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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  
 

 

ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኤውሮጳ  
ህዝባዊ ሽማግለታት ሃገራዊ ባይቶ ይቐውም ኣሎ። 

ሃገራዊ ባይቶ ዞባ ኤውሮጳ፣ ቅርጺን  ኣገባብ ኣሰራርሓ ዞባን ከምኡ’ውን 
ህዝባዊ ተሳትፎ ንምብርታዕ ክኽተሎ ዘሎዎ ኣገባባትን ብደቂቕ ድሕሪ 
ምዝታይን ምጽዳቕን፣ መደባቱ ሓንጺጹ ህዝባዊ ኣኼባታት ከካይድ 
ጀሚሩ ምህላዉ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሓቢርና ምንባርና ዝዝከር ኢዩ። ስለ’ዚ 
ኣስዒብና፡ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኤውሮጳ ናይ ዝተኻየደ ኣኼባታት 
ጸብጻብ ነቕርብ፡- 
 

ስቶክሆልም፡  
ኣብ ሽወደን ከተማ ስቶክሆልም ብቀዳም ዕለት 05/05/2012 ዕዉት 
ኣኼባ ከም ዝተኻየደ ተፈሊጡ። ኣኼባ ብኣቶ ኢድሪስ ኑሩ ሓላፊ 
ህዝባውን ማሕበራውን ሽማግለን ኣቶ ክፍለ ኣስገዶም (ሸቃ) ሓላፊ 
ሽማግለ ምምሕዳርን ፈይናንስን ከም ዝተምእከለን ብዙሓት ኣባላት 
ሃገራዊ ባቶይቶ ከም ዝተሳተፍዎን ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓንና ዜና ሓቢሩ።  
 

 
ኣኼባ ስቶክሆልም 

ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ፡ ኣቶ ኢድሪስ ኑሩ፡ መደባት ሃገራዊ ባይቶ 
ብምሕባርን ንዕኡ ኣብ ምትግባር ዝዋሳእ ህዝባዊ ሽማግለታት ንምቛምን 
ብኣወሃሃዲት ሽማግለ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ 
ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታትን ሓቢሩ። ንህዝብና ካብ ዲክታቶርያዊ ስርዓት 
ህ.ግ.ዲ.ፍ. ከነጋላግሎ ጥርናፈ ኩሉ ደላይ ለውጢ ዝኸነ ተቓወሚ ሓይሊ 
ዕዙዝ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣቶ ኢድርስ ኣዘኻኺሩ። ኣብ’ቲ ዝቐረበ 
ሓሳባት ብተሳተፍቲ ኣኼባ ዓሚቝን ሃናጽን ክትዓት ድሕሪ ምክያድ 
ብዲምክራስያዊ ኣገባብ ብ9 ቀወምትን 3 ተሓጋገዝትን ዝርከብዋ 

ህዝባዊት ሽማግለ ስቶክሆልምን ከባቢኣን ቆይማ። ብተወሳኺ ብዙሓት ካብ ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣብ ናይ ስራሕ ሽማግለታ ብትግሃት 
ክሳተፉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም። እታ ዝተመርጸት ሽማግለ ኣብ መንጐኣ ናይ ስራሕ ምምቕቓል ከተካይድ ምዃና’ውን ተሓቢሩ 
ኣሎ።  
 

