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ብኣወሃሃዲ ሽማግለ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ - ዞባ ኤውሮጳ ዝዳሎ ሓበሬታዊ መጽሔት 
 إقليم أوروبــا -معلوماتية تصدر عن اللجنة التنسيقية للمجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي  نشرة

                   

 

መእተዊ ቃል 
   

ብምውጻእ እዛ ኣብ ድና ዘላ ቀዳመይቲ ሕታም ሓበሬታዊት መጽሔት ” 
መቓልሕ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ኤውሮጵ” ኣወሃሃዲት ሽማግል ኤርትራዊ ሃገራዊ 
ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ባይቶ-ዞባ ኤውሮጳ (ሽማግለ ዜናን ሓበሬታን) ዝተተለመ 
መደብ-ዕዮ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ምብጋስና ዝሕብር ኢዩ። በዛ መጽሔት’ዚኣ 
ኣቢልና ንጥፈታት ኣወሃሃዲ ሽማግለ ሃገራዊ ባይቶን፣ ህዝባዊ ሽማግለታትን 
ከምኡ’ውን ኣንጻር ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ. ዘቕነዐ ሃገራዊ ምንቅስቓሳትን ከነቃልሕን 
ንህዝብና ኣገዳሲ ሓበሬታ ከነስንቕ ግቡእ ጻዕርታታ ከንካይድ ኢና። ስለ’ዚ 
ተቓላሳይ ህዝብና ኣብ ኤውሮጳ ዘካይዶ ሃገራዊ ዕማማት ብግቡእ ንምስልሳል 
ዝሕግዝ ርጡብ ፖለቲካዊ ሓበሬታ ምቕራብ ቀንዲ ዕማም ናይ’ዚ መጽሔት’ዚኣ 
ክኸውን ኢዩ። ነፍሲ ወከፍ ኣንባቢ ርእይቶኡን ሓሳቡን ሃናጺ ነቐፌታን ምስ 
ዘቕርብ ከነቃልሖ ምዃንና ነረጋግጽ። ከምኡ’ውን ህዝባዊ ትካላት ሃገራዊ ባይቶ 
ኣብ ዝዀነ ኤውሮጳዊ ሃገር ዘካይዶ ንጥፈታት እቶም ካልኦት ሃገራት 
ክፈልጥዎ መታን ናብ መጽሔት ” መቓልሕ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ኤውሮጵ”  
ክልእኩ ነማሕጽን። 
  

መጽሔት ”መቓልሕ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ኤውሮጵ” መተካእታ ናይ’ቲ ብቤት 
ጽሕፈት ዜናን ፖሮፓጋንዳን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ዝዳሉ ስነ ጽሑፋትን ዜናዊ 
መዕከናትን ከም ዘይኰነት ከነረጋግጽ ንፈቱ። ምኽንያቱ ድማ፡ እቲ ብቤት 
ጽሕፈት ዜናን ፖሮፓጋንዳን ሃገራዊ ባይቶ ዝቃላሕ ናይ ሃገራዊ ባይቶና ኩሉ 
መዳያዊ ፖለቲካውን ዜናውን ኣቕዋም ዘንጸባርቕ ክኸውን ከሎ፡ ”መቓልሕ 
ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ኤውሮጵ” ግን ኣብ ዞባና ዝካየዶ ንጥፈታትን ቦታዊ 
ሓበሬታትን እተቃልሕ መጽሔት ኢያ።  
 

ኣብ መደምደምታ፡ ”መቓልሕ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ኤውሮጵ” ተበጊስትሉ ዘላ 
ዕላማ ብምዕዋት ንጥፈታት ሃገራዊ ባይቶን ሃገራዊ ዕማማትና ንምድንፋዕን ግደ 
ሓፋሽ ህዝብና ኣብ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ለውጥን ክብ ኣብ ምባልን ሓጋዚ 
ግደ ክህልዋ ተስፋ ንገብ። 

 
 

