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ብዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ!   

ዝቀረበ እማመ ንምቛም ሕጋውን ምሩጽን ወኪል ዲያስፖራ ኤርትራውያን                  

ታሕሳስ 5/2021 

ትሕዝቶ 

ሀ/   መእተዊ  

 

ለ/ ተድላይነት ካብ ዲያስፖራ ኤርትውያን ብሕጋዊ ኣገባብ ዝተመርጹ ወካይል - ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ (ኤሃባ) 

ሐ/ ግደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ (ኤሃባ) 

ሐ/1/ ምስላጥ ደሞክራስያዊ ለውጢ 

ሐ/1/i/ ናይ ኤርትራ ጸጥታን ድሕነትን ቀልቢ (ልብን ኣእምሮን) ምስዓር 

ሐ/1/ii/ ካብ ውሽጢ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ክለዓሉ ምግባር 

ሐ/1/iii/ ባይታዊ ርክብ  

ሐ/1/iv/ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ በርገሳዊ ህዝቢ ምትብባዕ 

ሐ/1/v/ ጥብቅናን ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስን    

ሐ/2/ ምዕሩይ ናይ መስጋገሪ ምሕደራ ምድላው 

ሐ/3/ ሃገራዊ ልምዓት ንምንሃር መደባት ምቕዳም    

ሐ/4/ ገንዘባዊ ወፍያታትን ሓገዝን ምእካብ  

ሐ/5/ ስደተኛታት ኤርትራውያን ምሕጋዝ 

መ / ኣገባብ ኣመራርጻ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ (ኤሃባ)  

መ/1/i/ ምምስራት ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን  

መ/1/ii/ ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን ግደ 

መ/1/iii/ መስርሕ ምዝገባ 

መ/1/iv/ መስርሕ - ሕጹያት ምቅራብ  

መ/1/v/ ምፍታሽ ናይ ሕጹያት ድሕረ ባይታ 

መ/1/vi/ መስርሕ ምርጫ 

መ/1/vii/ ምርግጋጽ ብዝሑነት 

ረ/ ቅርጺ (ኣቛውማ) ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ (ኤሃባ) 

ሰ/ ጽፙቅን መደምደምታን  

 

 

ሀ) መእተዊ 



2 
 

ዕላማ ናይዚ ዝቀርብ ዘሎ እማመ 1) ተደላይነት ምቛም ሕጋዊ ዓለምለኻዊ ወኪል ናይ ደለይቲ ፍትሒ ንዲሞክራስያዊ 
ለውጢ ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ- ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ (ምስ መንግስቲ ኣብ ስደት ዝመሳሰል) (2) ቅልጡፍ 
ኣገባብ ኣመሳራርታ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ   3) ዕማማትን ሓልፍነትን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ  4) ኣቛውማ (ቅርጻ) 
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን 5/ ጽፙቅን መደምደምታን    

ለ) ተደላይነት ምቛም ሕጋዊ ዓለምለኻዊ ወኪል ናይ ደለይቲ ፍትሒ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኤርትራውያን ኣብ 
ዲያስፖራ- ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ (ኤሃባ) 

  ደገፍቲ ዲሞክራስያ ዲያስፖራ ኤርትራውያን፣  ንዘይሕጋዊ፡ ኣስቃቂ ገበናት ዝፈጸመ፡ ንልዑላውነት ሃገርና ኣብ ሓደጋ 
ዘውደቀን፡ ንምእላይ ዘለዎም ድልየት ኣመስኪሮም እዮም።  ዕድልና ኮይኑ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎና 
ኤርትራውያን ናይ ፍትሒ ምንቅስቃሳትና  ብፋሕ-ብትን እዩ ክኸይድ ጸኒሑ። በዚ ዘለናዮ ናይ ፋሕጭንግራሕ ኲነት 
ከኣ፡ ሃገርናን ህዝብን ከነድሕን፡ ኣይበቓዕናን።እዚ ምፍንጫላት´ዚ ከብቅዕ ኣለዎ። እንተ ደኣ ትርጉም ዘለዎ ኣስተዋጽኦን፣ 
ዕድመ ስልጣን ምልክነት ከነሕጽርን፡ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ከነረጋግጽን ኮይና፣ ሓድነትና ኣደልዲልና፡ 
ዓለምለኻዊ ወኪል ክንመርጽ የድልየና።ምልካዊ፡ ገባቲ ስርዓት ጸሪግና፣ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ብዝተመርጸ ኣካል ኣብ 
ንተኽለሉ ግዜ፣ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ዝነብረሉን፡ ሓዲሽ ዘበን ኣምጺኡ፣ ኩሉ ፍልጠትና፡ ዓቅምናን፡ ሃገርና ንምልማዕ 
ከነተኲር ይግብረና። ገባቲ ስርዓት ንምውጋድን፡ ልዑላውነት ሃገርና ንምድሓንን፣ ዝውክለና ኣካል ግድን የድልየና። እዚ 
ኣካል´ዚ ብስም ኩሉ ደጋፍቲ ዲሞክርሲን ፍትሕን ዝዛረብ ኮይኑ፣ ድያስፖራ ኤርትራዊ ብሓደ ድምጺ ከስምዕን፡ 
ምንቅስቃሳቱ ከስምርን ዝገብር እዩ። ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ (GI)፣ ኤርትራዊ 
ሃገራዊ ባይቶ እሉ ክጽውዖ መርጹ ዘሎ ኣካል፣ ብኩሉ ደለይቲ ፍትሒ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኤርትራውያን ኣብ 
ዲያስፖራ ከም ሕጋዊ ወኪል ቅቡል ክኸውን ኣለዎ።  ነዚ ኩሉ ንምትግባር ዓለምለኻዊ ተበግሶ ብዝቀልጠፈ ናይ 
ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን ከቝውም ኣትሪሩ የተሓሳስብ። እዚ ኮሚሽንዚ፡ እቲ ኩሉ ዲያስፖራ ኤርትራዊ ደጋፍ 
ዲሞክራሲን ደላይ ፍትሕን፡ ብምዕቡል ናይ ኢንተርነት ተክሎነጂ ኣገባብ ተጠቂሙ፡ ኣብ መስርሕ ምርጫ ኩሉ ምእንቲ 
ክሳተፍ፡ ናይ ምቅያስ ሓላፍነት ይህልዎ።  ከምዚ ዝበለ ንኩሉ ዘሳተፈን  ዲሞክራስያዊን መስርሕ ምርጫ፡  ንኤርትራዊ 
ሃገራዊ ባይቶ ኣሐይሉን፡ ኤሃባ ናይ ኣብ ዓለምና ንዝነብር ኤርትራዊ ደጋፍ ዲሞክራስን ደላይ ፍትሕን፡ ረብሓታት 
ዝውክል፡ ሕጋዊ ወኪል እየ ኢሉ ክእውጅ የኽእሎ። 

