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ኣቦ መንበር ግሃድኤ ምስ ዓበይቲ ሓለፍቲ
ሕብረት ኤውሮጳ ብምርኻብ ኣገዳሲ ዝርርብ ኣካይዱ !!
ኣብ ከተማ ብሩክሰል፣ ዋና መደበር ኣገልጉሎት ትግባረ ወጻኢ ጉዳያት ኤውሮጳ፣ ቤ/ጽ ጉዳይ ጸጥታን ወጻኢ ዝምድናታትን
ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ዝከታተል ኣካል ( EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE (EEAS)- EU’s foreign,
security and defence policies)፣ ኣቦ መንበር ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ ምስ ምምሕዳር ናይ’ዚ
ትካል፣ ብዕለት 27/02/2017. ኣገዳስን ርኽክብን ዓሚቑ ዝርርብን ከም ዘካየደ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ዜና ኣፍሊጡ።
ዝተዘተየሎም ዛዕባታት ዘጠቓለለ ነጥብታት ከኣ እዚ ዝስዕብ ኢዮ።

ሀ) ብልኡኽ ግሃድኤ ዝቐረበ ነጥብታት፦
1. ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት፡ ኣብ ሕጊ ዘይተሰረተ መንግስታዊ ቅርጻን ኣሰራርሓን ዝገዝኦን፣ እቶም ኣገልገልቲ ዉልቀ

መራሒ ዝኾኑ ናይ ሰራዊትን ጸጥታን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን፡ ንኤርትራ ፊን ከምዝበሎምን
ዉልቃዊ ዊንታኦም ብዘርውን ኣገባብ ሃገርና ናብ ጥፍኣት ገጻ ይመርሕዋ ምህላዎም
ብኣብነታት ዝተሰነየ መግለጺ ኣቕሪቡ።
2. ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ግጉይ ስርዓተ - ቁጠባ፡ ሃገር ዘዕኑን ህዝቢ ኣብ ጥምየትን
ድኽነትን ዝሸምም ፖሊሲ ምዃኑ ተገሊጹ።
3. ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ሓደ ካብ’ቲ ኣብ ዓለም መዳርግቲ
ዘይብሉ ምዃኑ ብመርማሪት ኮምሽን ሕቡራት ሃገራት ( UN INQUIRY
COMMISSION) ብዝቐረበ ጭብጥታት ዝተረጋገጸ ሓቅታት፣ ስቕ ኢልካ ብሸለልትነት
ክርአ ዘይግበኦ ምዃኑ ብምርዳእ፣ ማሕበረ ሰብ ዓለም ተሪር መርገጽ ኣንጻር ስርዓት
ህግደፍ ክወስድ ተማሕጺኑ።
4. ወትሃደራዊ ኣስገዳድ ዕስክርና ናይ ግዜ ገደብ ብ18 ኣዋርሕ ክዉሰን እዩ ተባሂሉ ዝዝነየሉ ዝነበረ፡ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ
ኮይኑ ምትራፉ ገሊጹ።
5. ሃገራት ኤዉሮጳ ዋሕዚ ስደተኛታት ደዉ ንምባል፡ ምስ ስርዓት ኤርትራ ሓሓሊፎም ክገብርዎ ዝጸንሑ ዝርርብ ይኹን እቲ
ስርዓት ሓገዝ ንምርካብ ለውጢ ከተኣታቱ ዝነበሩ ተስፋታት፣ ሓንቲ ፍርያት ከምጽእ ኣይከኣለን። ብኣንጻሩ’ኳ ደኣ ዋሕዚ
ስደት ኤርትራውያን መንእሰያት ብዘይ ምቁራጽ ይቕጽል ምህላዉ፣ ንሃገርና ኤርትራ ዓቢ ክሳራ ዘስዕብ ዘሎ ጉዳይ ኣብ
ርእሲ ምዃኑ፣ ነቶም ዋሕዚ ስደት ደው ክብል ወይ ክቕንስ ዝብህጉ ዝነበሩ ሃገራት’ውን ቀጻሊ ጸገም ኮይንዎም ምህላዉ
ድሕሪ ምምልካት፥ እዚ ጉዳይ’ዚ ፈጺሙ ደዉ ክብል እንተ ተደልዩ፣ ስርዓት ህግደፍ ምስ ዝእለ ጥራሕ ምዃኑ ልኡኽ
ግሃድኤ ገሊጹ።
6. ሰባት ምስግጋር (Human trafficking) ደዉ ንምባል ብደረጃ ሕብረት ኤዉሮጵ፡ ምስ ዝምልከተን ሃገራት፡ ዝተኻየደ
ጻዕርታት ክሳብ ሕጂ ዉጽኢት ከምጽእ ዘይምኽእሉ ስለምንታይ? ዝብል ሕቶ ተላዒሉ፣
7. ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ንሱዳን ዑቅባ ዝሓተቱ፣ ብመንግስቲ ሱዳን ኣንጻር ድልየቶም ንኤርትራ ምምላሶም፣ ኣዳማሳዊ ሕጊ
መሰል ስደተኛታት ዝግህስ ብምዃኑ፣ ሕብረተ ኤዉሮጳ ነዚ ተግባር’ዚ ደው ንምባል ክጽዕት፣ ምሕጽንታ ኣቕሪቡ።
8. ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝነብሩ ኤርትራዉያን ኣብ ትሕቲ ቀጻሊ ታህዲድ ዓንከላት ጸጥታ ህግደፍ ይነብሩ ምህላዎም
እቲ ልኡኽ ብትሪ ኣመልኪቱ።
9. ኣብ የመንን ግብጽን ከምኡ’ውን ኣብ ሊብያ፣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ደዉ ንኽብል፥
ሕብረተ ኤዉሮጳ ሞራላዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ክዝንግዑ ከም ዘይግባእ እቲ ልኡኽ ኣመልኪቱ።
10. መንግስቲ እስራኤል ንኤርትራዉያን ሓተቲ ዑቕባ ንኦጋንዳን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ብግዴታ ንከሳፍርዎም ዝወስድዎ
ዘለዉ ስጉምቲ ምስ ኣድማሳዊ ሕግታትን ስምምዓትን ዝራጸም ኢሰብኣዊ ዉሳኔ፣ ደዉ ንኽብልን፣ ከምኡ’ውን ካብ ስዊስ
ንኤርትራ ክመልስዎም ዝግበር ዘሎ ወስታታት፡ ሕብረት ኤውሮጳ ሓደጋኝነቱ ኣስቲብህሉ፣ ደዉ ንኽብልን፣ ዝካኣሎ
ተበግሶ ንኽገብር ተማሕጺኑ።
E. N. S. F - INFORMATION AND CULTURAL OFFICE