ጸብጻብ ሳልሳይ ኣኼባ ኣወሃሃዲት ሽማግለ ሃገራዊ 
ባይቶ ንዲሞክራሳያዊ ለውጢ ዞባ ኤውሮጳ 

ኣባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ 
ዞባ ኤውሮጳ ሳልሳይ ኣኼባኡም ኣካይዱም። ዛዕባታት  
ኣኼባ በቲ ሓደ ሸነኽ፡ ንድፊ ውሽጣዊ ሕግታት 
ምምይያይጥን ምጽዳቕን ክኸውን ከሎ፡ በቲ ካልእ 
ሸነኽ ድማ እዋናዊ ዕማማት ንምትላም ነበረ። 
ኣቶ ደስበለ መሓሪ ኣቦ መንበር ኣወሃሃዲት ሽማግለ 
ሃገራኢ ባይቶ ዞባ ኤውሮጳ፡ ሓጺር ቃል ብምስማዕ ነቲ 
ኣኼባ ከፈቶ። ቀጺላ፡ ውሽጣዊ መምሪሒ ዞባ ንምንዳፍ 
ዝተመዘዘት ሽማግለ ብመሰረት ኣብ ካልኣይ ኣኼባ 
ኣባላት ባይቶ ዞባ ኤውሮጳ ዝቐረበ ርእይቶታት 
ዝገበረቶ ምቶርርያት ኣቕረበት። ድሕሪ እዚ እቲ 
ንድፊ ብስምምዕ ጸደቐ። 
ቀጺሎም ሓለፍቲ ሽማግለታት መደባቶም ርእይቶኦምን 
ኣቕረቡ፡ ገለ ርእይቶታት ድሕሪ ምስማዕን ምምሕያሽን  
ብስምምዕ ጸደቐ። ካብ’ቶም ኣገዳስቲ ውሳኔታት ድማ፡ 
ኣብ መላእ ኤውሮጳ ህዝባዊ ኣኼባታት ምክያድን 
ህዝባዊ ምልልዕዓላት ምጥርናፋትን ብምድፋእ ነቲ 
ብሃገራዊ ጉባኤ ዝተወሰነ ውሳኔታት ንምዕዋት ዝካየድ 
ቃልሲ ህዝባዊ ተሳትፎ ምዕዛዝ ነበረ። 
 

 
መሪሕነት ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ፍራንክፎርት 
ዝተኻየድ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፉ 

 
ብምኽንያት ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስቲዮን ምዝዛም 
መስራቲ ጉባኤ ነጻ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ንሰላምን 
ንዲሞክራስን ኣብ ኤውሮጳን ብዕለት 24.03.2012 ኣብ ከተማ 
ፍራንክፎርት ኣብ ዝተገብረ ዓቢ ጽንብል ኣቶ ጸጋይ ዮሃንስ 
ኣቦ መንበር ሃገራዊ ባይቶ ፡ ወ/ሮ ፍረወይኒ ሃብተማርያም 

 

  መቓልሕ ሃገራዊ ባይቶ         اجمللس الوطين صـدى

ኣብ ኤውሮጳ                  يف أورواب  
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ምክትል ኣ/መ፡ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ ኣ/ወ ፈጻሚ ቤት 
ጽሕፈትን ኣቶ ደስበለ መሓሪ ኣ/መ ኣወሃኣዲት ሽማግለ 
ሃገራዊ ባይቶ ዞባ ኤውሮጳ ካልኦት ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ 
ዝርከብዎም መሪሕነታዊ ኣካላት ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ 
ለውጢ ብምስታፍ፡ ኣብ’ቲ ታሪኻዊ ሃገኣዊ ጉባኤ ዝሓለፈ 
ውሳኔታቱን ሃገራዊ ባይቶን ዝሓንጸጾ መደብ ዕዮን ፈጻሚ 
ኣካልን ንምትግባሩ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታትን፡ ከምኡ ውን 
ኣወሃሃዲት ሽማግለ ኤውሮጳን እዋናዊ  ትልምታቱን  
ብዝምልከት ንህዝቢ  ሰፊሕ መብርሂ ክህብ ዓቢ ዕድል 
ተዋህቦ። ብርክት ዝበለ ሕቶታት ድሕሪ ምምላስ፡ ተሳተፍቲ 
እቲ ጽንብል ብወገኖም ንጉዕዞ ሃገራዊ ባይቶ ንምዕዋትን 
መደባቱ ኣብ ምትግባርን ተዋሳእነቱም ከዕዝዙ ምዃኖምን 
ገሊጾም። 
 

