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ምግሃስ መሰላት ዳንኤል ተወልደን ኩሎም መረጽቱን ከም ምግሃስ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ እዩ። 
ዳንኤል ተወልደ ምስ መረጽቱን ምስቶም ኣብ ዋዕላ ዝተሳተፍ ህዝብን ኮንትራት ከምዝኣተወ ዝዝከር 
እዩ። እዚ ኮንትራት እዚ ዕድሚኡ ካብ ሓደ ዓመት ስጋዓ ሓደ ዓመትን ሽድሽተ ወርሕን ዝኸይድ 
ኮይኑ፡ ምርካብ ናይዚ ኮንትራት ኣብ ባህ ዝበለካን ኣብ  ዝኾነ ሰብ መሰልካ ክምንጥለካ ዝከኣለሉ 
ደይኮነስ ኣብቲ ዝካየድ ሃገራዊ ጉባኤ እዩ ክፍጸምን ከብቕዕን ዝነበሮ።  
 
እንተኾነ ሕግን ቀይድን ህዝባዊ ሓላፍነት ዘይግደሱን ዘይእለዩን ኣቦ መንበር ኮምሽን፣ ፈጻሚት ኣካል 
ኮምሽንን ኩሎም ኮምሽነራትን ኣብ ሞንጎኦም ንካብ ህዝቢ ዝተቐበሎ ጽኑዕ ሓደራ ከተግብርን ለውጢ 
ከተኣታትውን ዝተበገሰ ሓዋርያ ዳንኤል ተወልደ ዝህቦን ዘርእዮን ዝነበረ ኣብ ቅንዕናን ሓቅን 
ዝተሞርከዘ ኣሰራርሓ ስለዘይተዋሕጠሎም ስውር ተንኮላትን ስሱዕ ናይ ስልጣን ህርፋንን ዘዕወሮም 
ደይሓላፍነታውያን ብዘይ ገለ ጭቡጥ መርትዖ ንኣስታት ዓሰርተ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ክሰርሕ ዝጸንሐ 
ንጹህ ውልቀሰብ ዳንኤል ተወልደ ኣብ ዱሮ ጉባኤ ካብ ኩሉ ዝተዋህቦ ሓላፍነትን ካብ ምስታት ኣብ 
ጉባኤን ምእጋዶም ፍጹም ዘይቅቡልን ዘይሕጋውን ኣብልዕሊ ምዃኑ እቲ ዝተፈጸመ በደል ካብ 
ዳንኤል ተወልደ ሓሊፍ ኣብ ልዕሊ ኩሎም መረጽቱን ኣብ ልዕሊ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ 
ኤርትራውያንን ዝተፈጸመ ይቕረ ዘይበሃሎ በደል ምዃኑ ክንጸር ይብብኦ። 
 
ነዚ በደል ዝያዳ ዘኽብዱዎ ካልኦት ጉዳያት’ ውን ኮምሽን እቲ ንዳንኤል ካብ ኩሉ ሓላፍነቱ ክእግዶ 
ዝኸኣለ ምኽንያታት ብእዋኑ ብወግዒ ንህዝቢ ወግዓዊ መግለጺ ዘይምሃቦም ኮይኑ፣ ነዚ ዝተጋህሰ 
መሰል ኣመልኪቱ፣ ኣቶ ዳንኤል ባዕሉ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ተሳተፍቲ ጉባኤን ካብ ጉባኤ ወጻኢ 
ኮይኖም ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ክከታተሉ ዝጸንሑ ኩሎም ኤርትራውያንን ቅድምን ጉባኤ ምስ ተጀመረን 
መሰል ከይገሃስ ዘቕረቡዎ ሕቶን ለበዋን እዝኒ ከይተዋህቦ ጉባኤ ምውድኡ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ።  
በዚ ጉዳይ እዚ ካብ መጀመሪያ ጀሚሩ ክከታተሎ ዝጸንሐ ዝኾነ ይኹን ደላይ ፍትሒ ኮምሽነራት 
ንምንታይ ስጋዕ ክንድዚ ሕቶ ህዝብን መሰላቱን ረጊጾም ከም ባህ ዝበሎም ክኸዱ ከም ዝመረጹ 
ዘይርድኦ ኣይመስለንን። ምእንቲ ሱሱዕ ድሌትካ ከተዕግብ ዓበይትን ክእረሙ ዘይክእሉን በደላት ኣብ 



ልዕሊ ከማኻ ብህዝቢ ዝተመርጹ ሰባት ፈጺምካ ብህዝቢ ተመሪጽካ እንደገና ኣብ ስልጣን ምምጻእ 
ስለዘይከኣል እዩ ድማ ብዝሰርሑዎ በደል ንድሕሪት ተመሊሶም ክፍውሱ ዘይክኣሉ።  
 
እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዝሓለፈ ዝፈጸሙዎ በደላት ብጉቡእ ከይተራእየን ናይ በደሎም 
መእረምታ ከይረኸቡን ንህዝቢ ብምትላል ደጊሞም ኣብ ስልጣን እንተመጺኦም ከስዕቡዎ ዝኽእሉ 
ሓገራዊ ጥፍኣት ሩሑቅ ከይከድና ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ዳንኤል ተወልደ ዝተፈጸመ ምግሃስ ሰብኣዊ 
መሰላትን ምምልካት እኹል ስለዝመስለኒ፣ ነዞም ኣብ ታሕቲ ኣስማቶም ተዘርዚሩ ዘሎ 
ዘይሓላፍነታውያን ኣባላት ኮምሽን ነበር ካብ ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ ሓላፍነትን ኣብ ለውጢ እነካይዶ 
ቃልስን ወጊድ ንበሎም። ወጽዓ ኣብ ልዕሊ ሓደ ወጽዓ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ ተረዲእና፣ ኣብ 
ዳንኤል ተወልደ ዝወረደ ምግሃስ መሰላትን ግፍዕታትን ኣብ ኩልና ዘይወርደሉ ዝኾነ ምኽንያት 
ስለዘየለ ፈውሱ ጻህያይ ህዝቢ ዝኾኑ፣ ሓላፍነት ካብ ህዝቢ ተቐቢሎም ከም ድላዮም ዝዕንድሩን 
ንህዝባዊ ጠለብ ዘይሰምዑን ካብ ዝኾነ ሓልፍነት ምእላይ ጥራይ እዩ። ገለ ካብኣቶም እዚ ዓይነት 
ኣሰራርሓ ንነዊሕ ምስኦም ዝተጉዓዘ ስለዝኾነ፣ ሓልየት ናይ ህዝቢ ከይኮነስ፡ ናይ ስልጣን ህርፋን 
ዘለዎም እዮም። 
 
በዚ ኣጋጣሚ እቶም ብዕለት 27 ሕዳር፣ ዳንኤል ተወልደ ብኣካል ኣብቲ ጉባኤ ዝካየደሉ ዝነበረ ኣብ 
ኣዋሳ፡ ኢትዮጵያ ተረኺቡ፡ ኣብ ቅድሚ ተሳተፍቲ ጉባኤ ዘካየዶ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ተመልከቱ፣ ኣብ 
ዳንኤል ዝተፈጸመ ወጽዓ ኣብ ልዕሌና’ውን ከምዝተፈጸመ እዩ ኢሎም ብምእማን ኣብ ጎድኒ ዳንኤል 
ደው ክብሉ ዝፈተኑን ግን ከኣ ብወግዒ ዝተኸልከሉን ከምኡ’ ውን ኣብ ውሽጢ ጉባኤ ኮይኖም’ ውን 
መሰል ዳንኤል ይተሓሎ፣ ኣብ ጉባኤ ይሳተፍ፣ እንዳተሳተፈ እቲ ጉዳይ ብኮሚቴ ይረእ ኢሎም 
ብዓውታ ዝሓተቱን ዝተቓወሙን፣ ሳላ እቲ ዘርእዩዎ ተቃውሞ ድማ ተፍርይ ኣይተፍርይ ሓሙሽተ 
ዝኣባላታ ሽማግለ ኣብታ ዕለት ብሃታ ሃታ ከምትወጽእ ዘኽኣሉን ተሳተፍቲ ጉባኤን ንኹሎም 
ዝተረግጸ ፍትሒ ንምምላስ ምስ ዳንኤል ተወልደ ደው ኢሎም ዝጸንሑን ዘለውን ኩሎም ደለይቲ 
ፍትሕን ሰላምን ክብ ዝበለ ምስጋናን ክብርን ይግብኦም። 
 
ኩላህና ምእንታን ክንፈልጦ፣ ታሪኽ 2001፣ ህ.ግ.ደ.ፍ ንኩሎም ናይ ጥፍኣት መሳርሕቱ ብዘይ ገለ 
መርትዖ፣ ንዓሰርተ ሓሙሽተ ሚኒስተራትን ኣባላት ባይቶ፣ ጋዜጠኛታትን ኩሎም ተደናገጽቲ እዮም 
ዝበሃሉ ንጹሃንን ኣብቲ ስጋዕ ሕጂ ክወጹ ዘይክኣሉሉ ሸላታት ዝዳጎነሉ፣ 2011 ድማ ኣቶ ኣምሃጽየን 
ዶሚኒኮ ምስ ኩሎም ናይ ጥፍኣት ኮምሽነራቱ ኣብ ልዕሊ ዳንኤል ተወልደን መረጽቱን ኩሎም 
ደለይቲ ፍትሕን ብንዕቀት መሰላቶም ዝገሃሱሉን ዝኾነ ካብ ህዝቢ ዝቀርብ ሕቶታትን ጠለባትን 
ጸማም እዝኒ ዝሃቡሉ ጌሩ ምስናዱ እዩ። 
 
በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ዳንኤል ዝተወሰደ ዘይፍትሓዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኤርትራውያን 
ደለይቲ ፍትሒ ከም ዝተወስደ ብምእማን፣ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ፋሉላውያን ዘተኮረ ሓድሽ ናይ ቃልሲ 
ምዕራፍ ተኸፊቱ ከምዘሎ ነበስር። ኣብዚ ዝቕውም ባይቶ ሓደ እኳ በቲ ሕሉፍ ገበን ዝሕተት 
እንተተመሪጹ ብትብዓት ክንቃወሞ ምዃናን ብዘይ ጉቡእ ንዝወሰዶ ስልጣን ኣፍልጦ ከምዘይንህብን 
ኣብ ልዕሊኦም እምነት ከምዘይነሕድርን ብኣጉኡ ነረጋግጽ። 
 
ካብ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ 
ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ! 
ልዕልና ሕጊ ይንገስ! 
ውድቀት ንዓመጽትን መለኽትን! 
 
