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ቍጽሪ 01 - 2020  

ልልይ ምስ ምንቅስቓስ  

ንልዑላውነት ህዝቢ ኤርትራ 

 

ወ…ልቲ ሓያሎ Åርጌሳዊ ማሕÅራት ƒብ ፍራንŒፉርት፡ ጀርመን፡ ብምግባእ፣ ƒብ 1 መጋቢት 2020፡ 

ብስም ምንቅስቓስ ንልዑላውነት ህዝቢ ኤርትራ፡ ሓደ ምእንቲ መሰል ህዝቢ ኤርትራ …ም ህዝቢ 

ዚቃለስ ጥርኑፍ ማሕÅር ƒቚሞም። …ም ውጽኢት ናይቲ ፍጹም ዓወት ብረታዊ ቃልሲ ንሓርነት፡ 

ኤርትራ …ም ሃገር፡ ብመንገዲ ረፈረንደም፡ መሰል ርእሰ-ውሳµ ተጐናጺፋ። ይÊንíምÅር፡ ህዝቢ 

ኤርትራ፡ ዛጊት ብመንገዲ ናጻን ርትዓውን ሃገራዊ ምርጫ፡ ዚደለዮ መንግስቲ ብምቛም መሰል ርእሰ-

ውሳµኡ …ም ህዝቢ ƒይጨÅጠን። ሓደ Ãብቲ ቀንዲ ዕላማታት ናይዚ ጥርናፈíዚ፡ መሰል ርእሰ-

ውሳµ ኤርትራ …ም ህዝቢ ምርግጋጽ ኢዩ። እዚ ድማ፡ ƒብቲ ƒብ ኤርትራ ሃገርና ዘመነ ጸልማት 

ምልÃዊ ስርዓት ƒብቂዑ ዘመነ ብርሃን ናይ ደሞŒራሲ፡ ፍትሕን ራህዋን ንምምጻእ ዚÃየድ ÷ሉ-

መዳያዊ ሃገራዊ ጻዕሪ፡ ሓደ ስጕምቲ ንቕድሚት የመልŒት። ጥምረት ሓይሊ ኢዩ። 

÷ሉ ሃገራውን ደሞŒራስያውን ኤርትራዊ ዜጋ፡ ብደረጃ ውልቀሰብ ይÊን ውድብ፡ እቲ ምድብ 

ƒወዳድባኡ ብዘየገድስ፡ ነዛ ብጥልመት መÅቈላዊ ዕላማታት ሰውራናን ሃረርታ ህዝብናን ናብ ህዝባ 

Àነብረላ ዘይŒእል ምድራዊት ገሃነመእሳት ተቐይራ ዘላ ሃገርና፡ ናብ ህዝባ ብሰላም፡ ቅሳነትን ራህዋን 

ንቡር ህይወት Àነብረላ ዚኽእል ሃገር ንምቕያር Àሰርሕ ቅዱስ ሓላፍነት ƒለዎ። ለውጥን 

ደሞŒራስያዊ ስግግርን ነሓድሕዶም ዚተƒሳሰሩ መስርሓት ኢዮም። ጥምረት ƒብቲ ምልÃዊ ስርዓት 

ብምእላይ፡ መተÃእትኡ፡ ƒብ ቅዋም ዚተመስረተ፡ ንሕጊ ዚምእዘዝ፡ ƒኽብሮት መሰረታዊ 

መሰላትን መባእታዊ ናጽነታትን ዜጋታት ዘውሕስ ደሞŒራስያዊ ምሕደራ ንምትÃል ዚÃየድ ጻዕሪ 

ሓያል መሳርሒ ኢዩ። 

ሎሚ ƒብ ሃገርና ƒብ …ብዲ ዓዲ ዚÅቍል፣ ብኤርትራዊ ዋንነት፡ ƒልያን ድርኺትን ዚሰላሰል፣ 

ንÊሉ ሃገራዊ ኤርትራዊ፡ ƒብ ውሽጢ ይሃሉ ƒብ ወጻኢ፡ ዚሓቍፍ፣ ንረብሓ ሃገረ ኤርትራን ህዝቢ 

ኤርትራን ዘገልግል ለውጢ ƒብ ምምጻእን ርጉእ ደሞŒራስያዊ ስግግር ƒብ ምርግጋጽን ƒÅርŒቶና 

ንምዕዛዝ ንተዓጠቕ። ብግብሪ ƒÃል ናይቲ መስርሕ Œን…ውን፣ ƒብቲ መስርሕ፡ ብቐጥታ ይÊን 

ብተዘዋዋሪ፡ Œንዋሳእ ንዳሎ። ለውጢ ƒብ ምምጻእ፡ ምጽƒቱ ƒብ ምቅልጣፍ፡ ርጉእ 

ደሞŒራስያዊ ስግግር ƒብ ምርግጋጽ ግቡእ ƒÅርŒቶ ንምግባር፣ ቅሩብነት፡ ተወፋይነት፡ ሓድነት፡ 

ጥርናፈ Œንዕጠቕ የድልየና፡-  
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ቅሩብነትን ተወፋይነትን ውልቃዊ ውሳµታት ናይ ነፍሲ ወ…ፍ ዜጋ À·ኑ እን…ለዉ፣ ሓድነትን 