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ኣቶ ደስበለ መሓሪ ምስ ብርክት ዝበሉ ካብ 
ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝመጽ መንእሰያት ብምርኻብ ሃናጺ 
ሓሳባት ተለዋዊጡ። 
 

ሓላፊ ሽማግለ መንእስያት ኣብ ኣወሃሃዲት 
ሽማግለ ዞባ ኤውሮጳ  ኣብ ኦስሎ ዝተካየድ 

ኣኼባ መንእሰያት ተሳቲፉ 
 

መንእሰያት ኦስሎን ከባቢኣን ብዕለት 30 03 2012 ኣብ 
ትሕቲ  ”ንስመር ንድሕነት ሃገር” ዝብል ጭርሖ ምስ ኩለን 
ኣብ ዓለም ዘሎዋ ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን መንእሰያት 
ብሓባር ንድሕነት ሃገር ክሰርሑ ድልዋት ምዃኖም ዝገለጽሉ 
ኣጋጣሚ ኢዩ ኔሩ። 

  
 
ኣብ’ዚ ኣገዳሲ ኣኼባ’ዚ ኣቶ ፍስሃየ ሓጎስ ኣባል ሃ. ባይቶ 
ኤርትራ ሓላፊ ሽማግለ ጉዳይ መንእሰያት ዞባ ኤውሮጳን 
ከምኡ’ውን ኣቶ ዮኤል ሚካኤል ኣቦ መንበር EYGM ካብ 
ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝተሳተፉ ተፈሊጡ።  
 
መንእሰይ ዮኤል ንኣመሰራርታን ኣሰራርሓን ዓ.ም.መ.ኤ 
ብሰፊሕ ድሕሪ ምብራህ ማሕበሮም ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃገራዊ 
ባይቶ ኮይኑ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ይሰርሕ ጥራሕ ዘይኮነ 
ኣባላቱ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ብምዃን ብዝለዓለ ይቃለሱ 
ከምዘልዉ ሓቢሩ።ኣብ መወዳእታ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ናይ 
ሓባር ዕላማ ኪሰምርን ብሓባር ኪሰርሕን ተማሕጺኑ። ሃገራዊ 
ባይቶ ብፍላይ ከኣ ግደ መንኣሰያት ኣብ ሃገራዊ ባይቶ 
ዝነብሮ ተራን ተሳትፎን ብስእላዊ መግለጺ ዝተሰነየ ሰፊሕ 
መግለጺ ኣቕሪቡ። ቀጺሉ፡ ሓላፊ ጉዳይ መንእሰያት ኣወሃሃዲ 
ሽማግለ ሃገራዊ ባይቶ ዞባ ኤውሮጳ ኣቶ ፍሰሃየ ሓጐስ፡ 
ዕማማትን ኣሰራርሓን   
ብተወሳኺ፡ ሓጺርን ነዊሕን መደባት መንእሰያት ከመይ 
ይመስል ኣብ ዝብል ሕቶ፡ እቲ ናይ ነዊሕ ዝጠመተ መደባት 
ኩልና ኤርትራውያን ብፍላይ ከኣ መንእሰያት ሓደ ናይ ናይ 
ሓባር ዕላማና ምስኩሉ ንፍትሕን ዲሞክራሲያዊ ለውጥን 
ዝቃለስ ብሓባር ኮይና ፍትሓዊትን ዲሞክራሲያዊትን 
ብግዝኣተ ሕጊ እትመሓደር ኤርትራ ኣብ ምምስራት እጃምና 
ከነበርክት ሞራላውን ዜግነታውን ሓላፍነት ኣሎና ክብል ኣቶ 

ፍሰሃየ ኣዛኻኺሩ። ብምቕጻል፡ እዚ ህልው መድረኽ ዝጠልበና 
እኳ እንተኾነ ክኒኡ ድሕሪ መሰረታዊ ለውጢ እውን ነዛ 
ብህግደፍ ዝዓነወትን ዝበረሰትን ሃገርና ኩሉ ዓይነታዊ 
ምዕባለታት ኣብ ምርግጋጽን ናይ ምዕባለ ሞንኮርኮር ኣብ 
ምዃን ዝጽበየና ዘሎ ከቢድ ሓላፍነት ሓደ ካብ መደባት 
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ምኳኑን ንትግባሪኡ እውን ብዝለዓለ 
ደረጃ ይሰርሕን ኪሰርሕን ምዃኑ በቲ ኣጋጣሚ ንተሳተፍቲ 
ሓቢሩ። 
 

