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ክቑጠብ ብተደጋጋሚ ዝቐረበሉ ምሕጽንታን መጠንቀቕታን ብብደA ምንጻጉ፡ ብIጋድ፣ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ውድብ
ሕቡራት መንግስታትን Eምነት ስIኑ፡ ተደራራቢ ማEቀብ ተበይንዎ ኣብ ከቢድ ዓቕሊ ጽበት ወዲቑ ኣሎ። ጸረ ሰላምን
ጸረ ህዝብን ባህርያቱ ኣብ ህዝብታትና EናተቓለA ብምምጽUን፡ ብተደራራቢ ማEቀብ ስለዝተሓንቀን፡ ከቢድ ናይ ወጻI
ሸርፊ ኣጋጢሙዎ ኣሎ። ስለዝኾነ ድማ፡ ብላEለዎት ጀነራላቱን ናይ ድሕንነት ሓለፍትን ኣቢሉ፡ ምስ በደዊንን ራሻይዳን
ተመሳጢሩ፡ ኤርትራውያን ብምስግጋር፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዶላራት ክግሕጥ፡ ወይ ድማ ውሽጣዊ ኣካላት ሰብነቶም
ብምምዝሓቕ ናብ Eዳጋ Eናውረደ ጥርሑ ዝተረፈ ካዝንU ክመልE ናብ ዝኸፍA ጨካን ወፍሪ ተሸሚሙ ኣሎ። Eዚ ድማ
ንህዝብታት ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንሰብኣውያን ማሕበራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣዝዩ ብሩህ ኮይኑ ኣሎ። ብሓጺሩ
ንምግላጽ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ፖሎቲካውን ማሕበረ-ቁጠባውን ቅልውላው ተሸሚሙ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ
ለኻኪሙ ክጠፍE ዓቕሊ-ጽበታዊ ምEግርጋር ከካይድ ጸኒሑን ኣሎን። ብኣንጻሩ ንሕና ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ነዚ
ብሱል ወድዓዊ ኩነታት'ዚ ብብቕዓት ናብ ረብሓ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ክነውEሎ ኣይከኣልናን።
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታትን Eዱማት ኣጋይሽን፡- ንሕና ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ Eነካይዶ
ዘሎና ተጋድሎ፡ ርUይ ብኩራት ተሳትፎ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ መንEሰያት ድማ ብፍላይ፡ ኣጋጢሙና ጸኒሑን ኣሎን። ነዚ
ዓብይ ሃጓፍ ብምEባስ ቀልቢ ህዝብታትና ክንስሕብ፡ ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ናይ ምሕዝነታት ውUል
Eናኣሰርና ጸኒሕና Iና። ንኣብነት፡- ሃምኤን ኤዲኪን። Eንተኾነ ግን ዘድምE ፍረ-ቃልሲ ኣይረኸብናን። ናይ ውድቀታትና
ቀንዲ ምኽንያት ንምልላይ ኣብ ልዙብ መንፈስ ዝተመስረተ ምይይጥን ገምጋምን ክንዲ ምትኳር፡ ኣቋራጭ ፍታሕ
ንምንዳይ፡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፣ ሲቪክ ማሕበራትን ህዝብን ዝሳተፉዎ፡ ሃገራዊ ዋEላ፡ ቀጺሉ ድማ፡ ሃገራዊ ጉባኤ ናብ
ምግባE ተጓየና። Eዞም ዓበይቲ መጋባEያታት ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ዘለዎም ፋይዳ ርዱE ኮይኑ፡ ኣብ ዓሚቕ
