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                          Eritrean Youth Movement for Liberation – EYML  

 

                               ዯምዲሚ ኣዋጅ መስራቲ ጉባኤ፡ 

                         ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ን-ሓርነት፡ 

ካብ ዕሇት 01/ 09/ ክሳብ 3 /09/ 2020 - ምመኤሓ/  ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ን- ሓርነት፡ ቐዲማይን መስራትን ጉባኤ 

ኣካይደ ብዕምቖት ገምጊሙ። ጉባኤና  ሇዎ ራእይ፡ ዜተነጸረ መትከሊትን ፖሉሲን፡ ዜኽተል እስትራተጅን ሜሊን፡ ሇዎ ተሌእኾን 

ዕሊማን ሓንጺጹ ሽቶኡ ብግቡእ ንምውቓዕ፡ ናይ ትግባሬ መዯባቱ ኣውጺኡ ብዕግበትን ናይ ሓባር ውሳኔን ንምርሓለን ንቕየዯለን 

ውድባዊ ቻርተር ኣጽዱቑ። ጉባኤና ከም መንጠሪ ባይታ ስሇዜኾነ ሕጋውነት ክንሇብስ ስሇዜበቓዕና ንሞራሊዊ መንፈስ ቓሌስና በረኾ 

ሃናጺ ኣገባብ ነይሩዎ። ጉባኤና ብጽቡቕን ውዕውዕን መንፈስ ስሇዜዚምና ሕሌናዊ ዕግበት ከምዜፈጠረሌና ክንገሌጽ ሓበን ይስምዓና።    

                                       ሓፈሻዊ ውጽኢት 1ይ -ጉባኤ  ምመኤሓ፡   

ኣብ 1ይ ውዕል ጉባኤና ኣቐዱምና ብዜርዜር ዜጠቐስናዮ ዜርዜር ከምሇዎ ኮይኑ ግዛ ንምቑጣብ ኣሕጽር ከነብል ኣገዲሲ እዩ። 

1. ምሌካዊ ስርዓት ኤርትራን ህግዯፍን፡ ንብረታዊ ተጋድልና መሪሖም ምስኣተዉ ዕድመ መሰጋገሪ መንግስቲ 4 - ዓመት ኢልም 

ምስወሰኑ ከም ናይ ብሕቲ ወሲዶም ክሳብ ሕጂ ብይሕጋዊ ኣገባብ ይመርሑ ኣሇዉ። ምኽንያቱ ኣብ ግዛ ቓሌሲ ዜምርሕለ 

ዜነበሩ ሃገራዊ ዯሞክራስያዊ ፕሮግራም ከምዜገሌጾ፡ ብዘሓት ሰሌፍታት ብሕጊ ተመስሪተን ናጻ ፖሇቲካዊ ውድድር ኣካይዯን፡ 

ህዜቢ ወናኒ ስሌጣኑ ክኸውን ብድምጹ ክውስን ብናጻን ፍትሓውን ምርጫ ዜሰጋገር ህዜባዊ ዯሞክራስያዊ መንግስቲ ክምስረት 

ከምሇዎ ይሕብር። ኣብ ቕድሚ ሕጊ ናይ ውሌቐ ዛጋን ናይ ሓባርን ዯሞክራስያዊ መሰሌ ኣብ ኩለ መዲያቱ ብማዕረ ክኸብር፡ 

ከም ኣብ ፖሇቲካን ኢኮኖምን፡ ማሕበራውን ባህሊውን፡ ጾታን ቛንቛን፡ ብሄርን ክሌተ እምነትን፡ መሰሌ ናጻ ሓሳብን ናጻ መራኸቢ 

ብዘሓን፡ መሰሌ ናጻ ምንቕስቓስ ምምስራት ናጻ ማሕበራትን ሰሊማዊ ሰሌፊ ብሕጊ ምክያድ ---ወተ -- ዜብለ ዜርዜር ኣብቲ 

ፕሮግራም ሰፊሮም ይርከቡ። እቲ ማዕረ መሰሌ ዛጋ ምኽባር ዜበለዎ ግና ካብኦም እንታይ ተፈጺሙ ብግብሪን ብጭብጥን 

ክንመዜኖ ብጣዕሚ ኣገዲሲ እዩ። 

 

