
 

መግለጺ ስምረት ምንስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር 

ምብኽንያት ሓድሽ ዓመት 2021  

ኦ ኣብ ደገን ወጻእን ትነብር ህዝቢ ኤርትራ፣ ዓመተ 2020 ኣብ ዘለታ ተወሰኽታ ከምዝበሃል፣ ብዓማጺ 
ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ዝወርደና ዘሎ ግፍዕን መከራን ጭቆናን ከይኣኽለና፣ በቲ ንዓለምና 
ሃንደበት ዝወረደ ሕማም ኮሮና ቫይረስ-19 ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ኣብዘለወሉ እዋን፣ ብፍላይ ንኸማና 
ዝኣመሰሉ ሕብረተሰብ እኹል ቀረብ መድሃኒት፣ ማይ፣ መግቢ ዘይብልና ፣ ነቶም ሓይላትን ምዕቡላትን 
ሕብረትሰብ ዓለምና እውን ክሳብ ክንደይ ኣሻቒሉዎምን ኣጨኒቕዎምን ከምዘሎ ኩልና ንግንዘቦ ኢዩሞ፣ 
ፈጣሪ ብዓይኒ ምሕረቱ ይጠምትካ። 

ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣብ ዓለም ክብረወሰን ዝሓዘ መሪርን ነዊሕን ቃልሲ ናጽነት፣ ብመስዋእቲ 
ክቡር ሂወት ደቅኻን ብስንክልና ኣሽሓት ውሉድካን ዘረጋገጽካዮ፣ ቀሲንካን ከቢርካን ኣብ ገዛእ መረቤትካ 
ክትነብር እምበር ናብ ዳግማይ ባርነትን ስደተን ክትምለስ ኣብ ልቢ ማንም ዘይነበረ ጥራሕ ዘይኮነስ 
ክትሓስቦን ክትግምቶን እውን ፈጺምካ ዘይከኣል ኢዩ። ይኹን እምበር ኣብ ግርህነትካን ክቱር ባህግኻን 
ተጸፊዩ፣ ሕነ ደበስን ካሕሳን ወትሩ ከድምየካን ከንብዓካን፣ ከጥፍኣካን ከብርሰካን ከይደቀሰ ዝሓድር 
ኣረሜናዊ ጉጅለ ኢሰያስ ኣፈወርቂን ውሑዳት ሕልና ኣልቦ ደቂ መዛሙርቱን ንእስታት 30 ዓመታት 
ድሕሪ ናጽነት ኣብ ውግእን ወረ ውግእን ሸሚሞም፣ ሰላምካ ዘሪጎም፣ ሓርነትካ መንጢሎም፣ ካብ 
ባዕዳውያን ገዛእቲ ብዝኸፍአ መልክዑ ከሳቕዩኻን ክጭቁኑኻን ይርከቡ፣ ከም ውጽኢቱ ከኣ ኣብ ፈቐድኡ 
ከምስደተኛ ክትበታትን ብዝኸድካዮ ክትጠፍእን ክትመውቱን ተፈሪድካ ትርከብ። 

ዝኸበርኩም ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ፣ መስዋእቲ ንናጽነትካ፣ መስዋእቲ ንሓርነትካ፣ ኣብ ገዛእ 
መሬትካ ንህዝብኻ ሓላልን ክቡርን ኢዩ፣ ከም ሕብረተሰብ ከኣ ሕሉፍና ሰኒድና፣ ዘሎናዮ ገምጊምና 
መጻኢና እንእምት ፣ ብታሪኽና እንኮርዕ እንበር ዘይንሓፍር፣ ንወለዶታት እንሕበነሉ ክቡርን ወርቃዊ 
ታሪኽን ከምዘሎና ክንገልጽ ንፈቱ። ኤርትራዊ ኣብ ዝኣመነሉ ንሓቅን ንሪሙን መስዋእቲ ይኸፍል እምበር 
ኣብ ስርቕን ዘመተን እናዳማቱ ኣይወፍርን፣ እኳድኣ ንዝተዓመጹ ፍትሒ ከውጽእ፣ ንዝዓመጹ ክፋረድን 
ዓገብ ክብልን ኢዩ ክቡር ታሪኹ። ስለዚ በትሪ ዓመጽትን ጠላማትን ምዃን ብሕጊ ዝሕትት ብሞራል 
እውን ቅሳነት ዝኸልእ ኢዩ ሞ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ እኩይ ተግባር ተጠንቀቕ ንብል። 

