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”ሽምዓ ምብራህ ምስራሕ ከኣ” 
ርእሰ ዓንቐጽ 
ውድብ ሓድነት ደሞክራስያዊ ለውጢ 

 
ኣብ’ዚ ቅንያት ብህዝባዊ ቅኒት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓት ንታሪኻዊ ዝኽሪ ጀጋኑ ስውኣት ኤርትራ 2020 ዘሞግስ ውሓደለ ደጊሙ ንጀጋኑ ስውኣቱ 

ብምዝካርን ነቲ ህዝብና ኣብ መራኸቢ ብዙሓት ዝገብሮ ዘሎ ዓብይ ሃገራዊ ፍናን ሓበን ምዃኑ ገሊጹ። 

በዚ ዕለት 21 ሰነ 2020 እምበኣር መላእ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ተኻይዱ። ኣብ መእተዊ ኣኼባ ዝኽሪ ስውኣትና ብኣፈ ባይቶ ኣቶ 

ሓምድ ድራር መግለጺ ድሕሪ ምሃብ ኣብቲ ተዳልዩ ዝነበረ ዛዕባታት ኣኼባ ቀጺሉ። ኣ/መ ውሓዲለ ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ህዝብና፡ 

ስውኣትና ተወሳኺ ሰፊሕ መግለጺ ኣቅሪቡ። 

ብመሰረት ዝቀረበ ዛዕባታት፡ ኣኼባ ባይቶ ንውሽጣዊ ውድባዊ ጉዳያትን፡ ንጉዳይ ህልዉ ኩነታት ህዝብና ቀጻልነቱን ግብራዊ ኣፈጻጽምኡን ኣልዒሉ ዘትዩን 

ተመያይጡን። ብፍላይ ከኣ ፈጻሚት ሽማግለ ንዘቅረቦ ንድፊ መደብ ስርሓት 6 ወርሒ ብሰፊሕ ድሕሪ ምምይያጥ፡ ንዝቀረበ ንድፊ ዘጽደቐሉን ኣኼባ’ዩ። 

ኣብ’ዚ ኣኼባ ብቤት ጽሕፈታት ፈ/ሽ ዝቀረበ መደባት ንድፊ ስርሓት 6 ወርሒ፡ ሕቶን ቀሪቡ፡ ብቀደም ተኽተተል ንነፍሲ ወከፍ ቤት ጽሕፈት ፈ/ሽ ንዝቀረበ 

ሕቶን ርእይቶን፡ መልስን መብርህልን ተዋሂብሉ። ባይቶ ውሓደለ ንዝቀረበ ንድፊ ስራሓት ፈ/ሽ ዕዉት ክኸውን ብምትሕብባርን ምድጋፍን ከሰንዮ ምዃኑ ኣተባቢዑ። 

ውድብ ሓድነት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ከም ውድብ ቀንድ ኣቃልቦ ንዝገብረሉ መሰረት ዕላማታት ምስጢረ ዓወቱን፡ ብሓድነቱ ዘረጋግጾ ድሕነት ህዝብን 

ሃገርን’ዩ። ኣብ ዘካይዶ ቃልሲ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ፡ ከኣ ሓድነትና ማእከላይ ሕቶ ምዃኑ ኣሚኑ ምስ ፖለቲካውያን ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ዘተን ርክባትን 

ምዕባለታቱን ብኣ/መ ውድብ ኣቶ ተስፋሚኪኤል ዮሃንስ ከምኡ’ውን ነቲ ቅድሚ ዋዕላ ለንደን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ጀሚሩ ዝጸንሐ ርክባት ዘተ ሚነሶታ ሰሜን ኣሜሪካ 

ብዝምልከት ንውሓዲለ ወኪሉ ክሳተፍ ዝጸንሐ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ኣቶ ኤፍሬም ወልደሚካኤል መግለጺ ተዋሂቡ።ንዝቀረበሉ ሕቶታት መልስን መብርሂ ተዋሂብሉ። 

ብድሕሪ’ዚ ከኣ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ኣባል ባይቶ ውሓደለ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ንህዝባና ዘጋጥሞ ብድሆታትን ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምግላጽ፡ 

ነዚ ብድሆታት ንምስጋር ንምፍትሑን ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ እንታይ ከም ዝመስል ሓበሬታ ኣቕሪቡ። 

ኣብ መወዳእታ ህሉው ፖለቲካዊ ጉዳይ ኤርትራ ንምፍታሕ፡ ንምፍላጦምን፡ ኣትኵርና ክንቃለሰሎም ዘሎና ብርክት ዝበሉ ነጥብታት ኣብ መጽናዕትን 

ምርምርን ፍተሻን ዝነጥፍ ዘሎ ጉጅለ፡ ብፍላይ ከኣ ብዶ/ር ባህልቢ ማልክ ዝቀረበ እዋናዊ ሰፊሕ መጽናዕቲ’ዩ። ኣብ’ቲ ዝቀረበ መጽናዕቲ ከኣ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ 

ሃገሩ ከም ካልኣይ ዜጋ ተቆጺሩ ዝሓልፎ ዘሎ ሂወት፡ ኣብ ስደት ዝሕልፎ ዘሎ ተደራራቢ ስቃይ፡ ጂኦ ፖለቲካዊ ጽልዋታት ንህዝብናን ንሃገርናን ዘለዎ ሓደገኛ ሳዕቤናት፡ 

ኣልቦ ማሕበራዊ ፍትሒ፡ ቁጠባዊ ጭቆናን ግፍዕን፡ ከም ውጺኢቱ ምትእስሳር ወለዶታት ንምብታኽ ዝገበር ዘሎ እከይ ተግባራት መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ዘጠቃለለ 

ምስ ኣብነታቱ ሰፊሕ መሃሪ መግለጺ ኣቅሪቡ። ባይቶ ነቲ ብዶ/ር ባህልቢ ዝቀረበ ሰፊሕ፡ ጥርኑፍ ንህልዉ ኩነታት ህዝብና ዝገልጽ መጽናዕቲ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ብምዃኑ 

ርእዩ።እዚ ጉጅለ ጀሚርዎ ዘሎ መጽናዕቲ ክቅጽልን ኣብ ውሓደለ፡ ኣብ መሳርዕ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ሲቪክ ማሕበራትን ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ 

ንዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ ታርጌቱ ንምንንጽጻር ክህልዎ ዝኽእል ሓጋዝን ሓያል ጎንን ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ርእዩን ኣተባቢዕዎን። 

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና፡ 

ዜና ሓበሬታን ውሓዲለ 

21 ሰነ 2020 

 

ባይቶ ውሓዲለ ኣኼባ ኣካይዱ ! 

 

ውድብ ሓድነት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ብዕለት 24 ሰነ 2020 ንተቃላሳይ ፍትሒ ዝኾነ ህዝብና ዘበስረ ሓባራዊ መግለጺ ስምምዕ ፖለቲካዊ ሓይልታት 

ኤርትራ ዓብይ መጻኢ ተስፋን ዘንብረሉ፡ ከቢድን ሃገራዊ ሓላፍነት ክሳብ ውድቐት መላኺ ስርዓት ከም ውድብ ዝስከመሉ ብሙሉእ ወኑ ክቃለሰሉ ዝዳለወሉ ሓድሽ 

መድረኽ፡ ኣብ ዝመጽእ ምዕባለ ክህሉ ዝኽእል ደገፍን ምትሕግጋዝን ሓባርዊ ስርሓት፡ ንቅንያት ስውኣትና 2020 ዓ.ም ብዘዅርዕ ዝኽሪ፡ ዘይርሳዕ ድሙቕ ክውንነት 

ካብ እንደልዮን እንፈትዎን መግለጽን ዓቕምን ንላዕሊ ዘድልዮ ንግዚኡ ዛዚምና ንምሕላፍ’ዩ። 



ዝሓለፈ ሰሙን ብፍላይ፡ ከም ወትሩ ኩሉ ግዜ ካብ ልብናን ኣተሓሳስባናን ዘይፍለዩ ብሓፈሻ ንምእንቲ ነጻነት ሃገር ኤርትራ፡ንምእንቲ ፍትሒ ሓርነት ህዝቦም 

ሂወቶም ዝኸፈሉ ምዑታት ጀጋኑ ስውኣት ኤርትራ ንዝክረሉ ምስ መዓልታዊ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ሂወት ብምዃኑ ዝተእሳስሮ ኣልዒልካ ክጽሕፈሉን ክትዛረበሉን 

ብዙሕ’ዩ። ክዝከሩ ከኣ ግድነት’ዩ። ኣብ መጻኢት ሓራን ደሞክራሲያዊትን ኤርትራ ብሕጊ ዝተደገፈ ንትርጉም መስዋእቶም ዝምስክርን ዘንጸባርቕን መድረኽ ክሳብ 

ንበጽሕ፡ ሎሚ ዝኽሮም በኒኑ ንኽየጠፍእ፡ ዝኽሮም ከይድብዝዝ፡ ከይርሳዕ ንግበሮ ዘሎና ጻዕሪ ኣብ ፍረ ከም ዝበጽሕ ብመስዋእቶም ዝገደፍልና ትምህርትን ተሞክሮን 

ዕላማና ኣብ ሸቶ ንምብጻሕ ይሕግዘና ኣሎ። 

ዝኽሪ ስውኣትና ብዝምልከት፡ ሎሚ ዓመት ኤርትራውያን ብዝተወደበን፡ ብዝተፈላልየን ኣገባብ ህዝባዊ ምልዕዓላትን፡ ብማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓት 

ዝተመሓላለፈ፡ ስድራ ቤታዊ፡ ኣብ ገድሊ ብጻያዊ፡ መተዓብይቲ፡ ዓርኪ መማህርቲ ወዘተ መልክዑ ዝሓዘ ህዝባዊ ታሪኻዊ ዝኽሪ ዘለዎ፡ በቶም ቀንዲ ተቃለስቲ ንፍትሒ 

ዝኾኑ ድሙቕ ክብሪ ተገይሩ ክበሃል ይከኣል። እዚ ዘመልክቶ ከኣ ሓቂ እንዳሓደረ ክደምቕን ክውላዕን ዝኽእል ታሪኻዊ ዘንተ ሞጎት’ዩ። 

ጉዳይ ኤርትራ፡ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ስለ ዝኾነ ህዝብና ከም ውራዩ ክዕጠቐሉ ዘለዎ ጉዳይ፡ ከም’ቲ ኣብ መዓልቲ ዝኽሪ ስውኣት ኤርትራ ዘርኣዮ ተበግሶ 

ሕጂ ከኣ፡ በቲ ነፍሲ ወከፍ ሰኒድዎ ዘሎ ዕላማ ዝኽሪ ምስጢር ሕድርን መብጽዓታትን ስውኣትና ተመሪሑ፡ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ክገብሮ ዘለዎ ስርሓት 

ምኽሪ ዘድልዮ ከም ዘይኮነስ ብሩህ’ዩ። ማለት ”ሽማዓ ምብራህ፡ ምስራሕ ከኣ”! 

