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ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT – HIDRI 
Executive Committee 

 

ናይ ሓዘን መግለጺ ብዛዕባ’ዞም ተረኺቦም ዘለዉ ዘሕዝኑ ህልቂት ደቂ-ሰባት 

ኣብ ዝሓለፉ ቊሩብ መዓልታት እዞም ኣስዒብና ንጠቕሶም ዝተፈላለዩ ጠንቅታት ዘንቀሎም ኣሕዘንቲ “ትራተጂታት” 

ምኽንያታት ብምውሳድ ናይ ዝተረኸቡ ህልቂታት ናይ ሓዘን ተኻፈልቲ ምዃና ክንገለጽ ንፈቱ። ብምጀመርያ ደረጃ፣ ኣብ’ዚ 

ዘለናዮ እዋን ሓደ ኣብ ሓጺር ግዜ ግኑን ዝዀነ ንዓለም ኣብ ሓደገኛ ኲነታት ከእትዋ ዝኽእል ዕላማ ተዀልኩሉ ዝነጣጠፍ 

ግብረ-ሽበራዊ ስራሓት ከሰላስል ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎ ጉጅለ ዳዕሽ (ISIS/ISIL) ዝበሃል ምንቅስቓስ ከም ዘሎ ንኹሉ 

ብሩህ ዝዀነ ጉዳይ እዩ። እዚ ብቐጻሊ ብዙሓት ገበናት እንዳፈጽመ ዝመጽአን ገና’ውን እንዳ-ፈጸመ ዝኸይድ ዘሎን ጥሩፍ 

(ኣኽራሪ) ኣሸባሪ ጉጅለ፣ ሎሚ-ቕነ እውን ከም ቀደሙ ናይ ገበን ስራሓቱ ብምቕጻል ኣዝዩ ሓደገኛ ዝዀነን ንዓለም ዘሰንበደን 

ጅምላዊ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ደቂ-ሰባት ፈጺሙ ኣሎ። ፍጡራት ደቂ-ሰባት ብሰሪ ካብ ናይ ደዓሽ እምነት ፍልይ ዝበለ ውልቃዊ 

እምነት ብምህላዎም ጥራሕ እምበር ካልእ ገበን ዘይብሎም ንጹሃት ኢትዮጵያውያን ብኣስካሕካሕን ኢ-ሰብኣውን ዝዀነ ኣገባብ 

ግፍዓዊ ጅምላዊ ቅትለት ኣብ ልዕሊኦም በዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ጉጅለ’ዚ ተፈጺሙ ኣሎ። በዚ ምኽንያት’ዚ ንኽገብሮ 

ዝጸንሐን ገና’ውን ዝፍጽሞ ዘሎን ኢ-ሰብኣዊ ገበናትን ንዝወረደ ግፍዕታትን ስቅያትን ዓገብ ብምባል ዝተሰመዓና ሓዘን እንዳ 

ገለጽና ንተግባራት ደዓሽ ግን ብዝተረረ ቃላት ንኹንኖ። ንመንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፣ ንቤተሰብን ኣዝማድን 

ኣዕሩኽን ግዳያት’ዚ ህልቂት’ዚ ዝዀኑ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ድማ ብፍላይ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል። ንግዳያት’ዚ 

ሰይጣናዊ ስርሒት ድማ መንግስተ-ሰማያት የውርሶም።  

ብካልኣይ ደረጃ፣ ናይ’ቶም ብዙሓት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ዑቚባ ክረኽቡ ሓሊኖም ኣብ 

ዝሓሰብዎ ቦታ ከይበጽሑ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝሃለቑ ኩሎም ሓዘና ንገልጽ። ነ’ቶም ዓለም ምሉእ ዝመስከሮ ብሰንኪ ኣዕናዊ 

ፖሊሲታት ህግደፍ ኣብ ልዕሊኦም መዘና ዘይብሉ ወጽዓ በጺሕዎም ዑቚባ ክረኽቡ ዝመጣጠሩ ዝነበሩ ኤርትራውያን ድማ 

ኣብ ዝሓለምዎ ቦታ ከይበጽሑ እዚ ቅዝፈት’ዚ ዝወረዶም፣ ናይ’ዚ ዝለዓለ ተሓታቲ ህግደፍ ምዃኑ እንዳ-ኣመልከትና፣ 

ብዝወረደ ህልቂት ድማ ዓሚቚ ሓዘን ከም ዝተሰመዓና ነመልክት። ንቤተ-ስቦምን ንኹሎም ኤርትራውያንን ብሓባር ከኣ 

ጽንዓት ይሃበና ንብል። ንግዳያት እዚ መቕዘፍቲ’ዚ ዝዀኑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ድማ መንግስተሰማያት የዋርሶም። ነዚ ጠንቂ’ዚ 

ኩሉ ወሪዱና ዘሎ ጸገም ዝዀነ ስርዓት ህግደፍ ንምቕያሩ ግን ብትብዓት ክንቃለሶ ጸዋዒትና ነቕርብ።  

ኣብ መወዳእታ፣ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ንኹሉ ንስደት ዘምርሕ ዝዀነ ኣካል ብሓፈሻ፣ ነቲ ብሰንኪ ገባቲ ፖሊሲታት ስርዓት ህግደፍ 

ንኣደዳ ሓደጋታትን ሽግራትን ተሳጢሑ፣ ሃጽ ኢሉ ዝፈትዋ ሃገሩን ህዝቡን ሓዲጉ ዝነፍጽ ዘሎ ኣካል ህዝብና ድማ ብፍላይ፣ 

ነዚ ተግባራት ዳዕሽ (ISIS/ISIL) ብምዕዛብን ብምስትብሃልን ካብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኣጋጣምን ሓደጋን ዓቢ ጥንቃቐ ክገብሩ 

ከም ዘለዎም ብኣኽብሮት ከነዘኻኽር ንፈቱ። 

ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ 

ህዝብን ሃገርን ምድሓን ልዕሊ ኩሉ 

ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር 

ዕለት 21-04-2015 

 

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ 
ፈጻሚ ኣካል 

 

 جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية - حيدرى

التنفيذية الهيئة  


