
መእተዊ፡ መልእኽትና፣ 

ዎ ዉጹዕ ህዝቢ ኤርትራ፣ አብዚ መርዛምን ዝኸፍኤን እዋን  

በቲ ሕብሪ ይኹን ሃይማኖት ዘይፈሊ ጨካን መግዛእቲ 

ህግደፍ፡ እትግረፍ ዘሎኻን፡ ዘለኽን ዜጋ፡ ድምጽኻ  

ድምጽኺ፣ ንከነስምዕ  ኤርትራ ትሓተና አላ፣ 

ዋላ እኳ መግዛእቲ ብሳላ መስዋእቲ መላእ ህዝቢ 

እንተተሳዕረ ፣ ብጨካን ገዛኢ ወዲ ሃገር ስልጣን ኤርትራ 

ስለ ዝተባሕተ፡  ተቖጻጻሪ ዘይብሉ ብድልዪቱን ዊንትኡን 

ዝኸይድ  ፋሉል ስርዓት ብምኻኑ፣ ንምእላይን ንምምሕዳርን 

ህዝቡ አይግደስን እዩ፣ በዚ ከአ እንሆ ከም ጓሳ ዘይብለን 

አባጊዕ ፋሕ ክንብልን ፡ አብ ቤት ማእሰርትን፡ 

ምድረበዳታትን፡ ባሕርታትን፡ ኤርትራዉያን ክንመዉት ካብ 

ንጅምር ዕስራን ሸሞንተን ዓመታት አሕሊፉ አሎ።  

 ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ- ሕድሪ፡ በቲ  ድኹም 

ዓቕምና ፡ ብልዑላዉነትና እንኾርዕ ፣ ልዕሊ ልዑላዉነትና 

ከምዘዬብልናን ከምዘይህሉን  እንአምን፡ ብኤርትራዉነት 

መንነትና ስም ኩሉ ዝከአለና ግደና ከነበርክት ድልዉነትና 

ደጊምና ነረጋግጽ። አባላት ሲቪልን ሰራዊትን ዉድብ ከአ  

ንወጽዓ ብእዋኑ ተረዲኦም እምቢ ንምልክን ጭቆናን ካብ 

ዝብሉ እንሆ 38 ዓመታት አቑጺሩ አሎ። ስአን ሓድነት ገርካ 

ሓቢርካ ምቅላስ ከአ እንሆ ኤርትራ አበዬናይ ኩነታት 

ትርከብ አላ ንማንም በዓል ሕልና ኤርትራዊ  መግለጺ 

ዘድልዮ አይኮነን። እምበአር ቀዳምነት ካብ ራኢታትና 

ክግበሩ አለዎም እንብሎም ንደለይቲ ፍትሒ ነቕርብ። 

1ይ/  ኤርትራ ክትህሉን ክትህነጽን፡ ዜጋታት፣ ዉድባት፣ 

ማሕበራት ሰብ ሞያን አርቲስትን ሙዚቃኛታትን፣ አብ 

ዙርያ እቲ ዝዓበዬን ዝለዓለን  ማዕጾ ሃገርን መሰላትን፡ 

ልዑላዉነት ክንጥርነፍ፣ ህይወት ህዝብና ካብ ሞት፡  መሬት 

ኤርትራ ከአ ካብ ግህሰት ከነድሕን፣ ንኽንበቅዕ ሓደ ጽላል 

ልዑላዉነት ኤርትራ ክስረት ንጽዉዕ። 

2ይ/ እተን ንሕብረተ-ሰብና ከም ሞተር ኮይነን ዘንቀሳቕሳ 

ካብ ክፍሊ ሕብረተሰብና፣ ፖለቲካዉያን ዉድባትን፡ ሲቪክ 

ማሕበራትን ኤርትራ፡ ገጊድኤን  ክገብራን ፣ ናይ ሓባር 

ጽላል ፈጢረን፣  ሓባራዊ መደብ ቃልስን ናይ ሓባር 

ግዝያዉያን መሪሕነትን ከዉጽአን፣ ብሓባር ተመሪሔን 

ክቃለሳን ንሓደ ዲክታተር ኤርትራ ክብድሃን ንላቦ 

3ይ/  ኤርትራዉያን አብዚ እዋን እዚ ዉድድር እንገብረሉ፡ 

ሓደ ነቲ ሓደ እንሰዓዓረሉ አይኮነን። እቲ  ንኡስ ዕድመና 

ዘሕለፍናሉን ብአሽሓት አሓትናን ዬሕዋትናን ዘሰዋእናሉን 

መሬት፡ ባሕሪ፡ አዬር[ሃገርና]  አብ ይሃሉዶ አይሃሉ !! 

ዝበሃለሉ እዋን ምህላዉና ክስሓት ዘለዎ አይመስለናን።  

ህግደፍ ስልጣናቶም ንምንዋሕ፣ ሃገር ዬሕሊፎም ንምሃብን 

ዝተታለሉ ዜጋታት እናአፍረዬ ጸረ ለዉጢ ይምልምሉ 

አለዉ። ኩሉ ቤት ትምህርትታት፣ መደበር ትዓሊማት፣ 

ንስልጣኖም ንምክልኻል ዪዉዕልዎ አለዉ።  ህዝቢ ኤርትራ 

ሓቢሩ ንኽነብርን ሰላም ገይሩ ሃገሩ ከገልግልን  ምምሃር 

ባህርያት ዲክታተራት ስለ ዘይኮነ ከርዎ ሞት ኮይኑ እዩ  

 

ዝስምዖም። በቶም ብጥቕሞም ዝተታለሉን፣  በቶም  

ርዒዶም አሜን ዝብሉን ኤሊታት ምሁራት ኢና በሃልቲ ፡ 

ሓቂ ዘይኮነ እናጸሓፉ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ዬካይዱ 

አለዉ። ንብዙሓት ዜጋታት ከአ ጸረ ለዉጥን ሓድነትን 

ዬንቀሳቕስዎም አለዉ። እቲ ደጋል ህግደፋዊ  

 

አትሕሳስባታት  ብምዝርጋሕ ከአ ይሃንጽዎ አለዉ። ነዚ 

ገቲእካ ንምዕናዉ ብሓባር ደለይቲ ፍትሒ ክብድሁ ዬድሊ 

አሎ።። 

ደላይ ፍትሒ እዬ ምባል ጥራይ አኻሊ ስለ ዘይኮነ፡ ፖለቲካ 

ቃልስና ተግባራዊ ንክኸዉን፣ አብ ሕብረተሰብና እነበርክቶ 

አበርክቶን  ብዝህቦ ፍረን  ስለ ዝምዘን፣ ተግበራዊ ንምግባሩ  

ረብሓን ክብርን ህዝብና ንምልባስ ዘልብስ ሓድነትና ነዕዝዝ። 

ሲቪክ ማሕበራት ብዕግበት ፣ አብ ጎኒ ሕብረተሰብክን 

ክትስለፋን አብ ዕግበት ክትምርኮሳን ንላቦ። 

ፖለቲካዉያን ዉድባት ከአ፣ ሲቪል ማሕበራት ብምድጋፍ፣ 

ምስ ሕብረተሰብና ክንስለፍ፣ ንሲቪክ ማሕበራት ግደኤን 

ንኽገብራ  ክንሕግዘን ፣ አብ ናይ ሓባር ቃልሲ እንቃለሰሉ 

ጥበብ ክፍጠርን ክሕገዛን ከአ ንጽዉዕ። 05-03-2020 

  


