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መልእኽቲ ደገፍ ንሰላማዊ ሰልፊ ዋሽንግቶን ዲሲን ጄነቭን 
 
መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ፡ ብሓያል ጻዕርን ቃልስን ደለይቲ ፍትሒ ተቓለስቲ፡  ብርኽበት  መርማሪ ኮሚሽን 
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንዝተረጋገጸ ወጽዓን በደልን 
ኤርትራውያን ብምድጋፍ ኣብ ከተማታት ዋሽንግቶን ዲሲን ጄነቭን ክካየድ ተወጢኑ ንዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ 
ልዑል ደገፉ ይገልጽ። 
መርማሪት ኮሚሺን ኣብ ጉዳይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ንዓመት መመላእታ ጽዑቕ 
መጽናዕቲ ኣካይዱ ኣብ ኤርትራ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ርኡይ ምዃኑን "ህዝቢ ኤርትራ ብራዕዲ እምበር 
ብሕጊ ይምራሕ ከምዘየሎ!"  ኣብቲ ልዕሊ 500  ገጻት ዝሓዘ ሰነዱ ብንጹር ኣስፊሩዎ ኣሎ። 
እቲ ኮሚሽን፡ መንግስቲ ኤርትራ፡ ገደብ ብዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጉልበት መንእሰያት ከምዝምዝምዝ፡ 
ብዘይ ሕግን ፍትሕን ዜጋታት ከምዝኣስር፡ ኣሲሩ ከምዝሸርብ፡ መሰል እምነትን ብሕትውና ከምዝግህስ፡ 
ፖለቲካዊ ናጽነት ከምዘየፍቅድ፡ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ደቀንስትዮ  ግዳይ ጾታዊ ዓመጽን ከምዝኾና፡ 
ብመኮንናት ሰራዊት ርኡይ ርግጸተ ሕግን  ክሳዕ ሞት ዝኸይድ ርኡይ ኣካላዊ ግህሰት ከምዘጋጥም ንማሕበረ-
ሰብ ዓለም ጋህዲ ገይሩዎ ኣሎ። 
በዚ ከኣ እዚ መርማሪ ኮሚሺን፡ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ከነእውየሉ ዝጸናሕና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ 
ዘስካሕክሕ ግህሰት ሓቂ ምዃኑ ምስክርነቱ ሂቡሉ ኣሎ። ከምቲ ኣብ ኤርትራ ዘጋጥም ንዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ 
መሰላት እተጻሪ ኮሚሺን ክትቆመልና ዝጸዋዕና ሕጂ ከኣ በዚ ኣብ ከተማታት ዋሽንግቶን ዲሲን ጄነቭን 
ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣቢልና እቲ ርኽበት መርማሪት ኮሚሽን ንስቓይናን ወጽዓናን ከምዘንጸባርቕ 
ክንድግፎ ይግባእ። 
በዚ ኣጋጣሚ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ፡ ንኹሎም እቶም መርማሪት ኮሚሺን ንኪቐውም ኮነ እቲ ኮሚሺን 
ምስ ቆመ ዕማማቱ ብዝግባእ ንኪፍጽም ብልዑል ተወፋይነት  ክደጋገፉን ክሰርሑን ዝጸንሑ ኤርትራውያን 
ተቓለስቲ ደለይቲ ፍትሒ እንቋዕ ፍረ-ጻዕርኹም ኣርኣየኩም ብምባል ኣብቲ ቐጺሉ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፍታት 
ንዘለዎ ልዑል ደገፍ ይገልጽ። 
መንግስቲ ኤርትራ ንፍልይቲ ልእኽቲ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ንመርማሪ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ኣትዩ 
ስርሑ ብዝግባእ ንኸየሳልጥ እኳ ክዕንቅፎ እንተጸንሐ፡ ሳላ ዘይሕለል ጻዕሪ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ 
እቲ ክሕባእን ክጉልበብን ዝተደልየ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታትና ዝወርድ ዘሎ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ንማሕበረ-
ሰብ ዓለም በሪሁሉ ኣሎ። 
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ድሕሪ እቲ ርኽበት መርማሪ  ኮሚሽን ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ማሕበረ ሰብ ዓለም እዚ ኣብ ሃገርና ስልጣን 
ሒዙ ህዝቢ ዘንፍጽ ዘሎ ስርዓት ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተሓታቲ ምዃኑ ብጋህዲ ይገልጻ ኣለዋ። እዚ 
ከኣ ብሳላ ዘይሕለል ጻዕሪ ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብምርግጋጹ፡ መድረኽ 
ንሃገራዊ ዘተ ደጊሙ ደጋጊሙ ዮሃና ይብል። 
መጽናዕታዊ ርኽበት መርማሪ ኮሚሽን ፕረዚደንት ኢሳይያስን ቤት ጽሕፈቱን ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምምሕዳሩ 
ዝነጥፋ፡ ከም ሃገራዊ ድሕነት፡ ፖሊስ፡ ሓይሊታት ምክልኻል ከምኡ እውን ሚኒስትሪታት ዜናን ፍትሒን 
ካብቶም ቀንዲ መሓውር ግህሰት ምዃኖም ኣረጋጊጹ ኣሎ። 
ካብዚ ቐጺልና እምበኣር ኩላትና ደለይቲ ፍትሒ ተቓለስቲ ወገናት ኣብዚ ሕጂ  ምሽብሻብ ዝግበረሉ ዘሎ 
ሰላማዊ ሰልፊ  ከተማታት ዋሽንግቶን ዲሲ 19 ሰነ ኣብ ጄነቭ ድማ 26 ሰነ ብኣካል ተረኺብና፡ ነዚ  ኣብ 
ቅድሚ ዓለም ዝተቓለዐ ምልካዊ ስርዓት ሃገርና ክንኩንኖን ብዝያዳ ከነቃልዖን ኣሎና። 
መድርኽ ሃገራዊ ዘተ ከኣ ንኩሎም ወደብቲ እዚ ሰላማዊ ሰልፍን ተሳተፍትን ዘለዎ ልዑል ደገፍን ኣኽብሮትን 
እናገለጸ ኣብ ኩሉ እቲ ዝካየድ ንጥፈታት እጃሙ ከምዘበርክት ይገልጽ። 
ዓወት ነቲ ብምልኪ ዝሳቐ ዘሎ ህዝብና! 
መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ 12 ሰነ 2015 

 


