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         ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት - ምመኤሓ፡     للتحرير االرتري الشباب حركة                                  

                                   Eritrean Youth Movement for Liberation – EYML  

 

                                            ሪፖርታጅ  1ይ - ጉባኤ / ምመኤሓ/   

                                ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት ብወግዒ ተጀሚሩ፡ 

ልሚ ዕሇት 01/ መስከረም/ 2020 - / ምመኤሓ/  ንምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ - ንሓርነት ዜውክሌ፡ 132 ሰባት 

ዜተሳተፉዎ ቐዲማይ ጉባኤኡ ብወግዒ ተጀሚሩ። ጉባኤና ብኣጋጣሚ ኣብ ባሕቲ ወይ ሓዯ መስከረም ምጅማሩ፡ ነታ 

ታሪኻዊ ዕሇትን ንጉባኤናን ፍለይ ዴምቐት ሂቡዎ።     

ሌክዕ ሰዓት 08፡00 ኣቦ ወንበር ኣሰናዲኢት ጉባኤ፡  ምምህር ዓብደ መሕሙዴ ንጉባኤና ብዜክረ ሰማእታት ከፊትዎ። 

ንኹልም ተሳተፍቲ ጉባኤ ኣመስጊኑ ናይ እንቛዕ ዯሓን መጻእኩም መሌእኽቲ ኣምሓሊሉፉ። ቐጺለ ጉባኤና ንምስታፍ ናይ 

ብዘሓት ጠሇብ ነይሩ፡ እንተኾነ ግና ኣዳኻ ከምዜሇኣኸትካ ኣይኮነን ዕዲጋ ከምዜጸንሓካ እዩ ከምዜበሃሌ፡ እንተኾነ ግና 

ብምኽንያት ኮቪዴ 19- ኣብ ዓሇምና ብሙለኡ ተፈጢሩ ል ተመሓሊሊፊ ሕማም ንምክሌኻሌ፡ ናይ መገሻን ናይ 

ምንቕስቓስን እገዲን ምውሻብን ከምዜተገብረ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፡ ጉባኤና ክሌተ ኣገባባት ክወስዴ ተገዱደ። ሓዯ 

ብሰብ ሞያ ሕክምና ዜወሃብ ምኽሪ ርሕቐት ብምሕሊው ቑጽሪ ተሳተፍቲ ጉባኤ ብቑጽሪ ናብ 136 ጥራይ ከምዜሕጸር 

ገይሩ። ካሌኣይ ዜተዓዯሙ ዯሇይቲ ሇውጢ ናይ ምሕዜነት መሌእኽቶም ብጽሑፍ ከቕርቡ ዜሕብር ብዜተኽእሇ መጠን 

ዲርጋ ናብ ኩልም ዕዴመ ከምዜሰዯዴና ኣብሪሁ። ምናሌባት ብገሇ ተክኒካዊ ጸገም ዕዴመ ይበጽሖም መሓዘትና እንተሇዉ 

ግና ኣቐዱምና ይቕሬታ ንሓትት ዜብሌ መግሇጽን መብርህን ሂቡለ።  

ኣቦ ወንበር ኣሰናዲኢት፡ ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት - / ምመኤሓ/  ህዜብን ሃገርን ንምዴሓን ህጹጽን 