ህዜቢ ዜወከል መንግስቲ ክቐውም ሕገ መንግስቲ ኣጽዱቕካ ንክሌቲ ወገን ዜውክሌ ሕጋዊ ውዕሌ ክህሌወካ ይግባእ። ኣብ ኤርትራ 

ሕገ - መንግስቲ (ቕዋም) ስሇየሇ፡ እቲ ጨፍሊቂ ስርዓት ግና ፖሇቲካዊ ስሌጣን ብሓይለ ሒዘዎ ኣል 29 ዓመታት። ኩልም 

እቶም ኣብ ፕሮግራሞ ህግዯፍ ዜሰፈሩ መሰረታውያን ዜበሃለ መሰሊት ከም ሓርነታውን ሰብኣውን፡ ከም ዯሞክራስያውን ሕጋውን 

መሰሊት ግሂሶም፡ ዛጋታት ነቲ ምሌካዊ ስርዓት ክምእዘ የገድደ። ፖሇቲካዊ ጽገና ክገብር ናይ ርእይቶ ፍሌሌይ ክጻወርን 

ስሇይክእሌ ዜተፈሌየ ሓሳብ ሇዎም  ሰባት ብይፍርዱ ይኣስሩ ብጨካን ኣትሓሕዚ የሳቕዩዎ። ከም መረጋገጺ ናይ 1993 ናይ 

ተጋዯሌቲ ኣድማ። ኣብ 1994 ናይ ስንኩሊን ምርሻን። ኣብ 2001 ብጂ 15 ዜጽውዑ።  ኣብ ጥሪ/ 2013 ብስርሒት ፎርቶ ዜጽዋዕ 

ዜተራእዩ ተቛዉሞታት ንኩልም ብጎነጻዊ ኣገባብ ክፈትሕዎ ስሇዜፈተኑ ክሳብ ሕጂ ብይፍርዱ ዜተኣስሩ ኣሽሓት እዮም። 

ዛጋታት ንስዯት ተሳጢሖም ኣብ ምድረበዲ ናይ ኣሞራ ኣብ ባሕሪ ናይ ዓሳ ቐሇብ ኮይኖም። ህዜቢ ብሰንኪ ጉጉይ ኢኮኖምያዊ 

ፖሉሲ ብጥምየት ተሳቕዩ። ብሰንኪ ጻሕታሪ ናይ ወጻኢ ፖሉሲ ስእሉ ኤርትራ ኣብ ዓሇምና ዯብዙዘ፡ ለኡኡሊዊ ክብሪ ሃገር ናብ 

ሓዯጋ ነምርሓለ ግዛ ከምሇና ንኩነታት ህዜብን ኤርትራን ብዕምቖትን ብሕጋዊ መንገደን ገምጊምናዮ።   

 

ጉባኤና ንኹልም ዜርዜራት መርትዖ ኣቕሪቡ፡ ስርዓት ኤርትራን ህግዯፍን ብሕጊ ስሇይቕየደ መሰሌ ህዜቢ ኣየኽብሩን። ቕኑዕ 

ምምሕዲር ስሇይብልም፡ እቲ ሃገር ክሃንጽ ዜኽእሌ መንእሰይ ወሇዶ ኣጽኒቶም ህዜብን ሃገርን ንሓዯጋ ኣሳጢሖሙዎ ስሇሇዉ፡ 
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ንሳቶም ጸረ- ህዜብን ጸረ ሃገር ከምዜኾኑ ዯምዯሙ ጉባኤና። ንኹለ ዜፈጸሙዎ ገበንን ግፍዕን፡ ንፍረሱዎ ዕነዉዎ ሰብኣዊ ጸጋን 

ሃብቲ ሃገርን ሕጋዊ ተሓታትነት ክስከሙ ከምዜግባእ ኣረጋጊጹ። ንኹልም ምኽንያታት ኣገናዙብና ከም መንእሰያት መጠን ኩለ 

ዓይነት ኣገባብ ተኸቲሌና ኣንጻሮም ክንቓሇስ፡ ንውድቐቶም ዜትክእ መሰረታዊ ዜኾኑ ዯሞክራስያውን ሕጋውን ሇውጢ ንምምጻእ 

ብትብዓትን ተወፋይነት ክንሰርሕ ጸኒሕና። ሕጂ እዉን ቕሩብነትና ተወፋይነትና ኣራጉድና ቓሌስና ብዜሰፍሔ ኣገባብ ክንቕጽል 

መብጽዕና ከነሓድስ ብሓባር ወሲኑ ጉባኤና።  

  

2. ጂኦ - ፖሇቲካዊ ምዕባላን ጽሌዉኡን ብሓፈሻ፡ ዜምድና ሱዲን ኤርትራን፡ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን መስርሕ ሰሊምን ግብራዊ 

