
 

 

   “We must be the change we wish to see.” Gandhi  
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 ኣብ’ዚ ቅንያት’ዚ፡ ኣብ 
መራኸቢ ብዙሓን ሃገርና፡ ኣብ መዛናግዒ 
ማእከላት ከምኡ’ውን ብቴሌፎናት፡ ቀንዲ 
መዛረቢ ጉዳይ ኰይኑ ዘሎ፡ ኣቶ ናይዚ ክፍሉ 
ምዕራፉ ዘይኰነ፡ ኣብ ኤርትራ ሓመድ ንኽድበ፡ 
ብመንግስቲ ህግደፍ ስለዝተኸልከለ እዩ። እቲ 
ጉዳይ፡ ዘሕዝን ዘሕንኽን ካብ ምዃኑ ሓሊፉ፡ 
መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ዝግህስ ብሙዃኑ፡ 
ኩሉ ኤርትራዊ ክኹንኖ ዝግባእ ተግባር እዩ። 

ኤርትራውያን፡ ኣብ ቤተሰብናን 
ዓድንና ካብ ዘሎና ፍቕሪ ዝተላዕለ፡ ካብ 
ሃይማኖት፡ ባህሊን ልምዲን ሕብረተሰብና 
ዝተበገሰ፡ ኣብ ዓደብኡ ክቕበር ዘይደሊ 
ኤርትራዊ ኣዚዩ ውሑድ እዩ። በዚ ምኽንያት 
ከኣ፡ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝብና፡ ዓቕምን 
ኩነታትን እንተፈቒዱ፡ ከምኡ’ውን ብሓገዝ 
ቤተሰብን፡ ፈተውትን ዓስከሬን ናብ ዓዲ ሊኢኹ 
ካብ ምቕባር ዓዲ ዊዒሉ ኣይፈልጥን እዩ። 

ሓደ ዓስከሬን፡ ኣብ መሬት ዓደ ኣብኡ፡ 
ሓመድ ንኽድበን ንኸይድበን፡ ብዜግነቱ 

ድኣ’ምበር ብተግባራቱ ክኸውን ኣይግባእን። 
ኣቶ ናይዝጊ፡ ሓደ ካብ’ቶም ሰዉራ መሪሖም፡ 
ኣብ ነጻነት ዘብጽሑ ተጋደልቲ ብሙዃኑ። 
ንኤርትራ ብኣምባሳደርነትን ሚኒስተርን ደረጃ 
ብምግልጋሉ። ኣብ ሕብረተሰብና ብሓፈሻ 
ዘብርከቶ፡ ኣወንታዊን ኣሉታዊን ተራ፡ (ንገበን 
ብዝምልከት ብሂወቱ እንከሎ ምስተገብአ) ወይ 
ከኣ ከም’ዚ ሓደ ሓደ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን፡ 
በጨቕ ዘብልዎ ዘለዉ፡ ወይ ብዙሓት ብትሒም 
ትሒም ዝዛረብሉ ዘለዉ፡ “ኣቶ ኢሰይያስ 
ኣፈወርቂ፡ ንኣውራጃ ሰራየ ንምህራም 
ዝጥቀመሉ ዘሎ ሜላ እዩ።” ዝብል ገምጋም 
ወይ መምዘኒ ክውሰድ ኣይግባእን እዩ።  

ብመሰረቱ፡ ኣውራጃ፡ ክፍሊ 
ምምሕዳራት ድኣ’ምበር፡ ናይ’ቲ ህዝቢ 
መፈላለዪ ኣይኰነን። ብፍላይ ኣብ’ተን መዛረቢ 
ኣርእስቲ ኰይነን ዘለዋ ናይ ከበሳ ኣውራጃታት፡ 
(ሓማሴን፡ ሰራየን ኣከለጉዛይን) ዝነብር ህዝቢ፡ 
ብደም፡ ባህሊን ቋንቓን ክትነጻጽሎ ትኽእል 
ህዝቢ ኣይኰነን። ርሑቕ ከይከድና፡ ምስልና 
ምርኣይ፡ ኣቑምናዮ ዘሎና ሓዳር ምስትብሃል፡ 
ወለዶና ምፍላጥ፡ መታዓብይትናን 
ኣዕርኹታናን ምዝካር እዩ  ዘድልየና። ስለ’ዚ 
ህዝቢ ከበሳ ኣብ ነንሕድሕዱ ጥራይ ዘይኰነ፡ 
ምስ’ቶም ካለኦት ኣውራጃታትን ብሄራትን 
ከይተረፈ ወሊዱ ዝተዋለደ ሕብረተሰብ እዩ 
ዘሎና። በዚ ምኽንያት፡ ንኣውራጃውነት፡ ብሄር 
ወይ ሃይማኖት ከም መፈላለዪ ወይ መዋገኒ 
ዝጥቀመሉ ውልቀሰብ፡ ብዓል መዚ ወይ 
መንግሲቲ፡ ጸላኢ ነብሱን ህዝቢ ኤርትራን ካብ 
ምዃን ሓሊፉ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። 
ቅዱስን ሰናይን ተግባር ብዘይምዃኑ ከኣ 
ክኹነን ዝግባእ ተግባር እዩ። 

ናይ’ቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ መዓት፡ 
ጠንቂ ወይ ምንጪ ኰይኑ ዘሎ፡ እቲ ጸረ ኩሉ 

ህዝቢ ኤርትራ ዝዀነ ስርዓት ኢሰይያስ እዩ። 
ዕድመን ጾታን ከይፈለየ ኣብ ሓደ መጉእ  
ኣእትዩ ዝጭፍልቕ ዘሎ ስርዓት እዩ። ኣብ 
ፈቐዶ ኮንተይነራት፡ ኣብ ትሕቲ ጐዳጉዲ፡ ኣብ 
ዶባት፡ ምድረበዳ፡ ባሕሪን ስደትን ሃላዋቶም 
ብዘይፍለጥ ንዜጋታትና ዘህልቕ ዘሎ መንግስቲ 
እዩ። ህዝቢ ኣንጻሩ ንኸይሓብር፡ ብኣውራጃ፡ 
ሃይምኖት፡ ብሄር፡ ዓሌት፡ ስድራቤት ከይተረፈ 
ዝፈላሊ ዘሎ ባዕሉ እቲ ስርዓት እዩ። በቲ 
ሰይጣናዊ ኣተሓሳስብኡን ተግባሩን፡ ደምን 
ኣዕጽምትን ኤርትራውያን፡ እንዳተቐለበ ዝነብር 
ዘሎ ኣራዊት እዩ።  

ኣቶ ኢሰይያስ፡ ናይ ኣቶ ናይዝጊ 
ዓስከሬን ናብ ሃገሩ ከይኣቱ ምኽልካሉ ዘገርም 
ኣይኰነን። ኣዚዩ ጭዋን ክቡርን ዝነበረ ህዝቢ 
ኤርትራ ግና፡ ኣብ ከምዚ ኩነታት ምውዳቑ 
ኣዚዩ ዘሕዝን ኩነት እዩ። እቲ ምኽንያት 
ብዘየገድስ፡ ዓስከሬን ኣብ ሓመድ ንኸይንደቢ 
ዝሕንግድ ዕቡድ መራሒ ክንከውን 
ዘይምኽኣልና፡ ከም ህዝቢ ከሕንኸና ይግባእ 
እዩ። እዚ ከኣ ብሓቂ ዘቘጥዕ እዩ። ሓዚና፡ 
ሓፊርናን ተቘጢዕናን ክንተርፍ ወይ ከኣ፡ በቲ 
ጸላኢ ብስዉር ከጋፍሖ ዝፍትን ናይ ምፍልላይ 
ውዲት፡ ሓድነትና ከነላሕልሕ ወይ ሕልናና 
ከነዕርብ ኣይግብኣን እዩ። ብኣንጻሩ፡ ብኸመይ 
ነቲ ናይ ሓባር ጸላኢና፡ ብሓባር ኣሊና፡ ሃገርና 
ብሕጊን ስርዓትን ነመሓድር፡ ተኻባቢርናን 
ተፋቒርና ወለዶና ዓቂብና ዓቂብናን ብሰላም 
ንነብር፡ ከነቶኩር ኣሎና። 

እግዝኣብሄር ንነፍሲ ኣቶ ናይዝጊ 
ክፍሉ፡ የዕርፎ። ንቤተሰቡን ቀረብቱን ከኣ 
ጽንዓት ይሃቦም። ቤተ-ሰብ፡ ኣብ ዓደ ኣቦኡ፡ 
ሓመድ ኤርትራ ክድበ ካብ መረጹ፡  እቲ ካልእ 
እንተተረፈ፡ ናብ ሃገሩ ናይ ምእታዉ ጉዳይ፡ 
ኣብ  ምልክት ሕቶ ክውድቕ ኣይግባእን። 

ኣዳለውቲ ቴድሮስ መንግስቱን ኪሮስ ዮውሃንስን                    mnghst_tdrs@yahoo.com      (832)-455-054 

"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. 

