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ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፡ ስድራ ሰማእታት ናይ ምእላይ ሓላፍነትን ሕድርን ኣለዎም 

ብግርማይ በርሀ ገብረሚካኤል (ሽካጎ) 

06/19/2013 

መእተዊ 

       ኣብ ናይ ሽካጎ መደብ ምሕብሓብ ስድራ ሰማእታት ኤርትራ ፡ ንዝያዳ ህዝባዊ ተሳትፎን 

ኣበርክቶን ንምሕያል ፡ ብ 2004 ዓ.ም.(ቅድሚ ሸመንተ ዓመታት) ካብ ተጻሒፉ ዝተዘርገሐ ገለ 

ክፍል ጽሕፍቲ እያ ። ኣብቲ በብዓመቱ መብጻዓታትና ነሕድሰሉ ፡ ማለት  መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ፡ 

እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ምቅራባ ኣገዳሲት እያ ዝብል ኣረኣእያ ስለዘሎ  ቀሪባ  ኣላ ።  

ትሕዝቶ ጽሕፍቲ 

          ዝለዓለ ፍቕሪ ሃገሮምን ህዝቦምን ብመስዋእቲ ንዝገለጹ ጀጋኑ ፡ ብድሕሪኦም 

ንዝገደፍዎም ስድራቤታት ህዝብን መንግስትን ሓላፍነት ወሲዱ፡ ክኣልዮም ዝግብኦም ብዙሓት 

ክህልዉ ከምዝኾኑ፡ ካብ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣትሒዙ ኣይተሳሕተን ። ስለዝኾነ 

ከኣ ኣብ ጉዕዞ ቃልስና ኣብ ንድፊ ሃገራዊ ዴሞክራስያዊ ፕሮግራም ሰውራ ተባሂሉ ዝጥቀስ ዝሰፈረ 

፡ ኣድላይነት ምእላይ ስድራ ሰማእታት ሓደ ክፋል ክባቲ መትከላዊ ዕላማ ናይ ቀዳሞት ሃገራውያን 

ተጋደልቲ ነበረ ። ሕቶ ምእላይ ስድራታት ሰማእታት ፡ ምስ መሰረታዊ ሓባራዊ ሃገራዊ ረብሓታት 

ዝተኣሳሰር ምዃኑ ጉቡእ እምንቶን ተረድኦን ተገይርሉ ፡ ብልገሳን ልመናን ዘይኮነ ፡ ብሓላፍነት 

ዝመልኦ ዘይተርፍ ሃገራዊ ዕማም ክረኣ ምዃኑ ጥርጥር ይግበረሉውን ኣይነበረን። 

          ሃገራዊ ናጽነት ከምጽኡን ንዝተረኽበ ዓወት ከይድፈር ክሕልዉን ሂወቶም ዝወፍዩ ፡ 

ሃገር ፡ ሃገራዊ ዕላማን ክውረስ ዝግብኦ ሕድርን እንተዘይኮይኑ ፡ ካልእ ንደቆም ኮነ ንስድራቤቶም 

ዝገደፍዎ ፍሉይ ሃብቲ የለን ። ፍትሕን ዴሞክራስያዊ ኣረኣእያታት ጠባያት ሰረት ዘለዎ ባህሊ ዓዲ 
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ኣቦኦም ዝወረሱን ካብ ናይ ውልቆም ናይ ብዙሓት ሓባራዊ ጥጡሕ ናብራ ከምጽኡ ዝሓለፉን 

ብምዃኖም ፡ ንዝተሰውእሉ ዕላማ ብጉቡእ ክንትርጉሞ ናይ ኩሉና ሃገራውያን ሓላፍነት እዩ ። 

       ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ንነብር ኤርትራውያን ፡ ህሉዋት ኮይና ቤተ ሰብና ክንድግፍ ጽቡቅን 