ገምጋም ህሉው ኩነታት ሃገርናን ህዝብታትናን ዝተመስረተ፡ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ-ህንጻን ኣብ ምሕንጻጽ፡ ብመንፈስ
ስኒትን ምክብባርን ዝመርሑና ኣካላት ኣብ ምቛም፡ ናይ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ርUይ ብኩራት ዝተወደበን ብቑEን
ኣመራርሓ፡ ዝተበገሱሉ Eላማ ኣየAወቱን።
ብEምነት ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ተጋድሎ፡ ፖሎቲካዊ ውድባት ቃልሲ ህዝቢ ናይ ምምራሕ
ሓላፍነት ክሽከሙ፡ ህዝብታትና ድማ፡ ዓንዲ ሕቖ ሰውራ ኮይኖም ክቃለሱ ይግበOም፤ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ዝቦቐላ
ሲቪክ ማሕበራት ድማ፡ ልሳን ህዝቢ ኮይነን፡ መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ንዝሓንጸጹዎ ፖሎቲካዊ Eላማ Eሙናት
ኮይኖም ንረብሓ ውጹዓት ብተወፋይነት ክቃለሱ ተጽEኖ ዘEርፉ ክኾኑ ይግባE ዝብል Eዩ። ንሕሉፍ ጉEዞና በዚ መንጽር
ክንርI Eንከሎና፡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፣ ሲቪክ ማሕበራትን ህዝብታትናን በዚ መርሆ'ዚ ተገሪሖም ይዋስU ነይሮምን
ኣሎዉን ዘብል ኣይኮነን። ክንክተሎ ዝጸናሕና ኣንፈት፡ ኣቋራጭ ፍታሕ ንምንዳይ ዝዓለመ ናይ ሃውሪ ኣከያይዳ Eዩ።
ስለዝኾነ ድማ፡ ርUይ ናይ Eማማትን ሓላፍነታትን ምትሕውዋስ ኣጋጢሙ ጸኒሑ ኣሎ። ብርግጽ Eዚ ምድውዋስ'ዚ
ውጽIት ርUይ ናይ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ሕመቕ Eዩ። መፍትሒU ድማ፡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ብቑE ኣመራርሓ
ብምምEባል'ምበር ህዝብን ሲቪክ ማሕበራትን ካብ ዓውዲ ቃልሲ ብምግላል ወይ Eሽስ ብምባል ብፍጹም ኣይኮነን።
ብስEነት መሪሕ ፖሎቲካዊ ሓይሊ፡ ን10ተታት ዓመታት ክሳቐ ዝጸንሐን ካብ ደውታ ሓሊፉ ናብ ምንቁልቋል ገጹ ዘምርሕ
ዘሎ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ቃልስና፡ ብመንገዲ ሕውየት ንቕድሚት መሪሹ ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ብብቕዓት ዝፍጽም፡ ህዝብን
ሃገርን ካብ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ናይ ብርሰት ሓደጋ ብምድሓን፡ መጻIOም ብዘተኣማምን ንምውሓስ ዓቲቡ ዝቃለስ፡ ኣብ
ቅኑE ራEይ ዝተመስረተ ሰኩላር ሕብረ ብሄራዊ ግንባር ምምስራት የድሊ Eንብል ዘሎና፡ ኣብ ላEሊ ካብ ዝጠቐስናዮ
ክውንነትና ብምብጋስ Eዩ።
ኣባላት ሰኩላር ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ዝኾኑን ኣብ ዘላቒ ፖሎቲካዊ Eላማታት ሓባራዊ ኣረኣEያ ዘለዎም ፖሎቲካዊ
ሓይልታት ድማ፡ ብደረጃ ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ግንባር ይኹን ክሳብ ሓድነት ዝኸይድ ውUል ክኣስሩ ዘይገሃስ መሰሎም
Eዩ። Eንተኾነ ግን፡ ዝኾነ ይኹን ካብ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ወጻI ዝEሰር ውEል ሓድነት ይኹን ምሕዝነት፡