ሰብ፡ ብፍጥረቱ ክቡር እዩ 

 

My dear compatriots, a little of your time will update the news, and commitment of so many of us, in favor of young Eritreans who 

are indifficoltà in a foreign land. I am constantly personalmete informado because all Eritreans become aware ...and to strive to seek 

solutions to problems facing our youth. Every Eritrean should feel responsibility for the fate of any Eritrean who asks for help. 

Thank God there are people working in total anonymity as Dr. Alganesh that deserves the applause of all, there are others who are 

also exposed trope of putting his own face risking everything, like Elsa Chyrum, Meron Stifanos and other members of facebook & 

of 'ICER. We need everyone's help, especially to stop the flow of young Eritreans who end up in the hands of smugglers in Sinai. I 

ask all of the collaboration to inform your brothers, sisters, friends and relatives not to trust anyone who offers him the trip to Israel 

or elsewhere. Just dead tropes, trope atricita, please help us to save hundreds of our young Eritreans. 

 ኣቶ ናይዝጊ ክፍሉ 

A Message for All Eritreans,  Abba Mussie Zerai 
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እቶም፡ ኣብ’ዚ ቀረባ 
መዓልታት፡ ዝሓበሩ ክልተ ዓበይቲ ናይ 
መንእሰያት ማሕበራት፡ ሓደ ዓቢ ናይ 
መንእሰያት ጉባኤ ከካይዱ እዮም። 

ኣብ ሰሜን ኣመሪካ 
ዝመደበሮም፡ መንእሰያት ኤርትራ 
ንለውጢ (EYC) ከምኡ’ውን ስምረት 

መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ (EYSC)
፡ ዝበሃሉ፡ ማሕበራት፡ ኣብ ዝሓለፈ 
ሰንበት 26 የካቲት ብሓባር ኣብ 
ዘውጽእዎ መግለጺ፡ “ናይ ኤርትራዊ 
ጸገም፡ ኤርትራዊ መፍትሒ” ኣብ 
ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፡ ካብ 24 ክሳብ 27 
ግንቦት 2012፡ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ 
ሰፊሕ ናይ መንእሰያት ኣኼባ ከካይዱ 
ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ። 

ዛጊት ተፈሊጡ ከምዘሎ፡ 
ኣብ’ቲ ኣኼባ፡ ናይ ክልቲኦም 
ማሕበራት ስምረት ወግዒ ክለብስ እዩ። 
ናይ’ቲ ማሕበር መሪሕነትን ቅዋምን 
ክቐውም እዩ። ብብዝሒ መንእሰያት 
ክሳተፉን ንቓልሲ ክለዓዓሉን ጻዕሪ 

ክካየድ እዮ። ከምኡ’ውን ስርዓት 
ኢሰይያስ ንምእላይ ከገልግል ዝኽእል 
ሓባሪ መገዲ’ውን ክረቅቕ’ውን ትጽቢት 
ኣሎ።  

እቲ ዝወጸ መግለጺ ብተወሳኺ 
ከምዘረድኦ፡ ዝዀነ ክሰምር ዝደሊ ናይ 
መንእሰያት ማሕበር ወይ ጥርናፈ፡ ሕጂ 
ወይ ኣብ’ቲ ዝመጽእ ኣኼባ ክሰምር 
ወግዓዊ ዕድመ ተገይሩ ኣሎ። ወይከኣ 
ናብ’ቲ ኮንፈረንስ ወከልቱ ክልእኽ 
ይኽእል እዩ። ዝዀነ ብሓሳብ፡ ንዋት፡ 
ቁጠባን ካልእን ክተሓጋገዝ ዝደሊ 
ውልቀሰብ ወይ ትካል እንተሎ’ውን እቲ 
ማዕጾ ክፉት ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። 
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ንኢሰብኣዊ ተግባራት 

ስርዓት ህግደፍ ዝኹንን ሰለማዊ ሰልፊ 
ክግበር ምዃኑ’ውን ተፈሊጡ ኣሎ። 

መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ
(EYC) ከምኡ’ውን ስምረት 
መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ 
(EYSC): ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት 
ጀሚሮም፡ ፖለቲካዊ ንቕሓትን 
ኣፍልጦን መንእሰያት ኤርትራ ሓፍ 
ኣብ ምባል፡ ብሓባር ክሰርሑ ዝጸንሑ 
ማሕበራት እዮም። እቲ ኣብ ኤርትራ 
ደሞክራስን ልዑላውነት ሕጊ ክረጋገጽ፡ 
ናብ ውሽጢ ኤርትራ ዝቐንዐ ናይ ሓባር 
ንጥፈታቶም፡ ከምኡ’ውን ኩሉ 
መንእሰያ ተጠርኒፉ ብሓባር ክሰርሕ 
ዝብል ድሌት እዩ፡ ናብ ሓድነት 
ኣብጺሕዎም ዘሎ። ምስቶም፡ ኣብ 
ሙሉእ ዓለም ዘለዉ፡ ዝሳነዩ ናይ 
መንእሰያት ማሕበራት ሓቢሮም 
ክሰርሑ ጻዕርታት ክገብሩ ምዃኖም፡ 
ኣብ’ቲ ናይ ሓባር መግለጺ ሰፊሩ 
ይርከብ።  

ማሕበረኮም ኤርትራውያን 
ህዩስተን፡ ብሰንበት ዕለት 26 የካቲት፡ 
ኣብ ክራውን ሃል፡ ኣብ ዘካየዶ ዓመታዊ 
ኣኼባ፡ ኣብ ጐኒ መንግስቲ ህግደፍ 
ምዃኑ ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ።  

ነቲ ኣኼባ ዝመርሕ ዝነበረ፡ መንእሰይ 
ህግደፍ ዮሴፍ ኣዲግ፡ ኣብ’ቲ ናይ 
ማሕበረኮም ኤርትራውያን ህይስተን 
ውሳኔ ወይ መርገጺ እዮ፡ ኢሉ ዘቕረቦም 
7  ነጥብታት 

 “ ማሕበረኮም፡ ካብ ዝዀነ ይኹን 
ውሽጣዊን ግዳማዊን ጸላኢ፡ ኣብ ጐኒ 
መንግስትን ህዝቢን ኤርትራ ደው 
ክብል እዩ።” ኢሉ። ንሱ ብተወሳኺ፡ 
ዝዀነ ኤርትራዊ፡ ብቐጥታ ወይ 
ብተዘዋዋሪ ምስ’ቶም  “ደመኛታት 
ጸላእትና” ዝተሓባበር ኣባል ማሕበረሰብ 
ኤርትራዉያን ህይስተን ክኸውን 
ከምዘይፍቀድ ኣረዲኡ። 

 ብዛዕባ ነጻነት፡ ልኡላውነት፡ 
ሕድሪ ሰማእታት ኤርትራ 
ብዝምልከት’ውን ሓንቲ ካብ’ተን ቀንዲ 
መርገጺታት ናይ’ቲ ማሕበረኮም እያ 
ነይራ። ብዛዕባ’ቶም፡ ብሰንኪ ስርዓት 
ህግደፍ፡ ኣብ ፈቐዶ ምድረበዳ 
ዝጠፍኡ፡ ኣብ ባሕሪ ዝጥሕሉ፡ ኣብ 
ኣብያተ ማእሰርቲ ዝሳቐዩን ዝሃልቁን 
ዘለዉ ዜጋታት ግን፡ እቲ ማሕበረኮም 
መርገጺ ክወስድ ኣይደለየን።  

 ይኹን’ምበር፡ እቲ 
ማሕበረኮም፡ ካብ ክውንነት ህዝቢ 
ኤርትራ ከምልጥ ከቶ ኣይክእልን እዩ። 
ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ኩሉ 
ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ዘደንግጽን 
ዘስካሕክሕን መዓት ከልዕሎ ግድን እዩ 
ነይሩ። ከም ኣብነት፡ ሓንቲ ኤርትራዊት 