እዚ ብውልቀ መላኺ ኢሰያስን ጉጅልኡን ዕድመ ስልጣኖም ንምንዋሕ፣ ናይ ጽልኢ ተሃኖም ንምውጻእ 
ዝኣተዉዎ ኩናት፣ ነቶም ካብ ዝሓለፉ ወራራት ዝተረፈ ሰራዊት ኤርትራ ብፍላይ ከኣ ዕድመ ዘይቆጸሩ 
መንእሰያት ብጉልባብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ስድርኦምን መኣዲ ፍልጠትን ሓሪሙ፣ ኣብ ዘይፈልጥዎን 
ዘይምልከቶምን ናይ ጥፍኣት ኲናት፣ ምስ ዘይኣምኖም ሓይልታት ኣሰሊፉ፣ ኣደዳ ሞትን ስንክልናን 
ብምግባር ናብ ፍጹም ብርሰትን ጽንተትን ሸሚምዎም ይርከብ። 

ዝኸበርካ ህዝብና፣ ኤርትራና ብኽቡር መስዋእትን ኣሽሓት ስንክልናን ዝተረኽበት ሃገር ክንሳ፣ ውልቀ 
መላኺ ኢሰያስ ልዑላውነታ ኣድፊሩ መነሃርያ ባዕዳውያን ሓይልታት ጌርዋ ይርከብ። ስምረት ምንቅስቓስ 
ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ምትእትታው ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓይልታት ኣብ ልዑላውነትና 
ብትሪ ንኹንኖ፣ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩንት ካብ ሓራ መሬት ኤርትራ ክወጹ ከኣ ንጽውዕ። ምድፋር 



ልዑላውነትን ምሕዝነት ምስ ዓመጽቲ ሓይልታትን ንህዝብና ከኽፍሎ ዝኽእል ዋጋ ብኣጋ ስለዝርድኦ፣
ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ሰራዊት ኤርትራ ብኣጋ ክንቕሓሉ ንጽውዕ። ሃገርና ምስ ኩለን ጎረባብታ ብሰላም 
ተኸቢራን ተሓፊራን ክትነብር እምበር፣ ኣብ ጽልእን ቅርሕንትን ተሸሚማ ክትነብር ዝገብር እከይ 
ተግባራት ኢሰያስን ጉጅልኡን ንረብሓና ከምዘይኮነ ፈሊጥና ክንኩንኖ ይግባእ። 

ኣብ ጎረባብትና ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር መፍትሒኡ ኩናት ዘይኮነ፣ ፖለቲካዊ ፍታሕ ብመኣዲ 
ሓባራዊ ዘተ ኢልና ንኣምን፣ ይኹን እምበር ብጉልባብ ፖለቲካዊ ሽግር ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዝወርድ ዘሎ 
ኢሰብኣዊ ግፍዕን መቕተልትን ዘረፋን ብትሪ ንኹንን። 

ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ብቐንዱ ንህዝቢ ትግራይ ግዳይ ዝገበረ ኢዩ፣ ከም ህዝብን ሕብረተሰብን 
በሰላ ኹናት ምዃን ዝገድፈሉ  ስምብራት ካብ ሕሉፍ ታሪኽና ኣጸቢቕና ስለንርዳእ ሓርነቶም ተጎናጺፎም 
ሰላም ክነብሩ ናይ ሰናይ ጉርብትና ሞራላዊ ደገፍ ንህብ፣ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ብሓፈሻ ከኣ ኣብ ኢትዮጵያ 
ኣስታት ሚእቲ ሽሕ ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት በሰላ ናይዚ ዘይፍትሓዊ ኲናት ኮይኖም ይርከቡ፣ 
ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ ዓመጻዊ መቕተልትን መጭወይትን ግፍዕን፣ ኣዚዩ ከምዘተ|ሓሳሰበናን 
ዘሕዘነናን እናገለጽና ፣ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ስደተኛታት፣ ትካላት ኣህጉራዊ 
ማሕበረሰብ ዓለም ንድሕነቶም ሓላፍነት ክወስዳን ህጹጽ ረድኤት ክገብራን ንጽውዕ። 

ንመዋእል ተጨቊኑን ተረጊጹን ዝነብር ህዝቢ የሎን፣ ሓቢሩ ንመሰሉን ሓርነቱን ዝቃለስ ህዝቢ ክዕወት 
ናይ ግድን ኢዩሞ፣ ዓመተ 2021 ወድቀት መለኽትን ዓመጽትን ሓይልታት፣ ብስራት ዓወት ዝተጨቆኑ 
ህዝብታት ክትከውን ኢያ ! 

 

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘለኣለም ክነብሩ ኢዩም !! 

ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ !! 

 

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር  

31 ታሕሳስ 2020 

 

 

 

  

   

 