ensf.info@gmail.com
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11. ኣብ ኤርትራ ዉሽጣዊ ኩነታት እናባኣሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብርግጽ ሓደ ነገር ክፍጠር ከምዝኽእል ኣብ ግምታት ክዉሰድ
ዘለዎ ኮይኑ፡ ንኢሳያስ ቀይርካ ብካልኦት ናይ ህግደፍ ኣካላት ክትካእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዘሕለፎ

መሪር ተመኩሮ ፈጺሙ ክድገም ኣይክፈቕድን እዩ። ኣብ ሃገርና ሰላምን ርግኣትን ንኽሰፍንን ኣብ ፍትሒ ዝተመስረተ
ዲሞክራስያዊ ምሕደራ ንምዉሓስ እንኮ መዋጽኦ ከኣ ፥ ኣብ መንጎ እቶም ንሓቀኛ ዲሞክራስያዊ ለዉጢ ዝቃለሱ ናይ ደገን
ዉሽጥን ሓይልታት ዝፍጠር ናይ ስራሕ ዝምድና ዝዉስኖ እዩ። ሕብረተ ኤዉሮጳን ካልኦት ፈተዉቲ ሃገራትን ኣብ ኤርትራ
ሰላምን ርግኣትን ክሰፍን ንምግባር፡ድሕሪ ዉድቀት ስርዓት ኢሳያስ፡ መንገዲ ዕርቅን ሰላምን ንምትብባዕ ከኣ ቅሩባት ክኾኑ
እቲ ልኡኽ ትምኒቱ ገሊጹ።

ለ) ድሕሪ’ዚ ኣብ’ቲ ቀጺሉ ዝሰዓበ ምይይጥ ነዚ ዝስዕብ ይመስል ነበረ፦
1. ኩነታት ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ምህላዉ፣ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ብዘይ ስራሕ ኣብ ጭንቀት ወዲቑ ምህላዉ
2.