መምንታቱን ዲህሲሱ ብዕምቖት ገምጊሙ ጉባኤና። ዜምድና ሱዲንን ኤርትራን መሰረታዊ ዜግብሮ ዓበይቲ ምኽንያታ ኣሇዉ። 

ኣብ ሱዲን ካብ ግዛ ብረታዊ ተጋድል ጀሚሩ ካብ ኩሇን ብሄራት ኤርትራ ክሳብ ክሌተ ሚሌዮን ከምዜበጽሑ ይግመት። ሱዲን 

ከም ጎረቤት ህዜቢ ጥራይ ይኮነ ብትውሌዱ ኤርትራውያን ብመንነት ሱዲናውያን ዜኾኑ ብሄራት ኤርትራ ከም ቤንዓምር፡ 

ሃዯንደዋ (ሕዲርብ) ትግረ ሳሆ ካሌኦት ---- ወተ ኣብ ሱዲን ይርከቡ። ዜምድና ኢሰያስን ዜወዯቐ ስርዓት ዑመር ኣሌበሽርን 

ሓንሳብ ይመውቕ ሓንሳብ ይድስክሌ ክብ ሇጠቕ ስሇዜነበሮ ኣብ ጥሪ 2017 ? ዶባት ተዓጽዩ ምንባሩ ይዜከር። ክሌቲኦም 

ምሌካውያን ነናቶም ረብሓታት ከረጋግጽ ኣብ ዜዯሇዩዎ ሰዓት ንዓላታዊ ግርጭት ከም ፖሇቲካዊ መስርሒ ተጠቒሞም ከጉሃህሩዎ 

ከምዜጸንሑ ይሕበር። ከም መረጋገጺ ኣብ ሞንጎ ብሄረ በንዓምርን ዓላት ኑባን ዜተፈጥረ ግጭት ኣምሓዲሪ ከሰሊ ናይ ኤርትራ 

ዯጋፊ ስሇዜኾነ፡ ጸግዒ ወሲደ ነቲ ግጭት ብሰሊም ክፈትሖ ስሇዯሇየ ብሄረ በንዓምር ከምዜተበዯለ ክጠርዑ ጸኒሖም እዮም። 

ሕጂ ኣብ ሞንጎ ቤንዓምርን ሃዯንድዋን ተፈጢሩ ል ግጭት ዜተቐትለ ከምሇዉ፡ ቖሌዓ ሰበይቲ ዜርከቡዎም ዓሰርተታ ኣሽሓት 

ከምዜተናበለ፡ ብዘሕ ንብረት ስሇዜዓነወ ናብ ዜኸፍኤ ዯረጃ ከይምርሕ ስክፍታ ሇዎም እዮም። እዝም ክሌተ ብሄራት ብዶባት 

ዜራኸቡ ክፋሌልም ኣብ ኤርትራ ክፋልም ኣብ ሱዲን ዜነበሩ ስሇዜኾኑ እቲ ሓዯጋ ንክሌቴና ኣህዚብን ሃገራትን ኣዕናዊ እዩ።  

እቲ ብኢሰያስን ኣሌበሽርን ኣብ ብሄራትን ዓላትን ዜተርኤ ፈንጂ፡ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዲን ንዜጀመሮ መስርሕ ዯሞክራሲ 

ከየስፍሕ ዓቢ ዕንቕፋት ከምዜኾኖ ይግሇጽ። ኣብ’ዙ ሓጺር ግዛ ዱፕልማስያዊ ዜምድና ንምሕዲስ ብሓሇቕ ስታፍ ምክሌኻሌ 

ዜምራሕ ወኪሌ ሃገራዊ ድሕነትን ናይ ሓይሉ ባሕሪ ኣዚዜን ዜርከቡዎም ሱዲን ኣትዮም ውዕሊት ከምዜገበሩ ኣብ ኩለ መራኸቢ 

ብዘሓን ብወግዒ ተቓሉሑ ነይሩ። ብወገን ሱዲን ዜተዋህበ ወግዓዊ መግሇጺ ዜርዜር የብለን። ብወገንን ኤርትራ ግና ንረብሓና 

ገሌግሌ ሓዱሽ ውዕሌ ፈጺምና ኣሇና። ዓሇም ብመንገዱ ወያነ ዜገበረሌና እገዲ ተሊዒለ ኣል ስሇል ኣብ ዱፕልማሲ ተዓዊትና 

ኢና እናበለ ስሌጣኖም ንምንዋሕ ስሇዜሕግዝም ኣብ ኣኼባታት ክገሌጹ ፖሮፖጋንዲ ክነፍሑ ይስምዑ ኣሇዉ።  

 

ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ መስርሕ ሰሊም ካብ ዜጅመር 2- ዓመት ኣሕሉፉ ኣል ክሳብ ሕጂ ግና ኣብ ባይታ ብግብሪ ዜምን  

