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ብኣብ መዓስከር ስዯተኛታት ዓዱ-ሓሩሽ ዜቐረበ መዯረ፡ (ኮሚተ ስዯተኛታት) 

ብመጀመርታ ዜኸበርኩም ስዯተኛታት ኤርትራውያን ተቀማጦ ዓዱ-ዓሩሽ፡ ከምኡ ዴማ ሰራሕተኛታት ቤት/ጽ ARRA 

ተወከልቲ UNHCR ንኹሉኩም ኣብዙ መዓልቲ ዜተሳተፍኩም ጉደሳት ኣሕዋት እንቋዕ ብዯሓን መጻእኩም ይብል፡፡ 

ብምቅጻል ንኩሉ ስዯተኛ ተወኪለ ቃለይ ከስምዕ ንዜተፈቀዯለይ ዜለዓለ ምስጋናይ የቕርብ፡፡ 

 እዙ ብዕለት 07/10/2013 ዜተገብረ ናዕቢ ንዓና ነቶም ብሰላም ክንነብር ንዯሊ ኤርትራውያን ስዯተኛታት ዜውክል 

ኣይክነን፡፡ ምኽንያቱ ዜኾነ ይኹን ኣፍልጦ ይብሉ፡ ንቆልዓ ንኣረጋውያን ንኣዳታት ንስንኩላን ኣብ ግምት 

የእተወ ወልቀ-ሰባት ንናይ ገዚእ ርእሶም ረብሓን ተልእኾን እምበር ብሓቂ እዙ ኣዴማ እዙ ሰላም ከምጽእ ኢሎም 

ኣይኮኑን፡ ስለ’ዙ ንዓና ኣይውክለናን፡፡ 

 እዙ ከምዙ ዓይነት ሰላምን ርግኣትን ህዜቢ ዜርግ ናይ ዕንወት  ኣዴማ ዲግማይ ከይዴገም ኩሉና ኣህዚብ 

ብሰላምን ርግኣትን ክንነብር ኢዴ ንኢዴ ተታሓሒዜና ክንቃለስ ይግባእ፡፡ 

 ነቲ ብክልተ ኢደ ተቐቢሉ፡ ኣብ ስቡሕ መሬቱ ምብረና ሎ ህዜብን መንግስትን ኢትዮጵያ ከነመስግኖ ዜግበኣና 

በዝም ዉሑዲት ኣጻብዕ ዜቑጸሩ፡ ናይ ካልእ ዕላማ ንምትግባር ዜገበርዎ፡ ሰላም ክዜረግ ኣይግባእን፡፡ 

 ስለዙ እዙ ጉዲይ እዙ ነዙ ሰላም ክነብር ዜዯሊ ህዜቢ፡ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዕቱብ ዜኾነ ኣቓልቦ ክህቦ ንምሕጸን፡፡ 

 ነዙ ኩሉ ጥፍኣት ናይ ባሕሪ፡ ናይ ምዴረ-በዲ፡ ናይ ኩሉ ነገር ጥፍኣታት ተሓታቲ ዴማ፡ እቲ ኣብ ኣስመራ ሎ 

ስርዓት እምበር ካልእ ኣይኮነን፡፡ 

 

 ህዜብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነበርቲ አዮም፡፡ 

 ናይ ክልቲኡ ህዜብታት ሰላም ንምምጻእ ናይ ኩሉ ዛጋ ሓላፍነት እዩ፡፡ 

 

የቐንየለይ፡፡  
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ብኣብ መዓስከር ስዯተኛታት ማይ-ዓይኒ ዜቐረበ መዯረ፡ (ኮሚተ ስዯተኛታት) 

ቅዴሚ ኹሉ ኣብ ባሕርታትን ምዴረ-በዲን ህይወቶም ብዜጠፍእ ሎ፡ ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዜተሰማዓና 

ዓቕሚ ሓን ክንገልጽ ከሎና፡ ናይዙ ጥፍኣት እዙ ብቐጥታ ተሓታቲ ኣብ ስልጣን ሎ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ዴማ ህግዯፍ 