ንተባራEትን Eዋናውያንን Eማማት ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ዝጻረር ክኸውን ከምዘይብሉ ደሚቑ ክስመረሉ ዝግባE Eዩ
Iሉ ውድብና ይኣምን።
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታትን ወከልቲ መሓዙት ፖሎቲካዊ ውድባትን ኣገደስቲ ውልቀ-ሰባትን፡- ህዝብን ሃገርን ኤርትራ
ኣንጸላልዩዎም ካብ ዘሎ ናይ ብርሰትን ምብትታንን ሓደጋ ብዘተኣማምን ንምድሓን፡ ካብ ወሳኒ ተሳትፎ መንEሰያት
ኤርትራ ወጻI ዝሕሰብ ኣይኮነን። ኣብ'ዚ Eዋን'ዚ፡ መንEሰያትና፡ ካብ ስቕታ፣ Eንታይ ገደሰንን ርሑቕ ስደት ምምEዳው
Eናተናገፉ፡ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን ታሪኻዊ ጉቡOም ክፍጽሙ ኣብ ወጻI ሃገራት ሰፊሕ ምልEዓልን ቃልስን ከካይዱ
ይረኣዩ ኣሎዉ። ኣብ ውሽጢ ሃገር'ውን ምልክታት ተቓውሞን ቃልስን ክቕልቀሉ ይጅምሩ ኣሎዉ። ኣብ ኣስመራ፡ ብ21
ጥሪ 2013 ኣብ ፎርቶ ዝተኻየደ ታሪኻዊ ስርሒት ብምድጋፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ዓለማት ዝተሰላሰሉ ናይ ደገፍ ሰላማዊ
ሰልፍታት፡ ብወሳኒ መልክU መንEሰያትና ዝተሳተፉሉ ብምዃኑ፡ ከም ዓብይ መረጋገጺ ዝውሰድ Eዩ።
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ኩላትና ከምንፈልጦ፡ ኣብ ወጻI ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ መንEሰያት ኤርትራ፡ መሊU
ዘይተጠርነፈ፣ ብቕዓትን ተሞኩሮን ዝጎድሎ ምዃኑ ካብ ኣከዋውናU ምግንዛብ ይከኣል Eዩ። ብተወሳኺ ካብ ብሄራዊ፣
ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ክውንነት ህዝብታትና ዝብገሱ ድሕረታት ኣብ መንEሰያትና ምህላዎም፡ ኣብ ሓድነት ቃልሲ
መንEሰያት ኤርትራ ዝተፈላለዩ ኣሉታዊ ተርEዮታት ክንጸባረቑ ይረኣዩ። ልUኻት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ይኹን
ካልOት ናይ በለጽን ትምክሕትን ሓይልታት'ውን፡ ቃልሲ መንEሰያት መሳርሒ ክገብሩዎ፡ Eንተዘይሰለጦም ድማ ብEሸሉ
ንምብርዓኑ ላEልን ታሕትን ክብሉ ይረኣዩ ኣሎዉ።
ኣብ'ዚ Eዋን'ዚ ኣብ ቃልሲ መንEሰያት ኤርትራ ዝሓሸን ሰፊሕ ጽልዋን ደገፍን Eናረኸበ ዝኸይድ ዘሎ፡ ስምረት
መንEሰያት ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር(ስመኤድሃ) Eዩ። Eዚ ውደባ'ዚ ኣብ መኣዲ ዘተ ደብረ-ዘይቲ ዝተመስረተ ኮይኑ፡
ድሕሪ ዓመት ጉባኤ ከካይድ ዝሓንጸጾ መደብ ንምትግባር ጻEርታት ከካይድ ይርከብ። ስለዝኾነ ድማ፡ Eቲ ብህግደፍ ይኹን
ሓይልታት ትምክሕትን በለጽን ዝካየድ ዘሎ ጽUቕ ወፈራ፡ ብቐንዱ ናብ ስምረት መንEሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር
ዘቕንA ምዃኑ ኣየካትEን። ሓደ ካብ'ቶም ዓበይቲ ኣበርዓኒ ናይ ወፈራ ኣጀንዳታት ድማ፡ ስመኤድሃ ማEከሉ Iትዮጵያ
