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ዝŒረ-ዓመት ናጽነት ኤርትራ 2020 ƒብ ƒስመራ 
 

ƒብዚ መÅል 28 ዝŒረ-ዓመት ናጽነትና እንጽምብለሉ ዘለና እዋን፡ ሰብƒዊ ÷ነት ህዝቢ ኤርትራ Ãብ ምውዳእ 
ባዕዳዊ ግዝƒት ኢጣልያ ƒትሒዙ፡ ƒብቲ ƒዝዩ ዚŸፍ¡ ÷ነታት ምህላዉ ƒዝዩ ዘሐዝን ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ 
ንƒስታት ዕስራ ዓመታት፡ ብëስሩዕ፡ ሰፊሕን ጕሉሕንí ግህሰት መሰረታዊ ሰብƒዊ መሰላቱን ሓርነታቱን Àሳቐ 
ጸኒሑ። ƒብ …ተማታት ይÊን ƒብ ገጠራት፡ መባእታዊ ውሕስነት ህይወት —ነ ብቑዕ ቀረብ መሰረታዊ ጠለባት 
ተሓሪሙ። ብŒቱር ሕጽረት መግቢ፡ ዚስተ ማይ፡ ƒባይቲ፡ ሓይሊ ኤለŒትሪŒ፡ ƒፋውስ፡ ወዘተ.፡ ይሳቐ 
ƒሎ። እቲ ግጉይ ሜላዊ ምርጫታት፡ ዝሩግ ƒ…ያይዳን ዚባŸነ ዕድላትን ናይቲ ነብሰ-ሳሳዪ ስርዓት፡ ንህዝቢ 
ኤርትራ ƒብ ƒሰቃቒ ÷ነት ናይ Œቱር ድኽነት ሸሚሙዎ ይር…ብ። 
 

…ተማታትን ወደባትን ኤርትራ ትርኢተን ተደዊኑ ምስሊ ናይ ምትሃተ …ተማታት ለቢሰን፤ ƒÃላውን 
ማሕÅራውን ትሕተ-ቅርጺታትና ቈንቊኑ፤ ቍጠባና ዓንዩ። ፍጹም ብሕትውና ሓውሲ-መንግስታዊ 
ኩባንያታት ህግደፍ ነቲ ƒብ ሓደ እዋን ሰሲኑ ዚነÅረ ብሕታዊ ጽላት ጨፍሊቑ ƒባሪሩዎ።                           ድራር-
ዕለታውን ንግዳውን ሕርሻ፡ ናይ ምስናዕ ኢንዳስትሪን ƒገልግሎታትን ኤርትራ ተረሚሱ። ሓደ ብሕማም ስርቂ 
ዚተለኽፈ ስርዓት፡ ምስ ስŒፍታ-ƒልቦ ናይ ግዳም ƒውፈርቲ ብምትሕብባር፡ ንእትዋት ናይቲ ልዑል መኽሰብ 
ዘለዎ ዕደናዊ ጽላት ምዝማት ይቕጽል ƒሎ። 
 

ኤርትራ ሎሚ ብስብርባር ናይ ዘይተማል¡ ትጽቢታት፡ ናይ ዚተጠልመ መብጽዓታት፡ ናይ ዚÅነነ ተስፋታት 
ሓርነት፡ ፍትሒን ግስጋሴን ጋዕዝያ ትር…ብ። ዕስራን ሸሞንተን ዓመታት ድሕሪíቲ Œዉን ÷ነት ናጽነት፡ ህዝቢ 
ኤርትራ ብሓለንጊ ምልÃዊ ስርዓት እናተገርፈ፡ ብዘይተƒደነ ጭቈናን ቀጻሊ ዘይቅሳነትን ይሳቐ፣ ዓቢ ቍጽሪ 
መንእሰያት ኤርትራ Ãብቲ ƒደራዕ ምህዳም ይቕጽሉ ƒለዉ። እቲ …ይሲ ስርዓት ንተኽእሎ ምዕባለ ኤርትራ 
ናብ ሓንቲ ራህዋ ዚሰፈና ዞባዊ መነሃርያ ንግዲን ዕምርቲ ማእ…ል ኢንዳስትርን ƒገልግሎታትን ንŸይትዓቢ 
ዓጊቱ። 
 