ኣደ ምስ ኣርባዕተ ደቃ፡ ናብ ቴክሳስ 
ክትሰግር ተታሒዛ ሓገዛት ትደሊ 
ከምዘላ፡ ከምኡ’ውን ኣብርሃም ግርማይ 
ዝተባህለ (ወዲ ስዉእ) ተጨውዩ 
ቤተሰቡ ብህጹጽ ገንዘብ ክኸፍሉ 
ተሓቲቶም ከምዘለዉ፡ ኣብ’ቲ ኣኬባ 
ተላዒሉ ነይሩ።  

 ዮሴፍ ኣዲግ ግን፡ ነቲ ኣብ 
ፈቐዶ ኣብያተ ቤተ ክርስትያናትን ኣብ 
ፈቐዶ ጐደናታት ህይስተን ባዕሉ 
ዝዘርገሖ ወረቐት፡ “ኤርትራውያን 
ሚስጢር ብምሓዝ ሃብታማት ኢና።” 
ብምባል ሓላይ ክመስል፡ እቲ ጉዳይ 
ብሚስጢር ክትሓዝ ነቲ ህዝቢ ኣብ 
ፍርሂ ከእትዎ ፈቲኑ እዩ። እዚ፡ ስርዓት  
ህግደፍ ብመጋብሩ ከይክሻሕ እንተ 
ዘይኰይኑ፡ ቤተሰብካ ካብ ዓመጽ፡ 
መሸጣ ናውቲ ኣካላትን ሞትን 
ንምድሓን ሓገዝ ምሕታት ነወሪን 
ገበንን ከምዘይኰነ ኩሉ ሰብ ዝርድኦ 
ነገር እዩ።  

 እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ እቲ 
ማሕበረኮም፡ ካብ ዝዀነ ይኹን 
ፖለቲካ፡ ሃይማኖትን ኣውራጃን ነጻ 
ምዃኑ፡ ዝጠቅስ ነጥቢ’ውን ኣቕሪቡ 
እዩ። ነጻ ክኸውን ከምዘይክእል ግን 
ካብ’ቶም ዘቐመጦም ንጥብታት ጥራይ 
ዘይኰነ ካብ’ቶም፡ ነቲ ማሕበረኮም 
ዝመርሕዎ ዘለዉ ሰባት ክትርዳእ 
ይከኣል እዩ። ከም ኣብነት ሕጂ 
ተመሪጹ ዘሎ ሎዊ ሴም፡ ሓደ ካብ’ቶም 
መራሕቲ ህግደፍ እዩ። (ብዓልቲ ቤቱ 
ኣብሻልኡል ከኣ፡ ኣባል መሪሕነት 
መኸተ እያ።) ነቲ ማሕበረኮም ከም ኣቦ 
ወንበር ተተኪኡ ከካይዶ ዝጸንሐ፡ 
ኣብ’ዚ ናይ ትማሊ ኣኼባ ከኣ ኰነ 
ኢልካ ከምዝኣቱ ዝተገብረን’ውን፡ 

መራሒመንእሰይ ህግደፍ ዮሴፍ ኣዲግ 
እዩ።  

መንእሰይ ዮሴፍ፡ ኣብ’ቲ ብመንእሰይ 
ህግደፍ ጨንፈር ዳላስ፡ ብቐዳም 18 
የካቲት 2012፡ 

 “ምውርራስ ታሪኽ” ኣብ ትሕቲ ዝብል 
ኣርእስቲ፡ ኣብ ትሕተ ዕድመ ቈልዑ 
(ሕድሪ) ዘተኰረ፡ ኣብ ዳላስ ዝተኻየደ 
ኣኼባ፡ ምስ ካላኣዩ ተሳቲፉ ነይሩ’ዩ። 
ድሕሪ’ቲ ኣኼባ ንሬድዮ መኸተ እዚ 
ዝስዕብ ርእይቶ ሂቡ ነይሩ።  

“ መንእሰያት ብሓድሽ መልክዕን 
ኣወዳድባን፡ ዝያዳ ንቕሓት 
ንኽሓድሮም፡ ብፍላይ ከኣ፡ ነቲ 
ዘይሕጋዊ ሳንክሽን ኣጋጢሙና ዘሎ፡ 
ንዕዑ ንምምካት፡ ሓያል ጻዕሪ ክግበር 
ከምዘለዎ፡ ካብ’ቲ ሰሓቢ ዝነበረ መደብ 
እዩ። ንቕሓት፡ ተወፋይነትን 
ሃገራውነትን ማዕረነት ቐሲሞም ካብዚ 
ወጺኦም ኣለዉ። ካብ’ዚ ተመኩሮ’ዚ ከኣ 
ሓያል ዝዀነ ሓላፍነት ተሰኪሞም፡ 
ንህዝቦም ከንቅሑ፡ ብፍላይ ከምኣቶም 
መንእሰያት ንዓዓቶም ክስዕቡ ወይከኣ 
ሓያል ጻዕሪ ከካይዱ መብጻዓ ኣትዮም 
ወጺኦም ኣለዉ።” 

ዮሴፍ ኣዲግ፡ ኢሰይያስ ኣፍወርቂ፡ ኣብ 
ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ ናቕፋ 
ንመንእሰያት፡ ብዛዕባ ሓድሽ ኣወዳድባን 
ትኩርነትን ኣመልኪቱ ጸቒጡ 
ዝተዛረበሉ ሓሳብ እዩ ከቃልሕን 
ከተግብርን ዝፍትን ዘሎ። ንሱን ብጾቱን 
ብድሆታት የጋጥሞ ሰለዘሎ ከኣ፡ ኣብ 
ውሽጢ ማሕበረኮም ተሸጉጦም፡ ናይ’ቲ 
ስርዓት ኣጀንዳ ከተግብሩ ዝፍትኑ 
እዮም ዝመስሉ።  

ንኣብነት፡ እቶም ልዕሊ 50 ዝዀኑ 
ኣብ’ቲ ዕለትን ቦታን ተኣኺቦም ዝነበሩ 
ኤርትራውያን ብዛዕባ’ቲ 7 ነጥብታት 
ኣቐዲሞም ዝፈልጥዎን ዝተዛተይሉን 
ጉዳይ ኣይነበረን። እቶም ነቲ ኣኼባ 
ዝመርሕዎ ዝነበሩ፡ (ኣሮን ንጉሰ፡ 
ግርማይ ተኽለ፡ ቢንያም ቀለታን፡ ዮሴፍ 
ኣዲግን) ገና ከይወረዱ ከለዉ፡ ካብ’ቲ 

ዕለት’ቲ ጀሚሩ ናይ’ቲ ማሕበረኮም 
መርገጺ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ። ነቶም 
ብድሕሪኦም ዝምረጹ (ወይ ዝቕጽሉ) 
ነቲ ማሕበረኮም  ብኸመይ 
ከማሓድርዎን እንታይ መርገጺ ክወዝዱ 
ከምዘለዎም ብላዕሊ ዝመጸ ትእዛዝ እዩ 
ነይሩ። ማሕበረኮም ህስተን ክጥቀመሉ 
ዝጸንሐ፡ ቅዋምን፡ ሕጊ ህንጻን’ውን፡ 
ኣብ’ቲ ዕለት’ቲ ንህዝቢ ኣይተዘርገሐን። 
ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ቅዋም ከም’ዚ 
ዓይነት መርገጺ ክውሰድ ከም 
ዝተደለየ’ውን ነቲ ህዝቢ ግልጺ 
ኣይነበረን። 

ልዕሊ 4,000 ኤርትራውያን 
ኣሜሪካውያን ነበርቲ ዘለዋ ከተማ 
ህይስተን፡ ሓያል ናይ ኤርትራውያን 
ማሕበረኮም ከምዘነበራ እዩ ዝፍለጥ። 
እቲ ማሕበረኮም፡ ብዘጋነፍዎ  
ክሳራታት፡ ኣብ ሞንጐ ኣባላቱ 
ብዝተፈጥረ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልያት፡ 
ኣባላቱ ብዝጸንሖም ጻዕቒ መነባብሮ፡ 
ክዕወት ከምዘይክኣለ፡ ኣሮንን ዮሴፍን፡ 
ብዘቕረብዎ ጸብጻብ ክርዳእ ተኻኢሉ 
እዩ።  ዮሴፍ  “ ጊዜና፡ ገንዘብና 
ኣጥፊእና፡ ብቴሌፎና ብዘይዕረፍቲ 
ጐስጉስና  ክንድዚኦም ጥራይ 
ተኣኪብና።” ክብል ብሓውሲ ሕርቃን 
ስሚዒቱ ገሊጹ እዩ። 