ሐ/ ግደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ (ኤሃባ) 

ሐ/1/ ምስላጥ ምሕጻር ዕድመ ህልዊ ስርዓት 

ናይ ኤሃባ ቀዳማይ ሸቶ፡ ዕድመ ስልጣን ህልዊ ስርዓት ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ንምሕጻር፡  ኣድማዒ ስትራተጂ ምቅያስ ክኸውን 
ይግባእ። ዲያስፖራ ኤርትራውያን ዋላውን ላዕሊ ድምጺ ዘልዎን፣ ሓያልን ሰላማዊ ሰልፍታትን ብምክያድ ዕድመ ህልዊ 
ስርዓት ከሕጽርዎ ኣይክእሉን እዮም። ነቲ ዕድመ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ሃገርና ኣብ መጨርሽትኡ ዝውግዶ ፣ እቶም ኣብ 
ውሽጢ ሃገር ዘሎዉ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት´ዮም እዮም።ዝኾነ ኮይኑ ኤሃባ ብሓደ ልሳን ብምዝራብን፣ ብሓድነት 
ብምትግባርን ብብዙሕ ልሉይ መንገድታት ኣስተዋጽኦ ክግበር ይኽእል እዩ። እዚ ከምቲ ኣብ ታሕቲ ዝግለጽ፣ ነቲ ኣብ 
ውሽጢ ሃገር ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይልታት ብሞራል፡ ብገንዘብን ዲፕሎማሲን  ይሕግዝዎን፡ የዐንትርዎን።  

 ሐ/1/i/ ናይ ኤርትራ ጸጥታን ድሕነትን ቀልቢ (ልብን ኣእምሮን) ምኽሳብን ምስዓርን              ምኽንያት ናይቲ 
ኣብ ውሽጢ ሃገር፡ ን30 ዓመት ኣብ ትሕቲ ምልካውን ገባትን ስርዓት፣ዝርከብ ህዝብና፣ ዝወርዶ ዘሎ ሓገዘ-ኣልቦ ስቅያት፣ 
ናይቲ ስርዓት ጨካናት ናይ ጸጥታን ድሕንነትን ዝፈጠርዎን ዘውረድዎን ፍርሒ እዩ። ስለዚ ናይ ኤሃባ ቀዳምይ ጠመተ፣ 
ናይቶም  ንስርዓት ዝሕልውዎን፡ ዝኻላኸሉንሉን፣ ህዝብና ኣንጻር ህልዊ ኣረመናዊ ስርዓት ንከይልዓል 
ዘፋራርሕዎ፡ዝኣሰርዎን፡ ዝዕፍንዎን፣ ናይ ጸጥታን ድሕንነትን ሓይልታት ቀልቢ (ልብን ኣእምሮን) ምኽሳብን ምስዓርን 
ክኸውን ይግባእ።ንናይ ጸጥታ ሓይልታት፡ ምእዝዝነቶም (እምነቶም)  ንሃገሮምን ንህዝቢ  ኤርትራን ደኣምበር፣ ንሃገር 
ዘዕኑ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ክኸውን ከምዘይብሉ ምዝኽኻሮም የድሊ። ነዚ ንምዕዋት ኤሃባ፣ ልቢ ዝሰብር፡ ሓያልን፡ 
ማራኽን ብብቅዓት ዝተቀርጸ መዛሙርን፡ ደርፍታትን ናብ ውሽጢ ሃገር ብምስላኽ፡ መልእኽታት ክማሓላልፍ 
ይግባእ።ከምኡ´ውን  ብናይ ሳታልይት ተልቪጂን መደባትን፣ ብናይ ሓጺር ሞጎድ ናይ ረድዮ ፕሮግራማትን፣  ብካልእ 
መንገድታትን፣ ብሕቡእ፡ ናብ ናይ ጸጥታ ሓይልታት ዘቅነዐ ግጥምታት፡ ስነጽሑፋት ብምልኣኽ ይኸውን። ከምዚ ዓይነት 
ምንቅስቃስት ብዝተውሰነ ደርጅኡ ብዘይተዋሃህደ መንገድታት ክካየድ ጸኑሑ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ደረጅኡ ብምልዓልን፣ 
ብሞያውያንን ብዝተዋሃህደን፣ ሓያል መልእኽታት ንምስዳድ ንቅድሚት ምስጓሙ የድሊ።  መልእኽታት ኤሃባ ናይ 
ጸጥታ ሓይልታት ሰብኣዊ ርህራሄ ክሓድሮምን፣ እቲ ቀታሊ ብረቶም ናብ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይቀንዕ ምግባርን፣ ዝዓለመ 
ክኸውን ኣለዎ።  

ሐ/1/ii/ (ካብ ውሽጢ ሰራዊት) ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ክለዓሉ ምግባር 
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   ኣብ ተምክሮታት ዓለምና ከም ዝተራእየ፣ እቶም ምስ ምልካውነት ዝተባተዂ ዕጡቃት ሓይልታት ተቢዖም፡ ጥብሖታዊ 
(ሰርጂካል) ወታህደራዊ ስርሒት ብምክያድ ምልካዊ ስርዓት ንምልዋጥ፡ ብዝተሓተ ጒድኣት ሰባት፡ ደፋር ስጉምቲ ምስ 
ዝወስዱ እዩ። ኤሃባ ከምዚ ዝበለ  ጅግንነታዊ መስርሕ ክኻየድ ዘተባብዕ መልእኽታት ክሰድድን፡ ነቶም ስርዓት ንምልዋጥ 
ወሳኒ ስርሒታት ዝፍጽሙ ከኣ  ንዋታዊ ደገፋት ክገብረሎም ይግባእ። ኤሃባ ኣብዚ መስርሕዚ ግደ ናይ ንጡፋት 
ስለጥበባውያን፡ ሙዚቀኛታት፡ ደርስቲ (ጸሓፍቲ)፡ ገጠምቲ ዓቅምታትን ክእለትን፣ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ 
ዕጡቃት ሓይልታት ኤርትራ ብምጥቃም፣ ሰራዊት ተልዒሉ ደፋር ስርሒት ብምውሳድ፡፡ ገበታዊ ስርዓት ከምዝብንቚርዎ 
ይሰርሕ።  