ዝናኣድን ጉዳይ እዃ እንተኾነ ፡ ንሃገርን ህዝብን ሂወቶም ንዝኸፍሉ ጀጋኑ ፡ ንዝገደፍዎም ክእለዩ 

ዝግብኦም ፡ ከምቲ ንደልዮ ጡጡሕ ኣገባብ ኣተኣላልያ ብዘይምፍጣርና ንጉሄሉን ጉቡእና ዘጉደልና 

ኮይኑ ዝስማዓና ምዃኑ ፡ ኩሉ ጸገማት ዝራኣየን ታሪኻዊ ቃልሲ ህዝብና ዝፈልጥን ዝስሕቶ 

ኣይኮነን ። 

        ዋላ እዃ መንግስቲ ኣብ ኢዱ ንዝህሉ ዘይበቆ ፡ ብዘለዎ ትሕዝቶ ዝገብሮ ብዙሕ 

እንተኾነ ፡ ንሕና ኣብ ወጻኢ ንነብር ዜጋታት ግን ፡ ከምቲ ዝድለ መሰረታዊ መፍትሕታት ከምጽእ 

ዝኽእል ሓጋዚ መንገድታት ክንፈጥር ኣይካኣልናን ። ወዮም ኣብ ቃልሲ ሃገርና ኣዝዮም ዝተሃስዩ 

ንዘለኣለም ተጻጊሞም ይንበሩ ዝብል ኣተሓሳስባ ከምዘይብልና ርዱእ ኮይኑ ፡ ንናይ ሓባር ጸገማት 

ብፍትሓዊ መንገዲ ሽግራትና ንፈትሓሉ ኣገባባት ከነማዕብል ይግባእ ።  

       ኣብዚ ዴሞክራስያዊ ኣገባብ ኣሰራርሓታት ብዝበለጸ ከነማዕብል ብተግባር ኣብንስረሓሉ 

ዘለናሉ ጊዜ ፡ ከምቲ ንደልዮ ከነዕውቶ ንደሊ እንተኾይና ፡ ብመጀመርያ ነፍሲ ወከፍና ዴሞክራስያዊ 

ኣረኣእያታትን ፍትሕን ክህልወና ከምዝግባእ ንስሕቶ ኣይኮናን ። እምባኣርከስ ኣብዚ ናይ ህንጸት 

ሃገርን ምዕቃብ ናጽነትን ሉኡላውነትን መድረኽ ፡ ጉቡእናን ሓላፍነትናን ብተግባር ምትርጓምን ነቶም 

ናብዚ ዘለናዮ ደረጃ ዘብጹሑና ጀጋኑ ፡ ንዝገደፍዎም ስድራቤታት ምድጋፍ ይጽንሓለይ ዘይባሃለሉ 

ጉዳይ እዩ ። ናይ ተቓላሳይ መንፈስ ዝመልኦ ባህሊ ህዝብና ሕጂውን ከምወትሩ ብኽብሪ ክዕቀብ 

ይግባእ ። 

     ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ህዝብና ብገዛእትን ወረርትን ዝተፈጥረ ጸገማት 

ብጉቡእ ክንኣልዮ እንተዘይኪኢልና ፡ ዓቕምና ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ክንገብር ዘይንደሊ ተኾይና ግን ፡ 

ኩሉ ንብሎን ከነዕውቶ ንደሊ ዕላማታትን ዊዒሉ ሓዲሩ ዝሰምዖ ዘይብሉ ኮይኑ ከምዝተርፍ 
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ዘጠራጥር ኣይኮነን ። በንጻሩ ከኣ ብጉቡእ ተሰሪሕናሉ ካብዚ ንላዕሊ ከነማዕብሎ ብዙሕ ዕድላት 

