
. 

ቃል ሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ (ሃ.ኮ.ሰ.ኤ.) 
ብኣጋጣሚ ባሕቲ ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት 

 

 

ባሕቲ ግንቦት፡ ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ብደረጃ ሃገር ንመበል 24፡ ብደረጃ ዓለም 

ድማ ንመበል 125 ግዜ ትኽበር ኣላ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት 

ኤርትራ (ሃ.ኮ.ሰ.ኤ.) ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ብሓፈሻ፡ 
ንሰራሕተኛታት ድማ ብፍላይ፡ እንቋዕ ነዛ ሕላገት ምዕባለን መሃዝነትን ዝኾነት ክብርቲ ዕለት 
ክንዝክር ኣብቃዓና ይብል። 

 
ሓደ ግንቦት፡ ሰራሕተኛታት ዓለም ብዘይ ዝኾነ ይኹን መፈላለዪ ረቛሒታት፡ ዝሓለፈ 
ጉዕዞኦም ገምጊሞም መጻኢኦም ዝትልሙላ ድልድል መላግቦ እያ። መላእ ሰራሕተኛ፡ ኣብዛ 
መላግቦ’ዚኣ ኮይኑ ንድሕሪት እንከቋምት፡ ኣብ ህንጸትን ምዕባለን ዓለምና፡ ኣብ ምምሕያሽ 
መነባብሮ ህዝቢ፡ ኣብ ምትራር ኣህጉራዊ ምሕዝነት ሰራሕተኛታትን ተዛማዲ ጉዳያትን 
ብዝገበሮ ኣስተዋጽኦ ክሕበን እንከሎ፡ ብመንጽሩ ሰብኣውን ሕጋውን ክብርታቱ ንምርግጋጽ 
ዝሰገሮ ብድሆታትን ተጻብኦታትን ዝኸፈሎ ኩሉ ዓይነት ዋጋን ንጽንዓቱ ዝያዳ ይድርዖ። 
ኩሉ’ቲ ዝተሰነደን ዘይተሰነደን ቃልሲ ምንቅስቓስ ሰራሕተኛታት ዓለም ምስ’ቲ ክቡር ዕላማኡ 
ተንጸንቢሩ ድማ፡ ንባሕቲ ግንቦት ኣብ ዝበረኸ ቦታ የቐምጣ፡፡ 

 

“ኣብ ታሪኽ ግዳሰ ዘይብሎም፡ ንሕሉፍ ታሪኽ ክደግሙ ይቕሰቡ” ዝብል ፍሉጥ ጥቕሲ ኣሎ። 
ክንዲ ዝኾነ፡ እዛ ክብርቲ ዕለት’ዚኣ፡ ሰራሕተኛ ኣብ ሕሉፍ ታሪኹ ዓቲቡ ብምስትብሃል፡ 
ኣብዚ ህልው መድረኽ’ከ እንታይ የድሊ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ኣልዒሉ ዝዝትየላ፡ ቀላሲት 
መጻኢ ዕድሉን ዕድል ህዝቡን እያ። እቲ ምንታይ፡ ሰራሕተኛ መትኒ ቁጠባዊ ድንፍዐ ጥራይ 

ኣይኮነን። ነፍሲ-ወከፍ ሕብረተሰብ ተሳንዩ ዝኸደሉ ኩነት ኣብ ምፍጣር፡ ሰላምን ውህደትን 
ሃገራት ኣብ ምርግጋጽ ግደ ሰራሕተኛ ዓቢ እዩ። መስርሕ ቃልሱ ከኣ ደው ዝብል ኣይኮነን፡፡ 

 



ንኹሉ ብሩህ ኮይኑ ከምዘሎ፡ ውድዓዊ ኩነታት ሰራሕተኛታት ዓለምና፡ ሎሚ’ውን 
ሰራሕተኛታት ብዝሓየለ ኣገባብ ንምሕዝነት ክቃለሱ ዝድርኾም እዩ፡፡ እቲ ድሕሪ ዝሑል 

ኩናት ኣብ ዓለምና ዝተስገደደ ስርዓተ ፖለቲካዊ ቁጠባ “ሓደ ዓይነት ዓቕን ንኹሉ ይገጥም” 

(One size fits all) ብዝዓይነቱ ኣከያይዳ፡ ዕድላት ዕዮ ብምርማስ፡ ኩነታት ሰራሕተኛታት 
ኣጸልሚቱ፡ ጋግ ማዕርነት ዘስፍሐ እዩ። ጽልውኡ ድማ ገና ኣየብቅዐን። ብስስዐ ዝምራሕ 