ፍለይ ምዕባላ ኣይተራእየን። ምኽንያቱ ብስምምዕ ኣሌጀርስን ብቤት ፍርዱ ሄግ ዜተዋህበ መሰረታዊ ውሳኔ መሰረት ገይሮም 

ዶባት ክሕንጸጽ ክሌቲኦም መራሕቲ ሃገራት ከም ሕጋዊ ኣርእስቲ ከምይተዚረብለ ብወግዒ ሓቢሮሙና። ዶባት ተኸፊቱ ነይሩ  

ቐሌጢፉ ተዓጽዩ፡ ናይ ክሌተ ህዜቢ ጥዑይ ዜምድና ክህሌዎ ናብ ንቡር ናብ ቐዯም ቦትኡ ክምሇስ ዕድሌ ኣይተዋህበን። ክሌተ 

መራሕቲ ሃገራት ኣስመራ ኣዱስ ኣበባ ይመስሊሇሱ፡ እቲ መስርሕ ሰሊም ግና ናበይ የምርሕ ኣል ኣሇዉ ንህዜቢ ግለጽ ስሇይኮነ 

ብሚስጥር ተታሒዘ ስሇል እንታይ ዓይነት ውዕሊት ይፈጸሙ ከምል ከምይፍሇጥ ገምጊሙ ጉባኤና። በቲ ካሌእ ኣንጻር ግና 

ክሌተ መራሕቲ ከም ዯሇይቲ ሰሊም ተቖጺሮም ብክሌተ ብሃገራት ኣዕራብ ተሸሉሞም። መስርሕ ሰሊም ናይ ክሌተ መራሕቲ ፍቕሪ 

ዜመስሌ ብፖሇቲካን ፕሮፖጋንዲን፡ ብዱፕልማስያዊ መኽሰብን ናይ ኢኮኖሚ ሓገዜ ምርካብን ተገዱቡ ኣል። ኢሰያስ ምስ 

ህዜቡን ዜቛወሙዎ ዯሇይቲ ፍትሒ ተመያይጡ ከይተዓርቐ፡ ናይ ፖሇቲካ እሱራት ከይፈትሔ፡ ዯሞክራስያዊ ምሕዯራ ንምስፋሕ 

ጽገናታት ከይገብረ፡ ንወያነ ጸወታ ኣብቒዑ ኢለ ዜጀመሮ መስርሕ ሰሊም ክዕወት ኣይክእሌን ዜብሌ ዜነበረ ናይ ፖሇቲካ ግምታት 

ሓቕነት እናጎሌሔ ይኸይድ ምህሊዉ ተረዱእና። ምኽንያቱ ንህዜብን ሃገርን ርብሕ ኣብ ባይታ ብግብሪ ዜምን ግና ዋሊ ሓንቲ 

ምዕባላ ከምይብለ ኣረጋጊጹ ጉባኤና። ኣብ ዜቕጽሌ መስርሕ ሰሊም ዜፍጠሩ ሓዯስቲ ምዕባላ ግና ቐስ ኢሌካ ዜምን ይኸውን።   

   

3. ጉዲይ ሓድነት፡ ሃገርን ህዜብን ጽነተ ጨፍሊቂ ስርዓት ንኹሌና ተቃሇስቲ ን ፍትሒ ቐዲማይ ናይ ሓባር ጸሊኢ ኣሇና። ኣንጻሩ 

ነካይድ ሓርነታዊ ቓሌሲ ንምፍጽሞ ተሌእኾ መተካእትኡ መሰረታዊ ዯሞክራስያዊ ሇውጢ ከምጽእ ስሇዜኾነ ቐንዱ ዕሊማና 

ፍሌሌይ ከምየብሌናን ንግምግ፡። ኣብ ሇናዮ ኩነታት ብፍሊይ ህዜብን ሃገርን ከነድሕን ግዛ ይህብ ህጹጽ ጉዲይ ስሇዜኾነ፡ 

ኩሌና ተቓሇስቲ ተኸባቢርና ክንዚተየለ ብዯሞክራስያዊ መንገዱ ክንፈትሖ ሃገራዊ ሓሊፍነት ከምሇና ተገንዙብና። ምንቕስቓስ 

መንእሰያት ከም መፍትሒ ዜኸውን ንኹሌና ዕግብ ሰርሕ ቕኑዕ ሓሳባት ከነቕርብ፡ ወይ ንቕርቡ ቕኑዕ ኣማራጺ ሪዒምና 

ብግብሪ ክሰርሓለን ከምዜግባእ ፖሉሲ ሓድነት ሓንጺጽና ኣሇና። ሓይሌታት ዯምበ ፍትሒ ኣንጻር ጨፍሊቂ ስርዓት ተቓሉስና 

ክንዕወት ዜሕግና ብዜወሓዯ ኣብ ዜተወሰኑ ጉዲያት ክንሰማምዕ፡ ሓቢርና ንሰርሓለ ባይታ ክንፈጥር  ኣገዲሲ ክምዜኾነ 

ስሇንርዲእ፡ በብወገና ሓያሌ ጻዕርን ተበግሶን ክንወስድ ከምሇና ኣረጋጊጹ ብሓባር ወሲኑ ጉባኤና። 
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4. ጉባኤና ብኣጋጣሚ ባሕቲ መስከረም ብረታዊ ተጋድልና መበሌ 59 - ዓመት ታሪኻዊ ዜኽሪ ምክያደ ፍለይ ድምቐት ሂቡዎ።  

