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ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ጽምብል ነጻነት ኤርትራ፡ ኣብ ሲምፓዚዩም ባይቶ ይኣክል 
ሰሜን ኣመሪካ ብፓለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝተዋህበ ናይ ደገፍ መግለጺ፤ 

 

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣመራርሓ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣመሪካ፡ 

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ወከልቲ ፖለቲካውያን ውድባትን በርጌሳውያን ማሕበራትን፡ 

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተሳተፍቲ ሲምፖዚዩም፤ 

ብመጀመርያ ብስም ፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራ ክብ ዝበለ ሃገራዊ ሰላምታና ይብጻሕኩም። 
ብምቕጻል ኣብዚ ክቡር መዓልቲ’ዚ ምሳኹም ሓቢርና ክንውዕል ንዝገበርኩምልና ዕድመ ኣዚና ነመስግን። 

ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፤  

ሎሚ እነብዕሎ ዘሎና ክቡር መዓልቲ፡ ነቲ ብሂወት ኣሽሓት መስዋእትን መውጋእትን ዘረጋገጽናዮ መዓልቲ 
ነጻነት ሃገርና ንምጽምባል እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ዝርከብ ህዝብና ዮሃና፡ 
ነቶም ነጻነት ሃገርና ዘይተዋሓጠሎምን፡ ባህጊ ባሕርና ብቐትሪ ዝሓልሙን ተረፍ-መረፍ ስርዓታት 
ሃይለስላሰን ደርግን ድማ፡ ህዝብና ኣብ ነጻነቱን ሉዓላውነት ሃገሩን ዘሎዎ ጽኑዕ እምነት ከነዘኻኽሮም 
ንፈቱ። ሎሚ ምስ ትርጉም ነጻነት ኣተሓሒዝና ነቲ ዝሓለፍናዮ ሰላሳ ዓመታት እንግምግመሉ ክቡር 
መዓልቲ እዩ። ህዝብና ንኣስታት ሓምሳ ዓመታት ፖለቲካውን ዕጥቃውን መሪር ቃልሲ ከካይድ እንከሎ፡ 
ባህጉ፡ ገዛእቲ ሓይልታት ኣባሪሩ፡ መሰል ዜጋታታ ዝኽበረላ ቅዋማዊት ሃገር ንምውሓስ እዩ ነይሩ። ኮይኑ 
ግን ንዝሓለፋ ሰላሳ ናይ ነጻነት ዓመታት ክንግምግም እንከሎና፡ ብሰንኪ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ መላኺ 
ስርዓት ባህጉን ትምኒቱን ተጨውዩ ህዝብና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ይርከብ ኣሎ። ኣብ’ዚ ዘሎናዮ እዋን ዓለምና 
ብሰንኪ COVID – 19 ኣብ ከቢድ መዋጥር ኣትያትሉ ዘላ እዋን፡ ሃገራት ንምብድሁ ንህዝበን ኣብ ምርዳእ 
ዘካይድኦ ዘሎዋ ምንቅስቓሳት ብፍላይ ነቶም ኣብ ወጻኢ ሃገራት እንነብር ብተግባር ንሪኦ ኣሎና። ስርዓት 
ህግደፍ ግን ግደፍዶ ብሓገዝ መልክዕ ክረድእሲ፡ ካብን-ናብን ምንቅስቓስ ህዝብና ሎኲቱ ንሽግራቱ 
የጋድዶ ኣሎ። ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕን ሰብኣዊ ግህሰትን ተጸብጺቡ ኣይውዳእን እዩ። 
ብተደጋጋሚ ክግለጽ ስለ ዝጸንሐ ድማ፡ ምግላጹ ኣየድልን እኳ እንተተባህለ፤ ብውሑዱ እቲ ኣብ 
መንእሰያትና ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ግን ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ኣይንደልን። መንእሰያትና ብሰንኪ ጻሕታሪ 
ባህርያት ህግደፍ፡ ካብ ሃገር ናብ ሃገር እንዳተናጠረ ብዘካይዶ ተደጋጋሚ ኲናት፡ ኣብ ክንዲ ብትምህርቲ 
ተኾስኲሶም ዓብዮም ንነብሶምን ሃገሮምን ዘማዕብሉ፡ ትምህርቶም ውትህድርና፡ ዕጭኦም ድማ ዘየድሊ 
መስዋእትን ስንክልናን ኮይኑ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ድማ ስድራ-ቤታት ጠዋሪ ስኢነን ናብ ምብራስ ገጸን 
የምራሓ ኣሎዋ። 
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ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን፤ 

