
ሓይሊ ዕማም ንምትካል ህዝባዊ ባይቶ ዲሲን፡ መሪላንድን ቭርጂንያን 

ብዕለት 2 የካቲት 2019 ኣብ ጆርጅታውን ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ፡ ኣብ መንጎ ናይ ከባቢና ሽማግለታትን 
መንእስያትን ብዝተበጽሔ ስምምዕ ፡ነዚ ንነዊሕ እዋን ብፈላላይን የዕናውን ሜላታት መራሕቲ ህግደፍን፡ ገለ 
ካብ ሰቦም ንላዕሊ ተገደስቲ ብምምሳል ዝንቀሳቀሱ ውልቀሰባትን፡ ፋሕ ኢሉ ዝነበረ ናይ`ዚ ከባቢና ኤርትራዊ 
፡ ሓደ ስሉጥን ሓያልን ባይቶ ንኽህልዎ ብዘቖመን ስለስተ ኣካላት ፡ እቲ ሓይሊ ዕማም ኣብ ስራሕ ይርከብ። 

እዚ ዝሰላሰል ዘሎ  ዘይሻርነታዊ ዕማም፡ ንኹሉ ኣባል ሕብረተሰብና ኣብ`ዚ ዞባ ንምሕያል ኮይኑ፡ ብሓባር፡ 
ብዘይ ኣፈላላይ፡ ንመሰል ህዝብናን ልኡላውነት ሃገርናን ዝቃለሰሉ ሃዋህው ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። እዚ 
ማለት ከኣ፡ ዘለው ውልቀ ሰባት፡ ኣባላት ጉጅለታት ይኹኑ፡  ውድባት፡ ከም ውልቀ ሰባት ዝካፈሉሉ ፡ ብቅሉዕን 
ደሞክራስያውን ኣገባብ፡ ሓደ ሕጋዊ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ዝውንኖ፡ ማሕበር ንምትካል ኣብ ስራሕ ይርከብ። ዝነበረ 
ሕሉፍ ዕንቅፋታት ሕርሕራይ ገይሩ ስለ ዝመሃረና  ከኣ ፡ በላሕቲን ቅኑዓትን ውፉያትን ንህዝቦም ዘገልግሉን 
መንእሰያት ብምልላይ፡ ብለባማትን ኣስተውዓልትን ኣያታቶምን ኣደታቶምን ኣቦታቶምን ዝሕገዝሉ፡ ናይ 
ሓባር፡ ሓያል ጥምረት  ንምቛም ይጽዕር።  

እዚ ሕጂ ኣጓኒፉና ዘሎ ከቢድ ገድሊ፡ እዋናውን ዘየላቡን ፍታሕ ከምዘድልዮ፡  ኩሉ ኤርትራዊ ዝተገንዘቦን 
ከይደቐሰ ዝሓድረሉ ዘሎን መለለዪ ሂወቱ  ኮይኑ ኣሎ። ንፍታሑ፡ እሂን ምሂን ተበሃሂልና ፡ ብመዘና ዘይብሉ 
ታሪኻዊ ተወፋይነት፡ ንመጀመርታ ግዜ ፊት ንፊት  ተራኺብና፡ ከም ኤርትራውያን፡ ብቕንዕና  ንኽንገጥሞን 
ንኽንፈትሖን ምእካብና፡ መሰታ ዘይብሉ ምልክት ሓድነትናን ፍቕርናን  እዩ። 

ሓድነት፡ ምትእምማን፡ ተወፋይነት፡ ትሕትና፡ ሸቶኻ ኣነጺርካ ምፍላጥ፡ ኩሉ፡  ነቲ ንህዝብና ንምድሓን 
እነሰላስሎ ግቡእ ሰራሕ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ዝገብሮ። 

ክሳብ ትማሊ ብሓባር ንምስራሕ ዝዕንቅፉና ዝነበሩ ሓጹራት፡ ዳርጋ ብምሉኦም፡ ረማዕማዕ ኢሎም እዮም። 
ኩልና ስለ ንፈልጦም ኣብ`ዚ ምትንታኖም ኣየድልን።  

ሕጂ ብምንታይ ንብገስን እንታይ ንምዕዋት ንጽዕርን ከነነጽር ይግባእ።  

ሸቶና፡  ዘለው ፍንፉናት መራሕቲ  ህግደፍ ሚሕኻ ብምድርባይ ፡ ንህዝብና፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ዝውክል 
መንግስትን ቅዋማዊ ሰርዓትን ባዕሉ ንኽተክል ምሕያሉ ኮይኑ፡ ነዚ ንምርግጋጽ፡ ከምቀደምና ፡ ሓቢርና 
ተወፊናን ጸኒዕናን ተፋቒርናን ምቅላስ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ዝተበገሰሉን ዘየላቡ ዕማም ኮይኑ ኣሎ። 