ንኣገዲስነት ባሕቲ መስከረም ብክሌተ ጎንታቱ ንመዜኖ። ሓዯ ጎኑ ብረታዊ ተጋድል ታሪኽ ናይ ቐዲሞት ኣሕዋትናን ኣሓትና ቓሌሲ፡ 

ህዜቢ ዜዓሰል ኩለ ዜሕተት ኣስተዋጽኦ በርከተለ ታሪኽ ሃገርና እዩ። ብፍሊይ እቶም ናይ ሽዑ መንእሰያት ኣብ ግዙኦም ኣብ በበይኑ 

ውድባት ተሳቲፎም፡ ናይ ንእስነቶም ግዛን እታ ክብርቲ ሂወቶም ምእንቲ ህዜቦም ዜበጀዉሊ ታሪኽ ሰሇስተ ዓበይቲ ዓወት 

ኣምዜጊቦም። ናጽነት፡ ብትዓትን ተወፋይነትን ተቓሉሶም ብኣሽሓት ተሰዊኦም ሰንኪልም ኣረኪቦሙና። ። ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ 

ዜነበረት ኤርትራ ለኡሊውነትና ኣረጋጊጾም። ኤርትራ ከም ሃገር ብዓሇም ዯረጃ ክትፍሇጥ ሕጋውነት ከምዜህሌወና ገይሮም። ከም 

መንእሰያት ነዝም ይከሓደ ጽቡቕ ኣወንታዊ ፍረ ታሪኽ ኣኽቢርና ክንዕቕቦ ከነማዕብል ሃገራዊ ሓሊፍነት ክህሌወና ይግባእ። 

በቲ ካሌእ ጎኑ፡ ታሪኽ ተጋድልና ናቱ ሕማቕ ኣለታዊ  ሽግር ከምዜነበሮ  ዜከሓድ ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቶም ሃገራውያን ሓይሌታት 

