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ቃል ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ 
ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ 

 
 
ክቡራትን ክቡራንን መራሕቲ ውድባት፡ መራሕቲ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፡ በርጌሳዊ ማሕበራት ፥ 
 
ክቡራትን ክቡራንን ተሳተፍቲ፥ 
 
ኣቐዲመ ብስም ኣቦ መንበራት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ወከልትን፡ ክቡር ሰላምታ እናቐደምኩ እንቛዕ ኣብ መበል 31 
ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብጻሓና እብል። ኣብዚ ዓቢ ዕለትዚ ክንሳተፍ ንዘብቃዕኩምና ኣባላት ኣወሃሃዲ ሽምግለን ኣዳላዊት 
መደብን ዕዙዝ ምስጋና አመሓላልፍ። 
  
ንሕና ከም ኤርትራውያን፡ ብደረጃ ሃገር ዝኽበሩ ሓያሎይ በዓላት'ኳ እንተሃለዉና፡ ሓንቲ ካብተን ክቡራት በዓላትና ፡ግንቦት 
24 እያ። ኩሎም እነኽብሮም ሃገራዊ በዓላትና ብምላኣቶም ነናቶም ክብርን መግለጽን ኣለዎም። ንግንቦት 24 ካብ ንዝክረሉን 
ነኽብረሉን ምኽንያት ከኣ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንዘመናት ተሓሪምዎ ዝነበረ ሃገራዊ መንነትን ነጻነትን ክውን ዝገበረት ዕለት ስለ 
ዝኾነት'ዩ። ህዝቢ ኤትራ ብሓበራ ሰላሳ ዓመታት ዝወሰደ ብረታዊ ቃልሲ ብምክያድ፡ ካብ ቀረባ ይኹን ካብ ርሑቕ ዳርጋ 
ዝኾነ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ሓገዝ ከይረኸበ፡ ብዓቕሚ ሰብ ይኹን ቁጠባ ብዓሰርተታት ግዜ ንዝተዓጻጸፎን፡ ብናይ ዓለምና ሓያላን 
ብተባራራይነት ኩሉ መዳያዊ ዝተማልአ ሓገዝ ዝነበሮን ኢትዮጵያዊ ባዕዳዊ ሓይሊ ብምስዓር ዝተረጋገጸ ክውንነት ምዃኑ፡ 
እቲ ሓደ ገጹ ኮይኑ፥ እቲ ካልእ ገጹ ከኣ ህዝቢ ኤርትራ ናብኡ ንምብጻሕ ዝደየቦ ዓቐብን ዝወረዶ ቁልቁልን'ዩ። ካብ ደቁ 
ክረኽቦ ዝግባእ ምትሕግጋዝ ንርእሱ ሓሪሙ፡ ንምስዋእቲ ጽኑዕ ርገጹ ኢሉ መሪቑ ናብ ሜዳ ቃልሲ ኣፋንዩ። ምስ ብዝሑ 
ዘይመጣጠን ስንክልናን መስዋእትን ከፊሉ። ኣብ ውሽጢ ሃገር'ውን ካብ ዓድታቱ ተዘናቢሉ፥ ብዙሕ ካብኡ ናብ ስደት 
ኣምሪሑ። ብሓፈሽኡ ማሕበራዊ ሂወቱ ተዘሪጉ ፡ዝርካቡ ቁጥብኡ’ውን ዓንዩ። 
 
ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ዝኸፈሎ ክቡር ዋጋ ተስፋ ከየቚረጾን ሕልንኡ ከየዳኸሞን፡ ስኑ ነኺሱ  ክቕጽል ዘኽኣሎ፡ ዝነበሮ ባህጊ 
ሃገራዊ ነጻነትን መንነትን ኢዩ ነይሩ። ምርግጋጽ ናይዞም ክብርታት እዚኦም ድማ ሰላምን ቅሳነትን፡ ፍትሕን ዲሞክራስን ክነግስ 
እምነትን ትጽቢትን ስለ ዝነበሮ ኢዩ።  
 
