
    

                                 ልፍንቲ ዘይቅዱስ ኪዳን! 

ተጋድሎ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን፡ መስዋእቲ ኣሻሓት ብሉጻት ዜጋታት እተኸፍሎ ክቡር ናጽነት፡ ብገለ ሕልና ዘዕረቡ ከዳዓት 

ደቂ ሃገር፡ ብባዕዳውያን ተኾብኪቦም፡ ንላኣላውነትን ድሕነት ሃገርን ፡ንኸድፍሩ ዝግበርዎ ዘለዉ ከንቱ ጠልቆምቆም፡ 

ታሪኽ እቕረ ዘይብሎ  በደል’ዩ።                                                                                                

     

                                                                     

                                                                 

                                                                                               

 “ ከም’ቲ ኣብ ሃገር ልብያ፡ ብህዝባዊ መዓብል ዝተተክአ ዲሞክራሲያዊ ስርዓተ- ለውጢ፡ እቲ ናብ ኤርትራ ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝእለ 

ተልእኾ ሽቶኡ ክወቅዕ እኳ እንተዘይሰለጠ፡ ኣብ እተናውሐ ግን፡ ነቲ መንግስትን ህዝብን ብዘይዕረፍቲ ድቃስ ንምኽላእ፡ ከም ካላኣይ ኣማራጺ 

ወሲድካ፡ ነቲ ስርዓት ዝቃወሙ ምሁራትን መንእሰያትን ምሕጋዝ፡ ፕረሲደንት ኦባማ ዝኣተዎ መብጽዓ ክቅጽል ኢዩ” (ሱዛን ራይስ)                                                   
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ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ 

ሓላፍነት ውድብ 

ሕቡራት ሃገራት 

ንምብጻሕ…ንመጻኢ 

ዘርብሓ (ሽላ..) ንኤርትራ 

ምጉዳእ ድሕር 

ኣይክትብልን ኢያ  

Grassroots International ብዳን 

ኮነል ዝመሓደር፡ ተመሳሳሊ ናይ 

ምዕናው ምንቅስቓስ ዝቕለስ ትካል 

 ነቲ፡ ቅድሚ 6 ዓመታት እገብር ኣብ 

ልዕሊ’ዛ ሃገር (ኤርትራ) ዘሕለፍናዮ 

እገዳ፡ ስለ ዝላሕልሐ፡ ካልእ መተካእታ 

ዝኸውን መድሃኒት፡ ብጥሕሰት ሰብኣዊ 

መሰል ንኽትክሰስ፡ ዝተበጽሐ ዳግመ 

ዕማም፡ መቀጸልታ ናይ’ቲ ቀዳማይ 

ውጥን ኢዩ። ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘለና 

ኸኣ፡ ዝከኣል ክንገብር ሓልፍነት ኣሎና!! 

European External Policy 

Advisory -ብ National 

Endowment For Democracy 

ንጋንታ መሮንን ዳንኤልን ዝከታተል 

ጉጅለ ብወዲ በዓታይ ዝእለ 

ምንቅስቓስ ደቡብ ኣፍሪቃን 

መራሕ ናዕቢ ተማሃሮ 

ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ። ሰልፊ 

ከዐውት ላዕልን ታሕትን… 

ንዓመታት ብሓገዝ መንግስታውያን ትካላት ኣመሪካ ባጀት እናተሰለዓለን 

ኣብ ኤውሮጳን ኣመሪካን፡ ብጉልባብ ሰብኣዊ መሰል- ናዕብታት 

ዝዘርኣ_ዘይመንግስታውያን ማሕበራት። 

ሕድሪ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                            

                                                                                                          

                           

          

  

 

                            

          

                                                          

                                      

 

                                                              

                                     

 

ብወገና፡ ካብዚ ናይ 

ረድኤት እንረኽቦ 

ሓገዛት፡ ብገንዘብን 

ዜጋታትና ክተሓባበሩ 

ክንሰርሕ ኢና። 

 መሮን መሓመድ ኣወል ሓሰን (እስቲፋኖስ) ኢትዮጵያዊ ዳኒኤል ከበደ 

ረታን፡ ንኣስታት ክልተ ወርሒ፡ ንዝተፈላለዩ ከተማታት፡ ንዝተፈላለዩ 

ባእታታት ኣብ ኒውዮርክ ንዝግበር ሰልፊ ክውድቡ፡ ንተልእኾ፡ መን 

ኣዋፊርዎም? 

ሕቶ፡  ዓይኒ ሕብሪ ኤርትራውያን፡ ካብ’ቲ 

ናይ 17 ዓመታት ዝነበሮ  ተመሓይሹ ድዩ? 