ኣብ ሞንጎኦም ዜተፈጥረ ፍሌሌይ ብዉሑደ ተኸባቢሮም ብሰሊማውን ዯሞክራስያውን መንገዱ ኣይፈትሕዎን። ኣንጻር መግዚእቲ 

ክቓሇሱ ኣብ ገሇ እዋን ሓይሌታቶም ኣስሚሮም ብሓባር ክምክቱ ዋሊ እንተፈተኑ፡ ፍሌሌዮም ከይፈትሑ ጎነጻዊ ኣገባብ ኣፈታትሓ 

ዓብሉለዎ ናብ ኩናት ሓድሕድ ኣምሪሑ። ኣብ መወዲእታ እቲ ህዜባዊ ግንባር ንሜዲ ኤርትራ በይኑ ስሇዜበሓቶ ሓዯ ካብ ጸሉም 

ታሪኽና ከምዜኾነ ይክሓድ እዩ። ድሕሪ ናጽነት ግና በይኑ ታሪኽ ስሇዜኾነ ስርዓት ኤርትራን ህግዯፍን ነቲ ባዕለ ዜሓንጸጾ ሃገራዊ 

ዯሞክራስያዊ ፕሮግራም ጠምዙዘ፡ ዜተቓሇሰለ ዕሊማ ንክዕወት ዜወዯቑ ሕድሪ ሰማእታት፡ ስንኩሊን ናይ ህዜቢ እምነትን ኣበርክቶም 

ፈጺሙ ኪሒደዎ። ነቲ ዜተቓሇሰለ ዕሊማ ጨውዩ ይሕጋዊ ምሌካዊ ስርዓት መስሪቱ ህዜብን ሃገርን የጽንት ከምል ብዕምቖት 

ገምጊሙ ጉባኤና።  

ከም መፍትሒ፡ መንእሰያት ኣብ ዜሓሇፈ ይምሇስን ይቕየርን ታሪኽ ኮሇሌ ክንብሌ ኣይግብኣናን። ሓንቲ ክንመሃረሊ ሇና ዓባይ 

ኣርእስቲ ግና ይዯሞክራስያዊ ኣገባብ ኣፈታትሓ ግርጭት ኩለ ግዛ ይፈሊሌየካ የዕንወካ። ሓድነትካ ይርገሌካ ይግባእ ዋጋ 

ከምኽፍሇካ ኣንጺርና ክንፈሌጦ ብዕግበት ተሰማማዒና። ምኽንያቱ ስምብራት ታሪኽ ኣብ መንእሰያት በግዙኡ ከዚርብ ክተናኸፍ 

ስሇዜኽእሌ ካብ መሰረታዊ ዕሊማና ከየውጽኣና። ከም መንእሰያት ወርቓዊ ግዛና ከነጥፍኣለ ካብ ጠቕሙ ጉድኣቱ ከይመዜን 

ከነስተብህሇለ ይግባእ። ምኽንያቱ ኣንጻር ምሌካዊ ስርዓት ተቓሉስና ህዜብናን ሃገርናን ንምድሓን፡ ከም መንእሰያት ኣብ ግዛና ናትና 

ታሪኽ ክንሰርሕ ብኹርዕ መንገዱ ዓቢ ኣበርክቶ ክህሌወና፡ ተቓሉስና ዯሞክራስያዊ ሇውጢ ከነምጽእ ይግባእ። መዜገብናዮ ዓወት 

ንዲሕረዋይ ወሇዶ ጽቡቕ መሰረት ክንገድፈለ ንሕለፍ ታሪኽና ዜእርም፡ ንሕና ታሪኽ ክንሰርሕ ሃገራዊ ሓሊፍነትና ክንፈጽም ይግባእ 

ዜብሌ እምነትን ኣትሓሳስባን ከነማዕሌ ከምሇና ኣነጺሩዎ ጉባኤና።  

                              ውሳኔታት ጉባኤ፡ 

1. ሓዱሽ ኣርማ፡ እቲ ንግዙኡ ዜተጠቐምናለ ብውሳኔ ጉባኤ ሓዱሽ ኣርማ ስሇዜቐይርና ትርጉሙ፡ ቐጠሌያ ኣውሉዕ ንሌምዓት 

ይውክሌ። እቲ ጩራ ብርሃን ንሓርነት ኤርትራ ይገሌጽ። እቲ ሚዚን ንግዜተ ሕግን ዯሞክራስያውን ፍትሓውን ምምሕዲርን 

የመሌክት።   

2. ስም ውድብ / ምመኤሓ / ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት ዜብሌ ኣቐዱሙ ዜተመርጸ ስም ብወግዒ ኣዊጅና ንህዜቢ 

ኣሊሉናዮ ስሇዜነበርና፡ ንሱ ተመሪጹ ከምሇዎ ክቕጽሌ ተወሲኑ ብጉባኤ። 

3.  ራእይና፡ መትከሊትና ፖሉስና፡ እስትራተጂና ተሌእኾና ኣነጺርና። ኩለ ዓይነት ኣገባብ ቓሌሲ ከነካይድ ወሲና። ሽቶና 

ንምውቓዕ ናይ ትግባሬ መዯብ ሓንጺጽና ንምርሓለን ንቕየዯለን ቻርተር ኣጽዱቑ ጉባኤና። ሕጋውያን ሌሳናት 

www.eyml.org website under construction ። ክሌተ ወርሓዊ መጺሄት ብስም ሓርነት ከሕትም ወሲኑ ጉባኤ። 

4. ቕርጺን ውድብ፡ -23- ኣባሊት ማእከሊይ ሽማግሇ ብዯሞክራስያዊ መንገዱ ተመሪጾም። ካብኦም እቶም - 7- ፈጻሚት ኣካሌ 

እዮም። ኣቦ ወንበር ምንቕስቓስ መንእሰያት - ኣቶ -ትክሇብርሃን ቀሉቲ  ክኸውን ብዓብሊሉ ድምጺ ተወሲኑ።  

  