ሐ/1/iii/ ባይታዊ ርክብ                                                                    ዕድመ 
ምልካዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ንምሕጻር፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሰሊኾም ዝኣትዉ፡ ቆሪጾም ዝተበገሱን፡ ዕጡቃት ኣሃዱታት 
ኤርትራ ኣብ ትግራይ፡ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ከምዘለዉ ጭብጥታት ኣሎ። ጸብጻባት ከምዝሕብርዎ´ውን ገለ ፖለቲካዊ 
ውድባት (ሰልፍታት/ምንቅስቃሳት) ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዕጡቃት ሓይልታት ከምዘልዎም እዩ። ኤሃባ ነዚ ዘይውሁድ 
ዕጡቅ ሓይልታት ኣብ ሓደ ዝሓበረ፣ ብሓደ ምእኩል መሪሕነት (ኮማንድ) ዝምራሕ ንምፍጣር፡ ክጒስጒስን ክውድብን፡ 
ኣለዎ፤ከምኡ´ውን ሞራላውን ንዋታውን ሓገዝን፣ዕጥቃዊ  ጎንጽታቱ ምስ ዕጡቅ ሓይልታት ኤርትራ ብዝወሓደ ደርጃ 
ክኸውንን፡ መምርሒታት ክሕንጽጽ ይግብኦ። እቲ ተመራጺ፡ ኣብ ክንዲ ጽዑቕ ብረታዊ ጎንጽታት፣ ንዑጡቅ ሓይልታት 
ኤርትራ ኣብ ጐኑ ክሰልፎ ኣንተኺኢሉ፣ ብዘይ ደም ምፍሳስ፡ ወይ ብዝወሓደ ሂወት ሰብ ምኽፋልን፡ ምልካውን ገባታውን 
ስርዓት ክዓኑ ይኽእል እዩ።  

ሐ/1/iv/ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ በርገሳዊ ህዝቢ ምትብባዕ                                    ሓይልታት ጸጥታን 
ድሕነነትን ኤርትራ፡ንሰፍሕ ሓፋሽ ህዝብና፡ ካብ መጥን ንላዕሊ ሓይልን፡ ምሕረተ-ኣልቦ ዓመጽን ብምጥቃም፡ ኣፉ 
ከምዝዕበስን፡ ዝኾነ ዓይነት ተቃውሞን ናዕብን ከምዘየልዕል ገይሮሞ ኣለዉ። እንተደኣ ነቲ ናይቲ ስርዓት ዕጡቅ ሓይልታት 
ኤርትራ ኣካላት ፡ ቀታሊ ብረቱ ናብ ህዝቡ ከምዘየቅንዖ ከተዕግቦን ክትከስቦን ተኻ ኢሉ፣  እቲ በርገሳዊ ህዝቢ ካብቲ ካብ 
ጎረቤት ሃገሩ ሱዳን ዝቀሰሞ ተምክሮ ተምሂሩ፣ ሰላማዊ ሰልፊታትን፡  ዘይምእዝኑተትን፡ እምብይታን፣ ካልእ ዝተፈላለይ 
ኣገባብ ቃልሲ ብምጥቃምን፣ ህዝባዊ ተቃውሞ፡  ብምክያድ፣ ነቲ ስርዓት ከምበርክኾ ዘኽእል ድፍረታዊ መኸተ ፡ ምግባር 
ተኽእሎታት ኣሎ። ኤሃባ ሓያልን፡ ኣድማዕን ውጽኢታውን፡መልእኽታት ብምስዳድ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ ንምዕዋት 
ኩሉንትናዊ ጻዕርታት ከካይድ ኣለዎ። 

