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መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ሓርነት ኤርትራ
ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሃገርን ኣብ ወጻእን !
ሎሚ ኣብ’ዛ ታሪኻዊት መዓልቲ ዝኽሪ መበል 31 ዓመት፣ ዓወት ሰውራና ዝተረጋገጸላ ዕለት፣ ሃገርና ኤርትራ
ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ነጻ ዝወጸትሉ ዝኽሪ እነብዕለላ ዕለት ኢያ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ኤርትራዊ
ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢን ምስ ኩሎም ፖለቲካውን በርጌሳውን ሓይልታቱን ንምዑት ህዝብና ናይ
ዮሃና መልእኽቲ የመሓላልፍ። እዚ ነጻነት’ዚ ብሳላ’ቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ሰላማውን ብረታውን ቃልሲ
ህዝብናን፣ ኣብኡ ብዝተኸፍለ ሰፍ ዘይብል መስዋእትን ዝተረጋገጸ ነጻነት ብምዃኑ ንውሉድ ወለዶ እንኾርዓሉ
ታሪኽ ኢዩ።
እዛ ብልጽቲ ዕለት’ዚኣ ነብዕለሉ ኣብ ዘለናሉ ኣጋጣሚ፣ ነቶም ክቡር ህይወቶም ብምብጃው ሃገር ብምሉእ
ዘጽልለላ ናይ ሓርነትና ናጽነትና ፈልሲ ዝተኸሉን ዝኾስኾሱን ጀጋኑ ስዉኣትናን፣ ሓርበኛታት ተጋደልትናን፣
መዳርግቲ ዘይርከቦ ክብርን መጎስን ይብጻሓዮም። ኣብዚ መዳይ’ዚ ነቲ ብተወፋይነት፡ እቲ ኩሉ ዝውንኖ
ትሕዝቶ ከይበቐቐ ንሰውርኡ ዝዓንገለ ህዝብና፣ ብፍላይ ድማ ሓረስቶትን ጎሶትን ኣካላት ሕብረተሰብና፣
ብሳልኦም ጸላኢ ብዘሕፍር ኣገባብ ተሳዒሩ፣ ሃገርና ኤርትራ ነጻን ልዑላዊትን ሃገር ክትከውን በቐዐት።
ክቡር ህዝቢ ኤርትራ !
ክቡራት ኣሕዋትን ማሓዙትን ህዝብና !
ህዝቢ ኤርትራ ብዘድንቕ ቃልሲ፣ መላእ መሬቱ ሓራ ከውጽእ ምስ በቅዐ፣ ኣብ ትሕቲ ሰንሰለታዊ መዋእል
መግዛእትታት ንዓሰርተታት ዓመታት ከሕልፎ ካብ ዝጸንሐ ሕሱም ህይወት ተናጊፉ፣ ኣብ ትሕቲ’ቲ፣ ብማዕረ
ተሳትፎ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኣካውና ሕብረተሰብና ዝቐውም፣ ፍትሕን፣ ማዕርነትን ግዝኣተ ሕግን ዝነገሶ
ስርዓት ብምትካል፣ ኣብ ሃገሩ መሰሉን ክብሩን ተሓልዩ ዝነብረሉ ሓዲሽ ህሞት ተፈጢሩ ኣሎ ዝብል ዓቢ
ተስፋታት ኣሕደረ። እንተኾነ ግን፣ እቲ ድሕሪ ናጽነት ስልጣን ዝበሓተ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት
ኤርትራ ብዝወሰዶ ኣግላሊ ፖሊሲታት፣ ናይ ህዝብና ሕልምን ባህግን በኒኑ ተረፈ። እዚ ጉጅለ’ዚ ካብ’ታ
ስልጣን ዝበሓተላ ግዜ ጀሚሩ፣ ኣብ ኩሉ መዳያት ኣዕናዊ ፖሊሲታት ብምኽታል፣ ሃገርና ኤርትራ ናብ ዓባይ
ቤት ማእሰርቲ ቀየራ። መንእሰያትና ገደብ ኣልቦ ናብ ዝኾነ ግዴታዊ ዕስክርና ክጓርቶም ጀመረ። ልሉያት
መራሕትን ካድራትን ሃገራውያን ውድባት፣ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ከይተረፉ ዝርከብዎም፣ ኣሽሓት ተቓለስቲ
ብዘይ ክስን ፍርድን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝበልዩ ገበረ። ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ግርጭት
ብምጽሕታር፣ ኣብ ኣዕናዊ ውግኣት ኣተወ። ህዝብና ይኹነ ኣህዛብ ጉረባብትና ከቢድ ዋጋ ከፈሉ። ብሰንኪ
ኣዕናዊ መርሆ ስርዓት ህግደፍ፣ ኣሽሓት ኤርትራውያን፣ ብፍላይ ድማ መንእሰያትና፣ ዝፈትውዋ ሃገሮም
ራሕሪሖም እግሮም ናብ ዝመርሖም ሰላም ንምርካብ ክስደዱ ተገደዱ። ካብ’ዚ ሓሊፉ’ውን፣ ነቶም ቀንዲ
መነሃርያ ሰውራና ዝነበሩን፣ ብሰንኪ ባርባራዊ ተግባራት ባዕዳዊ ጸላኢ ኣብ ሱዳንን የመንን ካልኦት ጎረባብቲ
ሃገራት ዝተሰደዱ ኤርትራውያን፣ ንሃገሮም ተመሊሶም ንኸይጣየሱ፣ ስርዓት ህግደፍ ኮነ ኢሉ ብመጽናዕቲ
ዕንቅፋታት ብምፍጣር ንኸይምለሱ ገበረ።

ተቓላሳይ ሓፋሽ ህዝብና !