ሽምዓ ብምራህ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ’ዩ። መብራሕቲ ሽምዓ ኣብ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መላእ ሕብረተ ሰብ ዓለም ኣብ ዝተፈላልየ 

ኣጋጣሚታት ዝዝውተር ባህሊ፡ልምዲ፡ ጸኒሕ እዩ። ሕጻን ተወሊዱ ክጥመቕ፡ዓመት ልደቱ ክኽበር፡ ክምርዖ፡ ኣብ መወዳእታ ከኣ ከመውት ዝበርህ’ዩ። ምእንቲ’ዚ ሽምዓ 

ንሞት ጥራሕ ዘይኮነስ ንትንሳኤ፡ ሓይሊ፡ ስራሕ፡ ዕድመን ጥዕናን ተኣሳሲሩ ንሂወት ደቂ ሰባት ክብርን መዓርግን ዝገልጽን ዝህብን’ዩ። በቲ ካልእ ሸነኹ ሽምዓ ምብራህ፡ 

ብርሃን፡ ሙቐት፡ ሓይሊ፡መልክዕ’ውን እዩ። ነዚ መሰረት ከኣ ንዝኽሪ ጀጋኑ ስውኣትና ዝበርህ ሽምዓ ካልእ ካብ’ዚ ዝተገልጸ ንላዕሊ ትርጉም ክህልዎ ከም ዝክእል 

ዝከሓድ ኣይኮነን። 

ሽምዓ ምብራህ ንሃገራዊ ግቡእ ብጅግንነት ንዝፈጸመ ስውእ ንመወዳእታ ዝበርህ ”ኣልፋን ኦሜጋን” ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንመስዋእቱ ብሽምዓ ምብራህ 

ዝህቦ ትጉም ብርሃን ሙቐትን ምንጪ ሓይሊ፡ ቀጻልነት ክህልዎ ምግባር’ዩ። ንባዕሉ እቲ ብስም ስውእ ንኽብሪ ሽምዓ ዘብርህ ሓው ይኹን ሓፍቲ፡ ብጻይ ቃልሲ ይኹን 

ዓርኪ መተዓብይቲ፡ እቲ መስዋእቲ ቀጻልነት ሂወት ከም ዘለዎ’ዩ ዝሕብር። ታሪኽ ስውኣት ዝደጋግሙ፡ ወለዱ፡ ውሉዱ፡ ቤተ ሰብን ስጋኡን ደሙን ለቢሶም ዕላማ 

መስዋእቱ፡ ድሌቱ፡ባህጉ፡ ሕልምታቱ ንምርግጋጽ ዝገልጹን ዝዛረቡ ዝቃለሱን’ውን እዮም። ምእንቲ’ዚ ከኣ እዩ ተቃላሳይ ፍትሒ ዝኾነ ህዝብና ብስጋ ይፈለዩ’ምበር 

ብመንፈስ ምሳና ኣለዉ እንዳበለ ንመዓልቲ ዝኽሮም ብዓብይ ኣኽብሮትን ድምቐትን ዘብዕሎ። 

 

”ሽምዓ ብምራህ፡ ምስራሕ ከኣ” ሽምዓ ኣብርሂካ፡ ሽምዓ መኺካ ምስ ጠፍአት ኩሉ ተሪሲዑ ኣብ ካልእ ዋኒን ምኻድ ኣይኮነን። ነታ ሽምዓ ከም 

ሽምዓ ”keep the candel lighting” ከም ዝበሃል ብዝተፈላለየ ኣገባብን መልክዕ ንዕላማ መስዋእቶም ትርጉም ክህቦ ዝኽእል ቀጻልነት ሂወትን ድሌትን 

ተቃላሳይ ፍትሒ ህዝብና ስለ ዝኮነ፡ ኣብ’ዚ ኣቲናዮ ዘለና ሓድሽ መድረኽ ህዝባዊ ምልዕዓላት ይኣክል ይኹን ስምምዓ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ቃልሲ ኣንጻር 

መላኺ ስርዓት ንምሕያል፡ ምምዕባል፡ ሓይልን ዓቕምን ምውናን ቀንዲ ነታ ትመክኽ ሽምዓ፡ ነታ ትጠፍእ ሽምዓ፡ ዘይኮነትስ ወትሩ ምስ ሓይላን ብርሃናን ተዀሊዓ 

ትነብር ክንገብራ ዘሎና ሓላፍነት ንምንጻር’ዩ። 

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ስውኣትና 

ዜናን ሓበሬታን ውሓደለ 

26 ሰነ 2020 

 

 

 

 

 



ሓባራዊ መግለጺ 

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ 

ሃገርና ኤርትራ መዳርግቲ ብዘይብሉ መስዋእቲ ናጽነታን ልዑላውነታን ዘውሓሰት ሃገር’ኳ እነተዀነት፣ እቲ ብኢደ ወነኑ ኣብ ስልጣን ተወጢሑ ንዓሰርተታት 

ዓመታት ብዘይቅዋምን ሕግን ንህዝብና እናድመየንእናበታተነን፡ ክገዝእ ዝጸንሐን ዘሎን ስርዓት፡ ንሃገርና ናብ ጐደና ጥፍኣት ይመርሓ ምህላዉ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ 

እዩ። ስለዝኾነ ድማ ብዙሓት ሃገራውያን፣ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት፣ ብዝተወደበን ብዘይተወደበን መልክዕ፣ ተቓውሞኦም ካብ ምግላጽ ዓዲ ኣይወዓሉን። 

ዓቕምታቶም ብሓባር ንምጽንባር ከኣ ብዙሕ ጻዕርታት ከም ዝተኻየደ ዝተፈልጠ ኢዩ። ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታት፡ “ጥርናፈ ፖለቲካዊ 

ሓይልታት ብምርግጋጽ፡ ህዝብን ሃገርን ነድሕን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ናይ ትምህርትን ሕትመትን ማሕበር ኤርትራ ዝተዓደመ ኣብ ወርሒ 

መጋቢት 2020 ኣብ ከተማ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ፡ ክጋባእ ተመዲቡ ዝነበረ ዋዕላ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ኮሮና 

“ኮቪድ-19” ክፍጸም ኣይተኻእለን። ይኹን’ምበር እዚ ኣገዳሲ መደብ ኣብ ግብሪ ንምውዓል፡ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ሓይልታት፡ ነቲ ብኣካል ምርኻብ ዘጸገመ 

ኩነታት ሰጊረን ብኤለክትሮኒካዊ (ቭርችዋል) ኮንፈረንስ ንልዕሊ ክልተ ወርሒ ዝኣክል፡ ኣብ ቀጻሊ ዘተን ምይይጥን ጸኒሐን። ንኩነታት ሃገርን ሓባራዊ ዕዮ ተቓውሞ 

ሓይልታትን ብዝምልከት ከኣ ኣብ ኣገዳሲ መዳያት ተዋሃሂደን ክሰርሓ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሓ ንመላእ ህዝብን ፈተውትን ይገልጻ። ናብ’ዚ ናይ ምውህሃድ 

ስምምዕ’ዚ ንምብጻሕ ደረኽቲ ዝነበሩ ቀንዲ ምኽንያታት፥ 

• ኣድላይነት ምልጋስ ምልካዊ ስርዓት፡ እዋናዊ ጠለብ ህዝብና ስለ ዝዀነ፡ ህጹጽ ዝተወሃሃደ ዕማም ኩለን ፖለቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞ ዝጠልብ  

  ብምዃኑ፤ 

• ልዑላውነት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘሳጥሐ ናይ ጥልመትን ክሕደትን ተግባራት መላኺ ስርዓት፡ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ጐሊሁ ይርአ ብምህላዉ፤ 

• መላኺ ስርዓት፡ ብዝኽተሎ ፍሹል ውሽጣውን ግዳማውን ፖሊሲታት ፡ ሎሚ ሃገርና ኣትያቶ እትርከብ፡ ንህላዌኣ ዝፈታትን ከቢድ ፖለቲካውን፡ ማሕበረ- 

   ቁጠባውን ቅልውላዋት ብምህላውን፣ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ መሪር ስቓይን መከራን፡ ፍልሰት መንእሰያቱን እናበኣሰ ብምቕጻሉ፤ 

• ዞባውን ኣህጉራውን ውድድራት ዝፈጠሮም ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ ሃገርና የንጸላልዉ ብምህላዎም እዮም። 

ስለዚ እዚ ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ፣ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ብተወፋይነትን ብሓላፍነትን ክቕረብሉ ዝጸንሑ ብምዃኑ ኣብ ቃልስታት ደምበ ተቓውሞ፡  

     ሓደ ካብ’ቶም ኣገደስቲ ምዕራፋት ክኸውን ተስፋ ዝግበረሉ’ዩ። 

1. ዕላማ መስርሕ ምውህሃድ ንስርዓት ህግደፍ ብምእላይ፣ ቅዋማውን ዲሞክራስያውን ስርዓት ንምትካል፣ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ  

ኣገደስቲ መዳያት ዓቕምታቶም ብሓባር ጠርኒፎም ዕቱብ ቃልሲ ንምክያድ ኢዩ። ሓድነት ህዝብና ንምርግጋጽን፡ ነጻነትን ልዑላውነትን ሃገርና ንምዕቋብን፡ 

መሰል ህዝብና ንምውሓስን ንምሕላውን፡ ብዘይካ ብሓባር ተጠርኒፍካ ምቅላስ ካልእ ኣማራጺ መንገዲ ከምዘየሎ ካብ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት 

ተገንዚብና ኢና። ካብዚ ብምብጋስ ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ንምልጋስ፡ ህዝቢ ማእከሉ ዝገበረ ስትራተጂ ቃልሲ ንምድላውን ንምትግባሩን ሓባራዊ   ቃልሲ 

ንምክያድ እዩ። 

 

            እዞም ኣብ ታሕቲ ክታሞም ኣስፊሮም ዘለዉ ሓይልታት ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ሓቅታት ብምንቃል፥ 

ሀ. ንኩሎም ተቓወምቲ ሓይልታት ዝሓቁፍ ሰፊሕ ጥርናፈ ብዝምልከት ቀጻሊ ልዝብን ዑቱብ ስራሓትን ኣድላዪ መጽናዕትን ከካይዱ። 

ለ. ማዕረ ማዕሪኡ፡ ናይ ሓባር ስራሕ ንምክያድ ኣብዞም ትሕት ኢሎም ተዘርዚሮም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ናይ ቃልሲ መዳያት፣ ሓይልታት ዕማም ብምቛም  

   ተወሃሂዶም ክሰርሑ፤ 

ሐ. ነቶም ብሓባር ክካየዱ ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሓሎም ዕማማት ዘሰላስሉ ሓባራዊ ሓይልታት ዕማም ንምቛምን፣ ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕምታት  

    ንምቕራብን፣ ዝከኣሎም ከበርክቱ፤ 

መ. ሓባራዊ ሓይልታት ዕማም ተልእኾኦም ብዘይ ዕንቅፋት ክፍጽሙ ዘኽእልዎም ዝርዝር መምርሕታት ብሓባራዊ ኣወሃሃዲ ሽማግለ ክዳለወሎም፣  

     ተሓታትነቶም ከኣ ንሓባራዊ ኣወሃሃዲ ሽማግለ ክኸውን ተሰማሚዖም። 



2. ምቛም ኣዋሃሃዲ ሽማግለን ሓይልታት ዕማምን ኤርትራ ሃገርና ገጢምዋ ዘሎ ሓደጋታት ኣሊኻ መዋጽኦ ንምርካብ ዘኽእል ናይ ምውህሃድ መደባት 

ብምስራዕ፣ ንኹሉ ንጥፈታት ዘማእክል ኣወሃሃዲ ሽማግለን፣ ኣብ’ዘን ኣብ ታሕቲ ተጠቒሰን ዘለዋ ዝተፈላለያ ናይ ቃልሲ መዳያት ዝሰርሑ ሓይልታት  

 ዕማምን ይቖማ። ዘድምዕ ስራሓት ንኽትግበር፣ ኣመሰራርታ ኣወሃሃዲ ሽማግለ ብቀንዱ ኣብ ዓቕምን ክእለትን ዝምርኰስ ኰይኑ፡ ንብዙሕነትን ናይ 

ፖለቲካዊ ሓይልታት ሚዛናትን ኣብ ግምት ዘእተወ ይኸውን። ኣብ’ዚ መስርሕ’ዚ ዝተቐራረፕሮግራም ዘለወን ፖለቲካዊ ሓይልታት ፍጹም ሓድነት  

ክገብራ  ምትብባዕ። 

ሀ. ኣዋሃሃዲ ሽማግለ ኣወሃሃዲ ሽማግለ ብኩሎም እቶም ዝተሰማምዑ ሓይልታት ይቐውም ። ዕማማቶም ኣብ ምክያድ 

ብዕቱብነትን ብሓባራዊ ምርድዳእን (ኮንሰንሱስ) ይሰርሑ። ኣወሃሃዲ ሽማግለ ብሓደ ካብ መንጎኦም ዝተመርጸ/ት ተማእኪሉ፡ ንዝቖሙ ሓይልታት  

ዕማም የማእክል። 

ለ. ምቛም ሓይልታት ዕማም ድሕሪ ስምምዕ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብቕልጡፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ መዳያት ናይ ቃልሲ 

  ብሓይልታት ዕማም ተወዲቦም ይሰርሑ። ኣቃውማ ሓይልታት ዕማም ኣብ ዓቕምን ክእለትን ዝተመርኰሰ ይኸውን። ሓላፍነቶም ከኣ ኣብ’ቲ   

  ተዋሂብዎም ዘሎ ዕማም ዝተሓጽረ ይኸውን። 

ሐ. ናይ ቃልሲ መዳያት ሓይልታት ዕማም 

1. ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ 

2. ኣብ ዜናዊ መዳይ 

3. ኣብ ህዝባዊ ምልዕዓል 

4. ኣብ መዳይ ሓበሬታን ምክትታልን 

5. ካልእ ተወሳኺ ከም ኣድላይነቱ፣ ሓይሊ ዕማም ብስምምዕ ክምስረት ይከኣል። 

3. ናይ ግዜ ገደብ ድሕሪ ምፍርራም እዚ ስምምዕ'ዚ ኣወሃሃዲ ሽማግለ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት፣ ሓይልታት ዕማም ድማ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት  

    ክምስረቱ ይግበር። 

ስም ፖለቲካዊ ጽላል/ ውድብ/ ግንባር/  ክታም 

1. ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ) _________________________ 

2. ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ) ___________________________________ 

           3. ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) ________________________ 

           4.ውድብሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ውሓዲለ) __________________________ 

           5.ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ (ውሓኤፍ) __________________________ 

ውድቀት ንመላኺ ስርዓት ኤርትራ! 