ሐ/1/v/ ምዕቡል ጥብቅናን ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስን                                  እቲ ካልእ ኤሃባ ክካየድ 
ዘለዎ ኣገዳሲ ምንቅስቃስ ከ ኣ ብ ኣህጉራዊ ደርጃ ናይ እሂን ምሂን ምባል፡ ጥብቅና (ሕጋዊ ስርሓትን) ዲፕሎማስን 
እዩ።ድያስፖራ ኤርትራውያን ነቲ ስርዓት ንምልዋጥ፣  ሓያል ሰላማዊ ሰልፊታትን ብምክያድን፡ ኣቤትኦም ብምጽሓፍ 
(ፐቲሺን)  ኣብ ዓበይቲ መጋባእያታት ማለት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ኣብ ጀንቫ ኣብ ኒው ዮርክን፡ ኣብ ካልእ 
ከተማታትን፡ ኣኼባታት ብምስታፍን ተወፋይነቶም ኣመስኪሮም እዮም።እዚ ምንቅስቃሳት፡  ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ 
ግዙፍ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ግህሰተት፡  ናይ ኣህጉራዊ ሕብረተሰብ ቆላሕታ ክስሕብ ኣኽኢሉ እዩ። እዚ ንጡፍ ናይ 
ዲያስፖራ ኤርትራውያን ምንቅስቃሳት ፣ ውድብ ሓድነት ሃገራት፡ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ክውስንን፡ ናይ ሰብኣዊ 
መሰላት ገበናት አትምርምር ኮምሽን ከቅውምን ኣገዳሲ ኮይኑ ገይርዎ እዩ። ከምኡ´ውን ሓድነት ኤውርጳን ካለኦትን 
ንኤርትራ ዝዋሃብ ሓገዝ ደው ክብል ምግባሮም ዝፍለጥ እዩ።እዞም ዝተጠቅሱ ልሉያት  ኣውንታዊምዕብልናታት እዮም፤ 
ዋልኳ ልሉይ ጽልዋ ኣብ ስርዓት እሰያስ ክገብሩ እንተዘይከኣሉ። እዚ ኩሉ ብድያስፖራ ኤርትራውያን ዝተኻየድ 
ምንቅስቃስ ከም ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ መሳሊን ብኩሉ ደላይ ፍትሒ  ኤርትራዊ ድያስፖራ ዝዛረብን ዝውክልን ሕጋዊ 
ስልጣን እንተዝህሉ ዝይዳ ኣድማዕን ውጺኢታውን ምዀነ ነይሩ። ኤሃባ ናይ ዲፕሎማስያን፣ ኣህጉራዊ ዝምድና ተምክሮ 
ዘለዎምን፣ ብላዕልዋይ ክብርን ደረጃን ዝፍለጡ ኤርትራውያን ተክኖክራታውያን ክቅርብ ክበቅዕ ኣለዎ።  እዚኣቶም 
ምእንቲ ምስ ኣህጉራዊ ውድባት ከም ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ፡ ሓድነት ኤውሮጳ፡ ምትእስሳር 
ዓረብ፣ ትካላትን፡ ሓያላት ሃገራትን ከምኒ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ሕብርቲ ንግስነት (ኢንግሊዝ)፡ ፈረንሳይ፡ 
ጀርመን፡ ስካንዳንቭያን ፣ ዝመስልኦም ዝደንገጹ ሃገራትን ንናይ ህዝቢ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ናይ ምምሕዳር ሕቶ 
ክድግፉ ምግባር የድሊ።  ነዘን ትካላትን ሃገራትን ብሓፈሻ´ውን ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ፣ እሰያስ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ 
ኤርትራ ከቢድ ናይ ሰብኣዊ- ክብሪ ጥሕሰት፣ ክሳብ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝቚጸር፣ ከምዝፈጸምን፡ ኣብ መዛግብቲ  
ሕቡራት ሃገራት ከምዝተሰንደን ምዝክኻሮምን፣ ርዝነቱ ክርድእዎ ክኽእሉ ምግባርን የድሊ። ዓለምና፡ እሰያስ ኣብዚ 
ዝደሓረ ግዜ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞ፡ ዓመጽን ኣሰቃቂ ተግባራትን፡ ተዓዚብዎ ኣሎ። እሰያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 
ውሽጢ´ዚ 30 ዓመ ዝገበሮን፣ ኣብዚ ዝሓጸረ ግዜ ንዕጡቃት ሓይልታቱ ኣብ ዘይምልከቶ ኲናት ትግራይ (ኢትዮጵያ) 
ኢድ ምትእትታዉን፣ ናይ ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ኣፍልጦ ውሁብ ኮይኑ፤ኤሃባ ብንጡፍ፡ ኣድማዕን ውጺኢታውን 
ዲፕሎማስያን፡ እሂን ምሂን  (ሎቢንግ) ብምክያድ፡ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብምዕጋብ፡ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንምብርክኽ 
ምልካዊ ስርዓት፡ ሓያል ጽልዋ፡ ተጽዕኖን ድፍኢትን ክገብር ክኽእል እዩ። ኣባላት ዓለምለኻዊ ይኣክል፣ ዝግባእ ስልጠና 
(ልምምድ)ናይ ኢሂን ምሂን  (ዲፕሎማስያ) ብምሃብ፣ ኣብ በቦቶኦምን (ከተመኦምን) ሃሃገሮም፡ ኣድማዕን ውጺኢታውን 



4 
 

ኢሂን ምሂን (ሎቢንግ) ከካይዱ ብልጫታት ዝተመርጹ ፖለቲከኛታት ኣብ ዘዝተመረጹሉ ቦታ ዝሓሸ መልሲ ናይ ምሃብ 
ዕድላት ከምዘልዎም ብምግንዛብን፡ብምርግጋጽን ፣ኤሃባ ሸትኡ ንምውቃዕ፣ ምስ ዓለማዊ ባይቶ ይኣክል ክስርሕ የድሊ።                    

ሐ/1/ ምዕሩይ ናይ መስጋገሪ ምሕደራ ምድላው                                      ካልእ ዕዙዝ ጉዳይ 
(ዕማም) ናይ ኤሃባ፡ ምዕቡል ቅድመ-ምድላው ንልሙጽ ዲሞክራስያዊ ምስግጋር ኣብ ጽባሕ ምጽራግ ስርዓት እሰያስ 
ኣገዳሲ ግደ ምጽዋት እዩ።እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ዲሞክራስያውያን ሓይልታት፣ ተኽእሎታት ናይ ምዕናው 
ገዛኢ ስርዓት ዘለዎም፣ ሕጂ ብሰንኪ ናይቲ ስርዓት ጸጥታዊ ሓይልታት ፡ ኣብ እዋን ገዛኢ ስርዓት ካብ ስልጣን ዝባረረሉ 
ነቲ ሃገርና ዘጋጥምዋ መኸተታት ዘድሊ ምድላዋት ክገብሩ ምቹእ ባይታ የብሎምን። ኣብ ውድቀት ስያድ ባረ ሶማልያ 
ወይውን ኣብ ሊብያ ድሕሪ ጋዳፊ እንታይ ከምዘጓነፋ፣ ኩላትና ንፈጦ እዩ።ስለዚ ናይ ሶማልያን ሊብያን ተመክሮ 
ክይድገም፣ ናብ ናይ ልሙጽ ምስግጋር ናብ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምርግጋጽ ኣቀዲምካ ተደላይ መደባት (ውጥን) 
ምድላዋት ምግባር ግድን እዩ።እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ስርዓት ድሕሪ ምጽራግ  ቅልውላውን ዕግርግራትን 
ንምውጋድን፣ ሰላምን ቅሳነትን ንምስፋን፣ ኤሃባ ዘድሊ ምድላዋት ክግባር ይግባእ።  ነዚ ንምዕዋት ኤሃባ፡  ን 
ኤርትራውያን ሙሁራንን ሰብ ሞያን፡ ነቲ ኣብ መስርሕ ምውጋድ ገዛኢ ኣካል፡ ከጓንፍ ዝኽእል ዕንቅፋታትን 
መስናኽላትን (መከተታት፡ ብመጽናዕቲ ክሮቊሑ ንምኽኣል፣ ኣቀዲሙ ከሳትፎም ኣለዎ።  ከምኡ´ውን ንልሙጽ 
መስጋገረ መድርኽ ንምርግጋጽን፣ ንብስርዓተ ሕግን ዲምክራስያን ንምምሕዳር፡ ኤሃባ ምስ ፖለቲካዊ ውድባት  
(ሰልፍታት) ብምምክኻር (ብምውካስ)፣መስጋገሪ ቻርተር ከድሎ ይግባእ።ፎካስ ኤርትራ (ቆላሕታ ኤርትራ) ኣብ ሎንዶን 
ዝተመስረተ፡ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ኣገባብ ኣመራርሓ ክህልዋ ዝነጥፍ ትካል፣ ምህናጽ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ኣብ 
ዝብል ኣርእስቲ ኮንፈረንስ ኣካይዱ ነይሩ። ኤሃባ ንናይ ፎክስ ኤርትራ ኣስተዋጽኦ ክሕገዘሉን ክጥቀመሉ ይግባእ። ኤሃባ 
ንናይ ስኒት ይኹን ካልኦት ናይ መጽናዕት ጉጂለታትን፣ ነቲ ዝተዳለወ ኣብ ምሁራዊ መጽናዕታት ዝተመስረተ ስርሓት፣ 
ተወኪሱ ኣብ ምድላው ጥጡሕ መሰጋገሪ መድባቱ ክግልገለሎም ይግባእ። 

