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Eritrean Solidarity Movement for National Salvation 

                 መልእኽቲ ስምረት ብኣጋጣሚ ሓዱሽ ዓመት 2019 

ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዘሎ ህዝቢታት ዓለም ዝጸንሐ ዓመት ተወዲኡ ናብ ሓዱሽ ዓመት ክሰግሩ እንከለው፡ ነቲ ዝመጽእ ሓዱሽ 

ዓመት ብዓቢ ሃንቀውታን፡ ሓጎስን እልልታን ኢዮም ዝቅበለዎ፡፡ ናይ ሰናይ ትምኒቶም መግለጺ ከኣ ካብ ዘለዎም ጸጋታት 

ነሓድሕዶም ህያባት ይውሃባቡ፡፡ብዝተፈላለየ ምኽንያት ፋሕ ኢሎም ዝጸንሑ ስድራቤታት ኣብ'ዚ ሓዱሽ ናይ ምቕያር ዘመን 

ብሓባር ተኣኪቦም የብዕልዎን ይጽምብልዎን። ኩሉ በቲ ዝካኣሎ ካብቲ ዘለዎ ሽሻይ ኣዳልዩ እቲ ዝመጽእ ዓመት፡ ናይ ሰላም 

ናይ ራህዋ፡ ናይ ብልጽግናን ሓጎስን፡ ናይ ዕብየትን ግጋስን ክኸውን ሰናይን ካብ ዝሓለፈ ዝበለጸ ክኸውን ይምነዩን ይጽልዩን። 

ብተወሳኺ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ስርሖም ዝበለጸ ዕብየት፡ ኣብ ሂወቶም ዓወት፡ ኣብ ስድራቤቶም ሰናይ ዘበለ ክኸውን፡ 

መብጽዓታት ይኣትው፡ መደባት ይሕንጽጹ። ገለ'ውን ጉዕዞ ዝሓለፈ ገምጊሞም፡ ምስ ገዛእ ርእሶም ቃል ይኣትዉ። ኮታስ ናይ 

ሂወት መኣዝኖም ናብ ዝሓሸ ጎደና ዝምርሸሉ ዓመት ክኸውን ተመንዮም፡ ነቲ ሓድሽ ዓመት ሓንጎፋይ ኢሎም ይቅበልዎ።  

ኣብ ሃገረ ኤርትራ'ውን ከም ኩሉ ዓለም ዓመት ተወዲኡ ብኻልእ ሓዱሽ ዓመት ክትካእ እንከሎ፡ ምምጻእ ሓዱሽ ዓመት 

ጽምብል ይግበር ኢዩ። ብዝተፈላለዩ ናይ ዜና ማዕከናት'ውን ሰናይ ትምኒት ይግለጽ ኢዩ። ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን 

ንድሕነት ሃገር፡ ዓመት 2018 ተወዲኡ ካብ ሓዱሽ ዓመት 2019 ኣብ ንሰግረሉ ዘሎና እዋን ከም ዘሎና መጠን፡ እዚ ሓዱሽ 

ዓመት 2019 ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዓመት ሰላም፡ ራህዋን ቅሳነትን ክኸውን ልባዊ ሰናይ ትምኒትና ንገልጽ።  

ዝነበረ ዓመት ተዛዚሙ፡ናብ ሓዱሽ ዓመት ኣብ ንጅምረሉ ዘሎና፡ ካብ ካልኦት ህዝብታት ፍሉይ ዝገብሮ ኩነት ከም ዘሎ ግን 

ክዝከር ይግባእ፡፡ ንዝሓለፈ ተኸታታሊ ዓመታት፡ ከም ህዝቢ ዘይከም'ቲ ካልኦት ህዝብታት ዝገብርዎ ዘይኮነስ፡ ዓመት መጸ 

ኩነታትና ካብ ዝኸፍኤ ናብ ዝገደደ ክኸይድ ምጽንሑ ኢዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት መጸ ስድራቤታት ክበታተና፡ ፋሕ ብትን 