ህዝቢ ኤርትራ ክብሩን ሓርነቱን ተሓልዩ ንዘልኣለም ይንበር! 

ሰነ 2020ን 

 

 



ንብዓት ህዝብና ”ሓድሽ ህግዲፋዊ ዘመን ኣካሒዳ” 
 

ህግዲፍ ይትረፍስ ኤርትራ ባዕሉ ንባዕሉ ክመሓድር ዘይክእል ስርዓት! 
 

ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ነበርቲ ዓድታት ይኹኑ ከተማታት፡ ኣብ ዝተፈላልየ እዋን ብመደብ ዝተሰርዑ ዝተተሓዘ ዕላማ ኩነታት መነባብሮ ህዝብና 

ንምዕንቓፍ፡ ንምድኻም፡ ንምድካይ፡ ተስፋ ንምቍራጽ ዘይተፈተነ ኣገባብ የልቦን። ካብ ዝሓለፈ ተሞክሮታት ንምጥቃስ መላኺ ስርዓት ዕዳጋ ብምኽልካል ጥሜት 

ከስፋሕፍሕ ብዘውጽኦ መደብ፡ ሓረስቶት ኣቦታት ንውልዶም ክረድኡ ካብ’ተን ብክንደይ ጻዕሪ ክራማት ደኺሞም ዝረኸብወን፡ ንገለ ኣፍ ህጻናት ቆልዑ ዶ ኾን የዕንግላ 

ይኾና ብማለት ርብዒት ክልተ ርብዒት ጸይሮም ንከተማታት ክኣትዉ ኣብ ብሎኮታት ኣስመራ ሓርጮም ንንፋስ ክዝሮ ተገይሩ፡ ሓርጭ ተኸልኪሉ ምስ ተባህለ ሓደ 

ክልተ ኣበስንቲ ብሒቕ ሒዞም ዝተረኽቡ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ኣብ መሬት ክድፋእ ተራእዩን ተሰሚዑን። ኣብ’ቲ እዋን ኣብ ገገለ ቦታታት ጎረባብቲ ሃገራት ብዛዕባ 

ህግዲፍ ክዛረቡ ” መንግስቲ ሓርጭ ወይ መንግስቲ ቢሑቕ ” ተባሂሉ ክጽዋዕ ዘይሰምዐ ክህሉ ኣይክእልን’ዩ። 

ኣብ ታሪኽ መንግስታት ዓለም ብፍላይ ከኣ መልኽቲ ስርዓታት ንስልጣኖም ክሳብ ዘይተጸባእኻ፡ ከም ሕልናኻ እንዳበላዕኻ እንዳሰተኻ ከም ትነብር 

ይገብሩ። ኣብ ሃገርና ብሚዛን ኣካይዳ ህግዲፍ ኩሉ ፍጡር ጸረ ስልጣኖም ኮይኑ ስለ ዝስምዖምን ዝረኣዮም ከኣ፡ ዕድመ ጾታ፡እምነት ብዘየገድስ ሃገር ብሃገሩ ብሙሉኡ 

ህዝቢ ከም ጻላኢኦም ስለ ዝቁጽርዎ ኣብ ሕቡእ ምስጢራዊ ቤት ማእሰርቲ ብደረጃታቱ ዝፍለጥ፡ ካልእ ሕልፈት ዘይብሉ ካብ ገዛኻ ከይወጻኻ ዝወርድ ግፍዕን ጭቆናን 

ዝተደራረበሉ ወትሩ ብጋህዲ ዝረአ ኩነታት’ዩ። 

ኣብ ኤርትራ ነባራት ጀጋኑ ተጋደልቲ ሚኒስተራትን-ዕሸላ ህጻናት፡ ሽማግለታት መራሕቲ ሃይማኖት፡ ኣደታት፡ ውግኣት ሓርነት ኤርትራውያን ብሓደ 

ኣረኣእያ ብይን መቅጻዕቲ ከም ዝነብሩ ዝገበረ መላኺ ስርዓት ዘምባዕ ሚዛናቱ፡ ንኩሎም ዝኽእሉን ዘይክእሉን ዝደልዩን ዘይደልዩን ብዓቕምን ክእለትን ድሌትን 

ንለውጢ መቕየሮ ፖለቲካ ኤርትራ ዘለዎም ኣተሓሳስባ ብዘየገድስ ብኣልማማ ንኩሉ ዘቀጽዕ መቕጻዕትን ግፍራን ዝበየነ’ዩ። ኣብ ኤርትራ ከኣ ክሳብ ሎሚ ብማእሰርቲ 

መግናሕቲ ካብ ስራሕ ምእጋድ ዘይሓለፈ ነባር ተጋዳላይ፡ሽማግለ፡ መራሒ ሃይማኖት፡ ምሁራ፡ መንእሰይ፡ ኣደ ኣቦ የልቦምን። እዚ ከኣ ካብ’ቲ ኣብ ርእሱ ዘለዎ 

ውሽጣዊ ፖለቲካዊ እምነትን ምሕደራን ኣተሃላልዋ ህግዲፍ ዝረአ በትሪ ሓያላት ኣንጻር ሰላማውያን ህዝቢ ዘዘውትሮ ቀጻሊ መቕጻዕቲ’ዩ። በዚ ጥራሕ ዝግምገም 

ኣይኮነን ስርዓት ህግዲፍ ከይዱ ከይዱ ኣብ መንጎኡ’ውን ቅሳነትን ምትእምማንን ስለ ዘይብሉ፡ ነቲ ብመሪሕነቱ ዝነደፎ ቅዋም ኣበርዒኑ፡ ባይቶ ፈንጢሑ፡ ንካምቢኔ 

ሚኒተራት ብወታሃደራዊ ዞባዊ ምምሕዳር መስሪቱ ክኸይድ፡ ነቲ ንባዕሉ ራእይ ዘይብሉ ኣብ ቅትለትን ጭውያን ማእሰርትን፡ ጥሜትን ድንቁርና ጥራሕ ከም መሳርሒ 

ፖለቲካዊ ምሕደርኡ ዝሓስብ ስንኩፍ ምምሕዳር ዘሰላስል መርኣያ መግለጺኡ’ዩ። 

 

ህዝቢ ኤርትራ ንምድኻም እንታይ ተገይሩ ጸብጺብካ ዝውዳእ’ኳ እንተዘይኮነስ፡ እስከ ካብ’ቲ ዘይንፈልጦ ንፈልጦ፡ ካብ’ቲ ዘይንርእዮ ንርእዮ፡ ካብ’ቲ 

ዓበይቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ማሕበራዊ ማህሰይቲ ህዝብና ጭቡጥ ሚዛን እንተልዒልና፡ ከይዱ ከይዱ እቲ ጉዳይ ናብ’ቲ ዘይንፈልጦ ጉዳይ ክመርሓና ከም ዝኽእል 

ዘጠራጥር ኣይኮነን። 

ከም መበግሲ ጭቆናን ግፍዕን መላኺ ስርዓት ዝሕብኣሉ ሕሱር ፖለቲካዊ መሸጓሽጕ ብሓቂ እስከ ነዘን ጉዳያት ተመልከቱ – መብራህቲ ወይ ማይ የለን፡ 

ቅርሺ ወይ ዕዳጋ የለን፡መገሻ ወይ ነዳዲ የለን፡ዝብል ተጻራሪ እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ሓደ ክርከብ እንከሎ እቲ ሓደ የለን እዚ ከኣ ኮነ ኢልካ ንህዝቢ ንምድኻም 

ተስፋ ንምቍራጽ ዝፍጸም እከይ ተግባራት’ዩ። ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ከኣ በዚ ኣገባብ’ዩ ንሃገር ዘይኮነ ንስልጣኑ ዘምሓድር ዘሎ። ካልእ ብዛዕባ ምስ ጎረባብቲ 

ሃገራት ዝግበር ዲፕሎማሲያዊ ርክባትን ምሕዝነትን ከኣ ካብ’ዚ ዝብገስ ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዳይ ጎረባብትና ኣቲና ንዛረበሉን ንገልጾን የብልናን። ጉዳይና ልዕሊ ጎረባብትና 

ስለ ንፈልጦን ከኣ ፎርጅድ ግዳማዊ ፖለቲካ ልዕሊ’ቲ ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ ጉዳያት ኣልዒልና ኣይንዛረበሉን። 

ኣብ ገጠራትን ከተማታትን ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ ጽንኩር ኩነታት፡ እንሆ ምስ ለበዳ ሕማም ኮርና ቫይረስ ኣብ ዝገደደ ናብራ ወዲቁ ምህላው ሚስጢር 

ኣይኮነን። ሎሚ ሎሚ ህዝብና ከም’ቲ ኣብ ቅድሚ 13 ዓመት ነጻነት ኣብኤርትራ ኣጋጢሙ ዝነበራ ሓደጋ 1978 ይድገም ኣሎ ዝብሉ ዜጋታት ኣይተሳእኑን። ኣብ 

1978 ቅድሚ 13 ዓመት ክብሪ ነጻንት ኤርትራ ብዘጋጠመ ሓደጋ ጥሜት ዝተላዕለ ህዝብና ገዛ ገዛ እንዳኳሕዀሐ ዝስተ ማይን መዕንገሊ ዝልከፍ መኽፈልቲ ክልምን 

ጀሚሩ ከም ዝነበረ፡ ብዕቋር መግቢ ብዙሓት ህዝቢ ከም ዝሞቱ ዝዝረበሉ እዋን ”ሓድሽ ህግዲፋዊ ዘመን ኣካሒዳ” ኣብ ኤርትራ ተመሊሱ ከም ዘሎ ዘምስክር’ዩ። 

ምእንቲ’ዚ ውድብ ሓድነት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ነዚ ሎሚ ህዝብና ምስ’ቲ ዝሓለፈ መወዳእታ ፍታሕ ዘይብሉ ዝሓለፎን መክራን ሕሰምን፡ ደላይ ፍትሒ 

ዝኾነ ኤርትራዊ፡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ሲቪክ ማሕበራት ኣብ’ዚ ህጹጽ እዋን፡ ንምእንቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ዘለዎ መደባት፡ ኣብ ሓድነት፡ ምትሕብባር፡ 

ምድግጋፍ ኣንጻር መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ብቀዳምነት ሰሪዑ ክቃለሰሉ ይግባእ ይብል። 

ካብ ኣብ ኤርትራ ተሰሚዑን ተራእዩን ዘይፈልጥ፡ ሰብ ሞይቱ ንዓዱ ቅበርዎ ምስ ዝበሃል፡ ኣብ ዓዲ ንሬሳ ዝቅበል ተቀቢሉ ዝቀብር ሓይሊ ሰብ ስለ ዘየልቦ 

ከኣ፡ ካብ’ቲ ዝቅመጥሉ ከታማታት ብውዕል ወይ ብገንዘብ መቓብር ዝፍሕሩ ሰባት (ብኮንተራት) ሒዝካ ምኻድ ንቡር’ዩ። ዝገርም’ዩ እቲ ስርዓት ደቂ ሃገር ብህዌቶም 



እንከለዉ ናብርኦም ሰሪሖም ክመርሑ ኮትራት ዘይፍቀደስ ምስ ሞቱ፡ ብኮንትራት መቓብሮም ዝፍሕርሎም ዘፍቅድ ንባዕሉ ኮምፓስ ምሕደራ ዝጠፍኦ ፍርሒ 

ጥርጠራ፡ ብስግኣትን ውጥርን ዘለዎ ስርዓት’ዩ። 

እዚ ብውሑዱ ዝተጠቕሰ ድኽመታት ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ከም’ቲ መደባቱ ኮለል ምባል ኣይደልን። ሓንቲ ነዚ ዝስዕሮ ንቅሓት ኣብ ሓድነት’ዩ። 

 

ዜናን ሓበሬታን ውሓደለ 

18 ሰነ 2020 

 

 

 

መስደመም ዝኽሪ ስውኣት ኤርትራ 2020 ኣብ መቓብር ስውኣት ጸጸራት ኣስመራ! 