ጥርናፈን ሓባራዊ ውሳµታት ናይተን ዚተወደባ ƒÃላት ሃገራዊ ተቓውሞ ኢየን። ሓድነት ƒብ 

ውሽጥና ንምትራር፣ ጥርናፈ፡ ተግባራዊ ምሕዝነት ሃገራዊ ሓይልታት ንምድልዳል ንጽዓር። Ãብ 

ÅÅይን‹ ተÅታቲንÃ ምስራሕ፣ እቲ ዚÅለጸ ብሓባር ተጠርኒፍÃ፣ ብዚተረፈ፡ ዓቕምታትÃ 

ƒወሃሂድÃ ምስራሕíዩ እቲ ብዝያዳ ዘድምዕ፣ ዓወት ናይ ሓባር ዕላማ ዘቀላጥፍን ዜውሕስን። 

ነቶም ዕጥቅታት ብግቡእ ንምጥቃም መሳርሒታት የድሊዩ። ገለ Ãብቶም ቀንዲ መሳርሒታት ህላወ 

ናይ ንጹር ራእይ፡ ፍሉጥ ተልእfl፡ ስሩዕ ዕላማ፡ ጭቡጥ ፕሮግራም፡ ƒድማዒ ƒወዳድባ፡ ብቑዕ 

መሪሕነት ኢዮም። ብሕጽር ዚÅለ ƒቀራርባ፡ ልዑላውነት ህዝቢ ኤርትራ ነዞም ዚስዕቡ 

መሳርሒታት ብምንጻር ናብ ስራሕ ይብገስ። 

ራእይና ብዛዕባ ናይ ጽባሕ ኤርትራ 

ƒብ ሃገርና ƒብ ትግባረ ቅዋም ዚምር—ስ ግዝƒተ ሕጊ ምንጋስ፣ መሰረታዊ ሰብƒዊ መሰላትን 

መባእታዊ ናጽነታትን፣ እንተላይ ፖለቲÃዊ፡ ቍጠባዊ፡ ማሕÅራውን ባህላውን መሰላት፣ ዜጋታት 

ምውሓስ፣ ርግƒት፡ ድሕነት፡ ቅሳነትን ራህዋን ምስፋን። ንÊሉ ዜጋ ግቡእ ሰብƒዊ ƒኽብሮት፡ 

ማዕረ መሰል፡ ማዕረ ናጽነት፡ ማዕረ ዕድል ዚህብ፣ ሰላም፡ ፍትሒ፡ ራህዋ ዘስፍን፣ ƒብ ÷ሉ 

መዳያት ሃገራዊ ህይወት - ፖለቲÃዊ፡ ቍጠባዊ፡ ማሕÅራውን ባህላውን - ህዝባዊ ተሳትፎ 

ዚÊስ÷ስ፣ ግሉጽን ተሓታትን ƒ…ያይዳ ዚኽተል፣ ቅዋማዊ ስርዓተ መንግስቲ ምትÃል። 

ዕላማና  

ምልÃዊ ስርዓት ምእላይን ርጉእ ደሞŒራስያዊ ስግግር ምምጻእን። ነዚ ዕዮíዚ ብƒድማዕነትን 

ብዚቐልጠፈን ንምፍጻም፡ Åብዓቕምና …ም ውልቀሰባት፣ ብሓባር …ም ምንቅስቓስ፣ ብጥርናፈ —ነ 

ብምውህሃድ ምስ ተመሳሰልቲ ሃገራዊ ሓይልታት ብምስላፍ፣ ጭቡጥ  ƒÅርŒቶ ምግባር። 

ፕሮግራም  

ፕሮግራም ልዑላውነት ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዚስዕብ ይሓቍፍ፡- 

§ ዓለማዊ (ዕልማናዊ) ዜግነታዊ ሃገረ መንግስቲ ምህናጽ፤ 

§ ƒሳታፊ፡ ተሓታቲ፡ ግሉጽ ደሞŒራስያዊ ስርዓተ መንግስቲ ምትÃል፤ 

§ ሃገራዊ ቍጠባ ምብርባር፣ ሰብƒዊ ርእሰማልና ምምዕባል፤ 

§ ሃገራዊ ሓድነትን ማሕÅራዊ ስኒትን ምÊስ‘ስ፤ 

