መርማሪት ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸመ ግህሰታት ሰብአዊ መሰላት
ኣብ ምጽራይ ዝገበረቶ ጻዕርታት ግቡእ ውሳኔ ክረክብ ብኹሉ ዓቕምታትና ንረባረብ።
ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ናይ ዜጋታትን ህዝብታትን ካብ ተፈጥሮ ደቂ ሰባት ዝምንጭው ዘይጥሓሱን ዘይግሃሱን
ኮይኖም ብዘይገደብ ምሉእ ብምሉእ ክረጋግጸሎም ከም ዝግባእ ብዙሓት መንግስትታትን ኣብ ናይ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ መሰላት
ሕቡራት መንግስታት ሕግታትን ዝሰፈሩ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ዝኾነ ሰብ ሰብኣዊ ፍጡር ብምዃኑ ዘይድፈርን ዘይግሃስን
ብህይወት ናይ ምንባርን ናይ ነብሱ ውሕስነትን ናጽነትን ናይ ምርግጋጽ መሰሉ ዝተሓለወ ክኸውን፡ ብዘይብቑዕ ምኽንያት
ከይእሰርን ከይቅጻዕን፡ ነጻን ዲሞክራስያውን ዝኾኑ ኣብያተ ፍርዲ ረኺቡ ብዘይናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ገዝኡ ከይፍተሽን
ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዘይሰብኣዊ መርመራታት ገይግበረሉን፡ ብሕጊ እንተተታሒዙ ከኣ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ቤት
ፍርዲ ቀሪቡ ባዕሉ ወይ ብጠበቕኡ ነብሱ ክከላኸልን መሰሉ ዝተሓለወ ምዃኑ ሰብኣዊ መሰሉ ሕሉው ክኸውን እዩ
ዝውስን። ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዜጋታት፡ ሃይማኖታት፡ ብሄራት፡ ጾታ፡ ዓሌታት፡ እንዳታት፡ ዕድመ ይኹን ሕብሪ ወዘተ
ፍልልይን ተጽዕኖን ከይገብር ኣብ ኩሉ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጠባውን ህይወቶም ማዕረ ተሳታፍነትን ተጠቃምነትን
ክህልዎም ናይ ምግባር መሰላቶም ሕልው ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዘረጋግጽ።
ገለ ካብ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ግህሰታት ስርዓት ህግደፍን ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ስደተኛታት ዝኽሰቱ
ዘለዉ ጸገማትን ንጥፈታት መርማሪት ኮምሽን ብዝምልከት፡
1 ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ካብ እትገላገልን ነጻ-ሉዕላዊት ሃገር ካብ እትኸውንን እነሆ
ዓምታት ኣቑጺራ ኣላ።
ቅዋማዊ ምሕደራ ይኹን ጩራ ዲሞክራሲ ዘይብሉ ብኢደ-ዋኒኑ ናብ ኮረሻ ስልጣን ዝደየበ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ዲሞክራስን
ጨፍጫፊ ስርዓት ህግደፍ ንሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ ጨፍሊቑ ብምሓዝ ዝተፈልየ
ርእይቶ ንዘለዎ ውልቀ ዜጋ ይኹን ጉጅለ ምንቅስቓስ ኣደዳ ማእሰርትን መጭወይትን መርሸንትን ክኸውን ጸኒሑን ኣሎን
እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ንመላእ መንእሰይ ወለዶን ዓበይትን ከይተረፈ ኣገዲዱ ብረት ከዕጥቕን፡ ንዘለኣለም ኣብ ናይ ባርነት
ስራሕ ተቖሪኖም ንኽነብሩን፡ ነቲ ስርዓት ከገልግሉ ኣብ ዘይሕጋዊ ውግኣት ክሞቱን ክስንክሉን ክገብር ጸኒሑ እዩ። ደቂ
ኣነስትዮ ከኣ ከደምቲ ወተሃደራቱ መኮነናቱ ኮይነን ማሕበራዊ ህይወተን ኣብ ምምራሕ ከም ዝተጎድኣን ብሓይሊ መርወዪ
