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Eritrean Solidarity Movement for National Salvation 

                መግለጺ ስምረት ብኣጋጣሚ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ 

ታሪኽ መወከሲ ትማሊ፡ ንሎሚ ከኣ መምሃሪ ስነድ ኢዩ። ቅድሚ 57 ዓመታት፡ኣብ ዕለት ባሕቲ መስከረም ህዝቢ ኤርትራ፡ 

ነቲ ብዘይ ድሌቱን ምርጭኡን ክጎብጥ፡ ድሩ ክሓዝእ፡ መሰሉ ክብረቱን ቀንጢጡን ግዙእ ክገብሮ ዝመጸ ባዕዳዊ መግዛእቲ፡ 

ካብ ግዝኣተ መሬቱ ክሰጉግ ናብ በረኻ ዝወጻላ፡ እምቢ ንምግዛእቲ ብምባል፡ ሽግ ሓርነት ኣብ ጎቦ ኣዳል ዝተኮሰላ " 

ትእንግርቲ" ኤርትራዉነት ዝተገልጸላ ዕለት ኢያ። ኣብ ጎቦ ኣዳል ዝተወልዐ ቀንዴል ህዝቢ ኤርትራ: ንባዕዳዊ ስርዓት ኣባሪሩ: 

ህዝቢ ኤርትራ ልዑላዊት ሃገር ከውሕስ፡ ኤርትራ ከም ሃገር ማዕረ ካልኦት ሃገራት ክትስራዕ፡ ህላዉነታ ከብስር ንቅሎ እምቢ 

ንመግዛእቲ ብምባል " ቀንዴል ሽግ ነጻነት ብምዕታር ጉዕዞ  ዝተፈለመላ ዕለት ኢያ። ናይ ህዝቢ ኤርትራ እምቢ ኣይግዛእን 

ኢሉ ንዓመጽን ጎበጣን ነጺጉ፡ ካባ ባርነት ንምቅንጣጥ በረኻ ዝወፈረላ   ሰለዝኾነት: ንዓና ንኤርትራውያን  ፍሉይ ተዘክሮ 

ዘለዋ ዕለት ክትከውን ግድን ኢዩ::  

ድሕሪ'ቲ  ናይ ፍርቂ ዘመን ናይ ዘይሕለል ተጋድሎን ሰፍ ዘብል መስዋእትን  ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓር ኮነት። ህዝቢ 

ኤርትራ ሓስብ ልቡ ብምስማሩ፡ መግለጺ ዓወቱ ካብ ጻት ካብ ጾት ብጓይላ ፍስሃን ጸምቢልዎ። ባዕዲ ምስተደምሰሰ ዘይከም 

ትምኒቱ ፡ ኤርትራ ነጻን ልዑላዊትን ኣብ ዝኾነትሉ ዝተተኽለ ምምሕዳር፡ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቃለሰሉ፡ ደቁ ዝኸፈለሉ 

ዝደመየሉ፡ ኮታስ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ዝተኸፍሎ  ንዓሰርተታት ዓመታት ብሃንቀውታ ዝተጸበዮ ፍትሒ: ማዕርነት: ሰላም: 

ራህዋ: መሰልን ቅሳነትን ዝሰፈና ሃገር ክሃንጽ ኣይበቕዐን:: ብኣንጻሩ: እታ ዝተመነናያን ኩቡር ዋጋ ዝኸፈልናላን ኤርትራ 

ብውሑዳት ቁንጮ ተጨውያ ናብ ሓንቲ ዓባይ ቤት ማእሰርቲ  ተቐይራ: ከም ህዝቢ ሰላም ተሓሪሙና፡ መሰልና ተገፊፉ፡ 

ክብርና ተደፊሩ ከም ደቂ ዛግራ ንበታተንን ግዳያት ኣስካሕካሒ ግፍዕን ህልቂትን ንኸውን ኣሎና:: ከም ህዝቢ ካብ'ቲ ዝሓለፈ 

ናይ መግዛእቲ እዋን ብዝከፍአ ኣብ ሕሱም ምልክን ኩሉ ዓይነት ጭቆናን ወዲቕና ንርከብ። ከም ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ሕሱም 

ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ ቅልዉላዉ ክንሽመም፡ መጻኢና ኣብ ማንታ መንገዲ ምቅጻልን ዘይምቕጻልን ኩነታት ንረክብ።  

ኩነታት ሃገርናን መጻኢ ዕድል ሃገርናን ብግቡእ ምስ ንዉከስ: ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅጽልን ከይትቕጽልን ኣብ ኣጠራጣሪ 

ደረጃ ወዲቓ ከም እትርከብ ክንግንዘብ ንኽእል:: ካብዚ ብምብጋስ: እቶም ብኩነታት ህዝብናን ዕድል መጻኢናን እንግደስ 

ኤርትራውያን ዕጫ ብርሰት ምጽናትን ከይቀደመና ኣብ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ብኹሎም መዳያት ወፊርና ፍትሓዊ ቃልሲ 

ከነካይድን ኢደይ ኢድካ ክንበሃሃልን ሕልናዊ ግዴታ ይድርኸና ኢዩ:: ዘለናዮ እዋን ከም ህዝቢ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ፡ ካልኦት 

ይግበርዎ ወይ እንታይ ገደሰኒ ዘይበሃለሉን ዘየላቡን ግዜ ኢዩ።  

እዚ እዋን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ጉዳይ ሃገሩን መጻኢ ዕድሉን ካብ ዝኬፍኤ ናብ ዝገደደ ይኸይድ ምህላው ተገንዚቡ፡ 

ሓላፍነት ዝስከመሉ ስርዓት ኢዩ። ሎሚ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ከም ህዝቢ ነቲ ዝኸበና ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሓደጋታትን ክባን፡ ፡ ኣብ 

ሓደ ዕላማ ኣጽሊልና ኣንጻር ገባቲ ህግደፍ  ብሓባር ብተወፋይነት ንቃለሰሉ ግዜ ኢዩ:: እዚ እዋን ኩሉ ፍልልያትና  ኣጽቢብና  

ስጡም ውደባ ፈጢርና: ብግብሪ ናብ’ቲ ዝለዓለ ደረጃ ቃልሲ እንሰጋገረሉን ውጽኢታዊ ስራሕ እነሰላስለሉን ግዜ ኢዩ:: እዚ 

እዋን ነቲ ኣብ ዝባንና ዘሎ ሓደጋ ክንገጥም ዘብቅዑና ፍትሓውያን ኣገባባትቃልሲ ክንጥቀም ዝቕስብ ግዜ ኢዩ።እዚ እዋን ኣብ 

ሃገርናን ዞባናን መሰረታዊ ፍታሕ ከምጽኡ ዝኽእሉ ምዕቡላት ኣተሓሳስባታት ሰኒቕና እንጉዓዘሉን ግዜ ኢዩ:: እዚ እዋን ዘለውና 

ካልኣዊ ፍልልያት ኣልዒልናን ከም ካልኣይ ዛዕባ ሰሪዕና፡ ሓድሕድ  ዘሎና ናይ ቃልሲ ጸጋታት ብሓደ ጠሚርና፡ ኣብ መሰረታዊ 
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መቆምያታት ሃገር ዝኾኑ ዕላማታት ሸኺልና፡ነንሕድሕና ክንተኣማመን ግዜ ነጥፋኣሉ ዘይኮነስ፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን 

እንወፍርሉ ወሳኒ ወቕቲ ኢዩ። ሎሚ እቲ ኩሉ ኣሽሓት መስዋእቲ ዝተኸፍሎ፤ ህዝቢ ኤርትራ ደቁ ዝገበረሉ፡ ቅዱስ ዕላማ 

ነጻነት፡ ብዉሑዳት ምጭዋዩ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ብሓደ መዳይ ህላወና ኣብ ምልክት ሕቶ ክውድቅ፡ በቲ ካልእ ከኣ ልዑላዉነትና 

ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝተፈላለየ ሰነ ኣእምራዉን ተግባራዉን ዘመተ ይፍጽም ኣሎ። ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣብ ፈተና ንርከብ 