ምግባሩ Eዩ። ብተወሳኺ፡ Iትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና Iዳ ተEቱ ኣላ፤ ካብ Iትዮጵያ ዝብገስ ቃልሲ ክEወት
ኣይክEልን፤ ጉዳይ ኤርትራ ብኤርትራውያን፤ ዝብሉ ኣደናጋሪ ኣጀንዳታት ብምልዓል'ውን Eዩ።
ከም ሓቂ፡ Iትዮጵያ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና Eታ ዝቐረበትን ተተኣማምን መንጠሪትና ምዃና ዘይከሓድ Eዩ።
መንግስቲ Iህወደግ ድማ፡ ኣብ ጉዳይ ነጻነትን ልኣላውነትን ሃገርና ነቕ ዘይብል መርገጺ ሒዙ ዝመጸ Eዩ። መስርሕ
ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ፡ ብቐንዱ ንህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ደቁ ዝምልከት Eዩ፤ ካልOት ናይ ግዳም
ሓይልታት ብሓፈሻ፡ Iህወደግ ድማ ብፍላይ፡ ካልኣዊ ተራ(ደጋፊ ተራ) ከምዘለዎ ብEዉጅ Eናረጋገጸ ዝመጸ፡ ደለይቲ
ለውጢ ኤርትራውያን፡ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይና ዝጸረየ ሓባራዊ ፖሎቲካዊ ኣረኣEያ ክህልወና Eናሓገዘና ዝጸንሐን ዘሎን
Eሙን መሓዛ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ Eዩ።
Iህወደግ፡ ፖሎቲካዊ ባህሪU ይኹን ሕሉፍን ህሉውን ተሞኩሮU ምስ EንርI፡ ናይ ግዳም Iድ ምትEትታውን ተጽEኖን
ዘይቅበል፡ ኣብ ህዝቡ ጽኑE Eምነት ዘለዎ ዲሞክራስያዊ ሓይሊ ምዃኑ ኣረጋጊጹ Eዩ። Iህወደግ ናይ ትማልን ሎሚን
ፖሎቲካዊ መንነቱ፡ ብቕንዱ ኣብ ናይ ህዝብታት Iትዮጵያ ዘላቒ ረብሓ ዝተመስረተ ነይሩን ኣሎን። ናይ ጽባሕ
ኣከዋውናU ድማ ካብ ናይ ትማልን ሎምን ፖሎቲካዊ መንነቱ ክቕይር ዝገብሮ ምኽንያት ኣይንምልከትን፡፡ Eዚ ፖሎቲካዊ
ባህሪ'ዚ ዝሓዘ ውድብን ንሱ ዝመርሖ መንግስትን ድማ፡ ናይ ህዝብታትናን ዲሞክራስያዊ ቃልስናን Eሙን መሓዛ ክኸውን
ዝገበሮ'ምበር፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና ክሓማዙቕ ዝድርኾ ባህሪ ክህልዎ ኣይክEልን።
Eቲ ዘይክወል ሓቂ Eዚ Eናሃለወ፡ ልUኻት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ይኹን፡ Eቶም ውድቀት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ቀረባ
Eዋን ምዃኑ ዝተገንዘቡ፡ ንIሳይያስ ኣልጊሶም ቦትU ተኪOም ጸረ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዓቒቦም ክቕጽሉ ዝህንደዱ
ዘሎዉ ተበለጽትን ሓይልታት ትምክሕትን፡ ኣብ ልEሊ Iትዮጵያን መንግስቲ Iህወደግን መሰረት ኣልቦ ጸለመን ክስን
ዝድርድሩ፣ Iትዮጵያ ከም መንጠሪት ተኣማሚኖም ኣብ ልEሊ ዝቃለሱ ዘለዉ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ብሓፈሻ፡ ኣብ ልEሊ
ስመኤድሃ ድማ ብፍላይ፡ ተጻብOOም ኣሐይሎም ዝጓየዩ ዘለዉ ንምንታይ Eዩ ዝብል ሕቶ ክንምልስ የድሊ። Eቲ ሓቂ
ንጹርን ዘየካትEን Eዩ። ብIህወደግ ዝምራሕ ዘሎ መንግስቲ Iትዮጵያ Eናመዝገቦ ዝኸይድ ዘሎ፡ ሰላም፣ ዲሞክራስን