ክብላ፡ እቲ ካብ ውልቃዊ ሂወትና ጀሚሩ፡ ኣብ ስራሕና፡ ኣብ ቤተሰብና፡ ኣብ ሃገርና ክነዕውቶ ንደሊ ኩሉ ሓደ ድሕሪ'ቲ ሓደ 

ክፈሽል፡ ሂወት ብዓባያ፤ ምንባር'ውን እንተኾነ  ትርጉም ክሳብ ንስእነሉ ዝኾነሉ ኩነታት ተኸሲቱ ኣሎ። ዘይንቡር፡ እቲ ጽቡቅ 

ንብሎስ እቲ ንቅድሚት ንቆጽሮ ዓመታት ዘይኮነስ፡ እቲ ንድሕሪት ተመሊስና ዝሓለፈናዮ ብምዝካር ኢዩ። ኣብ ናይ ሎሚ 

ኤርትራ ኩሉ ሰብ፡ ክዛረብ እንከሎ ዓሚ ይሓይሽ ኔሩ፡ እምበር ሎሚ ዓመት ይሓይሽ ወይ ይበልጽ  ዝብል የሎን። እቲ 

ንቖጽሮን፤ ጽቡቕ ንብሎን'ሲ እቲ ናይ ትማሊ ኢዩ።  

ዓመት ተወዲኡ ናብ ሓዱሽ ዓመት ኣብ ንሰግረሉ፡ዘይከምቶም ካልኦት ህዝብታት፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት፤ እቲ ዝነበረና 

ተስፋ ክቕህም፡ ናይ ውልቀ ሂወት መደብና ክንፈሽል፡ ኣማዕዲና ንርእዮ ኩሉ ክጽልምት፡ ናይ ሂወትና ስግኣት ክውስኽ፡ እቲ 

ልብና ክሳቀ ምጽንሑ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዘሎ ናይ ሂወት ተሞክሮ ኢዩ። ከም ህዝቢ ብእኩብ፡ ከም ዜጋታት ብውልቂ፡እቲ 

ዓመት መጸ ንብህጎን ንምነዮን መሊሱ ክርሕቅ፡ ጉዕዞና ፍረ ክሕረሞ፡ መነባብሮና ከንቆልቁል ክከውን ጸኒሑን ኣሎን። 

እዚ ከም ህዝቢ ብሓፈሻ፡ ከም ወልቀ ዜጋታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት፡ እቲ  ጾር ናይ ሂወት እንዳነከየ ክንዲ ዝኸይድ፡ 

እንዳወሰኸ፡ ነገራት እንዳትሓላለኹ፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ዕብየት ማዕጾ ኩሉ ትዓጽዩ፡ ሰብ ከም ሰብ ገዛእ ርእሱ ዝኾነሉ፡ ናይ 

ሂወት ዋና ኮይኑ፡ ንዕኡ ዝሕሾ ዝስእነሉ፡ ናይ ሂወቱ መደብ ክሕንጽጽ ዝኽእለሉ ባይታ የሎን። እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት፡ 

ይትረፍ ናይ ሓባር ክትሓስብ፡ ክትዛተ፡ ሓበራዊ መጻኢ ጉዕዞ ክትትልም፡ ከም ወልቀ ዜጋ'ውን ጽባሕ እዚ    ክገበር 'ዩ 

ትብለሉ ዕድል የሎን። ከም ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ከም ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ሃገርና ሓሳብ ከነቕርብ፡ መጻኢና ናበይ ገጹ ኽኸውን 

ክንውስን ሓራም ኢዩ። ብዛዕባ ኤርትራ እዚ እንተዝኸውን ምባል ዓቢ ሓጥያት ኢዩ። ብተመሳሳሊ ከም'ቲ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ 

ክትዛረብ ዘይፍቀደካ፤ ኣብ ውልቀ ሂወትካ'ውን ክትውስን፤ ዝሕሸካ ክትገበር ኣይከኣልን ኢዩ። ምኽንያቱ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ 