ከምዘሎን ፡ ጽባሕ ንጉሆ ህዝብና ተመዓራርዩ ዝዓብየሉ ንምርኣይ ኮነ ፡ ሓርበኝነት መሊሱ ሰሲኑ ፡ 

ንፈትዋ ሃገርና ብዝያዳ ተሓልያን ተኸቢራን ንቅድሚት ክትውንጨፍን ፡ ዝማዕበለ ፍትሕን ዴሞክራስን 

ዓብዪ ቦታ ዝሕዘሉ ጉዕዞ ንምጥጣሕ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ሓጋዚ ግደ ክህልዎ እዩ ። 

       ከብድኻ ብጉድሉ ፡ ዝባንካ ብዕርቑ ፡ ክህሉ ዝኽእል ዓይነት ዴሞክራሲ ፡ ንውሑዳትን 

ንኻልኦትን ዘገልግል ፡ ብፍትሓዊ ዓይኒ ክረኣ ኮሎ ፡ ስንኩልን ጎደሎን ምስ ሕሉፍ ቃልሲ ህዝብና 

ዘይቃዶን ካብ ምኳን ሓሊፊ ካልእ ኣይኮነን ። እቲ ሓቀኛ ህዝባዊ ዴሞክራሲ ፡ ምስ ቁጠባዊ 

ምምሕያሽ ናይቲ ሓፍሽ ህዝቢ ዓብዪ ምትእስሳር ዘለዎን ምስኡ እናማዕበለ ዝኸይድን ምዃኑ 

ተረዲእና ብቁጠባዊ ሸነኽ ተሃስዩ ዘሎ ወገና ክንሕግዝን ተተሓሒዝና ክንምዕብልን ተዓጢቅና 

ክንሰርሕ ሓላፍነትን ሕድርን ኣሎና። 

     ብዓቕምና ክንፈትሖ ዝግባኣና ጸገማት ክንፈትሕ እንተኺኢልና ፡ ቑጠባዊ ትሕዝቶ ሃገርና 

ብምምዕባል፡ ፖሎቲኣውን ስነሓሳባውን ኣረኣእያታትና ብቕጻሊ ብምምሕያሽ ፡ ካብ ዝኾነ 

ተጽዕኖታት ነጻ ኮይና ብናይ ገዛእ ርእስና መንገድታትን ኣገባባት ኣሰራርሓታትን ንቅድሚት 

ብምውንጫፍ ናይ ድንግል መሬትናን ባሕርናን ተጠቀምቲ ባዕልና ክንከውን ኢና ። ሕብረተ ሰብና 

ኣብ ንቕሓት ዝተሞርኮሰ ሓድነት ፡ ሕውነትን ምጽውዋርን ብዝበለጸ እናደልደለ ንቅድሚት 

ክውንጨፈሉ ዝኽእል ዓቅምታት ስለዘለዎ ፡ ካብ ግዳም ፊደላት ዘቑጽርዎ ኣየድልዮን እዩ ። ጊዜያዊ 

ስእነትን ድኽነትን ናይ ህዝብና መዝሚዞም ኣብዘይ ቦታኦም ዋናታት ክኾኑ ዝደልዩ ኩሉ ጊዜ ካብ 

ግዳም ዘማዕድዉ ከምዘለዉ ክንስሕቶ ኣይግባእን ። ብተብግሶ ሃገራዊ ሓላፍነትን ፡ ብዝተገድፈ 

ሕድርን ነፍሲ ወከፍና እንተሰሪሒናን እጃምና እንተኣበርኪትናን ፡  ሃገርና ብዝማዕበለ ደረጃ ተሃኒጻ ፡ 

ዝያዳ ናይ ኣእምሮ ዕርፍቲ ንረኽበሉ ፡ እናዋዓልና እናሓደርና ንሕጎሰሉ ኩነታት ከምንፈጥርን ናብ 

ኤርትራ ኣብ ነኸደሉ ጊዜ የማና ጸጋምና ኢዱ ዝመልኣሉ ሕጉስ ገጻት ከምንሪኢን ዘጠራጥር 

የብሉን ።   


