
 

 
ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ነቲ ኣብ መንጎ ተጻባእቲ ኣካላት ኢትዮጵያ 

ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ብሓጎስ ተቐቢልዎ። 
 

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ 
ሓርነት ትግራይን ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ብዓቢ ሓጎስ ተቐቢልዎ። ህይወት ኣማእት ኣሽሓት ዝቐዘፈ ኲናት 
ደው ምባልን፡ ብዘተን ብሰላማዊ ኣገባብን ፍልልያትካ ምፍታሕን፡ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣሚኖምን ሕድገታት ገይሮምን 
ናብ መኣዲ ሰላምን ስኒትን ምብጸሖም ንረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያን ንኩሎም ፈተውቲ ሰላም ህዝብታትን እዩ። 
ምስዚ ተኣሳሲሩ፡ ንምረት ኲናትን ኣዕናዊ ሳዕቤናቱን ሰጊሮም፡ ነቲ መሪር ቁስሉ ተጻዊሮም፡ ንህዝቢ ኢትዮጵያ 
ድሕነትን ቅሳነትን ሰላምን ዘብጽሕ መንገዲ ብምኽታል፡ ተባዕ ውሳነ ዝወሰዱ ሸነኻት ኢትዮጵያ እንቋዕ ሓጎሰኩም 
ንብል። ብተወሳኺ ብሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ብርክት ዝበሉ ኣገደስቲ ሃገራትን ዝተደገፈ ሽምግልና ሕብረት 
ኣፍሪቃ ናብዚ ታሪኻዊ ስምምዕ’ዚ ብምብጻሕ ዝተጻወቶ ዓቢ ተራ ንንእድ። 

ንሕና ከም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ሰላምን ዲሞክራስን፡ እቲ ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ዝቐጸለን፡ 
ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ ብሓይሊ ዝተሳተፎን ኣዕናዊ ኲናት፡ ጸጥታን ምርግጋእን መላእ ዞባና ዝበከለን፡ ኣብ 
መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝነበረ ቁስልን ቃንዛን ዘዕሞቐን ምዃኑ ብምእማን፡ እቲ ዝተወስደ ናይ ምቁራጽ 
ተጻብኦን ሰላምን ስጉምቲ ዓቢ ትብዓት ከም ዝሓተተ ርዱእ እዩ። ኣብ ዝኾነ ውሽጣዊ ኲናት ድማ ሰዓሪ የለን፣ 
እቲ ዝስዕር ሰብኣዊ ጥፍኣት፡ ዕንወትን ንዋታውን ሞራላውን ማህሰይትን ምዝንባልን ከም ዝኸውን፡ ዘየማትእ ሓቂ 
ምዃኑ ብኸምዚ ተመክሮ ናይ ዝሓለፉ ኣህዝብ ታሪኽ ምውካስ እኹል ኢዩ።  

ኣብ ኤርትራ ሓርነት፡ ዲሞክራስን ፍትሕን ንምርግጋጽ ዝቃለሱ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ኣብ መንጎ 
ኢትዮጵያውያን ኣሕዋት ዝተኻየደ ኣዕናዊ ኲናት ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ፡ ኲናት ጠጠው ክብል፣ ንሰላም ክቡር 
ዋጋ ክኽፈል፣ ኣብ መንጎ ተገራጨውቲ ኣካላት ንዘሎ ፍልልያት፡ ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ናብ ዘተ ክእቶ፣ 
ህዝብታት ኢትዮጵያ ከኣ፡ ኢትኒካዊ፡ ብሄራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነቶም ኣብ ግምት ዘእተወ ዘላቒ 
መፍትሒታት ንምርካብ ክጽዕቱ፡ መጸዋዕታ ከቕርቡ ጸኒሖም።  

ሓደ ካብቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ጸጥታን ምርግጋእን ኣብ ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ንምዕዋት 
ዘኽእል ቅድመ ኩነት፡ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢዱ ከየእቱን፡ ሓድነት 
ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ኣካላት ኢትዮጵያ ኣብ ምዝራግ ዕድል ከይወሃቦን ምግባር ምዃኑ ጽኑዕ እምነትና ኢዩ። እዚ 
ገባቲ ስርዓት’ዚ በታታኒ ተራኡ ኣብ ምቕጻል፣ ብተመሳሳሊ ሰላምን ምርግጋእን ሱዳን ንምዝራግ ኣብ ውሽጢ ሓው 
ህዝቢ ሱዳን ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ሽርሕታት ከነዘኻኽር ንፈቱ። 

ኣብ መደምደምታ ክልቲኦም ወገናት ኢትዮጵያ ዝኸተምዎ ስምምዕ ሰላም ኣብ ምትግባር ዓወት ክጐናጸፉ 
ትምኒትና ብምግላጽ፣ ኣህዛብ ኢትዮጵያ ነቲ ኩሉ ክቡር ክፍሊት ዝግብኦ መስርሕ ሰላም ክድግፉን ከዐውቱን 
ንጽውዕ። 

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፤ 

1. ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ  ነጋሽ ዑስማን 
2. ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር     ካሕሳይ ጉፍላ 
3. ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ    ተስፋይን ወልደሚካኤል (ደጊጋ) 
4. ደሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ  ያሲን ዓብደላ 
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