ክቡር 

ጠቕላይ 

ሚኒስተር፡ 

ንሓባራዊ 

ስራሕና 

ምውህሃድ 

ከድልየና 

ኢዩ 

 ሳምሶን፡ ፍሉይ 

ልኡኽ 

መንእሰያት 

ጸጥታ ወያነ 

  ኩሉ፡ ካብ’ዞም ሃዋሪያ-ጥልመት ዝሕተት ኣገልግሎት ንተልእኾ ሽላን ኣዋፈርታን፡ ሓጋዚ ዝብልዎ ደገፍ  

ንምሃባ፡ ካብ ዘታለልዎም ስደተኛታት ዝኣኻኽብዎ ናይ ቅጥፈት ሓበሬታ ኣኻሊ ኮይኑ ስለ ዘይተረኽበ፡ ንንዮርክ 

ብእካል ከዳምቑላ፡ ንኣድያም ወልዳይ ዝተባህለት ኣባል ምንቅስቓስ ደቡብ ኣፍሪቃ (ምስ ወዲ ብዓታይ እትነጥፍ) 

ብኢመይል  ኣቀዲማ ከም ዝሓበረታ ይፍለጥ።  

ኣብ ምውዕዋዕ ጥልመት 

ብንጥፈት ዝግዕር ዘሎ 

ዕሱብ 

ወራስ ዓራት- ንሕልሚ ዓባይ ትግራይ 

ኣብ ቅድመ-ግንባር ዝነጥፋ እግረኛ ሰራዊት፡ ፍልሰት ደቂ ሰብ፡  



                                                                                               

 

                                   

 

        

                             

ከመይ ድኣ ሕጂ ተብተብ?  እቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ፡ ኣብ ከተማ ጀኖቫ ምስ ኢትዮጵያውያን ዘካየድዎ ሓባራዊ ሰልፊ 

ስለዘይሰመረ፡  ኣብ ከተማ ኒው-ዮርክ ክድገም ዘውደኽድኹ ዘለዉ ልኡኻት፡ ባይቶ ብስዉር ዘዋፈረቶም ውልቀ-ሳባት፡ 

ነቲ ምጉስጓስ ዓብሊለሞ ተራ ሒዞም ኣለዉ። ባይቶ ላዕለዋይ ቦታ ዝጨበጠሉ ምኽንያት፡ ካብ ስርዓት ወያነ ዝተዋህቦም 

ሓገዝን ምኽርን፡  ኣብ’ቲ ሰልፊ ክድዓት ንዝተዓደሙ  ሰባት ድማ ከም ምስጢር ተታሒዙ ኣሎ።(ብሰፊሑ ኣብ’ቲ ታሕቲ ዘሎ 

ጥብቆ ጽሑፋት ተመልከቱ) 

 

ኣባላት ኢፒድፒ፡ በዓል ሚኪኤልን ዓሸራን ድማ፡ ናይ ተጋሩ ብብዝሒ ምስታም ዝጻረሩዎ እኳ እንተዘይኮይኑ (መባዝሕቲ 

ክኾንዎም)  “ባንዴራ  ሒዞም እንተተሰለፉ ዝኾነ ዓይነት ስክፍታ ከምዘይሓድሮም ተሰማሚዖም ኣለዉ” 

ሓላፊ ፕሮፓጋንዳዊ መናፍሕ፡ መርበብ ሓበሬታ ማሕበር ኣንድነት ገብረ: 

ብደም ኣሻሓት ዝመጸት ሃገር እጣላዕ ኣሎ። 

 ላዕለዎት ሕጹያት ተቛመርቲ፡ ብድሕሪ መጋረጃ……. 



 

ርእሶም መስፍን ብወገኑ፡ ነቲ ሰልፊ፡ ሰፊሕ ናይ ዜና ማዕከናት ኣቓልቦ ከም እተረኸቦ ንኸምስል፡(ብሓሶት)  ብስም 

ቢቢስን (BBC CNN and NBC) ሲኤንአንን ኤንቢሲን ወዘተ፡ ካብ ተሳተፍቲ፡ ቃል-መሕትት ክገብር ውጥን ሓንጺጹ 

ከም ዘሎ ይፍለጥ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ’ቶም ተሳተፍቲ ዘለዎ ንዕቀት ዘርኢ ምዃኑ የግህድ።  

 ብሓፈሽኡ ክርአ ከሎ ግን፡ ኣብ ነንሕድሕዶም ዘይሰማምዑ እኳ እንተኾኑ፡ ካብ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ዝረኽብዎ ክፍሊት 

ከይሽራረፎም፡ ኣብ ሓደ ኣደባባይ፡ ሕቆ ንሕቆ ተዋሃሂቦም ክስለፉ፡ ዝተሰማምዑ እዮም ዝመስሉ። ነቲ ኻልእ ተራ ሰብ  

ግን፡ ናይ ተጋሩ ህላውነት ኣይተነግሮን።(ካብ ኣለይቲ ፓል-ቶክ) 

  ስለምንታይ ሎሚ? 