ምህላዉና፡ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ገሊኡ ብዓውታ፡ ገለ'ዉን ብመልሓስን ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ኮይኑ ዝዛረበሉ ዘሎ ጉዳይ ኢዩ። ከም 

ህዝቢ ኣብ ዓቢ ስግኣትን ስክፍታን ኣሎና። ጽባሕ እንታይ ይኸዉን፡ ዝፍለጥ ነገር የሎን።  

ሎሚ ባሕቲ መስረም ክንዝክር እንከሎና እምብኣር፡ እቲ ዋና ክልዓል ዘለዎ ጉዳይ፡ ትማሊ ክንቃለስ ዝወሰና፡ ዝተቃለስና፡ 

ብሂወት ብኣካል ዝተስዋእና፡ እንታይ ንምዕዋት'ዩ ዝብል፡ እቲ ክንምልሾ ዘሎና መድረኻዊ ሕቶ ኢዩ። እቲ መልሲ፡ ነጻን 

ልዑላውነታ ዘውሓሰት፡ መሰልን ክብረትን ዜጋታት ዝወሓሰላ፡ ምዕብልቲ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ምህናጽ ኢዩ። ድሕሪ 27 እዚ 

ናይ ቃልስና ዕላማ ህያውን ተግባራውን ኣይኮነን። ተጠሊሙ። ሕጂ ከኣ ከም ሃገር'ዉን ቀጻልነትና ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ኣሎ።ኣብ 

ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣእምሮ፡ ከቢድ ስግኣት ሰፊኑ ኣሎ። እዚ ስግኣት ዝስዓር ግን ኢድካን እግርኻን ኣጠሚርካ ዘይኮነስ፡ 

ሕጂ'ዉን ብቃልሲ ኢዩ።   

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራዉያን ንድሕነት ሃገር ንህጹጽነት ምድሓን ህዝብናን ሃገርናን ብቐዳማይ ደረጃ ዝሰርዕ: ነጸብራቕ 

