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Eritrean Civic Democratic Movement 

ዕለት/Date:  20/05/2019                                                                            ቁ/መዝገብ/Ref.NO:  ECDM 05/2019/10/1 

 

 ቁሉዕ-መጸዋዕታ! 

 

ንኩቡራት ሓይልታት ምክልኻልን ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ! 

 

ከም ትፈልጥዎ፡ ኤርትራ ከም ናጻ ሃገር ካብ ትምስረት ጀሚራ፡ ኣዝዮም ዉሑዳት ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስቲ 

ኤርትራ፡  ብዘ-ዘዉተርዎ ኣሉታ ናይ ዉሽጥን ወጻኢን ሜላታት (ፖሊስታት) ንሂወትኩምን መጻኢ ዕድል ሃገርና ንሓደጋ 

ዘሳጥሔ ሙኻኑ’ዩ። 

 

ዘይቡቑዕነትን ዘይተደንየ ወጃሃላይነት ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት መንግስቲ ኤርትራ፡ ኣብ ቡዙሕ ኣጋጣሚታት ጉሁድ’ዩ ። 

ንቡሩን ጥዑይን ዝምድናታት፡ ምስ ናይ ዞባና ሃገራትን መንግስታትን ከራጋግጽ ዘይምኽኣሉ: ናይ ቀረባ ኣብነት’ዩ። ኣብዚ 

ሕጂ ኣብ መስርሕ ዘሎ ስምምዕ-ሰላም ምስ ኢትዮጵያ እዉን እንተኾነ፡ ኣብ ክንዲ ብህዝቢ ኤርትራ ዝተደገፈን ትካላዊ 

ኣጋባብን መስርሕን ሒዙ ዝሳላሰል፡ ብዉልቑ ብፕረሲደንትን ዉሑዳት ወከልቱ ዉልቀሰባት ተታሒዙ ዝካየድ ዘሎ: 

ኣርኣያ ድኽመቱ፡  ዘርጋግጽ ሓቂ’ዩ። 

 

ስላምን ርግኣትን ቀላቤታዊ ምትእስሳራት ስለዘለዎ፡ ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ : መላእ ህዝቢ ኤርትራ ምስ 

ሓይልታት ምክልኻልን ነቲ ናይ ሰላም ተበግሶ፡ ምስ’ዚ ዝስዕብ  ዕቐባታቱ ተቀቢልዎ፡ ኢልና  ንኣምን። 

 

• ቁቡልነትን ሕጋውነት ሰላምን፡ ንጡፍ ተሳትፎ ህዝቢ ብመገዲ ወከልቱ  ምስዘማልእ ጥራይ’ዩ ክራጋገጽ ዝኽእል። 

ስለዝኾነ ድማ ውሑዳት፡ ህዝቢ ቆጽሊ - ዘይንበሮሎም ( unelected ) ውልቀሰባት ኣብ ክንዲ መላእ ህዝቢ 

ኤርትራ ኮይኖም፡ እሞ'ኸኣ  ፍጹም ቡኹረት ጉሉጽነትን ተሓተታትነት  ዘለዎ፡ ንሓዋሩ ወሳኒ ዝኾነ ስምምዓት 

ክፍጽሙ ዘይግቦኦምን ዘይፍቀዶምን፡ ስለ ዝኾነ'ዩ። 

• ብቀረባ ከም እንካታተሎ ዝነበርና፡ ቡዙሓት ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን፡ ኣብ ዝተፈላለየ 

ኣገጣምታት ዝሃብዎ ፖሎቲካዊ መግለጺታት፡ ትንብህታቱ ሉዕላዉነት ሃገር ኤርትራ፡ ብኣዝዩ ረቒቕ-ጥበባዊ 

ብልሓት ንኢትዮጵያ ኣሕሊፍካ ይዉሃብ ከምዘሎ ስለዘስምዔን፡ እዚ ድማ ነቲ ሕሉፍ ኣሰቓቂን ኣሉታዊን 

ቶምክሮ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያዉያ ኣዛኻኺሩ ንነድሩ ዘላዓለ ብሙኻኑ’ዩ። 

• ህዝቢ ኤርትራ ንሰላማዊን ጸጥታዊን ምትሕግጋዝ ዝዓለመ፡ ዞባዊ ዉህደት ከም ሓሳብ ብኣዉንታ ዝቕበሎ’ዩ። 

እቲ ምንታይስ ዞባና ብኪናትን ወረ ኪናትን ዝተጋማምዔ ዞባ ስለዝኾነ፡ ንሓዋሩ መሰረታዊ ዓለምለኻዊ ተርኡ 
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ንከበርክት ዘኽእሎ ባይታን መሳልልን ብሙኻኑ’ዩ። ኮይኑ ግን  ላዕለዎት ሰብ መዚ ኤርትራ፡ ህዉኽ ዘታዊ 

መስርሕ ንዞባዊ ዉህደት ኣብ ብሱሩ ምህናጽ ሃገር ዘይጀምረት ማለት  (ጉሉጹነት ፖሎቲካ፡ ቁጠባ፡ ሕጋዊ 

ትካላት....ወ.ዘ.ተ)  ዘይብላ ኤርትራ ዝምድና ክካየድ ምድላዩ፡ ጊዚኡ ዘይሓለወን ሉቦና ዝጎደሎ  ስጉምቲ ስለ 

ዝኾነ’ዩ።  

 

ከምኡ ስለዝኾነ፡ ከም እሙናት ናይ ህዝቢ ሓይሊ፡  ሃገራዊ  ሓላፍነትኩም ዘረጋግጽ ተራ ክትጻወቱ፡ ማለት፡- ኣብ 

መንፈስን ግምታት ጊዚኣተ-ሕጊ መሰረት ዝገበረ፡ ንህዝብኹም ካብ ዘይፍትሓዉነት ክትካላኸልሉ፡ ንሃገርኩም ድማ 

ልዕላዉነታ ካይ ድፈር ክትዕቕቡ፡ ሓላፍነታዊን ኣድማዕን ተበግሶታት ክህልወኩም ትጽቢታት ይግበረልኩም ኣሎ። 

 

እምብኣር፡ ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ፡ ሃገራዊ ኩርዓትኩምን ክብሩኹሙን ንምሕላዉ፡   ምስ ናይ ሰላማዊ 

ምንቅስቓስ ህዝቢ ንዲሞክራስያዊ ለዉጢ ክትዉጉኑ ብክብሪ ይጽዉዓኩም ኣሎ። 

  

ቃልስና ቀጻሊ’ዩ ዓወትና ድማ ናይ ግድን’ዩ! 

ሲቪክ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ     

eritreancdm@gmail.com 

https://eritreancdm.wordpress.com/about/ 

http://snitna.com/ECDM%20Dialogue%20papers%20for%20our%20common%20str

ategy%20and%20future.pdf 

 

 

    

 


