
 

 
አገዳሲ ህዝባዊ ሓቤረታ…! ዘተ ምስ መሪሕነት “መንእሰያት ኤርትራ ንሇውጢ 
(EYC)“።  
 
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዯቂ ሃገር፡ ብቀዳምነት ሌባዊ ሰሊምታና ይብጻሕኩም።  
 
ቀጺሌና ዯጊም፡ ንሌሙድ መዯብና መሰረት ብምግባር፡ እንሆ ን-ቀዳም ዕሇት 13.02.2010 
ዓ.ም.ፈ.፡ ኣባሊት ማሕበር „መንእሰያት ኤርትራ ንሇውጢ EYC“፡ ካብ San Jose, CL (USA)፡ 
ኣጋይሽ ናይ (Eritrean room for strong and united opposition) ኮይኖም ከምስዩ፣ እሞ፡ 
„ላሊ ምስ መንእሰያት ኤርትራ ንሇውጢ (EYC)“፡ ኣብ ዝብሌ ኣርእስቲ፡ ከም ዋና ዛዕባ 
ኣሌዒልም፡ ምስ ህዝቢ ክዛተዩ ዓዲምናዮም አልና። እዚ (Chat-Room) ዝኽፈተለ ግዜ፡ ብናይ 
ብርሉን (Berlin) አቖጻጽራ፡ ሳዓት 20፡00 እዩ፡፡ መዯረ ጋሻና ዝጅመረለ እዋን ካአ፡ ሳዓት 
21፡00 ክኸውን እንከል፡ ዘተ ምስ ጋሻና ዘብቃዓለ እዋን ካአ፡ ከባቢ ሳዓት 01፡00 ክኸውን እዩ። 
ድሕሪ’ዚ ካአ ጋሻና ግዜ ሃሉይዎ፡ ፍቃዯኛ እንተ ኾይኑ፡ አብ ሇበዋ፤ ርእይቶ፤ ነቐፈታ፤ 
…ወዘተ… ክንአቱ ኢና።  
 
ክቡራትን ክቡራንን፡ አሕዋትን አሓትን ዯቂ ሃገር፡ መዛተይ ኣርእስትና ቅድሚ ብዝርዝር 
ምጽሓፍና፡ ሓቤረታና ምሌኡንት ክህሌዎ፡ ሕጽር ዝበሇ መግሇጺ እንታውነት ናይዛ ማሕበር 
(መንእሰያት ኤርትራ ንሇውጢ / EYC) እዚኣ፡ ክንህብ አንበብቲ ሓቤሬታና ክትጻወሩና 
ብትሕትና ንምሕጸን፡፡ ማሕበር መንእሰያት ኤርትራ ንሇውጢ፡ ሓንቲ ነጻ ዝኾነት፣ ንብሕታዊ 
ጥቅሚ ዘይትሰርሕ፣ ጸግዒ ዘይብሊ፣ ንማሕበራውን ምጥባቕ ሰብኣዊ መሰሌን፣ ዝዓሇመ ሲቪሊዊ 
ስራሓት ንምዕማም፡ ብ-ኤርትራዊ ኣብ Bay Area USA ማሕበር እያ። እዚ ኮይኑ እቲ ሕጽር 
ዝበሇ መግሇጺ ብዛዕባ እዛ ማሕበር እዚኣ፡ እቲ ዝተረፈ ምለእ ሓቤረታ፡ መራሕቲ ናይዛ ማሕበር 
እዚኣ ንዕሇት 13.02.2010 ምሸት፡ ብስፍሕ ዝበሇ ኣገባብ ክገሌጽዎ ስሇዝኾኑ፡ ናብኣታቶም 
ንገድፎ። መራሕቲ ናይዛ ሲቪካዊ ማሕበር እዚኣ፡ እንታውነቶም ድሕሪ ምስ ህዝቢ ምሌሊዮም፡ 
ኣብዘን 4. ኣርባዕተ ነጥብታት፡ ከም ኣርእስቲ መዛተይ ዛዕባ ኣሌዒልም ምስ ህዝቢ ክዛተዩ 
እዮም። ንሳተን ካኣ፤  
  

1. ላሊ ምስ EYC ታሪኻዊ ድሕሪ ባይታ ምፍጣር ናይዛ ሲቪካዊ ማሕበር እዚኣ።  
2. ዕሊማን መሌእክትን ናይ መንእሰይ ኤርትራ ንሇውጢ (EYC)  
3. ሕጂ ዘል ምንቅስቃስ ናይ EYC  
4. ናይ መጻኢ ሽቶን ራኢታትን (visions) ናይ EYC    

 
ዝብሊ እየን። ስሇዚ፡ ክቡራትን ክቡራንን፡ አሕዋትን አሓትን ዯቂ ሃገር፡ ከምዚ ዝአመሰሇ፡ 
ብጣዕሚ እዋናውን ኣገዳሲ ዝኾነ፤ ዘተ ምስ መራሕቲ ሲቪሊዊ ማሕበር „መንእሰይ ኤርትራ 
ንሇውጢ (EYC)“፡ ከይሓሌፈኩም/ክን፡ ተኻፈሌቲ፡ ናይዚ ዘተ እዚ፡ ኮይንኩም/ክን ምሳና 
ክተምስዩ/ያ፡ ብኽብሪ ንዕድም፡፡  
 
ብዳሓን ምጽኡ/አ …!!!  
 
ካብ ኤርትራውያን፡ አባሊት ናይ ዝተፈሊሇያ ውድባት/ሰሌፍታት፤ በርገሳዊ ማሕበራት፤ ብውሌቀ 
ተቓወምቲ፤ አብ መራኸቢ ብዙሓን፡ ፓሌቶክ (Paltalk)፡ ብዛዕባ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን፣ 
ከምኡ’ውን ብአግባብ አቃሊሌሳናን አቓውማናን፡ እንማያየጥን እንዛተን ዯቂ ሃገር፡፡ 
erfsauo@yahoo.com 
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