ ዲስፖራ ሎ ኣብ 

ሲቪልዊ ማሕበረ ሰብ ተወዲቡ ክዓየሉ ሐላፍነቱ እዩ። እዙ ጉዕዝ ናይ ተራ ህዜቢ ስለዜኾነነዊሕን ሐርጎጽ ዜመላኦ 

እዩ፥  ከምጽኦ ዜኽእል ለውጢ ግን ሱር በተኽ እዩ። 

David Bowie: Singer 1947-2016:  

 It is not politicians who will end oppression.  It is the radicals, with the stink in their clothes, 

rebellion in their brain, and hope in their heart and direct action in their fists.ከምዙ ዓይነት 

ቆራስነት ለዎም ባእታታ ከኣ እዩ ነዙ ክዕውትዎ ዜኽእሉ።  
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