
መግሊፂ ኤርትራውያን መንእሰያን ምብራቅ ሱዳን !! 

ዘርኢ ናይ ምፅናት ኩናት ልዕሊ ሓው ህዝቢ ትግራይ !! 
----------------------------- 

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 60 ዓመታት ኣዝዩ ጽንኩር ዝኾነ ፈተነታትን ኣደራዕን ኣብ ዝባኑ 

እናእጽሓየ ብዘለዎ ጽንዓትን ተወፋይነትን ድማ ንኩሉ እናመከተ ጸኒሑ። ገለ ካብቲ ዝሓለፎ መሪር 

ኣደራዕ  ንምዝኽኻር፡ 

1- ደማዊ ብረታዊ ቃልሲ 30 ዓመታት ኣንጻር ጎብጥትናን ገዛእትናን ስርዓታት ኢትዮጵያ፡ (1961-

1991) 

እዚ መሪርን ነዊሕን ደማዊ ኩናት ኣስታት 65000 ህይወት በራውር ኤርትራዊያን በሊዑ ፡፡ እዚ 

ኣሃዝ እቲ ዝተነግረና ጥራይ ምኹኑ እዩ። ዝሰንከለን ዝተቐንጸለን ዝተኣስረን ዝተሰደደን ብጅምላ 

ብታንክታት ተረጊጹ ዝሃለቐን ተደሚሩዎ እቲ ኣሃዝ ምግማቱ ኣየጸግምን። ብዓቢኡ ስድራቢታት 

ተበታቲነን ጸኒተን ማሕበራዊ ህይወት ኤርትራዊያን ተዘሪጉን ዓንዩን እዩ። 

 

2- ብዶብ ዝተሳበበ ፡ መሪር ኩናት።  ሕጂ ውን ኣንጻር ስርዓት ኢትዮጵያ።(1998-2000) 

እዚ ውን ኣዝዩ ከቢድ ዕንወት ሃገርን ምብትታን ህዝብን ኣኸቲሉ። ህልቂት ልዕሊ 20 ሽሕ 

መንእሰያት ኤርትራዊያን ኣስዒቡ። 

ብድሕሪኡ ዝስዓበ ማሕበራዊ ቀውስን በሰላታት ኩናትን ድማ ቀሊል ኣይነበረን። 

 

3- መሪር ጭቆና ህዝቢ ኤርትራ በቲ ባዕሉ ዘዕበዮ ፡ ውላደይ እዩ ኢሉ ዝሓብሓቦ እሞ ከኣ ካብ 

በረኻ ሳሕል ኮብኪቡ ናተይ እዩ ኢሉ ዓዲ ዘእተዎ ሻዕቢያ( ህግደፍ) ዋንነት ኢሰያስ ኣፎርቂ  ዝኾነ 

ትካል፡ ፡ ብባዕዳዊያን ገዛእቲ ውን ወሪድዎ ዘይፈልጥ ግፍዒ፡ ጨቆና፡ ማእሰርቲ፡ ስደት፡ ጥምየት፡ 

ፍርሒ፡ መጭወይቲ፡ መግረፍቲ፡ ብዓቢኡ ብምርሻን ምጥፋእ ንጹሃት ህይወት ኤርትራውያን ዘጠቓለለ 

ኩሉ ኣሎ ዝብሃል ግፍዒ ኣብ ዝባኑ ፈሲሱ፡፡ ብኤርትራዊያን ዓለም ኣስካሕኪሓ። ነዚ ውን ከም ሻሙ 

ተሸኪምዎ ከይኣኽሎ ሕጂ ድማ እነሆ ተፈጥራኣዊ ተጻብኦ ኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ብምግባር ኩሉ 

ኤርትራዊ ከይወጽእ ከይኣቱ ተኸልኪሉ ኣብ ገዝኡ ብጥሚየት ክመውት ተፈሪዱ። 

ኣብዚ ግን ኣየብቅዐን ዕስለ ኣምበጣ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዘራእቲ ኣብሪሱ።  

4- እምብኣር እዚ ኩሉ ክንጥቕሶ ዝጸንሓና ካብ ነዊሕ ዝጀመረ ስቓይ ኤርትራዊያንን ዕንወት 

ኤርትራን መልክዑ እናቐየረን ሽርሕታት እናሓየለን ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ሕሰም ዓሪጉ ይርከብ። 

እዚ ኩሉ ኩምራ ሽግራትን ሕሰምን ኣብ ልዕሊ እቲ ውጹዕን ርሂጸ በላዕን ህዝቢ ኤርትራ እናሃለወ 

ድማ እዩ፡ ብዘደንጹ መልክዑ እቲ ደም ኤርትራዊያን ሰትዩ ዘይጸግብ ውልቀ መላኺ ኢሰያስ፡ ካብ 

ሲኦል ሓኪሉ ናብ ኤርትራ ዝወረደ ድያብሎስ ክትብሎ ዘድፍር ባህርያት ዝወነነ ዕንዝራ ናብ ዘየድሊ 

ኩናት መንእሰያት ክጠብስ እንሆ ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ።  እዚ ድክታቶርያዊ ብድዐ ዘምፅኦ 

እነሆ ነቲ መሰለይ ተነፈገ መሰለይ ይተሓለወለይ ፡ክልልይ ከም ትጥዕመኒ ከመሓድር ግደፉኒ ዝበለ 

ሓው ህዝቢ ትግራይ ኩናት ካብ ዝእወጀሎ ልዕሊ ሰሙን ኣቁፅሪ ዪርከብ ።ንሕና ኤርትራውያን 

መንእሰያት ኣብ ሱዳን ብፍላይ ምብራቅ ሱዳን ዘሎና ፡ እዚ ሕጂ ተወልዑ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ 

እቲ ኣብ ልዑላዊነት ህዝቢ ኤርትራ ተዋላውሉ ዘይፈልጥ  ህዝቢ ትግራይ ፡ኣብ መንጎ ፈደራላዊ 



ስርዓት ኢትዮጵያ ኣፍሪሱ ብድሕሪኡ ምስ ውልቀ ማላኣኺ እሰያስ ተሻርኹ ንኤርትራ ኣካል ኣምሳል 

ኢትዮጵያ ክገብር ዘሓሊም ንዘሎ ኣቢኣሕመድ ንዘሎ ዘይፍትሓዊ ኩናት ፡ 

       ህዝብን መንኣሰይ ኤርትራ ኣብ ሱዳን መርገፅእና (   ምርጫና )ኣብ ጉድኒ ፍትሓዊ ቃልሲ 

ሓው ህዝቢ ትግራይ ምኻኑ በዚ ኣጋጣሚ እና ገለፅና ፡እዚ ተወልዑ ዘሎ ዘይ ፍትሓዊ ኩናት 

ንረባሓን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘይውክልን  ንህልው ኩነታት ህዝብና ዘብእስ ምኻኑ ብምእማን 

መድረኽ ንዝጠልቦ ድልዋት ምህላውና ንኩሉ ደላዪ ፊትሒ ነረጋግፅ ። 

 

ዓወትን ኣሳልጦን ንሓርነታዊ ቃልሲ ህዝብታት  

ኤርትራን ሓው ህዝቢ ትግራይ ፡ 

ኤርትራውያን መንእሰያት ምብራቅ ሱዳን ! 

 

12 / 11 / 2020 ዓም 

 


