
ኣገዳሲ መጸዋዕታ ናብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ካብ ህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ዋዕላ ጀነቫ  

መእተዊ፦  

 ጽባሕ እቲ ንናይ ሃገርና ልዑላውነትን ነጻነትን ኣሕሊፍና ኣይንህብን ዝብል  ነድሪን መርገጽን ናይ ህዝብና ዘቃለሐን፣  

ነቲ ካብ ህዝቢ ተኸዊሉ ዝካየድ ዘሎ  ሽርሕታት ውልቀመላኺ ስርዓት ዝመከተን፣ ንሕቡራት ሃገራትን መላእ ዓለምን 

መርገጺኡ ዝነጸረ  ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝተሳተፍዎ ታሪኻዊ ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫ፣ ኣብ ታሪኻዊ መዓልቲ ሰውራ 

ኤርትራ - መስከረም ሓደ 2018 ዝተኻየደ ህዝባዊ ዋዕላ ብህዝቢ ዝተመርጸት ህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ቆይማ።   

መሰረታዊ ተልእኾኣን ናይ ግዜ መዋእላን ብተኸታታሊ ክልተ ህዝባዊ መግልጺታት ዘርጊሓ ምንባራ ዝዝከር እዩ።  

ዳግም ንምብራህ - መሰረታዊ ተልእኾኣ፣ ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ናይ ኤርትራውያን ህዝባዊ ቃልሲ 

ንምድልዳሉን ብክብ ዝበለ ደረጃ ተጠርኒፉ ናብ ኣድማዒ ሓይሊ ንምስግጋሩን፣ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝካየድ 

ቃልስታቱ ዘስምርን ዘወሃህድን ህዛብዊ ወኪልን ልኡኽን ንምፍጣር እዩ።  ህዝባዊ መዝነትን ቅቡልነትን ዘለዎ ፣

ብህዝቢ ዝተመርጸን ተሓታትነቱ ንህዝቢ ዝኾነን ልኡኽ ህዝቢ ንምቛም ናይ ኩልና  ንፍትሒን ሓርነትን ንቃለስ 

ኤርትራውያን ሓላፍነት እዩ።  

ህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ጀነቫ ብመሰረት ዝተዋህባ ተልእኾ ኣድላዩ መጽናዕትታ  ክተካይድ ድሕሪ ምጽናሕ እነሆ ነዚ 

ዝስዕብ መድብ ትግበራ ናብ ክቡር ህዝብና ነቕርብ፦ 

1.   ህዝባዊ ጥርናፈና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም፣ ኣብ ነንነብረሉ ቦታታት ምድልዳል።  ብሰንኪ ሕሱም 

ምላካዊ መግዛእቲ ህዝብና ኣብ ፈቐድኡ ዓለም ተበቲኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን፣ ብቦታ/ከተም/ ኣከባቢ 

ደረጃ ኩሎም ንፍትሒ ዝቃለሱን ኤርትራውያን ምጥርናፍን ኣብ ሓደ መኣዲ ኣብ ምድሓን ሃገሮምን 

ህዝቦምን ምስማርን፣ ንኩሉ እቲ ምልካዊ ስርዓት ዝፈጥሮ ሽርሕታትን ምትላላትን ብምፍሻል፣ 

ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ጎድኒ ልዑላዊት ሃገርን  ሓርነትን ህዝብን ንኽዓስሉ ምስራሕ።   