ምስሊ ኤርትራ ዝኾነ ስሙርን ስጡምን ውደባታት ንምፍጣር ዝጽዕር: ንወድዓዊ ኩነታት ዞባና ኣብ ግምት ዘእቱን: ፍትሕን 

ሰላምን ንምምጻእ ቀያሲ ተራ ሒዙ ዝጉዓዝ ዘሎ መስመር ቃልሲ ኣነጺሩን ኣጽፊፉን ዝተበገሰ ምንቅስቓስ ኢዩ:: ስምረት ነቲ 

ሎሚ ከም ህዝቢ ዘለናዮ ፈታኒ፡ ህጹጽ ፍታሕ ዝሓትት መድረኽ ብምግንዛብ፡ ጥምረትን ሓድነትን መተካእታ ዘይብሉ መንገዲ 

ድሕነት ምዃኑ ኣሚኑ ዘለዎ ዓቅምታት ብሓደ ጠሚሩ ምስ ካልኦት መሻርኽቱ ብግንባር ደረጃ ዝቃለስ ዘሎ ምንቅስቓስ እዩ። 

እዚ ግንባር ኣብ እዋናዊ ተባራዒ ሕቶ ማእከል ብምግባር'ዉን ምስ ካልኦት ሓይልታት ለዉጢ ተላፊኑ ክቃለስ ድሉው 

ምህላዉ በዚ ኣጋጣሚ ክገልጽ ይፈቱ።    

ከም ግንባር እቲ ቀዳምነት ንሰርዖ ጉዳይ ድሕነት ህዝቢ ኢዩ። ቀጻልነት ኤርትራን ኤርትራውነትን ኢዩ። ከምኡ ክንዲዝኮነ ነቲ 

ህዝቢ ኤርትራ ዝተሓረሞ ግን ከኣ ትማሊ ዝተቃለሰሉ ዕማታት፤ ህዝባዊ ሓርነት፡ ፍትሒ፡ ክብሪ፡ ዲሞክራሲ፡ ልዕልና ሕጊ 

ኣብ ግብሪ ንምውዓል ይቃለስ።  ልዕሊና ሓፋሽ ክረጋገጽ፡ ህዝቢ ኤርትራ መጻኢ ዕድሉ ባዕሉ ክውስን ። ኤርትራ ካብ'ዚ 

ወዲቃቶ ዘላ ድኽነትን፤ ባርነትን፡ ድንቁርናን ሓራ ክትከውን ካብ'ቲ ኤ.ሃ.ግ  ዝቃለስሉ  ዕላማታት ኢዩ። ። ቃልስና ነቲ ኣብ 

ባይታ ዘሎ ህግደፋዊ ጭቆና  ዝፈጠሮ  ህዝባዊ ሕቶ  ከተግብርን ክፍጽምን ኢዩ:: ቃልስና ብሕርያ ህዝቢ ዝምረጽ፡ ንህዝቢ 

ዘገልግል ስርዓት ህዝቢ ብህዝቢ ክትከል፡ እዚ'ዉን እቲ  ኣማራጺ ዘይብሉ መንገዲ ምዃኑ ይኣምን::   

ብግፍዓዊ ምሕደራ ህግደፍ ከርተት ዝብል ዘሎ ህዝብና ጥራይ ዘይኮነ መብዛሕቶም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 

እውን ብዝኸፍአ ኣተሓሕዛ ኣብ ኣርዑት ባርነትን ተስፋ ዘይብሉ መጻእን ተዋሒጦም ከም ዝርከቡ ዝኾነ ዜጋ ዝፈልጦ ሓቂ 

ኢዩ። እዚ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ :ነቲ ብግዲ ተዓስኪሩ ዘሎ ጭቁን መንእሰይ፡ ኣብ ማሕዩር ዘሎ መላእ 

ህዝቢ ካብ ባርነትን ምልክን ሓራ ንምውጻእ ኢዩ።:  በዚ ኣጋጣሚ: ነቶም ብግዱድ ዕስክርና ብዘይ ድሌቶም ኣብ ኣርዑት 

ባርነት ተጸሚዶም ኣብ ደረት ዘይብሉ ዕስክርና ዝርከቡ መንእሰያት፡ ኣብ'ዚ ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ዝካየድ ዘሎ ዕላማ 

ክስለፉ፡ ነቲ ኣብ ዝባኖም ዘሎ ኣርዑት ባርነት ክሰብሩ፡ ናብ ደንበ ፍትሒ ብምጽንባር ኣካል ለውጢ ንክኾኑ  መጸዋዕትኡ 

የቕርብ:: 

ስምረት  ከም ናይ ለውጢ ሓይሊ፡ ነዚ ሎሚ ከም ህዝቢ ገጢሙና ዘሎ ቀራና ህሞት፡ሰሚርካ ምቅላስ እንኮ ውሕስነት ናይ 

ዓወት ምዃኑ ስለ ዝኣምንን ፖለቲካዊ ጠለባት ህዝብና ንክማላእ ብቑዕ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ጥርኑፍ ሓይሊ ጥራይ ምዃኑ 

ስለ እንድራእን:  ነዚ ክውንነት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ልዕሊ ዝኾነ እዋን ተጸሚድሉ ዘሎ ዕዮ ኢዩ:: ግንባርና’ውን (ኤሃግ) 

ምስ'ቲ ተሊምዎ ዘሎ ዕላማ ዝቃደውዎ ውድባት ኣብ ሃናጺ ዘተ መሰረት ብምግባር፡ ናብ ሓደን ተመላላእን መስመር ከምጽእ 

ዝኽእል ሓሳባት  ተበግሶታት ክወስድ ድሕሪ ምጽናሕ፡ እቲ ዘተ ናብ ግብሪ ዝቅየረሉ ተበግሶታት ተጀሚሮም ኣለዉ፡ኣብ ባይታ 

እውን ተስፋ ዝህቡ ዓበይቲ ስጉምትታት ተኸይዶም ከምዘለው በዚ ኣጋጣሚ ንህዝቢ ክሕብር ንፈቱ። ግንባርና ከም እምንቶ 

ተማላሊእካ ተደጋጊፍካን እምበር፡  ንደቐቕትን ናእሽቱን ፍልልያት ዘተኹር ሓይሊ ኣይኮነን። ግንባርና ዘተኩረሉ፡ ኣብ'ቲ 

መስረታዊ መቖምያታት ሓበራዊ ተረድኦ ብምሓዝ፡ ኣብ'ቲ ተባራዒ እዋናዊ ጉዳይ ኣትኩሮ ብምሃብ፡ እቲ መድረኽ ዝሓቶ 



 