መዴረኻውን ጠሇብ ከምዜኾነ ተገንዙቦም። ንሳቶም ኣንጻር ጨቛንን ግፍዔኛን፡ ኣንጻር ምሌካውን ይሕጋውን ስርዓት 

ኤርትራ ገባቲ ህግዯፍን ንምቕሊስ፡ እዝም ኣናብስ ዜኾኑ መንእሰያት “ ስዯት ንውሌቐ ሰብ ከም ግዜያዊ መፍትሒ”  እምበር 

ንህዜብን ሃገርን መሰረታዊ ሇውጢ ዜፈጥር ኣይኮነን ዜብሌ መትከሊዊ እምነቶም ኣረጋጊጾም፡ ብዕራይ ናብ ብሇ የብሌ 

ዕርፊ ጥራይ ኣጽንዕ ከምዜበሃሌ እዩ። ስሇዙ መንእሰያትና ኩለ ዓይነት ኣገባብ ቓሌሲ ተኸቲሌና በጃ ህዜብን ሃገርን እታ 

ይትምሇስ ክብርቲ ሂወቶም ክኸፍለ ብትብዓትን ተወፋይነትን፡ ብሌዑሌ ሞራሌን ፍናንን ዴለዋት ኮይኖም ንኹለ 

መስገዯሌ በዱሆም ክቓሇሱ ብግዜያዊ መሪሕነት ተወኪለ ነይሩ።  

ንኹለ ግዛ ኣሇዎ ከምዜበሃሌ፡ ሕጂ ግና እቲ ግዛ ኣኺለ እቲ ባይታ ተመዴሚደ ቓሌስና ናብ ወሳኒ ምዕራፍ ንሰጋገረለ 

ግዛ እዩ። ምንቕስቓስ መንእሰያት ኣብ’ዚ ታሪኻዊት ዕሇት ጉባኤ ገይርና ዕሊዊ ሕጋዊ ክንገብሮ ስሇዜበቓዕና ተባዓት 

መንእሰያትና ክብሪን ሓበንን ይሰማዕኩም ክብሌ ኣፍቕደሇይ። ጉባኤ መንእሰያት ንምክያዴ ብሞራሌ ተባብዑና ብምኽሪ 

ዜሓገዘና፡ ብገንብን ንዋትን ዜዯገፉና ውሌቐሰባትን ትካሊትን እዉን ክብረት ሂቦም ስሇዜሕገዘና ብስም ምንቕስቓስ 

መንእሰያት ከመስግኖም ክብረት ይስምዓኒ።   

ኣቦ ወንበር ኣሰናዲኢት፡ ናይ መንእሰያት ጉባኤ ፍለይን ኣገዲስን ዜገብሮ ብዘሕ ምኽንያትን ኣጋጣም ስሇሇዉ ነቶም 

ኣገዯስትን ወሰንትን ኢሌና ንሓስቦም ክጠቕሶም ክፍትን እየ። ናይ ጉባኤና ዜዓበየ ኣጋጣሚ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ሃገራዊ 
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በዓሊት፡ ኣብ ባሕቲ መስከረም መበሌ 59- ዓመት ዜኽሪ ብረታዊ ተጋዴልና ስሇዜኾነ፡ ነታ ክብርቲ ዕሇትን ንጀማሪ ሰውራ 

