ደምዳሚ መግለጺ 4ይ ሓፈሻ ጉባኤ ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ
ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ ካብ 26 መጋቢት ክሳብ 10 ሚያዝያ 2021 4ይ ጉባኤኡ ብልዑል ወኒን ሓድነትን ፡ ሓያል
ውድባዊ ስጥመትን ኣብ ዝዓሰሎ ሃዋሁ “ ቅድም ቀዳድም ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ’’ ብ ዝብል ቴማ ጉባኤኡ
ኣቓኒዑ ፡፡
ሰልፊ፥ ኣብዚ ጽንኩርን በዳህን ኩነታት፣ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ ቅልጡፍ ፖሊቲካውን ኢኮኖሚያውን ለውጢ ፣
ሕማም ኮቪድ- 19 ኣውሪድዎ ዘሎ ከቢድ ማሕበራዊ ሃስያን እዩ ጉባኤኡ ኣካይዱ ። ህዝብና እዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት
በዚ ዓማጺ ስርዓት ከም ሕሱም እንዳተሳቐየ ፥ ጥዑም ናብራ ተሓሪምዎ ፣ ኣብ ከርተትን ከቢድ ኩነታትን ፥ ሂወቱ ኣብ
ምምራሕ ይርከብ ፣ ኣብዚ ደምበ ተቃውሞ ( ናይ ለውጢ ሓይሊ) ንህዝቢ ዝርዳእን ጸገማቱ ዝፈትሕን ካብ ምዃን ሓሊፉ
ኣብ ሕድሕድ ዘይምትእምማንን ምፍንጫልን ብምድሃብ ምዕባለ ብዘይምርኣዩ ፥ ኣብ ህዝብናን ፍትሓዊ ቃልስናን
ሃስይኡ ዓቢ ምኳኑ ተገንዚቡ ።
ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ህዝብና ኣንጻር እዚ ስርዓት ተቓውሙኡ ደው ኣየበለን ፥ ዝከኣሎ ክሰርሕ ፈቲኑን ይሰርሕ
ኣሎን ፥ ብፍላይ ኣብ 2018 ዝተረኽበ ዝምድና ወልቀ መላኺ ምስ መራሒ ኢትዮጵያ፣ ዘርኣዮ ዝተፈላለየ ታሕጓስን፣ እቲ
ድሕሪኡ ዝወጸ ዝተፈላለየ መደረን ፣ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ህዝብና ዝተሳቐዮን ዝኸፈሎ መስዋእትን ብምጉሳይ ፡ ኣይከሰርናን
ብምባሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ብምልኡ ናይ ለውጢ ቅርቡነቱ ከምዘሐየሎ ጌሩ እዩ። እዚ ኸኣ ህዝብና ንእሽቶ ዕድል
ኣብ ዝረኽበሉ ግዜ ነዚ ስርዓት ከምዝልውጦ ብሩህ ይገብሮ ። ብተወሳኺ ኣብቲ ከባቢ ዝከይድ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 10
ዓመት ናይ ዲክታቶርያዊ መንግስታት ውድቀት ዝተረኣየሉ ከም ምኻኑ መጠን ፣ ሓደ መተባብዒ ጉዳይ ንለውጢ ኮይኑ
ንረኽቦ ፡ እዚ ድማ ህዝቢ እንተዘይ ፈትዩ፡ ብዙሕ ኪገብር ከምዝክእል ብግብሪ ርኢናዮ ኢና ። ከምዚ ዓይነት ዲክታታርያዊ
ስርዓት ወላ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ እንተበጽሐ ብዘየገድስ ፡ ህዝቢ ኪቅይሮ ከም ዝኽእል ዓቢ ምልክት እዩ። ሰልፍና ኣብ ዚ እዋን
ኩሎም ናይ ለውጢ ሓይልታት ዓቅምታቶም ከወሃህዱ ብዝለዓለ ክሰርሑን እዚ እዋን ዝጠልቦ ምኻኑ ኣስሚርሉ።
ኣብ ከምዚ ኩነታት እንዳሃለና ፡ ሰልፍና ነዚ ኩሊ ብድሆታት ሰጊሩ፣ ኣብ እዋን ዝኽሪ መበል 30 ዓመት መዓልቲ ናጽነት፣
ከም ኡውን መበል 72 ዝኽሪ ስዉእ ተቃላሳይ ሸኽ ዓብደልቃድር ከቢረ ጉባኤኡ ምክያዱ ፣ ፍሉይ ይገብሮ ፣ ጉባኤና
ብዙሓት መራሕቲ ፖለቲካውያን ውድባት ፣ ጸሓፍትን ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላትን ፣ ኣብ ዝተረከብሉ ንኩሉ ዘሳተፈ ፣
ሰፊሕ ጠመተ ብምክያድ እዩ ተቃኒዑ።
ክትዕ ጉባኤኛታት አብ መጻኢ መደባት ስራሕን ፡ አገባባት ምግጣም መጻኢ ብዶሆታትን ዘቶከረ ኮይኑ፣
ንህልውኩነታት ኤርትራ፣ ጎረባብቲ ሀገራት ፣ አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታትን ኩናት ትግራይን ፣ አህጉራዊ ማሕበረ ሰብ
ዓለም ዘርእዮ ዘሎ ቁሩቁስ አብ ልዐሊ ቀይሕ ባሕሪን ዲጋ ኣባይን ፣ ኩነታት ቃልሲ ተቃወምቲ ኤርትራውያን፣ ኩነታት
ህዝብና አብ ውሽጢን ወጻኢን ፣ ናይ ሰልፊ አብ ዝሓለፈ መድረኽ ዝነበረ አካይዳን ..ወዘተ ዝዳህሰሰ ደቒቕ ገምጋምን
ዓሚቕ ዘተን አካይዱ ፡ ካብዚ ብምብጋስ ጉባኤ ነዚ ዝስዕብ ውሳኔታትን ለበዋታትን ኣሕሊፉ ፣

