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ውዴባዊ መግለጺ  ቁ/4 ዕለት 3, April 2019 

                                                            

                                                         ውዴባዊ መግለጺ: 

 
                                       ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት (ምመኤሓ)  

 

         ( ምመኤሓ) ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት ዜብል መጸውዒ ሒዜና ከም ኩሎም ዯለይቲ ፍትሒ 
ኣንጻር ዱክታተርን ህግዯፍን ተሰሊፍና ኩሉእንትናዊ ኣገባብ ቓልሲ ነካይዴ ከምለና ንህዜብና ብወግዒ ከምፍለጥና 
ዜዜከር እዩ። 
 
ዕላማና፡ ህዜብን ሃገርን ንምዴሓን ከም ኤርትራውያን መንእሰያት መጠን ኣብ ግዛና ክንስከሞ ዜግባእ ሃገራዊ ሓላፍነት 
ተረዱእና ህግዯፍ ንምውዲቕ ንቓለስ። ልዕልና ሕጊ ተረጋጊጹ  ሕጊ ህንጻ ከምዜዴንግጎ ብፍትሓዊ ህዜባዊ ምርጫን ናይ 
ብዘሓት ሰልፍታት ካይዴኦ ብናጻ ፖለቲካዊ ውዴዴር ዜሰጋገር ህዜባዊ ዯሞክራስያዊ መንግስቲ ንምትካል ይኸውን 
ዕላማና።   
 
ነዙ ቕደስን ህዜባውን ዕላማ ብግብሪ ንምዕዋት ግና እቶም ሓዯ ዕላማን ናይ ሓባር ሃገራዊ ረብሓን ለና ዯለይቲ ፍትሒ፡ 
ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ንገብሮ ምርብራብ ከም ቐዲማይን ወሳንን እስትራተጂ ሰሪዕና ሓቢርና ክንቓለስ ሃገራዊ 
ግዳታ ኣለና። ስለዙ ህዜብናን ሃገርናን ካብ ጨቛኒ ስርዓት ተገላጊሉ ሓርነቱ ከረጋግጽ ናይ ሓባር ሃገራዊ ረብሓ ስለለና፡ 
ፍልልይና ከነጽብብ ተኸባቢርና ክንረዲዲእ ሓዴነት ኣዯልዱልና ኢዴን ጓንትን ኮይና ተሓጋጊዜና ክንሰርሕ ግዛን ታሪኽን 
ይጽውዓና ከምሎ እምንቶ ኣለና። 
 
ምኽንያቱ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ፡ ሕዴሪ ስዉኣት ጠሊሙ ህዜቢ ኤርትራ ዜተቓለሰሉ ዕላማ ጨውዩዎ። ስንኩላን ኤርትራ 
ብሰላማዊ ኣገባብ ቕረቡዎ ጠለባት ንምብርዓን ብጥይት ከምዜቐተሎም ከምቑሶሎም ተሰሚዑ ነይሩ። ካብ ግዲያት 
ስንኩላን ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዘሓን ቐሪቦም እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዜተፈጸመ ገበን ክገልጹዎ ክትሰምዕ 
ኮለኻ፡ ካብ ሰብኣዊ ሕልና ዜረሓቐ እንስሳዊ ጠባይ ለዎ ብጣዕሚ ስካሕክሕ ስለዜነበረ፡ ኣዜዩ ጨካን ስካሕክሕ 
ስጉምቲ ምንባሩ ንክትሰምዖ ይዴንጽወካ። ዱክታተር ህግዯፍ ቐጺሉ ብቕዋም ዜመሓዯር ናይ ፖለቲካ ምምሕያሽ ክግበር 

ዜጠለቡ ኣባላት ባይቶ ሚኒስተራትን፡ ጀነራላት ማእከሎት ሓለፍትን ዜነብሩዎ ብጉጅለ G- 15 ዜፍለጡ ኣብ 2001 
ተኣሲሮም። ቐጺሉ ኣብ ፎርቶ ኣስመራ ኣትዮም ኣብ መዯበር ተለቪጅን ኤርትራ ቐሪቦም  ቕዋም ክእወጅ፡ እሱራት 
ክፍትሑ ህዜባዊ ምርጫ ክካየዴ ብትብዓት ዴምጾም ስምዑ ጅግና ወዱ ዓሊ ዜተሰውኣሉ ህዜባዊ ጠለብ ዜነበሮ 