ምEባለን፡ ንህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንቃልሲ መንEሰያት ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ኣወንታዊ ጽልዋ ከምዘEርፍ
ይፈልጡ'ዮም። ንቑሕን ዲሞክራስያውን ተሳትፎ መንEሰያት ኤርትራ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ድማ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት
ህግደፍ ካብ ስሩ ከይመሓወ ደው ዘይብል፡ ንሓይልታት በለጽን ትምክሕትን ድማ፡ ናይ ስልጣን ሸውሃቶም ካብ ብጊሓቱ
ዘበርEን ብምዃኑ Eዩ። ካልE ዝኾነ ይኹን ምኽንያት የብሎምን። ስለዝኾነ'ውን ቃልሲ መንEሰያትና ብሓፈሻ፡ ስምረት
መንEሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገርን ድማ ብፍላይ፡ ሒዙዎም ዘሎ ዓበይቲ መደባት ብብቕዓት ከAውትን፡ ኣብ'ቲ
ዝምስረት ሰኩላር ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር፡ መንEሰያትና ወሳኒ ተርOም ዝጻወቱሉ ኩነታት ንምፍጣር Eቱብ ጻEሪ ክነካይድ
የድሊ። ካልE ካብ ሕሉፍ ተሞኩሮ ሰውራና ብምብጋስ Eንግንዘቦ ታሪኻዊ ሓቂ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ፍርቂ ኣካል
ሕብረተሰብና ምዃነን ጥራሕ ዘይኮናስ፡ ኣብ ነጻነታዊ ተጋድሎና ዝተጻወተO ታሪኽ ዘይርሰO ጅግንነት Eዩ። ኣብ ትሕቲ
ፋሽሽታዊ ስርዓተ ምሕደራ ህግደፍ ግን፡ ካብ ቀንዲ ግዳያት ኮይነን ዘለዋ Eየን። ስለዝኾነ'ውን ዓወት ዲሞክራስያዊ
ቃልስና፡ ብዘይ ተሳትፎAን ዝሕሰብ
ስለዘይኮነ፡ ግቡE ቱኽረት ተዋሂቡወን፡ ተሳትፎAን ከEዝዛ Eቱብ ጻEሪ ክነካይድ
ይግባE። ብተወሳኺ ሙሁራት ኤርትራውያን ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ዘለዎም ዘይትካE ተራ ኣብ ጸብጻብ ብምEታው
ተሳትፎOም ንምEዛዝ ክንጽEት የድሊ።
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታት፣ ወከልቲ መሓዙት ውድባትን ኣገደስቲ ውልቀ-ሰባትን፡- መሪር ተሞኩሮ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ሃዋሳን ጉEዞ ኤሃባደለን ኣብ ኣEሙሮ ነብሲ ወከፍና ኣምቢሩዎ ዘሎ ስምብራት ኣይንስሕቶን። Eነሆ
ድማ ሎሚ፡ ናብ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ክንኣቱ ካብ ዝውሰን ልEሊ ሹዱሽተ ኣዋርሕ ሓሊፉ ኣሎ፤ ቅድመ ምድላው 2ይሃገራዊ ጉባኤ ከይፈለምና Eንከሎና፡ ካብ ሹዱሽተ ወርሒ ንታሕቲ ተሪፉና ኣሎ። ብርግጽ ን2ይ ሃገራዊ ጉባኤና ኣብ
Eነካይዶ ቅድመ ምድላው ዝጠቕሙ፡ ብፈጻሚት ባይቶ ዝተጀማመሩ መድረኻት ዘተ፡ ዘተባብU Eዮም። Eንተኾነ ግን፡ ኣብ
ጸቢብ ዓንኬል ዝተሓጸሩ'ዮም ጥራሕ ዘይኮነስ፡ Eኹል ጊዜን ጽፉፍ ቅድመ ምድላውን ዝጎድሎም'ዮም። ኩላትና ከም
ዘይንስሕቶ፡ ኣብ ምቛም ኣሰናዳዊት ሽማግለ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ፡ ተሞኩሮ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ዋEላን ሃገራዊ ኮምሽንን
