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ውድባዊ መግሇጺ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 14ዓመት ምምስራት ዱሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ 
 

ክፍሉ ዜና 
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27(01(2012 
  ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት መስዋእቲ ዝኸፈሇ፡ ነጻነቱን ህሊዌኡን ተረጋጊጽለ አብ ሃገሩ ብሰሊም ክነብር 
ስሇዝዯሇየ ኢዩ፡፡ ኮይኑ ግን ናይዚ ጸጋ›ዚ ተዓዲሉ ክኸውን አይከአሇን፡ ንዲግማይ ስዯትን ሽግርን ጥምየትን 
ተቓሉዐ፡ አብ ዝተፈሊሇየ ኩርናዓት ዓሇምና ፋሕ ጭንግራሕ ኢለ ይነብር አሎ፡፡ ገሇ ውን ናብ ዓዱ ስዯት ሞዕቆቢ 
ክዯሉ ፋሕተርተር ክብል ዘይተሳሇጠለ ኤርትራዊ ዜጋ ሬሱኡ›ካ ኑቡር ሓመድ ኣዲም ከይሇበሰ አብ ማእከሊይ 
ባሕርን አብ ዓበይቲ ምድረበዲ ዓሇምናን ከም በዓል ሰሃራ ሉብያን ሲናእን ዝተዋሕጠን ዝሰጠመን ዉሑድ 
አይኮነን፡፡ ካልኦት.ዉን አቁሑ አካሊቶም ቶጎርጊሩ ናብ ዝተፈሊሇያ ሆስፒታሊት  ብጸሉም ዕዲጋ ናብ ዕዲጋታት 
ቐሪቡ ብዶሊራት ተሸይጡ ኢዩ፡፡ አብ ኤርትራ ዘሎ ሑሱም ናብራ አበየናይ ጥርዙ በጺሑ ከምዘሎ ድማ ንምግማቱ 
ዘጸግም አይኮነን፡  
 
ኩቡር ህዝቢ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ  
 
እቲ ከም ሰብን ዜጋን አብ ሃገርካ ክትነብር ዘካየድካዮ ብዝተፈሊሇየ መልክዕ ተቓውሞ በዚ አጋጣሚ›ዚ ሞጎስ ንዓኻ 
ይኹን ፡ ከምእ›ውን ህሊዌኻ ከጥፍእን ከጽንትን ሓያል እስትራተጂ ሒዙ ዝመጸ ስርዓት በቲ ዉሱን ዓቕምኻ 
ህሊውነትካ ንምርግጋጽ ዘካየድካዮ መሪር ቃልሲ ዯጊምና ሞጎስን ክብርን ንዓኻ ይኹን ብማሇት እዚ ሎሚ ንዝክሮ 
ዘሎና መበል 14 ምምስራት ውድብካ ካብ ናትካ ድልየት ዝነቐሇን ዱሞክራስያዊን ሕጋውን ሕቶታትካ ንመሊእ 
ህዝቢ ኤርትራን ንውሱን ማሕበረ-ሰብ ዓሇምና ን ንኽበጽሕ ዝገበርካን ከቢድ መስዋእቲ ዝኸፈልካ ህዝቢ ኢኻ፡ 
አብቲ ዝተሓሊሇኸን ዝጸንከረን ፖሎቲካዊ ነውጺ አብ ዞባና አብ ዝተፈጥረለ እዋን.ውን ሰጊርካ እቶም ቀንዱ 
ድልየታትካ ብምቅዲም ዝገበርካዮ ቃልሲ ንኻልኦት ብሄራት ኤርትራ አብነት ኮይንካ አብ ጎንኻ ክስሇፋን መሰሊተን 
ክሓታ ዘገዯድካ ህዝቢ ኢኻ.ሞ ነቲ ዝተረፈካ መድረኽ ምስ ኩሎም ህዝብታት ኤርትራ ኮይንካ ክትብዯሆ ከም 
ምኻንካ ዘጠራጥር አይኮነን፡፡ ብሰሊምን ቅሳነትን መሰሊትካ ተረጋጊጹ አብ ሃገርካ ኤርትራ እትነብረለ ጊዜ ድማ 
ሩሑቕ አይክኸውንን ኢዩ፡፡  
  
ኩቡር ህዝቢ ኤርትራ! 
 
ህዝብታት ሰሜን አፍሪቃ ነቲ ምስ  ናይ ኤርትራዊ ሕሰምን ጸገምን ጭቖናን ዘይዲረግ ሕሰሞም ንምእሊይ ከም 
ማዕበል ቶሶናሚ ነቒሎም ነቶም ዘይካአለ ዝበሃለን ሓያል ስሇያዊ መርበባት ዝወንኑ ዝነበሩ መራሕቲ ሃገራት  
አውዱቁን  ትከሊቶም አዕኒዩን ገሉኦም ከም ከልቢ አብ ሓጹር ብምቕማጥ አብ ፍርዱ አቕሪቡን ንገሉኦም ክሃድሙ 
ካብ አጋንእ አውጺኡ ናይ ሞት ፍርዱ ዝሃቡ ህዝብታት ሃገራት ዓገራት ዓረብ ህያው ምስክር አብ 2011 ዝተራእየን 
ገና አብ 2012 ዝቕጽል ዘሎን ኢዩ፡፡ ናይ ህዝብታት ማዕበል ዓጋቲ ከም ዘይብለ ህልዉ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ 
ይምህረና‹ካ እንተነበረ ዝያዲ ግን እዞም አብ ዝሓሇፈ ዓመት ዝተራእየ ህዝባዊ ማዕበል ብቁጽሪ ተዲራጊ 
ከምዘይብለ ኢዩ፡፡ ብመራሕቶም ዝተወጽዐ ህዝብታት ካብ ወጸዏኦም ንምንጋፍ ዘርአይዎ ተቓውሞ እዚ ካብ ኮነ 
ህዝቢ ኤርትራ ብፍሊይ ድማ ውጹዓት ክፋሊት ህዝብና ብዝተፈሊሇዩ መንገድታት ተቓውሞኦም ይገልጹ. ካ 
እንተነበሩ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ጸገማት ግን ከናግፎም ዝኽእል አይኮነን ነሩ፡፡ እታ ሃገር ከይትጠፍአና ንሰግእ 
እንተኾይና ካብዚ ሕጂ ዘመሓድራ ዘሎ ስዕሩር ስርዓት ክንናገፍ  ታሪኻዊ እዋናዊ ሓሊፍነትና ኮይኑ ብልዐል 
መንፈስ ክንቃሇስ ይግባእ፡፡ ሃገር ናይ ኩለ ህዝቢ ከም ምኻና ብቓልስና ከነረጋግጽ ድማ ይግባእ፡፡  
 
