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ደምዳሚ መግለጺ 
ኣሰናዳIት ሽማግለ ሃገራዊ ዋEላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ 

ጽኑE ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ! 
ኵሉ ፈታው ነጻነትን ዲሞክራስን ሰላምን ! 

ኣብ ሃገርና ዘሎ ተኣፋፊ ኵነታት ንዓኻትኩም ስዉር ኣይኰነን፡፡ Eቲ ዘሎ ሽግራት ኣብ 
ቊጠባዊ ምዝመዛን፣ ኣልቦነት ሕገ መንግስትን፣ ምጭፍላቕ መሰላትን ወ.ዘ.ተ. ጥራሕ 
Aይተሓጽረን፡፡ የግዳስ ኵኔው ጭብጥ ጸገም ሓሊፉስ ኣብ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ ህላወ ሃገራዊ 
ሓድነት Aንጸባሪቑ፡፡ Eዚ ሽግር’ዚ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. Eንዀነ’ውን ብቐጥታ 
ክመዓራረ ዝኽEል ጉዳይ ኣይዀነን፡፡ ናይዚ ምኽንያት ከA፣ ሓደ ካብቶም መሰረታዊ 
ዓንድታት ህዝቢ ስለ ዝተሃርመ፡፡ ብU መሰረት ድማ ኣድላይነት ሃገራዊ ዋEላ ንዅሎም 
ክፍልታት ህዝብና፡ ማለት ፖለቲካውን ብሔራውን ሃይማኖታውን ባህላውን Eንዳውን 
ጉጅላውን ምልAቱ Eዙዝ ይገብሮ፡፡ ዋላ’ኳ ሓደ ናይ ሓባር ሃገራዊ ቻርተር ኣድላይነት ከም 
ዘለዎ ኣብ ኩሉ ፖለቲካዊ መግለጺታትን ማሕበራዊ ርክባትን ብተደጋጋሚ ካብ ዓሰርተታት 
ዓመታት Aትሒዙ ከም ሕቶ EንተተላEለን ካብ መጋቢት 1999 ኣትሒዙ ምምስራት 
ምሕዝነት ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ Eንተተረጋገጸን ትግባሪU ብዝተፈላለየ ኵነታት ብርሃን 
ክርI ኣይከኣለን። ሎሚ ግን Eንሆ በዚ መግለጺ’ዚ ሕቶ ሃገራዊ ሓድነት ኣብ ተግባር 
ንኽውEል ተበጊሱ ኣሎ። ነዚ ንምፍጻሙ ድማ ገለ ሒዶት ኣዋርሕ ዝተሪፎ ይመስል፡፡ ነዚ 
ንምስልሳል ከA Eንሆ ኣሰናዳIት ሽማግለ ካብ ፖለቲካዊ ውድባትን ስቪካውያን ማሕበራትን 
ብመሰረት ለበዋታት ኣብ ሓምለ 2009 ዝተገብረ ሓፈሻዊ ዓውደ መጽናEቲ (work shop) 
ቆይማ’ላ፡፡ ድሮ ድማ ቀዳማይ ኣኼባ ምስንዳኣ ኣካይዳን ኣብ ዝመጽE ዘሎ ወርሒ ሓምለ 
2010 ዋEላ ከም ዝጋባE ወሲናን። 

ዎ ውፉይ ሓፋሽ ህዝብና! 