 

ዝኽሪ ስውኣትና ታሪኻዊ ዘለኣለማዊ ክብሪ ዘለዎ፡ ዝኽሪ ሃገር ኤርትራ፡ ዝኽሪ ህዝቢ ኤርትራ ከይዱ ከይዱ ከኣ ዝኽሪ ነፍሲ ወክፍ ኤርትራዊ ስድራ 

ቤት’ዩ። እወ ኤርትራ ብነጻነታን ሓርነትታን ተኸቢራን ተሓልያን ክትነብር ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ከቢድ ዋጋ ዝኸፈትሉ’ዩ። ጎረባብትናን ሕብረተ ሰብ 

ዓለም ዝምስክርዎን ልዕለና ከኣ ንመስርሕ ተጋድሎና ነጻነት ዝሰነድዎን ዝተዛረብሉን ንዓለምና ዘቓልሑ’ውን ምዃኑ ድርዕቶ መሰኻክር ዘለዎ ዘይከሓድ ሓቂ’ዩ። 

 

መዓልቲ ስውኣትን ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ 29 ዓመታት ሎሚ’ውን ዓመት መጸ ኣብ ወርሓት ሰነ ብመላኺ ስርዓት ህግዲፍ ዝተኣወጀ ዝዝከር መዓልቲ 

ይኹን’ምበር፡ ስውኣትና ከም’ቲ ኣብ ቅዋማውያንን ደሞክራሲያውያን ሃገራት ንግሆ ባንዴራ ክትስቀል፡ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓታት ስራሕ ባንዴራ ክትወርድ ዝግበር ክብሪ 

ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዘይኮነስ ነፍሲወከፍ ክልኢት ንስውኣትና ንዝክረሉ እዩ። ካልእ ይተረፍ ኣብ ኩለን ኤርትራውያን ስድራ መንደቕ መንበሪ ኣባይቲ ተሰቒሉ ዝርከብ፡ 

ኣብ መቐመጢ ስእሊ(ኣልቡም) ስውኣትና ካብ ዝኽሪ ክኽውሎ ዝኽእል ስለ ዘየልቦ። ደላይ ፍትሒ ህዝብና ንመዓልቲ ስውኣት ንዝተሰውዕሉ ዕላማ ነጻነትን ሰላምን 

ፍትሕን ኣብ ዝሃንጾ መንግስትን ምምሕዳር ዘየቋርጽ ነባር ዝኽሪ ንምትካል ኣንጻር መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ዘካየዶ ቃልሲ፡ ነዚ ዘስደምም ኣገባብ ዝኽሪ መዓልቲ 

ስውኣት ጸጸራት ኣስመራ ዝተፈጸመ መዓልቲ ስውኣት 2020 ዝብድህ’ዩ። 

ኣብ ኤርትራ ልዕሊ ስውኣት ዝኸብርን ዝዝከርን ዘይልቦ ክነሱ፡ ኣምሰሉ ስርዓት ህግዲፍ ከም ብሕታዊ ዋኒን ወይ ትካል፡ መራሒ መላኺ ጃንዳ ስርዓት 

ህግዲፍ ንበይኑ፡ ኣብ ክንዲ ብምስ ህዝቢ ኤርትራ ብውልቀ ስሙ ዕምበባ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ንሓንቲ ደቂቕ ዘይኣክል ግዜ ምብጻሕ ዝተወደአ መደብ ኣዝዩ 

ዘሕዝን’ዩ። ካብኡ ንላዕሊ’ውን ንጽበዮ ኣይኮነን። 

መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ንመዓልታት ዝወሰደ ምብጻሕ ኢትዮጵያ ዘኪርካ፡ ኣብ መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ ከም ዘይምልከትካ ሓላፊ መንገዲ ዝመስል ክብሪ 

ዝጎደሎ መዓልቲ ኤሪቲቪ ንህዝብናን ንህዝቢ ዓለምን መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ኣላ። 

ኣብ ሙሉእ ዓለም መቓብር ወይ ሓወልቲ ዝኽሪ ወይ ከም መቓብር ስውኣት ወትሩ ምንጪ ሓይሊ መጻኢ ታሪኽ ወለዶ ክብርን ስለ ዝኾነ፡ ኣብ ማእከላይ 

ቦታ ንዝኽሮም ብዝተሃነጽ ወይ ብዝተተኽለ ንሓውልቲ ስውኣት ዘንጸባርቕ ብዘይቋርጽ መብራህቲ ዕምበባታት፡ ካልእ ካልእን ብፍሉይ ዝተሓዝ ስራሕ ምኳኑ ኩሉ 

ብፍላይ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና ብቀረባ መዓልታዊ ዝርኣዮ’ዩ። 

2020 ከም’ቲ ዝሓለፈ ግዜ 2018-2019 ህዝቢ ኤርትራ ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣቱ እንዳተጸበየ፡ መሬቱ ጎቢጡ ንዝሓዘ ስርዓት ሰላም ገይርና ክብል፡ ጸኒሑ 

ኣይከሰርናን ክብል ኣብ መዓልቲ ጀጋኑ ስውኣት ኤርትራ ዝተፈጸመ ዘስደምም ታሪኽ’ዩ። ሎሚ ከም’ዚ ኣብ ስእሊ ትርእይዎ ዘለኹም ንዝኽሪ ስውኣት 2020 ዝተኻየደ 

ንጃንዳ መራሒ ህግዲፍ ንምጽባቕን ንምንጽብራቕን እምበር ንስውኣትና ከም ዘይነበረ ዘመልክት ኩሉ ህዝብና ዝረኣዮን ዝተዓዘቦን እቲ መንጫዕጫዕታ ማይ ኣብ 

መቃብር ስውኣት ንዘስተውዓለ ምስ ምምጻእን ኢሳያስ ኣፈወርቕ ጀሚሩ ምኻዱ ከኣ ጠጠው ምባሉ’ዩ። እዚ ከኣ ንመራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ንምምዕራግ’ምበር ንስውኣትና 

ከም ዘየነበረ ተወሳኺ መረዳእታ’ዩ።እቲ ዘሕፍር ክሳብ እቲ ሰልፊ ዝውዳእን እቲ መደብ ክሳብ ዝዕጾኳ ኣይጸንሐን። እዚ ንሓንቲ መዓልቲ ካብ ሓንቲ ስራሕ ንእሽቶይ 

ጀነረይተር ዘይሓልፍ መመንጨዊ ሓይሊ ኤልትሪክ ዋጋ 1 ሊትሮ ነዳዲ ዘይሓልፍ ንስውኣትና ክንፈጎም፡ ኣዝዩ ዘሕዝን’ዩ። እዚ ተግባራት ይትረፍስ ንሃገር ሂወቶም 

ዝሃቦ ብዝተፈላልየ ብሕማም ብሓደጋ ዝሞቱ ሰባት ስድራ ቤቶም ንዝኽሪ ንሙሉእ ሂወቶም ዘይቋርጽ መብራህቲ ሽማዓ፡ ዕምበባ፡ መንጫዕጫዕታ ማይ ከም 

ዝተኽልሎም ዘረኣኹም ውሑዳት ክትኾኑ ትኽእሉ። እሞ ህግዲፍ ደኣ ነቶም ሂወቶም ዝሃቡ ነዚ ቁርብ ቁራቦ ዝነፍጎም መደባቱ ዕላማታቱ እንታም ምዃኑ ፍሉጥን 

ርዱእን’ዩ። ነቲ ዝቀረበ ዕመባብ ዝኽሪ ስውኣት’ኳ በዚ ዘሎ ጽንኩር እዋን ተላባዲ ሕማም ኮርኖና ቫይረስ ህዝቢ ክሳተፎ እንተጸገመ፡ ኣብ ክንዲ ህዝብን እንተደልዩ 

ከኣ ብስሙ ዕምበባ ኣብ ክንዲ ምንባር፡ ብመራሒ ሃገርት ተባሂሉ ጥራሕ ዘሕንኽ ዘነውር ተግባር’ዩ ፈጺሙ።ብዓብዩ’ኳ ዓመት ሙሉእ ደገፍቲ ህግዲፍ ኣስመራ 

ከይዶም ምስ’ቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን መስዋእቲ ህዝብና ምትእስሳር ዘይብሉን ዘይፈልጥዎ ሓወልቲ ሩስያዊ ደራሲ ፑሽክን ክስኣሉን፡ ከም ጣዖት ክሰድግሉን 



ዝረኣዩ፡ ንህዝብና ባህ ንኸይብሎ ዝተገብረን ዝተሰርሐን’ዩ። እዚ ከኣ ብዝኾነን ዘይኮነን ንምሕራቕ ዝግበር ቆልዓዊ ጠባይ ዘለዎ ኣሰራርሓን ምሕዳርን’ዩ። ጽባሕ ንግሆ 

እቲ ሓወልቲ ኣብ ዘይቦትኡ ስለ ዘሎ ካብ ቦትኡ ተበንቝሩ ንዋናታቱ ክወሃብ ካብ ታሪኽ ከም ዝስረዝ ህግዲፍ ኣንዳዕዲዑ ይፈልጥ’ዩ። 

በዚ ከኣ ህግዲፍ ኩሉ ንስውኣትና ዝገብሮን ዝብሎን ፍትሕን ሓቕን ዘይብሉ ምዃኑ ህዝብና ብዓይኑ ካብ ዝዕዘቦ መረዳእታ ንላዕሊ ክቀርብ ኣይክእልን። 

ነዚ ምስክርነት ከኣ ኩሉ ግዱስ ሰብ ኣብ’ቲ ኤሪ ቲቪ ዘመሓላለፈቶ መደብ ኣትዩ ዳግማይ ክርእዮን ነዚ ዓይነት እከይ ዝመልኦ ተግባራትን ኣገባብን ዝክሪ ስውኣት 

ክዕዘብ ይኽእል። 

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ስውእትና 

ዜናን ሓበሬታን ውሓደለ 

 

 

 

ግደ ህዝባዊ ምልዕዓል ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ 2020 ንፍትሒ 

ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት 2020 ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ፍሉይ ተርእዮ ዘንጸባርቀሉ ዘሎ መድረኽ፡ ብልዑል ግብራዊ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ 

ብብዝሒ ዝዝርጋሕ ዝረአን ዝንበብን ዘሎ ታሪኽ’ዩ። እዚ መድረኻዊ ታሪኽ ዝኽሪ ስውኣትና ኣብ’ቲ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ፍናን ትብዓት 

ዘመልክት፡ መድረኽ ንለውጢ ዘንጸባርቕ ተበግሶ ደላይ ፍትሒ ዝኾነ ህዝብናን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ንቅሓት እንዳሰፍሐን እንዳዓበየን ክመጽ ክመ ዝጸንሐ ዝረኣየሉ 

ዘሎ መድረኽ’ዩ። ህዝብና ከኣ ኣብ መዓልቲ ዝኽሪ ስውኣትና ዘለዎን ክህልዎን ዝግባእ ዓብይ ግደ ዘነጽር ዘየካትዕ ንሙሉእ ክብሩን መሰሉ ዘረጋግጽሉ ዕላማ ዘነጻጸረ 

ቃልሲ ዝመርሕ’ዩ። 

እቶም ውሎዶም ዝሃቡ ህዝቢ፡ እቶም ኣሕዋቶም ኣሓቶም ዝሃቡ ህዝቢ፡ እቶም ውሉድ ኣካል ስድራ ቤት ዝሃቡ ህዝቢ፡ ክንዮ እቲ ቅያ ታሪኻዊ ጅግንነታዊ 

ነፍሲ ወከፍ መስዋእቲ ኤርትራውያን ዘሎ ዘይበትኽ ቀጻሊ ዝምድና፡ ስውኣትና ከም ሰባት ብሂወቶም ኣብ ዝነበርሉ ዝነበሮም ማሕበራዊ ክውንነት ንመስዋእቶም 

ዘንጸባርቕን ዝገልጽን ክልተ ብልሒ ዘለዎ ዘይከሓድ ሓቒ መርኣያ ጅግንነቶም ዝምስክር’ዩ። 

2020 ንስውኣትና ኣብ ንዝክረሉ ዘለና ዕለት፡ እቶም ዓመት መጸ ከይተሓለሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓት ኤርትራውያን ከቃልሑ ዝጸንሑ መርበባት 

ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ ሲቪካዊ ማሕበራት፡ ነባራት መርበብ ሓበሬታ፡ ውልቀሰባት ኤርትራውያን ዝተኸልዎ ዘርኢ ሎሚ ሎሚ ኣብ ፍረ በጺሑስ፡እንሆ ስድራ ቤታት፡ 

ኣዝማድ፡ መሓዙት፡ ጀጋኑ ስውኣትና ብግሉጽ ትብዓት ዝተሓወሶ ተበግሶ ከም ወልቀ ሰባት ብስእልን ታሪኽን ዝተስነየ ኣዝዩ ስፍሓትን ዕምቆትን ዘለዎ መግለጺታት 

