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ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
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ደምዳሚ ኣዋጅ ሳልሳይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ “መሰረት”
“ሕድሪ ሰማእታትና ክሳብ ዝረጋገጽ ቃልስና ቀጻሊ እዩ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ “መሰረት”
ሳልሳይ ጉባኤኡ ብጅምዓት 29/12/2017 ብዓወት ዛዚሙ። ሳልሳይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ፡ ኣብ ክሊ፡
ጽንኩር ኩነታት ሃገርናን፡ ዞባውን ኣህጉራውን፡ ከምኡ’ውን ውድባውን ምዕባሌታት እዩ ተኻይዱ።
ውሽጣዊ ኩነታት ሃገርና፡
ህዝቢ ኤርትራ፡ ንርብዒ ዘመን ዝኣክል ኣብ ግዜ ባዕዳዊ ማግዛእቲ ዘየሕለፎ ስቅያትን ምረትን፡ ሎሚ የሕልፍ
ከምዘሎ ብዙሕ መግለጺ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን። ንሳላሳ ዓመት ብኩናት ዝባደመት ሃገር ክሃንጽ ዝግቦኦም
መንእሰያት፡ ነቲ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህግደፍ ናይ ባርነት ናብራ መሪርዎም ብጃምላ ናብ ስደት ከምርሑ፡ ብስለያ
ስርዓት ህግደፍ ዘጋጥሞም ዘሎ መጭወይ ቁጽሮም ውሑድ ኣይኮነን። ካብ መንጋጋ ስርዓት ህግደፍን መጭወይቲ
ራሻይዳን ኣምሊጦም ወይ ተጋላጊሎም ብመንገዲ ጎሮባብቲ ሃገራት ኣቢሎም ስግር ባሕሪ ንኽሰግሩ ኣብ ምድረ በዳ
ሰሃራ ብጽምኣትን ጥምየትን ዝሃለቁን፡ ኣብ ቀላያት ባሕሪ ሜድትራንያን ዝተረፉን መንእሰያት ኣዲኦም ትቁጸሮም።
ወለዲ፡ ዝኸበረ ዋጋ ከፊሎም ክነሶም፡ ሎሚ ማይ ዘቀብሎም ስኢኖም ምስ ውላዶም መኺኖም።
ስርዓት ህግደፍ፡ ሓታትን ተቆጻጻርን ዘይብሎም ምንጪ ሃብቲ ሃገር፡ ከም ናይ ወርቂ ዕደና ካሎኦት ናይ ተፈጥሮ
ሃብትን፡ ኣብ ናይ ውልቆም ረብሓ ከውዕልዎ እንከለዉ፡ በቲ ኻልእ ሸነኽ ድማ ቁጠባ ሃገርና መሬት ዘቢጡ፡ ሸቅለኣልቦነት በዚሑ፡ ናህሪ ዋጋ (inflation) ወሲኹ፡ ሎሚ ኣብ ወጻኢ መቅርብ ዘይብሉ ህዝብና ናብራ ክጻወሮ ኣብ
ዘይክእለሉ ደረጃ እዩ በጺሑ።
ብተወሳኺ፡ እቲ ንልዕሊ ፍርቂ መዋእል ዝተሓተ ደረጃ ናይ ናብራ ዝተነፈጎ፡ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታ ንወለዶታት
ዘሕልፍ ዘሎ ህዝብና ድሕሪ ናጽነት፡ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኣብ ክንዲ ዳግመ-ህንጻ ዝሳተፍ፡ ካብ መሬቱ ታሓሪሙ፡
መተካእትኡ፡ ስርዓት ህግደፍ መሬት ንዝደለዮ ብመደብ የከፋፍሎ ከምዘሎ ኩላትና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ። እዚ
ሓደገኛ ፖሊሲ’ዚ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ብእዋኑ መፍትሒ ኣዳልይሉ እንተዘይ ጸኒሑ፡ ኣብ ክንወጾ ዘይንኽእል
