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ደምዳሚ ኣዋጅ መስራቲ ጉባኤ ዓለም-ለኻዊ ምንቕስቃስ ይኣክል ኤርትራውያን 

ፈላምን መስራትን ጉባኤ ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን፡ እምነ-ኩርናዕ ንውሑስ ለውጢ፡ ንሰለስተ 

መዓልታት፡ ካብ ዕለት 31 ሓምለ ክሳብ 01 ነሓሰ 2021፡ "ሳቮያ ንድሕነት ሃገር” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ክካየድ ድሕሪ 

ምጽናሕ፡ ብዓወት ተዛዚሙ።  

ኣብ'ዚ ፈላሚ ጉባኤ፡ ካብ 11 ባይቶታት ይኣክል ሃገራት  (ካናዳ፡ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፡ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ፈረንሳ፡ 

ኢጣልያ፡ ስዊትዘርላንድ፡ ጀርመን፡ ደንማርክ፡ ሽወደን፡ ደቡብ ኣፍሪቓን ከምኡ'ውን ኣውስትራልያን) ዝተሳተፉ ወከልቲ፡ 

ዓለም-ለኻዊ ምንቕስቃስ ይኣክል ኤርትራውያን ብዕሊ ኤርትራውነት ዘማእከሎ ምንቅስቓስ መስሪቶም ይርከቡ። እዚ ሓድሽ 

ባይቶ ከም ፋልማይ ዕማሙ፡ ዓበይቲ ናይ ስራሕ ሰነዳት ማለት፡ ዓንደ-ሕጊ ምንቅስቓስ ናይ ጽምዶ ሰነዳትን መርሓ-ጎደናን 

ኣጽዲቑ ንግብራዊ ስራሕ ድልው ኮይኑ ይርከብ። ገምጋም ስራሕን ከይድን ድሕሪ ምግባር፡ ብመሰረት ዝተዳለው ናይ ምርጫ 

ኣገባባት፡ 13 ኣባላት ዘለዋ፡ ፈጻሚት ኣካል እውን መዚዙ። ኣብዚ መስራቲ ጉባኤ ብዙሓት ፖለቲካውያን ውድባትን 

ምንቅስቓሳትን፡ ሲቪካዊ ማሕበራትን፡ ስነ-ጥበባውያንን ነጠፍቲ መድያን ከምኡ'ውን ገዳይም ተቓለስትን፡ ናይ ደገፍ መልእኽቲ 

ኣስሚዖም። ኣብዚ መስራቲ ጉባኤ፡ ልዕሊ 400 ህዝብን፡ ተጋባእትን፡ ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ፡ ብ“ዙም” ዝተገብረ 

ጉባኤ፡ ብፈይስ-ቡክ ላይቭ’ውን ብቀጥታ ንህዝቢ ተመሓላሊፉ።  

ነዚ መሰረት ብምግባር መስራቲ ጉባኤ ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን፡ ነዘን ዝስዕባ መልእኽትታት ድማ 

የሕልፍ። 

1. መሰረታዊ መበገሲ ምንቕስቓስ ይኣክል፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህላወና ብስርዓት ህግደፍ ተኣዊጂ ዘሎ ናይ ጽንተት ኹናት፡ 

ብኩለንትናኡ ምብዳህን፡ ምውሓስ ሃገራዊ ክብርን፡ ምርግጋጽ ህዝባውነትን ግዝኣተ-ሕጊ ኣብ ኤርትራ ስለዝኾነ ከምቲ 

ብማዕበል " ይኣክል" ኢልና ዝኣተናዮ መብጽዓና ዳግም ብምሕዳስ፡ ንቅዱስ ተልእኮ ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቃስ ይኣክል 

ኤርትራውያን ንምዕዋትን ጸዓትና ኣብ ፋልማይ ጉባኤና ከነዕዝዝ ይምሕጸን። 

2. ብዙሕነትን ተሳታፍነትን ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ መስርሕ ምውሓስ ዋንነት ህዝባውነት፡ ዓቢ ተራ ዘለዎ፡ ምካኑ ብዝግባእ 

ተገንዚብና፡ ንኩሉ ብድሆታት ናይ ብዙሕነት ብምጽውዋርን ብምክብባርን እናሰገርና፡ ምንቕስቃስ ይኣክል ካብዚ 

ዘሎናዮ ዝሰፍሐ፡ ተሳትፎ ህዝቢ ዘኣንግድ መኣዲ ክኾነልና፡ ንሓድነት ዝግባእ ዋጋ ምኽፋል ከምዝግባእ ነረጋግጽ። 

3. ህዝቢ ዝመሰረቱ ሰፊሕ ጥርናፈ፡ ዋሕስ ቃልስና ምዃኑ ብምእማን፡ እዚ ካብ ባይቶታት ከተማታት፡ ናብ ደረጃ ሃገርን፡ 

ሕጂ 'ውን ዓለም-ለኻዊ ምንቕስቃስ ይኣክል ኤርትራውያን በጺሑ ዘሎ ኣገዳሲ ከይዲ፡ ብምቕጻል ንኩሉና ድምጺ 

ህዝቢ ዝኸውንን  ንረብሓና ዝቃለስ ሃገራዊ ሓይሊ ክምስረት ክጽዓር የዘኻኽር። ዘለናዮ መድረኽ፡ ናይ ህጹጽነትን 

ዕትበትን ዝጠልብ፡ ስለዝኾነ፡ ዓለም-ለኻዊ ምንቕስቃስ ይኣክል ኤርትራውያን ንኹሎም ተቓለስቲ ፖለቲካዉያን 

ውድባትን ሰብ-ብርክን ከም ናይ ቃልሲ መዛኑን መሻርክትን፡ ብናይ ስራሕ ውዕልን ምትሕብባርን፡ እናተመላላእና፡ 

ክንቃለስን፡ ንቕድሚት ብሓድነት ክንስጉምን ይጽውዕ። 
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4. ኣብ ነፍስ-ወከፍ ከተማታት ዝርከብ ጥርናፈ ህዝቢ ይኣክል፡ ቀንዲ መሰረትን ዓንድን ስለዝኮነ፡ ንንጥፈታት 