ጾታዊ ስምዒቶም ኮይነን ንተላገብቲ ሕማማት ክቃላዓ ከም ዝጸንሓን ናይ ኣደባባይ ሚስጥር እዩ። ከም ናይዚ ሰብኣውን
ዲሞክራስያውን መሰላት ግህሰታት ስርዓት ህግደፍ ከኣ እዩ ኤርትራዊ ብሰላም ኣብ ሃገሩ ክነብርን ማሕበራውን ቁጠባውን
ፖለቲካውን ህይወቱ ክመርሕን ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በጺሑ ናብ ስደት ክውሕዝ ተገዲዱ ኣብ ፈቐዶ ምድረበዳን ባሕርን
ክሃልቕን ብበደዊን ኣካላቱ ክጥባሕን ናብ ዕዳጋ ክወርድን ብግብረሽበራዊ ሓይልታት ዳዕስ /ISIS/ ንሞት ተቓሊዑ ኣብ ስቓይ
ዝነብር ዘሎ። እዚ ከኣ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ናይ ነጋዶ ሰብ ኣረሜናዊ ስረሓት ኣብ ምውፋር ክሳተፍ ጸኒሑን ኣሎን ጥራሕ
ዘይኮነስ ክሳብ ኣብ ዶብ እናርከበ ንዝስደዱ ዝርሽነሉ ንዝተታሕዙ ከኣ ስድራቤቶም ክሳብ
ሽሕ ናቕፋ ክኸፍሉን
መሬቶም ክሕደጉን ነዚ ክገብሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክበልዩ ዝግበረሉ ኢሰብኣዊ ተግባራት እዩ
ክፍጸም ጸኒሑን ዘሎን።
መራሕቲ ህግደፍ ኤርትራ ነጻን ሉዕላዊትን ሃገር ምስ ኮነት ነዊሕ ከይጸንሑ ብ ሰነ
ኣብዛ ሓዳስ ውልዶ ሃገር ሕብረሰልፋዊ ስርዓት ከተኣናግዱ ፍቓደኛታት ከም ዘይኮኑ “ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ሓሸውየ ኣይፍቅድን እዩ ብምባል ”ንህላዌ
ብዙሕነታዊ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብዕሊ ብምጽራር ከይህልዉ ዝኣገደ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ነተን ኣብ መስርሕ ብረታዊ
ተጋድሎ እጃም ዝነበረን ፖለቲካዊ ውድባትን ካልኦት ብሰንኪቲ ሕሱም ብሄራውን፡ ደርባውን ሃይማኖታውን ወጽዓታት
እቲ ስርዓት ምስ ኣንገፍገፎም ተወዲቦም ነዚ ወጽዓታት’ዚ ንምውጋድ ኣብ መስርዕ ሃገራዊ ቃልሲ ተሰሊፎም ተረኦም ኣብ
ዘዕዘዝሉ ህሞት ስርዓት ህግደፍ ንዕኦም እውን ወሲኹ ሓምሻይ መስርዐኛታት፡ ከዳዓት፡ ሃሱሳት ወዘተ እናበለ ብዝተፈላለዩ
ናይ ጠቐነ ኣስማት እናጠቀነን ኣንጻር ፖለቲካውያን ሓይልታት ኲናት እናኸፈተን ካብዚ ሓሊፉ እውን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት
ከይተረፈ ምትእትታው እናገበረ መራሕቲ እዞም ውድባት ክጭወዩ፡ ክቕተሉን ክእሰሩን ብምግባር ብዙሓት ሃገራውያን
ተቓለስቲ እዩ ዝቐንጸለ።
1

ኣብ
ማሕበራዊ ሕቶ ንዘልዓሉ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ስርዓት ህግደፍ መራሕቲ እቲ ምንቅስቓስ እዮም ንዝበሎም
ኣብ ቤት ማእሰርታት ንዓመታት ክዳጉኖምን ከሳቕዮምን ጸኒሑ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ 1994 ማሕበራዊ መነባብሮኦም
ክመሓየሸሎም ብሰላማዊ መንገዲ ንዝሓተቱ ናይ ሓርነት ውጉኣት ኣብ ማይሓባር ዘጋጠመ ጭፍጨፋ ሰብኣዊ ፍጡር
ዘይገብሮ ኣረሜናዊ ተግባር ሓደ ጽዑቕ መግለጺ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘርኢ ኣብነት እዩ። ካብ 1991ኣብ ዝነበሩ
ግዝያት ብፍላይ ከኣ ብጻዕቂ ኣብ 1993- ብስም ኣባላትን ተሓባበርትን ሓሙሻይ መስርዐኛታት ጀሃድ ወዘተ ተባሂሎም
ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኤርትራ ሰለይቲ ህግደፍ ማስኬራታት እናተሸፈኑ ለይቲ ለይቲ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ዝተወስዱ