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

ምላሽ ንምሃብ'ዩ ዝቃለስ። ነዚ ኣብ ደምበ ለዉጢ ዘሎ ፍልልይ ኣብ ምጽባብን ሓድሕድ ኣብ ምትእምማንን ምትብባዕን 

ኣትኲሩ ዝሰርሕ ኢዩ።     

ነባሪ ሰላምን ውሕስነት ዘለዎ ፖለቲካዊ ርግኣትን ኣብ ሃገርና ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዞባና' ውን ምእንቲ ክረጋገጽ: ኤ.ሃ.ግ  

ክንዮ ውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ ዝጠመተ ራኢ ሒዙ: ኣብ ሞንጎ ጎረባብቲ ህዝብታት ብቀንዱ፡ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዓለም  

ምትሕግጋዝን ሰናይ ጉርብትናን ክምዕብል ዝሰርሕ'ዉን ርሑቅ ራኢ ዝጠመተ  ኢዩ:: ኣብ ርእሲ እቲ ፈላሊኻ ግዛእ ዝዓይነቱ 

ሜላታት ህግደፍ: ህዝቢ ኤርትራ ምስ ጎረባብቱ ጽልኢ ክሓድሮን ብፍርሒ ተዋሒጡ ኣስፊሑ ንኸይርእን ንኸየገናዝብን 

ዝካየዱ ዘለዉ ዘመተታት ንምፍሻል፡ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ህዝብታት ናይ ምክብባርን ናይ ስኒትን ወፍሪ ክገብር ካብ'ቲ 

ንምዕዋቱ ዝቃለስሉ ዕላማ ኢዩ:: ነዚ ንምዕዋት  ምስ ኩሎም እቶም ምስ ዕላማታትና ዝሰማምዑ ኤርትራውያንን ብኩነታትና 

ዝደናገጹን ፈተውቲ ቃልስናን ደገፍትን  ኣብ ርግኣት ዞባናን ከባቢናን ሓቢርና ክንሰርሕ፡ ነዚ ኣብ ዞባና ከባቢናን ሃገርና 

ተንጠልጢሉ ዘሎ ሓደጋ ዕንወትን ብርሰትን ኣብ ምልኻልን ምፍሻልን ኩሉ ዓይነት ጻዕርታት ክግበር ኤ.ሃ.ግ ካብ'ቲ ክሰርሓሉ 

ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ይርኢ። ነዚ ንምዕዋት'ዉን ኩሉ ዝከኣሎ ክገበር ድሉዉ ኢዩ።   

ማዕረ ማዕረ እቶም ንህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ጽላል ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር  ክስለፉ ንገብሮ ቀጻሊ ጻውዒት፡ 

ዕድመ ህግደፍ ንምሕጻር እነካይዶም ቃልስታት: ብህግደፍ ዝተዘርኡን ዝተኾስኮሱን: ድሑራት ኣተሓሳስባታትን ጽልእን 

ፍርሕን ፍልልይን ተሳዒሮም:  ምዕብልትን ብልጽግትን ሓራ ኤርትራ ክሃንጽ ዝኽእል ሓድሽን ገስጋስን  ኣተሓሳስባ ዝሰነቐ 

መንእሰይ ምህናጽ ሓላፍነትና ምኻኑ ተገንዚብና ብቀጻሊ ንሰርሓሉ ዘሎና ጉዳይ ኢዩ። ከመይሲ ምሉእ ዓወት ካብ ህግደፋዊ 

ኣተሓሳስባ ምፍታሕን ምብታኽን እውን ስለዝኾነ።ብቐዳምነት ግን ንኹልና ኤርትራውያን ብንጹር ክበርህ ዘለዎ ህግደፍ እቲ 

እንኮ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ኣተሓሳስባና ዓስኪሩ ክንዲ ንቕድሚት ንድሕሪት ዝጎተና ዘሎ ኣምር ጫካዊ ምሕደራ 

