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                                                    ዕለት 10-02-2019 

                             ጸብጻብ 

                አብ ደንሃክ ዝተኻየደ ህዝባዊ አኼባ  
ብኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝተጸወዔ ህዝባዊ አኼባ አብ ዕለት 9-02-

2019 አብ ከተማ ደንሃክ ሆላንድ ተኻይዱ። አብዚ ህዝባዊ አኼባ ካብ ኩሉ ከባቢታት ሆላንድ 

ዝመጹ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ተሳተፍዎ እዩ ነሩ።  

  
አኼባ አርባዕተ አባላት ባይቶ ጭንፈር ሆላንድ ዝተሳተፍዎን ዝመርሕዎን እዩ ነሩ፡ ንሳቶም 

ድማ ዶክቶር ዮሱፍ ብርሃኑ፣ ሓርባኛ ተጋዳሊት አስገደት ተስፍዮውሃንስ፣ አቶ አሕመድ ነጋሽ 

ከምኡውን አቶ መኮነን ተኽለ እዮም። 

 

ብመጀመርታ ብአቶ መኮነን ተኽለ ነቶም አኸበኛታት እንቃዕ ብደሓን መጻእኩም ድሕሪ 

ምባል፡ ንአኼባ ንምክያድ ተዳልዮ ዝንበረ አጀንዳ ሓቢሩ። 

 

1 ህልው ኩነታት ሃገርና እንታይ ይመስል። 

2 ካልአይ ጉባኤ ኤ.ሃ.ባ.ዲ.ለ. ንምክያድ ምስ ህዝቢ ናይ ምይይጥ መድረኽ። 

3 አቀዲሙ ተጀሚሩ ዝነበረ ንድፈ ሕገ-ህንጻ ሓቢርና ምርአይ። 

4 ከምኡውን ንህዝቢ ወኪሉ ካልአይ ጉባኤ ኤ.ሃ.ባ.ዲ.ለ. ዝሳተፍን ሓደ ተጠባባቒኡ ዝኸውን 

ክምረጽ ምኻኖም ሓቢሩ። አብ መጨረሻ ድማ ካብ ህዝቢ ዝቀርቡ ሕቶ፣ርእይቶ፣ለበዋ ክቅበሉ  

ምኻኖም ሓቢሩ።  

 

አስዒቡ ዶክቶር ዮሱፍ ብርሃኑ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሃገርና ሰፍሕ መብርሂ አቅሪቡ። እዛ ሰፍ 

ዘይብል መስዋእትን ከበድቲ ዋጋታትን ከፊልና ነጻ ዝወጸት ሃገር ሎሚ ልኡላውነታ አብ ሓደጋ 

እንዳወደቀን እንዳሃሰሰን ይኸይድ ከም ዘሎን አብሪሁ። 

ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ብቀዳምነት ዝግድሶ ስልጣኑ ድአንበር ረብሓን ክብርን ኤርትራ ምሕላው 

አይኮነን ኢሉ። ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገብሮ ምስጢራዊ ዝምድናታት 

ካብዚዩ ዝምንጩ ብምባል አብሪሁ። ንሕና ባእስና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኩን ምስ 

ካልኦት ሃገራት አይኮነን፡ ቀዳማይ ጸላኢና ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ እዩ፡ ህ.ግ.ደ.ፍ. ምስ ተአልየ እዩ 

ጸገምና መፍትሒ ክርከቦ ዝከአል ኢሉ።   

እቶም ብቃልስና ዝሰዓርናዮም ተረፍ መረፍ ደርግን ንጉሳዊ ስርዓት ሃይለስላሴን ሎሚ አብ 

ሕቅፊ ህ.ግ.ደ.ፍ ትንፍስ መሊሶም ናይ ኤርትራ ልዕላውነት ይፈታተኑ አለው፡ አብ ዝረኸብዎ 

አጋጣሚ ባሕርን መሬትን ኤርትራ ዝሓወሰ ናይ መግዛእቲ ካርታን ባንደራን የውለብልቡ 

አለው፡ ካብ ዝኾነ ወካሊ ናይ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ዓገብ ክብሉ አይተራእዩን ብምባል አብሪሁ። 

 

አብ ሊብያ አብ ስደት ዝሳቀዩ ንዘለው ኤርትራውያን መንእሰያት ብዝምልከት፡ ንምድሓኖም 

ጻዕሪ ነካይድ አለና ኢሉ። እቲ ቀንዲ ጸገም ሎሚ ሊብያ ማእከላይ መንግስቲ ዘይብላ፡ 

ብዝወዳደሩ መሊሻታት ትመሓደር ዘላ ሃገር ስለዝኾነት አብ ኢድ መን ከምዘለውን ምስ መን 

ከምትራኸብ ንባሉ ከቢድ ጸገምዩ፡ ግን ድማ ትም ኢልና ክንርኢ ቅኑዕ ስለዘይኮነ፡ ምስ አብ ኒዩ 

ዮርክ (New york) ዘሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ብጽሑፍ ጸገምና አቅሪብና 

አለና፡ ጸቅጢ ክገብሩሎ ሓቲትና አለና። ከምኡውን አብቲ ከባቢ ናይ ሕቡራት መንግስታት 

ቤት ጽሕፈት  ዝርከቡ ብጾትና ብቀረባ ከምዝከታተሉዎ ገርና አለና ኢሉ።               



ቀጺሉ ተጋዳላይ አሕመድ ነጋሽ ተመሳሳሊ ርእይቶ ድሕሪ ምቅራብ፡ አድላይነት ምክያድ 

ካልአይ ሃገራዊ ጉባኤን ምድልዳል ትካላቱን ሰፍሕ መብርሂ አቅሪቡ። ሕጋዊ ትካላት ዘለዎ 

ባይቶ ምህላው አብ ቅድሚ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ቀሪብካ ብዛዕባ ሽግርካ ክትዛረብ ዓቢ አገዳስነት 

ከምዘለዎ ሐቢሩ። 

 

ሓርባኛ ተጋዳሊት አስገደት ድማ ተራ ደቂ-አንስትዮን መንእሰያትን አብ ቃልሲ ዓቢ ምኻኑ 

አብሪሃ፡ ደቂ አንስትዮ ዘሳተፍኦን ዝመርሕኦን ቃልሲ ብቅልጡፍ ከም ዝዕወት አብነታት 

ብምስናይ አብሪሃ፡፡  

 

አብ መጨረሻ ድማ ንህዝቢ ወኪሉ ንጉባኤ ዝሳተፍ ሓደ ሰብ ብደሞክራስያዊ ተመሪጹ 

ከምኡውን ሓደ ተጠባባቂ ተመሪጹ። ካብ አኼበኛታት ዝቀረቡ ሕቶታትን ለበዋታትን 

ብምቅባል አኼባ ብጽቡቅ ተዛዚሙ። 

 

ብሽማግለ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደምክራስያዊ ለውጪ-ጨንፈር ሆላንድ 

  

 

 

 