5. ምሌካዊ ስርዓት ህግዯፍ በቶም ኣብ ሊዕሉ ዜተጠቕሱ መምንታት፡ ብህዜባዊ ምርጫን ናጻ ፖሇቲካዊ ውድርርን ስሇይተመስረት 

ሕጋዊ ኣይኮነን። እቲ ስርዓት ሓርነታዊ ሰብኣዊ መሰሊት ይግህስ። ኩልም ዯሞክራስያውን ሕጋውን መሰሊት ረጊጹዎ። ህዜብና 

ወሇዶና ኣጽኒቶም ለኡሊሊዊ ክብሪ ናብ ሓዯጋ  ኣምሪሖሙና። ንሳቶም ዜፍጽሙዎ ገበንን ይሕጋዊ ተግባርን ኣገናዙብና፡ 

ንህዜብን ሃገርን ኤርትራን ክውክለ ሞራሊውን ሕጋውን ብቕዓት የብልምን። ንሳቶም ዜፈጸሙዎ ገበንን ይሕጋዊ ተግባርን 

ተሓታትነት ክህሌዎም ሕጋዊ ከምዜኾነ ኣረጋጊጹ ጉባኤና።  

6.  ን  ጨፍሊቂ ስርዓት ንምቕያር ኩለ ዓይነት ናይ ቓሌሲ መንገዱ ክንክተሌ። ኣብ ውድቐቶም ዯሞክራስያዊ ሇውጢ ከነረጋግጽ 

ክንቓሇስ ከምሇና ኣረጋጊጹ ጉባኤና። 

mailto:eymd2017@yahoo.com
http://www.eyml.org/
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ዯምዲሚ ኣዋጅ       1ይ ጉባኤ                                  ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት eymd2017@yahoo.com                                              

