EYSC Frequently Asked Questions
ስምረት ኤርትራውያን መንEሰያት ንለውጢ
(ስ.ኤ.መ.ለ.)
ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት
እዚ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ስ.ኤ.መ.ለ. ዝሕተት ሕቶታት’ዩ። ግዜን ቦታን ንምዕቃብ፡ ብሓደ ጾታ ተጻሒፉ ኣሎ። እንተኾነ
ንኩሉ ጾታታት ከምዝምልከት ኣቐዲምና ክንሕብር ንፈቱ።
1. ስምረት ኤርትራውያን መንEሰያት ንለውጢ ወይ EYSC መን’ዩ?
ስምረት ኤርትራውያን መንEሰያት ንለውጢ፡ ብመንEሰያት ዝቖመ ኣብ ሃገርና ዲሞክራስያዊ
ለውጢ ንምምጻE፡ ነቲ ብመንፈስ፡ ሕልናን ኣተሓሳስባን መንEሰይ ዝኾነ ዜጋ፡ ናይ ቃልሲ
መንፈሱ ስሒሉ፡ ንቕሓቱ ክብ ኣቢሉ፡ ሱር-በተኻዊ ለውጢ ንምምጻE ዝንቀሳቐስ፣ ሽግር
ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ከምዝፍታሕ ዝኣምን ባይታ ዝሕመረቱ ነጻ ማሕበር’ዩ።
2. ሽግር ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ከምዝፍታሕ ምEማን Eንታይ ማለት’ዩ?
ሽግር ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ከምዝፍታሕ ምEማን ማለት፡ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሽግራት
ኣለሊኻ፡ ብዘይ ጣልቃ ናይ ወጻI ሓይልታት ቀያስን ቀላስን ጉዳይካ ብምዃን ኣብ ምፍታሕ
ሽግርካ መሪሕ ተራ ምጽዋት ማለት’ዩ። ጠጃEን ወሳንን መጻI Eድል ህዝብኻን ሃገርካን
ንምዃን ናይ ለውጢ መንኮርኮር ኣብ Iድካ ምጭባጥ ማለት’ዩ። ንገባቲ ስርዓት Iሰያስ ኣብ
ምEላይ ትጥቀመሉ ስትራተጂ፡ ብድሕሪU ኣብ ኤርትራ ክትከል ትደልዮ ዲሞክራሲያዊ
መንግስቲ ብሓባራዊ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ከምዝትግበር ምEማን ማለት’ዩ።
3. ናይ ወጻI ሓይሊ ጣልቃ ኣየድልየናን ክበሃል ከሎ Eንታይ ማለት’ዩ?
ናይ ወጻI ሓይሊ ጣልቃ ኣየድልየናን ክበሃል ከሎ፡ ወጻEተኛታት ኣብ ህሉውን መጻEን
ህይወት ህዝብናን ሃገርናን ሓንጸጽትን ወሰንትን ክኾኑ ኣይነፍቅድን ማለት’ዩ።
4. Eዚ ኣረኣEያ’ዚ ሓገዝ ማሕበረሰብ-ዓለም ኣየድልየናን ከስምE ኣይክEልን ዶ?

ኣይፋል። ንሕና ከም ኣባላት ማሕበረሰብ-ዓለም ኩሉ ግዜ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ደገፍ
ማሕበረሰብ-ዓለም

ከድልየና’ዩ።

ሃገርናን

ከባቢናን

ኣብ

ምርግጋE

ዓቢ

ተራ

ክጻወት

ስለዝኽEል ኣብ ሓድሕዳዊ ምክብባር ዝተሞርኮሰ ዝምድና ክስስን ድሌትና’ዩ። Eንተኾነ
ደገፍ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ወይ ዝኾነት ሃገር ካብ ሓገዝ ሓሊፉ ቀያስን ቀላስን ጉዳይና
ክኸውን ኣይነፍቅድን።

5. ከምU Eንተኮይኑ፡ ስለምንታይ ንስርዓት ህግደፍ ክEግዱ፡ ኣብ ልEሊ ገባቲ ስርዓት

Iሳያስ ጸቕጢ ክገብሩ ናይ ጽሑፍ ጥርዓናት ናብ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ነቕርብ?
ውድብ ሕቡራት ሃገራት (ው.ሕ.ሃ.) ኣብ ልEሊ ስርዓት ህግደፍ ብ2009 Eገዳ በይኑ። ኩለን
ኣባል

ሃገራት

ድማ

ነዚ

ው.ሕ.ሃ.