ሽግራት ከብጻሓና ከም ዝኽእል ዝስሕቶ ዘሎ ኣይመስለናን።
ክቡር ተቃላሳይ ህዝብና
ኩላትና ከም ተኻታተልናዮ፡ ስርዓት ህግደፍ፡ መቀጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ዘውረዶ
ዝተደራረበ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፡ ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ባዕዳዊ ስርዓት ዘይገበሮ ኣብ ጉዳይ ሃይማኖትን እምነትን
ህዝብና ጣልቃ ኣትዩ፡ ንመሳጊድናን ኣብያተ-ክስርትያናትን ደፊሩ፡ ኣብያተ-ትምህርታትን ሃይማኖታውያን ትካላትን
ክዘምትን ክዓጹን ሪኢና።
ነዚ ዝተደራረበ ግህሰት ምጽዋር ዝሳኣኑ፡ ወላ ንዕድሚኦም ግምት ሂቡ
ከምዘይንሕስየሎም ኣጸቢቆም ዝፈልጡ ወዲ 93 ዓመት ጀግና ሼክ ሙሳ ማሓመድኑር፡ ድምብርጽ ከይበሎ፡
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ብሃይማኖትና ዝመጸና ወይልኡ፡ እንዳበሉ ብጀግንነት ንስርዓት ህግደፍ ተቃዊሞም። ካብቲ ዝፈርሕዎ ከይወጹ
ድማ ንሶምን ሳዓብቶምን ኣስታት 2000 ዝኾኑ ንጹሃት ዜጋታት ብዘይገለ ፍርዲ ኣብ ኣብያተ-ማእሰርቲ ዳጉንዎም።
በዚ ኣጋጣም ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ነቲ ምንቅስቃስ ናይ 31 ጥቅምቲ 2017 ኣመልኪቱ ኣብ እዋኑ ናይ ድጋፍ
መልእኽቲ ኣዋጅ ኣውጺኡ እንተነብረ፡ ሕጂውን ደጊሙ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ከይቅህም፡ ቀጻልነት መታን
ክህልዎ ናይ ውሽጢ ምንቅስቃስ ምስ ናይ ግዳም ተቃውሞ ምውህሃድ ክህልው እንዳተላቦና፡ ንኹሎም ናይ ሕልናን
ፓለቲካውያን እሱራትና ነጻ ክልቀቁ፡ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ፓለቲካውን ቁጠባውን ጸቕጢ
ክገብር ንጽውዕ።
ክቡር ውጹዕ ተቃላሳይ ህዝብና
ኩነታት ዞባና ቀርኒ ኣፍሪቃን ስግር ባሕሪ እንተኾንውን፡ እቲ ኣብ ቱንስያ ኣብ 2011 ዝጀመረ ሰውራ፡ ናይ ዓረብ
ጽድያ፡ ጽልውኡ ብቅጽበት ናብ ካሎኦት ሃገራት ክሰግር ዝራኣዩ፡ ገበትቲ መራሕቲ፡ ከይሳዕረረ ምጭዋዩ መሪጾም፡
ብእዋኑ ነቲ ህዝባዊ ሳውራ ክጨውይዎ መሪጾም። እቲ እንኮ ምርጫ ድማ፡ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ኣዋቂዕካ ስልጣንካ
ምንዋሕን፡ ከምቲ ኩሎም ዲክታቶሪያውያን ዝሽቅጥሉ፡ ንንጹሃት ተቃወምቲ ብግብረ-ሽበራ እንዳኸሰስካ ንዝኾነ
ተቃውሞ ምድምሳስ’ዩ። ሃገር ካብ ዲክታቶራውያን ስርዓት ንምንጋፍ ዝተበገሰ ሳውራ፡ ካልእ፡ ኣንጻሩ ሳውራ
እንዳበገሱ፡ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ብዘይገለ ንሕስያ ከምዝጸንትን ከምዝዋዳእን ገይሮምን ገናውን ይገብሩ ኣለው።
ብተወሳኺ፡ ኣብዚ ጉዳይ’ዚ ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ክጸልዎም ዝኽእል ሃገራት ከምኡውን ሓይልታት፡ ንዝኾነ