ሓርበኛ ኢዴሪስ ዓዋተ ንዜክረለ ኣጋጣሚ ጉባኤ ምክያዴና ዓቢ ኣገዲስነት ኣሇዎ። ካሌእ ኣገዲስነቱ ህዜብና ብክቱር ጭቖናን 

ጥምየትን፡ ብከቢዴ ገበንን ናብ ስዯት ምውሓዜን፡ ብኢኮኖምያውን ሕጽረት ኣብ ከቢዴ ስቕያት ከምል እቲሓቒ ናይ 

ኣዯባባይ ሚስጥር እዩ። ህዜብና ጭቖናን ግፍዕን መሪሩዎ ምስ ጨቛኒ ስርዓት ህግዯፍ ዓይንን ሓመዴን ዜኾኑለ መዴረኽ 

ሇውጢ ኣቲና ኣሇና። ስሇዙ ኩነታት ኤርትራ ንሇውጢ ምቹእ ስሇል እቲ ስርዓት ብህዜቢ ተፈንፊኑ ከም ዜቦኽቦኸ ገረብ 

ክወዴቕ ዜዯፍኦ ሓይሉ ዜጽበየለ ግዛ እዩ። ስሇዙ መንእሰያትና ጻማ ቓሌስኹም ትረኽብለ፡ ውዴቐት ገባቲ ስርዓት 

ተረጋግጽለ ርሑቕ ስሇይኮነ ናይ ዓወት ጩራ ንርእየለ ግዛ ጉባኤ ምክያዴና ሇዎ ኣገዲስነት ዓቢ ትርጉም ኣሇዎ።  

ምኽንያቱ ተመኩሮ ዓሇምና ኣብ ሓጺርን ነዊሕን ግዛ ካብ ረጋገጾ ሓዯ ሓቒ፡ ዜተጨቖነ ይዓገበ ህዜቢ ናይ ግዛ ፍሌሌይ 

እንተይኮይኑ ሓዯ ግዛ ማዕበሊዊ ሓይሉ ኮይኑ ስሇዜሇዓሌ ፡ ዜግባእ ክብር ዋጋ ከፊለ ከምዜዕወት፡ ዜዓግቶ ጨቛንን 

ምሌካውን ስርዓት እዉን ከምየል ብታሪኽ ንሰምዖ ጥራይ ይኮና፡ ኣብ ግዛና ኣርኪብናለ ብግብሪ ህዜባዊ ሇውጢ 

ተዓዙብና ኢና። ኣብ ሃገራት ኣዕራብ ናይ ሉብያ የመን፡ ናይ ቱኒስያ ናይ ግብጺ ስርዓታት ብህዜባዊ ምንቕስቓስ 

ከምዜወዯቑ፡ ሰራዊት ጸጥታን ዜበዜሑ ኣብ ጎኒ ህዜቢ ተሰሉፎም። ገሉኦም ግና ነቲ ስርዓት ክከሊኸለ ንህዜቦም ክቐትለ 

ተዓዙብና። ኣብ’ዙ ሓጺር ግዛ ኣብ 2018 – 2019  - ናይ ጎረባብትና ኢትዮጵያን ሱዲንን ብህዜባዊ ምንቕስቓስ ዜተፈጥረ 

ሇውጢ ርኢና። ዴሕሪ ሇውጢ እተን ሃገራት ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከባ ንዜሌ ሕቶ ግና ነናቱ መግሇጺ ኣሇዎ። ፡ ናይ 

ጉባኤና ግዛ ንምቑጣብ ግና ክንሰግሮ ኣገዲሲ ይኸውን። ከም ተመኩሮ ክንመሃረለ ብግቡእ ከነጽንዖ ኣገዲሲ ይኸውን ግና 

ነብሱ ዜኸኣሇ እኹሌ ግዛ ከምዴሌዮ ንኣምን። ህዜቢ ኤርትራ እዉን ብውሽጥን ብዯገን ብዚዕባ ስምረትን ሓዴነትን 

ዜካየዴ ሌዜብን ተን በሪኹ፡ ህዜባዊ ምንቕስቓስን ተሳታፍነትን ህዜብና ብሓፈሻ፡ ብይኣክሌ ዜተሊዕሇ ማዕበሌ ህዜቢ 

ብዜሒ መንእሰያት ዓሲልሙዎ ቓሌስና ዜተጎሃሀረ ግዛ ተወሲኹዎ ናብ ኣፍዯገ ዓወት ነምርሕ ከምሇና ብሩህ ተስፋ 

ንርእየለ እዋን ጉባኤ መንእሰያት ምክያዴ ካሌእ ኣገዲሲ ምኽንያት እዩ።  

ኣሰናዲኢት ሽማግሇ ሓጺር መግሇጽ ምስኣቕረበት፡ ግዜያዊ ኣቦ ወንበር ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት- ተቓሊሳይ 