ሐ/2/ ሃገራዊት ልምዓት ንምንሃር መደባት ምቅዳም  

ኤሃባ ምጣነሃብቲ (ቁጠባ) ሃገር ንምዝላል፣ ንምንሃር ምዕብልና ዝተፈላለየ  ጽላታት ሃገርን፣ ንምሁራንን ሞያውያንን 
ኤርትራውያን፡ ጻዕዳ ወረቃቅትን ሰማያዊ ጽሑፋትን፡ ናይ ፖለሲ ሰነዳትን፣ኣብ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ንመንግሳዊ 
ምምሕድራትን ሚኒስተራትን ክሕግዝ ዝኽእል ዘድሊ ምድላዋት ክገብሩን ከዳልዉን፣ ክሳትፎም ይግባእ።ኤርትራዊ ናይ 
መጽናዕቲ ትካል ንፖለስን ስትራተጂን ከም ናይ ኤርትራውያን ናይ ሙሁራንን ሞያውያንን ትካል፣ ነዚ ኣብ ላዕል 
ዝተጠቅሰ ግደ ክጻወቶ ዝበለጸ ቦታ ሒዙ ኣሎ። ስለዚ ኤሃባ ምስ ኢሪፕስ ጽቡቅ ናይ ስራሕ ርክክብ ከማዕብል ኤርትራ 
ዝተባረኸት ሃገር እያ፣ ብዙሓት ዝተማህሩን፣ ላዕለኣይ ደርጃ ዝሓዙን ናይ ምጣነ-ሃብቲ (ቁጠባ)፡ ሕጊ፡ ጠበቃታት፡ 
ስነሕብረተስብ፣ ፖለቲካ፡ ስነትምህርቲ፡ እንስሳ ፡ሕርሻ፡ ጥዕና፡ ቱሪስት፡ ትራንስፖርት፡ ምምሕዳር፡ ህንጻ፡ መሃንድሳት፡ 
ኢንጀነርታት፡ መማህራን፣ ጋዜኛታት፡ ኣዋፈርቲ፡ ስነጥበባውያን፡ ጽርበት ሓጺንን ዕንጨይትን፡ መካኒካት፡   ስፖርታውያን፡ 
ናይ ኤለትሪክ  ወዘተ ኪላታትን ሊቃውንትን ስለዘልውዋ። እዚ ዓቅሚዝን ፍልጠትን ሃገርና ብቅልጡፍ ኣብ ምምዕባል 
ሰብኣዊ ርእሰማል እዩ።ኢሪፕስ ኣብ ዲሲፕሊን ዝሰረቱ ሞያዊ ትካል ፈጢሩ፣ ኣብ ፖሊሲ ዘተኰረ ንጽባሕ ስርዓት 
ምልዋጥ፣ ንሃገርና ክሕግዝ ዝኽእል ጻዕዳ ወረቃቅቲ ብምድላው፡ ድሮ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ። ኤሃባ፡ ኢሪፕስ ስርሓቶም 
ብዘይ ገለ ምድንጓይ መጽናዕታዊ ጻዕዳ ወረቃቅቶም  ንቅድሚት ክደፍኡ ከተባብዕ ኣለዎ። ምኽንያቱ ግዜ ለውጢ 
እንተቃረብ ይኸድ ስለዘሎ። ኤሃባ ምስ ኣዕርኹን ደገፍቲን መንግስታት፡ ሰብኣዊ ዘይመንግስታዊ ውድባትን/ትካላት 
ዝምድናታት ብምምዕባል ፡ ኣብ ዳግመ ህንጻ ነቲ ዓንዩ  ዘሎ ትሕተ-ቅርጻ፣ ሕክናታት፣ ክሊኒካን፡ ዝርገሐ ማይ፡ 
ቤትትምህታት ወዘተ ኣብ ምህናጽ ክሕግዙ፡ ጻዕርታትክግብር ኣለዎ።  