ኣብዘን ዝሓለፋ ኣስታት ሸውዓተ ኣዋርሕ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ መጠነ ሰፊሕ ኲናት ሓድሕድ ይካየድ 
ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ ድማ ከም ቀንዲ ውራዩ ወሲዱ፡ ንመንእሰያትና ኣብ ዘይምልከቶም ኲናት ሸሚሙ፡ 
ኣደዳ ሞትን ስንክልናን ይገብሮም ኣብ ርእሲ ምህላዉ፡ ምስ ጎረቤትናን ሓውናን ህዝቢ ትግራይ ድማ 
ዘይወጽእ ጽልኢ ተኺሉልና ኣሎ። ኢድ ኣእታውነት ህግደፍ፡ ዕድመ-ስልጣኑ ንምንዋሕ ድኣ እምበር 
ንህዝቢ ኤርትራ ምንም ረብሓ ስለ ዘይብሉ ኣትሪርና ንቃወሞ። ሰራዊት ኤርትራ ብዘይ ውዓል-ሕደር ካብ 
መሬት ትግራይ ንኽወጽእ ድማ ንጽውዕ። ካብ’ቲ ኣረሜናዊ ምሕደርኡ ሃዲሞም ኣብ ትሕቲ ዑቕባ 
UNHCR ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወረዶም ቅዝፈትን መጭወይትን ይቕረ ዘይበሃሎ ገበን 
ብምዃኑ ንህዝብናን ንዓለምን ነእውየሎም። ድሕነት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብመጀመርያ ንመንግስቲ 
ኢትዮጵያ ስለ ዝምልከት፤ ኣብ ርእሲ እዞም ንጹሃት ስደተኛታት ንዝወረደ ግፍዒ ተሓታቲት እያ። ነዚ 
ኣነዋሪ ተግባር ዝፈጸሙ ኣካላት ድማ ጉዳዮም ተጻርዩ ናብ ሕጊ ንኽቐርቡ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ክንገብር 
ይግባኣና። ብሰንኪ እዚ ኲናት እዚ ኣብ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅዝፈት፣ ናይ ንብረት ዕንወትን 
ካልኦት ኣነወርቲ ተግባራትን ኣትሪርና ንዂንን። ነዚ ዘይሰብኣዊ ተግባር ዝፈጸሙ ኣካላት ጉዳዮም ተጻርዩ 
ናብ ናይ ዓለም ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ኣሎዎም። ካብ ኲናት ዝረብሕ ህዝቢ ስለ ዘየሎ ድማ፡ 
ኢትዮጵያውያን፡ ንውሽጣዊ ጉዳያቶም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ ንጽውዕ። ብሰንኪ እዚ ኲናት’ዚ 
ብሓፈሽዊ ኣዘራርባ ኣብ መንጎ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን መጠነኛ ፍልልያት ፈጢሩ እዩ። ኣብ ከምዚ 
ዓይነት ተርእዮ ፍልልያት ክኽሰቱ ድማ ባህርያዊ እዩ፤ ኮይኑ ግን ከም ተቓለስቲ መጠን፡ ጌጋ መደምደምታ 
ንኸይንበጽሕ ህድእ ኢልካ ምሕሳብ ከድልየና እዩ። ጉዳይ ኤርትራ ብኤርትራውያን ክበሃል እንከሎ ኩልና 
እንሰማምዓሉ ሓሳብ እኳ ይኹን እምበር፤ እዚ ክንብል እንከሎና ግን ንሉዓላውነት ሃገርናን ሓድነት 
ህዝብናን ብዘይጻባእ መንገዲ ፈተውትን ተሓባበርትን ቃልስና ኣይህልውናን እዮም ማለት ኣይኮነን።  