እቲ  ማሕበረኮም፡ ብምኽንያት ሓድሽ 
ዓመት ዘካየዶ ለይታዊ ትልሂት፡ ጸብጻብ 
ዘቕረበ፡ ኣሮን ንጉሰ ከኣ፡  “እዚ 
ማሕበረኮም፡ ቀደም ከመይ ነይሩ ሕጂ 
ከመይ ኣሎ ንርእዮ ኣሎና።” ክብል 
ዋሕዲ ተሳታፍነት ከም ዘሕዘኖ 
ኣረዲኡ። ቀደም ብዙሕ መኽሰብ 
ዝርከቦ ዝነበረ ማሕበረኮም፡ ኣብ ዝሓለፈ 
ዓመት፡$ 1,751.50 ጥራይ ከምዘእተወ፡ 
ብኣብነት ኣረዲኡ። በቢ ወገኖም ከኣ፡ 
ነቲ እንትርፎ፡ ከም ላም (ዶላር) ክሕለብ 
እንተ ዘይኰይኑ ዝረኸቦ ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት ዘይብሉ ህዝቢ ከኣ፡ ረብሓ 
ማሕበረኮም ከረድእዎ ሒኽ ክብሉ 
ተራእዮም እዮም።  

ናብ ገጽ 5 ይቕጽል 

ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዓቢ ናይ 
መንእሰያት ጉባኤ ክካየድ እዩ 

ማሕበረኮም ኤርትራውያን ህዩስተን  

ኣብ ጐኒ ህግደፍ ምዃኑ ኣረጋጊጹ 
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‘እንነብረሉ ዘሎና ሃገር’ 
ስደት ደቂ-ሰባት፡ ዝነበረን ዘሎን ጉዳይ እዩ። 

ሰባት ካብ ሃገሮም፡ ብፖለቲካዊ፡ ሃይማኖታዊ ዓሌታዊ 
ቁጠባዊን ካልእን ምኽንያት ናብ ካልእ ሃገር ክስደዱ 
ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ዓዲ ኣሜሪካ ብስደተኛታት 
ዝቐሞትን ዝማዕበለትን ሃገር ምዃና እያ ትፍለጥ። 
ከም ሃገር ካብ ትቐውም ኣትሒዛ ድማ፡ ካብ ኩሉ 
ኩርንዓት ዓለም፡ ካብ ዝተፈላለየ ዓሌት፡ ባህሊን፡ 
ሃይማኖትን ዝዕቈቡላ ሃገር ኰይና ኣላ።  

ኣብ ወርሒ ጥሪ ዕለት 26፡ ኣብ ህይስተን 
1886 ወጻእተኛታት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት 
ተቐቢሎም። ካብ ንኣሽቱ ቈልዑ ክሳብ ሽማግለታት 
እዮም ነይሮም። ብፍላይ ነቶም፡ ብሙርኵስ 
ተደጊፎም ወይ ብዓረብያ ተጸርዮም ዝመጹ ሰብኡትን 
ኣንስትን ክትዕዘብ፡ እዚኦምከ ኣብ’ዚ ዕድመ’ዚ ናይ 
ኣሜሪካ ዜግነት እንታይ ክዀኖም እዩ? ዝብል ሕቶ 
የልዕለልካ። እቲ ምኽንያት ውልቃውን ዝተፈላለየ 
ክኸውን ይኽእል እዩ። እታ መዓልቲ ግን፡ ፍልይትን 
ናይ ሓጐስ መዓልትን ከምዝነበረት፡ ኣብ ገጽ ኩሎም 
ኣብ’ቲ ቦታ ዝተረኸቡ ሰባት ይንበብ ነይሩ። ነዛ ሓዳሽ 
ሃገሮም ዘለዎም ፍቕሪን ክብሪን ንምግላጽ ከኣ፡ ነቲ 
ሒዘሞ ዝነበሩ ናይ ኣሜሪካ ባንዴራ የንበልብሉ፡ 
ሃገራዊ መዝሙር ይዝምሩ ነይሮም። ኣብ ቅድሚ 
ፈራዲት ኰይኖም ከኣ ብሓባር ናይ ዜግነት ቃል-
ማሕላ ፈጺሞም።  

ካብ’ታ ዕለት እቲኣ ጀሚሮም ብሕጊ 
ኣሜሪካውያን እዮም። ከም ኣሜሪካውያን ከኣ 
ግብኦምን መሰሎምን ክሓቱ ብቑዓት እዮም። ከም 
ኩሉ ህዝቢ ኣሜሪካ ከኣ፡ ብመሰረት ኣብ ቅዋምን 
ኣዋጃትን ናይ’ዛ ሃገር መሰረታዊ ሰብኣዊ ሓርነቶምን 
መሰሎምን ክሕለወሎም እዩ። ናይ ኣሜሪካ 
መንግስቲ፡ ካብ ህዝቢ ዝረኸቦ ስልጣን፡ ኣብ ቅዋም 
ምርኩስ ብምግባር፡ ድሕረ ባይታ፡ ባህሊን ሃይማኖትን 
ብዘየገድስ ናይ ነብሲወከፍ ውልቀሰል መሰል ክሕሉ 
ግዴታ ኣለዎ። ከም ኩሎም ቅድሚኦም ዝመጹ 
ኣሜሪካውያን፡ ኣብ’ቲ ሰነዳት ሰፊሮም ብዘለዉ 
ሓሳባትን ክብርታትን ተመርኵሶም፡ እዛ ሃገር ብኹሉ 
መዳይ ክትምዕብል፡ ደሞክራስን ውልቃዊ ሓርነትን 
ክዕቀብ፡ ኣብ በርጌሳዊ ህይወት ናይ’ዛ ሃገር ብንጥፈት 
ክሳተፉ ዜግነታዊ ሓላፍነትን ግዴታን ኣለዎም።  

ዳኒኤል ተስፋይ፡ ኣብታ መክሊት ትብል፡ 
ኣብ 2011 ዘሕተማ መጽሓፉ፡ “እንነብረሉ ዘሎና 
ሃገር” ኣብ’ቲ ትሕቲ ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ፡ 
ወጻእተኛታት ብኸመይ ክነብሩ ከምዘለዎም ዝሕብር 
ጽሒፉ ኣሎ። ንሱ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን፡ ኣብ 
ኣማኑኤል ናይ ኤርትራውያን ቤተ-ክርስትያን  
ህይስተን ተረኺቡ፡ ኣብ’ዚ ጉዳይ ኣተኵሩ ሰቢኹ 
ነይሩ። ዳኒኤል፡ ኣብ’ቲ ቤተ-ክርስትያን መራሒን 
ኣገልጋሊን እዩ። ኣብ’ቲ መጽሓፍ፡ ኣብ ምዕራፍ 7 
ኣስፊርዎ ዘሎ ትሕዝቶ ከኣ እዚ ዝስዕብ እዩ። 

 

እንነብረሉ ዘሎና ሃገር 
እቶም ኣብ ሃገር ስደት እንነብር ዘሎና፡ 

ብስደት ድኣ ንምጽኣዮ እምበር፡ እቲ እንነብረሉ ዘሎና 
ሃገር፡ ከመይ ከም እንርእዮን እንቕበሎን፡ ናትና 
ምርጫ እዩ ዚውስኖ። ሃገር ስደት እዩ ኢልና ከም 
ጓኖት ክንነብር እንተ ድኣ መሪጽና፡ ከም ስደተኛታት 
ክንነብር ኢና። ‘ዓዲ እንጌራኻ እዩ ዓድ’ እሞ፡ ኣብ 

ልዕሊ እቲ ገዲፍናዮ ዝመጻና ዓዲ ካልኣይ ዓዲ ከም 
እተዋህበና ክንቅበሎ እንተ ድኣ መረጽና ኸኣ፡ ከም 
ወጻእተኛታት ዘይኰነስ’ ከም ደቂ ቤት ድኣ ክንነብር 
ኢና። እዚ ኣብ’ቲ ናብራና ምምሕያሽ፡ ኣብ ኵሉ 
መዳያት መነባብሮና ኸኣ ኣብ ምምዕባል ከነድህብ 
ይገብረና። 