ኤርትራ ጠቀስ
➢ ኩሉ ካብ 1991 በስርዓት ህግደፍ ዝተወሰደ ምምሕዳራዊ ውሳነታት ብሙሉኡ ምፍራስ ፣ አውራ ድማ ነቲ

ንህዝቢ ኤርትራ ብቋንቋ ዝኸፋፍልን ፤ ነቲ ንቡርን ቁቡልን ዝነበረ ምምሕዳራዊ ቅርጺ ብምፍራስ ምስ ኩውንነት
ህዝብና ዘይሳነን ንዲሞግራፊያዊ ኩውንነት ንምቅያር ዝዓለመ ምፍጣር 6 ሓደስቲ ዞባታት ይነጽግ ፡
➢ ሃገራዊ ሉኡላውነት፣ ዞባዊን አህጉራዊን ጸጥታን ንምውሓስን ንምዐቃብን፣ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ናይ ባዕዲ
ሰራዊት ብቁልጡፍ ንክወጻእ ይጽውዕ ።
➢ ጉባኤ ፣ ምልካዊ ስርዓት ኢስያስ አብ ልዕሊ ዜጋታት፡ ሰራሕትኛታት መንግስቲን ፖለቲካውያን ካድረታትን አዘዝቲ
ሰራዊትን ዝወስዶ ዘሎ ናይ ቅንጸላ፣ ጃምላዊ ማእሰርቲን ግፍዕን እና ኾነነ ፣ ንኩሉ ዝተፈጸመ ገበናት ክቃላዕን
ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ይጽወዕ።
➢ ጉባኤ ፣ ምዕባለ ናይቲ ካብ ሰነ 2018 ዝጀመረ ዝምድና ስርዓት ኢሲያስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብምግንዛብ፣
እቲ ዝምድና ንምስፋን ሰላምን ልምዓትን ዞባዊ ምትሕብባርን አብ ክንዲ ዘገልግል ፣ በሰንኪ ዘይግሉጽነትን ፣ አብ
መንጎ ክልተ መራሕቲ ምሕጻሩን ፣ከምኡ'ውን አብ ልዐሊ ህዝቢ ኤርትራ ብዋጋ ሉዑላውነቱን መትከላቱን ዝግበር
ዝነበረን ዘሎን ቀጻሊ ምትኹታኽ ፣ አብ መውዳእትኡ ድማ ናብ ወትሃደራዊ ቃል ኪዳን ዝበጸሐ፣ ጉባኤ ይነጽግን
ይኹንን።
➢ ጉባኤ ነቲ ብኤሮፓዊ ሕብረት አብ ልዐሊ ትካል ጸጥታ ኤርትራ ሓለፍቱን ዝወሰዶ ናይ መገሻ አገዳን ናይ ገንዘብ
ምድስካልን ሱጉምቲ እንዳሞገሰ፣ ንብሙልኦም ሰበ ስልጣን ኤርትራ ከም ዘጠቃልል ክገብሮ ይጽውዕ።
➢
ዞባዊ ኩነታት ጠቀስ
➢

