
ደምዳሚ ኣዋጅ 

4ይስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ፡ 

  

ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ካብ  12 መስከረም  2019 ክሳብ 17 መስከረም 2019 ፡ 4ይስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ።  

ማእከላይ መሪሕነት ፡ 4ይስሩዕ ኣኼብኡ ዘካየደሉ እዋን፡ ኣብ ህሉውን ዝተሓላለኸን  ዓለማዊ፣ ዞባውን ከባብያውን ኩነታት 

ብምጅማር ፤ነቲ ቅልጡፍ ምዕብልናታት ምንዋጽን ምሕቡጭባጭን ኩነታት ሓያልነት ፖለቲካ ሚዛን ምዕብላል ካብ ክልተ 

ሸነኻት ዓለምና ብሓፈሻ ዝነቅል ዘሎ ሙዃኑን ፡ ኣብ ዞባናን ከባቢናን ድማ ብፍላይ ንሃገርና ዝጸሉ ዘሎ ፡ ናይ ኩነታት 

ምዕብልናታት ብነዊሕ ዝጸነሓ ብታሪኽ፣ ናይ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ፣  ጂኦግራፊ፣ ሃይማኖታዊ ኩነታት ከምኡውን ናይ 

ዓለምለኻውን ከባቢያዊን ውሽጣዊን ሓይልታት ጽልዋታት ውጺኢት ፣ግበታዊ ስርዓት ኢስያስ ንህላውነቱ ንምርግጋጽ 

ዘንጸበራቐ ንሃገርና ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ሉኡላውነት የእትዋ ምህላውን፡ንድሕነቱ ድማ ብክልተኣዊ ርክብ ዝጽሎን ዝደክምን 

ስለዝኾነ ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ክረአ ከምዘለዎ ኣሚቱ ። እቲ ቅርጺታት እውን ዝተሓላለኸ ብምኻኑ ናይ ኩነታት ዘይብሩህነት 

ዝዓብለሎ ምስልታት ዘሓዘ ምስ ግዜ ዝንጸርን ዝበርህን ፡ ብቐንዱ ኣብቶም ጸለውቲ ሓይልታት ኣተኩርካ ምምርማር ከም 

ዘድልዮ ገምጊሙ ። 

ቀጺሉ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣብ ክሊ ሃገራዊ ኩነታትና ድማ፡ ኣብ ማእከል ኣስመራ ንመግዛእታዊ 