 ስለ’ዚ እቲ ዘሎናዮ ሃገር ደጊም 
ሃገርና፡ እቲ ህዝቢ ህዝብና፡ እቲ ሕብረተ-ሰብ ድማ 
ሕብረተ-ሰብና፡ ሰሪሕና እንበልዓሉ፡ ወይ ካብ’ቲ ዘሎ 
በረኸት እንካፈለሉ ሃገር ከም ምዃኑ መጠን ብዛዕብኡ 
ኽንሓሊ፡ ግቡእና ክንገብርን ክንውፍን ሓለፍነት 
ኣሎና። እቲ እንነብረሉ ሃገር ማለት ድማ ንጥቕሚ 
ካለኦት ደቂ ሃገር ኢልና ብዓቕምና እንኸፍሎ 
መስዋእቲ ኪህልወና ሰናይ እዩ። 

 ኵሉ እቲ እንገብሮ ድማ ተመሊሱ 
ንዓና እዩ። ኣብ’ቲ ሰሪሕና ወይ ኣብ’ቲ ገንዘብ 
እነእትወሉ መዳይ ጥራይ ዘይኰነስ ከም’ቶም ካለኦት፡ 
ገለ እዃ ከይተከፍሉ ዜገልግሉ ወለንታውያን፡ ንገለ 
ሕብረታት፡ ግብረ-ሰናይ ንዚገብሩ ትካላት ኰነ፡ 
ንኻለኦት ክንሕግዝ ኣሎና። ንምሳሌ፡ ኣብ ቤት 
ትምህርታት ናይ ደቅና ወይ ከምኡ ገለ ኣኼባታት 
ኪህሉ ኸሎ፡ ንምሕጋዝ ፍቓደኛ ሰብ እንተሎ 
ይሓትቱ። ካብ እተዓዘብክዎ ኸኣ፡ ካልኦት ኺጓየዩ 
ኸለዉ፡ መብዛሕትና ኰፍ ኢልና ከነዕልል ኢን 
እንርአ። 

እምበኣር፡ ብሕልፊ መንእሰያት፡ ‘ነቲ 
ዝነብረሉ ዘሎኹ ዓዲ፡ ከምኡ ድማ ነቲ ከባብየይ 
ክውፍዮ ዝኽእል እንታይ ኣሎ፡ እጃመይከ እንታይ 
እዩ? ብዚብል ሕልና ገዛእ ርእሶም ኪሓቱ ኣለዎም። 
ደጋጊምና ከም ዝረኣናዮ፡ እግዚኣብሄር ክእለትና፡ 
ኣተሓሳስባና፡ ድሌትና፡ ኵሉ በበይኑ ገይሩ እዩ 
ፈጢርዎ። እዚ ኸኣ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ፡ ምድግጋፍ 
ምስ ዚህሉ ዅሉ ተገጣጢሙ ምሉእ ይኸውን። ስለ’ዚ፡ 
ነፍሲ ወከፍና እነብርክቶ ግደ ኣሎ። 

ካብ’ቶም ብስደት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት 
እንርከብ መብዛሕትና፡ ናይ’ቲ ዘሎናዮ ሃገር ዜግነት 
ዘሎና፡ ወይ ኪህልወና ኣብ ምጽባይ ዘሎና ኢና። እዚ 
ኸኣ ውሳኔና ኰይኑ፡ ብፍቓድናን ምርጫናን፡ ፈቲና 
እንኣትዎ ድኣ እምበር ስለ ዝተገደድና ኣይኰነን። 
ስለ’ዚ፡ ነቲ ዜግነት ክንቅበል ከሎና ዝኣቶናዮ ቃለ-
መብጽዓ እቲ ዜጋ ናይ ኣሜሪካ፡ ጀርመን፡ ስዊድን፡ 
ኣወስትረልያ፡ ካናዳ ወይ ናይ ካልእ ምዃንና 
ተረዲእና ብልብና ክንቅበሎ ኣሎና። ነታ ሃገር ከም 
ሃገርና ክንነብረላ፡ ነቲ ህዝቢ ኸኣ፡ ከም’ቲ ዚኣቶናዮ 
ቃል ወይ ዝመሓልናዮ ኣገባብ ከም ህዝብና ክንቅበሎ፡ 
ብዓቢኡ ኸኣ፡ ትርግሙን ሓላፍነትን ናይ’ቲ ዜግነት 
ምቕባልና ብልብና ክንፈልጦ ኣሎና። ቃል ምእታው 

ክበሃል ከሎ፡ ኣቕሊልና ክርአ ዘይብሉ ረዚን እዩ። 

ካብ’ቲ ኣዝዩ ዜሕዝን፡ ገለ ገሌና፡ ብዙሕ 
ጽቡቕ ነገር እናተገብረልና እዃ ተገሊቢጥና፡ ብዛዕባ 
እቲ እንነብረሉ ዘሎና ሃገርን ነቲ ምስኡ እንነብር 
ህዝብን ሕማቕ ክንዛረብ ንርከብ። መብዛሕትና፡ እታ 
ወረቐት ብምሓዝና፡ ስለ’ቲ እንረኽቦ ጥቕምታትን 
ረብሓታትን ምሕሳብ እንተ ዘይኰይኑ፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብ 
መንጐኡ እንነብር ህዝቢ፡ ስለ’ታ እንነብረላ ሃገር ግዲ 
ዘይብልና ኢና እንተ በልኩ፡ ካብ ሓቂ ዝረሓቕኩ 
ዀይኑ ኣይስምዓንን። ልብና ዘይተቐበሎ ኽነሱ፡ እቲ 
ናይ ሓንቲ ሃገር ዜግነት ምቕባልና፡ ግላዊ ጥቕምን 
ረብሓን ስለ ዝርከቦ ጥራይ እንተ ድኣ ዀይኑ፡ 
‘ተበለጽቲ’፡ በቲ ዝኣቶናዮ ቃል መሰረት ከኣ 
‘ሓሰውቲ’ ምዃንና ኢና እነርኢ። ምናልባሽ ነተን 
ዜገነት ዝሃባና ሃገራት ነታልለን ከይንህሉ ንልብና 
ክንምርምር ይግባእ። 

እዞም ዝስዕቡ፡ ኣብ ቅዋም ሰፊሮም ካብ 
ዘለዉ፡ ኣዚዮም ጠቐምቲ መሰላትን ግቡኣትን 
(ሓላፍነትን) እዮም። ኩሉ ሰብ ከኣ ክጥቀመሎምን 
ክከላኸለሎምን ይግባእ። 

መሰላት 

ሓሳብካ ብነጻ ናይ ምግላጽ መሰል 

ከም ድሌትካ ናይ ምምላኽ ነጻነት 
ኣብ ፌደራል ስራሕ ናይ ምቑጻር መሰል 
መራሕትኻ ናይ ምምራጽ መሰል 
ኣብ ውድድር መረጻ ናይ ምስታፍ መሰል 

(ብዘይካ ንፕረሲደንት) 
ህይወት፡ ሓርነትን ተድላን ናይ ምርካብ 

መሰል 

 

      ዜግነታዊ ሓላፍነት  
 

ካብ ኩሎም ናይ ግዳምን ውሽጥን ጸላእቲ ንቅዋም 
ምድጋፍን ምክልኻልን 

ንኮሚኒቲኻ ዝጸልዉ ዘበሉ ጉዳያት ትኩር ምዃን 

ኣብ ከይዲ (መስርሕ) ደሞክራሲ ምስታፍ 

ናይ ፌደራል፡ መንግስትን ከባቢን ሕጊታት ምኽባር 

ናይ ካለኦት መሰላት፡ እምነታትን ርእይቶን ምኽባር 

ኣብ ኮሚኒቲኻ ምስታፍ 

ኣብ ቤት ፍርዲ ምግልጋል 

ናይ ኣታዊታትካን ካልእን ግብሪ፡ ብቕንዕናን ኣብ 
ግዚኡን ምኽፋል 

ከም ኣድላይነቱ፡ ነዛ ሃገር ምክልኻል፡ ዝብል ይርከቦ። 
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Response from  

United States Senator 

for Texas, John Cornyn 

Dear Mr. Wondefrash:    

Thank you for contacting me about religious freedom in 

Eritrea.  I appreciate having the benefit of your comments 

on this matter. I share your deep concern about the state 

of religious freedom in Eritrea.  According to the Depart-

ment of State, although the U.S. government attempts to 

raise the issue of religious freedom in Eritrea, Eritrean 

authorities have refused to discuss abuses of religious 

freedom.  As a result, Secretary of State Hillary Clinton 

redesignated Eritrea a Country of Particular Concern un-

der the International Religious Freedom Act.  As a strong 

supporter of personal freedoms, I believe that no govern-

ment should restrict the free exercise of religion.  Thus, 

you may be certain that I will advocate for legislation and 

policies that promote freedom of religion in Eritrea and 

around the world. I appreciate having the opportunity to 

represent the interests of Texans in the United States Sen-

ate.  Thank you for taking the time to contact me.    