ዜጋታት ክሳብ ሎሚ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ከም ዘለዉ ናይ ቀረባ ተዘክሮና እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ሃይማኖታዊ እምነቶም ብነጻ
ከዘውትሩን ከስተምህሩን ዝመሓዳደርሉ ናይ ገዛእ ርእሶም ትካላት ክህልዎምን ንዝጸዓሩ ተኸተልቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት
እስልምናን ክርስትናን ብዙሓት ትካላቶም ክዓጽዉን እምነቶም ብነጻ ከየዘውትሩን ዝተኣገዱን ዝተኣስሩን ክሳብ ላዕሎዎት
መራሕቲ ከይተረፉ ንማሕዩርን ስደትን ዝተቓልዑ እውን ውሑዳት ኣይኮኑን። ካብዚ ሕሊፉ ብሄራዊ መሰላት ኣብ ዝቃለሱ
ብሄራትን ብሄረሰባትን ኤርትራ ንመንነቶምን ብሄራዊ ክብሮምን ንምህሳስን ብዋጋ ጭቆኖኦም ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕን
ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኩናማ፡ ዓፋርን ሳሆን ዝተኻየዱ ቅንጸላታትን ካብ ተፈጥሮኣዊ ናይ ደቂ-ሰባትን ዝምንጭዉ
ዘይጥሓሱን ዘይግሃሱን ናይ ብህይወት ናይ ምንባርን ነጻነትን መሰሎም ክጋሃሱ ኣለዉን ሓደ መርኣያ ኢ-ሰብኣዊ ፋሽሽታዊ
ተግባር እዩ። እዚ ስርዓትዚ ብውሽጥን ብደገን ምእንቲ ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓታቱ ከረጋግጽ ክብል ኣብ ናይ ግብረሽበራዊ
ስርሓት ተዋፊሩ ብሓውን ዓረርን ክጻወት ዝጸንሐን ዘሎን ቀንጻሊ ስርዓት ምዃኑ ንምንም ዘይክወል ሓቂ እዩ።
እዚ ኣረሜናዊ ስርዓት’ዚ ብውሽጢ ምስ ህዝብታት ኤርትራን ተቓወምቲ ሓይልታቱን ብወጻኢ ድማ ምስ ኩሎም ጎረባብትን
መንግስታቶምን ኣብ ዘዘባርዖ ዘይፍትሓዊ ኲናትን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ጎረባብቲ ህዝብታትን
ዝሞቱሉን ዝቖሰሉሉን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣሽሓት ስድራቤታት ካብ መረበቶም ዝተዘናበልሉን ማሕበረ-ቁጠባዊ
ህይወቶም ዝተጎድኣሉን ከም ዝነበረን ዘሎን ዝፍለጥ እዩ። እዚ ባዕሉ ዝወለዖ ኲናት’ዚ ነቲ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዙ ክሕቆን
ዝጸንሐ ናይቲ ግንባር ዘይቅሱን ውሽጣዊ ውድባዊ ህይወትን ግርጭትን ክትኮስን ኣብ ውሽጢ’ቲ ስርዓት ገለ ለውጥታት
ንኽግበር ብምሁራን ብጉጅለ
ዝተሓተተሉን ቀጺሉ ብጉጅለ
ዝፍለጡ ላዕለዎት ኣመራርሓታት እቲ ግንባር ኣብ
ዝተሓተተሉ ንምብርዓኑ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ 15 ዝተወስደ ቀንጻሊ ስጉምትን ምስ ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት
ማእሰርቲ ተዳጒኖም ዝሳቐዩን ገለገለ እውን ብስቓይ ዝሞቱን ምዃኖም ብሰፊሑ ክግለጽ ዝጸንሐ ኢ-ሰብኣዊ ተግባራት እቲ
ስርዓት ዘጉልህ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ተማሃሮ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ዝገበርዎ ተቓውሞን ኣብ ዊዓ ዘጋጠሞም ናይ
ማእሰርትን ሞትን፡ ናይ ዓዲ ኣቤቶ እሱራት ዘጋጠሞም ሓደጋታትን በብግዜኡ ብሰራዊት ዝለዓሉ ተቓውሞታት
ንምብርዓኖም ዝተወስዱ ናይ ቅንጸላታት ስጉምታትን ማእሰርትን ክሳብ ክንደይ እዚ ስርዓት እዚ ህዝብን ሃገርን ለኪሙ
