
ህጹጽ መጸዋዕታ ንምቛም ሓባራዊ መሪሕነት ፖለቲካዊ 
ሓይልታት ተቛውሞ ኤርትራ

ብመሰረት መበል 31 በዓል ነጻነት ኤርትራ ምኽንያት ብምግባር፡ ኣብ 
ግንቦት 21, 2022, ማሕበር ስኒት ኤርትራውያን-ሳንድያጎን !ኣብ ውሽጡ 
ብዙሓት ካብ መሰረታት ዝተፈላለዩ ውድባትን ሰልፍታትን ዝሓቖፈ”"፡ 
ደለይቲ ፍትሒ ንለውጢ ሳንድያጎን፡ ኣባላት ይኣክል ሰሜን ኣመሪካ 
ዝኾኑ ናይ ከተማ ሎስ-ኣንጀለስን ከባቢኣን ዝተሳተፍዎ ማለት 
ብሓፈሽኡ ተቓለስቲ ንፍትሒ ኣብ ደቡብ ካሊፎርንያ ሕቡራት 
መንግስታት ኣመሪካ ዕውት ሃገራዊ በዓል ኣኽቢርና። ኣብዚ ኣገዳሲ 
ገምጋም ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ዝተገብረሉ በዓል፡ 
ብጉዳይ ምቛም ሓባራዊ መሪሕነት ዘተን ልዝብን ብምግባር፡ እነሆ 
ነዚ ህጹጽ መጸዋዕታ መልእኽትና ክነመሓላልፍ ተሰማሚዕና።


ድሕሪ ናይ ሰላሳ ዓመታት መሪር ተጋድሎን ብዙሕ መስዋእትን፡ ህዝብና 
ሃገራዊ ነጻነቱ ካብ ዘውሕስ ደጊም 31 ዓመታት ኣቚጺሩ ይርከብ። 
እንተኾነ ግን፡ ፖለቲካውን፡ ማሕበረ-ቁጠባውን ሰብኣውን ኩነታት 
ሃገርና፣ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቐጻሊ እንዳኣንቆልቆለ፡ ህዝብና ካብ 
ታሪኽ መግዛእቲ ብዝኸፍእ ሓሳረ መከራን፡ ግፍዕን፡ ጭቆናን፡ ፍትሐ 
ኣልቦነትን፡ ሰብኣዊ መሰላት ዝተሓረሞን ሽግራት እንዳኣሕለፈ፡ 
ጌና #ውን ዝቕጽል ዘሎን፡ ምቁማር ስርዓት ህግደፍ ዞባውን 
ኣህጉራውን መዋጥር እንዳፈጠረ፡ ናብ ልዕላውነታን ግዝኣታዊ 
ሓድነታን ዝፈታትን ኩነታት ነምርሕ ኣለና። ስለዚ ሃለዋት ህዝብን 
ሃገርናን ነድሕነሉን፡ ብህጹጽን ብኣፈርክቡን መልክዕ ንጉዳይና 
ነመሓድረሉን፡ ንብድሆታትና ክንገጥመሉን ዘኽእለና ሓባራዊ ፍታሕ 
ክንምህዝ ጻዋዒትና ነቕርብ።


ኣብ ጉዳይ ሃገርና ቅዱስ ተገዳስነትን ረብሓን ዘለኩም ደቂ ሃገር ማለት 
ፖለቲካዊ ሓይልታትን፡ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን፡ ፖለቲካዊ ውድባትን 
ምንቅስቓሳትን፡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን፡ ትካላት ሜድያን፡ 
መራሕቲ ሃይማኖታትን፡ ምሁራትን ዓበይቲ ዓድን ኤርትራውያን፡ ነቲ 
ንዓመታት ክኸይድ ዝጸንሐ፡ መወዳእታ ዝሳኣነ ዘተታትን ምምሕዳር 
ዝምድናታትን ዘለዎ ዋጋ ዘይካሓድ እኳ እንተኾነ፡ ኣብዚ እዋን እዚ 



