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ውድባዊ መግለጺ

መስከረም 21, 2019

ከም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዘለናሉ እዋን ዝበዝሐ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ኣንጻር ገባቲ ሰርዓት ኣስመራ “ይኣክል” 
ዝብል ተማ ብምሓዝ ኣብኩሉ ከተማታት ነብሱ ሰሪዑ ንቓልሲ ትበጊሱሉ ዘሎ ጊዜ ኢዩ። ውድባት እውን በብወገነን ካብ 

 ጭርሖ ንላዕሊ ብምኻድ ንሓድነትን ንብሓባር ምስራሕን ድሉዋት ዝኾናሉ ጊዜ ኢና ዘለና። 

ውድብና ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ እውን ካብዚ ጉዕዞዚ ኣይተረፈን። እካ ድኣ ካብ ጉባኤ ጀሚሩ ከም መትከል 
ምስ ብዕላማ ዝመሳሰላና ውድባት ንስምረት ድልዋት ክንከውን ከለና ምስ ብሓባራዊ ቃልሲ ንራኸበን ድማ ብግንባር 
ደረጃ ክንሰርሕ ዝብል መርሆ ሒዝና ካብ ንብገስ እንሆ ክልተ ዓመት ገርና ኣለና።

ጉባኤና ዝተበገስናለን ናይ ቃልሲ ኣምርና 

• ልዑላውነት ኤርትራ ምእማን

• ምልካዊ ስርዓት ካብ ኤርትራ ምልጋስ

• ደሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ምትካል

• ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ምኽባር

ሙሉእ ስምረት ንዝምልከት ድማ

• ፕለቲካዊ ፕሮግራምን ዝመሳሰል ውድባትን ምንቅስቃሳትን   ምስ ዝኸውን

• ናይ ውድብ መሪሕነትን መሰረታትን ዕግበት ከምኡውን ብዝበለጸ ናይ ፖለቲካዊ ፕሮግራምና ዝመሳሰል ምስ 
ዝኸውን። ኣብ ፍጹም ውህደት ንኣምን።

ገለ ኣባላት መርሒነት ውድብ ውድብና ምስ ሰደህኤ ኣብ ፍጹም ስምረት ኣቲና ክብሉ ከለዉ ውድብ ሃገራዊ 
ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ          ኣብ ስምረት ከምዘይ ኣተወ ክንሕብር ንፈቱ። ደላይ ፍትሒ ይኹን ውድባት 

        ንስምረት ኣብዝምርሻሉ ዘሎ ጊዜ ንምንታይ ዘይትሰምሩ ዝብል ሓታቲ ክህሉ ቅቡል ኮይኑ መልስና ናይ 
ሓባር ዕላማን መትከልን ስለዘይብልና ምስ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤሪትራ ጥራሕ ኢዩ።ነዚ ኣመልኪትና ውን ኣብ 
ወርሒ ሰነ 2019 መግለጺ ኣብ መራኸብያ ብዙሃን   ውድብን ሰልፍን ክሰምረሉ ተኽእሎታት ከምዘየለን ፍልልይ 
ናይ  መትከልን  ኣገባብ ቃልስን  ጸረ  ገባቲ ስርዓት  ኣስመራን ንጹር ፍልልይ ከምዘለና  ዘርጊሕና  ከም ዝነበርና 
ዝዝከርዩ:: መትከልናን ዕላማናን ምስ መትከላቶምን ዕላማኣኦም ስለ ዘይሰማማዕ ካብ ብሓባር ምስራሕ ሓሊፉ ኣብ 
ፍጹም ስምረት ከእትወና ዝኽእል ባይታ ስለዘይብልና  እዩ። እሞ እዚ ሓድነትን ፈስቲቫልንናይ ሃገራዊ ድሕነት 
ኤርትራ-ሕድሪን ሰልፊ ድዲሞክራሲ ህዝቢ ኤሪትራን  ተባሂሉ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ፍራንክፈርት ከብለጭልጭ 
ዝተዓዘብናዮ ንሃገራዊ ድሕነት ኤሪትራ-ሕድሪ ዘይምልከት  ምኻኑ ነፍልጥ::ናይታ  ውሱናት ኢደወነናዊት ጉጂለ 
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ፈጻሚት ሽማግለ ነበር ሃገራዊ ድሕነት ኤሪትራ-ሕድሪ  ንፖለሪካዊ ፕሮግራምን ህንጻ ሕግን ሃገራዊ ድሕነት ኤሪትራ 
-ሕድሪ ከም ኣመላ ጥሒሳ ዝኣተወቶ ምትሕንፋጽ ምኻኑ   ከነፍልጥ ንፈቱ::  ድልየት ናይ መሰረትን መርሒነትን 
መትከልን  ረጊጽካ ዝእቶ ሓድነት ፍጹም ጎናይን  ናብ ግርጭት ዘምርሕን  ከምኡውን ንረብሓ ህዝብን  ሃገርን 
ዘየቀድም  እንትርፎ ኣንነትን ከምኡውን ጎብለልነት ናይ ሓደ ውድብን ወይ ሰልፍን ምኻኑ ሓሊፉ ካልእ ትርጉም 
የብሉን ስለዝኾነ ድማ መስመርናን ንብረትናን ዓቂብና ናይ ቃልሲ ጉዕዞና ንቕጽል ከምዘለና ነፍልጥ። 

ከምቲ ቅድሚ ሕጂ  ዝገለጽናዮ ውድብና ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ/ሕድሪ ህያው ኮይኑ ብግንባር ደረጃ ክንሰርሓሉ 
ዘኽእለና ባይታ ምስ ዘለወን ውድባት ብሓባር ክንሰርሕ ሕጂውን ድሉዋት ምኻና ክንገልጽ ንፈቱ። 

ኤ.ሃ.ባ.ንደሞክራስያዊ  ለውጢ ሰፊሕ   ሓባራዊ  ጽላል  መቃለሲ  ናይ  ውድባትን  ሲቪክ  ማሕበራትን  ግዱሳት 
ውልቅሰባትን ምሁራትን እዩ::  ሃገራዊ ድሕነት ኤቲትራ ሕድሪ ንኩለን ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ግዱሳት 
ውልቀሰባትን  ምሁራትን  ኣብዚ  ናይ  ሓባር  ጽላልዚ  ክሻረኻ  ንጽውዕ  ከምኡውን  እተን  ተመሳሰሊ  ፖለቲካዊ 
ፕሮግራም ዘለወን ውድባትን ምንቅስቃሳትን ኣብ ምሉእ ሓድነት ክኣትዋ ንጽውዕ::  

ዓ    ወት ንውጹዕ ህዝቢኤርትራ

ድሕ     ነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊኩሉ።

    ካብ ፈጻሚትቤትጽሕፈት ሃድኤ-ሕድሪ

28-09-19