ተቃውሞታት ካብ ስሩ ከጥፍኡዎ ብሙሉእ ሓይሎም ይሰርሕሉ ኣለው። ከም ውጽኢቱ ድማ፡ ኩነታት ጎሮባብቲ
ሃገርናን ብፍላይ ድማ ኩነታት ስግር ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደገኛ ዝኾነ ቅልውላው ይርከብ።
ኣህጉራዊ ኩነታት እንተኾነ’ውብ፡ እቲ ብሰንኪ ሰሜን ኮርያ ጸጸኒሑ ዝፈታትኖ ዘሎ ናይ ነዊሕ ኣጻዋራት ፈተነ፡
ንጎሮባብቲ ሃገራትን ሕቡራት መንግስታት ኣሜርካን፡ ስለ ዘቆጠዔ ኣብ ምትፍናናት ኣትዮም፤ ንናይ ዓለም ሰላም
ዝዝርግ ተርእዮ ከይርከብ ስክፍታት ኣሎ። ከምኡ’ውን ብሰንኪ ምውሓዝ ስደተኛታትን ወጻእተኛታት ኣብ መንጎ
ዓባይ ብሪጣንያን ሃገራት ኣውሮፓን ዘሎ ዘይምርድዳእ ንቁጠባዊ ይኹን ፓለቲካዊ ዓለምና ብኣሉታዊ ከይጸለዎ
ኣይተረፈን።
ብወገን ውሽጣዊ ኩነታት ሰልፍና፡ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተ ሓደ ዓመት ዝተደራረበ ናይ ምሕደራ
ጸገማት ብእዋኑ ስለ ዘይተኣለየ፡ ኣብ ጥርዙ በጺሑ፡ ኣብ ሰልፍና ዘይተደልየ ናይ ምፍንጫል ሓደጋ ኣብጺሑ።
መሰረታት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ በቲ ኣብ ዲሰምበር (ታሕሳስ) 2016 ዝኣተዎ መብጻዓ ብባዕላዊ ይኹን ብፈተውቲ
ዝተበገሰ ናይ ዕርቂ ፈተነታት ተገይሩ፡ ብወገንና ኩሉ ሕድገታት እኳ እንተገበርና፡ ሓንቲ ኢድ ንበይና ስለ
ዘይተጣቅዕ ግን እቲ ፈተነታት ክዕወት ኣይካኣለን። ጉባኤ ካብ ግዜ ዋዕላ ኣብ ውሽጢ ሹድሽተ ወርሒ ክግበር እኳ
እንተተገብኤ፡ እቲ ብሽማግለ ዕርቂ ዝኸይድ መስርሕ ክሳብ ኣብ መዕለቢኡ ዝበጽሕ ጉባኤና ከነናውሕ ተገዲድና።
እዚ ኹሉ ገይርና ግን እቲ መስርሕ ክዕወት ኣይካኣለን።
ክቡር ተቃላሳይ ህዝብና
ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ነቲ ኹሉ ኣብ ሰልፊ ዝተኸስተ ቅልውላውን ብድሆታትን ሰጊሩ፡ ዳግማይ ውዳቤ ገይሩ፡ ሳላ
ጽንዓት መሰረታቱን መሪሕንቱን እነሆ ሳልሳይ ጉባኤኡ ብዓወት ዛዚሙ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ንነብስናን ፈተውትናን
እንቋዕ ኣብዚ ኣብቃዓና እንዳበልና፡ ንኹሎም ኣብ ጎንና ጠጠው ዝበሉ ፈተውትናን ኣዕሩኽትናን ኣዚና ነመስግን።
ጉባኤ ንኽልተ ማዓልቲ ዝኣክል ምውህሃድ መንፈስ ዝሓደሮ ልዙብን ሓያል ክትዕን ዝነበሮ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ነዚ
ዝስዕብ ውሳኔታት ኣማሓላሊፉ፦
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1. ኣራሚት ሽማግለ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ “ ሕድሪ ሰማእታትናን ቆላሕታ ድልየት ህዝናን ክሳብ ዝረጋገጽ ቃልስና
ቀጻሊ ሙዃኑ ዳግም ኣረጋጊጹ”።
2. ጉባኤና ንምንቅስቃስ 31 ጥቅምቲ ኣመልኪቱ፡ ደጊሙ ሙሉእ ድጋፉ ገሊጹ። ውሽጣዊ ምንቅስቃ ናይ ለውጢ
