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ዝኸበርኪ ኣደ መንበርን ዝኸበርኩም ኣባላት ኣሰናዳኢ ሽማግለን 3ይን ሓድነታውን ጕባኤ ሰልፊ 
ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ  ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ /ሕድሪን  
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣባላት መሪሕነት ክልቲኡ ውድባትን ኣባላት ጉባኤን 
ክቡራት ኣጋይሽ 
 
ሰዉራዊ ሰላምታይ ይብጻሕኩም፡ 
 

ብቐዳምነት ኣብ’ዚ ኣገዳሲ 3ይን ሓድነታውን ጉባኤኹም ንኽንሳተፍ ዘቕረብኩሙልና ዕድመ ክብ 
ዝበለ ምስጋና ብምቕራብ፣ ዕዉት ጉባኤ ክኸውንን፣ ኣገዳሲ ውሳኔታትን መደባትን ሒዙ ክወጽእን፣ 
ብስመይን ብስም መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዘሎና ትምንቲ 
ክገልጸልኩም ደስ ይብለኒ። 
 

 

ጉባኤኹም፣ ኣብ ኣዚዩ ፍሉይ ምዕባሌታት ዝተኸስተሉ መድረኽ ኢዩ ዝካየድ ዘሎ። ብፖለቲካዊ 
መዳይ ምስ እንምልከት፣ በቲ ሓደ ወገን፣ ብስንኪ ኣዕናዊ መርሆ ገባቲ 
ጉጅለ ህግደፍ፣ ልዑላውነት ሃገርና ንሓደጋ ተሳጢሑ፣ ኤርትራ ኣብ ዓቢ 
ፈታኒ መዋእል ትርከብ ኣላ። ብካልኣይ ሸንክ ከኣ፣ ነዚ ብግቡእ ዘስተባሃለ 
ሰፊሕ ኣካላት ህዝብና፣ ኣንጻር ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ናይ ተቓውሞ ድምጹ 
ክብ እናበለ ይኸይድ ምህላዉ ዓቢ ሓበን እናተሰማዓና ክንገልጹ ንፈቱ። 
ብደረጃ ፖለቲካዊ ሓይልታትና’ውን፣ ኣብቲ ንብህጎ ደረጃ በጺሑ 
ክንብል`ኳ እንተ ዘይከኣልና፣ ብተዛምዳዊ ኣገላልጻ፣ ናይ ዘተን ናይ እንካን 
ሃባን መንፈስ ኣብ ዝሰፈነሎ ጎዳና ይጓዓዝ ምህላዉ ዘይከሓድ ሓቂ ኢዩ። 
እዚ ግን ዛጊት እኹል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ድማ፣ ኤርትራን ህዝባን፡ ኣብ  

ትሕቲ  ገባቲ ምሕደራ ህግደፍ፡ ንኣስታት 28 ዓመት ዘሕልፍዎ ዘለዉ 
ኣሰቃቂ ኩነታት ብግቡእ ኣንቢብና፣ ንቃልሲ ከደንፍዕ ዝኽእል 

ተበጎሳታትን ሓባራዊ ስራሕን ከነካይድ ይግበኣና። እዚ ንምግባር ከኣ ካብ ጸቢብ ውድባዊ ሒሳባት 
ርሒቕና፣ ናይ ሓባር ስራሓት ከነማዕብልን፣ ኣብ ሓደ ተጠርኒፍና ክንዓይን ናይ’ዚ መድረኽ ህጹጽ 
ዕማም ምዃኑ ክንፈላለየሉ ዘይግባእ ጉዳይ ኢዩ።    
 

ክቡራንን ክቡራትን ተሳተፍቲ ጉባኤን ኣጋይሽ ዕዱማትን 
 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ ምስ ኩሉ ሃገራዊ ሓይሊ ሓቢሩ ክሰርሕ ድሉው 
ምዃኑ፣ ኣብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤኡ ንጹር ውሳነ ሒዙ ከም ዝወጸ ከነዛኻክር ንፈቱ። ፈጻሚ ቤ/ጽ 
ሃገራዊ ባይቶ ጉዳይ ስኒትን ልዝብን ውህደትን  ኣብ ቀዳማይ ቦታ ናይ ዕማማቱ ሰሪዕዎ ምህላዉ 
ከነረጋግጸልኩም ንደሊ። ነዚ ጉዳይ ንምስልሳል ዝተመዘዘ ቤ/ጽ ድሮ ምሳኹምን ምስ ካልኦት ወጻኢ 

ክቡራትን ክቡራንን ኣንበብቲ ፡ 

ኣስዒብና ብሓው ነጋሽ ዑስማን፣ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤ/ጽ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ 
ለውጢ ኣብ 3ይን ሓድነታውን ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - 
ሕድሪን ዝቐረበ ቃል ከነቕርበልኩም ደስ ይብለና። 