ሐ/3/ ገንዘባዊ ወፍያታትን ሓገዝን ምእካብ                                           ኤሃባ  ንጥፈኣዊ 
ወጻኢታቱ ክሽፍንን ንሓይልታት ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ክምውልን ፣ ብምዝገባዊ ክፍሊትገንዘባዊ ሓገዛት ካብ 
ኩሎም ኤርትራውያን፣ ከም ኡውን ሞያውያንን ኣዋፈርትን ነጋዶን ክእክብ ኣልዎ። ብተወሳኺ  ኤባማ ካብ ኣህጉራዊ 
ትካላትን፡ ዘይመንግስታዊ ውድባትን ናብ ዲሞክራሲ ንምስግ ጋር ሓገዛት ክሓትት ኣለዎ። ከምኡ´ውን ኤባማ ነተን 
ኤርትራዊ ስደታኛታት ዊሒዞመን ዘለዎ ሃገራት ብምርኻብ፣ ልምዓታዊ ሓገዝን፣ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደትኛታት 
ዘጉድልን ክሓትት ይግባእ። እዘን ሃገራት አዚኣተን  ንኤባማ ክሕግዝኦ ብዙሕ ተኽእሎታት ኣሎ። ንኤባማ ምሕጋዝ ናይ 
ስዓር ስዓር ኩነታት ክፍጠርን፣ ዋሕዚ ስደተናታት ምጒዳል፡ ብሓደ ወገን፡ ሃገርና ኣብ ምህናጽ፡ ብካላኣይ  ከኣ፣ ነተን 
ስደተኛታት ተቀቢለን ዘለዋ ሃገራት ካልኦት ሓደስቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከይመጽወን ክሕግዝ ስለዝኾነ ጠቃሚ  
እዩ። 

ሐ/4/ ስደተኛታት ኤርትራውያን ምሕጋዝ                                            ካልእ ኣገዳሲ ግድ ናይ 
ኤባማ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ልዕለዋይ ኮሚሽን ዱልዱል ዝምድናታትን ሽርክነትን ብምፍጣር፣ 
ነቶም ኣብ ጽጉም ኩነታት ዘለኡ ስደተኛታት ዘድሊ ሓገዝት ክግበረሎም ምጽዓር እዩ። 
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መ/ ኣገባብ ኣመራርጻ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ (ኤሃባ) ኣብ ዲያስፖራ                    ኤሃባ ሕጋዊ ወኪል ናይ 
ዲያስፖራ ኤርትራውያን ክኸውን፣ ኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሕን፡ ደጋፊ ዲሞክራስያን ኣብ ዲያስፖራ፡ ልዕሊ 18 
ዓመት፡ ኣብ ምርጫ ክሳተፈሉ ዝኽእለሉ፡ ኣገባብ ምርጫ ክፈጥር ክኽእል ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ንምትግባር ነዚ ዝስዕብ 
እምመ ነቅርብ፡- 

መ/1/ ምቛም ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን                                        ዓለምለኻዊ ተበግሶ 
ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ፦ሓንቲ ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን ክትቀውም ኣትሪሩ ይላቦ።  ዕማም 
ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን  ብምዕቡል ናይ ኢንተርነት ተክሎነጂ ኩሉም ደለይቲ ፍትሒ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ 
ኣብ ምርጫ ክሳተፉ ዘኽእሎም መስርሕ ምፍጣር እዩ። 

መ/2/ ግደ ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን 

ድሕሪ መብዛሕትኡ ሰብብርኪ ተቃውሞ ደምበ፡ ምቛም ሓንቲ ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን ምስተሰማምዑ፣ እታ ናይ 
ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን ሓደ ሓይሊ ዕማም ክተቀውም ትውስን። ሓይሊ ዕማም ብብቑዓትን ኪሊላታት ቀማርቲን 
(ኮምፒተር)፣ ኣብ ኢንተርነት ዝተመስረተት ኮይና፣ ናይ ምዝገባን ምርጫን ሶፍት ዋየር ትቀርጽ። እቲ ካላኣይ ምርጫ 
ሞያውያን ምቊጻር እዩ። እዚ ሶፍት ወይር ብናይ ኢንተርነት ተክኖሎጂ ተጠቂምና፣ ጽዑቅ ጎስጓስ ብምግባር ኩሉ ደልይ 
ፍትሒ ኣብ ዲይስፖራ ሙሉእ ደሞግራፍያዊ ዳታ ብምሃብ ክምዝገቡ ምግባር። እቲ ደሞግራፋዊ ዳታ ከምዚ ቅርጺን 
ትሕዝቶን  ክህሉ ኣለዎ።   

ቁ ሙሉእ 
ስም 

ጾታ ዕድመ* 
18-30 
31-55 
55- 

ኣድራሻ 
(ሃገር 
ከተማ) 

ኢመይል ሃይማኖት* መበቆል 
ዓሌት 
(ኣውራጃ) 

መመዝገቢ 
ክፍሊት * 

ቴለፎን 

 

መብርሂ 

• ዕድመ ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ማለት መንእስያት ካብ 18–30 ዓመት ማእከላይ ዕድመ ካብ 31-55 
ዓመት ኣረጋውያን ካብ 56 ንላዕሊ                                   

* ኣብቲ ሃይማኖት እስልምና ክርስትና ወይ ካልእ ክጻሓፍ ይከኣል።                          

• ዓቀን ክፍሊት ገንዘብ ብናይ ምምዝጋብን ምርጫን ኮሚሽን ይውሰን፣ እቶም ናይ        
• ምኽፋል ዓቅሚ ዘይብሎም ከኣ ኣብ ግምት ይኣቱ።                                            
•  እዚ ተዘርዚሩ ዘሎ ናይ ደሞግራፊ ዳታ (ኩሉንትናዊ ህዝባዊ ኣሃዛዊ ሓበሬታ) ነታ ናይ ምዝገባን ምርጫን 