Sincerely,  

JOHN CORNYN  

United States Senator   

    

517 Hart Senate Office  

Building Washington, DC 20510  

Tel: (202) 224-2934  

Fax: (202) 228-2856  

http://www.cornyn.senate.gov  

 

On March 02, 1836, delegates from 59 Texas settlements gathered in the small town of Washington-on-the-Brazos. 

They met to declare their independence from Mexico and their determination to live in liberty. Less than 200 miles 

to the West, Santa Anna’s army was laying siege to the Alamo. On April 21 of that year, Sam Houston and about 

900 Texas soldiers defeated the larger Mexican army at the Battle of San Jacinto. By this victory, Texans won the 

independence they had declared less than two months earlier. 

"A church that suffers no persecution but enjoys 

the privileges and support of the things of the earth 

- beware! - is not the true church of Jesus Christ. A 

preaching that does not point out sin is not the 

preaching of the gospel. A preaching that makes 

sinners feel good, so that they are secured in their 

sinful state, betrays the gospel's call."    

Oscar Romero. 

Happy Texas Independence Day 

ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ብስደት ናብ ህይስተን ከምዝኣተወ 
ዝገለጸ መንእሰይ ክብሮም ጸጋይ፡ ብወገኑ፡ ህዝብና 

ብሰንኪ ፖለቲካ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ከምዘሎ ኣረዲኡ። በቲ ማሕበረኮም፡ “ ኣብ 
ጐኒ መንግስትና ደው ክንብል ኢና” ዝብል ወሲድዎ ዘሎ ፖለቲካዊ መርገጺ፡ 
ህዝቢ ክጥርነፍ ከምዘይክእል ከረድእ ፈቲኑ። እቲ ኣጀንዳ ካብ ላዕሊ ከም ትእዛዝ 
ክትግበር ዝወረደ ሰማዒ እዝኒ ኣይረኸበን። እቶም ተሳተፍቲ ከኣ፡ ከም ብሓድሽ 
ናይ ኣባልነት ቅጺ ክመልኡ ተሓቲቶም እዮም። ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት 
ናይ ኣባልነት ቅጺ ዘይመልኡ ሰባት ከኣ፡ ዮሴፍ ኣዲግ “ኣይናትናን እዮም” ክብል 
ናይ ጽልኢ መንፈስ ክዘሩ ፈቲኑ እዩ።  

እቶም ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣቢሉ፡ ንጋዜጠኛ ቴድሮስ መንግስቱ፡  ብጸርፊ 
ኣዋሪዶም፡ ብኢዶም ሃሪሞም ካብ’ቲ ኣኼባ ዘውጽእዎ ህግደፋውያን፡ ኣብ’ቲ 
ኣኼባ፡ ብፍሕሹው ሰላምታን ከበሬታን ክቕበልዎ ተራእዮም እዮም። እንተዀነ፡ 
ኣብ ዓዲ ደሞክራስን ነጻ ፕረስን ከምዘለዉ እንዳፈለጡ፡ ኣብ’ቲ ኣኼባ፡ ደረቕን 
ተንቀሳቓሲን ስእሊ ከይላዓል፡ ድምጺ ከይቅዳሕ፡ ሰል-ፎናት ከይተረፋ ክጠፍኣ 
ኣጠንቂቘም እዮም። እዚ ከኣ፡ ነቲ ብስም ህዝቢ ዝገብርዎን ዝብልዎን ናብ ብርሃን 
ንኸይወጽእ ዘለዎም ፍርሒ ዝብገስ፡ መርኣያ ዓፈና ህግደፋውያን እዩ።  

 

ማሕበረኮም...ካብ ገጽ 3 ዝቐጽለ 

http://www.cornyn.senate.gov
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoX1XqlpPnyIAcGyJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3F_adv_prop%3Dimage%26va%3Dtexas%2Bsenator%2Bjohn%2Bcornyn%26fr%3Dyfp-t-701-s%2


A Prayer about The Black History 

from Father Thomas,  

Director of St. James School 
 

Heavenly Father as we come together this evening, 

allow your spirit to fill our very being.  We remember 

the struggles of our people of African descent and we 

thank you for your grace and your love.   
 

We thank you for a society that honors the achieve-

ments and sacrifices of all people.  
 

Help us to never forget our history and instill in us the 

willingness to share our history with others.  This Feb-

ruary, bless all who, in spirit of Black History Month, 

seek to bring Your world together, rather than to tear 

it apart.  Bless all Your beloved children, Loving Fa-

ther, and teach us to live together in peace to make the 

world a better one for every one to share and enjoy, 

not and always.  Amen.  (02/29/12) 

As an expression of our public outrage at the abject violation 
of the basic human rights of our people and particularly the 

extremely harsh treatment of our youth, we at Eritrean 

Youth Solidarity for Change (EYSC) are calling all our 
friends, brothers and sisters, our parents and elders in our 

communities to empty all streets in the country every Friday. 

... From now until freedom is restored on the streets of Eri-

trea, the empty streets will echo our resistance and solidarity 

against the injustice we are fighting in resolute unity. 

Remember: all streets are to be emptied out at 6:00 pm every 

Friday, we will be calling, faxing, texting, and emails to re-
mind our people of this call every week. 

 

Join Arbi Harnet now!  

Awet n Arbi Harnet! 
 

For more info. Facebook :  

http://www.facebook.com/groups/eritreanyouth 
Websites: www.eysc.net or www.eycbayarea.com 

 

Arbi Harnet: The New Campaign 

for Visible Protest in Eritrea 
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ምድረበዳ ሲናይ 

 