ምዃኑ ብተዯጋጋሚ ክግለጽ ዜጸንሐን ሎን ሓቂ እዩ፡፡ 

ንዓና ንስዯተኛታት ካብ ድብ ጀሚሩ ክሳብ ኣብ መዓስከርለ ብመንግስትን ህዜብን ኢትዮጵያ ዜግበረልና ግቡእ 

ኣተሓሕዚ ጥራይ ይኮነስ፡ ኣብ ሃገርና ይረኸብናዮ ናይ ትምህርቲ ዕዴል፡ ብሞያን ቴክኒክን ከይተረፈ ካብ ቀዲማይ ዯረጃ 

ክሳዕ ዯረጃ ዩኒቨርሲቲ ናጻ ዕዴል ንኹሉ ስዯተኛን ሕብረተ-ሰብ ዓለምን ዴነቖ ኣገልግሎትን ከይገለጽናዮ ክንሓልፍ 

ይከኣል እዩ፡፡ 

ካብ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ዜተዓቖቡ ስዯተኛታት ብዜተፈለየ፡ ካብ ካምፕታት ወጻኢ፡ ኣብ ዜመረጽናዮ ከተማታት 

ምስ ቀረባ ቤተሰብ ናይ ምንባር ዕዴል ብሰፊሕ ተፈቒደልና ንጥቀመሉ ንርከብ ኣሎና፡፡ ብኻል ወገን ምስ ናይ ወጻኢ ሃገራት 

ናትና ጉዲይ ብምቕራብ ናይ ዲግመ ምጥያስ ወይ ዴማ Resettlement ዕዴል ክንረክብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጻዕሩ 

ከምየቋርጽ ንተኣማመንን ነመስግንን ኢና፡፡ 

ይኹን’ምበር ብዉሑዲት ስዯተኛታት ሰልፊ ሽምዓ ኣመኽንዮም ይግቡእን ኣፈናውን ተግባር ምፍጻምን እቲ ናዕቢ ናብ 

መዓስከር ዓዱ-ሓርሽን ከምዜልሕም ብምግባር ሓቢሩና ምስዜነብር ኢትዮጵያዊ ሕብረተ-ሰብ፡ ብሓፈሻ ዴማ ህዜብን 

መንግስትን ኢትዮጵያ ሕነ ናዕቢ ብምዃኑ ኣምሪርና ንዅንን፡፡ 

ኣብ ቀጻሊ ውን እዙ ኣዕናዊ ተግባር ከይዴገም ምስ ዜምልከቶም ኣካላት ሓቢርና ንምስራሕ ቃል እንዲኣተና፡ ኣብ 

ዜሓለፈ ብዜተፈጥረ ናዕብን ህውከትን  ዕንወት ንብረትን ንህዜብን መንግስትን ኢትዮጵያን፡ ህዜቢ ከባቢናን ምምሕዲርን 

ብግልጹን ብልብን ይቕሬታ ንሓትት፡፡ 

 ዜምዴና ህዜብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዜበለጸ ክዴልዴል ክንሰርሕ ኢና፡፡ 

 

የቐንየለይ፡፡ 



ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዜርከባ መዓስከር ስዯተኛታት ኤርትራውያን ፡ 

28 ጥቅምቲ 2013 

3 
By John vcs Fiker  Addis Ababa   Email; john.simon143@gmail.com or fikertej@yahoo.com 

 

ብኣብ መዓስከር ስዯተኛታት ሽመልባ ዜቐረበ መዯረ፡ (ኮሚተ ስዯተኛታት) 

ብሰም ስዯተኛ መዓስከር ሽመልባ ዜወጸ መግለጺ፡ 

ስዴራ ኮይና ኣብ ሓንቲ መኣዱ ንምገብ ኔርናን ኣለናን፡ 

ብመሰረቱ ህዜቢ ኤርትራን ህዜቢ ኢትዮጵያን ብኹሉ መለኪዒታት ተመዙኑ ካብ ጥንቲ ኣትሒዘ ዜንገረሉ 

ዜጸንሐን ሎን ካብ ኣቦታትና ዜተወረሰ ነዙ ኣብ ላዕሊ ዜተጠቕሰ ኣርእስቲ እዩ ዜገልጽ፡፡ 

ስለ’ዙ ሓቀኛን እዋናውን ኮይኑ ከኣ ይርከብ፡፡ እቲ እዋናዊ ዜገብሮ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ኣብቲ መሪር ቃልሲ 