ኣብዚ እዋን’ዚ ኤርትራ ሃገርናን ዞባና ብምሉኡን ኣብ ኣዚዩ ሓደገኛ ዝኾነ ፖለቲካውን ጸጣታውን ኩነታት
ይርከቡ። ሓደገኛ ውጽኢት ናይ’ቲ ስርዓት ኤርትራ ኣካሉ ዝኾኑ ውሽጣዊ ውግእ ኢትዮጵያ፣ ንኢትዮጵያ
ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ንኤርትራን ንብምሉኡ ዞናናን ብኣሉታ ኣንጸላሊይዎ ይርከብ። እቲ ኣዚዩ ዘፍርሕ ድማ፣
ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ወተሃደራዊ ሓይልታት ተጸፍጺፉ፣ እቲ ዝጸንሐ ወጥርን
ውግእን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ተሰጋጊሩ ምህላዉ ኢዩ። ኩለመዳያዊ ዕንወትን፣ መቕዘፍቲ ህይወት ዓሰርተታት

ኣሽሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝመለኦ ከንቱ ኲናት፣ መሊሱ ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝገደደ ክባራዕ
ምዃኑ ዘመልክት ሓደገኛ ምቅርራባት ይካየድ ምህላዉ ዓቢ ስግኣት ኣሕዲሩ ይርከብ። ካብዚ ስግኣት’ዚ
ብምብጋስን ተሰኪምዎ ዘሎ ሃገራውን ሰብኣውን ሓላፍነት ደሪኽዎን፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ
ለውጢ፣ ኩሎም ወገናት ሓላፍነታዊ ትዕግስቲ ከርይእዩን፣ ወጥሪ ዘጋድድን ናብ ሓድሽ ሓደገኛ ኲናት ካብ
ዘምርሕን፡ ዝኾነ ይኹን ስጉምትታት ከይወስዱን ኣትሪሩ ይጽውዕ። ኣብዚ መዳይ’ዚ፡ ስርዓት ኤርትራ ሒዝዎ
ዘሎ ኣዕናዊ ፖሊሲ ፍሉጥ ኮይኑ፡ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ዕጡቓት ሓይልታት ኢትዮጵያ ሓቚፉ፡ ኣብ
ውሽጣዊ ግርጭት ኢትዮጵያ ጣልቃ ምእታዉ ደው ከቡሎን፣ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝተፈላለዩ ዞናታት
ኢትዮጵያ ስሒቡ ናብ ኣህጉራዊ ዶባት ኤርትራ ክመልሶን፣ ከም ዝሰሓበ’ውን ንማሕበረሰብ ዓለም ከረጋግጽን፡
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣትሪሩ ይጽውዕ። እዚ ምስ ዝፍጸም ከኣ፣ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ መሪርን ነዊሕን ቃልሲ
ብምክያድ ሰፍ ዘይብል ዋጋ ብምኽፋልን ዘረጋግጾ ልዑላውነቱን ሃገራዊ ናጽነቱን፡ ብሓይልታት ኢትዮጵያ
ይኹን ብኻልእ ባዕዳዊ ሓይልታት ኽገሃስ ከም ዘየፍቅድ ንኹሉ ብሩህ ክኸውን ይግባእ። ብዛዕባ’ቲ ኣብ
ትግራይ ብኹሎም ተጋራጨውቲ ወገናት፡ እንተላይ ብሓይልታት ኤርትራ፡ ዝተፈጸመ ሰፊሕ ግህሰታት፡
ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ትካላት ግሉጽ መርመራ ብምክያድ፡ ገበነኛታት ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከቕርቡ
ደጊምና ንጽውዕ። ነዚ ኣጋጣሚ’ዚ ተጠቒምና፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ ዘለዎ
ዝምድና ዳግም ክሓስበሉን፣ ብመሰረት ዝምልከቶ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝተበየነ ፍርዲ፣ ምሕንጻጽ ዶብ ምስ
