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Eritrean Afar State in Exile (EASE) is an exiled Eritrean Afar political organization dedicated to self-determination and self-rule of Eritrean Afar 

people in their coastal homeland of Dankalia, Eritrea, where the indigenous Afar are subjected to marginalization, persecution and ethnic 

cleansing at the hands of the current Eritrean government. EASE is the voice of the Eritrean Afar people. EASE draws its mandate from the 

political and traditional Afar leaders, the leadership of Afar women and youth groups, the Eritrea Afar Diaspora and Eritrean-Afar refugees. 

 

ዕለት;19-06-2017 

ዓሌታዊ ሰርዓት ህግድፍ ንስውር ጃምላዊ ቅትለት ንምፍጽም ይዳሎ!! 

     ህዝቢ  ኤርትራ ድ ሕሪ መ ሪር ብረታ ዊ ተጋድሎ  ናጽነቱ ኣብ 1991 እኳ  እንተተጎናጸፈ ካብ  ናጽነ ት  ትጽቢት ዝግበረሉ ሓርነት  

ሰባት  ከም  ሕልሚ   ኮይኑ በኒኑ ኢዩ ተሪፉ።  

    ኣገዛዝኣ ጨ  ፍለቕቲ  ስርዓታት  ብባህርያቶም  ንዝተፈላለዩ ህዝብታት ዝተፈላለየ  ዓይነት ኢዮም  ንሓደ ገ ለ መ ሰላቱ ጥራሕ  

ክትንከፍ  ከሎ  እቲ  ካልእ ናይ ህላወን ጽንተትን ዕጫ ዩ ዝህልዎ ፡ ሰብ  ይፍለጥ ኣይፍለጥ ግን ገበትቲ  ስርዓታት ዘይው ጽዖም  

ሰባት የ  ልቦን ካብ  እሙ  ናት ኣገልገልቱ  ኮነ  ናይ ማ ዕዶ  ደገፍቱ  ክሳብ  እቶም  መ ሰላቶም  ዝፈልጡ  ተቓወምቱ  መ ልክዑ  ጥራ 

ሕዩ ዝፈላለ ። በዚ መ ልክዕ ናይ ብሄረ ዓፋር ወ ጽዓ ም በኣር ም ጽናት  ህላወ  እቲ  ብ ሄርዩ      ደኣ ም በር ሓደን ክልተን መ  ሰላት  

ጥራሕ  ዝጎደሎ  ህዝቢ ኣይኮነ ን። 

     ገባቲ  ስርዓት  ህግደፍ  ንብሄር ዓፋር ካብ   ገጽ መ ሬት ም ሕካኽ ን ; ገማ ግም  ባሕሪ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳታቱን ው ልቃ ዊ 

ረብሓታቱን ንም ሕላውን ክብል ሳልሳይ  ስልታዊ  ሜ ላታት ም ጽናት ክቕ ጽሎ  ይዳሎ ኣሎ ። ሕ ቡ እ ኣገባብ  ም ጽናት  ው ሒ ዱ ዎ  

ብግሉጽ  ክሰርሓሉ  ጀሚ  ሩ ይርከብ ። ኣቐድም  ኣቢሉ  ስርዓት  ህግድፍ  ነ ቲ  ቀንዲ  ም ንጪ    እቶቱ   ም ግፋፍ ዓሳ  ዝኾነ  ሰፊሕ  

ገማግም  ቀይሕ  ባሕሪ ዓሳን ካልእን  ገፊፎም  ዕለታዊ  መ  ነ ባብሮኦም ን ከይመ ርሑ   ብስም ጸጥታ  ሃገር ካብ  ዝኽልከሉ ዓመ ታት 

ኣቑጺሩ ኣሎ ። ዝገርም ዩ ህዝቢ ኣብ መ ሬቱ  ጥርጡ ር ተካርዮም  ዝጥቀሙ   ሓይልታት ከኣ እሙ  ናት  ኪኾ ኑ ከለዉ ። 

    ብሰንኪ ዚ  ኣካይዳ ናብራ ዝኸበዶም  ገፈፍቲ  ዓሳ ተወላዶ ዓፋር ካብ  ዝተዓሽጉሉ  ማ ርሳ ፍንትት  ኢ ሎ ም  ዓሳ እንተ ገፊፎም  

በቶም መ ዓልትን ለይትን ንሓው  ህዝቢ የመ ን ዝድብድ ባ ዘለዋ  ነ ፈርቲ  ኪዳን ሓ ይልታት  ከይተረፈ    ዕጫ   ሞት ይኾኑ ኣለዉ ። 

ክሳብ ሕጂ ቁጽረን ብልክዕ ዘይተፈልጣ  ጃላቡ  ባሕ ረኛታት  ደቂ ዓፋር ብሓይሊታት  ኪዳን ዓረብ  ጠ ፈአን ኣለዋ ዝሕተት ኮነ            

ዝም ልስ ኣካል የልቦን ። መ ሬት ደንከል ንህዝብታቶም   ቅንጣብ  ሓልዮት  ብዘይብሎ ም  ዓሌታዊ ሰርዓተ ህግድፍን                     ወ 

ጻእተኛታት ን ብዝፍጽም ዎ  ዘለዉ  ግፍዒ : መ ሬት ደንከል  ም ስ ሃብቱ  ንነ በርታ  ጋሃነመ   እሳት  ኮይናቶም  ትርከብ። 