ተሓጋጊዝም፡ ይፈርስ ዜመስል ዜነበረ እምባ ጸላኢ ኣፍሪሶም እዮም፡፡ ኢትዮጵያውን መንእሰያት ዕዴለኛታት ኮይኖም 

ፍትሕን ዯሞክራስን ኣብ ዓድም ኣንጊሶም፡ ኣብ ንርእዮ ለና ምዕባለ ልምዓት ከሰጋገሩ በቒዖም እዮም፡፡ 

ንዓና ኤርትራውያን ግን በንጻሩ ዕዴለኛታት ኣይኮናን፡፡ ምኽንያቱ ኣቦታትናን ኣዋታትናን ዜተሰውእሉ ዕላማ ንዓና 

ንመንእሰያት ኤርትራ ነዙ ሕጂ ባይታ ኣይኮነን ኢዩ ነይሩ፡፡ 

ስርዓት ህግዯፍ ብዯም ኣቦታትና ተጻዊቱ፡ ንዜሞቱን ንለናን ኣብ ዴሮ ናጽነት መብጸዓ ጠሊሙ ነዙ ሕጂ ለናዮ 

እዋን ከተግብር ኪኢሉ እዮ፡፡ እዙ ምስ ኮነ ዴማ ንሕና መንእሰያት ስዴራና ራሕሪሕና ምውቕ ገዚናን ዓዴናን ገዱፍና ናብ 

ኢትዮጵያ ጎረቤት ሃገርና ተሰዱዴና፡፡ መንግስትን ህዜብን ህዜብን ኢትዮጵያን ነቲ ናይ ቅዴሚ ዓሰርተ ሰለስተ ዓመት፡ 

ህግዯፍ ዜወለዖ ዯማዊ ኵናት ከይከሩ፡ ኣጀኹም ኣሕዋት ኢና ኢሎም ብኽብሪ፡ ኣብ ዓዴና ሪኢናዮ ይንፈልጥ ምክብኻብ 

ክንዕቆብ ክኢልና፡፡ ብፍላይ ንዓና ንኤርትራውያን ስዯተኛታት ዜተዋህበና ዕዴላት ትምህርቲ ኣብ ኮሎጃት/ዩኒቨርስቲ፡ ካብ 

ካምፕ ወጻኢ ንዜነብር ምስ ቤተሰብ ምርኻብ ናይ ኣዋርሓት መንቀሳቐሲ ምሃብ፡ ናይ ሪሰትልመንት ዕዴላት ምርካብ ወተ 

ብዘሕ ክዜርር ይከኣል፡፡ እዙ ባይታ ተፈጢርልና፡፡ ናብ ካልኦት ሃገራት ዜስዯደ ለው ኣሕዋትና ግን እንታይ ዓይነት 

ሂወት የሕልፉ ኣለው ምዜርዚሩ ንብዓት ጥራይ እዩ ውጽኢቱ፡፤ 
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በዙ ምኽንያት ዴማ ኣብ ኢትዮጵያ ንርከብ ስዯተኛታት ኤርትራውያን ምስ ህዜቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ህዜቢ 

