
 

 

ደምዳሚ አዋጅ ሳልሳይ ስሩዑ አኽባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፍት። 

  

ኣብ ውሽጣውን ዞባውን ትራኽቡሉ ዝሎ ሐዲሽ መድረኸ ፡ ፈጻሚ ቤት ጽሕፍት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ 

ሳልሳይ ስሩዑ አኸቡኡ ካብ ዕለት 29/12/2020 ክሳብ 10/01/2021 ኣካይዱ። 

ዝሓለፈ ዓመት ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ጽንኩር ግዜ እካ እንተነበረ፡ ፈጸምቲ ቤት ጽሕፍት ንቲ ብኩለን 
ዞባታት ዝቀረበ ንጸብጻባት ገመጊሙ፡ ንተፍጸመ  ዕማማት ንኢዱ።  

  ብዘይካዚ ተሳተፍቲ ንሃገራዊ ስምረት ብዓሚቅ ድሕሪ ምዝታይ፡ ኩለን ናይ ተቃውሞ ውድባት ንምሕባር 
ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣገዳሲ ብሙኻኑን እዋናዊ ግዴታ ስለዝኾነን፡ ኩለን ውድባት ሓደ ራኢ ሒዘን ንውድቀት 
ድክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ክጽዕራ ጸዊዑ። ብዘይካዚ ምይይጥ ኣብ ሞንጎ ኩለን ውድባት ክሕይልን ሓደ 
ሓያልን ጥሙርን ስነሓሳብ ዝህልወሉ ኩነት ንምፋጣር ክጽዕሩ ሙኻኖም ተሳተፍቲ ኣኼባ ኣስሚሮምሉ። 

ጅግና ህዝቢ ኤርትራ ናይዚ ዓመት ጉባኤና ኣብዚ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዯጵያ ተወሊዑ ዘሎ  ብናይ ሕጊ 
ማኽባር ምስምስ ኩናት ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ኣብ ሃገርና ኤርትራ 

ዝህልዎ ጽልዋን ኣኼበኛታት ባዓሚቅ ተመያይጡ። ሃገርና ኤርትራ ምስ ክልል ትግራይ ናይ ኣስታት 600 

ኪሎመተር ዶብ ከምዘሎን ህዝቢ ትግራይ ድማ ምስ ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝብና ሓባራዊ ጥቅምታት ዝውንን 
ብሙኻኑ፡ እዚ ዘይርጉእ ኩነታት ቀጥታዊ ጽልዋ ከምዘለዎ ጉሉሕ ኮይኑ፡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ 
ኤርትራውያን ስደተኛታት ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ከምዘሎ ብምስማር ፋሉላት ኣባላት ህግደፍ ኣብቲ 
ማዓስከራት ኣትዮም ብዙሓት ዜጋታትና ጨውዮም ኣለዉ። ፈጻሚ ኣካል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኒዚ ዘይ 
ህጋውን ስባኣውን ተግባር ኣትሪሩ ብሙኽናን፡ ኒዚምልክቶም ድማ ነዚ ምርኩስ ብምግባር ንኹለን ናይ ሰብኣዊ 
መሰላት ትካላትን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ግዴታዊ ሓላፍነቶም ኣብ ቅድሚ ኤርትራውያን ስደተኛታት 
ብሓፈሻ ንኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዜጋታትና ድማ ብፍላይ ከልዕልን ናብ ውሑስ ቦታ ከግዕዞም ንጽውዕ። 
ብዘይካዚ ተሳተፍቲ ኣኼባ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣሲርዎም ዘሎ ኣባላት ደንበ ተቃውሞ ብህጹጽ 
ክፈትሕን ንመሰል ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዜጋታትና ክሕሉን ጸዊዑ። 

ብዘይካዚ ተሳተፍቲ ኣኼባ ንዘይሕጋዊ ምትእትታው ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዯጵያ ኣትሪሩ 
ብሙኽናን፡ መሪሕነት ኤርትራ ኣብክንዲ ንዕርቅን ሽምግልናን ዝጽዕር ኣብ ጎኒ ፈደራላዊ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ 
ኮይኑ ዘመተ ኩናት ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ድሕሪ ምጽማዱ መንእሰያትና ኣብዘይምልከቶም ኩናት 
ኢትዯጵያ ይሞቱን ይስንኩሉን ከምዘለዉ ሆስፒታላት ኤርትራ ዝምስክረኦ ሓቂ እዩ። ነዚ ምርኩስ ብምግባር 
መሪሕነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ከንሳሕቡን 
ንውሽጣዊ ሽግራት ህዝብና ንምፍታሕ ክጽዕሩን ጸዊዑ። 

ተሳተፍቲ ወሲኾም፡ መራሕቲ ኢትዮጵያ ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፈትሕዎ ድሕሪ 
ምጽዋዕ፡ ክሳብ ሕጂ እዚ ኩናት እዚ ብዙሓት ዜጋታት ትግራይ ተዘናቢሎምን ተሰዲዶምን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ 
ብርሃጽ ኣህዛብ ዝተሰርሐ ትሕተ ቅራጽታት ተደምሲሱ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ህይወቶም ኣብ 
ሓደጋ ኣትዩ እዩ። እዚ ኩናት እዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያ ናይ ወለዶታት ቅርሕንትን ሕነ ምፍዳይን 

ከምዘስዕብ ብምግንዛብ እዚ ኩናት ደው ክብል ጸዊዖም።ደምዳሚ ኣኼባ ንህዝቢ ሱዳን እንቃዕ መበል 65 



ብዓል ነጻነትካ ኣብቅዓካ ብምባል፡ ነቲ መረት ሱዳን/ፈሸጋ/ ብምምላሱ ድርብ ሓጎሱ ገሊጹ።ብዘይካዚ 

ንህዝብታት ሃገራት ዓረብ ኣብዝሓለፈ ምዓልታት ዝገበርዎ ስምምዕ ኣብ መንጎ ሃገረ ቀጠርን፡ሱዕድያ፡ 
ኤማራትን ባሕረንን ሓጎሱ ብምግላጽ፡ ሃገረ ኩዌት ነዚ ስምምዕ ኣብ መንጎ የሕዋት ህዝብታት ኩውን ንምግባር 
ብዝገበረቶ ጻዕሪ ብምምስጋን፡ እዚ ስምምዕ እዚ ኣብቲ ዞባን ገማግም ቀይሕ ባሕርን ኣወንታዊ ጽልዋ ክህልዎ 
ሙኻኑ ገለጾም። 

 ኣብ መጨረሽታ ድማ ኣኼበኛታት ናይ መጻኢ ውጥን ስራሕ ኣሚቱን ህዝብን ውድባትን ኤርትራ ኣንጻር 
ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ክሰርሕን፡ ሓራ ዴሞክራስያዊት ኤርትራ ኣብ ምምስራት ክጽዕርን ጸዊዑ። 

ክብርን ሞጎስን ንሰማእትና  
ፈጻም ቤት ጽሕፍት 

11 ጥሪ 2021 


