
 

መልእኽቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ 
ብምኽንያት ዓለምለካዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ 

 

ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት ብዓለም ደረጃ ኣብ ዝኽበረሉ ዘሎ ግዜ፡ ኤርትራዊ 
ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባዲለ) ነዛ ታሪኻዊት መዓልቲ’ዚኣ ተጠቒሙ ንኹለን 
ተቓለስቲ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ወሰን ዘይብሉ ኣኽብሮትን መጎስን ከቕርብ ሓበን 
ይስመዖ። ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት፣ ኣብዚ ዕለት’ዚ ቃልስታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝዝከረሉ እዋን 
ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ብሳላ’ቲ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዝነበራ ረዚን ተራን ዝኸፍለቶ ክቡር 
መስዋእትን ኣብ ቀዳማይ ቦታ ተቓለስቲ ከም እትስራዕ መዛግብ ታሪኽ ምግንጻል እኹል ኢዩ። 
መስዋእታ ኣዚዩ ረዚን ስለ ዝኾነ ድማ ዝለዓለ ክብሪ ይግብኦ ኢዩ። ብፍላይ ድማ እዘን ካብ ግዜ 
ብረታዊ ቃልሲ ኣትሒዘን ክሳብ ሕጂ ከይሰልከያ ኣብቲ ፍትሕን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና 
ንምርግጋጽ ቀላሲ ግደ ዝጻወታ ዘለዋ ዋዕሮታት ሃገርና፣ ንኤርትራ ኩርዓት ምዃነን ብሓበን እናዘከርናዮ 
ክንነብር ኢና።  

ተቓለስቲ ደቂ ኣንስትዮ ዓለም፡ ፍትሕን ማዕርነትን ንምርግጋጽን፡ ድሑር ባህላዊ ጸቕጢ ዘስዓቦ ድርብ 
ወጽዓን ምዝመዛን ንምእላይን፡ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎን ግህሰታትን 
ኣድልዎን ጠጠው ንምባል ዘበገሰኦ መሪር ቃልሲ፣ ሕጂ’ውን ዝኽሪ 8 መጋቢት ቃለን ዘሐድሳሉ 
ኣጋጣሚ ኢዩ። ኤሃባዲለ ምስ ኩሎም ምእንቲ ፍትሕን ማዕርነትን ዝቃለሱ ክፍልታት ሕብረተሰብ 
ዓለም፣ ኣብ ጎድኒ ተቓለስቲ ደቂ ኣንስትዮ ደው ዝብሉላ ዕለት’ውን ኢያ።   

ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ፣ ኣብ ክንዲ መሰላ ተሓልዩ ኣብታ ነጻ ንክትከውን ዝተቓለሰትላን ከቢድ 
ዋጋ ዝኸፈለትላን ሃገራ ከቢራ እትነብር፣ ብገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝካየድ ዘሎ ይኹን፣ ብሰንኪ ድሑር 
ባህላዊ ውርሻታትን፣ ዝወረዳን ጌና’ውን ዝወርዳ ዘሎን ድርብ ወጽዓ፣ ኣዝዩ ዘሕዝን ኢዩ። እዚ 
ጉዳይ’ዚ ኩሎም ሃገራውያን ደለይቲ ፍትሕን ማዕርነትን ብትሪ ክብድህዎ ዘለዎም ጉዳይ ምዃኑ 
ብምግንዛብ፣ ኤሃባዲለ ሓደ ካብ’ቶም ኣገደስቲ ናይ ቃልሱ ዕማማት ምዃኑ ከረጋግጽ ይፈቱ። ነዚ 
ድርብ ወጽዓ ጓል ኣንስተይቲ ንምውጋድ ማዕረ ነቲ ፍትሕን ደሞክራስን ንምውሓስ እንገብሮ ዘሎና 
ቃልሲ ምስርዑ ናይ ግድን ይኸውን።  

ሕጂ’ውን ከም ትማሊ፡ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ፡ ብዘይ ናታ ዑቱብ ተሳታፍነትን ልሉይ 
ኣስተዋጽኦን፡ ነዚ ህልዊ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣሊኻ፡ ፍትሒ ይኹን ግዝኣተ-ሕጊ ከምኡውን ደሞክራሲ 
ኣብ ሃገርና ክረጋገጽ ኢዩ ኢልካ ምሕሳብ ብፍጹም ስለ ዘይካኣል፡ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ  ቃልሲ ተሳትፎኣ 
ከተዕዝዝ መድረኽ ይሓታ ኣሎ።  

ግደን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ኤሃባዲለ ኣብ ቃልሲ ዓቢ ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ። ኤርትራዊ 
ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዘጋጠሞ ጸገማት ኣብ ምስጋር ይኹን፡ ሕጂ’ውን ሃገራዊ ተርኡ 
ኣብ ምዕዛዝ፡ ኣባላቱን ደገፍቱን ደቂ ኣንስትዮ ዝጻወተኦ ዘለዋ ተራ ዓቢ ምዃኑ ዝተረጋገጸ ኢዩ። እቲ 
ዓቢ ጸጋ ከኣ፣ ኣብ ትሕቲ ኤሃባዲለ ተጠርኒፈን ዝቃለሳ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ፣ ካብ ኩሉ ኣካላት 
ሕብረተሰብ ኤርትራ ኮይነን፣ መልክዕን ግርማን ብዙሕነት ሃገርና ዘንጸባርቓ ምዃነን ኢዩ።  



