
 

 

  
   

                  ሓድነት ክልተ ውድባት ዓፋር ኤርትራ 
   ኣብ  ትሕቲ  ኣርዑት  መግዛእቲ ባዕዳውያን ከርፋሕ ዝኾነ ሂወት ኣብ ሃብታም መሬት ኣቦታቱ 
ብሰላም ዝምርሕ  ዝነበረ ህዝብና ድሕሪ መሪር ተጋድሎ ብ1991 ናጽነቱ ከምዘውሓሰ ኩሉ ዝፈልጦ 
ሓቂ ኢዩ።ኣብቲ ሓርነቱ ክረኽበሉ ዝነበሮ ብዋጋ መሪርን ክቡርን መስዋእቱ ከኣ ራህዋን ሰላምን 
ቅሳነትን ብልጽግናን ከም ሕልሚ   ሰማይ ዓሪጉ  ይርከብ ። 
 
   ህዝቢ ኤርትራ ንሓርነቱ ንክርኢ ዘለዎ ድሌት ምሕራሙ ከይኣክል ኣብ ትሕቲ ባርነት ንክነብር በቲ 
ናጽነት ኣምጺኤልካ ዝብል  ህግደፍ ተፈሪዱዎ ይርከብ።  ገባቲ ሰርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ 

ኤርትራ ኣውሪዲዎ ዘሎ ግፍዒ ጽብጺብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ኮምሽን ምጽራይ ሰብኣዊ መሰላት (COI) 
ኤርትራ ኣብ ዝጸሓፈቶ ጽብጻብ 2015/2016  “ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ገበናት ኣንጻር ሰብኣዊነት 

ከምዝተፈጸመ “ ምስክርነት ብጭብጢ ኣሰንዩ ሂቡዩ። 
 
   ባርባራዊ ሰርዓት ህግደፍ  ኣካይዳኡ  መዕገቲ ንክግበረሉ ብዝተፈላለዩ ወገናት ናይ ክፍል 
ሕ/ሰብና ምሕጽንታታት ይቐረበሉኳ እንተኮነ ኣብ ክሕደትዩ ዝነብር ። ዓሌታውን ሰርዓት ህግደፍ 
ብፈላሊኻ ግዛእ ኣተሓሳስባ እምኒ ኩርናዕ ዝመለለዪኡ ስለዝኾነ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ዓፋር እዚ ኢልካ 
ክትገልጾ ብዘጸግም ግፍዒ ተሳሂልዎም።ብተደጋገሚ ከም እንጠቅሶ “ሎሚ  መሬት ደንከል ንነበርታን 
እሱራታን ዓባይ ማሕዩርን ገሃነም እሳት ኣብ ምድሪ ኮይና ትርከብ”። 
 
   ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሰ ሽግራት መፍትሒ ንምንዳይን ወይ ከኣ ኣንጻሩ ዝግባእ ስጉምቲ 
ንምውሳድ ብወልቂን ብጉጅለን ተወዲብካ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጥን ደገን ካብ ድሮ ናጽነት ኢዩ 
ተጀሚሩ ። ኣብ ልዕሊ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ  ካብ ሱሩ ቦርቊቕካ ካብ ገጽ መሬት ንምምሓው ካብ 
ሰለማውን ፖሎትካውን ክሳብ ዕጥቃዊ ወይ ጎነጻዊ  ቃልሲ ደረጃ ተሰጋጊሩ ።ብድረጃ ሃገር ካብ 
ዘካየዱ ቃልሲታት እቲ እንኮ ብዘይ ኣፈላላይ ብሓድነት ኣንጻር ዓሌታዊ ስርዓት ህግደፍ ደው ዝበለ 
ጥርኑፍ ሓይሊ ዓፋር ምንባሩ ናይ ታሪኽ መዛግብቲ ይሕብሩ። 
 
   “ዘራጊ ማይ እንከሎ ጽሩይ  ማያ ኣይስተን’ዩ” ከም ዝበሃል ከምተሪ ዓረ ድልዱሉ ዝግስግስ ዝነበረ 
ወድብ ንሓድነቱ ንምዝራግ ዘይተፋሕሰ ተንኮል ኣይነበረን። ኣንፈት ቃልሲ ጠምዚዝካ ኣብ ትደልዮ  
መዓላ ንምውዓል ብግዳማውያን ሓይልታትን ወልቀ ሰባት ሰብ ረብሓን ዝተገብረ ጸወታ ዓቢ ግደ 
ከምዝነበሮም ከይጠቀስናዮ ክንሓልፍ ኣይንደልን። ኣብ መወዳእታ ወነንትን ቀየስትን ወሰንትን ቃልሲ 
ካብ ምኻን ተሪፉ ኣብ ነንሕድሕድና መውንጃላት ተጽምድና ዕድመ ወይ ዕምሪ  ዓሌታዊ ስርዓት ኣብ 
ምንዋሕን ሰቓይ ህዝብና ኣብ ምዝያድ በቒዕና። 
 