ኤርትራ ብቑልጡፍ ኣብ ግብሪ ከውዕሎን ንጽውዕ።
ክቡራት ፈተውትን ማሓዙትን ህዝብናን
ኣብዚ ክቡር መዓልቲ ናጸነትና፣ ሃገራዊ ቃልስና ብምድጋፍ፣ ዝተፍለለየ ሓገዛት ንሰውረና ብምብርካቶምን፣
ኣማእት ኣሽሓት ስደተኛታትና ብምዕቊቦምን፣ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቚጸሩ ዜጋታትና ኣብ ዝተፈላለየ
ትምርታዊ ትካላት ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝኸፈቱን ናይ ስራሕ ዕድል ክረኽቡ ዝገበሩን፣ ንኹሎም ኣሕዋትና
ኣህዝባን ፈተውትና ሃገራትን፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ልዑል ምስጋና የቕርብ።
ሕጂ’ውን ከም ትማሊ፣ ፈተውትና ዝኾኑ ኣህዛብን ሃገራትን፣ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ምሕደራ ዝሓልፎ
ዘሎ ኣሰቃቒ ህይወት ኣቓልቦ ክገብርሉን፣ ንተቓላሳይ ህዝብና ዘድሊ ፖለቲካውን ሞራላውን ደገፋቶም
ክልግሰሉ ንምሕጸን። ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ለጊሱ ህዝቢ ዝደልዮ ቅኑዕ ስርዓት ምስ ዝትከል፣ ኣብ ዞናን ርግኣት
ኣብ ምስፋን ዓቢ ግደ ክህልው ምዃኑን፣ ኣብ መንጎ ሃገራትና ነባሪ ምትሕግጋዝን ምምልላእን ክረጋገጽ ምዃኑ
ዕግባትና ምዃኑ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ከረጋግጽ ይፈቱ።

ክቡር ህዝቢ ኤርትራን ኣባላት ሰራዊትን ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ሃገር ትርከቡ ኤርትራውያንን !
ብኣጋጣሚ ነጻነትና፣ ነቲ ክቡር ዋጋ ከፊሉ ነዛ ታሪኻዊት መዓልቲ ክውን ዝገበረ ህዝብና ልዑል መጎስን
ኣድናቖትናን ክንገልጽ ንፈቱ። ብፍላይ ድማ በቲ ንጹህን ክቡርን ደሞም፣ መንገዲ ሓርነትን ክብርን ኩርዓትን
ዝመድመዱልና ሓርበኛታት ስውኣት ሰውራ ኤርትራ፣ ዘልኣለማዊ ክብርን መጎስን ይብጻሓዮም። ዕላማታት
ሰውራን መሊኡ ክትግበርን፣ ሓርነትን ፍትሕን ማዕርነትን ዝሰፈና ሃገር ንምህንጻን፣ ኣብ ሃገርናን ኣብ ወጻእን
ዝነብር ህዝብና፣ ቃልስታቱ ከኻዕብት ኣትሪርና ንጽውዕ። ብተወሳኺ፣ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ መዓርግ
ዘለዎምን ተራ ኣባላት ሰራዊትን፣ ከምኡ’ውን ኣብ ዝተፈላለየ መንግስታዊ ትካላት ተዋፊሮም ዝርከቡ
ሃገራውያንን፣ ህዝብና ንልዕሊ 31 ዓመታት ካብ ዘሕልፎ ዘሎ ግፍዕን መከራን ንኽገላገልን፣ ልዑላውነት
ሃገርናን ሓድነት መሬትና ኣብ ምዕቋብን፣ እጃሞም ከበርክቱን ደጊምና ንጽውዕ።
ሓርነትን ነጻነትን ኤርትራ ብኽብሪ ተሓሊዩ ይንበር !!
ዓወት ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ!!
ክብርን ዘልዓለማዊ ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉኣትና !!
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
24 ግንቦት 2022