     ካብ  ዝበጽሓና ጭ ቡጥ ሓበሬታ  መ ቐጸልታ  ክፋእ ተግባራቱ  እዚ  ጨ  ፍላቒ  ስርዓት  ህግድፍ  ንሳልሳይ  ስው ር ጃም ላዊ  ቅትለት 

ንም ፍጽም  ኣብ  ም ሽብ ሻ ይርከብ፥  ከምዝፍለጥ ኣብ መ  ፋርቕ  ወርሒ  ግንቦት 2017 ብሃገራዊ ድ ሕ ነ ት  ናይቲ   ስርዓት  ተግባራዊ  

ዝኸውን ትእዛዝ  ኣመ ሓላሊፉ ኣሎ ። ትሕ ዝቶ  ናይቲ  ተዋሂቡ  ዘሎ  ትእዛዝ  ድማ  ኣብ  ኩለን ቀቢላታት ዓፋር፥መ ራሕቲ  ቀቢላን 

ተሰማዕነትን ጽልዋን ናይ  ዘለዎም  ሰባት ዝርዝር ኣስማት  ክቐርብ፥  ም ስቲ  ጸብጻብ  ተሳንዩ ክቀርብ  ተሓቲቱ  ዘሎ  ኣኽረርትን 

ከመ ኡ  እውን ተደናገጽቲ  ተቓ ወ ምቲ  ተባሂሎ ም  ዝጥርጠ ሩ  ውን  ከቕርቡ ዝብል ኢዩ። እዚ  ፈላሊኻ  ግዛእ ኣካይዳ  እዚ  ኣብ  

ኩሉ  ሕ ብረተሰብ  ኤርትራኳ  እንተሃለወ  ኣብቲ  ተኣፋፊ  ዞባ ንዝ ነብሩ   ተወ ላዶ  ብሄር ዓፋር ግን ፍልይ ብ ዝበለ መ ልክዑ  ናይ 

ም ጽናት  ዕላማ ታቱ  ይቕጽሎ  ኣሎ ። 

     ከምቲ  ልሙ ድ  ስርዓት ህግደፍ ብዘይዝኾነ  መ ኽ ንያት ኣብ  ትሕቲ  ቀይዲ  ንዘእተዎም  ንጹሃት   ዜጋታት  ገለ መ መ ኽነይታ     

ጠ ጂኡን  ኣወንጂ ሉን ከም ዘእትዎም  ግሁድ  ሓ ቂ ኢዩ፣እዚ ብህጹጽ  ዝኾ ነ  ዝካየድ  ዘሎ  ናይ ም ጽናት መ ስርሕ  ፍልይ ዘብሎ  ን3ይ 
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ዙርያ ኣብ  ንኡ ስ ዞባ ገልዓሎ  ዝርከቡ  ብዓሰረታት ዝቁጸሩ ኣብ  ትሕቲ  ቀይዲ  ኣትዮም  ዕድሎ ም  ክርእዩ ተሓ ይሮም  ይርከቡ 

።እዚ መ ጀመ ርታኡ  ዘይኮነ  ስርዓት ህግደፍ ብተመ ሳሰሊ መ ንገዲ  ኣብ 1999ን 2008 ብኣማእት ዝቁጸሩ  ንጹሃት ሰባት ን 

ተሰማ ዕነ ትን ጽልዋ ኣብ ሕብረተሰቦም  ዝነ በሮም  ንጹሃት  ዜጋታት  ኣብ ትሕቲ  ቀይዲ  ኣእቲዮም  ከም ዝቀተለዎም  ዝዝከር ኢዩ። 

እዚ ሳልሳይ  ድማ  ካብ  ዝሓለፉ ፍሉይ  ዘበሎ  እንተሎ  ንብ ም ልኡ   ዞባ ደቡባዊ  ቀይሕ  ባሕሪ ዝው ክል,። 

     ስለዝኾ ነ  ኢዩ። መ ንግስቲ  ዓፋር  ኣብ  ወጻኢ  እዚ ብዓሌታዊ ም ጽናት  ተሊም ዎ  ዘሎ  እከይ  ሓሳብ  ንም ብርዓን   ንኹ ሎ ም  

ደለይቲ  ፍትሒ ን  በርጌሳውያን ማሕበራትን ንማሕበረሰብ ዓለምን ንተግባራቱ  ክኹ ንናን ዝክእልኦ ዘበለ ክገብራን            ንጽው 

ዕ።ብ ም ቕ ጻል  መ ልክዕ ኤርትራና ኣብ  ብዙሕ ነ ትና ሙ  ካኑ ኣሚ ንና  ፡ ብ ወገንና ወ ገ ን መ ንግስቲ ዓፋር ኣብ  ወጻኢ  ንብሎ  

እንተሎ  ተፈላሊና ዕድመ   ስርዓት  ካብ  ነ ናው ሕ  ሓቢ ርና ተቓ ሊስና  ነ ቲ   ፈላልዩ ዝገዝኣና ዘሎ  ሓቢርና ክንገጥሞ ን  ክንስዕሮን 

ኣብ  ሃገርና ኤርትራ  ህዝባዊን ዲ ሞ ክራስያዊን ዝኾ ነ  ስርዓት ንም ትካልን ህዝቢ ባዕሉ  ወሳኒ  መ  ጻኢ  ዕድሉ  ንም ግባር ንኩሉ  

ደላይ  ፍትሒ  ብክብሪ ንጽው ዕ ። 

ዓወት  ንው  ጹ ዕ ህዝቢ ! 

መ ንግስቲ  ዓፋር ኤርትራ ኣብ  ወ ጻኢ  
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