ድሕሪ ናጻነት ቀስ እንዳበለ ዝምዕብል ዝነበረ ኩላትና ከም ንፈልጦ፡ ካብ ባህግታት ህዝብና ዝረሓቐን ንተስፋታትና ዘጉድምን 
ተርእዮታት እንዳ ማዕበለ መጺኡ። ብፍላይ ናይዚ ኩሉ ውህሉል ኣብ 2018 ዝተጋህደ ፡ጉጅለ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ክንዲ 
ዝዓነወት ሃገር ምህናጽ፡  ዝተዳኸመ ሃገራዊ ቁጠባ ምብርባር፡ ንዝተፈላልየ ፖለቲካዊ ኣርኣእያ ዘለዎም ወገናት ምሕቋፍን ነቲ 
ድሮ ጸዲቑ ዝነበረ ሃገራዊ ቅዋም ምትግባር፡ ነቲ ፍሹል ፖለቲክኡ መመኽነይታታት እንዳምጸአ ብወያኔን ኣመሪካን እንዳሳበበ 
ንህዝብናን ሃገርናን ኣብ ዘይተደልየ ደልሃመት ኣእትዩዋ። በቲ ዝካየድ ዝነበረ ጽዑቕ ፕሮፖጋንዳ ህዝቢ ተደናጊሩ ናይ ብሓቂ 
ጸላኢኡ ከምዘየለሊ ኮይኑ። ብሓቂ  ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኢሳይስን እቲ ንሱ ዝመርሖ ጉጅለን ምዃኑ ግን ህዝብና  ክግንዝቦ 
ይግባእ። ነዚ ሓቅ’ዚ ንህዝብና ንምርዳእ፡ ንሕና ኣብ ደምበ ፍትሒ እንነጥፍ ተቓልሰቲ ከይተሓለልና ክሳብ’ዚ ስርዓት ካብ ስሩ 
ዝሞሖ እቲ ሓቂ ክንሕብር ሓላፍነትናን ግዴታትናን’ዩ። 
 
 
ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፥ 
 
ኣብ ጽንብል ባዓል ናጻነት መበል 31፡ ሃገርና ኤርታራ ካብ መግዛእታዊ ቀይዲ ኢትዮጵያ ተገላጊላ ናጽነታ ዘረጋገጸት፡ 
ማሕበረሰብ ዓለም ብወግዒ ተፈላጥነት ዘሎዋ ሃገር ትኹን’ምበር፡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ፡ ሓርነት ህዝብና  
ኣይተረጋገጸን። ንብዓትን ሓዘንን ንጹህ ህዝብና ኣይተደምደመን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ወትሩ/ቀጻሊ ሓዝንን ንብዓትን ይነብር 
ኣሎ። ኤርትራና ሎሚ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ተሸሚማ እትርከብ ሃገር፥ ህዝብና ከኣ ኣብ ራዕዲ ዝነብር፡ ፈታዊኡን ጸላኢኡን 
ኣብ ዘይፈልጠሉ መድርኽ/እዋን ይርከብ። ሎሚ ሓንቲ ካብ ዓለምና ኣብ  ትሕቲ ፍጹም ምልካዊ ስርዓት እትሳቐ ዘላ ሃገር 
ኤርትራ እያ። ምልካዊ ስርዓት ንመንእሰያት ኤርትራ ኣብ ዘይምልከቶም ሕድሕድ ኩናት ኢትዮጵያ ሸሚሙ፥ ብዙሓት 
መንእሰያት ኤርትራ ጠፊኦም፥ ሰንኪሎም፥ ስድራ ቤታትና ጸኒተን። ሂወት ኣሻሓያት ንጹሃት ትግራዎት ብከንቱ ሓሊፉ፥ብሰንኪ 
ስርዓት ህግደፍ ዝወሰዶ ጉጉይን፡ ኩኑንን ስጉምቲ፡ ብቐሊሉ ዘይሓዊ ጽልኢ ኣብ መንጐ ክልተ ህዝብታት ሰፊኑ፥ ኣብ ከቢድ 
ደበና ውግእ ንሃርና  ሸሚምዎ  ድማ ይርከብ። ሕጂ’ውን ስርዓት ኢሳይያስ ምስ ጎባጢት ሩስያ ወጊኑ፡ዛጊት ምስሊ ኤርትራ 
ደዊኑዎ ይርክብ። ኩነታት ሃገርና ድማ ካብ ክፉእ ናብ ዝኸፈኤ ህሞት ይኸይድ ኣሎ። እሞ ንሕናኸ ንምድሓን ህብናን፡ ሃገርናን 
እንታይ ንግበር ዝብል፡ ሕቶ ኣብ ኣእምሮ ኩላትና ሰፊኑ ኣሎ። 
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ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተሳተፍቲ፤ 
 