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን፤ 

ኤርትራ ምስቲ ዝጸንሓ ትሕተ-ቅርጻ፣ መበገሲ ፋብሪካታት፣ ኣፍ-ደገ ባሕርን፡ ህርኩት ህዝባን ኣብዘን 
ዝሓለፋ ሰላሳ ናይ ስማዊ ነጻነት ዓመታት ኣበየናይ ደረጃ ምሃለወት ንምርድኡ ዘጸግም ኣይኮነን። ግን ግዳ፡ 
ስርዓት ህግደፍ ብግስ ምስ በለ ዕላምኡ ንዕቤት ኤርትራን ኤርትራውያንን ዘይኮነስ፤ ንባህላ ደዊኑ፡ 
ንትሕዝቶኣ ኣምኪኑ፡ ንሱ ዝቆጻጸራ ድኽምቲ ኤርትራ ክሰርሕን፤ እንተኺኢሉ’ውን ከም መሸጣ ጥሪት 
ንዝደለዮ ክዕድላን ምንባሩ ከም ጸሓይ ቀትሪ ብሩህ እዩ። ነዚ ዘስተባሃሉ ተቓለስቲ ደቂ ሃገር ድማ 
ብጥርኑፍ ውደባን ብተናጸልን እንሆ ንሰላሳ ዓመት ክብድሆ ጸኒሕናን ኣሎናን። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን 
ኣድማዒ ዝኾነ ጥርኑፍ ናይ ተቓውሞ ሓይሊ ክንገብር ኣይበቓዕናን። ህግደፍ ንፋሕ ዝበለ ኣወዳድባና 
መዝሚዙ መሳርዕና ክበታትኾን ሓድነትና ክዘርጎን ጸኒሑ። ንድኹም ጎድንና መዝሚዙ እውን ህዝብና ኣብ 
ጎድኒ ተቓለስቲ ውድባቱ ንኸይዓስል ብዓሌት፣ ብኣውራጃን ሃይማኖትን መቓቒሉ ክጎጃጅለና ጸኒሑን 
ኣሎን። ሕጂ ሃገር ከም ሃገር ትሃሉዶ ኣይትሃሉ? ዝብል ፈታኒ ግዜ በጺሕና ኣሎና። ነዚ ዘመላኽት 
ተግባራት ድማ ብቓላት መላኺ ኢሰያስ ኣፍወርቅን ተግባራቱን ንሰምዖን ንዕዘቦን ኣሎና። ህዝብን ሃገርን 
ንምድሓን እምበኣር እንኮ ኣማራጺና፡ ሓድነት ተቓወምቲ ሓይልታት ንጽባሕ ዘይበሃል ቀዳማይ ስጉምቲ 
ምዃኑ ብምርዳእ እንሆ ንዝሓለፈ ክልተ ዓመት ሓላፍነት ዝመልኦ ርኽክባት ክካየድ ጸኒሑን ኣሎን። ኣብ’ዛ 
ዘሎናያ ሰዓት ድማ ንኹለን ተቓወምቲ ሓይልታት ብሓባር ከስርሐን ዝኽእል ሰነዳት ብምጽፋፍ ዓወተን 
ንህዝቢ ዘበስራሉ ሰዓት ከም ዝበጽሓ በዛ ክብርቲ ማዓልቲ ነጻነት ከነበስረኩ ሓበን ይስመዓና። ነዚ 
ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ ተቓወምቲ ሓይልታት ከም ኣብነት ብምውሳድ ድማ ኩለን ደለይቲ ፍትሒ 
በርጌሳውያን ማሕበራት፣ ህዝባዊ ማዕበላት፣ ናይ ሰብኣዊ መሰል ተጣበቕቲ ማሕበራት፣ ምሁራትን 
መራሕቲ ሃይማኖታትን ኣብ ጎኑ ክዓስላን ስጡም ናይ ተቓውሞ ሓይሊ ክምስርታን ክቡር መጸዋዕታና 
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ነቕርብ። ነዚ ምስ እነረጋግጽ ድማ መጀመርያ ኣብ ህዝብና ተሰማዕነትን ክብርን ይህልወና፤ ብተወሳኺ ምስ 
ናይ ወጻኢ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት እንገብሮ ርኽክባት ተሰማዕን ኣድማዕን 
ይኸውን። 

ኣብ መደምደምታ፤ ካብ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ጀሚሩ ክሳብ እዚ ሕጂ ዘሎናዮ ግዜ፡ መንግስቲ ኣብ ስደት 
ዝብል ኣምር ክቀላቐል ጸኒሑን ኣሎን። ነዚ ሓሳብ’ዚ ዘበገሱ ኣካላት ንግዜኦምን ሓሳቦምን ክምስገኑ 
ይግባእ። ንናይ ኩሎም ሓሳባት እውን ከም ሃገራዊ ሃብቲ ንቖጽሮ። ኣብ’ዛ ዘሎናያ ፋሕ ዝበለ ኣተሃላልዋ 
እንወስዶ ስጉምቲ ግን፡ ሕጂ’ውን ዝድግፎን ዝቃወሞን ተባሂሉ ንኹልና ብዝጠቅም መንግዲ ክሰላሰል 
ዘሎዎ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ። ነዚ ክውን ንምግባር እምበኣር ብመጀመርያ ምጥርናፍ ደለይቲ ፍትሕን 
ተቓወምቲ ሓይልታትናን ከም ቀዳምነት ናይ ቀዳምነት ሰሪዕና ከነረጋግጾ ይግባእ። እዚ ክንብል እንከሎና 
ነቲ እንሃንጾ ናይ ተቓውሞ ዝሰመረ ሓይሊ ዝመርሕ ሓደ ኣካል ምፍጣር ማለትና እዩ። እዚ ኣካል እዚ 
ንተቓወምቲ ሓይሊ ወኪሉ ምስ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ኣካላት ዝራኸብን ዝዝትን ማለትና 
እዩ። እዚ ንህዝብና ተስፋ ዝህብ፡ ትርጉም ዘሎዎ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ጉዳይና ምስ ኣጻፈፍና፡ ሓቢርና 
እንወስዶ ዝተጸንዐ ስጉምቲ ዕዉት ከም ዝኸውን ኣይንጠራጥርን። 
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