
 

 

26 መጋቢት 2022 

ደምዳሚ መግለጺ 

 ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ማከላይ መሪሕነት ሰልፊ ሕዳሰ ኤርይራ ንፍትሒ 

ንሃገርና ኤርትራን ከባቢናን ዘገድሱ ኩነታትን፡ ዘሻቕል ሰዕቤናትን፡ ኣብ ሃዋኺ እዋንን 

ቅልጡፍ ፍጻሜታት፡  ተኸሲቱሉ ኣብ ዘሎ እዋን፡ ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ ካብ ዕለት 

18-20 መጋቢት 2022 ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባኡ ብዓወት ኣሰላሲሉ። 

ብስክሪታርያ፡ ፈጻሚ ቤት-ጽሕፈትን ዝቐረበ ጸብጻባት ብዕምቀት ተኻትዒሉን ኣጽዲቑን፡ 

ኣወንታዊ ገምጋምን ለበዋታት ኣታሓላሊፉ። ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ፡ ጉዳይ 

ግጭት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብ ዘተሓላለፎ፡ እዚ ውግእ ዘስዕቦ ፖለቲካውን ቁጠባውን 

ዕንወት ቀሊል ስለ ዘይከውን  ብዘተ ቁልጡፍ መፍትሒ ኽግበረሉ ይግባእ ክብል 

ጻውዒቱ ኣቕሪቡ፡፡  

ኢዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ፡ ነቲ ብዛዕባ ፍጻሜታት ኢትዮጵያ 

ዝዉሰድ መርገጺታት፡ ካብ መትከል ኤርትራውነት ክነቅል ይግባእ ዝብል ተሪር መርገጺኡ 

ከስሚሩሉ እንከሎ። ሓድነት ህዝቢ ኤርትራን፡ ምዕቃብ  ልኡላውነት ሃገረ ኤርትራን ልዕሊ 

ኩሉ  ዝስራዕ ምዃኑ ተሰማሚዕሉ። 

 ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ፡ ንደንበ ተቓውሞ ሓይሊታት ኤርትራ ከም ህዝባውያን 

ፖለቲካዊ ውድባት መጠን፡ ኣብ ኤርትራ ደሞክራሲ፡ ስኒት፡ ፍትሒ፡ ሰላምን ርግኣትን 

ናይ ሕጊ ልዑላውነትን ንምስፋን ኣብ ዝቃለሳሉ ዘለዋ እዋን፡ ኤርትራን ኤርትራውነትን 

ቅድሚ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ተሳንየንን ተወሃሂደንን ክሰርሓ ይግባእ ክብል 

እንከሎ፡ ኣብ ዘሓለፈ ብረታዊ ቃልስና ብዘደንቅ ሰውራኡ ኣቢሉ፡ነቲ ዘይሳዓር ዝመስል 

ዝነበረ ሓይልን ንኹሎም ተጻባእትን ውዲትን ሽርሕን ስዒሩ ናጽነቱ ዝጨበጠ ናይ ትማሊ 

ታሪኹ እዩ ብምባል፡ ሎሚ ውን ዝሓየለ ዓቕሙ ኣወሃሂዱ፡ ካብ ዝመጸ ይምጻእ 



ብዘየገድስ ጸረ ኩሎም  ስሱዓትን ደለይቲ ባሕርናን፡ ተቃሊሱ፡  ልዑላውነቱ ክከላኸል 

ዱሉው ንምዃን ኣስሚርሉ። 

ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ፡ ንዝተፈጸሙ ንጥፈታትን፡ ውጥን ስትራተጅኡን 

ኣመልኪቱ ብዕምቆት ድሕሪ ምግምጋም፣ ድኹምን ሓያልን ጎድንታቱ ገምጊሙ፡ 

ዉሳነታት ራብዓይ ጉባኤ ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ  ኣብ ግብሪ ንምውዓሎም ዝሕግዙን፡ 

ሰፊሕ ህዝባዊ ተሳታፍነት ኣባላት ዘፍቅድን፡  ሓያል ውሳነታት ኣታሓላሊፉ። 

ፈጻሚ ቤት-ጽሕፈት ሰ.ሕ.ኤ.ፍ፡ ድሕሪ 4ይ ጉባኤኡ ዘካየዶም ጻዕርን ዝተኸተሎ ጽኑዕ 

መርገጽን፡ ዘማሕላለፎም ዉሳነተኣትን ካኣ ኣመስጊኑ። ከምኡ ውን ንኩሉ ዝተወህቦም 

ዕማም ብኣድማዕነትን ተወፋይነትን ዘዓየዩ መሰረታት ሰልፊ እና መጎሰ፡ ኩነታት ሃገርናን 

ህዝብናን፡ ንሓደገኛ ብዶሆታትን ተሳጢሖምሉ ዘለዉ  ብዝምጥን ኣብርክተኦም ከዛይዱ 

ጻውዒቱ ኣቅረቡ። 

 ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ፡ ንዝተፈላለያ ፖለቲካውያን ሓይልታትን፡ ምሁራትን 