 
ንዓና ንኤርትራውያን፡ ልዕሊ ኩሉ ዘገድሰና፡ ድሕነት ህዝብናን ሃገርናን’ዩ። ሃገርናን ህዝብናን ንምድሓን ከኣ ወትሩ 
ከይተሓልለና ንጥርናፈን ኣድማዕነትን ፖለቲካውን በርጌሳውን ሓይልታትና ክንሰርሕን፡ ዓቅምታትና ከነዋሃህድን/ ከናማዕብልን 
ይግባእ። ኢሳይያስ ኣብ ኲናት ትግራይ ከም ዝሓሰቦ ኣይኹነሉ’ምበር፡ ንሱ ዘይሓመሉ ዝተኸፍለ ዋጋ ግን ኣዝዩ ክቡርዩ። 
ኤርትራዊ መንእሰይ ብጥሙይ ከብዱ፡ ድሕሪኡ ስድራ ቤቱ እንታይ ክዀኑዮም ዝፈልጠሉን፡ፍታሕ ንምርካብ ዝኽእለሉን፡ 
ዕድል ከይሃለዎ፡ ተገፊፉ ናብ ኲናት ትግራይ ተጠቢሱ። ኩሎም ዝጠቐስናዮም  ዘቤታውን፡ ግዳማውን ሽግራትን፡ ስቓያትን 
ሃገርናን ህዝብናን ዘብቕዕ፡ ምልካዊ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ምስ ዘብቅዕ ጥራህ’ዩ።  
 
ኣብ መደምደምታ፡ ነዛ ዕለት’ዚኣ ብዝተሓዋወሰ ተዘክሮታትን ስምዒታትን ኢና ነብዕላ/ንዝክራ ዘሎና። ካብ ሕማቕናን ሽግርናን 
ናይ ምልቓቕ ሓላፍነት፡ ብመጀመርታ፡ ናትና ምዃኑ ካብ ካልኦት ሓበሬታ ንጽበየሉ ስለ ዘይኰነን ይጽናሓለይ ዘይብሃልን 
ኢዩ’ሞ፡ ካብ ኣጋጠመ፡ ተወጊንካ ዝሕለፍ ኣይኰነን። ቀጻልነትና ከም ህዝቢን ሃገርን ውሑስ ኰይኑ፡ ናብቲ ንምነዮ ደረጃታት 
ሰላም፡ ቅሳነትን፡ ዲሞክራስን ፡ምዕባለን ክንበጽሕ፡ ሕጂ’ውን፡ ምርጫና ኣንጻር’ዚ እኩይ ስርዓት ነካይዶ ቃልሲ፡ ብዝተረረ 
ሓድነት፡ ዝጸፈፈ ውዳበን፡ ዝለዓለ ሃገራዊ ወንን፡ ኣሰኒናን ኣሐይልናን፡ ምቕጻሉ እንተ ዘይኰይኑ ካልእ መተካእታ ኣማራጺ 
የብልናን። 
 
ዝያዳ ነዚ ክውን ንምግባር እምበኣር ብመጀመርያ ምጥርናፍ ሃገራዊ ሓይሊ፡ደለይቲ ፍትሕን ተቓወምቲ ሓይልታትናን ካብ 
ቐዳምነታት ናይ ቀዳምነት ሰሪዕና ከነረጋግጾ ይግባእ። እዚ ክንብል እንከሎና ነቲ እንሃንጾ ናይ ሃገራዊ ሓይሊ/ሰፊሕ ጽላል 
ዝመርሕ ሓደ ኣካል ምፍጣር ማለትና እዩ።  እዚ ብምግባር ንህዝብና ተስፋ ዝህብ፡ ትርጉም ዘሎዎ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ 
ጉዳይና ምስ ኣጻፈፍና፡ ሓቢርና እንወስዶ ዝተጸንዐ ግብራዊ ስጉምቲ; ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ዕዉት ከም ዝኸውን 
ኣይንጠራጥርን። 
 
ጽንዓትን ዓወትን ንህዝቢ ኤርትራ፡ 
ዕድመ ንሉኣላዊት ኤርትራ፡ 
 
የቐንየለይ! 
      
 
                 
 
   
 
 
 
        


