
ኣገዲሲ ሓበሬታ ብጉዲይ ሃገራዊ ዋዕሊ 
 

ኪዲን ናብ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ዯብዲብ ብምጽሓፍ ዕሇተ ጉባኤ ካብቲ 
ተመዱብለ ዝጸንሐ ዕሇት ብሓዯ ወርሒ ይናውሓልና ዝብል ዯብዲበ ከም ዘቅረበ 
ሓበሬታ ስሇዝረኸብና፡ ነዚ ጉዲይ ንምጽራይ ንኮሚሽነርን ኣቶ ሕሩይ ተድሊ 
ባይሩ ብስልኪ ሕቶታትና ኣቅሪብናለ። ጽሟቅ ዝረኸብናዮ መልስታት ድማ 
እንሆ ይቀርብ።  
ኪዲን ዕሇተ-ጉባኤ ብሓዯ ወርሒ ይናዋሕ ዝብል ዯብዲበ ናብ ኣቦ ወንበር 
ኮሚሽን ሰዱደ እዩ። እንተኾነ ዕሊማ ናይዚ ዝተጻሕፈ ዯብዲበ ንምንታይ 
ዝዓሇመ ምኻኑ ክርድኣኒ ኣይክኣሇን። ትሕዝቶ ዯብዲበ ምስቲ ኣቀዱሙ 
ዝተመዯበ መዯብ ስራሓት ይኹን ዝተወሰን ውሳነታት እሞኸኣ ጉባኤ ንምክያድ 
ሰሇስተ ሳምንታት ኣብዝተረፈና እዋን ናብ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ከምዚ ዓይነት 
ዯብዲበ ምልኣኽ ንሃገራዊ ጉባኤ ብዝምልከት ዝተመዯበ ውሳነታት ዝጻረር እዩ። 
ጠሇብ ናይዚ ዯብዲበ ብመንጽር እቲ ኣብ ቅድሜና ዝጽበየና ዘሎ ዕማም ሃገራዊ 
ጉባኤ ብሰሇስተ ነጥብታት ዓንቃፊ ኮይኑ ድማ ንረኽቦ። 
 
ንተሳተፍቲ ጉባኤ ዝፈጥረሎም ጸግማት 
 
ኣዝዮም ብርክት ዝበሎ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ኩለ ኩርንዓት ዓሇም ስሇ 
ዕዉት ሃገራዊ ጉባኤ ከነካይድ ኣብ ምውዲብ ኣኽባታት፣ ምውህሃድ ስራሓት 
ኮታ ኩለ ዝጥሇብ ስርሓት ብምዕማም ኣብ መወዲእታ ብዯሞክራስያዊ ኣገባብ 
ወከልቶም መሪጾም። እዞም ህዝቢ ወኪሎም ናብ ጉባኤ ክሳተፉ ዝተመዘዙ 
ዜጋታት ድማ፡ ካብ ስርሖም ናይ ዕረፍቲ ፍቃድ ብምውሳድ፣ ትኬት ነፋሪት 
ኣብ ምቁራጽ ቪዛ ኣብ ምሕታት ይኹን ኩለ ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ዝሓቶም 
ተወፋይነት ብምስካም ናብ ጉባኤ ኣብ ዝሸባሸብለ እዋን፡ ዕሇተ-ጉባኤ 
ይናውሓልና ምባል እዞም ዜጋታት ዝቆረጽዎ ትኬታ ሓሪሩ ይትረፍ ከምኡ 
ድማ ናብ ሃገራዊ ጉባኤ ንምስታፍ ዝገበርዎ ጻዕርታት ከንቱ ይኹን ኣብ 
መወዲእታ ድማ ከይተሳተፉ ይትረፉ ዘስምዕ እዩ። ውጽኢቱ ድማ ሃገራዊ ጉባኤ 
ከምዘይዕወት ይገብሮ። እዚ ዝፍጠር ዘሎ ዕንቅፋት ድኣ ንረብሓ መን!? 
 
ንሕጋዊ ሸነኻት ዝምልከት 
 
ሃገራዊ ጉባኤ ዝካየዯለ ቦታን ዕሇትን ብሃገራዊ ዋዕሊ ዝተወሰነ ስሇዝኾነ ብዝኾነ 
ምኽንያት ክቅየር ኣይክእልን እዩ። ብተወሳኺ ምለእ ኮሚሽን ኣብ መጋቢት 
ኣብ ዝትኣከበለ እዋን፡ ዕሇተ-ጉባኤ ኣብ 22 ኦክቶበር 2011 ክኸውን ውሳነ 
ኣሕሉፉ እዩ። ነዞም ሕጋውያን ውሳነታት ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ይኹን ፈጻሚ 
ሽማግሇ ክቅይርዎ ኣይክእለን እዮም። 



 
 
ሚዛናዊ ውክልና ብዝምልከት 
 
ጠሇባት ኪዲን ንምርጻታትን ብጽሒታት ስልጣኖም ብዝምልከት እንተኾይኑ 
ከምቲ ኣብ ሰነድና ”መርሃ-ገበይ” ብንጹር ዘስፈርናዮ፡ ኣብቲ ጉባኤ መራጺ ኣካል 
(electoral body) ክህለ ግድን ይኸውን። ነዚ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ሚዛን 
ሕብረተሰብ ኤርትራ ብኩለ ፍለይነታቱ ከምኡ’ውን ሚዛን ፖሇቲካዊ ውድባትን 
ሲቪካዊ ማሕበራትን ክመጣጠን ስሇዝኽእል፡ ብዛዕባ ብጽሒታት ስልጣን 
ክንሰግእ ኣይግባእን። ብሓጺሩ እቲ መራጺ ኣካል ዝብል መካኒዝም ንኹለ 
ጠሇባት ከመዛዝን ስሇዝኽእል። ብዝተረፈ ኣብ ኣፍ ዯገ ጉባኤ ምስ በጻሕና 
ሓዯስቲ ጠሇባት ምቅራብ ንጉባኤ ምዕንቃፍ ምኻኑ ህዝቢ ኤርትራ ብኣጋኡ 
ተረዱኡ ግቡእ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ። 
 
 
ሃገራዊ ጉባኤ ንምዕዋት ህዝቢ ኤርትራ ድምጽኻ ሕጂ ኣስምዕ !!! 
 
4-11-2011 
ኤዱቶርያል ቦርድ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