ከተማታት፡ ከሕይል፡ ብፍላይ መንእሰያትን ደቂ-ኣንስትዮን ንቃልሲ ይኣክል ክዓስልዎን፡ ክመርሕዎን ዓቢ ትጽቢት 

ከምዘሎ ተገንዚቦም፡ ጻዕሮም ከዕዝዙ፡ ምስ መሰረታትና ሰፊሕ ጐስጓስ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ክጅመር ይጽውዕ። 

5. ኣብ ዲፕሎማስያዊ መድረኽ፡ ነቲ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝፈጸመን፡ ብተደጋጋሚ እገዳን ብማሕበረ-ሰብ ዓለም 

ዝተነብረሉ፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ክቃላዕን ቅቡልነቱ ክወድቕን ክሰዓርን፡ ምስ ኩሎም ናይ 

ዲፕሎማሲ ተመክሮን ዓቕምን ዘለዎም መሻርኽቲ ብምዃን፡ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ስርሓት ክዕመምን ምስ ስርዓት 

ህግደፍ ዘይቓደዋ መንግስታትን ዞባውያን ሓይልታትን ብምትዃር ኣብ ሓበራዊ ሽርክና ዝተሞርከሰ ዝምድና ክተኣታቶ 

ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ። 

6. ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝኾነ ቦታን እዋንን ብዕቱብ ክርአን፡ ብፍላይ እቶም ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ 

ኢትዮጵያ ዝተኸፍተ ኩናት፡ ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ዘለው፡ ውሕስነቶም ክረጋገጽ፡ ክሳብ ናብ ሳልሳይ ውሑስ ሃገር 

ዝግዕዝሉ መስርሓት ክናደየሎም ዓለም-ለኻዊ ምንቕስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን፡ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝጀመሮን 

ክሰርሓሉ ዝጸንሐን፡ ሕጂ’ውን ደጊሙ ብንጥፈትን ብዕቱን ክጸዓረሉ ይጽውዕ።  

7. ንመጻኢ ሰላም፡ ርግኣት፡ ዕብየትን ረብሓታትን ኤርትራን ህዝባን ይኹን ኣብ ሰናይ ጉርብትናን ዝተመስረተ ምዕሩይ፡ 

ሕጋውን ስትራተጂካውን ዝምድናን ምስ መናብርትና ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ዓቢ ግምት ብምሃብ፡ ዓለም-ለኻዊ 

ምንቕስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን ኣብ ጐድኒ ሰላምን ሕጋውነትን ኮይኑ ብመትከል ንልዕሊ ሾሞንተ ወርሒ ደገፉ 

ንህዝቢ ትግራይ ብቃልዕ ብሜድያን፡ ብዝተፈላለየ ናይ ዲፕሎማሲ ኣገባባትን ክገልጽ ከምዝጸንሐን ዋጋ እውን 

ከምዝኸፈለሉ ዝዝከር እዩ። ከም'ቲ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ብሓባራዊ ራእይን ሽርክነትን ክልቲኡ ህዝብታት፡ 

ንፋሽስታውያን ሓይልታት ደርጊ ዝሰዓሮም፡ ሕጂ'ውን ኣብ'ዚ ሓድሽ ናይ ታሪኽ መቐይሮ ዘሰክመና ዘሎ ከቢድ 

ሓድሕድ ሓላፍነት ብምግንዛብ፡ ንናይ ሓባር ጸላኢ ህዝብታት ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ፡ ብሽርክነትን ብምትሕግጋዝን 

ክንስዕር ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንውሑስ መጻኢ ክልቲኡ ህዝብታት፡ ኣብ ሓባራዊ ረብሓታትን ምክብባርን ዝተሞርከሰ፡ 

ትካላዊ ሕጋውን መገድን ዝተከተለ ወግዓዊ ርክብን ዝምድናን ክግበር ምንቕስቓስ ዓለም-ለኻዊ ይኣክል ኤርትራውያን 

ድልውነቱ ይገልጽ። 

ኣብ መወዳእታ፡ ዓለም-ለኻዊ ምንቕስቃስ ይኣክል ኤርትራውያን፡ ህዝቢ ኤርትራ ንዘፍቕራ ሃገሩ ብዙሕ ዝኸፈለ ምዃኑ 

ብምግንዛብ፡ እዚ ዘሎናዮ መድረኽ ካብ ምንዳይ ፍትሒ ናብ ሕቶ ምድሓን ህላወ ሃገር ዝተሰጋገረን፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ግቡእ 

መልሲ ዘድልዮ ከቢድን ወሳንን እዋን ምዃኑ ኣድቂቑ የስተውዕል። ስለዚ’ውን ኩልና ኤርትራውያን፡ ዝግባእ መስዋእትነት 

ከፊልና፡ ሃገርን ህዝብን ከነድሕን፡ ንኹሉ ብሃገሩን ህዝቡን ዝሓምም ኤርትራዊ ተሳትፍነቱ ከዕዝዝ ጸዋዒት የቕርብ።   

ንሓርነት ብሓድነት! 

ህዝባውነት! ጽምዶ! ሓደ ጸላኢ! 

ኤርትራን ህዝባን ንዘልኣለም ይንበሩ! 

ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን! 
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