ብኣጋጣሚ 8 መጋቢት ንኹለን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዮሃና እናበልና፡ ንግዝኣተ-ሕግን ማዕርነትን 
ደሞክራስን ዝገብረኦ ዘለዋ ቃልሲ ዝያዳ ከም ዝድንፍዕ ንኽገብራን፡ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስርዓት 
ህግደፍ ዝሳቐያ ዘለዋ ሃገራውያን ተቓለስቲ ነጻ ንምውጻእ፡ ሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ገባቲ ጉጅለ 
ህግደፍ ግቡእ ጸቕጢ ንኸካይድ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ንኽገብራ ጻዊዕትና ብምቕራብ፡ ዓቕምታት 
ዝተፈላለየ ማሕበራተን ብሓባር ንምጥርናፍ ስሙር ነጻ ንቓባዊ ጽላል ከቚማ መድረኻዊ ጠለብ 
ምዃኑ ደጊምና ከነዘኻኽር ንፈቱ።  

ኣብዚ ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ዘይንደሊ ጉዳይ፡ ገባቲ ጃንዳ ህግደፍ ስልጣኑ ንምንዋሕ ንሃገርና 
ኤርትራ ኣብ ዘይምልከታ ውግኣት ብቐጻሊ እናእተወ መንእሰያትና ግዳይ ሞትን ስንክልናን ክገብሮም 
ከም ዝጸንሐን ዘሎን፡ ሕልና ዘለዎ ኩሉ ሃገራዊ ብጓሂ ዝዝክሮ ሓቂ ኢዩ። ሕጂ’ውን ኣብዚ ኣዕናዊ 
መርሆ’ዚ ብምቕጻል፡ እነሆ ጃንዳ ህግደፍ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብምልኣኽ 
ኣብ ዘይምልከቶም ውግእ ኣእትዩ መንእሰያትና ኣብ ርእሲ ምጥፋእ: ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን 
ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ሰፍ ዘይብል መቕዘፍትን ዕንወትን ግደ ከም ዝነበሮ’ውን ዓቢ መዛረቢ ጉዳይ 
ኮይኑ ይርከብ። እዚ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ግህሰት፣ መን ፈጺምዎ ብዘየገድስ፣ ኣትሪርና ከም ንነጽጎ 
ከነረጋግጽ ንፈቱ። ሰለ’ዚ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ: ብፍላይ ድማ ኣዴታት: ኣንጻር ኣዕናዊ መርሆ 
ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣበርቲዐን ክቃለሳን፣ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብቅጽበት ንኽወጽእን፡ 
ከምኡ’ውን ኤርትራ መሰጋገሪትን መንቀሊትን ሰራዊት ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ካልኦት ሃገራት ሰራዊት 
ንኸይትኸውንን፣ ምስ ኩሎም ሃገራውያን ሓይልታት ብምትሕብባር ቃልሰን ከኻዕብታ መድረኽ 
ይሓተን ኣሎ።    

ኤሃባደለ ከም ወትሩ፣ ነዚ ወግሐ ጸብሐ ንሃገርና ከጥፍእን ንዘርእና ከጽንትን ብመደብ ተዋፊሩ ዘሎ 
ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ብምእላይ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ከይሰልከየ ኩሉ መዳያዊ ቃልሱ 
ከሕንን ምዃኑ ቃሉ የሕድስ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ንህዝቢ ትግራይ ከነመሓላልፎ እንደሊ መልእኽቲ፣ ኣብ 
ሃገሮም ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ገባናት፡ ተሓታቲ ኢሳይያስን ጉጅልኡን’ምበር ህዝቢ ኤርትራ ከም 
ዘይኮነ ክንሕብር ንፈቱ። ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኩሎም ጎረባብትና ኣህዛብ ተሳኒዩን ተኸባቢሩን 
ክነብርን፣ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ካልኦት ኢዱ ከእቱ ዘይደልን፣ ከምኡ’ውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያቱ 
ካልኦት ኣእዳዎም ከእትዉ ዘየፈቅድን ምዃኑ ታሪኹ ዝምስክሮ ሓቂ ኢዩ። ካብዚ ወጻኢ ገለ ኣካላት 
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ፍሉይ ኣካላት ሕብረተሰብና ከኣ ብፍላይ 
ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ጸለመ ወፈራ ደው ከብልዎ ኣጥቢቕና ነተሓሳስብ።  

ኤሃባደለ፣ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ምሉእ መሰላ ንክትጎናጸፍን ህዝብና ካብ ሕሰምን ጭኮናን 
ህግደፍ ንኽገላገልን ድቂ ኣንስትዮና ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ባይቶ ልሉይ ተራ ንኽህልወን ክጽዕር 
ምዃኑ ብምርግጋጽ፣ ደጊምና ብኣጋጣሚ 8 መጋቢት ዓለምለካዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ዮሃን ንብል። 
 

ዓወት ንተቓለስቲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራን ዓለምን!! 
ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና ! 
 

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት 
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ 
8 መጋቢት 2021 

 