 
ተሳተፍቲ ኣኼባ ኦስሎ ብከፊል 

 
 

እቲ ሓጺር መደብ ድማ ኩሉ ዘሎ ዓቕምና ኣንጻር ስርዓት 
ህግደፍ ጥራሕ ብምቕናዕ ኩሉ ካልኣውን ሳልሳይን ነገራት 
ንጎድኒ ገዲፍና ኣብቲ ቀዳማይ ኣጀንዳና ማለት ኣንጻር 
ህግደፍ እጅገና ሰብሲብና ነቲ ዘሎ ህልው ኩነታት እውን ኣብ 
ረብሓና እነውዕለሉ ሜላን ብልሓትን እናፈጠርና ኣብ 
ነንሕድሕድና ዘሎ ዝምድና ሓድነቱ ዓቂብና ንናይ ሓባር 
ዕላማ ብሓባር ምስራሕ ስምረት ሓይሊ ኢዩ እሞ ንስመር። 
ንስምረትን ጥምረትን መንእሰያት በቲ ዝመረጽዎ ኣገባብ 
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ብዝለዓለ ይድግፎን የተባብዖን 
ምዃኑ ድማ ሓላፊ ሽማግለ ጉዳይ መንእሰያት ዞባ ኤውሮጳ 
ሓቢሩ። 
ኣብ መወዳእታ ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረቡ ሕቶታት ብምምላስ 
ነቶም ዝቐረቡ ሃነጽቲ ለበዋታትን ማዕዳን ብምቕባል ዕውት 
እቲ ኣኼባ ብዓወት ተዛዚሙ ክብል ዝበጸሓንና ጸብጻብ 
ኣረጋጹ።  
 

ኣብ ንሩንበርግ ህዝባዊ ሽማግለ ቆይማ! 
መደባት ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ኢወሮጳ ንምብራህን፡ ንዕኡ ኣብ 
ምትግባር እትዋሳእ ህዝባዊ ሽማግለ ንምቛምን ዝዓለትመ 
ብኣወሃሃዲ ሽማግለ ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዞባ 
ኤውሮጳ ዝተጸወዐ ብዕለት 24/04/2012 ኣብ ከተማ ንሩንበርግ 
- ጀርመን ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ ተኻይዱ። እዚ ኣኼባ’ዚ 
መምህር ተስፉ ዘውደን ኣቶ ዓብዱልዓዚዝ ሳልሕን 
ዝተማእከለ ኰይኑ ግዱሳት ሃገራውያን ከም ዝተሳተፍዎ 
ተፈሊጡ። ብዛዕባ መደባት ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ኤውሮጳ 
ዓሚቝ ክትዓት ድሕሪ ምክያድን፡ ግደ ሓፋሽ ህዝብና ኣብ 
ምትግባሩ ዘሎ ዕዙዝ ተደላይነት ብምርኣይን፡ ህዝባዊት 
ሽማግለ ከም ዝቝመት ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ 
ኣረጋጊጹ።    
ከም’ቲ ኣብ ዝተፈላለየ መርበብ ሓበሬታ ተቃሊሑ ዘሎ፡ 
ኣወሃሃዲ ሽማግለ ሃገራዊ ባይቶ ዞባ ኤውሮጳ እዞም ዝስዕቡ 
ህዝባውያን ኣኼባታ ሰሪዑ ምህላዉ ንሕብር፡- 
 በርሚንጋሃም፡ ቀዳም ዕለት 28/04/2012 
 ስቶክሆልን ፍራንክፎርትን ቀዳም ዕለት 05/05/2012 
 ሽቱትጋርት፡ ሰንበት ዕለት 06/05/2012 
 ለንዶን፡ ሰኑይ ዕለት 07/05/2012 
 ሮተርዳም፡ ቀዳም ዕለት 12/05/2012  

 
               

 
  

ናብ “መቓልሕ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ኤውሮጳ” 
ዝስደድ መልእክቲ በዚ ዝስዕብ ኢ.መይል ለኣኹልና  

encdceu@yahoo.com 
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