ዘሕለፎ

ውሳነ

ከተግብራ

ግዴታ

ኣለወን።

ስለዚ፡

ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልEሊ ስርዓት ህግደፍ ጸቕጢ ክገብር ምጽዋE ወይ ተሪር ስጉምቲ
ክወስድ ምሕታት፡ ገበርትን ሓደግትን ጉዳይና ክኾና ምEዳም ማለት ኣይኮነን፣ ግቡAን
ክፍጽማ፡ ብኣህግራዊ ሕጊ ተቐይደን ኣብቲ ንደልዮ ክፋል ጥራሕ ክዋስኣ ምዝኽኻር’ዩ።
6. ገባቲ ስርዓት Iሳያስ ካብ ስልጣን ጥራሕ ይተኣለ’ምበር፡ ሽግር ኤርትራ ንምብቃE

ዝኾነት ሃገር መሪሕ ተራ Eንተተጻወተት Eንታይ ጸገም ኣለዎ?
ዝኾነት

ሃገር

ንረብሓኣ’ምበር

ንረብሓ

ህዝቢ

ኤርትራ

ቀዳምነት

ሂባ

ክትሰርሕ

ኣይትክEልን’ያ። Eዚ ስነ-ሞጎታዊ ሓቂ’ዩ። ንዝኾነት ሃገር ነዚ ዘለና ጸገም ክትፈትሕ መሪሕ
ተራ

Eንተሂብናያ፡

ረብሓኣ

ቀዳምነት

ሰሪዓ

ረብሓ

ህዝብና

ድማ

ድሕሪት

ኣቐሚጣ

ክትሰርሕ’ያ። Eዚ ንከነምጽO ንደሊ ዘለና ለውጢ የደናጉዮ፡ ኣብ መወዳEታ ድማ ንስቅያት
ህዝብና ከናውሕ’ምበር መፍትሒ ኣየምጽEን’ዩ።
7. ስ,ኤ.መ.ለ. (EYSC) ኣብ ልEሊ Iትዮጵያ ብዙሕ ስክፍታ ወይ ፎብያ ዘለዎ ይመስል።

ስርዓት ህግደፍ ዋላ ንIትዮጵያ መንሽሮ’ዩ ኮይንዋ ዘሎ፡ ስለዚ ብከመይ’ያ Iትዮጵያ
ስርዓት Iሳያስ ክEለ ዘይትደልዮ?
ኣብዚ ግዜ’ዚ Iትይጵያ ካብ ስርዓት ህግደፍ ክመጽኣ ዝኽEል ስግኣት የለን። ንገባቲ
Iሳያስ፡ ኣስናኑ ከምዝወድA ኣንበሳ’ያ ትቆጽሮ። ዓቕሙ ድኹም ምዃኑ ለኪዓቶ’ያ። ኣብዚ
ግዜ’ዚ ኲናት ገባቲ ስርዓት Iሳያስ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ’ምበር ኣንጻር Iትዮጵያ ኣይኮነን።

ስለዚ፡ ኣብዚ Eዋን’ዚ Iትዮጵያ Eድመ ህላወ Iሳያስ ክሓጽር ድሌት ኣለዋ Iልካ ምዝራብ
ኣጸጋሚ’ዩ።
8. Iትዮጵያ፡ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ተEቁብ፡ ንተቓወምቲ ውድባት ተጽልልን

