
 

 

 

 

 

ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ይግበረልና፤ 

ዘሎናዮ እዋን ቅንያት በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን እዩ። ዓመት መጸ ድማ ጽቡቕ ትምኒት ኣብ ሓድሕድና ነዘውትር። ነዚ ቅንያት እዚ 
ኤርትራውያን ከከም ዓቕምናን ኩነታትናን ነብዕሎ። ዝረሃዎ ዝኣክል ቀሪቡ ብሓጎስ ከሕልፎ እንከሎ፡ ገለን ድማ ብርሃን ጸሓይ 
ተሓሪምዎም ኣብ ጎዳጉዲ ቤት-ማእሰርትታት ህግደፍ ብቓንዛ የሕልፎ። 

ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ገዛእቲ እንዳተባራረዩ ኣብ ሂወቱን ንብረቱን ዘውርዱዎ ዝነበሩ ግፍዕን ራስያን ንምምካት ንልዕሊ ሓምሳ ዓመት 
ሰላማውን ጎነጻውን ቃልሲ ብምክያድ ብዋጋ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰማእታቱ ሃገራዊ ነጻነቱ ኣረጋጊጹ እዩ። ይኹን እምበር ዝረኸብናያ 
ነጻነት መሰል ዜጋታታ እተውሕስ ነጻነት ኣይኮነትን። ብኣንጻሩ ብዝተፈላለየ ምስምስ ሃገራውያን ትሕይር፣ መንእሰያታ ኣብ ክንዲ 
ብትምህርቲ ተማዕብልን፡ ስራሕ ትፈጥረሎምን ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ዕስክርና ሸሚማ ብሰንኩ ካብ ሃገሮም ሃጽ ኢሎም ከም 
ዝጠፍኡ ትደፋፍእን ነጻነት እያ። ናብ’ዚ ዘይንቡር ኩነታት ዘብጻሓና ምኽንያታት ብዙሕ እኳ እንተኾነ እታ ሓንትን ወሳኒትን ግን፡ 
ህዝብና ልክዕ ከም’ቲ ንነጻነት ብሓደ ድምጺ ዝተመነያን ዝተቓለሰላን፡ ንመሰሉ ድማ ብሓባር ክምነያ ዘይምብቅዑ እዩ።  

ስርዓት ህግደፍ ነታ ስልጣኑ ክትምንዝዖ እትኽእል ሓድነትና ንምዝራግን፡ መኣዝንና ንምድንጋርን ዘይፍሕሶ ገመድ የሎን። እንተ ሎሚ 
ግን፡ ነቲ ሂወት ክንደይ ኣሽሓት ዝበልዐ ጉዳይ ዶብ ንኸይጥረር ክሕሰም ምስ ተዓዘበ ህዝብና ክዒብዎ እዩ። ከም ግብረ-መልሲ ድማ 
ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝብና ብቕድሚ-ሕጂ ዘይተራእየ ዓቐን ተቓውሞኡ የስምዕ ኣሎ። ነዚ ተበግሶ እዚ ድማ ኩሉ ደላይ 
ፍትሒ ክዓስሎን ከተባብዖን ይግባእ። 

እምበኣርከስ ሒዝናዮ ዘሎና ሰሙናት፡ ናይ ዝሓለፈ ጉዕዞና እንግምግመሉን፡ ንዓመተ ክልተ ሽሕን ዕስራን ድማ ስርዓት ህግደፍ 
ንኸብቅዕ ቃልስና እነሓድሰሉን ክኸውን ይግባእ። 

በዚ ኣጋጣሚ፡ ንኹሎም ኣመንቲ ክርስትና፡ ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን፡ ንሙሉእ ህዝብና ድማ ርሑስ ሓድሽ ዓመት 
ክኾነልኩም እምነ። 

 

ተኽላይ ኣብራሃ 

ኣቦ መንበር ማእከላይ መሪሕነት 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ 
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 .نعيش هذه األيام أسبوع عيد الفصح المجيد والسنة الجديدة

     .بقدوم هذه السنة الجديدة فالننشر التمنيات السعيدة على بعضنا البعض

 

 فلنحتفل في هذه األسابيع كإريتريين حسب إمكانياتنا وقدراتنا 

محروم من الشمس يئن تحت البعض منا محظوظ يستقبل هذه المناسبة بسعادة، والبعض منا 

  .األرض في سجون "الهقدف" يعيش بآالم وأحزان لألسف

 

لقد ناضل الشعب االريتري ضد المستعمرين الذين تعاقبوا واحدا تلو اآلخر، وواجه ممارسات 

االضطهاد والقتل أكثر من خمسين عاما بالطرق السلمية ثم بالكفاح المسلح، ودفع خيرت شبابه 

الف ونال استقالله بجدارةشهداء بعشرات اآل . 

   

 علما بأن االستقالل الذي ناله لم يحقق حرية المواطن، بل العكس

فقد تم تغييب المواطنين الشرفاء بشتى األسباب الواهية، كما تم الزج بالشباب في معسكرات 

لق العسكري والعسكرية بال مقابل وال نهاية، بدال من التركيز على تعليم الشباب وخالتدريب 

 .فرص العمل واالرتقاء بهم

 



مصير غير معلوم، مما أوصلنا الي هذه  والهجرة اليفبعد الحرية أجبر الشباب الي ترك الديار 

نا عن الحالة المتردية، ورغم أن األسباب كثيرة إال أن السبب األساسي لألسف هو عجز شعب

وت واحد من أجل لحريةالمطالبة بحقوقه وبصوت واحد، مثلما كان شعبنا يقاوم ويناضل بص . 

 

ما وسعه وينسج الدسائس لتشتيت وحدتنا، ألنه يعلم أن  كل " يعملهقدف الدكتاتوريفنظام "

عدم ترسيم الحدود التي دفع من ونشاهد وحدتنا فقط هي التي تنتزع منه سلطته وجبروته، 

الستهتار بعدم او  التي قادها نظام هقدف الديكتاتوريأجلها آالف األرواح الطاهرة في الحرب،

ويحبك المؤمرات ويتهرب من استحقاقات السالم .  يتالعب  مظا وال زال هذا النرسم الحدود، 

 ان يتمسك بحقوقه ووحدته ويدعم  الخط الوطني في ارساءفي الداخل والخارج  نهيب بشعبنا 

. االستقرار نتمني ان نتجاوز محنتنا ويعود   نعيشها التي المباركة األسابيع االستقرار هذه

، ونتعاهد في عام  ولكي نصل الي هذه الغاية علينا ان نضاعف واالمان في ربوع وطننا 

"نضالنا وإنهاء نظام "هقدف من  .2020 

عموم ول هلنا المسيحيين . عيد الفصح المجيد والسنة الجديدةأل ان نبارك هذه المناسبة أود وب

. فكل عام وأنتم بخيرشعبنا بحلول السنة الجديدة. .  

 

 تخالي أبرها

 رئيس القيادة المركزية

 المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي
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