-ትክሇብርሃን ቀሊቲ :ንመዴረኽ ዓዱማቶ። ግዜያዊ ኣቦ ወንበር፡ ግዛ ንምቑጣብ ንኩነታት ኤርትራ ዜምሌከት ኣሰናዲኢት 

ዜጠቐሰቶ ኣስሚሩለ፡ ንጂኦ ፖሇቲካዊ ሇውጥን ኣብ ኤርትራ ሇዎ ጽሌዋን ኣብሪሁ። ሓዴነት መሰረት ዓወት ስሇዜኾነ 

መንእሰያት ኣብ ጉዲይ ሓዴነት ንጹር ፖሉሲ ሓንጺጽና ምስ ኩልም መሓዘት መቓሌስትና ተኸባቢርና ተመያይጥና 

ሓቢርና ክንሰርሕ ከምሇና ኣብሪሁ። መንእሰያት ተሰከምቲ ሕዴሪ ስሇዜኾና፡ ዜተሰሇፍናለ ዕሊም ሽቶኡ ክወቕዕ ጉባኤና 

ከም መንጠሪ ባይታ ይውሰዴ። ምኽንያቱ ምንቕስቓስ መንእሰያት ዜምርሓለን ዜቕየዯለን ሕጋዊ ቕዋም ውዴብ ከጽዴቕ፡ 

ራእይን ዕሊማን ውዴብና፡ ንጹር ፖሉስን እስትራተጅን ናይ ትግባረ ኣገባቡን ሓንጺጹ ጉባኤና ብዓወት ክዚዜም ሇዎ 

ተስፋን እምነት ኣረጋጊጹ።  

ኣሰናዲኢት ሽማግሇ፡ ኣብ ጉባኤ ወከሌቶም ዜሰዯደ፡ ብጽሑፍ ናይ ምሕዜነት መሌእኽቲ ዜሰዯደ.  ፖሇቲካዊ ውዴባትን፡ 

ናይ ሲቪካዊ ማሕበራት፡ ብዴምር ናይ 9  ናይ ምሕዜነት ዯብዲቤ ከምዜቐረበ ኣረጋጊጻ። ንሳቶም  

ብኣካሌ ዜተሳተፉ ወከሌቲ፡ (1) ወኪሌ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ፡ (2) ወኪሌ ምንቅስቃስ መንእሰያት 

ሳሆ ።(3) ኣቦታትን ዓበይቲ ዓዴን  ።  

ብጽሑፍ መሌእኽቲ ዜሰዯደ፡ (1) ግንባር ሃገራዊ ዴሕነት-ሕዴሪ  (2) ስምረት ኤርትራውያን ንዴሕነት ሃገር (3) 

ምንቅስቃስ ይኣክሌ (4)  ዓሇምሇኻዊ  ተበግሶ  ኤርትራውያን  ንምዴንፋዕ  ህዜባዊ  ምንቅስቃስ : (5)ማሕበር ኤርትራውያን 

ንሇውጢ (6) ምንቅስቃስ መንእሰያት ኤርትራ ንዯሞክራሲ።( 7) ኩቡር ሓርበኛ ተቃሊሳይ ኣቶ ተስፋይ ተምነዎ ።

ፖሇቲካዊ ውዴባትን፡  ሲቪካዊ ማሕበራትን ፡ጸሇውቲ ውሌቀ ሰባትን ብጽሑፍ ዜሰዯደዎ ናይ ምሕዜነት ዯብዲቤ ብሓዯ 

ንጉባኤኛ ኣንቢባቶ።  
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ኣብ መወዲእታ፡ ኣሰናዲኢት ሽማግሇ ንጉባኤ ትመርሕ 3 ኣባሊት ሇዋ ሰክረታርያ ጉባኤ ብዯሞክራስያዊ ኣገባብ 

