
 
ፈጻሚ ቤት ሰልፊ 6ይ ሱሩዕ ኣኼቡኡ ብዓወት ዛዚሙ :: 

 

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ መበል 6ይ ምዱብ ኣኼብኡ ብ 4 መስከረም  2019  ብዓወት ዛዚሙ፡ 
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኣብ ኩነታት ፖለትካ ዓለምና፣ ዞባናን ከባቢናን ብሓፈሻ፡ ብቀንዱን ብፍላይን ድማ ኣብ ሃገርና 
ኤርትራ ኣብ ውሽጣውን ግዳማውን ኩነታት ሰልፊ ፡ዘለው ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ዝራኣዩ ሓደስቲ 

ተርእዮታት ኣብ ዝምዕብሉሉ ዘለዉ ተኣፋፊ ኩነት ብዕምቆት ኣብ ዝዘተየሉ ኣብ ህሉውን ዝተሓላለኸን  ኩነታት 
ብምጅማር ፤ነቲ ቅልጡፍ ምዕብልናታት ምንዋጽን ምሕቡጭባጭን ኩነታት ሓያልነት ፖለቲካ ሚዛን ምዕብላል ካብ 
ክልተ ሸነኻት ዓለምና ብሓፈሻ ዝነቅል ዘሎ  ፡ ኣብ ዞባናን ከባቢናን ድማ ብፍላይ ንሃገርና ዝጸሉ ፡ ናይ ኩነታት 

ምዕብልናታት ብነዊሕ ዝጸነሓ ብታሪኽ፣ ናይ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ፣  ጂኦግራፊ፣ ሃይማኖታዊ ኩነታት ከምኡውን ናይ 
ዓለምለኻውን ከባቢያዊን ውሽጣዊን ሓይልታት ጽልዋታት ውጺኢት ሙዃኑ፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ 
ኣተሃላልዋ ናይ ልቲካ እንተኾነ እውን ወላ ድሕሪ እት ናይ ይምሰል ሰላም ምስ ሃገረ ኢትዮጵያ እቲ ግበታዊ ስርዓት 
ዓቕሊ ጽብታዊ ተግባራት ናይ ኣጥፊእካ ምጥፋእ ተግባትን ምዕልባጥን ንኹሉ ተግባራቱ ብፍላይ ኣ ብርእሲ ህዝብታት 
ኩሉ እኩይ ተግባራት ገና ይቕጽልሎ ምህላውን ካብቲ  ዝነበረ ብዝባኣሰ ንህዝቢ ኣብ ምግዛእን ዝርከብ ስርዓት 
ሙዃኑ  ገምጊሙ ። 
 
ንምንቅስቓስ ደምበታት ፍትሒ ዝምልክትውን ኣብ ባይታ ኣብ ዝተረጋገጸሉ ብሓደ ወገን፡ ተስፋ ናይ ዓወታት 
ምንጽብራቕ ባና ዘርእየሉን፡ ከም ቀንዲ  ድማ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ሃገርና ኤርትራ ተቓውሞ ጸረ ግበታዊ 
ስርዓት ካብቲ ዝነብረ ብዝተዓጻጸፈን ብድፍረትን ካብ ማዓልቲ ናብ ማልዓቲን ይዛይድ ምህላዉን ፡እቲ ድሕሪ እዚ 

ዝተሰጋጋረ መድረኽን ሱሉጥ ምቕይያራትን ከም ሰልፊ ክንዕዘቦ እከለና   ዝዓበየ ጽላል ሃገራዊ ባይቶ ንሓባራዊ ስራሕ 
ዘበግስ መደባት ሒዙ ምብጋሱን ምስቲ ምቕይያር ዞባውን ዓለማውን ሓይልታት ዝገብርዎ ምትእትታው ኣብ ሃገርናን 
ዞባናን ብሓፈሻ፡ ንኣተሃላልዋ ደምበታት ተቓውሞ ኤርትራ ብኣሉታ ዝጸሉ  ብደሆታት  ሲዒሩ ነዚ ፈታኒ መድረኽ’ዚ 
ብውሕልሉ ኣገባብ ውደባን ቃልስን ናብ ዝሕሸ ባይታ ናይ ቃልሲ ዝሰጋገርሉ ዕድላት ክበጽሕ ምርብራብ ይገብር 
ምህላዉን  ፡ ንህዝባዊ ምልዕዓላት ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ደገን ብዝምልከት እዚ ህዝባዊ ማዕበል ናይ ይኣክል 

ውሕሉል ጅማሮ ሙዃኑን ፡ መስርሕ ጉዕዞ ”ይኣክል” ብቐንዱ ዋኒን ቃልስና ህዝብና ምንቅቓሕ፡ ምትብባዕን 
ምብርባርን፡ ምዃኑ ብምርዳእ  ክቕጽል ከምዘለውዎን ገምጊሙ፡ እቲ ኣብ ንውሽጣዊ ኩነታት ሰልፊ ኣመልክቱ 
ድማ ንኹሉ እቲ ከይድታት ዝጸንሓ ብምፍታሽ ፡ስርሓቱን ብዕምቆት ብምርኣይ ነቲ ዝጸንሓ ዝሰላሰሎም ናይ 
ዝሓለፉ መደባት ኣፈጻጽማ ገምጊሙ ኣብ መዳይ ኣፈጻጽማ ዝተራእዩ ሓያላትን ድኹማትን ጎድንታት ፈቲሹ፤ 
ኣወንታዊ ሸነኻት ዓቂቡ ንምምዕባሎም፡ዝተራእዩ ሕጽረታት ኣለልዩ ምስቲ ኩሉ ገምጋማቱ ብምውህሃድ ሙሉእ 
ሰነዳቱ ሰኒዱ ናብ ዝቕጽል ናይ ማእከላይ መሪሕነት ኣኬባ ብምቕራብ ብሰልፊ ንክዝተየሎም ተረዳዲኡ ። 
 
ኣብ መወዳእታ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናይዚ ግበታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝገብሮም ዘሎ ተግባራት ኣብ 
መዓልታዊ ብሰንኪ ባርነትን ንስደት ዝውሕዝ ዘሎ ሕዝብና ፡ ኣብ ሊብያ ዘለዎ መንእሰያትና ዝወርዶም ዘሎ 
ኣደራዕ ንዓለም ኣውያቶም ከንስምዕን ፡ኣብ ውሽጢ ሃገርና ብፍላይ እዚ ሓድሽ ዝቕጽል ዘሎ ተግባራት ናይ 
ምትንኻፍ ናይ እስልምና ሃይማኖት ቤት ትምህርትታት ናይ ከረን ኮነ ናይ ኮተሊክን ፕሮቲስታትን ሃይማኖት 
መስተምሃርን ናይ ጸሎት ቦታታት፡ ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላት ህዝባዊ  መደበራት ጥዕናን ዘካይዶ ዘሎ ዘረፋ ኮነ 
ሓፈሻዊ ናይ ሃይማኖታውያን ትካላትን መራሕቲ ሃይማኖትን ካልእ እውን ዝጸንሓን ዘሎን ኩሉ ዓይነት ዝወርድ 
ዘሎ በደል ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ድምጾም ምዃንናን ፡ ነቲ ኣብ ውሽጥን ደገን ንኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ 
በደል ኩሉ ከም ዝኹንን ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ መልእክቱ ብምምሕልላፍ ኣኼቡኡ ዛዚሙ 
። 

 

ክፍሊ ዜና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ 
04 መስከረም 2019 