ፍርንክፎርትን ሽቱትጋርትን፡  
 

ኣብ ሃገር ጀርመን ከተማታት ፍራንክፎርትን ሽቱትጋርትን ዝተካየድ ኣኼባት ብዓወት ከም ዝተዛዘመ ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓንና 
ዜና ሓቢሩ። እቲ ዝተኻየድ ኣኼባታት ብኣቦ መንበር ኣወሃሃዲ ሽማግለ ኣቶ ደስበለ መሓሪ ዝተማእከለን ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ 
መምህር ተስፉ ዘውዴን ኣቶ ዓብዱልዓዚዝ ሳልሕ ከምኡ ወ/ሪት ወይኒ ኣርኣያን ዝተሳተፍዎ ምንባሩ ተፈሊጡ።  
እዚ ብዕለት 05/05 ኣብ ፍራንክፎርት ዕለት 06/05 ድማ ኣብ ሽትትጋርት ዝተኻየደ ኣኼባታት ብርክት ዝበለ ቍጽሪ ህዝቢ ከም 
ዝተሳተፍዎ ተፈሊጡ። ኣብቲ  ዝቐረበ  ዛዕባታት ሰፊሕ ዘተን ክትዕን ድሕሪ ምክያድ መራሕቲ ኣካላት መሪጹ ኣኼብኡ ዛዚሙ፡፡ 
ካብ’ቶም ዝተላዕሉ ዛዕባታት ድማ፡ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢን ውሳኔታቱን ኣቃውማን ኣሰራርሓን ዞባ ኤውሮጳምምራጽ 
ህዝባዊ ሽማግለን ኣገባቡን፡ ነበረ። ኣብቲ ቀዳማይ ዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዋሳ ዝተኻየደ ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ 
ለውጢ  ንምብጻሕ ዝተሓልፈ መድርኽ ሃገራዊ ዋዕላን ከም መቐጸልታ ድማ መስርሕ ጉባኤን ብስእላዊ ምርኢት ዝተሰነየ 
መግለጺ ቀሪቡ። ካብቲ ምርኢት ብምብጋስ ድማ ኣገዳስነት ጉባኤ ኣዋሳ ርእሱ ክኢሉ  ካብ  ዝተፈላለየ  ኩርናዓት ዓለም ዝመጹ  
 

ህዝብና ተላዓል ! 
 

ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም፡ ብፍላይ ድማ 
ኣብ ዲሞክራስያዊ ሃገራት፡ ዝነብር ኤርትራዊ 
ብፍላይ ድማ መንእሰይ፡ ብኣጋጣሚ መዓልቲ 
ናጽነት 24 ግንቦት፡ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት 
ህ.ግ.ዲ.ፍ. ዘቕነዐ ስላማዊ ሰልፍታት ኣብ 
ምስራዕ ይርከብ። እዚ ሰላማዊ ሰልፍትታት’ዚ፡ 
በቲ ሓደ ሸነኽ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ 
ኣርዑት ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ. ዘሕልፎ ዘሎ 
ኣስካሕካሒ ህይወት  ንሓፈሻዊ ርእይቶ ዓለም 
ብምሕባር ኣህጉራዊ ሕብረተ-ሰብ ነዚ 
ስርዓት’ዚ ኣብ ምዅናንን ኣብ ምእጋድን 
ተርኡ ክጻወትን ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝብና 
ድማ ግቡእ ደገፍ ንምልጋስ ዝዓለመ ክኸውን 
ከሎ፡ በቲ ካልኣይ ሸነኽ’ውን ንያት ቃልሲ 
ህዝብና ናብ ዝላዓለ ብርኪ ንምስጋጋር ዝካየድ 
ዘሎ ኢዩ። ኩላህና ንከታተሎ ከም ዘሎና፡ 
ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ. ዳርጋ ካብ መላእ 
ሕብረተሰብ ዓለም ተነጺሉ ይርከብ። ነዚ 
ምቹእ ኩነታት’ዚ ብግቡእ ተጠቒምና፡ ናብ’ቲ 
ውጹዕ ህዝብና ዘማዕድዎ ሽቶ ንምብጻሕ፡ 
ኩሎም ሃገራውያን ናይ ቃልሲ ዓቕምታቶም 
ብሓባር ክጸምዱ ይግባእ።  
ደላይ ፍትሕን ሰላምን ዝዀነ ሓፋሽ ህዝብና 
ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ንኽካየድ 
ተመዲቡ ዘሎ ሰላማዊ ስልፍታት ብብዝሒ 
ንክሳተፍ “መቓልሕ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ 
ኤውሮጳ”  ጻውዒታ ተቕርብ።  
 

“ዓወትና ማዕረ ቃልስናን ተወፋይነትናን ኢዩ!”  
 