ከምዜምረጽ ገይራ። ኣሰናዲኢት ጉባኤ ዜተዋህባ ዕማምን ሓሊፍነትን ብግቡእ ፈጺማ፡ ንጉባኤ ተሓታትነታ ኣረጋጊጻ 

ስሌጣና ንጉባኤ ኣረኪባ።  

                      ሰክረታርያት ጉባኤ፡  

• ንጨቛንን ምሌካውን ስርዓት ህግዯፍ ኣብ ኩለ መዲያት ብዕሙቕ ዜበሇ ኣገባብ ከምዜግምገም ገይራ። ስርዓት ህግዯፍ 

ግዜያዊ መንግስቲ 4- ዓመት ኢለ ምስወሰነ ክሳብ ሕጂ 29 ዓመታት ኣብ ስሌጣን ይርከብ። ብሕገ መንግስትን ብስርዓተ 

ሕግን ኣይምራሕን። ስሌጣን መንግስትን ህግዯፍን ዜተሓዋወሰ ስሇዜኾነ ሕጋውነት ምጥሓሱ ሓዯ ካብ ዜዓበየ ጸገም 

ናይ ምምሕዲር እዩ። ብዜሒ ሰሌፊ ምምስራትን ናጻ ፍትሓውን ህዜባዊ ምርጫ ከም መሰሌ ክኸብር ሕሌሚ ቐትሪ እዩ 

ፈጺሙ ኣይሕሰብን። ህዜብና ብጸጥታዊ ቑጽጽርን ብማእሰርትን፡ ብፖሇቲካ ሓዴነቱ ተኸፋፊለ ርእሱ ኣዴኒኑ ብፍርሒ 

ክነብር ፡ ነንሕዴሕደ እምነት ኣጉዱለ ንሳቶም ስሌጣኖም ከናውሑ ሜሊታት እናቐያየሩ ብዘሕ ሰሪሖሙለ። እሱራት 

ኣብ ሕጊ ከይቐረቡ ፍርዱ ከይተዋህቦም ሃሇዋቶም ይፍሇጡ ብዘሓት እዮም። ነብሶም ክከሊኸለ ንጉዲዮም ክማጎቱ 

ጠበቓ ክቖጽሩ፡ ምስ ስዴራ ቤት ክራኸቡ መሰልም ዜተገፈፈ እዩ። እቲ ሃገር ክሃንጽ ዜኽእሌ ህዜቢ መንእሰይ ብፍሊይ 

ኣብ ዜነዴዴ ሓዊ ክነብር ስሇይክእሌ ናብ ስዯት ተጓዒዘ ብዘሕ መስገዯሌ ይሰግር ኣል።  

ሰሊም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ባይታ ዜጭበጥ ምዕባላ የብለን። ኢሰያስ ኣብ ኤርትራ ምስ ህዜቡ ሰሊም ክፈጥር ናይ 