ዋላí‘ ዘይርጉእ እንተሃለወ፡ ƒዋጅ ሰላም ምስ ኢትዮጵያን ምልዓል እገዳ ሕቡራት ሃገራትን ነተን እቲ ስርዓት፡ 
ብግብሪ፡ ወተሃደራዊ ƒገዛዝƒ ንምስግዳድ፣ ግዴታዊ ደረት-ƒልቦ ንጡፍ ሃገራዊ ƒገልግሎት ንምስልሳል፣ 
ትእዛዛዊ ናይ ኩፖን ቍጠባ ንምŒያድ ዚጥቀመለን ዚነÅረ ቀንዲ መመሳመሲታት ƒልጊሱወንíዩ። ምእላይ 
ናይዘን Œልተ መመሳመሲታት እዚ¡ን ግድነት ናብ ምብቃዕ ናይቲ ዘባህርር ቍጠባዊ ዕንወት፡ ፖለቲÃዊ 
ልምሰትን ማሕÅራዊ ዝርገትን ኤርትራ …ምርሕ ይግባእ። ኤርትራ ነቲ ዘይተርፍ ጕዕዞ ንሓድሽ ደሞŒራስያዊ 
ƒ…ያይዳ Àትብገስ ይግባእ። 
 

Àኖíቲ ƒብቲ ዚሓለፈ ርብዒ ዘመን ዚተፈጸመ ጥልመት መÅገሲ ዕላማታት ናይቲ ጽንኩርን 
ዚተናውሐን ፖለቲÃውን ብረታውን ቃልሲ ህዝብና፣ ƒብዚ እዋንíዚ ƒብ ልዕሊ ልዑላውነት ኤርትራ 
ብጕልባብ ëሰላምን ምሕዝነትንí ጸሊም ደÅና Œድዓት የንጸላሉ ƒሎ። ነዚ ብድሆíዚ ንምግጣምን ነቲ 
ውዲት ንምፍሻልን፡ ÷ላትና ኤርትራውያን ብስምረት ንምስራሕ Œንለዓል ግዜኡ ƒኺሉ ኢዩ። ነዚ 
ጠላምን …ዳዕን ስርዓት ሓንሳብ ንሓዋሩ ንምእላይ፡ ብዚለዓለ ጥምረት ምስ መንእሰያትና ብሓባር 
ንማዕÅል ëይƒŒል!í ናብ Œዉንነት ëለውጢ ሕጂ!í ንምቕያር ብመንፈስ ልዑል ሃገራዊ ሓላፍነት 
ንÅገስ።  
 

ናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ Àትነብር ኢያ። ስርዓታት ይመጹን ይŸዱን ኢዮም። እዚ ህሉው 
ውልቀ-ምልÃዊ ስርዓት ƒብ ናይ ጽልግልግ ህሞቱ ኢዩ ዘሎ። ብርግጽ፡ ለውጢ ƒብ ኤርትራ 
Àመጽእ ኢዩ፣ ደንጕዩ ዘይ—ነስ ቀልጢፉ። ፖለቲÃዊ ሓይልታት ኤርትራ ƒብ ውሽጢ ሃገር ዚሰሰነ 
ብኤርትራውያን ዚዝወር መስርሕ ለውጢ ንምድራኽ ይዳለዉ ƒለዉ ዲዮም፧ እቲ ብዝያዳ ዘገድስ 
ድማ፡ ንሕና …ም ህዝቢ፡ ብዛዕባíቶም ዓÅይቲ፡ ዚተሓላለ⁄ን ብዙሕ ገጻት ዘለዎምን ብድሆታት 
ናይ ስግግር ናብ ቅዋማዊ፡ ደሞŒራስያውን ተሓታትን ስርዓተ መንግስቲ ምሉእ ግንዛÅ ሃሊዩና፡ 
ንምምÃቶም እ⁄ል ምድላው ንገብር ƒለና ዲና፧  
 

ብጥምረት ƒብ ናይ ሓባር ዕላማ፡ ብምሉእ ልብና እንተሰሪሕና፡ መÅል 29 ዝŒረ-ዓመት ናጽነት 
ƒብ ƒስመራ ንምጽንባል ብርግጽ ŒንŒእል ኢና!  
 

ዘልƒለማዊ ሓÅን ንሰማእታትና! 
ዕድመ  ንናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ!  