መሰረት ከም ሙዃኑ መጠን፡ ኣብ ጎኒ ህዝብና ጠጠው ክብል ጻውዒት ኣቅሪቡ።
3. ግባኤ ኩነታት ሰልፍና ናብ ንቡር ንምምላስ፡ ብፈተውቲ ዝግበር ናይ ሓድነት ፈተነ ሕጂ’ውን ብዘይ ቅድመ-ኩነት
ከም ዝቅበሎ ኣረጋጊጹ።
4. ነቲ ንርብዒ ዘመን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ስቅያት ዘውርድ ዘሎ ናይ ሓባር ጸላኢ፡ ንምእላዩ፡ ምስ ኩለን ኣሓት
ተቃወምቲ ሓይልታት ብሓባር ክሰርሕ ሙዃኑ የረጋግጽ።
5. ጉባኤ፡ ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ኪዳን፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ይኹን ካሎኦት
ምትእኽኻብን ኣባል ኮይኑ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ብሓባር ክሰርሕ ወሲኑ።
6. ጉባኤ፡ ሱታፌን ግደን መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ክብ ንምባል ኣበርቲዑ ክሰርሕ ሙዃኑ መብጻዓ ኣትዩ።
7. ጉባኤ” ጀበርቲ ነብሱ ዝኻኣለ ብሄር ሙዃኑን፡ እቲ ስርዓት ህግደፍ ዘተኣታተዎ ግዴታዊ ናይ ብሄራት ጽምበራ
ብሓይሊ ክቃዎሞ ሙዃኑ ኣረጋጊጹ።
8. ጉባኤ፡ ንመዋእል ኣብ ማዓስከር ስደተኛታ ሱዳንን ኢትዮጵያን፡ ካሎኦት ሃገራትን ከርፋሕ ናብራ ዘሕልፉ ዘለዉ
ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ቦቶኦም ንምምላስ፡ ኩሉ ዓይነት መጽናዕቲ ክግብር ሙዃኑ ኣረጋጊጹ።
9. እቲ ብስርዓት ህግደፍ ዝተመንዘዐ መሬት፡ ብሕጊ መሰረት ንሓድነት ህዝብና ኣብ ግምት ዘእተወ ቀዳምነት ንደቂ
መሬት ( ንዋናታቱ) ዝዕደለሉ ኣገባብ፡ ብናይ ሕጊ ሰብ ሞያ ዘድሊ መጽናዕቲ ክግበር ጸዊዑ።
10. ጉባኤ፡ ነቲ ንልዕሊ ሓደ ዓመት “ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ - ኣራሚት ሽማግለ” ዝብል ስም ብሙሉእ ድምጺ “ ሰልፊ
ናህዳ ኤርትራ “ መሰረት” ዝብል ተኪኡ እቲ ኣርማ ግን ከምዘለዎ ክቅጽል ሙዃኑ ኣረጋጊጹ።
11. ጉባኤ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣባላት ማእከላይ መሪሕነት መሪጹ።
ለበዋታት
1. ጉባኤ፡ ህዝብና ካብዚ ገባቲ ስርዓት ንምልቃቅ ኩሉ ካልኣዊ ፍልልያተን ኣወጊዱ፡ ብሓባር ክቃለሰሉ ዝኽእል
መንግዲ ምድላይ።
2. ነቲ ብ 31/10/2017 ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝጀመረ ምንቅስቃስ፡ ንምሕያሉ ምስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝብና
ዝያዳ ምትእስሳርን ምውህሃድን ክህሉ የተሓሳስብ።
ጻውዒት
1. ጉባኤ፡ ናይ ሕልናን ፓለቲካውያን እሱራትን ክፍትሑ፡ ንማሕበረ-ሰብ ዓለም፡ መንግስታትን ፡ ተጣበቅቲ ሰብኣዊ
መሰላትን ፡ ኣብ ስርዓት ህግደፍ ጸቅጢ ንኽገብሩ ይጽውዕ።
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