ምንቓቓስ ነይሩ ኣብ 2013። ዱክታተር ህግዯፍ ግና ንኹሎም ዯሞክራስያዊ ባህርያት ዜነበሮም ናይ ፖለቲካ 
ምንቓቓስቓሳት ብሓይሊ ጨፍሊቑ ናይ ፖለቲካ ፍሉይ ርእይቶ ዜነበሮም ኣብ ቕዴሚ ሕጊ ከይቐረቦም ብፍርዲዊ ኣካል 
ውሳኔ ከይተዋህቦም፡ ሰብኣዊ መሰላቶም ተገፊፉ ኣብ ማእሰርቲ ዲጉኑዎ ብጨካን ኣትሓሕዚ የሳቐዮም ከምሎ ኩልና 
ንፈልጦ ሓቒ እዩ። ናይ ፖለቲካ እሱራት ምስ ዜኾነ ሰብ ክራኸቡ ስለይፍቐዴ ንዓመታት ኣብ ጸልማት ክሳቐዩ ኣብ 

ጥዕንኦም ዜፈጥሮ ጸገማት ክሳብ ርደእ ስለዜኾነ ብሂወቶም ኣለዉ’ድ የለውን ንክትፈልጦ ብጣዕሚ ስለጸግም ንኹልና 
ትሓሳስበና ጉዲይ እዩ።    
      
መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ሃገሩ ቐሲኑ ክነብር ከም ዛጋ ናጽነቱ ኣይተሓለወን። ተማሂሩ ሰሪሑ ናብርኡ ከምሓዴር ከም ንቡር 
ናይ ወዱ ሰብ ባህርያት ክምርዖ ክወልዴ ስዴራ ቤቱ ክኣልን ክዕንግልን ኣይተዯልየን። ምኽንያቱ ገዯብ ኣብይብሉ ሃገራዊ 



ኣገልግሎት ተጸሚደ ናይ ምንቕስቓስ ነጽነት ተነፊጉዎ፡ ኩሉ ሰብኣዊ ክብሩ ተገፊፉ ስልጣን ዱክታተር ንምንዋሕ ጥራይ 
ክሰርሕ ተፈሪደ ብግፍዒ ተሳቕዩ። መጻኢ ዕዴሉ ተስፋ ይርእየሉ ንክቱር ጭቖና ክጻወር እዉን ስለይክእል ብኣማኢት 
ኣሽሓት መንእሰያት ተገዱዴና ናብ ስዯት ኣምሪሕና። ናይ ምዴረበዲን ናይ ባሕርን ግዲያት ኮይና ብዘሓት ዛጋታት 
ከምዜወዯቑ ኩልና መንእሰያት ብሓባር ዜሓለፍናዮ ሽግር ይርሳዕ እዩ። 

 
ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ኣብ ልዕሊ ህዜብናን ሃገርና ዜፍጽሞ ሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብዋጋ ሃገርን ክብሪ ሉኡላውነትን 
ናይ ፖለቲካን ናይ ዱፕሎማስን ጠላዕ ይቕጽሎ ኣሎ። ምስ ጎረባብትና ተኸባቢርና ብሰላምን ምትሕግጋዜን ክንምዕብል 
ኩሉ ሰብ ዜምነዮን ዜዯልዮን ቕደስ ተግባር እዩ። ምስ ኢትዮጵያ ዜካየዴ ናይ ሰላም ዜርርብ ቐጻልነቱ ረጋግጽ ውሕስነት 
ክህልዎ ብግሉጽ ሕጋዊ ኣገባብ ክፍጸም መን ይዯልዮ። እንተኾነ ግና ሓቐኛ ሰላም ቕዴሚ ምስ ጎሬበትካ ምስ ህዜብኻ 
ክትዕረቕ፡ ህዜብን መንግስትን ዜመሓዯርሉ ቕዋም ክህሉ ልዕልና ሕጊ ክነግስ ይግብኦ። ሽዑ ዛጋታት ኣብ ቕዴሚ ሕጊ 
ማዕረ መሰሎም ከተረጋግጽ ናይ ፖለቲካን ናይ ሃይማኖትን እሱራት ክትፈትሕ፡ ምስ ፖለቲካዊ ተቛወምቲ ውዴባት 
ኤርትራን ኣብ ዯሞክራስያዊ ጽምድ ምእታው እቲ ቕኑዕ ሕጋዊ ኣገባብ ከቐዴም ነይሩዎ። ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ግና ምስ 
ኢትዮጵያ ዜካየዴ ሎ ናይ ሰላም ውዕል ንህዜብን ቐጻሊ ወለድን ላቒ ሰላምን ውሕስነት ዜፈጥር ቕኑዕ ኣገባብ የብሉን። 
ህዜቢ ኤርትራ ኣብ ጉዲያ ሃገሩ ከውስን ተኣጊደ ክልተ መራሕቲ ሃገራት ዜገብሩዎ ውዕል ሚስጥራዊ ስለዜኾነ ንህዜቢ 
ብግሉጽነት ኣይሕበርን ብክልተ መራሕቲ ዜፍጸም ውዕልን ፊርማን ሕጋውነት ከምይብሉ ኩልና ንከታተሎ ኣለና። 
ንባህርያትን ተግባርን ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ኣገናዙቡ፡ ህዜቢ ኤርትራ ይሳተፈሉ ይፈልጦ ጉዲይ ሰላም ውዕልን ፊርማን 

ምክያዴ ይሕጋዊ ስለዜኾነ ስክፍታን ምጥርጣርን ከሕዴር ባህርያዊ እዩ። መፍትሒኡ’ኸ እንታይ እዩ? ክንሰግር እዩ። 

 

             ይኣክል ምጥሓስ ሕጊ! ይኣክል ግፍዕን በዯልን! ይኣክል ምፍልላይ ሓዴነትና ነትርር!  
 