ሽማግለ ዜናን ሓበሬታን 
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600 ዝኣክሉ ወከልቲ ህዝቢ ምስታፉ ጥራይ ዘይኮነ፣ 
ዝተፈላለየ ባህላዊ፣ማሕበራዊ፣ ፖለቲካውን ብሄራውን ድሕረ 
ባይታ ዘለዎ ንብዙሕነት ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ 
ተሳታፍነት ምንባሩን፣ምስቲ ፍልልያቱ ብሓንሳብ ኮይኑ 
ክሰርሕን ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣልዩ ዲሞክራስያዊ ስርዓት 
ንምትካል ኣብ ዝካየድ ቃልሲ እጃሙ ከበርክት ናይ ልዝብን 
ሓባራዊ ናይ ቃልሲ ባይታን ዘንጸፈ ታሪኻዊ ፍጻሜ ምንባሩ 
ተሰሚሪሉ፡፡ እዚ ሓባራዊ ቃልሲ’ዚ ክድንፍዕን ክሰፍሕን ናይ 
ኩሉ ክፋላት ህዝቢ ተሳታፍነትን ንጡፍ ተራን ኣገዳሲ ምዃኑ 
ተገሊጹ። ቀጺሉ ድማ ኣብ ጊዜ ምድላው ጉባኤ  ናብ ህዝቢ 
ወሪዱ ክትዕ ዝተኻየደሉ  ሰነዳት፣ ፖለቲካዊ ቻርተር፣መሪሕ 
ሓሳብን (ሮድ ማፕ) ሕጊ ህንጻን ከምዘጽደቐን፣ንድፊ 
መሰጋገሪ ቅዋም ግን ናብ ሃገራዊ ባይቶ ተረኪቡ ኣብ 
ዝመጽእ እዋን መወከሲ ክኸውን ጉባኤ ከምዝተረዳደአን፣ኣብ 
መወዳእታ ድማ 127 ዝኣባላቱ ሃገራዊ ባይቶ ከምዝተመረጸን 
ተሓቡሩ። ንጉባኤ ኣዋሳን ውሳኔታቱን ድሕሪ ምግላጽ፣ 
ሃገራዊ ባይቶ ዞባ ኤውሮጳ ካብ ፈጻሚት ሽማግለ 
ብዝተላእከሉ መምርሒ መሰረት ተመያይጡ  ዝሓንጸጾ 
ኣቃውማን ኣገባብ ኣሰራርሓን ዝምልከት መግለጺ ከም 
ዝቀሪበን፡ እዚ ቅርጽን ኣገባብ ኣሰራርሓን’ዚ ግን ብካብ ህዝቢ 
ዝቐርብ ርእይቶታት ክህብትምን ክመሓየሽን ክፉት ምዃኑ  
ተሓቢሩ ክብል እቲ ካብ ጀርመን ዝበጽሓንና ዜና ኣፍሊጡ። 
እቶም ብዞባ ደረጃ ካብ ፖለቲካዊ ውድባት፣ ካብ ህዝባዊ 
ማሕበራትን ካብ ህዝብን  ዝተመርጹ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ 
(እቶም ኣብ ካሊእ ጸፍሕታት ዝተመደቡ  ገዲፍካ) ቁጽሮም 
21 ምዃኑ፣ እዚ ቁጽሪ’ዚ ድማ ሃገራዊ ባይቶ ዞባ 
ከምዘቕውም፣ ካብዞም ኣባላት’ዚኦም ብ 9 ኣባላት ዝቖመት 
ኣወሃሃዲት ሽማግለ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ከምዝተመርጸትን፡ 
እቶም ዝተረፉ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ዞባ ከኣ ኣብ 6 
ሽማግለታት ፋሕ ኢሎም ከም ዝነጥፉን ተሓቢሩ።ናይ ስራሕ 
ሽማግለታት ብዘይካ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኣብቲ ፍሉይ 
ስርሓት ከበርክቱ ይኽእሉ ኢዮም ዝበሃሉ ምኩራትን 
ክኢላታትን ዜጋታት’ውን ከምዘሳትፋ በሪሁ። በዚ ኣገባብ 
ድማ እቲ ቅርጺ ናብ ሃገርን ከተማታትን ከምዝወርድን፣
ምስቲ ኩነታት ናይቲ ቦታ ብዝሰምማዕ ኣገባብ ኣብ ግብሪ 
ከምዝውዕልን ሰፊሕ ትንተና ቀሪቡ ክብል እቱ ዜና ብተወሳኪ 
ሓቢሩ።ድሕሪ’ዚ መግለጺ’ዚ ኣብ መደብ  ሕቶን ርእይቶን 
ብምእታው፣ዝተፈላለዩ ሕቶታት ተላዒሎም ኣዕጋቢ 
መልስታት’ውን ተወሂብዎም።  