 
 
 
 
 
 
 



ዝርዝር ኣስማት ኣባላት ኮምሽን ነበር 
 

ኣማሃጽዮን ዶሜኒኮ  (ኣቦ መንበር)                                       ሲቪክ ማሕበር 
ኤውሮጳ 

 
 

ሳልሕ ሳIድ ሓዮቲ    

ዓብዱልራሕማን ጣሃ     
 (ምኽትል ኣቦ መንበር) 

ሰልፊ ናህዳ  ብርሃነ የማነ (ሃንጃማ)                                             

መኮንን   (ጸሓፊ) ሰልፊ ዲሞክራሲ 
(ምስ ኣድሓኖም 
ዝተፈለየት) 

 
 
 

ዓሻ ሙሳ ገዓስ                                        ሽወደን 

ያሲን መሓመድ ዓብደላ ውድብ ዓፋር  ኣልበርቶ ኣርዳዲ  

ሓሰን ዓሊ ኣሳድ      ተጋድሎ ሓርነት  ሰሚራ ሳልሕ  ኣሜሪካ                                      

ሰመረ ገ/እግዚኣብሄር   ኣስታዝ ሳልሕ ሓምደ 
 

 

-ቢንያም ናስር  ውድብ ኩናማ  ሰIድ ኢስማኤል ዑመር  

-ቢንያም ናስር  ውድብ ኩናማ  ነጸርኣብ ኣስመላሽ ኣዲስ ኣበባ 

ሰመረ ገ/እግዚኣብሄር   ረመዳን መሓመድ ኑር  ሰልፊ ኣልእስላሚ 

 
ሜጃር ብርሃነ ተስፋማርያም    

  ፍረወይኒ ገብረጻድቅ (ብዓልቲ 
ቤት ተኽለሰንበት)                                        

ቦን - ጀርመን 

ዓብደላ ሓዞት 
 

  ተኽለሰንበት ተኽላይ 
 

ቦን - ጀርመን 

ሃይለማርያም ተስፋሚካኤል ኣሜሪካ  መሓመድ ሳለሕ ኣቡበከር 
 

ተጋድሎ ሓርነት 

ኢድሪስ ኑር  ሰልፊ ናህዳ  ጀዋህር መሓመድ ዓሊ                                    
 

ሱዳን 

ሸሪፍ መሓመድ ዓብዱ 
 

  ሓሰን ዓሊ ኣሳድ                                            ተጋድሎ ሓርነት 

በረኸት ካሕሳይ ዓዲ እንግሊዝ  መሓመድ ሰIድ ሰላሕ  

ሑሩይ ተድላ ባይሩ   ስትራተጂ ዓዲ  ኣሕመድ ሰፈር   
 

ሕዝብ ኣላዳላ 
ዋኣልተንምያ               

ዓብደልቃደር ሓምድ              ኣልህዝብ 
ኣልስላሚ 

 
 

ዓብዱ ኡስማን ከንቲባይ  ኣውስትራልያ 

ተኽላይ ኣብረሃ  ሲቪክ ማሕበር 
EGS - ኒውዮርክ 

 
 

ክብሮም ብርሃን ደብሩ ካናዳ 

ሰዓድ መሓመድ ሙሳ    ዶ/ ሃብተ ተስፋማርያም                               ድሕነት 

ጃምቦ ወልዳይ                                          ሳግም    

 
ኪዳነ  ተኽለ 
 

ሲቪክ ማሕበር 
ሽወደን 

 
 

ገብረሚካኤል ኣስካለ      
 

ድሕነት 

ገብረሚካኤል ኣስካለ     ድሕነት  ሙንታሲር ዓብደላ ሳIድ 
እላጅ  

ኣውስትራልያ 



     

ኣለም ገ/ሚካኤል          ሳግም  ኢብራሂም ሼኽ ኣሕመድ 
 

 

ነስረዲን ኣሕመድ   ውድብ ዓፈር  ኢድሪሳይ ኡስማን   
 

ፈደራሊያ  
 

ሳለሕ ኣልሳባሕ ፈደራልያ  ቀርነልዮስ ኡስማን       ደማሓኩኤ - 
ኩናማ 

ዳንኤል ወ/ትንሳኤ  ሓው ድሩዕ- ዓዲ 
እንግሊዝ 

 
 

ዓቡልከሪም ሙስጣፋ 
 

 

ዓዋድያ ዓሊ ዓብዱ መሓመድ 
 

ሱዳን  ኢብራሂም ሙዓልም     ሱዳን 

ለቱ ኡስማን                                                         

 