ጠንቂ ውሽጣዊ ኲናት ኢትዮጵያ በዘይገድስን ወያነ አንጻር ህዝብናን ሓድነቱን ሉዑላውነቱን ዝፍሕሶ ዝነበረ
ውዲታትን ንጉድኒ ገዲፍና ፣ ዓሚቕ ምትኣእሳር ህዝቢታት ኤርትራን ትግራይን አብ ግምት ብመእታው ፣ ጽልዋ
ዝተወለዐ ኩናት አብ ከባቢና ብሓፈሻ፡ አብ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ብምግንዛብ ፣ ኩናት ኢትዮጵያ ውሽጣዊ
ምዃኑ እናረጋገጽና ጉባኤና ፣ ሰራዊ ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእን ፈጺሙዎ ዝበሃል ዘሎ በደላት ብናጻ ዝኾነ
አህጉራዊ ኮሚሸን ክጻረን ይጽውዕ።

➢ ንኩሎም አብ ኢትዮጵያ አብ ኩናት ሕድሕድ ተጸሚዶም ዘለዉ ተቐናቐንቲ ወገናት ፣ ቶኽሲ ደው አቢሎም
ብልቦና ፍልልያቶም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ ይጽውዕ ።
➢

ጉባኤ፡ ወያነ አብ ልዐሊ ርእሲ ከተማና አስመራ ዝገብሮ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ይኹንን፣ ንህዝብና ብዝኾነ
ምኽኒያት አብ ኩናት ኢትዮጵያ ክሳተፍ ካብ ምድፍፋእ ይኹን፡ ሉዑላውነት ኤርትራ ካብ ምትንካፍን ክቑጠቡ
ጉባኤና የጠንቀቅ።

➢

ጉባኤ፣አህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ዓለም ፣ ኤርትራዊያን ስደተኛታት አብ ክልል ትግራይ ዘድሊ ውሕስነት ድሕነት
ከረጋግጸሎም ይጸውዕ ።

➢ ጉባኤ ፣ ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ዓለም አብ ጎድኒ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ደው ክብልን ፣ አብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት
ዝኾነ ሕጋውነት ስለዘይብሉ ፣ ምስኡ ዝኾነ ስምምዓት ንኸይግበር ይጸውዕ ።
➢

ጉባኤ ንዕውት ህዝባዊ ሰውራ ሱዳን ሓይሊታትን ሞጊሱን ፣ኩሎም ወገናት ህዝቢ ሱዳን አብ ሰላምን ምዕባለን
ዶሞክራሲያዊ ስርዓት ናይ ምትካልን ዘለዎ ሃንቀውታ ህንጡይነትን ቀዳምነት ብምሃብ ድልየታቱ አብ ምምላእ
አብርክቶኦም ከዕዝዙ ይምሕጸን።

➢ አብ ሶማል ዝሰፍን ዘሎ ጸጥታን ርግኣትን ልምዓታዊ ምዕባለን ጉባኤ ኢናሞገሰ ፣ ነዚ ተበጺሑ ዘሎ አውታዊ
ለውጢ ዓቂብካ ዚያዳ ንምሕያሉ ሰናይ ትምኒቱ ይገልጽ ።

➢

አብ የመን ዘሎ አሻቓሊ ኩነታት ብዝምልከት ፣ ጉባኤ ኩሎም ተቐናቐንቲ ወገናት ፣ ጉዳዮም ብሰላም ክፈትሑ ፣
ክቡር ህዝቢ የመን ካብዚ ሃገሩ ተሸኺላቶ ዘላ ታኼላ ኩናት ከውጽኡዎ ታሪኻዊ ሓላፍነት ከም ዘሎዎም
ከስተውዕሉ አዘኻኺሩ።
ብዛዕባ ናይ ተቃውሞን ለውጢን ሓይሊታት

➢ ኮሎም ናይ ኤርትራዊያን ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ሓይሊታት ፣ ዳግም አብ ቀንዲ ሃገራዊ ሕቶኦምን ቃልሶምን
ከተኩሩን ሓድነቶም ከደልድሉን መድረኽ ዝጠልቦ ዘይላቡ ሕቶ ምኻኑ የተሓሳስብ ።
➢