ኩቡር ህዝቢ ኤርትራ  
 
ናይ ስልጣን ጽምአቱ ከርዊ ዝቃሇስ ወገንን ናይ ምንባር ህልውና ከረጋግጽ ዝቃሇስ ወገንን ሓዯ ክኾኑ አይክእለን 
ኢዮም፡ ንወንበረ ስልጣን ዝቀዲዯምን ህዝቢ ካብ ባርነት ሓራ ንኽወጽእ ዝቃሇስ ኮቶ አይራኸቡን ኢዮም እሞ 



ህዝብና ካብ ባርነት ንምውጻእ እተካይዶ ቃልሲ ነዚ ከረጋግጹልካ ዝኽእለ መራሕቲ ምረጽ፡ እቲምንታይሲ 
ዲግማይ ዱክታቶርያውን ጨፍጫፊ ስርዓትን ንኸይምስረት ኢዩ፡፡ 
 
ኩቡር ህዝብና  
 
አብ ዝሓሇፈ ሰሙን አሃደ ስሇያ ዐለል ሰርዓት ኢስያስ አብ ክልል ዓፋር ኢትዮጰያ ዝፈጸሞ ወጻእተኛታት ናይ 
ምጭዋይን ምቕታልን ብሓይሉ ምንቅስቓስ ሓድነት ዓፋር ኡጉጉሞ ሓሊፍነት ናይዚ ፍጻሜ ክወስድ ዝገበሮ ጸቕጢ 
ዱሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ብትሪ ይኹን፡  እዚ ድማ እቲ ሓቂ ባህርያት ሰዱ ዝኾነን ሓሊፍነትን ሕጊ 
ዘይብለ  ስርዓት ምኻኑ ዘመሊኽት ኢዩ፡፡  
 
ኩቡር ህዝቢ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ 
 
  ዱሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ንዓሰርተ ወሰሇስተ ዓመታት ዘካየዶ ፖሎቲካውን ብረታውን ተጋድሎ 
አብ ልዕሉ ገባቲ ስርዓት ኢስያስ ከቢድ ስግአታት ከሕድር ኪኢለ ኢዩ፡፡ ንመሰል ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ዓፋር ቀይሕ 
ባሕሪ ከም ሕቶ ዘልዕል ሓይሉ ንምፍራሱ ዘይተገብረ ውዱትን ጸሇመን የሇን፡ ንሓንሳእ ከም መሳርሒ ኢትዮጰያ 
ክጥመቕ ከሎ ንሓንሳእ ተገንጻሉ ሓይሉ ዓባይ ዓፋር ክምስርት ዝዯሉ  እንዲተባህሇ ዝጽሇም ዝነበረ ውድብ ኢዩ፡ 
ነዚ ኹለ ሰጊሩ ግን ምስ ህዝቢ ኤርትራ መሰሊት ህዝቡ ተረጋጊጽ ብሓባር ናይ ምንባር ድልየት ከምዘሇዎ ብዕሉ 
አብ ዝሓሇፉ ውራያት ህዝቢ ኤርትራ (ዋዕሊን ጉባኤን) ዘመስከረ ህዝብን ሓይልን ኢዩ፡፡ መሰል ምሕታት ከም 
ገበን ዝርኢ ወገን ድማ ካብ ሰርዓት ፈሉኻ ዝረኤ አይኮነን፡ ዱ.ው.ዓ.ቀ.ባሕሪ ን 13 ዓመታት ዘካየዶም ፖሎቲካዊን 
ብረታዊ ቃልስታቱን ዝተራእየ ውጺኢታቱን አብ  መትከሊቱ ክጸንዕ አገዱዶሞ ኢዮም. ሕጂ›ውን በዚ አጋጣሚ›ዚ 
ከተሓሊልፎ ዝዯሉ እንተዯኣ ሃልዩ ነዞም ዝስዕቡ ዯጊሙ ከረጋግጽ ይዯሉ፡- 

1- መሰል ርእሰ-ውሳኔ ህዝቢ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ንኽረጋገጽ አበርቲዐ ከምዝሰርሕ፡፡ 

2- አብ ኤርትራ ፈዯራሊዊ መንግስቲ ብብሄራውን ጆግራፊካዊን ሰርዓት ክቐውም፡ 

3- አዋጅ ሰመራ ምስ ኩለ ነጥብታቱ አብ ኤርትራ ክረጋገጽ፡ 

4- መሰል ብሄራት ክረጋገጽ፡    
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