ቀይድታት ግበታዊ ስርዓት ህግደፍ ብትሪ ዝተቓወሙ ህዝቢ፡ ብፍላይ መንእሰያትን ትሕቲ ዕድመ ህጻናትን ብቐጻሊ ድምጾም 

ዓው ኣቢሎም ተቓውሞ የስምዑ ምህላዎምን፡ ኩነታት እቲ ግበታዊ ስርዓት ኣብ ዝዳህሰሰሉ ድማ ግበታዊ ስርዓት ጥቕሚ 

ሃገር ዘይኮነስ ናይ መንገዲ ሰላምን ርግኣትን ብምዝራግ  ምስ ህዝቡ ዘይላዘብን ጥቕሚ ህዝብን ሃገርን ዘይሕሉን እንኮ ሰባዊ 

ስርዓት ሙዃኑን ብምስማር ኣብ ውሽጢ ሓንቲ እንዳማቱ ሃገር ኣትዩ ፡ ምስ ፍርቁ ሰላም ምስ ፍርቁ ዑሉል ዃናት ዝእውጅ 

፡ ንጎረባብቲ ሃገራት ብህውከቶም እምበር ብሰላሞም ክነብር ዘይክእል ስርዓት ነብሱ እውን ከይተረፈ ኣብ ሰላም ክነብር 

ዘይክእል ምዃኑ ብተግባር ድሕሪ እዚ ኩነተ ኣቐዲምና እውን ኣመትናዮ ብተግባር ዝስነ ዘሎ ዘይቅርዑይ ሰላም ምስ  ሃገረ 

ኢትዮጵያ ከም ዘረጋገጽን ዓቕሊ ጽብታዊ ተግባራት ምዕልባጥን ንኹሉ ተግባራቱ ንህዝብታት ኤርትራ ብዝባኣሰ ዘሳቒ ዘሎ፡ 

ንለውጢ  ቅሩብነት ዘይብሉን ካብቲ  ዝነበረ ብዝባኣሰ ንህዝቢ ኣብ ምግዛእን ዝርከብ ስርዓት ሙዃኑ ገምጊሙ። 

ንኹነታት ህዝብታት ኤርትራ እንተኾነ እውን ብፍላይ ድሕሪ እቲ ሕጽኖት ክባሃል ዝካኣል ምስ ሰላም ምስ ጎረቤት ሃገር 

ኢትዮጵያ ፡ፖለቲካውን ፡ኢኮኖምያውያን ሃገር ናብ ዝባኣስ ዓዘቕቲ ከምዘእተዎን ፡ ኣብ ማሕበራዊ መዳይ እዚ ግበታዊ ስርዓቱ 

ነቲ ዝጸንሓ ተግባራቱ ዘገልግል ኣዕናዊ ፡ንኽብሪ ህዝብታት ወሎዶታት ዘቈናጽብን ባህሊ ዘይጸንሓ ዘይነበረን ብጸቢብነት ናይ 

ኣውራጃን ፡ወረዳን ሃይማኖትን፡ዓሌትን ብምዝራእ ክፈላልይን ከሕስርን ከናኣእስን ብጥቡቕ ይስርሓሉ ምህላዉን ፡እዚ 

ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንክቡራት ንሃይማኖታትናን ባህርያዊ ማሕበራዊ ቦታኦምን ብምትንኻፍን ብምፍራስን ብምርኻስን 

ኢድ ኣእታውነቱ ይቕጽል ምህላዉን እቲ ውዕል ሰላም ምስ ሃገር ኢትዮጽያ መቐጸልታ ናይቲ ዘይ ሕጋዊ ንግዲ (ኮንትሮ ባንድ 

)ምስ ሃገረ ኢትዮጵያ  ብምጅማር ኣብ ሃገርና ገለ ናይ ዋጋታት ምርግጋእን ቀረብ ናይ ምርካብን ንቁሩብ ማዓልታት ፈጢሩ 

እኳ እንተዝጸንሓ ድልየቱ እምባር ድልየት ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ዘይህብ ስርዓት ግን ዳግማይ ነቲ ዶባት ብምዕጻው ነቲ ኩነት 

ካብቲ ዝነበሮ ናብ ዝባኣሰ ኣሰጋጊርዎ ምህላዉን፡ብሓፈሻ ግበታዊ ስርዓት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጸቢብ ዓንኬል ናይ ማእሰርቲ 



ኣእቲይዎ ከምዘሎን ፡ እቲ ዘካየዶ መስርሕ ሰላም ንጥቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነስ ንዝኣተዎ ማሕነቆ ገመድ ንሙፍዃስን 

ዕድመ ግበቱኡ ንምንዋሕን ዝኣተዎ ሙኳኑ ንማንም ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን ፡ ሰለምንታይ ኣብ ናይ መወዳእታት ሰዓታት 

ቅድሚ እዚ ኩነት ምስ ሃገረ ሱዳን ኣብ ዝነብሮ ዕንደራ ፖለቲካ ምዕጋቱን ነቲ ግበታዊ ስርዓት እታ ናይ መወዳእታ ተሪፋ 

ዝነበረት በሪ ናይ ህልዉኑ ምንባራ ፡ ብጁቡቲ ይኹን ኢትዮጵያ ክመጽእ ዝኽእል ኩሉ ዕጹው ምንባሩን ጥራይ’ዩ ተቒምሉ 

ብዝብል ገምጊሙ፡ 

ንምንቅስቓስ ደምበታት ፍትሒ ዝምልክትውን ኣብ ባይታ ኣብ ዝተረጋገጸሉ ብሓደ ወገን፡ ተስፋ ናይ ዓወታት ምንጽብራቕ 

ናይ ደምበ ሓይልታት ፍትሒ ባና ዘርእየሉን፡ ከም ቀንዲ  ድማ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ሃገርና ኤርትራ ተቓውሞ ጸረ 

ግበታዊ ስርዓት ካብቲ ዝነብረ ብዝተዓጻጸፈን ብድፍረትን ኣብ ዝዛየደሉን ፡ማእከላይ መሪሕነት ንደምበታት ተቕውሞ 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 ይገብ ርምህላዉ ገምጊሙ ። 

ንህዝባዊ ምልዕዓላት ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ደገን ብዝምልከት እዚ ህዝባዊ ማዕበል ናይ ይኣክል ክቕጽል ከምዘለዎ ይኣምንን 

፡ መስርሕ ጉዕዞ ”ይኣክል” ብቐንዱ ዋኒን ቃልስና ህዝብና ምንቅቓሕ፡ ምትብባዕ፡ ምዃኑ ምርዳእ ።እዚ ህዝባዊ ማዕበል ይኣክል 

፡ ንህዝብና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኮነ ንደለይቲ ፍትሒ ሰልፍታትና፡ውድባትና፡ ማሕበራትናን ውልቀ ሰባትን፡ ብደቂ 