ካብ’ቲ ህልም ዝበለ ጉዕዞ፡ ኣይተጸበናን ሰናይ 

ትዕግስትና ተጸንቂቑ፡ ምስ ሰኣና ሓላይ 

ገሌና ናብ’ቲ ማዕሙቕ ቀላይ 

ገሌና ናብ’ቲ ምድሪ በዳ ሲናይ 

ጠፋእና፡ ምስ ተፍኣልና እቲ መርዛም መደላይ 

 ኣየ ንሕና ዝረኸብናዮ  

 ንእስነትና ንኸንቱ ኣዕሪብናዮ 

 ኣብ’ቲ ሰብ ዘይርእዮ 

 ካብ ኣራዊት ክንሃድም፡ ስጋና ንኣራዊት ሂብናዮ 

ሂወት ከም ዑንቂ ጸቢቡና 

ክሳብ ንብል፡ ካብ ሰብ ዲና ተፈጢርና 

ኣብየት እቲ ዕድልና ክመርር 

ሃገር ከላትና ጠፊኡና ኣበይ ከምንሰፍር 

 ድሌትና ኣይኰነን ካብ ማሙቕ ቤትና ክንኩብልል 

 ጸገም ገይሩና፡ ብስንባደ ክንበርር  

 ኣስፊሕኻ ሞት፡ ተዀርሚኻ ሞት 

 ዕድላ ፈቲና ሂወት፡ ከይንዋ ፍጥረት 

ንእስነትና በሪሱ፡ ብሓድሹ 

ብስም ሃገር ንዕሸላት እንዳቐሸሹ 

ብውልዶና ዕድሜና እንዳጐረሹ 

ሃገር ኰይና ከንቱ 

 ኤርትራዊ ኰይኑ ስጋ ጉዚ 

 ገሊኡ ብጥይት ገለውን ብመርዚ 

 ገኪኡ ንመሸጣ፡ ገለውን ንእንስሳ ምድሪ 

ፊደል (ወዲ ኣስመራ) 
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ሰላም፡- ዳንኤል፡ እንዃዕ ብድሓን መጻኻ። ድሕሪ ጉባኤ፡ 
ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ቀልጢፍካ ክትምለስ ብዙሕ ሰብ 
ተጸቢካ እዩ’ሞ። ስለምንታይ ከምዝደንጐኻ ዶ 
ምገለጽካልና? 
ዳንኤል፡-  እንዃዕ ድሓን ጸንሓካ፡፡ ብምጀመርያ ነዚ ዕድል 
ስለዘተዋሃበኒ ከምስግን ይፈቱ፡፡ ኣብ 2010 ኣብ ኣዲስ ኣበባ 
ዝተኻየደ ሃገራዊ ንደሞክራውያዊ ዋዕላ፡ ኮምሽነር ኰይነ 
ብህዝቢ ተመሪጸ። ኣብ ድሮ’ቲ ጉባኤ፡ ብዘይሕጋዊ መስርሕ፡ 
ብስም “ፖሎቲካዊ ዉሳነ" ብህዝቢ ዝተዋህበኒ ሓደራን 
ሓልፍነትን፡ ብኮምሽን ተመንዚዐ። ብሙሉእ ጊዜይ፡ 
ዓቕመይን ክእለተይን፡ ንልዕሊ ዓመት ዝጸዓርክሉ ሃገራዊ 
ጉባኤ ከም ዘይሳተፈ ተገይሩ። ብድሕሪኡ፡ ካብ ኢትዮጵያ 
ናብ ኣሜርካ ቀልጢፈ ኣይትመልስኩን። ምኽንያቱ፡ ኣነ ኣብ 
ኣዲስ አበባ ካብ ዝኣተኩሉ መዓልቲ ክሳብ’ቲ ዘጋጠመ 
ኩነታት፡ ኣብ ስራሕ ኣተኵረ ነይረ። ብድሕሪ ጉባኤ፡ ኣብ 
ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ  ኤርትውያን ውልቀሰባት፡ ማሕበራትን 
ፖልቲካዊ ዉድባትን፡ ብኣካል ንኽረኽቦም፡ ብቐረባ 
ንኽፋለጦምን ንኸጽንዕምን ወርቃዎ ዕድል ስለዝነበረ፡ 
ከምኡ’ውን ብሓደ ሓደ ውልቃዊ ጉዳያት እየ፡ ደንጒየ 
ተመሊሰ፡፡ 
ሰላም፡-  ኣብ ኣሜሪካ ዝጸንሓካ ኩሉ ውልቃዊ ጉዳይካን 
መነባብሮኻን  ሓዲግካ፡ ናብ ኢትዮጵያ ወሪድካ ክትቃለስ 
ምጽናሕካ፡ ብሓቂ ክትሙጐስን ክትተባባዕን ዝግብኣካ 
መንእሰይ ኢኻ። ከምኡ ክትገብር ዝደፍኣካ ሓይሊ ወይ 
ምኽንያት እንታይ እዩ ትብል? 
ዳንኤል፡-  ብመሰረቱ፡ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ መግለጺ 

ቃላት ዘይርከቦ  ግፍዒ፡ ስቓይ፡ ስደትን መከራን ካብ’ቲ፡ 
ብሓፈሻ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዝግበር ዘሎ ኣዚዩ ዝዓበየ ጻዕሪ፡ 
ተወፋይነትን መስዋእትን ዝሓትት ምዃኑ ኩሉና ንፈልጦ 
ኢና። በዚ ምኽንያት፡ በቲ ኣነ ኣብ’ዚ ኣሜሪካ ዝገብሮ ሓደ 
ሓደ ናይ ማሕበራትን ፓልቶክን ምንቅስቓሳት ንላዕሊ 
ብተግባር ዝዋሳኣሉ ኩነታት ይብህግን ይደሊን ነይረ። ሰብ 
ይሓስብ እግዝኣብሄር ይፍጽም ከምዝበሃል፡ እቲ ናይ ኮምሽን 
ጉዳይ መጺኡ። እቲ ኮምሽን ክፍጠር ከሎ፡ ንተቓወምቲ 
ውድባት፡ በርጊሳዊ ማሕበራት ከምኡ’ውን ውልቀሰባት 
ብፍላይ ከኣ ነቲ ኣጽቂጡ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ኣበራቢሩ ኣብ 
ሓደ መኣዲ ኣምጺኡ ዝሓሸን ዝሓየለን መቃለሲ ባይታ 
ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለዝነበረኒ፡ ከም ዜጋ 
እጃመይ ከበርክት ካብ ዝብል ሓሳብ እየ። በቲ ኣጋጣሚ ከኣ፡ 
ነተን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ተቓውምቲ ውድባትን ካለኦት 
ተቓለስቲ ውልቀሰባትን ብዝያዳ ክላለን ክፋለጥን ዕድል 
ይኸፈተለይ’ዩ ካብ ዝብል እየ። ብሓቂ፡ ኩሉ ውልቃዊን 
ካልእን ጉዳይትካ ገዲፍካ ክትከይድ  ከቢድን ፈታኒን እዩ። 
ከም ንኻልኣይ ጊዜ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝወረድኩ ገይረ 
ክርእዮ ይደሊ።  

ሰላም፡- ንስኻ፡ ሓላፊ ዜናን ወሃቢ ቃልን ናይ’ቲ ኮምሽን ግና 
ከቢድን ፈታንን ክነስኻ፡ ኰነ ኢልካ ኣብ ጉባኤ 
ከምዘይትሳተፍ ከምዝተገብረ ኩሉ ሰብ ተኻታቲልዎ እዩ። 

እታ ኣጻራይት ኰሚተ፡ ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ፡ እንታይ ዝብል 
ጸብጻብ ከምዘቕረበት ዶ ምሓበርካና? 

ዳንኤል፡-  ከምዝፍለጥ እታ ኣጻራይት ኰሚተ፡ ኣብቲ 
ብዕለት 30 ሕዳር 2011 ምሸት፡ ነቲ ጸብጻባ ኣንቢባቶ እያ። 
እታ ኰሚተ ስርሓ ኣብኡ ዛዚማ እያ።  ብወገንይ፡ ቕዳሕ 
ናይቲ ዚተነበ ጸብጻብ እዃ ሓቲት  እንትንበርኩ፡ ስጋዕ ሕጂ 
ኣይተዋሃበንን፡፡ ከምቲ ዝፍለጥ፡ ካብቶም ኣብ ጉባኤ 
ንኸይሳተፍ ከም  መመኽነይታ ዝቀርቡ ገለ ክስታት፡ 
“ዳንኤል ብዘይ ሕጋዊ መገዲ፡ ተሓቢኡ ክቐድሕ 
ረኺብናዮ፣ ዳንኤል ንጉባኤ ሓደጋ ስለዝዀነ ኣብ ጉባኤ 
ንከይሳትፍ ኣጊድናዮ” ዝብሉን ካልእን ዝብሉ እዮም፡፡ 
እንተዀነ፡ ከምቲ ዘሎኒ ሓበሬታ፡ በታ ኣጻራይት ኰሚተ 
ዝተነበ ጻብጻብ ነዚኦም ዝጠቀስኩዎም ክስታት፡ መርትዖ 
ከምዘይረኸበትሎም ኢየ ዝፈልጥ፡፡ ብተወሳኺ፡ እታ 
ኣጻራይት ኰሚተ ዘንበበቶ ጸብጻብ ነቲ ኮምሽን ኣብልዕለይ 
ዚወስዶ ናይ ምእጋድ ስጉምቲ ቁኑዑን ቁቡሉን ኮይኑ 
ከምዘይረኸበቶ እዩ ታሓበሩኒ፡፡ 
ሰላም፡- እቲ  ባይቶ፡ ብድሕሪኡ ነቲ ጉዳይ ብኸመይ 
ሒዝዎ? ወይ እቲ ጉዳይ ኣብ ምንታይ በጺሑ ኣሎ? 
 ዳንኤል፡-  ብርግጽ ኢቲ ዝተመርጸ ባይቶ ነቲ ጉዳይ 
ብኸመይ ሒዝዎ ከምዘሎ ሓበሬታ የብለይን። እቲ ጉዳይ 
ኣብ ምንታይ በጺሑ ከምዘሎ ካብ ባይቶ ዝርኸብክዎ 
ሓበሬታ'ዉን የለን። ባይቶ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ስጋዕ ሕጂ 
ኣየዛረበንን ኣይረክብን’ን፡፡  