   መራሕቲ ክልተ ውድባት(ምንቅስቃስ ዓፋር ኤርትራ ንድሞክራሲን (EADM)መንግስቲ ዓፋር 
ኤርትራ ኣብ ወጻኢን(EASE)) ኣብ መጀመርያ ንህሉው ኩነታት ቃልሲ ኣሉታን ኣውንታን ብዕምቆት 
ዘተዩ ። ብኹሉ መዳዩ ኣብዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ድማ በጺሑ ፥- 

 ሓድነት ብዘይምህላውና እንገብሮ ቃልሲ ውህደትን ኣድማዕነት ይጎድሎ: ህግደፍ  ኣንዊሑ 
ከምዝኣሰረና  ኮይኑ ይቐርብ ምህላዉን ንትምክሕቱ ንምስባር ስራሕ  ከምዘድሊየና ዘንግዕና: 

 ልሕሉሕ ዝምድና ስለዘለና ህዝቢ ኣብ ቃልሲ ዓሲሉ መሪሕ ኣበርክቶኡ ንከይጻወት ዓቢ 
ዕንቅፋት ኮይና ንርከብ ። 

  ስቃይን መከራን ህዝብና ኣብ ምንዋሕ ከይተፈለጠና ከምዝተጸምድናን 



 

 

 
   እዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሳን ነጥብታትን ካልእ ኣብ ግምት ብምእታው ክልተ ውድባት ናብ ፍጹም 

ሓድነት ቅድሚ ምስግጋርና ንናይ ሓባር ግንባር (ልፍንቲ) ክህለወና ኣብ ምስምማዕ ብዕለት ግንቦት 
16/2016  በጺሕና። ነዚ ዝተረኸበ ሃብታም ተመክሮ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ጽቡቅ ድሌት ናብ ፍጽም 
ሓድነት ንክሕንበብ ባብ ብምርሓው ከምጸጋ ተቆጺሩ ክልተ ውድባት ብዕለት መጋቢት 02/2018 ናብ 
ሓድነት ዘምርሐ ውዕል ከቲሞም። 

 EADM & EASE  ብቀጠታ ናብ ሓድነት  ዝወስድ ጉባኤ ከካይዳ፣  ኣብ ጉባኤ ናይ ሓባር  
መሪሕነት ካብ ክልተ ውድባት ብነጻን ርትዓውን ኣገባብ ክምረጹ ውን ተሰማሚዑን።ብተወሳኺ 
ኣብ ዝቃናዕ ሓድነታዊ ጉባኤ ብዝተፈላለየ  መኽንያት ካብ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ብኩራት 
ኣርእዮም ዝጸነሑ ተቃለስቲ ብወልቂን ጉጅለን  ተሳተፍቲ ክኾኑ ኢዮም ። ሓድነታዊ ጉባኤ 
ካብ ሰነ 30 ክሳብ ሓምለ 02/2018 UPPSALA, SWEDEN ክቃናዕ ተወስኑ። 

 EADM & EASE ዝበሃል ኣስማት ተሪፉ ERITREAN AFAR NATIONAL CONGRESS 

(EANC) ናይ ሓባር ስም ክንጥቀም ኣብ ስምምዕ በጽሕና።   

 ሓሳረ መከራ ህዝብና ዘብቅዓሉን ዓሌታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝእለየሉን ኩሉ መዳያዊ ቃልሲ 
ምብርታዕን ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ንምንጋስ ምስ ዝቃለሱ ፖሎቲካውያንን 
በርጌሳውያንን ማሕበራት  ሓቢርካ ምስራሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሙኻኑን ቅሩባት ምዃናን ብምሉእ 
ድምጺ ተሳማምዕና።   

 ኣብ ዕምሩቲን  ብልጽግቲ መጻኢት ኤርትራ ደቂ ኣባት ዓፋር ኣብ መቦቆላዊ መሬቶም 
ፖሎቲካዊ ስልጣን ዝጭብጥሉ ባይታ ንምፍጣር ውህድ ዝኾነ ቃልሲ ንምክያድ ተሳማምዕና።  

 ኣብ ንጠልቦ ናይ ሓቢርካ ምስራሕ ጉዳይ ሃገር ብዘይ ዓንቀፍቲ ቅድመ ኩነታት ኣብ ምውዳቕ 
ስርዓት ህግደፍ ዝፈላልየና ኣረኣእያ ከምዘየልቦ ውን ነተሓሳስብ።ኩለን  ውድባትን 
በርጌሳውያን ማሕበራትን ብዝኽእልኦ ዓቕሚ ኢደይ ኢድካ ክብላ ምበር ንህግደፍ ዘርብሕ 
ፍልልያትን ስነሓሳባትን ቀዳምነት ከይሰርዓ  ንምዕድ። 

 
 ዓወትን  ኣሳልጦን ንሓድነታዊ ጉባኤና ንምነ፣ ሰላምን ራህዋን ንህዝብና ኣብ ሓጽር ግዜ 
ክረክብ ንትስፎ። 

 
      ብወገን         ብወገን  
1 መንግስቲ ዓፋር ኤርትራ ኣብ ወጻኢን    2 ምንቅስቃስ ዓፋር ኤርትራ ንድሞክራሲን 
ኣሕመድ ዩሱፍ ኣቦ መንበር       ሳይድ ዓብዱራሕማ  ኣቦ መንበር 
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