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ብምድጋም፡ ነብሰ ቅትለት ኣይክንፍጽምን Iና ንብል። ስለዝኾነ'ውን ካብ ዝሓለፉ መጋባEያታትና Eኹል ትምህርቲ
ረኺብና፡ Eዉት 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ክነሰላስል ምEንቲ፡ ሓባራዊ ኣረኣEያ ክነጥሪ ዘብቅዓና፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርናን
ህዝብታትናን ዝተመሰረተ ብሱል ፖሎቲካዊ ገምጋም ክዳሎ፣ ንድፊ ፖሎቲካዊ ቻርተርና፣ ሕገ ህንጻናን Eንሕንጽጾም
መድረኻዊ Eማማትን ድማ፡ ኣብ ሓባራዊ ፖሎቲካዊ ገምጋምና ዝተመስረቱ ክኾኑ ይግበOም ንብል። ናብ'ዚ ደረጃ'ዚ
ንምብጻሕ ድማ፡ መራሕቲ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኣባላት ባይቶን ወጻI ካብ ባይቶን፡ ብሰፊሑ ዝዝትይሉ መድረኽ
ክኽፈትን፡ ናብ ጉባኤ ዝቐርቡ ወሰንቲ ንድፍታት ሓባራዊ Eግበት ክነጥሪ የድሊ ንብል። Eትቐውም ኣሰናዳዊት ሽማግለ፡
''ትኣምኖ ልIኽካ Eንታይ ተረፈኒ ኣይትበል'' ዝብል ምስላ ወለድና ከም መሰረታዊ መርሆኣ ገይራ Eትነጥፍ ኣካል
ክትከውን ይግባE ንብል።
ብኣጋጣሚ መኽፈቲ 6ይ-ውድባዊ ጉባኤና፡ ደጊምና ክነስምረሉ ንደሊ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣሎ፡፡ 2ይ-ስሩE ኣኼባ ኤሃባደለ፡
ብጉዳይ ስዉE ሓበርበኛ ሓምድ Iድሪስ ዓዋተ፡ ደምሓኩኤ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ዝተኸተሎ ኣተኣላልያን ፖሎቲካዊ
ቻርተርን ሕገ ህንጻን ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብምጥሓስ፡ ዘመሓላለፎ ናይ ምድስካል ስጉምትን
ንመሰረታዊ ዲሞክራስያዊ መትከላት ዝሃረመ Eዩ Iልና ንኣምን፡፡ ከም ውጽIቱ ድማ፡ ነቲ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ
ሓይልታት ዝጸንሐ ዘይምትEምማን መሊሱ ዘEሞቐን፡ ንንጥፈታት ኤሃባደለ ዘደስከለን ብምዃኑ፡
ብግቡE ተገምጊሙ
ኩላትና Eንመሃረሉ መፍትሒ ክቕመጠሉ ይግባE Iልና ንኣምን።
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታት፣ ወከልቲ መሓዙት ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ኣገደስቲ ውልቀ-ሰባትን፡- ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ
ሓደጋ ብርሰት ምድሓን ከም ቀንዲ EላማU ዝገበረ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ብቐንዱ ሓላፍነት ህዝብታት ኤርትራን
ተቓለስቲ ደቁን ምዃኑ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን። ግን ድማ ብዘይ ደገፍ ፈተውትን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ንበይንና ጥራሕ
ንሽከሞ Iና ምባል ካብ ውድዓውነት ምርሓቕ Eዩ። ስለዝኾነ'ውን ዲሞክራስያዊ ቃልስና፡ ብዘተኣማምን ኣብ ምEዋት፡ ናይ