ተEጥቅን ኣላ። ብልክE Eንታይ ክትገብር’ዩ ዝድለ ዘሎ?
Iትዮጵያ

ኣብ

ልEሊ

ኤርትራውያን

ስደተኛታት

ትገብሮ

ዘላ

ክንክን

ዝምስገን’ዩ።

ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት፡ ኣብ Iትዮጵያ ዝሓሸ ውሕስነት
ኣለዎም።
Eዚ ኣብ ቦትU Eንከሎ፡ Iትዮጵያ Eድመ ህላወ Iሳያስ ክሓጽር ድሌት ኣለዋ Iልካ
ምዝራብ ኣጸጋሚ’ዩ። Eምሪ ስልጣን Iሳያስ ንምሕጻር ድሌት Eንተዝህልዋ፡ ብመጀመርታ
ንውሳነ ኣህግራዊ ኮምሽን ዶባት ምስተቐበለት። በዚኣ ድማ መጣልI ፖለቲካዊ ካርታ ገባቲ
ስርዓት Iሳያስ ምመንጠለቶ። ነዛ መላኺ Iሳያስ ንኣብያ Iትዮጵያ ከም መመኽነይታ
EናምጽA

Eድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝጥቀመላ ምEራፍ ምዓጸወታ። ስርዓት ህግደፍ ዓቢ

ፖለቲካዊ ክሳራ ምገጠሞ፣ ህዝቢ ኤርትራ ድማ፡ ኣብ ልEሊ Iትዮጵያ ዘሎ ጽቡቕ ድሌት
ጎሊሑ ምተራEዮ።
ካልኣይ፡ ኣብ Iትዮጵያ ተቓወምቲ ውድባት ወይ ጉጅለታት በብEዋኑ ክውለዱ’ምበር፡
ክዓብዩ ኣይተራEዩን። ናይዚ ጠንቂ ገለ ድኻም ተቓወምቲ ውድባት’ኳ ክኸውን Eንተኻኣለ፡
ብቀንዱ ግን ጣልቃ Iትዮጵያ ምዃኑ ተቓወምቲ ውድባት ዘረጋግጽዎ ሓቂ’ዩ።
ሰለዚ፡ ካብ Iትዮጵያ ዝድለ ዘሎ ነገር፡ ንውሳነ ኣህግራዊ ኮምሽን ዶባት ተቐቢላ ዶባት
ምሕንጻጽ፣ ከምU ውን ኣብ ተቓወምቲ ኤርትራውያን ውድባት ትገብሮ ምትEትታው
ምቁራጽ’ዩ።
9. ኣብ Iትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ከፊትካ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ምቅላስ ከመይ ይርA?
ኣብ Iትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ከፊትካ ምቅላስ ዋላሓንቲ ነውሪ የብሉን። ረብሓ ህዝብኻን
ሃገርካን ኣቐዲምካ ክትሰርሓሉ ትኽEል ሃዋሁ Eንተሎ፡ ዝበለጸ መቃለሲ ቦታ ጎረቤት
ሃገር’ዩ። Eንተኾነ፡ ንስኻ ስርዓት Iሳያስ ክEለ ከም ቀዳማይ ኣጀንዳ ሰሪEካ ትሰርሓሉ
Eንተለኻ፡ Eታ ቤት ጽሕፈት ኣAንጊዳትካ ዘላ ሃገር ድማ ናትካ ኣጀንዳ ንናታ ቀዳማይ

ኣጀንዳ ዝሕንኩል ኮይኑ Eንተረኺባቶ፡ ብቀሊሉ Eማምካ ከተሰላስል ኣይከተፍቅደልካን’ያ።
ብዝርAን ዘይርAን መንገዲ ኣብ ጉዳይካ Iዳ EናEተወት ክትሕንኩለካ ትኽEል’ያ።

10. ስ.ኤ.መ.ለ. (EYSC)፡ ንIትዮጵያ ከም ጸላIት’ዩ ዝጥምታ ማለት ድዩ?
ኣይፋል። Iትዮጵያ ጸላIት ኣይኮነትን። ንረብሓኣ ቀዳምነት ሂባ ትሰርሕ ዘላ ሃገር’ያ። በዚ
ከኣ ክትናኣድ ይግብኣ። ንሕና ከኣ ከም ኤርትራውያን ንረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ቀዳምነት
ሂብና ንሰርሕ ኣለና። በዚ ከኣ ክንኮርE ይግባE። ንሕና፡ Iትዮጵያ ንረብሓኣ ቀዳምነት ሂባ
ምስራሓ Eንተኣኽቢርናዮ፡ ንሳ’ውን ንናትና መርገጺ ከተኽብሮ ኣለዋ። ሓድሕዳዊ ምክብባር
Eንተዘይሃልዩ