ሎሚ፡ ኣብ’ዚ እንሓልፎ ዘሎና ሰዓታት፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ተዋዲዱ ዝጸንሐ ሽርሕን ጥልመትን ዕርቃኑ ዝወጸሉ 

ሰዓት ተበጺሑ ኣሎ፣ ሓቅነትን ቅንዕናን ህዝቢ ኤርትራ ዝደምቐሉ እዋን ኮይኑ፣ ጭብጥታት ሞኒቶሪን ግሩፕ፡ ራፖርተር ሺላ ከቱራን፡ ኣብ 

ግብኣተ ሞቱ ዝዛዘወሉ፡ ውጺኢት ናይ’ዚ፡ ተጻባእትና፡ ነዞም ሸየጥቲ ሃገር፡ ኣንጻር ላኣላውነት ሃገርን ድሕነታን ዘዕጥቕዎም ባእታታ፡ ሕጂ ኣብ 

ኣደባባያት ወጺኦም ፡ ጡብ ወላዲት ሃገር ክነኽሱን ከድምዩን ይደፋፍእዎም ኣለዉ።  

  

እዞም፡ ነዚ ናይ ጥለመት ውርሻ ዝተክኡ፡ ኩሎም ቅድምን ድሕርን ዝመጹን ዝኸዱን፡ (1) ኣብ ጊዜ ስርዓት ሃይለ ስላሴ፡ 

ጸረ ሃገራዊ ናጽነት ዝተመራስሑ፡ ኣንጻር እሕዋቶምን ኣሓቶምም ንሽመት ሃብትን ኣሕሊፎም ዝሃቡን ዘቐንጸሉን፡ 

ብሽፍትነት ዝዝከሩ፣ (2) ቀጺሉ፡ ኣብ ጊዜ ስርዓት ደርጊ ኣብ’ቲ ጸልማት መዋእል፡ “ብስም ወዶ ገባ፡ ጨንቆ ገባ፡ ምልሻ 

ስርናይን” ዝፍለጡ፡ ንሰውራ ከዲዕም ንጸላኢ መሪሖም፡ ዓድታትና ዘዕነዉን ዘባደሙን፡ ዝዘረፉ፡ ዜጋታትና ዘጭወዩን 

ብቕካነ ዘሕረዱን፡ ኣብ ከተማታት ኣብ ፍቐዶ ኣንጎሎ፡ ምስ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪን (Navey) ኣየር-ወለድን ብጊዜ ቀይ-

ሽብር መሪሖም ጀጋኑ ዋዕሮታት ኣብ ቤት ማእሰርትታት ዘዳጎኑ፡ ኣብ ማሕነቕቲ-ስልኪ መንእሰያት ኢዶም ብደም 

ዝተሓጽቡን ኢድ ጸላእቲ ዘሕጸቡን፤(3)  እዞም ናይ ሕጂ ተዋሳእቲ ድማ፡ ነዚ ዘነውር ታሪኽ ረሲዖም፡ ምስ’ዚ ትማሊ-

ትማሊ ደም 20 ሽሕ ንጹሃት መንእሰያት ክንከፍል ዝተገደድናሉ ኩናት ዝወለዓልና ከሓዲ ጁንታ፡ ኢድን ጓንትን 

ብምዃን፡ ነዛ ሃገር ሰላማ ንኽዝርጉ ዝልኣኣኹ፡ ጓኖት ዝዕድሙ፡ ነቲ ቅድሚ 17 ዓመታት፡ ዓድታትና፡ መሳጊድና 

ኣድባራትና ብኣልማማ ዘቃጸለ፡ ቅድስናና ዘራኸሰ፡ ምእመናን ዝተጋሰሰ በዓል ደምና፡ ላኣላዊ መሬትና (ብሓገዝ ርእሰ 

ሓያል ኣመሪካ ድኣ ይኹን እምበር)ገዚዑ ዝተቋጻጸረ ኣባይ፡ ጻዕዳ ምንጻፍ ክዝርግሑ ክመናጠሉ ዝጸንሑን ዘለዉን፡ 

ካብ’ቲ ዝሓለፈ ናይ ክድዓት ጸሊም ታሪኽ፡ ዝገደደ ተራ እጻወቱ ምህላዎም ክፈልጡን ክንገሮምን እግባእ። ኣብ’ዚ 

ብዘይነግ-ፈረግ ምስምስ የልቦን። ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ መንጎና ኣሎ ዝበሃል ዘይመሰረታዊ ካላኣይ ግርጭት ዘይተጻራሪ 