ፈተውቲ ህዝብታት፣ መንግስታት፣ ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ሰብኣውያን ማሕበራትን፡ ፖሎቲካዊ፣ ማሕበረ ቁጠባዊ፣
ዲፕሎማስያውን ደገፍ የድልየና Eዩ። ነዚ ንምርካብ ድማ ከይሰልከና ክንዓየሉ ዘሎና ይኸውን። ኣብ ቀረባና፡ ብዘይ
ብዙሕ ድኻምን ከልበትበትን ዝርከብ ሓፊስካ ዘይውዳE ተሞኩሮ Iህወደግን መንግስቲ Iትዮጵያን ኣሎ። Eንተኾነ ግን፡
ደገፍ Iህወደግን መንግስቲ Iትዮጵያን ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና፡ ዘለዎ ተራ ኣገዳሲ ምዃኑ ብሩህ Eናሃለወ፡
ብሓይልታት በለጽን ትምክሕትን ኤርትራውያን ኣብ ልEሊ መንግስቲ Iትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጸለመ ወፈራ፡ ኣዝዩ
ከቢድን ዝተሓላለኸን ምዃኑ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንርEዮ ኣሎና። ካብ Iህወደግ፣ መንግስቲ Iትዮጵያን ህዝብታት
Iትዮጵያን Eንረኽቦ ኩሉ መዳያዊ ደገፍ፡ ንረብሓ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ብግቡE ጸንፊፍና ክነውEሎ EንኽEል፡ ንዝንዝሑ
ዘሎዉ ሓደገኛ ናይ ጸለመን ምድንጋርን ወፈራታት፡ ብዘይንሕስያ ክንገጥሞምን ክንስEሮምን ምስ EንበቅE ጥራሕ Eዩ
ንብል። ደገፍን ደሊና፡ ግን ድማ ንዝፍነዉ ዘለዉ መርዛም ሸርሕታት ብትብዓት ምምካት ተሰኪፍና፡ Eንሰግሮ ሩባ ይኹን
Eንድይቦ ዓቐብ ከምዘይህሉ ኣትኩሮት ክንገብረሉ ዘሎና ይኸውን ንብል።
ኣብ መደምደምታ፡- መንግስቲ Iህወደግን ህዝብታት Iትዮጵያን ኣብ ልኣላውነትን ነጻነትን ሃገርና ዘለዎም ጽኑE መርገጽ
ዝድነቕ ኮይኑ፡ ካብU ንላEሊ፡ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ቃልስና፡ ብንጹር ራEይ ክንመርሕ ክህቡና ንዝጸንሑ ፖሎቲካዊ
ደገፋት፡ ከይተሰከፍና፡ ብዛEባ ሃገራዊ ጉዳይና ክንመክር ዝኸፈቱልና መድረኻት፡ ኣኽብሮትናን ምስጋናናን ዝለዓለ ምዃኑ
Eገልጽ። ሃገሮም ገዲፎም በብEዋኑ ናብ Iትዮጵያ ዝስደዱ ዘሎዉ ብዓሰርተታት ኣሽሓትት ዝቑጸሩ
ወገናትና፡
ከምU'ውን ካብ ቤት ማEሰርቲ ግብጺ ዝተመለሱ ስዱዳት ኤርትራውያን፡ ብሕውነታዊ መንፈስ ተቐቢሎም፡ መጽለሊ ካብ
ምሃብ ጀሚሩ፡ ኣብ ከተማታት ብሰላም ክነብሩ፣ ክሳብ ዝለዓለ ናይ ትምህርቲ Eድል ክረኽቡ፡ ንዝሓሸ መነባብሮ ናብ
ሳልሳይ ሃገር ክሰግሩ Eናገበሩዎ ዝመጹ ምድግጋፍ፡ ብስም ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ ክብ ዝበለ ምስጋና ክቕርብ
ይፈቐደለይ፡፡ ንመጻI'ውን ብሩህ መጻI Eድል ስደተኛታት ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ መንEሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ኣብ
ምጥጣሕ፡ ከምU'ውን መስርሕ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ኣብ ምጥንኻር ምድግጋፎም ከዛይዱ EጽውE።
ጽን Iልኩም ስለዝሰማEኩምኒ ኣመስግን፡
ዓወት ን6ይ-ውድባዊ ጉባኤና!!
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