ሚዛን

ይዘናበል’ዩ።

ሓድሕዳዊ

ምክብባር

ዝመጽE

ከኣ

ነጻ

ማሕበር

Eንተኮይንካ’ዩ፡ ባEልኻ ዝነደቕካዮ መቃለሲ ትሕተ-ቅርጺ ምስ ዝህልወካ’ዩ።
11. ስ.ኤ.መ.ለ. (EYSC)፡ ምስቶም ኣብ Iትዮጵያ ዝመደበሮም ካልOት ተቓወምቲ

ውድባት ወይ ማሕበራት ተወሃሂዱ ክሰርሕ ድሌት ከምዘይብሉ’ዩ ዝግለጽ። ክሳብ
ክንደይ ሓቅነት ኣለዎ?
ቅንጣብ ሓቅነት የብሉን። ስ.ኤ.መ.ለ. ነጻነቱ ዝሓለወ ንEንኮ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ቀዳምነት
ሰሪU ዝቃለስ ጥርናፈ’ዩ። ስለዚ ምስ ዝኾነ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት Iሳያስ ደው Iሉ ዝቃለስ
ሓይሊ፡ ዉድብ፡ ሰልፊ፡ በርጌሳዊ ምንቅስቃስ…ወ.ዘ.ተ. ኣብ ዘቃድዎ ኣጀንዳ ሓቢሩ ክሰርሕ
ድሉው’ዩ፡፡
12. ስ.ኤ.መ.ለ. (EYSC)፡ ንስርዓት ህግደፍ ንምውዳቕ ዝኽተሎ ኣገባብ ቃልሲ ከመይ

ዝበለ’ዩ?
ስ.ኤ.መ.ለ.፡ ገባቲ ስርዓት Iሳያስ ብናይ ውሽጥን ደገን ህዝባዊ ጸቕጥን ቅልጽምን

ካብ

ስልጣን ከምዝEለ ይኣምን። ነዚ ፍጻመ’ዚ ግብራዊ ንምግባር ከኣ ፖለቲካዊ ንቕሓት ህዝቢ
ክብ ኣቢሉ፡ ናይ መንEሰያት ናይ ቃልሲ መንፈስ ስሒሉ፡ ናEታ ቃልሲ ህዝቢ ኣንጻር Eንኮ
ጸላI ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ገባቲ ስርዓት Iሳያስ ክኸውን ኣበርቲU ይሰርሕ።
ነዚ ገባቲ ስርዓት ጠጠው ኣቢለንO ዘለዋ ኣEኑድ ወታሃደራዊ፡ ቁጠባዊ፡ ፖለቲካውን ስለያውን
ሓይሊ’የን። ዓንዲ ወታሃደራዊ ሓይሊ ብዘይድሌቶም ዝተቖርኑ ንጹሃት መንEሰያት ዝሓቖፈ፡
ንEላማን ኣካይዳን ስርዓት ህግደፍ ዘይኣምን ኣካል ምዃኑ ስለንርዳE፡ ከም ናይቲ ስርዓት