ከም ምዃኑ (ዝሓቱ እንተሃልዮም)፡ ብሰላም ብጭዋ ባህልን መንፈስን ዝፍታሕ፣ ንጊዝያዊ ጸገም፡ ብጻዕርን ስራሕን 

ህርኩት ተወፋይነትን ዝዕረን ጊዜ ዝሓትት ከም ምዃኑ መጠን፣ ነዚ ጥዑይ ኣካይዳ ተሓሲምካ፡ ምስ ጸላእቲ ምምሽጣርን 

ምስላፍ ግን፡ ቀይሕ መብራህቲ ምጥሓስ ስለ ዝኾነ፡ ብዝኾነ ዓይነት መለክዒ ቅቡል ኣይኮነን።  

 እዚ ኣብ ታሕቲ እትርእይዎ፡ ምስ’ቶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ መኳንንቲ፡ ኣብ’ዚ ከባቢ ሰሜን ኣመሪካ ንዝውክሉ ባእታታት፡ ካብ ህዝቢ ዝተሰወረ ውሽጣዊ 

ዝርርባት ከዘውትርዎ ዝጸንሑ ምጽሕሓፋት፡ ነቶም ነዚ ውሽጣዊ ምትእስሳራት ዘይበርሃልኩም መንእሰያት ድማ፡ ኣብ ዘይትረብሕሉ ውራይ ጉልበቶምን 

ገንዘቦምን ከየፍስሱ፡ ኣብ ዘይዳስኩም ተገሪህኩም ከይትስዕስዑን ከይተጣቕዑን፡ ካብ ዝብል ዕላማ፡ እንሆ ሓደ-ሓደ ሰነዳት ርኣይዎ፡   



 

 

እዞም ብቀጻሊ ነዚ ተልእኾታት 

ዘነጣጥፉ ኣካላት 

 ጀማል ሳልሕ : ካበይ ተቐቢሉ 

ንመን የሰጋግር ኣሎ? እንታይ? 



 

Africa 

Eritrea 

Eritrea 

Human Rights Concern – Eritrea 

Human Rights 

Supplement: $3,892 

Human Rights Advocacy 

To increase awareness of the human rights struggle in Eritrea, HRC-Eritrea will advocate with key international and regional human 

rights bodies, raise awareness about international mining companies and forced labor used at mining sites in Eritrea, and provide 

support to and moderate its online dialogue forum for Eritrean diaspora. 

Human Rights Concern – Eritrea 

Human Rights 

$76,966 

Human Rights Advocacy 

To increase awareness of the human rights struggle in Eritrea, HRC-Eritrea will advocate with key international and regional human 

rights bodies, raise awareness on international mining companies and forced labor used at mining sites in Eritrea, and provide support 

to and moderate its online dialogue forum for Eritrean diaspora. 

Grant descriptions are from the 2014 NED Annual Report.  

 

 

ከም’ቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ፡ እተን መወልቲ ትካላት፡ ገለ ካብ’ቲ ብዙሕ ዝብልኦ፡ ሓደ_ሓደ ነጥብታት ባዕላቶም 

ዝሃብዎ ከም ኣብነት ንመርኣዪ፡ እንሆ። 



 

Despite the lack of political space, we could not simply walk away in this dark hour. We are currently 

supporting an Eritrean diaspora group in South Africa – the Eritrean Movement for Democracy and Human 

Rights (EMDHR) – that is engaged in human rights and civic education and are in the process of exploring 

ways to continue to support human rights and movement building within the Eritrean diaspora. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

ቃልሲ ክሳብ ፍጽም ዓወት!! 

ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ!! 

ተወልደ ብእምነት     

 

 

 ኤርትራዊ ብጽንዓትን ብትብዓትን ዝልለለ ጭዋ ህዝቢ ኢዩ! 

 

 
ይኹን እምበር፡ ገለ ካብ’ቲ ዘሕብን ያታን ክብርታትን ኮኾቦም ዝወደቐ 

ኣብ እዋን ፈተነ ሕልና ዘዕረቡ፡ ትፋእ ጸላእቲ ዘልምጹ ኣይተሳእኑን 

ከም መርኣይ ናይ’ዚ ክድዓት ድማ፡ ኣብ ጎደናታት ሃገራት ኤውሮጳ ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ክውጭጩ 

ምርኣይና፡ መግለጺ ውሽጣዊ ጭንቀቶም ኢዩ። 

http://emdhr.org/
http://emdhr.org/