ጉባኤ፣ ኤርትርዊ ሃገራዊ ባይቶ ንድሞክራሲያዊ ለውጢ ፣ ድሕሪ 2ይ ጉባኤኡ ዘርኣዮ ንጥፈትን አድማዐነትን
ንኢዱ ። ነቲ ህልው ሓበራዊ ስራሕ ናብ ዝላዓለን ዝሰፈሐን ደረጃ ከሰጋግሮ ይምሕጸን።

➢ ምምጻእ ለውጢ አብ ኤርትራ ፣ ንኤርትራዊያን ጥራይ ከም ዝምልከት 4ይ ጉባኤ አስሚሩሉ ። ዝኾነ ናይ ባዕዳዊ
ምትእትታው ኣንጻር ድልየታት ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ብምግንዛብ፣ ልክዕ ከምቲ ንናጽነቶም ብገዛእ ውሽጣዊ
ዓቅሞም ዘረጋግጽዎ፣ ኤርትራዊያን፣ ፖለቲካዊ ለውጢ አብ ሃገሮም ፣ ብውሽጣዊ ዓቅምምን፡ ብናይ ገዛእ
ርእሶም ውሳነን ክፍጽሙዎ ምዃኖም የረጋግጽ ።
ንውሽጣዊ ጉዳያት ሰልፊ ብዝምልከት
➢ ዘድሊ ምምሕያሽ ድሕሪ ምግባር፣ ጉባኤ ንኩለንታዊ ዕብየት ሰልፊ ዘንጸባርቅ ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ውሽጣዊ
መምረሒ ሕግታትን አጽዲቁ።
➢

ጉባኤ ፣ ስም ሰልፊ ናብ " ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ" ተባሂሉ ክጽዋዕ ወሲኑ።

➢ አብ መዛዘሚ ጉባኤ ፣ ሰልፊ ብርክት ዝበላ ደቂኣንስትዮ አባላት ዘለዎኦ ማእከላይ መሪሕነት ፣ ኡስታዝ መሓመድ
ሳልሕ ከም አቦ ወንብር ማእከላይ መሪሕነት፣ ዶር መሓመድ ብርሃን ኢድሪስ ከም አቦ ወንበር ሰልፊ ኽኾኑ
መሪጹ።
➢

ጉባኤ ፣ ንታራን ኣበርክቶን ፡ አባላትን መሪሕነትን ሰልፊ ፡ አብ ዝሓለፈ መድረኽ ዘርኣይዎ ጥምረትን
ምትሕቑቓፍን፥ ትግሃት አብ ቃልሲን ንኢዱ፣ አብ መጻኢ መድረኽ ብዝላዓለ ክቅጽሉዎ ተላቢዩ።

➢

ጉባኤ ፣ ሓዳሽ መሪሕነት ፣ ንውሽጣዊ ጉዳያት፡ ግደ ደቂኣንስቲዮን መንእሰያትን ብፍላይ ፣ ፍሉይ አቃልቦ
ክወሃቦ ተላቢዩ።

➢

ጉባኤ፣ ንኤርትራዊያን ስደተኛታት አዕቒበን ዘለዋ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን ፣ መሰሪ፣ የመንን
አመስጊኑ። ንኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ዓለም፣ ብፍላይ ድማ አህጉራዊ ኮሚሸን ስደተኛታት፣ ኤርትራዊያን
ስደተኛታት ግዳይ ግፍዒን ጭቆናን ስርዓት ህግደፍ ምዃኖም ፈልጡ ፣ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላቶም ዝምልከት
አብ ዝተፈላለየ መጋባእያታት ክልዕሎ ተማሕጺኑ።

➢ ጉባኤ፣ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ አካል ህዝቢ ኤርትራ ብምዃኖምን ከም ሰቦም ግዳይ ናይ ምልካዊ ውልቃዊ
ስርዓት ኢሰያስ ይኾኑ ከምዘለዉ ፈሊጦም ፣ አብ መስርሕ ለውጢ ፣ ሎሚ፣ ቅድሚ ጽባሕ ሃገራዊን ታሪኻዊን
ሓላፍነቶም ክስከሙ ይጽውዕ።
ዓወት ንቃልስታት ህዝብና ምእንቲ ናጽነትን ፍትሒን ዲሞክራሲን !
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሱዉኣትና !
4ይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ
11 ሚያዝያ 2021