ስርዓተ ምሕደራ፡ ይትረፍ ናይ ሃገር ኮነ ናይ ብዙሓት፡ ሰብ ናይ ውልቀ ሂወቱ ክሓስብ ዕድል ኣይህብን ኢዩ። ዜጋታት እንታይ 

ክንዛረብ፡ እንታይ ክንስርሕ፡ ኣበይ ክነበር፤ እንታይ ክንሓስብ ከም ዘሎና ከም'ቲ ለኪዑ ብመቁነን ክንነብር ዝገብር ዘሎ፡ 
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ኩለንተናዊ ሂወትና ወኒኑ ብመቁነን ክነበር'ዩ ፈሪዱና ዘሎ። ሰለ'ዚ ሎሚ ዓመት እዚ ኣሎኒ፡ ንዓመታ ግን እዚ ክገበር'የ፡ እዚ 

መደብ ክዕወት'የ፡ ኣብ'ዚ ክበጽሕ'የ፡ እዚ ዓይነት ሞያ ክሕዝየ ንብለሉ ኩነት የሎን። እቲ ምኽንያት ሂወትና ወነንታ ገዛእ 

ርእስና ዘይኮናስ ካልኦት ኮይኖም ሰለዘለዉ ኢዩ። ሓደ ህዝቢ ወናኒ ገዛእ ርእሱን ሃገሩን እንተዘይኮይኑ ግዙእ እዩ።ብተመሳሳሊ 

ሓደ ሰብ ወናኒ ገዛእ ርእሱን ሂወቱን ምስ ዘይከውን  ኣብ ባርነት ወይ ኣብ ጊላትነት’ዩ ዝነብር። ሰብ ከኣ ወናኒ ገዛእ ርእሱ ካብ 

ዘይኮነ፡ ሓደ ዓመት ተወዲኡ ካልእ ሓዱሽ ዓመት እንተመጸ፤ ናተይ ዝብሎ ናይ ሂወት ውሳኔን መደብን፡ ኣብ ሂወቱ ክዐውቶ 

ዝደሊ ራኢ ኮን ዕላማ እንተዘይብሉ፤ ምንባሩ ትርጉም የብሉን። ካብ ሰብኣዊ ፍጡር ናብ ጉኡዝ ንብረት ወይ ናብ ዝዛረብ 

መጽዓኛ ተቀይሩ ኣሎ ማለት ኢዩ። 

ከም ህዝቢ ሓዱሽ ዓመት ከም'ቲ ካልኦት ህዝብታት ብሓጎስ ብደስታ ዝጽምብልዎ፡ ንሕና'ውን ንሓደሽ ዓመት ከም ህዝቢ 

ብሓባር ብሓጎስ፡ ከም ስድራቤታት ተኣኻኺብና፡ ከም ውልቀ ሰብ'ውን ናብ ገዛእ ርእስና ሕልምን ባህግን ተሊምና፡ ንዝበለጸ 

ዓወትን፡ ንዝሓሸ ናይ ሂወት ምዕባለ ንስጉመሉ ኩነታት ዝፍጠር፡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዘሎ ንኹሉ ዝግብት፤ ውልቃዊ ሂወትና 

ከይተረፈ ዝቆጻጻር፡ መንድዓት ዕብየት፡ ዘራጊ ሰላም ዝኾነ ህግደፍ ካብ ስልጣኑ ምስ ዝወርድ ኢዩ። ከም ህዝቢ ኮነ ከም 

ዜጋታት መጻኢና ዝጽበቅ፡ ምዕባለና ውሑስ ዝኸውን፡ ኣብ ኤርትራ ሓርነትና ዝውሕስ፡ ፍትሒ ዝነግሰሉ፡ መሰልን ክብረትን 

ናይ ዜጋታት ዝረጋገጸሉ፤ ልዕልና ሕጊ ዝረጋገጸሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። ከም ህዝቢ እቲ ተፈጥሮ ዝዓደለና ሓርነት ብዘይ 