ኮሚሽን ብዙሑነት ሕብረተሰብ ኤርትራ* ክንጸባረቅ ክሕግዛ እዩ። 
 

መ/3/ መስርሕ ምዝገባ                                                           ናይ ምዝገባን ምርጫን 
ኮሚሽን ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ኣብ ዲያስፖራ፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንክመርጽ ክምዝገብ፡ ሕጹጽ ጻዊዒት 
ትገብር። እቶም ዝተፈላለዩ ሰብ-ብርኪ እውን ንኣባላቶም ኣብ ናይ ምርጫ መስርሕ ክሳተፉ ከተባብዕዎም ኣለዎም። እዚ 
ህጹጽ ጻዊዒት´ዚ ብቛንቛ ዓረብኛ፡ ትግሪኛን እንግሊዘኛን ኮይኑ፣ ብንጥፈት ኣብ ኩሉ ናይ ኤርትራውያን ሰኪዔታት 
ሓበሬታ ( ናይ ገዛታት ገጽ) ክልጠፍን ክዝርጋሕን ኣለዎ። እዚ ህጹጽ ጻዊዒት´ዚ ብቛንቛ ዓረብኛ፡ ትግሪኛን እንግሊዘኛን 
ኮይኑ፣ ብንጥፈት ኣብ ኩሉ ናይ ኤርትራውያን ሰኪዔታት ሓበሬታ (ናይ ገዛታት ገጽ)፡ ተለቪጂን፡ መደበራት ሬድዮታት፡ 
ካልኦት ማሕበራዊ መድያታት ክልጠፍን ክዝርጋሕን ኣለዎ። እዚ ንነፍሲወከፍ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ፡ ነቲ ናይ 
ምዝገባን  ምርጫ መስርሕ፡ ብዕምቆታዊ ኣቅልቦ ርእዩ፡ ኣብ ምርጫ ተሳትፍኡ ከረጋግጽ ክሕግዝ እዩ።እቲ ናይ ምዝገብ 
መስርሕ ኢንተርነት (መርበብ ሓበሬታ) ብምጥቃም ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ክውዳእ ኣለዎ። ነቶም ኣብ ምርጫ 
ክሳተፉ ክምዝገቡ ዘለዎም፡ ግን መርበብ ሓበሬታ (ኢንተርነት) ክጥቀሙ ዘይከሉ፡ ካልእ ውሑስ መንግድታት ብህጹጽ 
ክናደየሎም ይግባእ። 

መ/4/ መስርሕ - ሕጹያት ምቅራብ                                                            እቲ ቀጻሊ 
ስጉምቲ ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን ሓንቲ ናይ ሕጹያት እትቅርብ ሓይሊ ዕማም ከተቕም እዩ። ዕማማት ሓይሊ 
ዕማም  ከኣ ካብቶም ምዝጉባት፣ ሕጽያት ን ኤባማ ንምቅራብ እዩ። እዚ ከኣ ብምምኽኻር ምስ ሰብ ብርኪ ይኸውን። 
ነቶም ዝተመዝገቡ ነፍሶም ክሓጽዩ ፍቁድ እዩ፣  ኩሎም ምዝጉባት ከኣ፣  ንናይ ሕጹያት እትቅርብ ሓይሊ ዕማም 
ክትሓጋገዙን፣ ብቑዓት ሕጹያት ክረቊሑን ምትብብዖም የድሊ። ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን፡ ነቶም ኣባላት ኤባማ 
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ክኾኑ ዝሕጸዩ ውልቀሰባት፡ ከማልእዎ ዘለዎም ባህርያትን ጠባያትን፡ መምርሒ ክተውጽእ ኣለዋ። እቲ መምርሒ ነዚ 
ዝስዕብ ኣብ ግምት ይኸውን። ናይቲ ዝሕጸ ውልቀ ሰብ ክእለት፡ ዓቅሚ፡ ተምክሮ፡ ፍልጠት፡ ተኣማማምነት፣ ተወፋይነት፡ 
ከምኡ´ውን ከም ኣባል ኤባማ ኮይኑ ክገልግል ፍቃደኛ ምዄኑ።ንጡፍ ጎስጓስ ናይቶም ክምረጹ ዘለዎም ሕጹያት 
ክዝርጋሕን ክታባባዕን ኣለዎ።    

መ/5/ ናይ ሕጽያት ሓጺር ናይ ሂወቶም፡ ተምክሮምን ትምህርቶምን ታርኽ ጽሑፍ (ስቨ)             መረጽቲ እኹል 
ኣፍልጦ ብዛዕባቶም ሕጹያት ውልቀሰባት ምእንቲ ክህልዎም፣ እቶም ሕጹያት ውልቀሰባት፡ ሓጺር ታሪኸ ሂወቶም፡ 
ተምክሮኦምን ትምህርቶምን (ሰቨ፣) ጺሒፍም ምስ ለኣኹ፣  ኣብቲ ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን መርበብ ሓበሬታ (ናይ 
ገዛ ገጽ) ክዝርጋሓሎም እዩ። 

መ/6/ መስርሕ ምርጫ                                                              እዚ መስርሕ 
ምርጫ ሓደ ዘይሻራዊ ሞያዊ ኣካል ከም ተዓዛቢ ዘገልግል ክድልዮ እዩ። እዚ ኣካልዚ ከኣ እቲ መስርሕ ምርጫ 
ብምክትታል ፣ ካብ ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን ይኹን ካልእ ኢድ ምትእትታው ነጻ ምንባሩን፣ ውጺቱ ከኣ ነጻን 
ቅኑዕን ፍትሓውን ምንባሩ የረጋግጽን፣ ብኹሉ ቅቡል ክኸውን ይሕግዘን። እቲ ምርጫ ሓደ ሰብ ብሓደ ድምጺ ኮይኑ፣ 
በቶም ኩሉም  እቲ ዝድለ መመዝገቢ ክፍሊት ዝኸፈሉን፡ ካብ ምኽፋል ነጻ ዝኾኑን ዝካየድ ይኸውን። እቶም 
ዝተምዝገቡ ሰባት፡ ነቲ ይበቅዕ ዝበለዎ ሕጹይ፡ ኣብቲ ብኪላታት ኢንተርነት ዝተዳለወ ሳንዱቅ ድምጾም የውድቅሉ። እቲ 
ምርጫ ሓደ ሰብ ብሓደ ድምጺ ኮይኑ፣ በቶም ኩሉም  እቲ ዝድለ መመዝገቢ ክፍሊት ዝኸፈሉን፡ ካብ ምኽፋል ነጻ 
ዝኾኑን ዝካየድ ይኸውን። እቶም ዝተምዝገቡ ሰባት፡ ነቲ ይበቅዕ ዝበለዎ ሕጹይ ፡ ኣብቲ ብኪላታት ኢንተርነት ዝተዳለወ 
ሳንዱቅ ድምጾም የውድቅሉ። እቶም ናይ ኢንተርነት ተክኖሎጂ ኪላታት ኣብ ቀማሪት (ኮምፑተር) ዝተመስረተ ፣ ካብ 
ደገፍቲ ህልዊ ስርዓት ኤርትራ ካለኦትን ጥልፋን ስርቅን ዝእግድ፡ ሓደ ሰብ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ከይድምጽ ዝኽልክል፡ 
ዘይተበዝገቡ ናይ ምድማጽ ተኽሎታት ዘየፍቅድ፣ ዘበናዊ፡ ውሑስ፡ ናይ ምርጫ ኣገባብ ከማዕብሉ እዮም።ድምጺ ምሃብ 
ድሩት ግዜ ይህልዎ፣ ናይ ግዘ ገደብ ብናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን ይውሰን። እቶም ዝለዓለ ድምጺ ዝረኸቡ 
ንኤትራዊ ሃገራዊ ባይቶ የቑምዎ። ዓቀን ኣባላት ኤርራዊ ሃገራዊ ባይቶ፡ ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን ብምምኽኻር 
ምስ ዝተፈላለዩ ሰብ ብርኪ ይውሰን።    