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ኤ/ሃ/ባ/ዲ/ለ 
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ካብ ሃገራዊ ባይቶ ምስ ዝርከቡ ፖለቲካውን በርጌሳውን ህዝባውን ሓይልታት ናይ ምርኻብ መደባት 
ሰሪዑ ይርከብ። ስለ’ዚ ጉባኤኹም ናይ ሃገራዊ ባይቶን ንሱ ጥርኒፍዎም ዘሎ ኣካላትን  ኣብ ሓቢርካ 
ናይ ምስራሕ ድልየት፣ ኣብ ግምት ወሲዱ ብሓደ ከስርሓና ዝኽእል ውሳኔታት ሒዙ ክወጽእ ተስፋና 
ዓቢ ኢዩ።  
 

 

ክቡራንን ክቡራትን፣ 

 

ብዛዕባ ከባቢያዊ ፖለቲካዊ ምዕባሌታት ምስ እንምልከት፣ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ፣ ልዑላውነት ሃገርና 
ኣብ ሓደጋ ዘሳጠሕ መርሆ ብምኽታል፣  ነቲ ብሰፍ ዘይብል ዋጋ ጀጋኑ ደቃ ዝተረጋገጸ ነጻነትናን 
ሓድነት ኤርትራ ሃገርና፣ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣእቲዮም ይርከብ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ ሓንሳብ 
ዝልዕልን፣ ጸኒሑ ከኣ ለጠቕ ዝብልን ዝምድና፣ ኩላህና ንከታተሎ ዘሎና ጉዳይ’ዩ። ኣብ መንጎ ክልቲኡ 
ስርዓታት ዝግበር ዘሎ ስምምዓት፣ ንህዝብና ይኹን ንዓናን ንዓለምን ዘይብሩህ ኮይኑ፣ ኣብ ልዕሊ 
ህያው ጠቕምታት ህዝቢ ኤርትራ ንሓዋሩ ጉድኣት ከስዕብ ዝኽእል ምናልባታት እና ዓበየ ይመጽእ ስለ 
ዘሎ፣ ንህዝብና ኣብ ዓቢ ሻቑሎት ሸኺልዎ ይርከብ። መስርሕ ሰላም ንሕና ብመትከል ተጻረርቱ 
ኣይኮናን። እንተኾነ ግን፣ ምስ ህዝቡ ሰላም ዘይገበረ ዘይ ሕጋዊ ጉጅለ ህግደፍ፣ ዕድመ ስልጣኑ 
ንምንዋሕ ብዋጋ ህዝብን ሃገርን ናይ ይምሰል ስምምዓት ክኽትም ህዝብና ፈጺሙ ዘይቅበሎ ጉዳይ 
ኢዩ። ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ፣ ኣህዝባ ክልቲኦም ሃገራት ዘማዕድውዎ ዘላቒ ሕውነታዊ 
ዝምድናን ሰናይ ጉርብትናን፣ ንህዝብና ኣዋሲንካ ምስ ዘይሕጋዊ ገባቲ ጉጅለ ክረጋገጽ ከም ዘይኽእል 
ክርዱኡልና ነማሕጽን። ኣብዚ መዳይ’ዚ እቲ ኣዚዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ፣ ስምምዕ ኣልጀርስ ሰረቱ ዝገበረ 
ብይን ኣህጉራዊ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ወዓል ሕደር ክትግበርሲ ይትረፍ ብዛዕብኡ ዘረባ’ውን ዳርጋ 
ተሪፉ ምህላዉ ኢዩ።  
 

ስለዚ’ምበኣር ህዝቢ ኤርትራን ኮሎም ምእንቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለሱ ሓይልታቱን፣ ነዚ ገባቲ 
ስርዓት ብምእላይ ልዑላውነት ሃገርና ንምዕቋብን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽን ዓቕምታቶም 
ብሓባር ጸሚዶም ዕቱብ ቃልሲ ከካይዱ ህጹጽ ተዳላይነት ኣለዎ።  
 
ኣብ መደምደታ፣ 3ይን ሓድነታውን ጕባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ሃገራዊ ድሕነት 
ኤርትራ/ሕድሪን ብዓወት ክዛዘም ዘሎና ትምኒት ብምግላጽ፣ ሃገራዊ ባይቶ ምስ ኩሎም ኣካላቱ ናይ 
ሓባር ስራሓት ንምክያድ ቅሩብ ምዃኑ ደጊመ ከረጋግጸልኩ ደስ ይብለኒ።  
 
ጽን ኢልኩም ዝሳማዕኩሙኒ ክብረት ይሃበለይ። 
 
ዓወት ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝብና ! 
ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስዉኣትና! 

 

 