ተጽዕኖ ክውሓስ ኣለዎ። ሓርነቱ ዝተመንዘዐ ህዝቢ ብሩህ መጻኢና፡ ጸቡቅ ውሑስ ሂወት ክመርሕ ኣይክእልን ኢዩ። እዚ ከኣ 

እቲ ዕለታዊ ንነብሮ ዘሎና ኢዩ። ዓመት ተዛዚሙ፡ ብኻልእ ኣብ ዝትክኣሉ ዝሓሽን ዝበለጸን፡ ናይ ዓወትን ብልጽግናን ፡ ናይ 

ዕብየትን ራህዋን ክኸውን፡ ከም ህዝቢ ወነንቲ መጻኢና ንኾነሉ ባይታ ክፍጠር ኣለዎ።  

ዓመት 2018 ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብ ዓመት 2018 ካብ'ዚ ዝሓለፈ ዓመታት ፍልይ ዘብሎ ኩነታት ተኺሲቱ ኢዩ። ንኣብነት  

 እቲ ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ኣይኩናት ኣይሰላም ኩነታት ዝዕጸወሉ ኩነታት ተዛማዲ ሰላም ዝፍጠረሉ 

ኩነት ተፈጢሩ ኣሎ። 

 ንልዕሊ ክልተ ዓሰርተ ዓመታት ተዓጺዩ ዝጸንሐ ዶብ ተኸፊቱ፡ እቲ ክፈላለ ዘይግብኦ ህዝብታት ዳግም 

ተራኺቡ። ሓጎስን ፈስታን ኮይኑ።  

 ኩሉ ሕቶታት ህዝቢ ግቡእ መልሲ ከይረክብ፡ ከም ቀዋሚ ፖለቲካዊ ድፋዕ ኮይኑ ዝጸንሐ፡ ናይ ዶብ 

ጉዳይ መዓልቱ ኣእኪሉ፡ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ንግዳም ንውሽጡ ክርኢ፡ ንለውጢ ዝሓተሉ፡ ናይ መቐይሮ 

ዘመን፡ ናይ ምትእኽኻብን ናይ ሓቢርና ምንባር እዋን ከመጽእ ድርኺት ዝገብረሉ ኩነታት ተፈጢሩ 

ኣሎ። 

 ኣብ ውሽጢ'ቲ ገዛኢ ሓይሊ ንዓመታት ድምጾም ዓቂቦም ዝጸንሑ፤ ሃገራውያን ዲሞክራሲያዉን ድምጾም 

ዘስምዕሉ፡ ንለወጥ፡ ደጊም ይኣክል ዕባራ ምኽንያት ዝብልሉ ኩነታት ተኸሲቱ ኣሎ። 

 ህዝቢ ኤርትራ ካብ'ቲ ከም ሳንዱቕ ተዓጽይዎ ዝጸንሐ ናይ ዓፈና ሂወት ክናገፍ፡ ዓለም ናበይ ገጻ ትጉዓዝ 

ምህላዋ፡ ጎረባብትና ናበይ ገጾም ይሳግሙ ከም ዘለው ክርኢ፡ ኩነታቱ ብዝግባእ ክፈልጥ ኮይኑ ኢዩ። እቲ 

ተከፊቱ ዝነበረ ዶብ ሕጂ'ውን ክዕጾ ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎ። 

እዚ ካብ'ዚ ኣብ ዓመተ 2018 ካብ ዝተራእዩ ሓደስቲ ምዕባለታት ኢዩ። እዚ ኣብ ዓመት 2018 ተጀሚሩ ዘሎ ናብ ሓርነት 

ዝወስድ ናብ ዝልዓለ ደረጅኡ ክበጽሕ፡ እቲ ከም ኩሎም ህዝብታት ዓለም ክንቋዶሶ ዘሎና፡ በረኸት ብረታዊ ተጋድሎናን፤ ፍረ 

ዋጋ መስዋእትን ስንክልናን ዝኾነ፡ ናይ ሓርነት፡ ናይ ቁዋም፡ ናይ ዲሞክራሲ፡ ናይ ልዕልና ሕጊ ሕቶ ግቡእ መልሲ ክረክብ ናይ 

ዓመት 2019 ዕዮ ገዛና ኢዩ። ከም ህዝቢ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዝተቃለስና፡ መዘና ዘይብሉ ዋጋ ዝኸፈልና፡ ጎይቶት ሃገርና፡ 