ግና፡ ካብኡ ንላዕሊ ዝመጣጠር ቆራጽ ስጉምቲ ዝሓትት ኣብ ቅድሜና 
ተደቂኑ ከም ዘሎ ትዝንግዑ ኣይንብልን። ስለዚ ሎሚ እቲ ካብ ኩሉ 
ኣገዳስን ወሳንን እዋናዊ ሕቶ፡ ብህጹጽ ሓደ !ሓባራዊ ኤርትራዊ 
ፖለቲካዊ መሪሕነት ምቛም” እዩ። ሓባራዊ መሪሕነት ብስም 
ኤርትራን ህዝባን፡ ብጉዳይ ዲፕሎማስን ማሕበራውን ጸጥታውን 
ጉዳይ ህዝብና ክጣበቕን ክውስንን ዘኽእለና ወግዓዊ በዓል ስልጣንን 
ኣፈኛን ንኽህልወና ስለ ዘብቃዓና እዩ። ብፍላይ ከኣ ፖለቲካዊ ሓይልታት 
ኤርትራ፡ ናይ ምምራሕ ተራ ክጻወት፡ ኩሉ ዝዕወተሉ ማእከላይ 
ስምምዕ ከናድን፡ ምእንቲ ሃገርን ህዝብን ዋጋ ዝኸፍልን፡ ስሙር 
ድምጺ ዝኸውንን፡ ነጻነታውን ልዕላውነትን ሃገርና ዘድሕንን ሓይሊ 
ንኽቖውም ደጊምና ነተሓሳስብ።


ስለምንታይ ህጹጽ መጸዋዕታ ኣድለየ? ስለምንታይ ከ ሎሚ ካብ ቀደም 
ብዝተፈለየ መልክዕ? ዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ፡


• ኣብ ካባቢና ዝተፈጥረ ውግእ ዋና ተዋሳኢ ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ 
ህግደፍ ስለዝኾነን፡ ድሮ ደቅናን ደቂ ደቅናን ስለ ዘጽነተን፡ ሒጂ#ውን 
ጌና ኣንጸላልዩ ዘሎ ደበና ምድላዋትን ብምዕዛብ፡ ክመጽዕ ዝኽእል 
ናይ ህይወትን ንብረትን ክሳራታት ከቢድ ምዃኑ፡


• እቲ ረጽሚ፡ ካብ ግዙፍ ናይ ህይወትን ንብረትን ክሳራ ሓሊፉ፡ 
ንልዑላውነትን፣ ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገርና ሓደገኛ ሳዕቤን ስለ 
ዝህልዎ፡


• ተቓውሞ ኤርትራ ከምቲ ክሳብ ሕጂ ዝጸንሖ ክቕጽል እንተኾይኑ፡ 
ተሳትፎና ዘቡኩርን፡ ካብ ዝሓለፈ ጉጉይ ተሞኩሮና ዘይምምሃር 
ዘማላኽትን ስለዝኾነ፡ ካብ ተዓዘብትን ኣዳኸርትን ምዃን 
ንኽንድሕን ስለዝተራእየና፣


• ናይ መወዳእታ ውጽኢት ናይ ክኽሰት ዝኽእል መጠነ ሰፊሕ ውግኣት፡ 
ብርግጽ ንምትንባይ እኳ ኣጸጋሚ እንተኾነ፡ ኣብ ሃገርና ናይ ስልጣን 
ባዶነት ክፍጠር ዘሎዎ ተኽእሎታት ስለ ንግምት፡




• ብፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ግሎባል ይኣክልን ክጽዋዕ ትጽቢት 
ዝተገብረሉ ሃገራዊ ጉባኤ ምድንጓዩን፡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ 
ግዝያዊ መሪሕነት ኣብ ናይ ምቛም ውረድ ደይብ ተጸሚዱ ንቕድሚት 
ናይ ዘይምስጓም ሓደጋ ስለ ዘሎ እዩ።


ካብዚ ትዕዝብትታት#ዚ ብምብጋስ ከኣ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ 
ፍልልያቶም ከወግዱ፡ ረብሓ ሃገር ከቐድሙ፡ ክኸይድ ንዝጸንሐ 
መስርሕ ምቛም ሓባራዊ መሪሕነት ከቃላጥፉ፡ ናይ#ዚ እዋን ፍሉይ 
ታሪኽዊ ሓላፍነት ክስከሙ ብትሪ ነማሕጽን።


ዓወት ንሓድነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ!

ልዕላውነት ሃገርና ተኸቢሩ ይንበር!

ዝኽርን ክብርን ንስዋኣትና!


ማሕበር ስኒት ኤርትራውያን-ሳንድያጎ

ደለይቲ ፍትሒ ንለውጢ ሳንድያጎ

ምንቅስቓስ ይኣክል ከተማ ሎስ-ኣንጀለስን ከባቢኣን


ግንቦት 24, 2022