 ሰላም፡- ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት፡ እቲ ባይቶ እንታይ ክገብር 
ምስተገብአ ይመስለካ? 
ዳንኤል፡-  ብሓቂ ባይቶ ድልየት እንተኣለዎ ኮይኑ ብዙሕ 
ነገር ኪገብር ይኽእል ኢዩ።  ገለ ካብቶም ኪገብሮም ኣለዎ 
ዝብሎ፡ ብቐዳምነት ናይ’ቲ ጉዳይ ውሳኔ ክህብ ነይርዎ። 
ህዝቢ ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ከምዘለዎ ተገንዚቡ ከኣ፡ 
ነቲ ኣብ ጉባኤ ዝተነበ፡ ናይታ ኣጻራይት ኰሚተ ጸብጻብ፡ 
ናብ ህዝቢ ክዝርግሖ ምስተገብአ። ንዓይን፡ ነታ ዝወከለትኒ 
ማሕበርን ከኣ፡ ናይ’ቲ ዝተነበ ዘብጻብ ቅዳሕ ክህበና ይግባእ።  
ብተውሳኪ ነቲ ብኣይን፡ በቶም ካለኦትን፡ ነታ ኣጻራይት 
ኰሚተ ዝቀረበ ሰነዳትን መርቶዖታትን፡ እተጽንዕ ኰሚተ 
ብምቛም እቲ ዝተፈጸመ ገበን፡ ብሕጂ ንኸይድገም ክሕግዝ 
ዝኽእል መምርሒ ከውጽእ ይኽእል እዩ። ንኣብነት፡ ባይቶ፡ 
ብህዝቢ ንዝተመርጸ ኣባል ባይቶ ናይ ምውጋድ፡ ምድስካል፡ 
ምስጓግን ምወሳኽን መሰል ከምዘይብሉ ንህዝቢ ከረጋግጽ 
እንተዝኽእል ብጣዓሚ ጽቡቁ ነይሩ ይብል፡፡ 
 ሰላም፡- ባይቶ ድሕሪ ምቛሙ፡ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት 
ብኸመይ ትርእዮ? 
ዳንኤል፡- ብመሰረቱ፡ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኻ፡ ክሳብ ሕጂ 
ኣብ ካልእ ኢየ ኣድሂበ ጸኒሐ። ይኩን’ምበር ጉባኤ ድሕሪ 
ምዝዛሙ ሰለስተ ወርሓት ሓሊፍዎ ኣሎ። ነቶም ኣብ ጉባኤ 
ዝጸደቁ ስለስት ኣሰርቲ (ቐየድቲ) ፖለቲካዊ ሰነዳት ማለት፡ 
መሪሕ ሓሳብ (road map)፡ ፖለቲካዊ ቻርተርን፡ 
መማሓደሪ ሕጊ ባይቶን፡  ናብ ህዝቢ ክዝርግሖም 
ዘይምኽኣሉ ሓደ ዘሰክፈኒ ጉዳይ ኢዩ። ኣብ'ዚ ቀረባ ጊዜ 
ክዝርግሖም ተስፋ ይገብር።  
ኮምሽን ኪብግስ ኮሎ ዝተራእዩ፡ ገለ ጌጋታት’ውን ኣብ’ዚ 
ባይቶ ክቀላቐሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ባይቶ ነቲ ናይ ኮምሽን 
ተመኩሮ ብቑልጡፍ ብደቂቕ ገምጊሙ፡ ብኣግኡ 
ብዝተጠርነፈን ዝተማእከለን ኣገባብ መምሪሒታት ክህብ። 
ብተወሳኺ መደባቱን ንጥፈታቱን በቢእዋኑ ንህዝቢ ክሕብር 
ይግባእ እዩ። 
 ሰላም፡- ሕጂ እንታይ’ዩ መደብካ?   
ዳንኤል፡- ኣብዚ ጊዜ'ዚ፡ ቅድሚ 14 ወርሓት፡ ናብ 
ኢትዮጵያ ብምኻደይ፡ ዘወንዘፍክዎም ውልቅዊ መደባት 
ከተግብር መደብ ሒዘ ኣለኹ። ብተወሳኺ መገዲ ዓመጽን 
ኢሰብኣውነትን ዝመረጸ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂን 
ናይ ገበን መሻርኽቱ ህግደፋዉያንን ንሓንሳብን ንሓዋሩን 
ኣብ ምእላይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ፡ ሎሚ’ውን ከምትማሊ፡ 
ብዝሓየለ እጃመይ ከበርክት እየ። 
 
ሰላም፡- የቐንየልና ዳንኤል። 
 
ዳንኤል፡-  ኣነውን  የቐንየለይ። 
 
ኩቡራት ኣንበብቲ፡ ኣብ ዝመጽእ ሕታም፡ ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ 
ብዝምልከት፡ ሓደ ካብ መራሕቲ ባይቶ ኣዘራሪብና፡ 
ከነቕርበልኩም ክንፍትን ኢና።  
  
  
 

 እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር፡ ኣብ ሃዋሳ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ሃገራዊ ጉባኤ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንኽሳተፍ ብዘይኣገባብ ዝተኣገደ ዳንኤል ተወልደ፡ ኣብ’ዚ 
ሎሚ ቅነ ናብ ኣሜሪካ ተመሊሱ ኣሎ። ዳኒኤል፡ ካብ እዋን ንእስነቱ ጀሚሩ፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት፡ ኣብ ከባቢ ኒው ዮርክን ዋሽንግተን ዲሲን፡ መንእሰያት 
ምእንቲ መሰሎምን ውጹዕ ህዝቦምን ደው ንኽብሉ፡ ማሕበራት ኣብ ምምስራትን ምብርካትን ዓቢ ተራ ተጻዊቱ እዩ። ኤርትራዊ መንእሰይ ንትንሳኤ (EYR) 
ዓለምለኻዊ ምትእስሳር ኤርትራውያን (EGS) ከምኡ’ውን ዓለምኻዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ( EYGM)  ብንጥፈት ዝሰርሓለን በርጌሳውያን ማሕበራት 
እየን። ቅድሚ ሽዱሽተ ዓመታት ኣቢሉ ከኣ፡ ምስ ካለኦት ኤርትራውያን  ብጾቱ ኰይኑ ከኣ፡ ዩናይትድ ፎር ስትሮንግ ኦፖዚሽን ዝበሃል ናይ ፖልቶክ ማእከል 
መራኸቢ ብዙሓን መስሪቱ፡ ነቲ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ሰሜን ኣሜሪካን ዝካየድ ናይ ተቓውሞ ደንበ ብሓፈሻ፡ ብዝበለጸ ንኽዓቢ፡ ንኽውደብን ንኽሕይልን፡ ሓያል ናይ 
ጐስጓስን ሓበሬታን ቃልሲ ኣካይዱ እዩ። ህዝባዊ ዋዕላን ጉባኤን ንኽካየድ ብዝነበሮ ኣበርክቶ፡ ኣብ  ሰነ 2010 ኣብ ኣዲስ ኣበባ፡ ኮምሽነር ኰይኑ ተመሪጹ። ህዝቢ 
ኤርትራ ካብ’ቲ ዘለዎ መከራን ጭቈናን ሓራ ንኽወጽእ ካብ ዘለዎ ኩቱር ድሌትን ስሚዒትን ተበጊሱ ከኣ፡ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ፡ ከም ሓላፊ ዜናን 
ሓበሬታን ናይ’ቲ ኮምሽን ኰይኑ ኣገልጊሉ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ጉባኤ ንኽካየድ ሰሙን ምስ ተረፎ፡ “ፖለቲካዊ ውሳኔ” ብዝብል ምኽንያት፡ ብኮምሽን ኣብ ጉባኤ 
ንኽይሳተፈ ተገይሩ። ብድሕሪኡ ዝማዕበለ ኩነታት ከመይ ከምዝመስል ንምፍላጥ፡ ምስ ዳኒኤል ተወልደ ዘካየድናዮ ሓጺር ቃለ-መሕትት እዚ ዝስዕብ እዩ። 

 
 ቃለ-መሕትት ምስ ኮምሽነር ነበር  

መንእሰይ ዳንኤል ተወልደ 

ዳኒኤል፡ ኣብ ሓደ ረፍዲ፡ ኣብ ሃዋስ ሰለማዊ ሰልፊ እንዳኣካየደ ከሎ 
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መምሃሪን ኣይግበርካ... ካብ ገጽ 1 ዝቐጸለ 