 ኣማIት ኣሽሓት መስዋEቲ ዝተኸፍለሉ ሃገር ህልውንUን ሓድነቱን ምርግጋUን ኣብ ዋጋ 
Eዳጋ ክኣቱ ኣይምተገብAን፡፡ ኮይኑ ግን ብሰንኪ ጭቆና ምልካዊ ስርዓት ባህልን ታሪኽን 
ሃገራዊ ረብሓታትን ክኽበር ኣይተኻEለን። ህልዊ ምልካዊ ስርዓት Aብ ኤርትራ ግና 
ብሕሳባት ስልጣን ተዋሒጡ ብዝኾነ ዋጋ ብሕማቕ ተግባራቱ ክቅጽል ስለ ዚመረጸ፣ ንሕቶ 
ሃገራዊ ሓድነት ንሓደጋ ክሳጥሕ ገይሩዎ፡፡ ካብዚ ንምግልጋል ድማ’ዩ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ 
ሓይልታትን ስቪካውያን ማሕበራትን ብህጹጽ መንገዲ ሃገራዊ ዋEላ ክሰርሕ ተደፋፍA፡፡ 
መድረኽ ሃገራዊ ዋEላ ከA ኣብ ዲሞክራሲ ዝኣምኑን ሕቶ ሃገራዊ ሓድነት ንምርግጋጽ  
ዝጽEዱ ሃገራዊ ሓይልታት ዘጠቓልል ኴይኑ፣ Eዘን ሓይልታት EዚAተን Eቲ ዋEላ ምቹE 
ቀጥታዊ ዘተ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ክፍልታትን ኮማት-ሕብረተሰብናን ኣገዳስነት Aለዎ፡፡ Eዚ 
ድማ ሓደ ስጉምቲ Aብ ስጕምቲታት ሕቶ-ሃገራዊ-ሓድነት ኴይኑ፡ ንምስራጽ ኵሉ ዝሰማማዓሉ 
ዲሞክራስያዊ መንግስትን ሃገራዊ ትካላትን ኣብ ግምት ዘEቱ ይኸውን። 

ዎ ጽኑE ህዝብና! 

Eዚ ዋEላዚ ብደሞክራስያዊ ለውጢ ንዝኣምኑ ዝተፈላለየ ሃገራውያን ሓይልታት ዝሓቊፍ 
ኴይኑ፡ EላምU ከኣ ኣብዚ መድረኽዚ ሃገራዊ ቻርተርን ናይ መጻI ዲሞክራስያዊ  መልክE 
ዝሓዘ ቅዋምን ንምጽዳቕ Eዩ። ብተወሳኺ ኵሎም ኣንጻር ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ዝኾነ ተቓወምቲ 
ክሳብ ምውዳቕ Eቲ ስርዓት ኵሉ ዓቅምታቶም ብምውህሃድ ክሰርሑ፣ ንድሕሪU ዚኸይድ 
Eማማት መሰጋገሪ መድረኽ ከጣጥሑን ይግባE፡፡ ክሳብ ህዝብና ንEU ዚውክሎ መንግስቲ 
ዝመርጽን ናይ ስልጣን ባዶነት ከይህሉን - Eሞ ድማ ብሰንኩ ልEላውነትን ሓድነትን ሃገርን 
ህዝብን ከይትንከፍ - Eሞ ብሰንኪ’ዚ ከA ክቡር መስዋEቲ ዝተኸፍለሉ ሃገር ኣብ ዋጋ-Eዳጋ 
ከይወርድ፡ ታሪኽ ሓላፍነት Aሰኪሙና Aሎ፡፡ 
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ዎ ውፉያት ክፍልታት ሕብረተ-ሰብና! 

ኣሰናዳI ሽማግለ Aብ ለካቲት 16-23/2010 ኣብ ዘካየደቶ ቀዳማይ ኣኼባኣ ናይ ባEላ 
ቴክኒካዊ ሽማግለታትን ብምቛም ውሽጣዊ ሕግታታን ሓፈሻዊ ናይ ስራሓታ መምርሕታትን 
ኣጽዲቛ፣ ስራሓታ Eትመርሕ ሰክረታርያ ከA መረጻ፡፡ ንምEዋት ዋEላ ከA ኵሉ ብደሞክራሲ 
ዝኣምን ክፍልታት ህዝብናን ሓይልታቱን ንምሳትፍ ትጽEር። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ንኵለን 
ውድባትን፣ ስቪካውያን ማሕበራትን፣ መላE ክፍልታት ሕብረተ-ሰብናን፣ ከምU ውልቀ 
ሰባትን ኣብዚ ዋEላዚ ንኽሳተፉ ኣሰናዳIት ሽማግለ መጸዋEታ ትገብር፡፡ ንሱ ድማ ኣብ 
መጻI ብEተውጽO መግለጽታትን ምልክታታትን ብEትገብሮ ንጥፈታትን በሪሁ ዚልለ 
ይኸውን። ብመትከል ከA ዝኾነ ሃናጺ ርEይቶ ዋንUን ቦታUን ብዘየገድስ ኣብ ዋEላ ቦታ 
ከም ዚህልዎ ነረጋግጽ፡፡ ጭርሖና ድማ ዝኾነ ይኹን ኣካል/ዜጋ ዘይምንጻልን፣ ዘይምርሓቕን፣ 
ዘይምስጋርን ዘይምምካሕን Eዩ! በዚ መሰረት ድማ  ኩሎም ጕዱሳት ዝሓሸ ስነ ሓሳባዊ 
ተሳታፍነት ንኽህልዎም ንጽውE፤ ምኽንያቱ ህዝብናን ሃገርናን ካብዚ ንላEሊ Iዩ ዝግበO። 