2. እቲ ብኣከባቢ/ከተማታት ዝተጠርነፈ ኣካላት፣ ብደረጃ ሃገር ንምጥርናፍ፣ ኣብ ሓደ ማእከላይ ቦታ 

ወከልቶም ብምልእኽ፣ ብደረጃ ሃገር ዝውክልዎም ይመርጹ። ዓቐን ናይ ሃገር ወከልቲ ከከም ዓቐኑ 

ኮይኑ ካብ  7  ክሳብ  10 ይበጽሕ። ክሳብ 15 መጋቢት 2018 ወከልቲ  ሃገራት  ናይ ምምራጽ ስራሕ 

ክውዳእ ነማሕጽን።   

3. እቶም ካብ ኩለን ሃገራት ዝተመርጹ ወከልቲ ሃገራት ፣ ኣብ ማእከላዊ ቦታ ኣብ ዝግበር ዋዕላ 

ተጋቢኦም፣ ሰፊሕ ናይ ዓወት ዓቢ ስትራተጂ የጽድቑን  ብዓለምለኸ ደረጃ ህዝባዊ ወኪልን ልኡኽን 

ይመርጹን።  እቲ ዓለምለኻዊ ወኪልን ልኡኽን፣ ብመሰረት ዝጸደቐ ዓቢ ስትራተጂን መደብን፣ ንኹሉ 

ቃልስታትን የወሃህድን፣ ዕላዊ ኣፈኛን ወኪልን ኮይኑ፣ ኣብ ኩሉ መድረኻት ይመርሕ።  ቦታን ግዜን 

ዋዕላ ኣብ ተኸታታሊ መግለጺታትን ክንሕብር ኢና። 

ተወሳኺ፦ 

1. ነዚ ኣብ ላዕሊ ብሕጽር ዝበለ ተዘርዚሩ ዘሎ እገዳሲ ህዝባዊ ዕማማት ንምስላጥን፣ ክንድቲ መድረኽ 

ዝጠልበና፣ ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ምድሓን ክንዕወት፣ መላእ ደልይቲ ፍትሒ ውድባትን ማሕበራትን 

ምንቅስቓሳትን፣ እዚ ዋኒን እዚ ከም ቀንዲ ዋኒኖም ክሕዝዎን ኣብ ምዕዋቱ ክተሓባባሩን ንጽውዕ። 

2. ኤርትራዊ ደምበ ፍትሕን ሓርነትን ሰሚሩን ተሓባቢሩን ሃገሩ ኣብ ምድሓን፣ ህዝባዊ ጥርናፈ ህዝባዊ 

ሓይሊ ፈጢሩ ንኹሉ ውዱብን ጥርኑፍን ትሕዝቶኡ ኣወሃሂዱ፣  ምልኪን ምልካውነትን ብምልጋስ፣ ናብ 

ጥጡሕ ሰላማዊ ዲሞክራሳያዊ ምስግጋር  ከም ዝውዕል ምግባር።  



3. እብ ኤርትራ ከጋጥም ንዝኽእል ምዕባለታት ለውጥታት፣ ሃገራዊ መጽናዕቲታትን ምድላዋትን 

ምግባርን፣ ንኹሎም ዓቕሚ ዘለዎም ምሁራት ኣበርክቶኦም ብምዝያድ ንድሕነት ሃገርን ህዝብን 

ሰላማዊ ምስግጋርን ከም ዝውዕል ምግባር። 

4. ነቶም ዝላዓለ ግዳያት ናይ ምልካዊ ስርዓት ዝኾኑ መንእስያትን ደቂ ኣንስትዮን ዝያድ ኣቓልቦ 

ምግባርን፣ ጸገማቶም ብምፍታሕ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ሓቀኛ ቦትኦም ምሃብ።  

 

 

መድምደምታ፦ 

ሃገርናና ህዝብናን ብምድሓን ናይ መልእ ህዝብና ሓርነት ምርግጋጽ ናይ ኩልና ዕግበት ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። 

በብዝመስለና ዓቢ መስዋእቲ ዝተኸፍሎ ቃልሲ ይካየድ ምህላው ርዱእ እዩ። ህዛባዊ ጥርናፈን ምቛም  ዓለምለኻዊ 

ህዝባዊ ወኪልን ንህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልስና ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ብምስግጋር ስሉጥን ኣድማዒን መንገዲ ብምዃኑ፣ 

ኩሎም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለዉ ኤርትራዉያን ክውንንዎን፣ ድምጾምን ጽዕርታቶምን ብምስማር ምልኪን 

ምልካውነትን ንምውጋድ ንበገስ።  ኣብ ከባቢና ዝካየድ ጥርነፈታት ኣደልዲልና፣ ናይ ሃገር ወከልትና ንምረጽ።  

ንዝያድ ሓበሬታ ኣድራሻና፦ ኢመይል   abiyassu5@gmail.com  ተለፎን፣ 0033769467278, 39 3245980876, 

47 94730411,  44 7508050586 

ዓወት ንህዝባዊ ጥርናፈን ምምራጽ ወከልቲ ህዝብን 

ልዑላዊት ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ንዘለዓለም ትንበር 

ህዝባ ብሕጊ ፍትሕን ይናበር 

ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉእትና 

 

ህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ጀነቫ 

mailto:abiyassu5@gmail.com