ምዃኑ ኢዩ። ከም ስምረት እቲ ቀንዲ ክስዓርን ክድምሰስን ዘለዎ እቲ ህግደፋዊ ኣተሓሳስባን ገባቲን ኣጽናትን ኣተሓሳስባ 

ምዃኑ ነስምረሉ። 

እምብኣርከስ ነዛ ክብርቲ መዓልቲ ጽንዓትን ተወፋይነትን ዝኾነት ባሕቲ መስከረም: ከም ህዝቢ እንውፍየላ ህያብ እንተልዩ: 

ታሪኽ ወለዶታት ህዝቢ ኤርትራ ምሉእ ዓወት ምእንቲ ክረጋገጽ: ቃልስና ኣሐይልና ንህግደፍ ኣብ ኩሉን ብኹሉ ፍትሓዊ 

መንገድታትን ክንገጥም ምዃና ቃል ምእታው ኢዩ።  ስምረት እዋናዊ ተባራዒ ዛዕባታት ማእከል ስሕበቱ ጌሩ: ናይ ቃልሲ 

መስመሩ ኣነጺሩ፤ ኣብ ዝደልደለ ውደባ ረጊጹ: እቲ ከም ህዝቢ ክንምልሾ ዘሎና ሕቶታት ብዝግባእ ክምልሽ፡ንህግደፍ ኣብ 

ኩሉን ብኹሉን ክቃለሶ፡ ኣብ መሬት ኤርትራ ሓቀኛ ሓርነትን ዲሞክራስን ክነግስ፡ ሕድሪ ጀጋኑ ሰማእታት  ክፍጽም ተበጊሱ 

ኣሎ:: ነቲ ተኣፋፊ እዋን  ብዝግባእ ገምጊሙ፡ ነቲ መድረኽ ዝበቅዕ ቃልሲ ዕቱብ ጻዕርታት ኣብ ምግባር ይርከብ ። ሎሚ ልዕሊ 

ዝኾነ እዋን ከም ህዝቢ እቲ ኣብ ዙርያ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሓደጋታትን ፈተነን ተገንዚብና ኩሉ ዓቅምታትና ጠሚርና፡ 

ንህላወናን ቀጻልነት ሃገርናን ብሓደ ሓሳብን ተግባርን ጠጠው ክብል ይግባእ። ዘለናዮ ሰዓት  ንልዑላዉነትናን፤ ታሪኽናን 

ዝኸፈልናዮ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ዝዳፋእ ኣተሓሳሳብ ጽዑቅ ዘመተ ይካየድ ኣሎ። ነዚ ታሪኽ ክደግም ዝህንደድ ዘሎ እዱድ 

ዘመተ ንምፍሻል ልዕሊ ማንም እዋን ብሓባር ንቃለሰሉ ወቕቲ ኢዩ። ሎሚ ዘለዉና ፍልልያት ሓደሕድ ክንተኣማመን ግዜ 

የሎን። ሎሚ ኣብ እዋናዊ ጭርሖ " ምድሓን ህዝብን ሃገርን፡ ምትካል ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት " ዓሲልና ክንቃለስ ታሪኽ 

ይሓተና ኣሎ። ኣብ'ዚ ታሪኻዊ ንነጻነት ዝተንሳእናሉ ዕለት፡ ሎሚ ከኣ ንድሕነትናን ቀጻልነትናን ብሓደ ንተንስእ።   

 እዚ ንቕሎ ናይ ምድሓን ህዝቢን ሃገርን  ናይ ኩልና ንቕሎ ስለዝኾነ: ብኣካል ክትቃለሱ ዝወሰንኩም   ክትጽምበሩና፡ 

ዘይከኣልኩም ከኣ ኩሉ ቃልሲ ዝሓቶ ኣበርክቶ ክትገብሩ ብስም እቲ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ንጽውዕ።  

  

  ኤርትራን ኤርትራዉነትን ንዘልኣለም ክነብሩ ኢዮም ! ! 

ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ ! ! 

 ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራዉያን ንድሕነት ሃገር  
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