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                                    ብዶክተር ኣቢን ኢሰያስን ዝፍጸም ዘሎ፡ 

                                     ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ምቕላዕ ምኹናን። 

ብዕለት 09/ 12/ 2020 - ኣብ ከባቢ መቐለ ተኣሲሮም ዝነበሩ ልዕሊ 320 ኤርትራውያን፡ ካብ መሬት ትግራይ 

ተወሲዶም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ተኣሲሮም ከምዘለዉ ተፈሊጡ። እዚ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ብመን ብከመይ 

ከምዝተፈጸመ ዝርዝሩ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፡    

መጀር፡ ዓሊ - ሊሎ ሓላፊ ገበን መርመራ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝመርሓ ጉጅለ፡ ምስኡ ተለንተ ግርማይ ንጉሰ። ምክትል 

ተለንተ ሃብቶም ይሕዯጎ ይርከቡዎም። እዛ ዓፋኒትን ጨዋይትን ጉጅለ ኤርትራ ነዞም ልዕሊ 320 ኤርትራውያን 

ኣብ ከተማ ኣኽሱም ተቐቢሎም፡ ናብ ከተማ ባረንቱ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ስለያ ኣምጺኦም ቐይዯሙዎም 

ከምዘለዉ ተረጋጊጹ።  

ናይ ስለያ ጉጅለታት ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ብቐጻሊ ይንቐሳቐሱ ኣለዉ። ብሓላፊ ገበን መርመራ መጀር ዓሊ ሊሎ 

ዝምራሕ ጉጅለ እዉን፡ ንትግራይ ብቐጻሊ እናተመላለሱ ዜጋታት ኣብ ዝጨውይሉ ዘለዉ ግዜ፡ ካብ ህዝቢ 

ትግራይ ዝዘረፉዎ ከም ክዳን ዙርያን ካልእ ኣድላዪ ኣቑሑትን ጽዒኖም ስለዝመጹ ኣብ ኤርትራ ሸይጦም 

ንውልቓዊ ረብሕኦም ይጥቐሙሉ ከምዘለዉ ብዙሓት ናይቲ ከባቢ ተቐመጥቲ ዝተዓዘቡዎም ዝዛረብሉን ጉዳይ 

እዩ። ምኽንያቱ ምልካዊ ስርዓት ህግዯፍ ፖለቲካዊ ተንኮል ፍሒሶም ንክልተ ኣህዛብ ከባእሱ ኣብ ነንሕድሕዶም 

ጽልእን ቕርሕንት ከዕብዩ ኮነ ኢሎም ብመዯብ ይፍጽምዎ ስለዘለዉ፡ ነቶም ንብረት ዝዘመቱ ሰባት ብሕጊ ክሓቶም 

ኢልካ ትጽቢት ዝግበረሉ ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊኡ ካብ ትግራይ ንዝተጨውዩ እሱራትን ስዯተኛታትን ኤርትራውያን 

ዘመላልሳ ዘለዋ ናይ መጓዓዝያ መካይን እዉን፡ ገሊኤን ናይ ኢትዮጵያ ታርጋ ከምዘለወን ብዙሓት ናይቲ ከባቢ 

ተቐመጥቲ ዝተዓዘቡ ጉዳይ እዩ።       

ኢሰያስ ምስ ቐዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣቢ ኣሕመድ ብምትሕብባር ዝፍጽሙዎ ዘለዉ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት 

ብጭብጢ ዘረጋግጹ ሓበሬታ ይቐርቡ ኣለዉ። ንሳቶም ዝኾነ ምኽንያት ኣቕሪቦም ክኽሕድዎ እንተፈተኑ ነቲ ባይታ 

ዝፍጸም ዘሎ ሓቕታት ክቕይርዎ ኣይክእሉን እዮም። ምኽንያቱ ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ካብ 