ክወድቕ ድሉው ምህላዉ ዘርኢ ሓደገኛ ናይ ፍሽልቲ ሃገር ናይ ምዃን ዕድል ዓቢ ምዃኑ ዘመላኽት ናይ ምንቁልቋል ተርእዮ
እዩ።
2 ጠንቂ ናይቲ በብእዋኑ ብኣሽሓት ዝቑጽሮም ኤርትራውያን ካብ ናይ ባርነት ኣርዑት ስርዓት ህግደፍ ኣምሊጦም ናብ
ዝተረጋግአ ቦታታት ናይ ምዕራብ ሃገራት ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝሞቱን ዝጠፍኡን ዘለዉ ዜጋታትና ጠንቁ
ስርዓት ህግደፍ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላቶም ስለ ዝጨፍለቖም ምዃኑ እንዳተፈልጠ ሕብረት ኤውሮጳ እቲ ኩሉ
ቅድሚ ሕጂ ኤርትራውያን ስደተኛታት እናተቐበሉ ክህብዎም ዝጸንሑን ዘለዉን ዕቑባን መሰልን ዝምስገን ኮይኑ ሕጂ ግን
እዞም ዝደሓሩ ብተደጋጋሚ ኣብ ባሕሪ ዘጋጠሞም ህልቂታት ሰጊሩ ብኽንደይ ጸበባ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተወ ኤርትራዊ ከም
ናይ ቁጠባ ስደተኛ ቆጺርካ ንስርዓት ህግደፍ ብሚልዮናት ገንዘብ ደጒምካ ናይ ምምላሶም ፈተነታት ክካየድ ዝረአ ዘሎ
ንገዛእ ነብሱ እዚ መርገጽ’ዚ ምስ ሰብኣዊ መሰላት እዞም ናይ ፖለቲካ ስደተኛታት እዚኣቶም ዝሳነ ኣይኮነን። እዚ ተግባራዊ
እንተኾይኑ እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም እንትርፎ ኣብ ኢድ ቀንጻሊ ስርዓት ህግደፍ ወዲቖም ዳግም ንሓደጋ ማእሰርትን
ቅንጸላን ክቃልዑ እንተዘይኮይኖም ካልእ ናይ ድሕነቶም ውሕስነት ከምዘይብሎም ከም ጸሓይ ቀትሪ ብሩህ እዩ።
3 ኤርትራውያን ስደተኛታት ንማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ንኤውሮጳ ክኣትዉ ኣብ ልዕሊ ዘሰጋግርዎም ደላሎን ነጋዶ ሰብን
ኩሉ ሸነኻዊ ስጉምቲታት ብምውሳድ ምግትኡ ዝብል ውሳኔ ንዝተወሰነ ራሕቂ ተግባራዊ ክኸውን ዝኽእል እኳ እንተኾነ
ጠንቂ ናይቲ ስደት ግን በዚ ዝደርቕ ወይ ዝግታእ ኣይከውንን። ጠንቂ ናይ ስደት እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይሰብኣውን
ዘይደሞክራስያውን ዝኾነ ጨፍጫፊ ስርዓት ህግደፍ ስለ ዝኾነ እዚ ዘየቋርጽ ናይ ስደት መስርሕ እዚ ካብ ምንጩ ክዕጾ ወይ
ክደርቕ እንተድኣ ኮይኑ ምውጋድ ስርዓት ህግደፍ መተካእታ የብሉን። ስለዚ ሕብረት ኤውሮጳ ሰብኣዊ መሰላት ናይዞም
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ኤርትራውያን ስደተኛታት እዚኣቶም ክሕሎ እንተኾይኑ ምኽንያት መሰደዲኦም ቁጠባዊ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ምዃኑ ኣብ
ግንዛቤ ከእትውዎን ሰብኣዊ መሰላቶም ብኹሉ መንገድታት ብዝሕሉ መንገዲ ዳግመ-ርእይቶ ክገብረሉን ክመሓየሽን ኣብ
ምሕያል ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ተርኡ ክጻወትን ነማሕጽን።
እዚ ኣብ ኤርትራ ብስርዓት ህግደፍ ፍጥር ካብ ዝብል ኣትሒዙ ክካየድ ዝጸንሐ ግህሰት ሰብኣውን ዲሞክራስያውን
መሰላት’ዚ ሕቡራት መንግስታት ትኹረት ከይሃቦ ንነዊሕ ዓመታት ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ጅቡትን ሶማልን
ዝገበሮ ምትእትታውን ሓደገኛነቱን ኣብ ጸብጻብ ብምእታው’ዩ ናይ እገዳ ውሳኔታት ክውሰድ ዝኾነ፡ እምበር ስርዓት ህግደፍ
ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራን ተቓወምቲ ሓይልታቱን ዝገበሮም ኢ-ሰብኣዊ ተግባራትስ ክብደት ከይሃቦም ምጽንሑ ዝፍለጥ