ዎ ጽኑE ህዝቢ ኤርትራ! 
ዎ መሓዙት ነጻነትን ደሞክራስን ሰላምን! 

Eዚ ዋEላ Eዚ ኤርትራዊ ይኹን Eምበር ኣብ ምስራጽ ዲሞክራስያዊ ባህልን ሰብኣዊ መሰላትን 
ኣብ ዓለምለኸ-ልምዲ ዝተመርኰሰ Eዩ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዞባዊ ከባቢU ምትEስሳርን 
ልዉውጥ-ሓባራዊ-ረብሓታትን ስለ ዘለዎ፡ ዞባዊ ከባቢU ድማ ኣብ ምEዋት ዋEላ ብምድጋፍ 
ተራU ንኽጻወት ኣሰናዳIት ሽማግለ ካብዚ ነቒላ መጸዋEታ ትገብር፡፡ ከምUውን ንዅሎም 
Aብ ነጻነትን፣ ደሞክራስን፣ ሰላምን፣ ምርግጋኣን ዝግደሱ ኣህጉራዊ መንግስታትን ኣህዛብን 
በርጌሳዊ ማሕበራትን ኣብ ምርግጋጽ ፍትሓዊ ባህጊታት ህዝቢ ኤርትራ ብመንገዲ ምድጋፍ 
ውጻIት Eዚ ታሪኻዊ ዋEላ’ዚ ተራOም ንኽጻወቱ ኣ.ሽማግለ ትጽውE። ህዝቢ ኤርትራ ከም 
ወትሩ ንመሓዝቱ ውፉይ ምዃኑ ብሓደ ሸነኽ፣ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ከA ምስ ኵሉ 
ኣEናዊ ተግባራቱን፣ ባህሉን፣ መትከላቱን ንህዝቢ ኤርትራ ፍጹም ከም ዘይውክል ከA 
ብካልE፣ ኣብ ግምት ክውሰድን፣ መሓዙት ህዝብና ክፈልጥዎ የድሊ። 

ዎ ውፉይ ሓፋሽ ህዝብና!  

ምEዋት ዋEላን ምርግጋጽ Eላማታቱን ብቀዳማይ ደረጃ ኣብ ተሳታፍነት ሓፋሽ ህዝቢ 
ኤርትራ ዝምርኮስ’ዩ፡፡ በዚ መሰረት ድማ መጸዋEታና ብሓደ ኴንና ዱልዱል ግንባር ብመንገዲ 
ሃገራዊ ሓድነት ብምስርጽ ንስርዓት ህግዲፍ ከነውድቕን ክንትክEን’ዩ፡፡ ኣብ ርጉE ሃገር 
ዲሞክራስያዊ ስርዓት ብምትካል ከA EላምU ንኩሉ ዜጋ ዝሓቁፍ ክውንነት ሓቂ ምግባር’ዩ። 
ስለዚ ንተዓዘብቲ ይኹን ወይ ተጠራጠርትን ደጊም ቦታ የለን፤ EምበAር ኵሉ ኤርትራዊ ኣብ 
ምEዋት Eዚ ሃገራዊ ዋEላዚ ተሳትፎU ከረጋግጽ ግድን ክህልዎ’ዩ። 

ዓወት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ! 
ስEረትን ውድቅትን ንዲታተርነት! 

ኣሰናዳIት ሽማግለ 
ሃገራዊ ዋEላ ንዘተን ንደሞክራስያዊ ለውጢ 

23 ለካቲት 2010 

              

               