ዝጅምርዎ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ኣሕሊፉ ስለዘሎ፡ ንሳቶም ብሚስጥር ወትሃዯራውን ጸጥታውን ውዕል ክገብሩ 

ከምዝጸንሑ ካብ ህዝቢ ስለዘይክወል ብዙሕ ሓቕታት ተቓሊዑ እዩ። እዚ ሕጂ ክፍጸም ንርእዮ ዘለና ገበን ኣንጻር 

ሰብኣውነት እዉን ሓዯ ካብ ግብራዊ ውጽኢት ናይ ሰይጣናዊ ውዕሎም እዩ። 

               እዞም 2- ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ነዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ነምሓላልፍ፡  
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1. ቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢ ኣሕመድን ኢሰያስን ብሚስጥራዊ ጸጥታዊ ውዲትን ስምምዕን፡ 

ብተዘዋዋሪ ኣገባብ ዜጋታትና ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እናተጨውዩ ንኤርትራ ተመሊሶም ይእሰሩ ከምዘለዉ 

ብጭብጥታት ይረጋገጽ ኣሎ። ስለዚ 

  

ክልቴና ምንቕስቕሳስ መንእሰያት ኤርትራ፡ ነቲ ብክልተ መራሕቲ ሃገራት ዝፍጸም ዘሎ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት 

ኣጥቢቕና ንኹንኖ። ኣዕናዊ ተግባሮም ከቛርጹ እዉን ዯጊምና ንጽውዕ።   

2. ክልቲኦም መራሕቲ ብምትሕብባር፡ ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጻረር ዘይሰብኣዊ ተግባር ይፍጽሙ ስለዘለዉ፡ ኩልና 

ዯለይቲ ፍትሒ 

  

ንዘይሕጋዊ ተግባሮም ኣጥቢቕና ክንኩንኖ። ንመሰል ዝተገፍዑ  ዜጋታትና እዉን ሓቢርና ክንጣበቐሎም 

ብኣኽብሮት ንጽውዕ። 

ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ዝፈጸሙዎ በዯል ብማዕረ ሓላፍነት ክወስድሉ፡ ሕጋዊ ተሓታትነት እዉን ክስከሙ 

ድምጽና ዓው ኣቢልና ከነስምዕ ብኣኽብሮት ንጽውዕ ።   

3. ከም ዯለይቲ ፍትሒ፡ ብክልተ መራሕቲ ዝፍጸሙ ዘለዉ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት፡ ንማሕበረ ሰብ ዓለምን 

ንኣህጉራዊ ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰልን ኣቓልቦ ክህብሉ፡ ንጸረ ሰብኣዊ ተግባር እዉን ብግቡእ ከጽንዑን 

ክምርምሩን ሓቢርና ንጽውዕ ንላቦ።   

መዯምዯምታ፡ በዯልን ግፍዕን ህዝብና ይበዝሕ ስለዘሎ ወለዶና ይጸንቱ ስለዘለዉ፡ ንመሰልን ድሕነትን ህዝብና 

ክንማጎት ግዴታ ኣለና። ምኽንያቱ ህዝብና ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ግዜ በጺሑ ከምዘሎ ኩልና ንግንዘቦ ጉዳይ እዩ። 

ስለዚ ኩልና ሰብ ሕልና ምእንቲ ፍትሒ ንመሰል ህዝብና ብዝለዓለ ዯረጃ ክንጣበቕ ፍትሓዊ ይኸውን። ስለዚ 

ኩልና ዯለይቲ ፍትሒ ዓቕምና ዝፈቕዶ ክንገብር። ናይ ሓባር ድምጽና ነስምረሉ ኣእዳውና ኣትሓባቢርና ንቓለሰሉ 

ሃገራውን ታሪኻውን ሓላፍነትና ብግቡእ ክንፍጽም ብትሕትና ነትሓሳስብ።    

   

 

 

 

    ምመኤሓ/ ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት፡ 

    ምመኤዯ/ ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራን ዯሞክራሲ፡ 
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