ተባዕትዮ ብደቂ ኣንስትዮ፡ ብመንእሰያት ብሽማግለታት፡ መራሕቲ ሃይማኖታት፡ ብውሽጥን ብደገ ሓቢሩ ብሓንቲ ቃል ኣብ 

ሞቖምያታት ሃገርን ሃገራውነትን  ተማእኪሉ  ክኸይድ ሰልፊ እጃሙ ክገብር ሙዃኑ ብምስማር፡ ።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 ንምእራሞም ዝብል ገምጋማት ድሕሪ ምግባር ፡ንዝቕጽል ዓመትን ዝጋባእ 

ራባዓይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እተእቱ ሽማግለ ናይ ኣሰናዳኢት ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ድሕሪ ምምራጽ ፡ ነቲ ዝጸንሓ 

ሰክሪታሪያ ማእከላይ መሪሕነትን ኣቦ ወንበር ሰልፍን ኣብቲ ዘካየድዎ ቃልሲ ሞጎስን ምስጋናን ድሕሪ ምሃብ ፡ እዚ ዝስዕብ 

ወሳኔታትን ለበዋታትን ድማ ኣቕሪቡ ፡  

1) ስርዓት ህግደፍ- ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ምኳኑ፡ ንሃገርና ካብኡ ዝኸፍአ ጸላኢ ከም ይብላን ብምግንዚብ፡ 
ብኹሉ መዲያዊ ስሙር ዓቕሚ ህዝብና ንምውጋዱ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ሰልፊ መሪሕ ታራኡ ክጻወት ወሲኑ፡፡ በዚ 
ተረኾቡ ዘሎ ምስምማዕ ሰላም ናይ ኢትዮ ኤርትራ ህዝብና ከይተደናገረ ፡ እቲ ህዝቢ ኣብ ሀገሩ መሰል ዘውሕስ 
ቅዋም ፍትሕን ማዕርነት ዲሞክራስን ክሳብ ዝረክብን ክሳብ እዚ ስርዓት እዚ ካብ ኮረሻ ስልጣን ተኣልዩ ህዝባውን 
ፍትሓዊ ዘሎ መንግስቲ ዝትከል ቃልሲ ክቕጽልን ከጓሃህርን ከምዘለዎ ወሲኑ ። 
 

2) ግበታዊ ስርዓት ህግደፍ በዚ ሒዘዎ ዘሎ ጸረ ህዝቢ መንገደ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ከጽንትን ከጥፍእን ዝመደበ 
ብምዃኑ ተረዲእና ፡ ኩሉ ዓቕምታት ደለይቲ ፍትሒ ብሓደ ቅልጽም ኣስሚርና ዓቕምታቱ ኣዋሃሂደን ንድሕነትን 
ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ከነውሕስ ፡  
 

3) ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ወታደራዊ ተጻብኦ ሰላም ሙዃኑ ፡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሰናይ ጉርብትናን ብሰላም 
ክነብሩን ከምቲ ኣብ መግለጽን መርገጽን ሰልፊ ዝገለጽናዮ ሕጂውን ባህግናን ቃልስናን ንሰላም ሙዃኑ ነስምረሉ  ። 
እዚ መስርሕ ሰላም ዝተጸወዐ ግን ንዘበታዊ ጉዳያትና ዘይስተብሃለን ፡እሱራት ኣብ ምፍታሕ ፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት 
ኣብ ምድራት ግዜ ፡ ስደተኛታት ምምላስ ፡ ብዘይ ቅድመ ኩነት ምንቅስቓስ፡ ስደተኛታት ምምላስ ወዘተ ዘየካተተ 
ምዃኑ፡ በዚ ተገይሩ ዝተባህለ ሰላም ህዝብና ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ጉዳዩ እንታይ ስለምንታይን ዘይብለሉ 
ዘይሕበሮን ዘይፈልጦን ምስ ባዕዳውያን ዝግበሩ ውዕላት ተዓዛባይ ጥራይ ሙዃኑን። ብሓደ ሸነኽ ምስ ቅዋምን ሕግን  