ስውኣትን ጥራሕ ዘይክፕነ፡ ኣብ ቃልሲ ዝተጎድኡ ውግኣት ሓርነት ኤርትራውያን ከም ማሕታ ብልጭ ብልጭ ክብል ይረአ ኣሎ። 

” ንዝገበረልካ ንገረሉ ወይ ግበረሉ” ከም ዝበሃል ምሳል ኣበዋት፡ እዚ ዓይነት ኣገባብን ኣቀራርባን ዝኽሪ ስውኣትና 2020፡ ነቲ ደለይቲ ፍትሒ ዝጀመርዎ 

መቀጸልታን ሓያል ጎኒ፡ ንታሪኽ ስውኣትና ብውልቀን ብዝተፈላለያ ውድባት ዝልለዩ ግን ከኣ ንሓደ ዕላማ፡ ንቃልሲ ነጻነት ኤርትራ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝኸፈልዎ 

ክቡር ሂወት ዘንጸባርቕ ሓቀኛ ምስክር’ውን እዩ። 

ዝኽሪ መስዋእቲ ጀጋኑና ካብ ፖለቲካውያን ውድባት ኣብ መስርሕ ብረታዊ ተጋድሎ ንነጻነት ዝተኸፍለ ሂወት ዝወሃብ መግለጺታት ጎኒ ንጎኒ ብማዕረ፡ 

ማሕበራዊ ምስክርነት፡ ስድራ ቤታዊ ምስክርነት፡ መትዓብይቲ፡ መማህርቲ፡ መቃልስቲ ምሕዝነታዊ ምስክርነት ዝረጋገጸሉ ዘሎ እዋን በጺሕና፡ ቃልስና ማዕረ ክንደይ 

ንፍትሓዊ ሕጋዊ ህዝባዊ ቃልሲ ዝተበገሰ ምንባሩ ዘረጋግጽ ኣውንታዊ ህዝባዊ ተርእዮን ምስክርነት፡ ን ሕጋዊ ለውጢ ኣብ ርድኢት ዋጋ መስውእትን ክብርን መስልን 

እዩ።  

ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ክቡር ዋጋ፡ ሂወት ዝኸፈለሉ፡ ክብሩን መሰሉን ተሓልዩ፡ ኣብ ፍትሕን ሕግን ዝነገሰሉ፡ ንዕብየት ልምዓት፡ ስልጣነ ሰብኣዊ ሓይሊ፡ ዕብየት 

ሕብረ ምጣነ ሃብታዊ፡ ፍትሓዊ ቅርጺ ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ኣወዳድባ መንግስቲን ምምሕዳራትን፡ክቆውም ንብዙሕ ዓመታት ብሕልምን ተስፋን ጥራሕ ዘይኮነ 

ብግብሪ ዝተቃለሰሉን ምንባሩ ዝገልጽ፡ ሎሚ ከኣ ኣብ ቅርዓት ወጺኡ፡ ንወጽዓታቱ ዘቃልሓሉ ዘሎ ድምጺ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ፡ ጽባሕ ንግሆ ምንጪ እዚ ወውጽዓታት 

መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ምዃኑ ዘመላኽት፡ ሓባራዊ ቅልጽም ደላይ ፍትሒ ከም ዘስምርን፡ ንዝተወሃሃደ ሓድነታዊ ቃልሲ ዝመርሕ ተስፋታት ዝቓላሕ ዘሎ ዓብይ 

ህዝባዊ ምስክር እዩ። እዚ ምስክራት’ዚ ከኣ ኣብ ታሪኽ ዓብይን ቀንዲን ኣገዳስን ኣጽዋርን ዕጥቅን መሳርሒ ፖለቲካዊ ንቅሓት’ዩ። 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና 

ዜናን ሓበሬታ ውሓደለ 

16 ሰነ 2020 

 

 



 

ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ፡ 

ንምንታይ’ናኸ ንዝክሮም! 
 

መስዋእቲ ኣዝዩ ክቡር’ዩ። ብመለክዒ ባህሊ፡ እምነት፡ ብደረጃ ውልቀ ሰባት ይኹን ሕብረተ ሰብ ብፍሉይ ክበርን ኣተሓሕዛን ዘለዎ’ዩ። ቀዳማይን ልዕሊ 

ኩሉ ከኣ ንምእንታና ንምእንቲ ህዝብን ሃገርን በጃ ኮይኖም ነታ ዝውንንዋ እንኮ ሂወቶም ዝኸፈሉ ጀጋኑ ስውኣት መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ/ኣስንትዮ፡ መራሕቲ 

ሃይማኖት ዓለማውያን፡ ምሁራት፡ተመሃሮ ሓረስቶት ክኽበሩን ክዝከሩን ግድን’ዩ። 

ዝኽርን ክብርን ስውኣት ምጽምባል ብመሰረቱ ሰብኣዊ’ዩ። ከም ኩሉ ፍጡር ነፍስን ስጋን ዝለበሱ ኣብ ክንዳኻ ክሳቐ፡ ክስንክል፡ ንነጻነትካን ሓርነትካ ክሳብ 

ሞት’ውን ብመስዋእቲ ክሓልፍ ዝበሉ ዛንታ ጽዉጽዋይ ዘይኮነስ ታሪኻዊ ቅያ ዝፈጸሙ ቀያሕቲ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነስ 365 መዓልታት ዕማት ሙሉእ 

ክዝከሩ ዘለዎም ዝግበኦም ጀጋኑ ሓርበኛታት ኤርትራውያን እዮም። መዓልቲ ዝኽሪ ስውኣት ኤርትራ ዕለቱ ወርሑ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን። ዘገድስ ዝኽሮም’ዩ። ነዚ 

ከኣ ደላይ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ኣለዎ። 

ሙሉእ ሰላም ዝሰፈና ሃገር፡ ፖለቲካዊ ምርግጋእ ዘለዋ ሃገር’ኳ ንስውኣት ጥራሕ ዘይኮነትስ፡ ከከም ደረጅኡ ንምእንቲ ህዝብን ሃገርን ብሂወት፡ ብኣካል፡ 

ብግዜ፡ ብሃብትን ፍልጠትን ዝተኸፍለ መስዋእቲ ኩሉ እዩ ክኸብር ዘለዎን ዝግባእ። ብሰንኪ ምሕደራ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ግን ኣብ’ቲ ደረጃ ኣይበጻሕናን።     

ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ተደፊራ ከይትነብር፡ መሰሉ ክብሩ ከይርገጽ ከይጉዕጸጽ ክከላኸል ብዘይሰገጥ ብዘይጥርጥር ነታ ሓንቲ ዝውንና ሂወት ሰዊኡ 

ንሰንሰለታዊ ባዕዳዊ መግዛእቲ መኪቱ። ብዙሕ መስዋእቲ ከኣ ከፊሉ። እዚ መወዳድርቲ ዘይብሉ መስዋእቲ ከኣ ማሕበራዊ ፍትሒ፡ ልዕልነት ሕጊ ንምንጋስ’ዩ ዝነበረ። 

 ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ፡ ንጃህራን ፈኸራን ንመጸበቒ ስርዓታት፡ ፖለቲካዊ ሃልኪ ፕሮፓንጋዳ ምስምስን ዘይኮነስ ንምእንቲ ብሓቂ ብእምነት 

ዝወደቅሉ ዝደመይሉ ዝሰንከልሉ ዕላማ፡ ሃገራዊ ዕላማ ብደረጃኡ ከኣ ፍሉይ ክብሪ ክወሃቦም ይግባእ። ንምእንቲ እዛ ሃገር ዝተኸፍለ መስዋእቲ ብዓቐኑ ዓይነቱ 

ጸብጺብካ ክውዳእ ዘይክእል ምስ ኣብ ውሽጥ ወጻእን ዘሎ ጅግና ደላይ ፍትሒ ዝኾነ ህዝብና ዝጽብጸብ ታሪኻዊ ክብሪ’ውን እዩ። ገና’ውን ህዝብና መስዋእቲ ይኸፍል 

ኣሎ። ኣብ ዓለምና ታሪኽ ዘይብሉ ህዝቢ ስለ ዘየሎ ከኣ ታሪኽ ጅግንነት መስዋእቲ ኤርትራውያን ንውሉ ወለዶ እንዳተወራረሱ ዝነብሩ ቀንዲ ኣዕኑድ ሃገራዊ ታሪኽ 

ሓደ’ዩ። 

መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ ክኽበርን ክዝከርን፡ ንዝወደቅሉ፡ ዝደመይሉ፡ ዝሰነከልሉ ዕላማታት ዝጣበቕን ዝከላኸልን፡ ሕድሪ ዝተቀበለ ወለዶታት እዩ። ዝኽሪ 

መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ ምስ ህግዲፍ ዘተኣሳስር የብሉን። ነቶም ንቡር ዝይረኸቡ ብኣጻብዕቲ ዝተፋሕረ ጉድጓድ ዝቀበርናዮም ኣሕዋትና፡ኣሓትና፡ ኣቦታትን 

ኣደታትን መሰኻክር ንሕና እቶም ህልዋት’ና። 

 

መስዋእትታት 

ሰራዊት ሓርነት 

መስዋእቲ ህዝባዊ ሰራዊት 

 



እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ዓድታትን ንኣስቱ ከተማታትን ካብ ባሕሪ ብጭልፋ’ዩ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ሓንቲ ምሸት ልዕሊ 3000 ሽሕ ዝግመት 

ሰላማዊ ህዝቢ ዝተረሸነለሉ፡ መስዋእቲ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኽ ክብርታቱን መኽተ ኣንጻር ባዕዳዊ ግዝኣት ከም ዝነበረ መን ይኽሕድ። መስዋእቲ ኤርትራውያን ብደበስ 

ነጻነት ኣይተወደአን። እንታይ ደኣ ኣብ 1998-2000 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ዶባዊ ኵናት መጻኢ ወለዶ መንእሰይ ኣብ ሓድሽ ረመጽ ሓዊ ኵናት ኣትዩ መቁጸሪ ዘይብሉ 

መንእሰይ ተሰዊኡ ሰንኪሉን ጠፊኡን’ዩ። ኤርትራ ሓድጊ ዘይብላ ክትጸንት ደቂ ስውኣት ከይተረፉ ኣብ’ቲ ዝቀጸለ ኵናት ዝተሰውኡን፡ ካብ ምረት ምሕደራ ህግዲፍ 

ነፍሶም ከድሕኑ ኣብ ዘይፈልጥዎ ጸምጸም በረኻታት፡ ምድረበታትን፡ ባሕርን ብዙሕ ሂወት ዝተኸፍለ ኤርትራዊ መስዋእቲ ክዝከርን ክኽበር ሓላፍነት ኩሉ ንሰላም 

ራህዋን፡ ሕግን ፍትሕን ዝቃለስ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ግቡኡ’ዩ።ታሪኹ’ዩ። ውድብ ሓድነት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ከኣ ነዚ ኩሉ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ንዝተኸፍለ 

ሂወት ዘበገሶ ዕላማ ብኤርትራዊ ሓድነታዊ ቅኒት፡ ብምትሕብባርን ብምድግጋፍን ፖለቲካውያን ሓይልታት ሲቪክ ማሕበራት ንከዕወት ኣበርቲዑ ብንቅሓት ይቃለስ። 

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና 

ዜናን ሓበሬታን ውሓደለ 

14 ሰነ 2020 

 

 

 

ስልጣን ሃገራዊ ድሕነት ህግዲፍ ብምስምስ Covid-19 ዝተተከኣ ይመስል ! 
 

ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብሃንደበትን ዓብይ ስፍሓት ቅሉጡፍ ዝርግሐ ዘለዎ ንህዝቢ ዓለም መሰረት ትካላቱ ንሓያላት ሃገራት፡ ምዕቡላት መንግስታትን 

ንምክልኻሉ ማሕበራዊ መደብ፡ ቁጠባዊ ወፍሪ፡ ብፍላይ ከኣ ጉዳይ ሕክምናን ንጥዕና ኣብ ብዙሕ ወጥሪ ጸገም ንፍትሑ ከም ዝተጸመዱ ዝገበረ’ዩ። ሞያውያን 

ክኢላታት ዝተፈላልየ መደብ፡ ፖለቲካውያን ሰልፍታትን መንግስታትን ምስ’ዚ ሒዝናዮ ዘሎና 5ይ ወርሒ ዘቁጸረ ገና ፍታሕ ንምርካብ ብኩሉ መዳያት ከቢድ ድኻም 

ዘለውኦ ጻዕርታት ይካየድ ምህላዉ ዘርኢ ዕለታዊ ዜና’ዩ። 

እቶም ደሞክራስን ፖለቲካዊ ምርግጋእ ዘለዎም ስልጡናት ሃገራት ምስ’ቲ ክህልዎም ዝኽእል ዝተፈላየ ዓቕሚ ንፍታሕ ህዝቦም ንምርካብ፡ ካብ’ዚ ሓደገኛ 

ተርኽቦ ንምውጻእ ኣድላዩ ዝበልዎ ስጉምትታት መምርሕታት ክወስዱ ጸኒሖምን ኣለዉን። ካብ’ቲ ዝለዓለ ውሕስነት ህዝቦም ዝሰርዕዎ ከኣ ህዝቢ ብስእነትን ዋሕዲ 

ቀረብ ዕዳጋ መግቢ ከይሽገርን ንኸይሳቐ ምግባር’ዩ። 

ምስ’ዚ ዝተተሓዘ ኣብ’ተን ዘይምዕቡላትን ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ክረአ እንከሎ፡ ቅድሚ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከም ንቡር ተታሒዙ ዝጸንሐ ፖለቲካውን 

ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላዋት ሓደገኛ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተወሲኽዎ ማዕረ ክንደይ ከም ዘጸግም ንምግማቱ ዘሸግር ኣይኮነን። 

ብፍላይ ከኣ እቶም ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓታት ዝመሓደሩ ሃገራት ከም ሃገር ኤርትራ ወሲኽካ ብዝተዓጻጸፈ ዝተደራረበ ሽግርን ጸገምን ከም ዘጋጥሞም 

ንምግማቱ ብዙሕ መጽናዕቲ ዘድልዮ ኣይኮነን። ኣብ ሃገርና ኤርትራ ንዝሓለፈ 29 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብመላኺ ስርዓት ህግዲፍ ዝተበየነ ማእለያ ዘይብሉ 

እገዳታት ከም ሳዕበናት ከኣ ህዝብና ክሓልፎ ዝጸንሐ ጸገማት ብንጹር መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ካብ ንዕቀት ዝተላዕለ ባዕሉ ኣብ መራኸቢ ሓድኣዊ ቲቪ ህግዲፍ 

ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዘይሰምዐ ክህሉ ኣይክእልን። ካብ ኣስመራ ተበጊሱ ንዝተፈላልየ መኣዝናት ዘዋፍር መስመር መጓዓዓዚ ብክንደይ ሓለዋን መፈተሺ ቦታታት 

ተሓጺሩ ንኸይንቀሳቐስ ተገይሩ ምንባሩ ምዝካር ይከኣል። እቲ ዝገርም ግን እቶም ካብ ወጻኢ ንፈስቲቫል ኤርትራ ከውደኽድኹ ዝኸዱ ዝነበሩ ደገፍቱን ዝያዳ ከም 

ዝተገፍዑን ከም’ቲ ኣብ ወጻኢ” መንግስትና ንሕና ንሱ” እንዳበሉ ዝጭርሕዎ ዘይኮነስ ሓመድ ድከቶም ሰትዮም ናብተን ንዕኦም ደቆምን ዝናብይኦም ምዕራባውያን 

ሃገራት ተመሊሶም ዘውርይዎ ወረታት’ኳ ዘይሓልፍ ኣገባብ ኣተሓሕዛ ምንባሩ ምጥቃሱ ኣገዳሲ’ዩ። 

 

መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ መፈተሺ ቦታታት ”ከላታት” ብሑቕ ከፍስስ፡ ሓርጭ ክዘሩ፡ ማይ፡ መብራህቲ ክኽልክል፡ መስመር ሳይበር ክዓጹ ንለበዳ ሕማም 

ኮሮና ቫይረስ ቀዲምዎ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ መርዚ ስርዓት ህግዲፍ፡ ሎሚ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እንቋዕ ደሓን መጸ ብዝዓይነቱ ኣገባብ ተተሓሒዙ ህዝቢ ካብ ቤቱ 

ፍጹም ንኸይንቀሳቐስ ንሃገራዊ ድሕነት ተኪኡ ዘሎ ፍሉይ በዓል ስልጣን ክበሃል ዘይክእል ኣይኮነን። 

መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ህዝቢ ካብ ገዝኡ ወጺኡ ንኸይንቀሳቐስ ተባሂሉ፡ ካብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ሓደ ባእታ ፍቓድ ዝተዋህቦ ጥራሕ ክወጽእ ክኣቱ 

ዝተፈቀደሉ ህዝቢ ኮይኑ ከብቕዕ፡ ብሰንኪ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዘይምዕሩይ ምሕደራ፡ ዋሕዲ ቀረብ ዕዳጋታት ወዮ’ቶም ብለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከይልከፉ 

ዝተባህሉ ካብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ፍቃድ መንቀሳቐሲ ዝተዋህቦም ሰባት’ኳ፡ ብሰንኪ’ቲ ኮነ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ሕጽረት ቀረብ ዕዳጋ ኣብ መስርዕ ተኣኻኺቦም 

ግዳይ ለበዳ ከም ዝኾኑ ጌርዎም ኣሎ። እንተኾነ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ብዝሰርዖ ጨካን መደብ ንህዝቢ ክኸስስን ንዝተዋህቦ መምርሒ ኣብ ግብሪ ከም ዘይውዕልዎ 

ብምባል ክገልጽ ይፈታትን ኣሎ። ህዝብና ኣብ ዕዳጋታት ንፋስን ቁርን፡ ጸሓይ ክውቓዕ፡ ዕግርግርን ናፊቁ ዘይኮነስ ደቁ ስድርኡ ክናቢ ዕለት መግቡ ክምእርር ተሸጊሩ 

ዝገብሮ’ዩ። መላኺ ስርዓት ከኣ በሉ ረኣይዎም ኣብ ገዛኹም ተሓየቡ ተባሂሎም ዘይሰምዑ ህዝቢ ክብል ይርከብ። 



ደጊም ሃገራዊ ድሕነት ህግዲፍ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻሉ ዘይኮነስ ፡ ንስልጣን ህግዲፍ ንምክልኻል ከም መሳርሕን መሳርሕቱ ኣንጻር ህዝቢ 

ዝርእዮን ንስልጣኑ ሓጋዚ ዝኾነ መድረኽ ፈጢርሉ ኣሎ። 

ኣብ ስደት ዘለዉ ደገፍቲ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ዝተፈላልዩ ዜጋታት ጽጉማት፡ ሕሙማት፡ ኣረጋውያን፡ህጻናት ካብ ገዝኦም ከይወጹ ጥራሕ ዘይኮነስ 

ንኣለይቲ ሕሙማት ከይተረፈ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ብወፈያ ገንዘብ፡ መግቢ ብድላውን፡ ካልእ ተመሳሳሊ ብዙሕ ኣድላይነት ኣለዎ ዝበሃል ኣብ 

ምስንዳእ ዘይሕለል ጻዕሪ ይካይድ ከም ዘለዉ ወረ ገገለስ ናይ’ዚ ሓገዝ ተቀበልቲ ምኳኖም ዝምስክርዎ’ዩ። እሞ ደኣ ኣብ ኤርትራ ነዚ ዝርእይዎ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ 

ከትግበር ዝዕንቅጾም እንታይ ምዃኑ ዘስደምም’ዩ። ብኣንጻሩ ኣብ ኤርትራ ነቶም ንስድራ ቤት ክኣልዩ ዝተባህሉ መንቀሳቐሲ ፍቓድ ዝተዋህቦም’ኳ ብሕጽረት ቀረብ 

ዕዳጋ ኣብ ኣፍደገ ድኳናት ኣብ መስርዕ ቀንፈዘው ከብሎም ይውዕል ኣሎ። 

ኣብ ኤርትራ ኣስታት 39 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ሓሚሞ ከም ዝነበሩን፡ ሓውዮም ከኣ ካብ ሕክምና ከም ዝተሰናበቱን ይገልጽ። እሞ እቶም ሕሙማት ካብ 

ሓወዩን ንገዝኦም ካብ ተፋነዉን ስ፡ ብኣውያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ወጻኢ ዝነብሩ ደገፍቶም ዝተኣከበ ገንዘብ ነዞም ኣብ ዕዳጋ ቀንፈዘው ዝብሉ ዘለዉ ህዝቢ’ኳ 

ክሕግዝ ኣይከኣለን። ካልእ ተረሲዑ ክሓልፍ ዘይግባእ ኣገዳሲ ብዛዕባ እቶም ብዘይፍትሒ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ድሕነት ህግዲፍ ዘለዉ ልዕሊ ዓቐን ኣብ ጸበብቲ ቤት 

ማእሰርታት ዝሳቐዩ ዘለዉ ዘለዉ ፖለቲካውያንን ሕልና እሱራት ዝፍለጥ ነገር ሓንቲ’ኳ የልቦን። ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ልምዓት ተዋፊሮም ዘለዉ መንእሰያት 

ንዝምልከት’ውን ካብ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዝፍለ ኣይኮነን። ሎሚ ህጻናት ቆልዑ ከይተረፉ ካብ ኣፍደገ ገዝኦም ሓሊፎም ንኸይንቀሳቐሱ ብዝተመሓ ላልፈ 

መምርሒ ከኣ ልክዕ ከም’ቲ ኣብ ግዜ ደርግ ንስልጣን ዝመጸሉ ኣብ ኣስመራ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ዝነበረ ሂወት ዘዘካክር ኣብ ኣፍደገ ኮይንካ ብማዕዶ ማዕዶ ” ከመይ 

ሓዲርኩም” ምባል ሕሊፉ ካልእ ዘዘኻክር ዘይምህላው’ዩ። 

ኣብ’ዚ ትርእይዎ ዘለኹም ስእሊ ኣብ መዕደሊ ነዳዲ ኣብ ኣስመራ ዝረአ ሪጋ ወይ መስርዕ ህግዲፍ ባዕሉ ዘተእታተወ ምሕደራ ከም ጌጋ ህዝቢ ዝርአን እቲ 

ስርዓት ባዕሉ ዝዝርግሖ ወረ’ዩ። ኣብ ኤርትራ እኹል ቀረብ እንተዝነበር እዞም ህዝቢ ኣብ ኣፍደገ መዕድል ነዳዲ ክጽበዩ ዝገብሮም ምኽንያት ሓንቲ ኣይነበረን። 

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና 

ዜናን ሓበሬታን ውሓደለ 

        12 ሰነ 2020 
 
 
 
 

ብምኽንያት ተመሓላላፊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ ህዝብና ኣቃልቦ ክገብረሉ ዝግባእ ኣገዳሲ ሓበሬታ፡ 

ዓለምና ብምኽንያት ተመሓላላፊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ በጺሕዎ ዘሎ ኩነታት፡ ንኩሉ ምንቅስቓሳት ማለት ማሕበራዊ 
ርክባት፡ ፋቢርካታት፡ ንኣሽቱ ቤት ዕዮ፡ ሆቴላት፡ ቤት መግቢ፡ ቤት ትምህርቲ፡ ትራስንስ ፖርት ወዘተ ኣብ ደውታ ኣብጺሕዎ 
ይርከብ ዳርጋ ክበሃል ይከኣል። ዓለምና ብዓብዩ ነዚ ሓደገኛ ሕማም ንምክልኻል፡ በቲ ቫይረስ ንዝተለኽፉ ሕሙማት 
ንምእላይ፡ንህዝቢ መዓልታዊ መምርሒ ንምሃብ ሓበሬታ ንምስናቕ፡ መራሕቲ ሃገራት፡ ሕክምናዊ ሞያውያንን ክኢላታትን 
ን24 ሰዓታት፡ ሰብኣውን ገንዘባውን ዓቕሚ ንምድላው ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ። ኩለን ሃገራት ከኣ ብዓቕመንን 
ክእለተንን ንዜጋታተን ብዝውሓደ ክሳራ፡ ብዝሓሸ ዓድማዕን ውጺእታውን ዝኾነ ስርሓት ነዚ ጽንኩር ኩነታት ንምስግጋር፡ 
ኣንጻር ተመሓላልፊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እዚ ዘይብሃል መደብ ስርሓት ሰሪዐን ኣብ ግብሪ ንምውዓል ተታሒዘንኦስ 
ይዛረባሉን ይሰርሓሉን ምህላወን፡ በብዘለናዮ ሃገር ብመንግስታዊ መራኺብ ብዙሓት ብቲቪ፡ ይኹን ሬድዮ፡ ብተወሳኺ ኣብ 
ማሕበራዊ መራኸቢ ከኣ ብዝተመሳሳሊ ሓበሬታት ይዝርጋሕ ንርእዮን ንሰምዖን ነንብቦን ኣለና። 

