
መግለጺ ርክብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ - ፍራንክፎርት 

ብምኽንያት “ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ” 8 መጋቢት “ንቕሎ ኣዴታት ንድሕነት ህዝብን ሃገርን” ኣብ ትሕቲ 
ዝብል ቴማ ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት፣ ኣብ ኤውሮጳ ብዝነብራ ተቓለስቲ ደቂ ኣንስትዮ   ኣብ ዝተኻየደ 
ጽንብል፣ ወከልቲ 15 ሃገራውያን ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ከምኡ’ውን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ 
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ተረኺቦሞ ምንባሮም ዝተፈልጠ ኮይኑ፣ ብመሰረት ካብ    ኣዳለውቲ ጽንብል፣ ወከልቲ 
ፖለቲካዊ ሓይልታት ፍሉይ ኣኼባ ብምክያድ፣ ኤርትራ ሃገርናን ህዝባን ኣብዚ እዋን’ዚ ዘሕልፍዎ ዘለዉ 
ተሃዋሲ ኩነታት ብምስትብሃል፣ ዲሚክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ፣ ሓባራዊ ቃልሲ ተቓውሞ ደምበ ብኸመይ 
ይድንፍዕ  ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ሃናጺ ልዝብ ኣካይዶም።  

ልዑላውነት ሃገርን ሓድነት ህዝብን ንምዕቋብ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ህዝብና፣ ሓድነቱ 
ዓቂቡ፣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝእለም ዘሎ ሓደገኛ ውዲታት ንምግጣምን፣ ኣዕናዊ መርሆ ምልካዊ ስርዓት 
ንምብዳህን፣ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ጽላላትን ቃልሲ ህዝብና ንምድንፋዕ ዓቕምታቶም ከስምሩን፣ ምስ ዘለናዮ 
መድረኽን ብድሆታቱን ዝዳረግ ኣድማዒ ስልቲ ናይ ቃልሲ ብምትላም፣ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና 
ንምርግጋጽ መሪሒ ግደ ክጻወቱ ዘኽእሎም ኩነታት ክፈጥሩን፣ ካብ ዝሓለፈ እዋናት ንላዕሊ ኣብዚ ግዜ’ዚ 
ዕዙዝ ተደላይነት ከም ዘለዎ፣ ኣኼባ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣረጋጊጹ። 

ሰራዊት ኤርትራን፣ ክልኦት ጨቋኒ ስርዓት ህግደፍ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝግልገለሎም ዘሎ ትካላትን፣ ጨቋኒ 
ስርዓት ራሕሪሖም ኣብ ጉድኒ ህዝቦም ደው ብምባል፣ ዲሞክራስያዊ ልወጢ ኣብ ሃገርና ንምርግጋጽን፣ ነቲ 
ብኽቡር መስዋእቲ ወለዶታት ክውን ዝኾነ ልዑላውነት ሃገርና ንሙዕቃብን፣ ከምኡ’ውን ሓርነትን ፍትሕን 
ዲሞክራስን መሰላት ህዝቢ ንምውሓስ፣ ተረኦም ክጻወቱ ተሪር ምሕጽንታ ኣቕሪቡ። 

ርክብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፣ ኣብ መንጎ ኣህዝባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንክረጋገጽን፣ መንግስቲ 
ኢትዮጵያ፣ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ፣ ኣህጉራዊ ኮምሽን ዶብ ዝወሰኖ ብይን ንምትግባር ቅሩብነቱ 
ብምርኣዩን፣ ብመትከል ዝድግፍ ምዃኑ ብምርግጋጽ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ልዑላውነት ኤርትራን 
ሓድነት ህዝባን ክትንክፍ ዝኽእል ስጉምቲታት ንኸይወስድን፣ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዝግበር 
ዝምድናታት ብዋጋ ሃገራዊ ልዑላውነትናን ሓድነት መሬትናን ንኸይከውን ብትሪ ኣተሓሳሲቡ።   

ዘላቒ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሓት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ክረጋገጽ እንተደኣ ኮይኑ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 
ሃገር፣ ውሽጣዊ ሰላም ክረጋገጽ እምነ ኩርናዕ ኢዩ። ብፍላይ ድማ ኣብታ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ መላኺ ጉጅለ 
ህግደፍ፣ ህዝባ ሕሱም ህይወት ዘሕልፍ ዘሎ ሃገረ ኤርትራ፣ ምስ ጉረባብታ ቅድሚ ኣብ ናይ ሰላም ስምምዓት 
ምብጻሕ ኣብ ውሽጡ ሰላም ክህልዎ ናይ ግደን ምዃኑ፣ ኣኼባ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣረጋጊጾም። እዚ 
ስለ ዝኾነ ድማ ሃገራውን ሰብኣውን መሰላትና ዝግህስ ስምምዓት ህዝብና ብእኡ ከምዘይቅየድ ኣኼባ ፖለቲካዊ 
ሓይልታት ኣረጋጊጹ። 

ሕብረተሰብ ዓለም፡ ህዝቢ ኤርትራ ንዘሕልፎ ዘሎ ኣሰቃቒ ኩነታት ግቡእ ቊላሕታ ክገብርን፣ ብዘይ ክስን 
ፍርድን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝሳቐዩ ንዘለዉ ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ንክፍትሑን፣ 
ብቐጻሊ ኣብ ሃገርና ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ክብልን፣ ሓርነታትን ግዝኣተ ሕግን 
ክረጋገጸን፣  ኣብ ልዕሊ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ጸቕጢ ከካይድ ግቡኡ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ። 

ኣብ መደምደምታ፣ ብጾትና ተቓለስቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝወሰደኦ ተባዕ ተበግሶ ዓቢ መጎስን ኣድናቖትን 
ብምምዝጋብ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝርከብ ህዝብና፣ ህዝብን ሃገርን ካብ ኣርዑት ምልካዊ ስርዓት 
ንምድሓን ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ንምሕናን፣ ኣሰር ሓርበኛታት ደቂ ኣንስትዮና ብምኽታል ከምዚ ዓይነት ሃናጺ 
ተበግሶታት ክወስድ፣ ኣኼባ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተሪር ምሕጽንታ ኣቕሪቡ። 

ኤርትራ ሃገርና ነጻነታ ዓቂባ ንዘልኣለም ትንበር !! 
ዓወት ንደልይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ !! 
ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስውኣትና !! 
 
ኣኼባ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኤርትራ - ፍራንክፎርት 
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