ጉድለታትና ኩሉ ከም ዝግንዘቦ፡  

1. ብወገን ተቓወምቲ ስርዓት ኢሳያስ፡ ኣድማዒ ቃልሲ ይካየድ ከምዘይነበረ ብሩህ እዩ። ኮይኑ ግን፡ እቲ 
ንኸይሓብር ዝተዘርግሓሉ ሸርሕታትን ዝተፈላለየ ብደሆታትን እውን፡ ጸብጺብካ  ኣይውዳእን። ሕጅ 
ግን፡ ሓፋሽ ንጉዳዩ ባዕሉ ስለዝተተሓሓዞ፡ እቲ መሰናኽላት ክፋናጣሕ ይርኤ ኣሎ።እዚ ካብ መዓልቲ 
ናብ መዓልቲ ዝባራዕ ዘሎ ሃልሃልታ ሓድነት፡ ነቲ ሓቀኛ ኤርትራዊ መንፈስ ኣብ ግብሪ ክውን 
ስለዝገበሮ፡ መግለጺ ኣየድልዮን ጥራይ ዘይኮነስ፡ ምግላጹውን ዝከኣል ኣይኮነን።  

2. ብወገን ሰዓብቲ ህግደፍ፡ ጻሕታሪ  ኩናት መን ምዃኑ ብዘየገድስ ፡ ሰራዊት ኤርትራ ምድጋፍን 
ንልእላውነት ሃገር ምክልኻልን ባህርያውን ሃገራዊ ግቡእን ስለዝኮነ ነቅ ዘይብል መጎሰ ይግበኦም። 
ይኹን እምበር፡ እቲ ካብ ተመክሮ ብረታዊ ቃልስና ዝተወርሰ ባህሊ፡ ብፕሮፓጋንዳ መራሕቲ ህግደፍ፡ 



ተሓኺኹ ከምዝተረፈ ምዝካር የድሊ። እቲ  ባህሊ፡ እናተዋጋእካ፡  ካልእ ኩሉ ዕማማትካ ምስላጥ፡ እዩ 
ዝነበረ። ኣብ`ቲ ቀጻሊ፡ ብዘይዕረፍቲ ኣንጻር ቀዳመይቲ  ጸላኢትና፡  ኢትዮጽያ፡ ንዋግኣሉ ዝነበርና 
ግዜ፡  ኩሉ ካልእ ዕማማት ናይ ዝተፈላለዩ ዓውድ ስራሓት፡ ብዘይ ምቁራጽ ይካየድ ነይሩ። ንኣብነት፡ 
ክፍሊ ቁጠባ፡ ክኢላታት ይፈልጥዎን ይቆጻጸርዎን ነይሮም። ዋላኳ ብዙሕ ሕልኽላኻትን ካልእን 
ይንበሮ እምበር፡ ምርጫታት ይካየድ ነይሩ። ዝያዳ ኩሉ፡  ` ኣምልኾ ውልቀ ሰብ` ከይሰፍን፡ ካልእ 
ዕማምትና እና ሳለጥና ንከላኸሎ ኔርና። እዚ ግን ብዘይ መስናኽላት ይኸይድ ኣይነበረን። ውልቀ 
መላኺን፡ ኣምልኾ ውልቀስብን፡ ንኽይነግስ ዝተኻየደ ተሪር ቃልሲ፡ ብዙሓት ብሉጻት ተጋደልቲ 
ሂወቶም ዝኸፈሉሉ ዘይተደብተረ ፍጻሜ እዩ። ታሪኽ ሓደ ህዝቢ፡ ታሪኽ ሓፋሽ ምዃኑ ዝኣምን 
ተጋዳላይ ስለዝነበረ። ኢሳያስ፡ ናይ ገዛእ ርእስና ኣገባብ ኣሎና፡ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ..ወዘተ እና በለ፡ ነቲ 
ክወቅዖ ዝዓጠቀሉ ሸቶ፡ ብዘይ ሕጊን ስርዓትን  ፡ ጥፍኣት ህዝብና ኣስዒቡ። ንህዝብና ኣደዳ ድኽነትን፡ 
ድንቑርናን፡ ግዱድ ሰደትን ገይርዎ። ብምብትታን መንእሰያትና ብምስቁርቛር ዝሓተቱ ኩሉም ከኣ 
ተደቝሰም። ነ`ዚ ኩሉ በደላትን ተሞክሮን ብምዝንጋዕ፡ ሰዓብቲ ህግደፍ ብግርህነቶም ፡ ኢሳያስ ነዚ 
ኩሉ ዕንወታት ን20 ዓመታት ኣብ ህዝብን ሃገርን ከውርድ ዕድል ሂቦም። 