ይኹን’ምበር ኣብ’ዚ ብማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓት ኣብ Face book,Youtube,Twitter,Linkdel, 
Instagram ንህዝቢ ዝዝርጋሕ ዘሎ ኩሉ ውልቃዊ ሓበሬታታት ሓቕነት ዘለዎ ስለ ዘይኮነ ህዝብና ፍሉይ ኣቃልቦ ክገብረሉ 
ዝግባእ’ዩ ንብል። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓት ንሻቅሎት ህዝቢ ብሓፈሻ፡ ንስድራ ቤታት ዘለዉዎ ሃለዋት ብፍሉይ 
ብምምዝማዝ፡ ብሞያውያን ፡ ሕክምናዊ ኪኢላታት ተፈላጥነት ዘይብሉ፡ ኮሮና ቫይረስ ንምፍዋስ ዝመሓላለፍ ዘሎ ምኽሪ 
ይኹን ማዕዳ ወይ ንመሸጣን ንግድን ዝዓለመ ዝግበር ዘሎ ዘይሰብኣዊ ተግባራት ብዝምልከት’ዩ ከነስተውዕለሉ ንዝግበር 
ስርሓት፡ ገገለ ብግርህነት፡ ገገለ ከኣ ንቁጠባዊ ረብሓ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ህዝብና ክፈልጦ ይግባእ። ህዝብና ንዝኾነ ምኽሪ 



ይኹን ማዕዳ ምስ ዘድልዮ ምስ’ቶም ኣብ ቀረብኡ ዘለዉ ሞያውያን፡ ሕክምናዊ ትካላት ብምምኽኻር ንዝረኸቦ ሓበሬታታት 
ኣዛሚዱ ክጥቀመሉን ይግባእ። 

ካብኡ ብዝተረፈ ግን ካብ ዓቕሊ ዝጽበትን ረበሻን ንዝኾነ ዝረኽቦ ሓበሬታ ብዘይ ኣገባብ ክጥቀመሉ ካብ ጥቅሙ 
ጉድኣቱ ከይበዝሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ሳዕቤናቱ ብምፍላጥ፡ ብህድኣት፡ ብዓቕሊ፡ ብፍላይ ከኣ ካብ’ቲ መንግስታዊ ትካላት፡ 
ሞያውያን ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ ተቀቢልካ ምኻድ ከም ምርጫ ዝሓሸን ዝበለጸን’ዩ። ካልእ ዓብይ ጸጋ ከኣ ኣብ ከባቢና 
ንዘለዉ ኤርትራዋያን ብሕክምናዊ ሞያ ዝሰርሑ ምውካስን ምሕታትን፡ ኣብ ውሽጥና ንዘሎ ሻቅሎትን ፍርሕን ንምውጋድ 
ምኽሪ ክንረኽበሉ ንኽእል። 

ድሮ’ውን ክነኣድ ዝግብኣኦ ኣብ ገገለ ከባቢታት ነዚ ንምምካት ብሓልዮትን ውልቃዊ ተበግሶ ሓካይምን፡ ኣብ ሕክምና 
ዝሰርሑ ኤርትራውያን ንህዝብና ንምሕጋዝ ሓበሬታን ምኽርን ክህቡ ጀሚሮም ስለ ዘለዉ ከም ቀዳማይ ምርጫ ነዚ 
እንተወሰድና ዝሓሸ’ዩ። ብተወሳኺ ነዚ ብስነ ፍልጠት ዝተሰነየ መንግስታውን ትካላውን፡ ብሬድዮ ይኹን ቲቪ ተሰንዩን 
ብሓላፍነት ዝመሓላለፍ ዘሎ ሓበሬታታት፡ ብዝተፈላልየ ምኽንያት ነቲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ሓበሬታ ዘይከታተሉ ወገና፡ ሕጸረት 
ቋንቋ ዘለውም ሕብረተ ሰብና ክንተሓጋገዞም ይግባእ። 

ዜናን ሓበሬታን ውሓዲለ 

25 መጋቢት 20202 

 

ኣብ ከተማ ዛውያ 34 ስደተኛታ ብማልሻ ዛውያ ጅሆ ተታሒዞም ኣለዉ 

ኣብ ከተማ ዛውያ ኣብ ኣቦ ዒሳ ዝባሃል ኡሱር ቤት 34 ስደተኛታ ብማልሻ ዛውያ ጅሆ ተታሒዞም ኣለዉ። ካብ 
ባሕሪ ብማልሻታት ናይ ዘንታን ተታሒዞም ዝተመልሱ ኮይኖም ናብ ማልሻታት ዛውያ ዝተሸጡ እዮም። ኣብ ሞንጉኦም 
ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም ኪይኖም 8 ሶማላውያን: 25 መንእሰያት ድማ ኤርትራውያን እዮም።ነጻ 
ንኽልቀቁ ድማ ንንብሲ ወከፍ ሰብ ሓሙሽተ (5000)ሽሕ ዲናር ልብያ ወይሓደ ሽሕ(1000$)ዶላር ኣሜርካ በቶም ማልሻ 
ይሕተቱ ኣለው።ከምቲ ዝፍለጥ እዞም ማልሻታት ዚኦም ኣካል ናይቲ መንግስቲ ሃገራዊ ስኒት ዝባሃል ናይ ልብያ እዃ 
እንተኮኑ ብመሰረቱ ግን መሰጋገርትን ነጋዶ ደቂ ሰባትን ብረትን እዮም። ብተወሳኪ ውን ካብ መጻረይ ነዳዲ ዛውያ ብዘይሕጋዊ 
ኣገባብ ነዳዲ ዝዝርግሑ እዮም።ቡዙሓት ግዳያት ናይዞም ማልሻታት ዚኦም ዝነበሩ ከም ዛሓበርዎ ዝያዳ ኣብ ምስግጋር 
ሰባት ከም ዝነጥፉን ንገለ ምክፋል ዘይካኣሉ ድማ ከም ዝቀትሉ ይዝከር እዩ።እዞም ማልሻታት ዚኦም ኣንጻር ስግረ ዶባት 
ክሰርሑ ተባሂሉ ብሕብረት ኤውሮጳ ዘይናዓቅ ሓገዛት ይረክቡ እዮም።እቶም ማልሻታት ዘንታን ድማ ሓያላት 
ኮይኖም  ንመንግስቲ ሃገራዊ ስኒት ልብያ ይሕግዙ። ኣብ ምዕራብ ልብያ ድማ ይንቓሳቀሱ። ንሴፍ ኣል ኣል ኢስላም ኣልገዳፊ 
ዝሓዙን ኣብ 2015 ኣብ ትሪፖሊ ንሞት ዝፈረዱን ውን እዮም። ኦሳማ ኣልጆይሊ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ መራሕቲ ናይዚ 
በርጌድ ዚ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምክልኻል ሚንስተር ናይ ልብያ ኮይኑ ዝሰርሐ እዩ:  ኣብ ጉንቦ 2011 ድማ ነዚ በርጌድ 
ዚ መስሪቱ። ንልዕሊ 48 ቦጦለኒታት ከተማ ዘንታን ጀበል ምዕራብን ዝነበሩ ወታሃደራት ብምውህሃድ ውተሃደራዊ ባይቶ ኣብ 
ዘንታን ዝመርሕ ዘሎ እዩ።ገለ ብቛንቛ ዓረብ ዝፍኖ መራከቢ ቡዙሓንን ገጽ ናይ ፈይስቡክን ሳትላይት ተለቪዥንን ድማ 
ይውንኑ።ብካልእ ሸንኽ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ንኦሳማ ኣልጆይሊ ዝመርሖ ማልሻን ዑሱባቶምን ብዝገብርዎ 
ኢሰብኣዊ ዓመጻትን ጥሕሰት ሰብኣውን ኣህጉራውን ሕግታት ናይ ውግእ ገበነኛዩ  ንዓናን ቀቢላታትናን ኣይውክለናን እዩ 
ይብሉ እዮም። 

ሑሰን ኢድሪስ 

 

 



ብጾትና  ሰማእታት 

 

    ክብቡራት ስዉኣት ብጾት ክንራኸብ ኢና ምሳኹም። ኣብዛ ከይተረዳኣካ ዕርብ ትብል ዓለም መን ንወትሩ ምስነበረ ደኣ ክንነብር??  ሃገራዊ ዕርቂ 

ኣይገበርናን ከም ሳዕቤኑ ኣብ ኣዚዩ ዝሰክፍ ክውንነት ኣሎና።  

 

ክቡራት ብጾት ሰማእታት 
 

ነፍሲ ከፍኩም ኣብ ኩሉ ኩርነዓት መሬት ኤርትራ ብጅግንነት ኣብ ዝተበጆኹሙሉ እዋን ከምዚ ዝስዕብ ማለት:— 

 

  ኦ ክቡራት ብጾት ሓደራ 

  ንኹሉ ኤርትራዊ ብሓበራ 

  ኣብ ኩሉ ዝርከቦ  ስፍራ 

   ብዘይ  ድልዎ ግበርዎ ሓራ 

 

ስዉእ ኮይነየ ደጊምስ ተፈሪደ 

ነዚ ክፍጽምየ ካብ  ተወሊደ 

ሓመደይ ክለብስ ንታሕቲ ወሪደ 

ዝተረፈ ጾር ናብኹም ኣኽቢደ 

ኣይትሕመቁ ደሓን ኩኑ ከይደ 

 

ርሑቅ ዝሰፈረ ምለሱ ስደተኛ 

ንጌጋ ኣርሙ ብፍትሕዊ ዳኛ 

ዕድል ኣይተሃቡ ንዓመጸኛ 

 

ፍትሒ ይኹን ኣይትፈላለዩ  

ብሃይማኖት ብዓሌት 

ሕድሕድኩም ግበሩ ሓሌት 

ብነጻ ግለጹ ንናትኩም ድሌት 

ሰላም ግበሩ ምስ ኩሉ ጎሬቤት  

 

ጾታ ከይፈለኹም ጓልኩም ወዲ 

ዋዕላ ግበሩ ኣብ ሓደ መኣዲ 

 ግልጺ ይኹን ናትኩም ልምዲ 

ንሱዩ ቲ እንኮ ነቅ ዘይብል ዓንዲ 

ብኡዩ ዝሰልጥ ቲ ቅኑዕ መንገዲ 

 

ህነጽዋ ሃገር ብናስምረት ብርኪ 

ሕጊ ኣጽድቁ ጸረ ምልኪ 

ዓይኒ ሓልዉ ካብ ሰራም ትኪ 

ከይትሳጥሑ ዳግማይ ሃልኪ 

 

ማዕረ ምቀልዎ ንዜጋታት ሃብቲ 

ኹሎም ስዉኣት ግበሩ ሓወልቲ 

ዝጭበጥ ነገራዊ ትምህርቲ 



ዓቅብዎ ታሪኽ ቃልስና ምህርቲ  

ንሱዩ ነባር ወለዶታት  ርስቲ 

 

ኣይትገዳድዑሰሚርኩም ውፈሩ 

ከም ኣቦታትና ባይቶ ምኸሩ 

ሃገራዊ ምርጫ ኩሉ ሳዕ ግበሩ 

ሓርነት ፈሊጥኩም ክበሩ 

ከምሰብ ዓለም ኣብ ሰላም ንበሩ 

 

ብኣገባብ ርእሰ ብሄር ምረጹ 

ኣብ ነጻ ፕረስ ጸሓፉ ግለጹ 

ብማዕረ ዝገዝኣኩም ሕጊ ቅረጹ 

ማዕረቲ መስዋእትና ብለጹ 

 

 

ንቅድሚት ጠምቱ ብምፍጣን 

ከየጓንፈኩም ናይ ክሕደት ዕጣን 

ሓደራ ንህዝቢ ይኹን ስልጣን 

ሓድነት ምፍልላይ ብምጥንጣን 

ዕድል ክልእዎ ንዘራጊ ሰይጣን 

 

ውጹዕ ህዝቢ ከይጸግብ ተካል   

ፈላልዎ ስራሕ ንዘይምሕንኳል 

ቀጥዕታት ይንደፍ ሓጋጊ ትካል 

  ፈራዲ ካብፈጻሚ ኣካል 

ኣነጽርዎ ጽቡቅ ብምስትውዓል 

 

ብሩኽልቦናኣ ብሰላም ክፍደ 

  ቅዱስ መንፈሳ ንቡር ዘልመደ 

ከይጉሂ ኣምዑታ ንዓይ ዝወለደ 

ኣተባብዕዋ ነታ ክብርቲ ኣደ 

 

ኣጆኻ በልዎ ነ ለዋህ  ኣቦ 

ዋልታ ስድራና በዓል ዓቢ ሓቦ 

 

ፈጣሪ ባዕሉ ጽንዓት ክህቦ 

ፍትሕን ሰላምን ደበስ ክኽብቦ 

ሓደራ ይብል ንኩልኹምይላቦ 

 

ከም ዝበልኩምና ወትሩ ትዝ ይብለና። ብድሕረኹም ሃለዋትና መለጺ የብሉን። ኣይግድን ኮይኑ።  ቃልሲ ግን ኣየቛረጽናን። ሓርነት!!!!ሓርነት!!!!ሓርነት!!! 