ምዕራባዊ ፍልስፍና፡ “እቲ ናተይ-ናተይ፡ እቲ ናትካ ድማ ንዛተየሉ” (What’s mine is 

mine, What’s yours is negotiable) ብዝብል ሕልናን ንሕስያን ዝጎደሎ መርሓ ሓሳብ፡ 
ንሕብረተሰብ ዓለም ብሓፈሻ፡ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ንዝርከብ መላእ ሰራሕተኛ ከኣ ብፍላይ፡ ካብ 
ማእከላይ ደረጃ መነባብሮ ናብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ኣውሪድዎ’ዩ ዝርከብ። ግዳይ ናይዚ 
ኩነት’ዚ ዝኾነ ሰራሕተኛ ከኣ፡ ብተስፋ ምቑራጽ፡ ውሕስነቱ ብዘይተረጋገጸ መገዲ ናብ ስደት 
ከምርሕ የገድዶ ከምዘሎ ርኡይ እዩ። 

 
እዚ ካብ ስደት ዝያዳ ፍልሰት ክትብሎ እትኽእል ኣብ ሳልሳይ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ተርእዮ፡ 
ንኣፍራዪ ሓይሊ ሰብ ኣብ ርእሲ ምምህማኑ፡ እቶም ስደተኛታት፡ ኣብተን ዝተሰደዱለን ሃገራት 
ብዓይኒ ምሽማው ዘቤታዊ ዕዳጋ ዕዮ ተጠሚቶም፡ ግዳይ ጽልእን ጎነጽን ከምዝኾኑ እዩ 
ዝገብሮም ዘሎ። ሽቕለት ኣልቦነት ከኣ፡ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ 
ይርከብ፡፡ 

 
ኤርትራ ከም ኣካል ሕብረተሰብ ዓለም፡ ብህልው ዓለማዊ ኩነታት ክትጽሎ ባህርያዊ’ኳ 
እንተመሰለ፡ ካብ ፈለማኡ ብመትከል ርእሰ ምርኮሳ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈኖ ኩሉ መዳያዊ 
ዕብየት ክትክተል ብዘውጽኣቶ ስትራተጂ ስለዝተመርሐት፡ እንሆ ሎሚ ምስ ኩሉ ግዳማዊ 
ተጻብኦታት ድልዱል ልምዓታዊ መሰረት ኣብ ምንጻፍ ትርከብ። ከምዝፍለጥ ኤርትራውያን 
ሰራሕተኛታት ብሓባር ናይ ምስራሕ ባህሊ ዘለዎም እዮም። በዚ ምኽንያት፡ ካብቲ ብሓባር 

ዝሰላሰል ሃገራዊ ልምዓት ውልቀ-ሰራሕተኛ ከምዝረብሕ ኣጸቢቖም ብምስትውዓል፡ ግዝያዊ 
ክብሪ መነባብሮ ተጻዊሮም፡ ንሃገራዊ ቁጠባዊ ዕብየት ብትግሃት ክሰርሑ ጸኒሖምን ኣለውን፡፡ 
ብርግጽ ድማ፡ ኩሉ ዜጋ ኣብ ዘዝተዋፈረሉ ዓውዲ ቁጠባ፡ ብሓላፍነትን ተወፋይነትን 
ምስዘበርክት፡ ኣፍራይነት ሰሲኑ፡ መላእ ህዝቢ ተኻፋሊ ሃገራዊ እቶት ክኸውን ዕድል ዝኸፍት 
እዩ። ድኽነትን ድሕረትን ታሪኽ ኮይኑ ክተርፍ ዝኽእል ከኣ፡ ዜጋታት ኣብ ሃገርካ ሰሪሕካ 
ክትልወጥ ከምትኽእል እምነት ምስዘሕድሩ ጥራይ እዩ፡፡ 

 

ናይ ሎሚ ዓመት ባሕቲ ግንቦት፡ “ኩለንትናዊ ብቕዓት ንልዑል ፍርያት!” ብዝብል መሪሕ ቴማ 
እያ ትኽበር ዘላ። ሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ከኣ፡ ሞያ፡ ፍልጠትን ንቕሓትን 
ዝዓጠቐ ሰራሕተኛ ኣበርክቶኡ ኣብ እቶታውነት ዕዙዝ ምዃኑ ብምእማን፡ ንትምህርትን 
ስልጣናን ልዑል ኣተኩሩ ሂቡ ክሰርሓሉ ጸኒሑን ኣሎን፡፡ ብኣጋጣሚ’ዛ ዕዝዝቲ ዕለት ከኣ፡ 
ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ኮነ ኩሎም ኣካላት ሕብረተሰብ ብቕዓትን ክእለትን 
እንተደሊቦም፡ ረብሓኡ ንሃገርን ህዝቢን ምዃኑ ብዕምቈት ብምግንዛብ፡ ንምዕዋቱ ኣበርቲዖም 



ክጽዕቱ ይጽውዕ። 

 

ዕድመ ንባሕቲ ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት! 

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና! 
ሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ 

ኣስመራ፡ 1 ግንቦት 2015 

 