ዓንዲ ክንጥምቶ ኣይንደልን። ኣብ ዝኾነ Eዋን ኣካል ናይ ንገብሮ ዘለና ምንቅስቓስ ኮይኑ
ክጽንበረና ስለዝኽEል ታርጌትና ናብU ኣይቀንEን’ዩ። ነተን ዝተረፋ ሰለስተ ኣEኑድ (ቁጠባ፡
ፖለቲካን ስለያን) ግን ብሓደ Eምኒ ናይ ምህራመን ስራሕ ቀዳማይ Eማም ስ.ኤ.መ.ለ. Iዩ።
ስለዚ፡ ስ.ኤ.መ.ለ.፡ ነዚ ሰለስተ መሓውር ግን ኣብ ሓደ ዓንዲ ዝቆመ ፖለቲካዊ ሓይሊ ገባቲ
ስርዓት Iሳያስ ንምርኹማሽ፡ ፖለቲካዊ ዘመተ የካይድ፡ ንክፉE ባህርታት ስርዓት ህግደፍ
ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም የቃልE፡ ሰላማዊ ሰልፊ ይውድብ፡ ጸልውቲ ዝበሃሉ መራሕቲ ሃገራትን
ፖለቲከኛታትን ብዝተፈላለየ መንገዲ Eናረኸበ ይጉስጉስ። ነዚ ሰፊሕ Eማም ንምትግባር ድማ
ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ዝፍኖ ሬድዮ ኣገልግሎት፡ ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ ዝፍኖ ኣገልግሎት
ተሌቪዥን፡ ንጡፍ ናይ ፈይስቡክ፡ ትዊተርን ዩቱብን ኣካውንት ከፊቱ ንስርዓት ህግደፍ ኣብ
ምድኻም ኣበርቲU ይሰርሕ ኣሎ።
13. ኣባል ስ.ኤ.መ.ለ. (EYSC) ክኸውን Eንተደልየ Eንታይ ከማልE ኣለኒ?
ብመጀመርታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.eysc.net ብምኻድ ናይ ስ.ኤ.መ.ለ. ራEን
መትከላትን ዝገልጽ ሰነድ ከተንብቡ ኣለኩም። ብዛEባ ስ.ኤ.መ.ለ. ንጹር መረዳEታ ንምሓዝ
ይሕግዘኩም’ዩ። ብድሕሪU ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ተጸንበር (Join Us) ዝብል ዓምዲ
ብምጥዋቕ ፎርም መሊEኩም ብመንገዲ Iንተርነት ለኣኹ። ኣብቲ ፎርም ኣበየናይ ክፍሊ
በየናይ ዓቕሚ ክትነጥፉ ከምትደልዩ ክትሕብሩ ስለዝኾንኩም ብU መሰረት ናብ ስራሕ
ክትምደቡ Iኹም።
14. ናይ ኣባልነት ክፍሊት ክንደይ’ዩ? ብከመይ ከ ክኸፍል ይኽEል
ናይ ኣባልነት ክፍሊት $120 ኣብ ዓመት’ዩ። ኣብ ሓይሊ Eማም ምስተመደብኩም፡ ብመንገዲ
ፐይፓል ንክትከፍሉ ጥብቆ (link) ክላኣኸልኩም’ዩ።

15. ብስም ስ.ኤ.መ.ለ. ኣብ ፈይስቡክን ካልE መርበብ ሓበሬታን ጋዜጣዊ መግለጺ

ይወጽE’ዩ። Eዚ ሓቀኛ ጋዜጣዊ መግለጺ ስ.ኤ.መ.ለ. (EYSC) ምዃኑ ብከመይ ክፍለጥ
ይካኣል?

ሓቀኛ ጋዜጣዊ መግለጺ ስ.ኤ.መ.ለ. ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.eysc.net ይልጠፍ’ዩ።
ስለዚ፡ ዝኾነ ብስም ስ.ኤ.መ.ለ. ዝወጽE ጽሑፍ ሓቅነቱ ንምርግጋጽ ምስቲ ኣብ መርበብ
ሓበሬታ www.eysc.net ዝቕመጥ ጋዜጣዊ መግለጺ ብምውድዳር ምምማይ ይካኣል።

16. ኣብ ማሕበራዊ መድያ ንጥፈታትኩም ክከታተሎ ይደሊ’የ። ብከመይ ክረኽበኩም

ይኽEል?
ኣብ ፈይስቡክ፡ EYSC’s Facebook Group፡ ኣብ ትዊተር ድማ
@EYSC_Eritrea Iልኩም ክትረኽቡና ትኽEሉ። ብመንገዲ Iመይል
ክትረኽቡና ምስ Eትደልዩ ኣድራሻና፡ info@eysc.net Iዩ።

ስምረት ኤርትራውያን መንEሰያት ንለውጢ (EYSC)