 

      ኢልና ብምብጋስ 

      ሕድርኹም ብምሕዳስ 

       ሰላም ንምንጋስ 

       ፍትሒ ንምሕፋስ 

       ኣለና ኣብ ምግስጋስ  

 



ምልኪ ክውገድ   በኒኑ 

ኩሉ ኤርትራዊ ንሱዩ ዋኒኑ 

ሃገራዊ ዕርቂ ሕጂዩ እዋኑ 

ክንሓብርና ንስኹም ክትቀስኑ 

ክብሪ ንዓኹም ደሓን ኩኑ ጀጋኑ 

 

ኣቡ  ያረድዓለምና 
 
 
 
 

ከመይ’ዩ ክኸዉን ድሕሪ covid-19 ይብል 
 

        ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር 
 

ስላም ኩቡራት ተኻታተልቲ ወይብ-ሳይት፣ተማራመርቲ ፖለቲካ፣ሊቃውንቲ ኣብ ቡዙሕ ክፍልታት ስነፍልጠታት ዝዋስኡ፡
ድሕሪ እዚ ንሙሉእ ዓለም ዘንፈጥፈጠ/ዘርዓደ፣ግይና ፈውስን ክታበትን ዘይተራጋገጸ ፣ ሙሉእ ሓይልታቱ ናብ’ዚ ዓይነት 
ተላባዒ ሕማም ንምክልኻል ፈውሲ ንምርካብ ብዘይ ዕረፍቲ ክድህስስን ከጽንዕን ምእንቲ፣እዚ ዘይብሃል ባጀርት ወዚዑ 
ህርድግ እናበለ ክነሱ፤ንዝመጽእ ብኸመይ ክምሓደር? እንታይ ዓይነት ዝምድናታ ክህሉ? ንፍልጠታትን ሓይልታትን ምውህሃ 
ድ’ዶ ወይስ በቢ ዘለኻዮ ምቕጻል? ዘሕለፍናዮ ፖለቲካዊ ቑጠባዊ ማሕበረዊ ኣጋባብ ብኸመይ ክማሓደር ክማሓየሽ? ኣየናይ 
ኣጋባብ ይኽተል? እዚኦምን ካልኦት ወኸሰታት ብምቕማጥ ስነሞጎታዊ ዘተን፣ መጽናዕትን የካይድ ምህላዉ ኩላትና ንካታተል 
ክንህሉ ተስፋ ንገብር። ንሕና’ውን ሓደ ህዝቢ ናይዛ ዓለም ስለ ዝኾና፣ተገዲድና ኣብ ገዛና ተዓጺና ካብቲ ሃለኽለኽ ሂወት ዝግ 
ዝበለን ክንሓስብን ከነስተውዕልን ዕድል ረኽብና ኢና። ስለዚ ገምጋም ናይ ዘካየድናዮ ኣጋባ ቃሊ፣ ስጋብ ሕጂ ክንጓዓዞ 
ዝጸናሕና ፖለቲካዊ መስርሕ፣ሓቢርካ ክትሰርሕ ብዘይ ምኽኣል፡ህዝብና እቲ ፍጡር ወድሰብ ክረኽቦ ዝኽእል መንግስታዊ 
ሓገዝ ክረክብ ብዘይምኻኣሉ፣እቲ ዕለታዊ ኣስካሕካሒ ናብርኡ ከይኣኽሎ፣ካብኡ ዘይተፈጥረ ሕማም ተላገብ covid-19 
ክበጽሖ ከሎ ዘጓንፎ ህልቀት ኣብ ርእሲ ህልቀት ኩላትና ክንግምቶ እንኽእል ኩነት እዩ። እቲ ናዓና ዘተሓሳስበና እዚ ከዳዕን 
ውልቀ-መላኺ ንምጽናት ህዝብና ብደምቢ ተታሓሒዝዎ ዝነበረ፣ናቱ መላፍንቲ ኣጽናት ህዝቢ ክረክብ ከሎ፣ንኣምሳሉ ንህዝቢ 
ይካላኸል ኣለኹ ዝብል መዳናጋሪ ሓሶት ወረ ምንዛሕ እንተዘይኮይኑ፣እቲ ክግበር ዘለዎ ብስነፍልጠታዊ ምቅርራብ ከም 
ዘይገብሮን ከምዘይብሉን፣እቲ ቅርጻ ትካላዊ ኣሳራርሕኡ ምስክር እዩ። 

 
ካብ ሆስፒላት ቤት ማእሰርቲ ዝበዝሓ ሃገር፣ነተን ብገበርቲ ሰናይ ዝምወላ ዝነበራ ሆስፒላትን ማእከል ሕክምና ዝዓጸወ፣ 
ብወገን ናይ ሕክምና ማእከል መጽናዕቲ ዘይውንን፣ናይ ሓገዝቲ ሓካይም ትምህርቲ ከምቲ ዝግብኦን ዓቕሚ ብዝሓቶም 
ዘየማዕብለ፣ብኸመይ ገይሩ ክካታተሎን ክካላኾሎን ዘይሕሰብ እዩ። ጸገማታትን ጉድለታት ናይ’ዚ ገባቲ ስርዓት ጸብጺብካ 
ዘይውዳእ ኮይኑ፤ህዝብና ድሕሪ ናይ ሳላሳ ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ፣ደቁ ሰዊኡ ዘምጽኣ ሃገር፣ከምዚ ዘኣመሰለ ስርዓትዶ 
ክህልዎ ምተገብኦ ? ኣይምተገቦኦን ወሪርዎ-ደኣምበር’ዩ እቲ መልሲ። ብዛዕባ’ዚ ደስጵጣ ስርዓት ግብርታቱ ኩላትና ኣጸቢቕና 
እንፈልጦ እዩ። እቲ ብዝያዳ ክንዛተየሉ ዝግባእ ብዛዕባ እተን ንፍትሒን ግዝኣተ-ሕግን ንቃለስ ዝብላኸ እቲ ክገብርኦ ዝግባእ 
ኣጋባብ ቃልሲ’ዶ ኣክይደን? ኣየካየዳን ። ካብቲ ግፍዕታት ናይ ከዳዕን ስርዓት ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣድሒነንኦ’ዶ?ኣየድሓንኦን። 
ከድሕንኦ ይኽእላ’ዶ ነይረን? እወ ይካኣል ነይሩ፡ ብኸመይ ? ናይ ሓባር ቃልሲ ብምኽያድን፣ሰፊሕ ንኹሉ ዝሓቁፍ ጽላል 
ምህላውን፣ ህዝቢ ማእከል ዝገበረ ቃልሲ ምክያድ፡ ምትእስሳር ማስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ንፍትሒ ዝቃለሱ ዜጋትትና 
ብምጥንካርን ምትብባዕን። ሃገራዊ ቃልሲ ብምክያድ፣ፍትሓዊ ባይታ ብምጥጣሕ፣ መስርሕ ዲሞክራሲ ብምጥቃም፣ቅድሚ 
ኩሉ ልእላዉነት ሃገር ምርግጋጽ፣ሓድነት ምድዳልል፣ድልየት ህዝቢ ምትርጓም፣ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ማእከል ዝገበረ ቃልሲ 
ምክያድ ከዘውትራ እንተ ዝኽእላ-ነይረን፣ዕድመ ዲክታተራዊ ስርዓት ምሓጸረ ህዝቢ ክኣ ስልጣን ባዕሉ ኣብ ኢዱ ምጨበጠ 
። እዚ ክኸዉን ዘይካኣለ ነፍሲ ወከፍ ውድብ፣ምንቅስቓስ፣ሲቪካዊ-ማሕበር፣ዋላ እተን ህዝባውያን ማሕበራት፣ ውልቀ 



ዚጋታትን ከይተረፉ፣ናተይ፣ ውድበይ ማሕበረይ፣አነ እባ ክንብል፡ ኣፍናን ፍትሒ ይጽውዕ፣ዲሞክራሲ ይዝምር፣ሓድነት 
ህዝቢ የተንብህ፣ግብርታትና ኣብ ምርሕሓቕ፣ምጥርጣር፣ቅርሕንቲ ኣብ ርእሲ ቅርሕንቲ ምድላብ፣ሃገር ኣብ ሓደጋ፣ህዝብና 
ክኣ በዚ ኣጽናቲ ስርዓት ክሃልቕ ኣማዕዲኻ ምርኣይ ገበን ናይ ገበን’ዩ ዘቁጽር። እዚ እንርእዮ ዘሎና ኣብ ዓለምና ብ-covid-
19 ዝረግፍ ዘሎ ህዝቢታት፡ምስ’ቲ ውልቀ መላኺ ዋኒነይ ኢሉ ከጽንቶ ዝጸንሐ፣ህዝብና እንተ ደኣ ኮሮና-ቪሩስ ተወሲኽዎ፣ 
ብኸመይ ኮን ክሰግራ ዘሎና ስኽፍታን ስግኣትን ኣብ ቦቱኡ ኮይኑ፤ኩሉ ኣትኩሮና እቲ ክንገብሮን ክንድግፎ እንኽእል 
ብሙሉእ ዓቕምታትና እናገበርና ብጡርኑፉን ዉሁዱን ክካናወን ዝተመርጸ ምኾነ፡፡ኮይኑ ግን ግዜ ከይበላዕና ኣብዛ እዋን 
እዚኣ ንህዝብና ሞራላዉን ንዋታዉን ብፍላይ ንኮሮና ቪሩስ ዝካላኸል ናውቲ ዕዮ ናብቶም ኣብ መዓስከር ሱዳን ኢትዮጵያ 
ዘለዉ በቶም ናይ መሰል ተካታተልቲ ገይሩ ክበጽሖም ምግባር ምሕባር ዘድልዮ አይኮነን። ኣብ ርእሲኡ ነዚ ብግደታ ኣብ 
ገዛና ተወሸብናሉ ዞሎና እዋን እቲ ዘድሊ ምስትንታንን ምሕሳብን ጥራይ ዘይኮነስ ህጹጽነትን ኣመና ቁልጡፍ ሓዱሽ መስርሕ 
ሐድነት፣ሓቢርካ ምስራሕ ክትርጎም ኣለዎ። ነቲ ስርዓት ክኣ፣ዘስካሕክሕን ዝየማትእ/ ዘየዳግም ነውጺ/ጎንጺ ክብ ስሩ ክምሖ 
ምእንቲ፣ንህዝቢ ምልዓሉ ክድንፍዕን ናብ ህዝባዊ ናዕቢ ክብገስ ምግባሩ ናይ ደምበ ፍትሒ ነቲ ካብ ነዊሕ ዝተዘመረ ሓቢርካ 
ምስራሕ ግብራዊ ክኸዉን ደጊምና ንጽውዕ፣ነ ማሕጽን። ይካኣል ምኹኑ’ዉን ኣይሳሓትን ንብል። ቸርቺል ከም ዝበሎ “ ኣብ 
ሞንጎ ፈተናትና፣ ግደታና ብምሉእ ዓቕምና ንኹሉ ጎድንታት ዲሞክራሲ ከድኽሙ ዝህቅኑ፣ብኣወንታዊ ናይ ፍትሒ መስርሕ 
ምግጣሞምን ምስዓሮምን እዩ ክኸዉን ዝግብኦ’’ ። ስለዚ ደምበ ፍትሒ ኩሉ ሓይልታትና ኣዋሂድና ናይ ሓባር ጎደና ሓርነት 
ክንጓዓዝ ይግባእ። 
‘’ ሓጎስ/ደስታ ብዘይ ናጽነ ክህሉ ኣይካኣልን፣ከምኡ ብዘይ ትብዓትን ሓርብኝነትን ናጽነት ክትጓናጸፍ ኣይካኣልን’’ ይብል 
ፐሪክለ፡ ስለዚ ናጽነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ከይወደቀት፣ ሓድነት ህዝቢ ፈጺሙ ከተባታተኸ ብትብዓትን ሓቦን ካብ ኩሉ ኣብ 
ውሽጥና ዝነበረን ዘሎን ቅርሕንቲ ሓድግታት ገይርና፣ልዕሊ ኩሉ ህላውነት እዛ ሃገር ብደቂ ሃገር ክዋሓስ ንጽዓር። ሕጂ’ዉን 
ንሕሰብ ነስተውዕል 

ንማራመር ንባራበር 
ኣብ ዝመጽእ የራኽበና፡ ፍትዊ ክፍለ ብምትሕብባር ብዙ ቡቱኞሊ 
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