(ምመኤሓ) ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት፡ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ካይድ ሎ ፖለቲካውን ጎነጻውን 
ቓልሲ ንምዕዋት ከይተሓለለ ከምዜቓለስ የረጋግጽ። ኣብዙ በጺሕናዮ ለና ግዛ ህዜብን ሃገርን ንምዴሓን ዜጽንሓለይ 
ይብሃሎ ህጹጽ ግዛ ስለዜኾነ፡ መዴረኽ ዜጠልቦ ጻውዒት ከነማልእ ዓቕምና ዜፈቕድ ክንገብር ዴሉዋት ከምለና 
ንህዜብና ነፍልጥ።   
 

(ምመኤሓ) ገባቲ ስርዓት ብጉልባብ ሰላም ዜፍጽሞ ሎ ንህዜቢ የሳትፍ ግሉጽነት ዜጎዯሎ ሚስጥራዊ ውዕል ይፍጽም 
ስለሎ ብሕጋዊ መዓቐኒ ተቐባልነት ከምይብሉ ነረጋግጽ። ዱክታቶር ኤርትራ ኣብ ስልጣን እንተቐጺሉ እዉን ዜኽተሎ 
ሎ ሓዯገኛ ናይ ፖለቲካ እስትራተጅን ናይ ዱፕሎማስን ፖሊስን ናብ ንቡር ንምምላሱ ሽግር ናብ ዜዓበየ ዕንወት 
ከየምርሓና ፍሉይ ግምት ዜወሃቦ ስለዜኾነ፡ ኩልና ዯለይቲ ለውጢ ሎሚ ሓቢርና ክንቓለሶ ንጽውዕ።  

(ምመኤሓ) ኦ ሰራዊት ኤርትራ ንነብስኻ ኣይጠዓመካን። ህዜብኻ ንነዊሕ ግዛ ኣብ ሓዯጋ ስለሎ ከተዴሕኖ ይጽበያካ 
ኣሎ። ስለዙ ይኣክል ስልጣን ዱክታተር ኢልካ ኣብ ጎኒ ህዜብኻ ተሰሊፍካ ብረትካ ኣንጻሩ ከተቕንዕ ሕጂ እዩ ታሪኽ 

ትሰርሓሉ እዋን’ሞ፡ ህዜብኻን ሃገርካን ከተዴሕን ህዜባዊ ማዕበል ክትገብር ተለዓል ኢልና ሃገራዊ መልእኽትና 
ጻውዒትና ከነምሓላልፍ ኩርዓትን ሓበንን ይስምዓና።  
 

(ምመኤሓ) ዯለይቲ ፍትሒ ዜተጠርነፍና ይተጠርነፍና ኩልና፡ ብገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ኣብ ህዜብናን ሃገርን ጋጥም 
ሎ ግፍዕን ገበንን ጌና ይቕጽል ኣሎ። ሕጂ እዉን ብጉልባብ ሰላም ህዜብን ሃገርን ናብ ሓዯጋ የምርሕ ስለሎ ገባቲ 
ስርዓት ኮሎ ቐሲና ክነብር ኣይንኽእል ኢና። ስለዙ ንህዜብናን ንሰራዊት ምክልኻልን ተስፋ ክንህቦ፡ ከም ዯለይቲ ለውጢ 
ኣብ ሓዯ ባቡር ናይ ናይ ዯሞክራስያዊ መስመር ከምለና ከነረጋግጽ ሃገራዊ ግዳታ ኣለና። ሓዯ ጸላኢ ስለለና ኣንጻሩ 
ክንሓብር፡ ለና ፍልልይና ከነጽብብ ኣብ ቐንዱ ኣጀንዲ ሓዴነት ኣተኩርና ብግሉጽነት ዯሞክራስያዊ ተ ብግሉጽነት 
ከካይዴና ህዜብን ሃገርን ንምዴሓን መዴረኽ ዜሓተና ሎ ታሪኽ ክንሰርሕ ሃገራዊ ግዳታና ክንፍጽም ንጽውዕ። ብወገና 

ከም ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት (ምመኤሓ) ምስ ኩሎም ዯልይቲ ፍትሒ ሓቢርና ክንሰርሕ ዯሞክራስያዊ 
ተ ኣካይዴና ሓዴነትና ኣዯልዱልና ክንትሓባበር ኮሚቴ ሓዴነት ኣውጺእና ዴሉዋት ከምለና ከነረጋግጽ ንፈቱ።  
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