እዩ። ድሒሩ ግን ሕ/መ ኣብ ኤርትራ ንዝተፈጸሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት እትምርምር ብወ/ሮ ሼይላ ኪታሩት እትምራሕ
ናይ ሕቡራት ሃገራት መርማሪት ኮሚሽን ከም ዘቖመን ጸብጻባታ ድሕሪ ምስማዕ ዳግም ዝኣባላታ ሽማግለ ወዲቡ ኣድላዪ
መርትዖታት ኣኪባ ክተቕርበሉ ምምዛዙ ዋላኳ እዚ ክልቲኡ ውሳኔታት’ዚ ድሒሩ ዝመጸ ይኹን ደኣ እምበር ብጣዕሚ
ዝምጎስ ተበግሶ ምዃኑ ከየመስገንናዮ ክንሓልፍ ኣይንደልን።
በዚ መሰረት እዛ ዝኣባላታ ሽማግለ’ዚኣ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ዋላ እኳ ኣብ ኤርትራ ኣትያ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ሰብኣዊ
መሰል ኤርትራውያን ኣብዚ እንታይ ከም ዝመስል ንኽተጻሪ እቲ ስርዓት ከም ኣመሉ ገበናቱ ንምሕባእ እንተኸልከላ ንውሕ
ዝበለ ግዜ ወሲዳ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ንዝርከቡ ምስ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፡ ፖለቲከኛታትን
ግዳያት ናይዚ ኢ-ሰብኣዊ ግፍዕታትን ንዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታትን ጎረባብቲ ሃገራትን እናተንቀሳቐሰት
ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣድለይቲ ሓበሬታታት ክትእክብ ድሕሪ ምጽናሓ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ግዝያት ጸብጻባታ ንውድብ
ሕቡራት መንግስታት ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰላት ከተቕርበሉ ተዳልያ ትርከብ ኣላ። ስለዚ እዚ ናይ ሰብኣዊ መሰል ግህሰታት’ዚ
ኣብ ውሽጢ እዚ
ዓመታት’ዚ ብስርዓት ህግደፍ ዝተፈጸመ ገበናት ብማሕበረሰብ-ዓለም ግቡእ ቆላሕታ ረኺቡ እዚ
ጨፍጫፊ ስርዓት’ዚ ኣብ ቅድሚ ኣህጉራዊ ናይ ገበን /ወንጀለኛታት/ ቤት ፍርዲ ዝቐርበሉን ስጉምቲ ዝውሰደሉን ውድዕነት
ክፍጠር፡ ካብዚ ሓሊፉ ኸኣ ፍትሓዊ ደሞክራስያዊ ተጋድሎና ብፈተውቲ ሰላምን ደሞክራስን ሕ/ሰብ ዓለም ዝሓሸ ደገፍ
ዝረኽበሉ ጥጡሕ ባይታ ንምፍጣር ምእንቲ ክከኣል ምስቲ ኹሉ ደምበ ተቓውሞ ከጋጥምዎ ዝጸንሑን ዘለዉን ባዕላውን
ወድዓውን ጸገማትን ዕንቅፋታትን ኩሉ ኤርትራዊ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለስ ዘሎ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ
ንዲሞክራስያዊ ለውጢን ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳንን ካብዚ ወጻኢ ዘለዉ ፖለቲካውያን ሓይልታት፡ መንእሰያትን ደቂ
ኣነስትዮን፡ ምሁራን፡ መራሕቲ ሃይማኖታትን ወዘተ ካልኣዊ ፍልልያት ካልኣዊ ቦታ ብምትሓዝ ብሓባር ድምጾም ዘስምዕሉ
ሰሚናራት፡ ሲምፖዝየማትን ሰላማዊ ሰልፍታትን ዝዋደድሉ መድረኽ ምፍጣር ይጽንሓለይ ዘይብሃል ሓደ ካብ እዋናዊ
ሃገራዊ ዕማም እዩ ኢሉ ውድብና ይርኢ። ስለዝኾነ ጻዕርታት መርማሪት ኮምሽን ሕ/መ ብቑዕን ግቡእን ውሳኔ ክርከብ
ብኹሉ ዓቕምታትና ንረባረብ ንብል።
ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ
ደግሓኤ
ግንቦት 2015
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