3.
4.

5.

6.
7.

ክሕባእ ዘይክእል ክውንነት ንህዝቢ ኤርትራ ዝገጥም ዘሎ ምዃኑ ይሕብሩ።
እቲ 200.000 ሚልዮን ሓገዝ ንኤርትራ ክወሃባ ተወሲኑ ዝነበረ ዛጊት ካብኡ ሳንቲም ኣይተዋህበን ዘሎ። እቲ ሓገዝ
ንሓይሊ ኤለክትሪክ ንምምዕባል ዝሓለነ ፕሮጀክት ምንባሩ ኣብሪሆም። ይኹን’ምበር ስርዓት ኤርትራ ነቲ ሕብረት
ኤዉሮጳ ዘቐመጥዎ ቅድመኩነት ምስ ዝቕበሉ እዩ እቲ ስምምዕ ክትግበር ዝኽኣል ይብሉ። ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎም ብሩህ
መርገጽ ኣትሪሮም ኣስሚሮሙሉ።
ዋሕዚ ስደተኛታት፣ ናህሪ ከምዝወሰኸን ደዉ ከምዘይበለን ዘይከሓድ ሓቂ ምዃኑ ገሊጾም።
ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ገደብ ክገብርሉ መጠንቀቕታ ካብ ምሃብ ዓዲ ኣይወዓልናን ኢሎም።
ቀልጢፎም ሓደ ነገር እንተዘይገይሮም ግን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ እቲ ጉዳይ ብፍሉይ ጸብጻብ ክለዓል ምዃኑን ኣብ ቤት
ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፣ ምስ ዝቐርብ ከኣ ኢትዮጵያ ኣባልነት ስለ ዘለዋ እቲ ጉዳይ ሸለል ኢልካ ዝሕለፍ
ኣይክኸዉንን እዩ ትብል።
ንጉዳይ ስደተንያታት ብዝምልከት፡ ብመሰረት እቲ ዘልዓልክምዎ ምሕጽንታ፡ ኣብ ሱዳን፣ግብጺ፣ሊብያ፣ ኢስራኤል፣የመን፣
ከምኡ’ውን ኣብ ሓደ ሓደ ሃገራት ኤዉሮጳ መሰል ሓተቲ ዑቕባ ንኸይገሃስን ብኣስገዳድ ናይ ምምላስ ፖሊሲ ደዉ
ንኽብልን፡ ብዝለዓለ ደረጃ ቆላሕታ ክገብርሉ ምዃኖም ሰናይ ድልየቶም ገሊጾም።
ናይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ስምምዕ፣ ዛጊት መዕለቢ ዘይምርካቡ፡ ስርዓት ኤርትራ ነዚ ጉዳይ መዝሚዙ
ጉዳይ ዕስክርና ቀጻሊ ንኽገብሮ ሓጋዚ ምኽንያት ይኾኖ ከምዘሎ ገሊጾም።
ተቓዉሞ ሓይልታት ንዲሞክራስያዊ ለዉጢ መተካእታ ክትኮኑ ዘብቃዓኩም መለለይታት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ’ውን
ኣልዒሎም።

ላዕላዋይ ልኡኽ ግሃድኤ፣ ብዛዕባ ኩነታት ደምበ ታቓውሞን፣ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ
ለውጢ ንምክያድ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታትን፣ ከምኡ’ውን ሚዛን ውድብና ብዛዕባ ኣብ ከባቢና ሰፊኑ ዘሎ ወጥርን ብሰፊሑ
ኣብሪሁ። ኣብ መደምደምታ፡እቲ ንኣስታት ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ዝወሰደ ናይ ክልቲኡ ሸነኻት ኣገዳሲ ዝርርብ፥ ግሉጽነት ዝመልኦ
ሃናጺ ርኽክብ ኣብ ርእሲ ምንባሩ፣ ኣብ ኤርትራ ክኽሰቱ ዝኽእሉ ምዕባሌታት ኣብ ግምት ዝወሰደ ኮይኑ፡ ርኽክባቶም ቀጻሊ
ንክኸዉን ሰናይ ድልየት ናይ ክልትኦም ሸነኻት ምዃኑ ኣረጋግጾም።
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