7. ንጨፍሊቂ ስርዓት ብመትከሌ ዜቛወም፡ ህዜብና ካብ ኣርዑት ጭቖና ክወጽእ ንህዜባዊ መትከሊት ዜቕበሌ፡ ንለኡሊዊ ክብሪ 

ብቐጥታን ብተዋዋርን መንገዱ ኣብ ዋጋ ዕዲጋ ከምየእቱ ረጋገጹ ውሌቐሰባት ሃገራት፡ ትካሊት ማሕበራት ቓሌስና ንምድንፋዕ 

ብሞያን ምኽርን፡ ብፋይናንስን ንዋትን፡ ብተክኒክን ሞራሌን ክትሓጋገዘና መርሓባ ኢሌና ከምንቕበል ኣረጋጊጹ ጉባኤና።        

8. ጂኦ ፖሇቲካዊ ጸወታ ስርዓት ህግዯፍ ፡ ስሌጣኑ ንምንዋሕ ዜጠቐመለ ናይ ፖሇቲካን ፕሮፖጋንዲን ድራማ እዩ። ቕኑዕ ናይ ወጻኢ 

ፖሉሲ ስሇይክተሌ፡ ንረብሓ ህዜብን ሃገርን ገሌግሌ ዱፕልማሲ ዜምድና ክፈጥር ሓሊፍነታዊ ባህርያት የብለን። ንሱ ዋሊ ኣብ 

ስሌጣን እንተል ሕጋዊ ወኪሌ ህዜቢ ኤርትራ ስሇይኮነ፡ ኩለ ዜፍጽሞ ውዕሌ ግለጽነት ዜገዯል ይሕጋዊ ከምዜኾነ ኣረጋጊጽና።  

9. ሓድነት ምንጪ ዓወት ስሇዜኾነ፡ ምንቕስቓስ መንእሰያት ንጹር ፖሉሲ ሓንጺጹ ኣል። ህዜብን ሃገር ንምድሓ ብፍሊይ ይጽንሓሇይ 

ይብሃል ህጹጽ ብድሆ ስሇዜኾነ፡ ምስ ኩልም ዯሇይቲ ፍትሒ መሻርኽቱ ተኸባቢሩ ክራረብ፡ ብዯሞክራስያዊ መንገዱ ንኹሌና 

ሰማማዕ ኣማራጺ መፍትሒ ከነቕርብን ክቕበሌን፡ ተወሃሂድና ተሓጋጊዜና ክንሰርሕ ድለዋት ከምዜኾና ኣረጋጊጹ ጉባኤና።  

10. ሕለፍ ስሇይቕየር፡ ታሪኽና ጽቡቕን ሕማቕ ጎንታት ክህሌዎ ግድነት ስሇዜኾነ ንወሇዶታት ነባሪ እዩ። ብሰብ ሞያ ምሁራት 

ሳይንሳዊ መጽናዕቲ ክግበረለ ይግባእ። ሰብ ሞያ ሙራት እቶም ኣካሌ ታሪኽ ዜኾኑ ሓርበኛታት ብሂወቶም ኮሇዉ ህያው ታሪኻዊ 

መረጋገጺ ክትእክቡ ምስ ግዛ ክትቐዲዯሙ ብክብሪ ንጽውዕ። ከም መንእሰያት ካብ ሕለፍ ታሪኽ ክንመሃር ኣገዲሲ ዋሊ እንተኾነ፡ 

ግዛና ኣእምሮና ኣንጻር ምሌካዊ ስርዓት ምቕሊስ ኣብ ዜሕግዘና ዜሃንጹና ኣርእስታት ከነተኩር ምሕጽንታና ከነምሓሊሌፍ ንዯሉ።  

11. ኣብ ዱያስፖራ ኣብ ሌዕሉ ዜጸንሔ ናይ ተቛዉ ቓሌሲ ንዑ ራጉድ ህዜባዊ ምንቕስቓስ ዯንፊዑ ብይኣክሌ ማሕበራት በብሃገሩ 

ቖይመን ኣሇዋ። ናይ መንእሰያት ሰፊሕ ተሳትፎ ዜርኣየለ ግዛ ዓቢ ተስፋን ሞራሌን ዜህብ እዩ። ናህሪ ክውስኽ ብዯረጅኡ ክብርኽ 

ናይ ኩሌና ዯገፍን ምትብባዕን ከምድሌዮ ንግንብ። መሪሕነት ይኣክሌ ካብ ዜስከሞ ሓሊፍነት ኣብ ስርርዑ ዯሞክራስያዊ 

ኣመራርሕኡ ክሕይሌ ከምዜግብኦ ሇበዋና ነቕርብ። ምኽንያቱ ድሕሪ ክንዯይ ግዛን ጻዕርን ዜተራእየ ህዜባዊ ምንቕስቓስን 

ምዕባላኡ ኣብ ሓዯ ጀምቢሌ ኣእቲኻ ምምዚን ኣይግባእን። ጉድሇታ እንተሇዎ ኩሌና ብሓሊፍነታዊ መንገዱ ምእራም የድሉ። 

ንከይዕምብብ ኣንጻሩ ቕለዕ ጎስጓስ ምክያድ ግና ካብ ጠቕሙ ጉድኣቱ ከይመዜን ንኹሌና ክሳራ ከይከውን ክንሓስበለ ንምሕጸን።  

12. ሰራዊት ኤርትራ፡ ብምሌካዊ ስርዓት ብቐጥታ ኣብ ነብስኹም ወይ ኣብ  ሌዕሉ ዛጋታትኩምን ብጸጥታዊ ጸቕጥን ምክትታሌን 

ብፖሇቲካዊ ምኽንያትን ዜፍጠሩ በዯሊት ገበናት፡ ህዜብን ሃገርን ንሓዯጋ ነምርሕ ከምሇና ሌዕሉ ኹለ ትዕቡዎ ኣሇኹም። ኩለ 

ዓይነት መሰሊትኩም ስሇዜተጋህሰ ዕግበት ከምይብሌኩም ኣይተሰወረናን። ምሌካዊ ስርዓት ስሌጣኑ እንተነዊሑ ዜያዲ ክሳራን 

ዕንወትን ይፈጥር ንስኹም ረብሓ የብሌኩም ጉድኣት እንተይኮይኑ። ኣብ መወዲእታ ሰራዊት ኤርትራ ብፍሊይ ብህዜባዊ ማዕበሌ 

ብዜወሓዯ ክሳራ መሰሌኩም ከተረጋግጹ፡ ወሇድኻ ኣሕዋትካ ኣሓትካ ንምድሓን ኣብ ጎኒ ህዜብኹም ክትስሇፉ። ብረትኩም ኣንጻር 

ጨቖንትን ገበነኛታትን፡ ኣንጻር ከሓድትን ጨካናትን ይሕጋዊ ስርዓት ከተቕንዖ ብክብሪ ንጽውዕ ኣጥቢቕና ንምሕጸነኩም።  

 

ኣብ መወዲእታ፡ 1ይ - መስራቲ ጉባኤ ምንቕስቓስ መንእሰያት ንሓርነት/ ምመኤሓ / ብዉዕዉዕ መንፈስ ብግሌጽን ምክክባርን 

ብጹቡቕ ተኻይደ። ቕዋም ኣጽዱቑ፡ ዓበይቲ ጉዲያት ወሲኑ ምንቕስቓስና ሕጋዊ መሌክዕ ኣትሒዘዎ። ኣብ መወዲእታ ኣገዯስቲ 

ውሳኔታታ፡ ሇበዋን ምሕጽንታን ኣምሓሊሉፉ። ነቶም ብምኽሪ ብንዋት፡ ብገንብ ብሞራሌ፡ ብጉሌበት ብኣካሌ ዜመጻእኩም፡ 

ብናይ ምሕዜነት መሌእኽቲ ዜሰዯድኩም ግርማ ኣሌቢስኩም ደሌደሌ ሞራሊዊ ስንቒ ስሇዜሃብኩምና ንኹለኹም = ብሓባር 

ክብረት ይሃብኩም ክንብሌ ሓበን ተሰሚዑና። ህዜባዊ ዯገፍኩም ከይፍሇየና ከም ወትሩ ክትሕግዘና ንሊበወኩም የቐንየሌና። 

 

ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት - ምመኤሓ፡ 
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