ወነንቲ መጻኢ ዕድልናን ክንከውን ኢዩ። ከም ህዝቢ ዝተቃለስና፡ ኣብ ሃገርና ፍትሒ ክነግስ፡ ውሑስ ሰላም ክሰፍን፡ ዓዃይ 

ናብ ግራቱ፡ ነጋዳይ ናብ ንግዱ፡ ሽቃላይ ናብ ዕዮኡ፡ ተመሃራይ ናብ ትምህርቱ ክወፍር፡ ኤርትራ ኣብ ዝበረኸ ናይ ዕብየት 

ጎደና ክትበጽሕ ኢዩ። እዚ ግን ኣይኮነን። ሕድሪ ሰማእታት ተጠሊሙ፡ ኤርትራ ካብ ንቅድሚት ንድሕሪት፡ ከም ሳዕቤኑ ከም 

ህዝብን ሃገርን ናብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታን ክንወድቕ፡ ኤርትራ ከም ሃገር ዘይትቕጽለሉ ኩነታት ተቐልቒሉ ኣሎ። እቲ 

ተሰዊእና ዘዐወትናዮ ልዑላውነት ኣብ ምልክት ሕቶ ክወድቅ፡ ኤርትራ ናብ ጎበጣ ወራር ትሽመመሉ ሃዋህው ይግሃድ ኣሎ።  

ዓመት 2019 እምብኣር ከም ህዝቢ ዓቢ ሓላፍነት ንስከመሉ፡ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጉዕዞ ድሕነት ሃገር፡ ጉዕዞ ዕምሪ  ምልክን 

ጭቆናን ዘብቃዓሉ፡ኣብ ምዕራፉ ምብጻሕ ኢዩ። ዓመት 2019 እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ናይ 

መወዳእታ ምዕራፉ ዝበጽሓሉ፡ ናይ ዶብ ጉዳይ መኸተምታ ዝግብረሉ፡ ኤርትራ ኣብ ውሑስ እምነ መሰረት ትህነጸሉ ባይታ 

ንፈጥረሉ ክኸውን ኣለዎ። ዓመተ 2019 ህግደፍዊ ምልኪ ካብ ዝፋኑ ወሪዱ፡ ኤርትራ ናብ ዝበለጸ ጎደና ዲሞክራሲ ትምርሸሉ፡ 

ንኹሉ ዘሳትፍ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ዘአንግድ ፖለቲካዊ መድረኽ ንፈጥረሉ ኽከውን ኣለዎ። ዓመተ 2019  ስደት ዘብቃዓሉ፡ 

ህዝቢ ካብ ስደት ናብ ዓዱ ዝኣትወሉ፡ ዘመነ ምትእኽኻብን፡ ዘመነ እሱራት ዝፍትሑሉ፡ ስግኣትን ፍርሕን ተቐንጢጡ፡ ናይ 



 

 ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር - ESMNS - الوطن إلنقاذ اإلرترية الحركة إتحاد   
 

ቅሳነትን ናይ ራህዋን ኽኸውን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ፡ ኣብ'ዚ ኣብ ውሽጥን ወጻእ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ንህዝባዊ ሓርነት፡ ምትካል 

ህዝባዊ ዲሞክርሲያዊ ስርዓት ክጽንበር፡ ኩሉ ሃገራዊ ሓላፍነቱ ክስከም፡ ካብ ምጽባይ ተናጊፉ፡ ኣብ'ቲ ናይ ለውጢ ወፈራ 

ክሳተፍ እዋናዊ ጻውዒትና ነቕርብ። ዓመት 2019 ከም ትማሊ ሎሚ ዘይከተተ ብደው ከም ዝሞተ ኢዩ። ክተት ንህላወ 

ኤርትራ፡ ክተት ንህላወ ህዝቢ፡ ክተት ኣንጻር ኩሉ ዓይነት ዓመጽ። ክተት ንምኽባር ኤርትራዊ ልዑላውነት ! ! 

                     ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ክኾነልና ንምነ ! ! 

   ሕድሪ ጀጋኑ ሰማእታት ኣይነዕብርን። ወትሩ ኣብ ኣሰሮም ኣሎና ! ! 

  ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነብሩ ኢዮም ! ! 

        ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ ! !   

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር  

          1/ጥሪ/2019 

 