ዘይብሉ ስርዓት ንህዝቢ ዘይውክልን ብህዝቢ ዘይተመርጸን ስርዓት ንሕጊ ዘይንታዩ ተደጋጋሚ ውዕላት ዝጠለመ 
ስርዓት ምስ ቅዋም ሕግን ዘለዋ ሃገር ውዕል ተኣስረሉ ምህላውካ ሓቀኛ ሙሉእን ውሑሱን ሰላም ክንብሎ 
ኣይንኽእልን ፡ ኣብ ሞንጎቲ ክልተ ሃገራት ዝግበር ዘሎ ውዕል ደረት ዘለዎ (ካብ ናይ ዶብ) ዘይሰገረ ኽኸውን 
ዘይሙዃኑ ።ምስተንዃሲ ባህሪ ዝተሰከመ ግበታዊ ስርዓት ናይ ኣጽዋር እገዳ ምልዓል ደሚርካ ፡ በዚ ኣብ ከባቢና 
ዝረኤ ዘሎ ናይ ሓይልታት ምትዕራርይ ብፍላይ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ኩነት እዚ ሰላም”ዚ 
ይዋሓስ እዩ እውን ኣይንብልን ፡ ከም ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብዚ መስርሕዚ ስግኣትና ይዛይድ ። 
 

4) ኩሉ ኣካል ሃገራዊ ባይቶን ደገፍቱን ንዕላማ ሃገራዊ ባይቶ ንምዕዋትን ብኹሉ ዓቕምና ክንስርሕ ንምሕጽን።  
 

5) ኣብ መላ’እ ዓለም ዝርከቡ ደለይቲ ፍትሒ ደምበ ተቃውሞ ነዚ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ንምብታን ዝካየድ ዘሎ 
ኣብ ዝተፈላለየ መድያታት ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣርባታትን/ሓምሳታትን ብሓይል ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ  
ካባ ስዐረት ተጎልቢቡ ዘኸተመ ስነ ሓሳብ ሕልሚ ናይ ኣንድነትን (ኣጋዝያን) ሕብሩ ቀይሩ ይቀላቀል ዘሎ ሎሚ 
እውን ብሓያል ንቕሓት ህዝብና ዳግማይ እታ ካባ ከነቐብሎም መታን ቃልስና ከነዛይድ ።  
 

 
6) ንጎረቤት ሃገር ሱዳን እውን ካብቲ ዝነበረ ዲክታቶሪያዊ ስርዓት ምልቓቕን ፡ክኒዩኡ እውን ነቲ ውሕስነት ዘይነበሮ 

ወታደራዊ ሓይሊ ብሓያል ህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣን ብምእላይ ህዝባዊ መሰጋጋሪ መንግስቲ ምግባሮም ነቲ ሓድሽ 
ህዝባዊ መንግስትን ንመላእ ህዝቢ ሱዳንን  ዮሃና ንብል።   
 

7) ሰልፊ ኣብዚ ሓድሽን ተለዋዋጥን ፖለቲካዊ  መድረኽ ኣብ ዝነቐለሉ ፡ንራብዓይ ጉባኤ እተዳሉ ኣሰናዲኢት ሽማግለን፡  
ሰክሪታሪያ ማእከላይ መሪሕነትን፡ ኣቦወንበር ሰልፍን ክቕጽል ብምውሳንን ፡ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ እውን 
ብተዓጻጻፍነት ናይ ኩለ መዳይ ቃልሱ ከሳልስን ዕዮ ገዙኡ ክዓዩ ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ለበዉኡ 
ኣሕሊፉ ።   

 
8) ናብ መላ’እ ዓለም ዝርከቡ መሰረታትን ሰልፍና፣ ውድባት ማሕበራት ፡ ውልቀ-ሰባት ነዚ ቃልስና ዕውት ከኽውን 

ዝሃብኩምናን ገና እውን እትህቡና ዘለኹም ደገፍ  ነሞግስ። 
 
ኣብ መደምደምታ  ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከቡ ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ደለይቲ ፍትሒ ስቪካዊ 
ማሕበራትን ብሓፈሻ ፡ ብፍላይ ካኣ መሪሕነትን ኣባላትን ተደናገጽትን ሰልፍና ነዚ ሓድሽ መድረኽ’ዚ ንምግጣም ኩሉ 
ዓቕምታትና ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ከቕንዕን ህዝብን ሃገርን ካብ ብርሰትን ምብትታንን ንምድሓንን ዓቕምታትና ኣስጢምና 
ብጽንዓትን ተወፋይነትን ከምቲ ልሙድ ሓድነት ጠሚርና ክንቃለስ፡ ማእከላይ መሪሕነት በዚ ኣጋጣሚ’ዚ  ጸዋዒቱ የቕርብ። 
 

ማእከላይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ 
18 መስከረም  2019 

 
 