ከምኡ በርጌሳውያን ማሕበራትን፡  ኣብ ሓደ ንምምጽእ፡ ሕድሪ ኣለና ብዝብል ዝወሰዶ 

ተበግሶ ቀጻልነቱ ኣረጋጊጹ። ዉጽኢት ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ፡ 

ንኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ናብ ዘሰፍሐ ጽላል ንምስግጋርን፡ 

ሓድነታዊ ስራሕ ንምድልዳልን ዝተወስደ ዉሳነ መጎሱ ክገልጽ እንከሎ። ምሉእ 

ዓቕሚታቱ ኣብ ምዕዋት ኩሉ ኣብ መጻኢ መድረኽ ዝግበር ናይ ስራሕ ዕማምት 

ንምውዓል ዘለዎ ድልውነትን፡ ቀጻሊ ደገፉ  የረጋግጽ። 

ንኹሎም ተቓውሞ ድንበን ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራን ታሪኻዊ ሓላፍነተን ብምስካም፡ ነታ 

ብዓቢ ዋጋ መስዋእቲ ዝተረኸበት ሉዑላውነት ሃገረ ኤርትራ ንምዕቃብ፡ ኣብ ሓደ 

መስመር ደው ክብላ ጻውዒቱ ኣቅሪቡ። ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ ነቲ ኣብ ናይ 

ወጻኢ ሓይሊ ብፍላይ ከኣ፡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተሞርኪስካ ለውጢ ኣብ 

ኤርትራ ንምምጻእ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርን ጎስጋሳትን ብተሪር ይኹንን፡ ከምኡ ውን ኩሎም 

ኣብ ምፍንጫል ሃገራዊ ሓድነትን ምዝራግ  ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ  ዝተዋፈሩ፡ ውልቀ 

ሰባት ይኹኑ ጥሩፋት  ብትብዓት ይኹንን። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሓፋሽ ህዝብናን 

ብፍላይ ካኣ ምክልኻል ሓይልታት ሰራዊት ኢርትራ፡ ምዕቃብ ሃገራዊ ረብሓታትን 

ልዑላውነት ሃገረ ኤርትራን ጸኒዑን ሓይሉን ክገጥሞ ጻውዒቱ ኣቅረቡ።   

ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ፡ ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ኣብ ማዓስከራት 

ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ፡ ካብ ዘለውዎ ሃለዋት ፍርሕን 



ስቓይን ናብ ውሑስ ቦታ ከሕልፎም ንምሕጸን። ከምኡ ውን  ህዝቢ ኤትዮጵያን ከባቢኣን 

ካብ ሕማቅ ሰዕቤንን ጥፍኣትን ዘኽትል ሓደጋታት ንምድሓን፡ ኲናት ደው ከብሉን፡ ናብ 

ፍትሓዊ ዘላቂ ሰላም ንምብጻሕ ዘተ ከከይዱን ጻውዒቱ የቕርብ።   

ሕብረት ኣፍሪቃን መንጎኛታትን፡ ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን፡ ጻዕሮም ከበርኹን፡ 

(ናብ ዘተ ሰላም ንምእታው) ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ወገናት ክገብሩን፡፡ ከምኡ 

ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ዓለም፡ ብፍላይ ካኣ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ጉዳይ 

ስድተኛታትን፡ ነቶም ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ኢሎም ተዘርጊሖም ዘለው፡ ብፍላይ ካኣ ኣብ 

ኢትዮጵያ ዝርከቡ  ኤርትራዊያን ስደተኛታት ንምሕላውን ዉሑስ መዕቆቢ 

ክፈጥራሎምን፡ ነቶም ግዳያት ኲናት ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ንጹሃት ኤርትራውያን 

መናእሰያትን ቆልዓ ሰብይትን ኣቓልቦ ብምሃብ ሓገዝ ክገበረሎም ምሕጽንታ የቕርብ።  

ሰሕኤፍ- ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ሱዳን ንምትካል ኣዕኑድ ሲቪላዊ ህይወት ምርጊጋጽ ሰውራዊ 

ጭሮሖ ሓርነት ሰላምን ፍትሕን፡ ዘልዕሎ ዘሎ ጠለባት ደገፉ ይገልጽ።  

 ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ዓለም፣ ቁልጡፍ ምጽራይ ኣብቲ ዉግእ ኢትዮ-ዓፋር-ትግራይ 

ወዘተ ዝተኻየደሉ ቦተታት፡ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ገበናት ኲናትን፡ ጃምላዊ ህልቂትን፡ 

ገበነኛታት ሙኻኖም ዝረጋገጽ ወገናት ካኣ ኮኒኑን ተሓተቲ ክገብሮምን፡ ገበነኛታት ኣብ 

ቅድሚ ሕጊ ንምቅራብ ጻዕሩ ክገብር ንጽውዕ። 

ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ፡ ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን፡ ናይ ሕጊ ትካላትን፡ 

ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ኤርትራን፡ ኣብ ጎድኒ'ቲ ምእንቲ ለውጢ፡ መሰረቱ ፍትሕን ደሞክራስን 

ዝኾነ፡ ህንጻ ሃገረ ቅዋምን፡ ሓርነታት ክብሪ ኤርትራዊ ዜጋ  ዝሕለወላን፡ ብልጽግናን 

ልምዓትን ዘረጋገጸላን ሃገር ንምህናጽ ዝቃለሳ ዘለዋ ሓይሊታት፡ ደው ክብሉን 

ምሕጽንታኡ ኣቅረቡ። 

ህዝቢ ኤርትራ ሓራ ኮይኑ ይንበር 

ኤርትራን ኤርትራውነትን፡  ልኡላውነት ሃገርናን፡ ከም ወትሩ ይተዓቀብ 

ዘልኣለማዊ  ዝኽርን ክብርን ንሰማታት ኤርትራ 

ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ 

ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ 

ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት 



  