መ/7/ ምርግጋጽ ብዝሑነት                                                           ብዙሑነት 
ሕብረሰብ ኤርትራ ዘንጸባርቁ፡ ኣባላትን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ (ኤሃባ) ከምዝተምርጹ ብዘተኣማምን ንምርግጋጽ፣ ናይ 
ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን ኣውንታዊ ናይ ስልጣን ኣድልዎ ኣገባብ ተጠቒማ፣ ናይ ጾታ፣ ሃይማኖት፣ ዕድመ፣ 
ዓሌት(ኣውርጃ) ብዙሑነት  ምርግጋጽ  ይግባኣ።  

 

 ረ/ ቅርጺ (ኣቛውማ) ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ (ኤሃባ) 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ከም ሓጋጊ ኣካል´ዩ ዘገልግል።ካብ ኣባላቱ ከኣ ፈጻሚት ሽምግለ ይመርጽ። ኣብ ኧቛውማ 
ፈጻሚት ስምግለ እዚ ዝስዕብ ክፍልታት ይህሉ። 

ሀ/ ኣቦ መንበር (ኣደ መንበር)      

ለ/ ምኽትል ኣቦ መንበር (ኣደ መንበር)   

ሐ/ ጸሓፊ (ጸሓፊት)  

መ/ ናይ ዜናን ሓበሬታን (መድያ) ጒድያትሓላፊ                                        

ረ/ ኣህጉራዊ ዝምድና፣ ዲፕሎማሳያ፣ ሕጋዊ ተጠባባቅነት ጒድያት ሓላፊ                            

ሰ/ ዝምድና ኣባላት ኤባማ ኣላይን፡ ናይ ገንዘብን ወፈያትትን ምእካብን ምምሕዳርን ጒድያት ሓላፊ                                                                               

ሸ/ ናይ ባይታዊ ረኽቢ ሓልፊ                                                                    

ቀ/ ናይ ስደተኛታት ጒድያት ሓላፊ                                                    

 በ/ ናይ መስጋገሪ መድረኽ ጉዳያት ሓላፊ                                                 

ተ/ (ንንሁር) ንቅልጡፍ ምዕብልና ኤርትራ ዝምልከት ጻዕዳ ወረቃቅትን ሰማያዊ ጽሑፋትን ናይ 
ምድላዋት ጒድያት ሓልፊ   
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ሰ/ ጽፙቅን መደምደምታን                                                           ብሓጺሩ እዚ ናይ 
እማመ ሰነድ´ዚ ንተደላይነት ምቛም ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ (ኤሃባ) የሰምረሉ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ (ኤሃባ)፤ 
ብስምን ድምጽን ኩሉ ደላይ ፍትሕን፡ ደጋፊ ደሞክራስያን ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ፡ ክዛረብ ዝኽእልን፣ ህልዊ 
ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ብቅልጡፍ ንምውጋድ ፡ ንጡፍ ግደ ይጻወት። ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ንሃገረ ኤርትራ ናብ ብዝሔ-
ሰልፋዊ (ኣሰታፊ) ዲሞክራስያ ዘሳጋግርን፣ ሕጋውን ህዝባውን ኣካል ንክኸውን እዩ። ብተወሳኺ እዚ ሰነድ´ዚ ግደ እቲ 
ዝቐውም ኤርትዊ ሃገራዊ ባይቶን፣ ብኩሉ ደላይ ፍትሕን ደጋፊ ዲሞክራስያን ኤርትራውያንን፡ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብን 
ሕጋውነቱን ህዝባውነቱን ዘረጋጋጽን ቅቡልን ንክኸውን፣ ክውሰድ ዘለዎ ናይ ምዝገባን ምርጫን ኣገባብ ዝእምም (እማመ 
ዘቅርብ) እዩ።  ኣብ መጨርሽታ እቶም ኩሎም ዝተፈላለዩ ወድባትን (ሰልፍታትን)፡ ህዝባዊ ናይ መንእሰያት ናይ ደቀ 
ኣንስትዮ ምንቅስቃሳት፡ ጉጅለታትን፡ በርገሳዊ ማሕበራትን፣ ኣሃዱታትን፣ ሓይል ዕማማት ወዘተ ኣብ ደምበ ተቃውሞ 
ዘለዉ ክካትዕሉን ከማዕብልዎን ወይ፣ ካልእ ዝበልጸ ኣገባብ ከምጽእ ብክፉት ክቀርብን ኣብ ግምት ከነእትዎ ከምዘሎና 
ብልቦናንን ክንቅበሎን ከነስተውዕለሉን ኣድላይነት ከመዘለዎ የብርህ። ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኣትሪሩ ዝላበዎ፣ ኩሉ ደላይ 
ፍትሕን ዲሞክራስን ነዚ እማመ ብጽሞና ከንበቦ እዩ። ተስፋና ከኣ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኣንቢቡ፡ ክርድኦን ከማሓይሾን፣ 
ወይ ከኣ ካልእ ዝሓሸ ንኩሉ ዘሳትፍን፡ ዲሞክራስያውን ቅሉዕን ኣገባብ ክእምም ነምሕጽን። 

 

 

 