 
ኣኼባ ፍራንክፎርት 

ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ክልቲኡ ከተማታት ንክውንነት 
እቲ ቦታ ተንጸባርቕ 7 ዝኣባላታ ሽማግለ ብዲሞክራስያዊ 
ኣገባብ ተመሪጻ።  2 ኣባላት ድማ ከም ተጠባበቕቲ ኮይኖም 
ክሰርሑ ተመሪጾም። እቲ ህዝባዊ ኣኼባታት ኣብ ዝተፈላለየ 
ቦታን መዓልትን ይካየድ’ምበር  መንፈስ ናይቲ ኣኼባን 
ውጽኢቱን ሓደ ምንባሩ፣ ተቓውሞና ዘተኣማምን ሰረት 
ኣንጺፉ ከምዘሎ ዝእምት ሃዋሁ ኢዩ።       
 

 
ኣኼባ ሽቱትጋርት 

 

ሮተርዳም፡  

ብተመሳሳሊ መልኽዕ’ውን ኣብ ሆላንድ ከተማ ሮተርዳም 
ብዕለት 12/05/2012 ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ ተኻይዱ። እዚ 
ኣኼባ’ዚ ብኣቶ መስፍን ፍትዊ ሓላፊ ወጻኢ ዝምድናታት ዞባ 
ኢውሮጳን፡ ወ/ሮ ኣስገደት ተ/የውሃንስን ኣቶ መኰነን ተኽለን 
ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ዝተማእከለ ኰይኑ ግዱሳት ሃገራውያን 
ከም ዝተሳተፍዎ ተፈሊጡ። ብተወሳኺ ኣቶ ኣሕመድ ነጋሽ 
ጻሕፊ ሃገራዊ ባይቶ ብደረጃ ተዓዛብነት ኣብ’ቲ ኣኼባ ከም 
ዝተሳተፈ ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓንና ዜና ሓቢሩ። 

ኣብ መክፈቲ ኣኼባ ብኣቶ መስፍን ፍትዊን ዝተረፉ ኣባላት 
ባይቶን ብዛዕባ መደባት ሃገራዊ ባይቶን ብኣወሃሃዲት ሽማግለ 

 

 
ኣኼባ ሮተርዳም 

ሃገራዊ ባይቶ ኤውሮጳ ተወጢኑ ዘሎ መደባትን ኣገባብ 
ኣፈጻጽምኡን ሰፊሕ መግለጺ ድሕሪ ምቕራብ፡ ዓሚቝ 
ክትዓት ተኻይድሉ። ናይ ምርድዳእ መንፈስ ኣብ ዝሰፈኖ 
ሃዋሁ፡ ንዕማማት ሃገራዊ ባይቶ እተሰላስል ብ5 ቀወምትን 2 
ተጠባበቕትን ዝቝመት ህዝባዊት ሽማግለ ከም ዝተመርጸት 
ካብ’ቲ ሮተርዳም ዝተመሓላለፍልና ዜና ሓቢሩ።  
 

ካልስርሆይ፡  
 

ኣብ ከተማ ካልስርሆይ ጀርመን ብሰንበት ዕለት 13/12/2012 
ብመምህር ተስፉ ዘውደን ኣቶ ዓብዱልዓዚዝ ሳልሕን ኣባላት 
ሃገራዊ ባይቶ ዝተማእከለን ጉዱሳት ሃገራውያን ዝተሳትፍዎን 
ዕዉት ህዝባዊ ኣኼባ ከም ዝተኻየድ ዝበጽሓንና ዜና ሓቢሩ። 
ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ብዛዕባ ውጽኢት  
ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢን፡ መደባት ሃገራዊ 
ባይቶን ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ከምኡ’ውን ዕማማት ኣወሃሃዲ 
ሽማግለ ኤወሮጳን ህዝባዊ ሽማግለታትን ብዝምልከት ሰፊሕ 
ልዝብ ተኻይዱ። 
 

 

 

 
 
 

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

encdceu@yahoo.com 
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