ፖሇቲካ እሱራት ክፈትሕ ኣይከኣሇን። ዯሞክራሲ ንምስፋሕ ምስ ህዜቡን ምስ ተቛወምቲ ኤርትራን ኣብ ጣውሊ ክሊብ 

ኣየፍቐዯን። ምስ ህውሓት ብሇዎ ሕደር ጽሌኢ፡ ኣብ ውሽጢ ኢህወዯግ ብዜተፈጥረ ግርጭት መዜሚዘ፡ ስሌጣኑ 

ንምንዋሕ ናይ ወያነ ጉዲይ ከም ዜሇዓሇ ናይ ፖሮፖጋንዲ ነፍሒ እናቕረበ ኩናትን ጥሩምባን ክገብር ይስማዕ ኣል። 

ከይዱ ሰሊም ናይ ክሌተ መራሕቲ ሃገራት ፍቕሪ ስሇዜኾነ፡ ንስምምዕ ኣሌጀርስ ብሕጊ ናይ ትግባሬ መዯብ ክሳብ ሕጂ 

ኣይተርበለን። ድባት ኣይተኸፍተን ዜምዴና ክሌተ ኣህዚብ ናብ ንቡር ኣይተመሌሰን። ለኡሊዊ ግዜኣት ኤርትራ ድባታ 

ኣብ ይተሓንጸጸ እዋን ናብ ሓዯጋ ምርሕ ምሌክት ኣሇዎ። እቲ ከይዱ ሰሊም በቶም ክሌተ ናይ ፖሇቲካ ዴራማ 

ዜሰርሑ መራሕቲ ተሸሉሞም። ፖሇቲካዊ ዱፕልማስያውን ናይ ኢኮኖሚ ሓገዜ ከምዜረኸቡ ንዕብ ኣሇና። ኢሰያስን 

ድክ ኣቢን ዜኸደዎ ሇዉ መንገዱ ንኹለ ሚስጥራውን ይሕጋውን ውዕሌ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው ናበይ ከምምርሑ 

ብርቱዕ ምክትታሌን መጽናዕትን ዴሌዮ እዩ። ህዜቢ ግና ተስፋ ሰሊም ከም ጭሌምሌም ዜብሌ ዯብዚዜ ብርሃን ኮይኑዎ 

ኣል። ምስ ኣዕራብ ብሓፈሻ ምስ ሕቡራት ኤምራት /ደባይ/ ብፍሊይ ኣብ ወዯብ ዓሰብ መዓስከር ገይሮም ባሕርና 

ዯሴትና ናብ ኣገሌግልት ውግእ የመን ክጥቐሙለ ተራእዮም።  

 

ኣብ መዯምዯምታ፡ ጨቛኒ ምሌካዊ ስርዓት ህግዯፍ ኣንጻር ህዜብን ሃገርን ስሇዜኾኑ፡ መንእሰያትና ኩለ ዓይነት ኣገባብ 

ቓሌሲ ተኸቲልም መሰረታዊ ሇውጢ ንምርግጋጽ፡ ህዜብን ሃገርን ንምዴሓን ህጹጽን ግዛ ይወሃቦን ስሇዜኾነ፡ 

ብትብዓትን ብተወፋይነትን ክሳብ ሂወትና ንምኽፋሌ ቕሩብነትና ኣረጋጊጽና።  ህዜባዊ መትከሌ ክብሪ ለኡሊውነትን 

ውሕስ ቕኑዕ መትከሌን ንጹር ሃገራውነት ኣብ ቕዋም ዜሰፍር እስትራተጅን ፖሉሲን ከምዜኾነ ኣነጺሩ መዯምዯምታ 

ሂቡለ ጉባኤና።     

ሰክረታሪ ካብ ዜመርሓቶ ጉባኤ፡ ካሌኦት ክትዕ ዜተገብረልም ኣጀንዲታት በብጊዙኡ ከነስዕበሌኩም ኢና።  

 

/ ምመኤሓ/ ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት፡ ነቶም ኣብ ከባቢ ጉባኤና ትርከቡ ብኣካሌ ዜተሳተፍኩም 

ወከሌትን፡ ነቶም ናይ ምሕዜነት መሌእኽቲ ሰዱዴኩም ሞራሊዊ ምትብባዕ ዜገበርኩሙሌና፡ ክንክተል ሇና ኣገባብት 
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4 1ይ ጉባኤ                                  ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት eymd2017@yahoo.com 

 

ዜሓበርኩሙና ምኽርን ማዕዲን ዜሃብኩሙና፡ ብገንብን ንዋትን ዜዯገፍኩምና ንኩለኹም፡ ሇና ሌዑሌ ኣኽብሮት 

እናገሇጽና ብጣዕሚ ከመስግነኩም ዕጉባት ስሇዜኾና ዯጊምና የቐንየሌና ንብሇኩም። 

 

      መንእሰይ ተሰካም ሕዴሪ፡ ናይ ሇውጢ መሪሕን ሃናጽን ሓይሉ እዩ!!!    

          ዓወት ን - 1ይ ጉባኤ፡ ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት፡  

                                         

 

 

 

 

ዕሇት 01/ መስከረም/ 2020 - 

ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት - ምመኤሓ፡ 
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