§ ጽቡቕ ጕርብትናን ሓባረ-ህላወን ዘስፍን ግዳማዊ ሜላ ምኽታል። 

ውዳÅ  

ሓድነት ሓይሊ ኢዩ። ምልÃዊ ስርዓት ƒሊ‹ ደሞŒራስያዊ መተÃእታ ምምጻእ ዕቱብ ስራሕ ዘድሊዮ 

ዕማም ኢዩ። ƒብቲ ፖለቲÃዊ ስልጣን Ãብቲ ምልÃዊ ስርዓት መንዚዕÃ ናብቲ ሕጋዊ ዋንኡ፡ ናብ 
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ህዝቢ፡ ንምምላስ ዚÃየድ ሃገራዊ ጻዕሪ ግቡእን ƒድማዕን ƒÅርŒቶ ንምግባር፣ ተሪር ሓድነት፡ ሓያል 

ውዳÅ፡ ውፉይን ጽኑዕን ቃልሲ ይሓትት። ƒብ መስርሕ ሓባራዊ ስራሕ፡ ምትእምማን፡ 

ተወፋይነት፡ ዲሲፕሊን ምÊስ‘ስ የጠቓልል። 

መሪሕነት  

ቅኑዕ መሪሕነት ሓባራዊíምÅር ውልቃዊ ƒይ—ነን። ƒብ ዚ·ነ ንሰናይ ዕላማ ዚግÅር ሰብƒዊ ሃቐነ፡ 

እቲ ንውጽኢት ናይቲ ሃቐነ ዚውስን ሰብ ኢዩ፤ ንቑሕ፡ ውፉይ፡ ጻዕረº ሰብ። ንሓደ፡ …ምዚ ƒብ 

ሃገርና ዘሎ፡ ብÊሉ መዳያቱ ገባቲ፡ ብልሹው፡ ጥፉሽ፡ ጨፍላቒ፡ ዓመጸº ስርዓት ብምእላይ፣ 

ብሓደ ደሞŒራስያውን ፍትሓውን  ስርዓት ንምትÃእ፡ ሓያል መሪሕነት የድሊ። ድልዱል ሕመረት 

ናይ ንቑሕ፡ ቅኑዕ፡ ብቑዕ፡ ፍትሓዊ፡ ውፉይ፡ ስጡም ሓባራዊ መሪሕነት ምምዕባል ይሓትት። 

ብርግጽ፡ ውሁድ ƒሰራርሓ ናይ ሓደ ተሪር ውሽጣዊ ሓድነትን ሰፊሕ ህዝባዊ ተቐባልነትን ዘለዎ፣ 

Ãብ ፍጹም ቅንዕናን ውፉይነትን ዚምንጭው ሓይልን ፍናናዊ ስልጣንን ዚውንን ጕጅለ መራሕቲ 

ይጠልብ። ተሓታትን ግሉጽን ምሕደራ፣ ብመሰረት መምዘኒ ብቕዓት ዚሰርሕ ሓቀº፡ ጽፉፍ፡ 

ዘይሻራዊ ሲቪላዊ ƒገግሎት ምህናጽ የድሊ። 

ምንቅስቓስ ንልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ƒብ ሃገርና፡ ንÊሉ ኤርትራዊ ግቡእ ሰብƒዊ ƒኽብሮት፡ 

ማዕረ መሰል፡ ማዕረ ናጽነት፡ ማዕረ ዕድል ዚህብ፣ ሰላም፡ ፍትሕን ራህዋን ዘስፍን፣ ƒብ ÷ሉ  

ፖለቲÃዊ፡ ቍጠባዊ፡ ማሕÅራውን ባህላውን መዳያት ሃገራዊ ህይወት ዘሳትፍ፣ ግሉጽን ተሓታትን 

ቅዋማዊ ስርዓተ መንግስቲ ንምትÃል Œንብገስ ትዕድም። 

ንዝያዳ ሓÅሬታ ƒብዚ:- eri.eps2020@gmail.com     

መርÅብ ሓÅሬታ ብተሎ Àጅምር ኢዩ። 

  

31.03.2020 