ትግራይ ሕጂ’ውን እንዲተወላለዴና ኣብ ሓንን ሓጎስን ብሓዯ ኮይና ስዴራ ብምዃን ኣብ ሓንቲ መኣዱ ንምገብ ለና፡፡ 

ብኣንጻሩ ግን ኣብ ማይ-ዓይንን ዓዱ-ሓሩሽን ዜተገብረ ኣካይዲ ይሕጋውን ይስነምግራውን ብምንባሩ ሓዴነት ናይ ክልቲኡ 

ህዜብታት ናብ ንቡር ተመሊሱ እንዲበልና፡ መሊሱ ንምዜራግ ዜተሃቀነ ኣዴማ እዩ፡፡ ብመሰረቱ ሰለማዊ ሰልፊ ክበሃል ከሎ 

ብሰለማዊ መገዱ ምስ ሕግን መንግስትን ይዲፋእ ዯኣምበር ሰለማፊ ሰልፊ ኢልካ ናብ የዴሊ ናዕብን ዕግርግርን፡ እሞ ኸኣ 

ስዯተኛ ኮይንካ ኣብ ዓዴኻ ገይርካዮ ይትፈልጥ ክትገብር ከመይ ኢሉ ሰለማዊ ሰልፊ ክበሃል፡፡ ስለ’ዙ እዙ ናዕቢ’ዙ ብቐጥታ 

ንመዓስከር ሽመልባ እኳ ተኩር እንተይኮነ ግን ብተዋዋሪ ኣሕዋት ስለዜኾና ንዓና’ውን ይጸልወና እዩ፡፡ ኣብ ማእከላይ 

ባሕሪ ዜጠሓሉ ኣሕዋትና ንዜኽሪ እንተዯኣ ኮይኑ ናይ ሕልና ክንነብዕን ክንበክን ዯኣምበር ናብ ARRAን UNHCRን ኣእማን 

ምዴርባይ እንታይ እዩ እቲ ምስጢሩ፡፡ ፍትሒ ስኢና ዓቕልና ጸቢብና ባዕልና ዜመጻናዮምስ ባዕሎም ካብ ዓዴና ብመብጽዓ 

ከም ዜጸውዑና እሞ መሊሶም ጥፍኡና ለው ጌርካ ምልጣፍ ከመይ ጌሩ ይመስል፡፡ ኣብ ሰላም ለዎ ሃገር ሰላሞም 

ክንርገሎም ኣይግባእን፡፡ ስለዙ ዓለም ሕቡእ ኣጀንዲ ኣይተፍቅዴን እያ፡፡ 

ስለ’ዙ ኣብ ማይ-ዓይንን ዓዱ-ሓሩሽን ዜተገብረ ኣዴማ ብስልኳታትን ሽርሕታትን ህግዯፍ’ዩ፡፡ ህግዯፍ ካብ ዓዴና 

ኣትሒዘ  ክሳብ ኣብ ስዯትና እግሪ እግርና ስዒቡ ብመገዱ ዯላሎን ካልእ ሽርሕታትን ዜገብሮ ሎ ንዓናን ንጎሮባብቲ ሃገርናን 

ሰላም ክንስእን እዩ፡፡ ስለ’ዙ ኵሊቶም ዜሽየጡ፡ ኣብ ባሕሪ ዜጥሕሉ፡ ኣብ ምዴረ-በዲ ጎዲጉዱ ዜተኣስሩ ከም ዯቂ ዚግራ ዓዱ 

ገዱፉ ኣብ ፈቆድ ሃገራት ፋሕ ኢሉ ሕማቕ ሂወት ሕልፍ ሎ፡ ዴራር ናይዙ ኩሉ ብይካ ስርዓት ህግዯፍ ተሓታቲ ምዃኑ 

ብይካ ባዕልና ዜምስክር የለን፡፡ 

ስለ’ዙ ነዙ ኣብ ማይ-ዓይንን ዓዱ-ሓሩሽን ዜተገብረ ኣዴማ ውን ተሓታቲ ህግዯፍ’ዩ፡፡ እዙ ኣዴማ’ዙ ዴማ ኣብ 

ዜተፈላለየ መዓስከራት ንርከብ ኤርትራውያን ስዯተኛታት ዜውክል ኣይኮነን፡፡ ብምቕጻል ከምዙ ዓይነት ተግባር ኣብ 

መዓስከራትና ምስ ዜፍጸም ንሰላምና ስለዜርግ ባዕልና ስዯተኛታት ብሓባር ክንቃወምን ክንውግዜን ብሕጊ ክንሓቶን 

ኣለና፡፡ ኣብ መወዲእታ ነቲ ብውሑዲት ሽርሕታት ናይ ኣጀንዲ ህግዯፍ ዜተገብረ ንኹሉ ስዯተኛ ስለይውክል ህዜብን 

መንግስትን ኢትዮጵያ ብፍላይ ከኣ ህዜቢ ትግራይ ነቲ ፍቅርን ሓልዮትን ንኸየቋርጽን ከም ለዎ ንኽቅጽልን ንምሕጸን፡፡                                                             

የቐንየለይ፡፡ 


