
 

2021ጻማ ነዊሕ ቃልስን ሓያል መኸተን ንልምዓት ትዕድም ዓመት።  

     ህዝቢ ኤርትራ ዘጋጠምዎ ተጻብኦታት ቆጺርካ ዝጭረሱ ኣይኮኑን። ብዓይነቶምን ኣመጻጽእኦምን ኣበየ 
መድረኹ ዝነበሮም ሜላታት ክትሓስቦም ከሎኽ ኣዝዮም ዘደንጽዉ እዮም።  ነቲ ካብ ቀረማን ርሑቕን 
ዝዕዘብ ህዝቡቢ ዓለም ቃልስና እንኳንዶ ክዕወትስ ይትረፍ ንውሑዳት ዓመታት ክቕጽል እዩ ዝብል ሓሳብ 
ወይ ርእይቶ ኣይነበሮምን። ምኽንያቱ፡ 1) ቁጽርና ብመንጽር ብዝሒ ገዛእትና ይኾን ሓብሓብቶም ክርኤ ከሎ 
ንጣብ ማይ ኣብ ባሕሪ ስለ ዝኾነ። 2) ቁጠባዊ ትሕዝቶና ምስ ጸላእትና ክመዘዘን ከሎ ባዶ ምስ ሚእቲ ስለ 
ስለ ዝነበረ።  3)ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሓዊ ምዃኑ ኣሚና ትድግፍ ሃገር ብዘይምንባር። እተን ኣብ ገለ 
እዋን ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝድግፋ ዝነበራ ሃገራት ሒዘንኦ ዝነበራ መርገጽ ናብ ፍጹም ዕንወት 
ዝተመርኮሰ ስለ ዝነበረ። 4)ብርተታዊ ቃልሲ ገና ኣብ  ዕሸልነቱ ከሎ ዘጋጠመ  መሰናኽላት ክሳብ ኣብ ውግእ 
ሕድሕድ ዘብጽሔ ስጉምትታት። 5)ካልኦት ብዙሓት ረቛሒታትን። 

     ኩሉ ብሳላ ውሕሉልን ውፉይ መሪሕነት ህ/ግንባር፡ ንጹር ዓላማ ጽፉፍ ውደባን ተሳትፎ ሓፋሽ ኣብ 
ቃልስን ስለ ዘረጋገጸ እቲ ኣይሰርርን ተባሂሉ ዝንገረሉ ዝነበረ ቃልሲ፡ ንበሃልቱ ዘስደመመ፡ ንኹሎም 
ተሓባበርቲ ገዛእቲ ዘደንገጸ ነጻነት ኤርትራ ተረጋገጸ። ብረፈረንዱም ብሙሉእ ድምጺ ንነጻነት ድማ ተደርዔ። 
እቲ ብድሕሪ ነጻነት ኤርትራ ሰላምናን ጎደና ምዕብልናናን ከይረጋገጽ፡ ሓድነትና ክበታተን ብጃንዳን 
ሓብሓብታን ኮምኡውን ብሃሱሳት ደቂ ሃገር ዝግበር ዝነበረ ናይ ተጻብኦ መፈንጠራታትውን ንምምብርካኽና 
ዝተኻተደ ቃልስታትን ዝወሰዶ ግዜን ቀሊል ከምዘይነበረ፡ ብኣንጻሩ ንምብድሁ ዝተራእየ ጽንዓት ስምረትን 
ብልሕታትን ብዘገርም መልክዕ ንኹሉ ኣላሽ ኣቢሉ ዳግም ንዓመጽትን ጠላማት ደቂ ሃገርን ኣንጭዋ ኣብ 
ማይ ከምዝኣተወት ጌሩ ብዓወታት ጸብለል ኢሉ ወጸ።  ኣብዚውን ነተን ንመዋእል መንነትና ሓኺኸን 
ፋሕብትን ከብላናሞ፡ ሃብቲ ሃገርና ክምዝምዛ ዝሓስባን ዝሰርሓን ዝነበራ ገበቲ ድልየተን ሕልሚ ኮይኑ 
ክተርፍ ተገሩ እዩ። ኣብዚ ንርድኦ ነገር እንተሎ ናይ ዓወት ወሳኒ ብዝሒ ሰብን ኣጽዋርን ሃብትን ዘይኮነ፡ 
ውፉይ መሪሕነት ዉፉያት ሰራዊት ዘፍርን፡ ህዝቡ ወዲቡ ኣብ ቃልሲ ዘሳትፍን ምዃኑ ህዝባዊ ግንባር 
ብተግባር ኣብ ዓለም ኣመስኪሩ እዩ።  ብዝሒ ሰባት፡ ኣጽዋር፡ ሃብቲ፡ ግደ የብሉን ማለት ኣይኮነን። ስለ 
ዘለዎ ስንና ነኺስና ኣብ ሓቂ ተሞርኲስና ከም ንዕወት ስለ ዘይተዋላወልና  ኣብ ዓወት ዝበጻሕና። 

     ሕጂ ድሕሪ’ዚ ኩሉ ቃልሲ ቆንጠጠፈ ኮይና ሰላምናን ሰላም ጎረባብትናን ክትዘርግን ማእለማ ተንኮላት 
ክትፍሕስ ዝነበረት ጁንታ ህወሓት፡ ድሓን ትእቶ ዓመተ ምህረት 2020 ምስኣ ለኪማታ ከይዳትሉ ዘላ ንዓና 
ምስ ጎረባብትና ናብ ሰናይ ጉርብትናን ሓቢርካ ናብ ጉዕዞ ምዕብልና ነምርሓሉን ንተሓጋገዘሉን፡ ከምኡውን 
ጸጥታናን ከባቢና ነውሕሰሉ መድረኽ በጺሕና ኣሎና።  ህዝንጸት ሃገር  ልክዕ ካብቲ ሃገር ንምምጻእ ዘርኣናዮ 
ስምረትን ቃልስን ጽንዓትን ተወፋይነትን ዝፍለ ኣይኮነን።  ናይ ገዛእ ርእሱ ብድሆታት ኣለዎ። እንተኾነ ግን 
ንዓና ንኤርትራውያን ነቲ ደማዊ ኲናት ዝሰዓርና ነዚ ኣብ ግዜ ሰላም ዝግበር ቃልሲ ንህንጸት ሃገር እንታይ 
ይእግመና? እቲ ኣወዳድባን ኣገባብን ኣብ ግዜ ስወራ ዝተጠቐምናሉ መስርሕ ምስ ዘሎናዮ መድረኽ 
ኣወሃሂድና ሃገርና ምህናጽ ዓመተ ምህረት 2021 ዳግም ህንጸታዊ ሰውራ ነካይደላ ዓመት ከም እትኸውን 
ምግባራ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ተሳትፎ እትጠልብ ዓመት እያ።     

ሰማእታትና ክዝከሩ ይንበሩ                                                                                                         
ዓወት ንሓፋሽ                                                                                                              
ገብረንጉስ መስመር                  

       



      

 