 
እምበር፡ ሕጂ ይኹን ድሕር ሕጂ፡ ክፋል ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾና፡ ጉድለታትና  ኣሪምና ብሓባር 

ንህዝብናን ሃገርናን እነድሕነሉ ግዜ ብምጥማት ጥራይ ኢና ንዕወት። ነዚ ዘይተቐበለ ከኣ ራህዋ ህዝቢ 
ኤርትራ  ዘይደሊ ጥራይ እዩ ክኽውን ዝኽእል።  

 
ንምንታይ እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መግለጺ ኣድለየ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይከኣል ይኸውን። መልሱ ብዘየማትእ 

ብሩህ እዩ። ቀዳሞት ክምስሉ፡ ` ተመሊስካ ትረድኦስ ሓዲግካዮ ኣይትኺድ` ይብሉ። መን ንመ እዩ 
ሓዲግዎ ክኸይድ ሕጂ? ኩልና በብወገና ጉድለታትትን ብልጫታትን ኣሎና።  ` ዘይገብር ኣይጋገን፡ 
ዝገብር ግን እናተጋገየ  ይመሃር`። ካብ ጉድለታትና ኣጸቢቕና ተማሂርና፡ ኩሉ ዝገጥመና ብዶሆታት 
ከምንገጥሞ እናተገሃደ ዝኸይድ ዘሎ ተርእዮ እዩ። ሕጂ ፡ ኢሳያስ፡ ጉልባቡ ቀሊዑ ፡ ህዝቢ ኤርትራ 
ብምንዓቕ ፡ ኩሉ ዝተቓለስናሉ መትክላትናን ክብርታትናን ብምግሃስ፡ ልኡልውነት ሃገርና ከዕኑ 
ብናህሪ ይጎይይ ኣሎ። ነቲ ኣካይዳና፡ ኣካይዳ ጎብየ እዩ እናበለ ዘዐሸዎ ህዝብና፡ በካይዳ ማንቲለ፡ 
ንፍጹም ዕንወትና ክሰርሕ ይርከብ። ስለዚ፡ እንታይነቱን እንታይነት እቶም በጻብዕ ዝቑጸሩ ኮራኩሩን፡ 
ከም ጸሓይ ቐትሪ በሪሁ ኣሎ። መደባቱ፡ መደባት ሳጥናኣል ምዃኖም ተጋሂዱ እዩ። ሕጂ፡ ጽኑዕ፡ 
ሱርበተኽ ተቓውሞ ፡ንህዝብናን ሃገርናን ዘድሕን ዕዮ ይጽበየና። ዓወትና ናይ ግድን እዩ !! 

 
 
ብዕለት 2 የካቲት 2019  ዝተኻየደ ኣኼባ ኣዝዩ ኣድማዒ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ክትዕ ንምቛም እዘን ኣብ 

ታሕቲ ተጠቒስን ዘለዋ ኣካላት ብተጋባእቲ ተኻይዱ። እቲ ቀዳማይ ዝስራዕ ዕማም እንታይ ይኹን 
ንዝብል፡ ህዝቢ ከባቢና ብምጽዋዕ ምምስራት ዘይሻርነታዊ ባይቶ ከባቢ ምዃኑ ተሳማሚዑ።  

 
ንምቛም ባይቶ ህዝቢ ከባቢና  ተዋፊረን ስርሓን ዘሰላስላ ዘለዋ ኣካላት ሓይሊ ዕማም  እዘን ዝስዕባ እየን፡- 
ሀ. ኣካል  ዜና፡ 
ለ. ኣካል መጽናዕትን ምርምርን፡ 
ሓ. ኣካል ሎጂስቲክስን ውዳበን። 
 



ድሕሪ ምቅራብ ጸብጻበን  ፡ ኣብዚ ቑሩብ መዓልታት፡ ገምጋም ተገይሩ ፡እቲ ዓብይን ታሪኻውን ኣኼባ ህዝቢ 
ክጽዋዕ  ይስርሓሉ ኣሎ። 

 
 
ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ! 
ሃገርና ከቢራን ጸኒዓን ትንበር! 
ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና! 
 
ሽማግለ ዞባ ዋሽንግቶንን ከባቢኣን። 
   02/13/2019. 
 
 

 

 

 


