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ቃል ሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ  

ብኣጋጣሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት - 2017 

ናይ ሎም-ዘመን ባሕቲ ግንቦት - ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ኤርትራ፡ 
ብደረጃ ሃገር ንመበል 25፡ ብደረጃ ዓለም ድማ ንመበል 127 ግዜ ኣብ 
እትበዓለሉ ዘላ እዋን፡ ሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ (ሃኮሰኤ)፡ 
ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ብሓፈሻ፡ ንሰራሕተኛታት ድማ 
ብፍላይ፡ እንቋዕ ናብ’ዛ መዓልቲ መሰል፡ ኣፍራይነትን ምስኡ ዝኸይድ ክብሪን 
ዝዀነት ረዛን ዕለት ኣብቅዓና ይብል።   

ባሕቲ ግንቦት፡ ዓለም-ለኻዊት ዕለት’ያ። እዚ ዘርእየና እንተ ሃልዩ ድማ፡ ሰብ፡ 
ሕብሩ፡ ዓሌቱ፡ ጾታኡ፡ ቋንቋኡን መበቈሉን ብዘየገድስ፡ ድሌታቱን ክነብሮ ዝህቅን 
ህይወትን ፍልልይ ከም ዘይብሉ’ዩ። ሰራሕተኛታት መበል 19 ክፍለ-ዘመንን 
ቅድሚኡን፡ ነቲ ነገራውነት ልዕሊ ሰብኣውነት ሰሪዑ ሕብረተ-ሰባት ዝሃመሸ፡ ሕሱም 
ኣተሓሕዛ ሰራሕተኛታት ብመንጽር ግዜን ክብደት ዕዮን ልማዱ ዝገበረ፡ ኪኖኡ 
ብምኻድ ድማ መጕዳእትን ሞትን ሓያሎ ሰራሕተኛታት ዘስዓበ ኢንዱስትርያዊ 
ሰውራ፡ መኸተምታ ክገብሩሉ ህይወቶም በጅዮምሉ እዮም። ኣህጉራዊ መዓልቲ 
ሰራሕተኛታት እምበኣር፡ መቐጸልታ ቃልሲ ኣንጻር ናይ’ቲ ብዝተፈላለየ መልክዓቱ 
ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝቕጽል ዘሎ ዘይፍትሓዊ ኣተሓሕዛ ሰራሕተኛታት’ዩ።  

ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ብዘይካ’ዚ፡ ሰራሕተኛታት ብደረጃ ዓለም፡ 
ምሕዝነቶም ዝገልጹላን ደቂ-ሰብ ንሓድሕዶም ዝተኣሳሰሩ ምዃኖምን ክተሓጋገዙ 
ከም ዝግብኦምን እተዘኻኽር ታሪኻዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ዕለት’ያ። ብዘይካ’ዚ፡ 
ማሕበራውን ቍጠባውን ዕብየት ሰራሕተኛታት ብሓባራዊ ኣረኣእያ ክምለስ ዘለዎ 
መሰረታዊ ሕቶ ምዃኑን፡ ጽልዋኡ ኣብ ሰላምን ርግኣትን ዓለም ወሳኒ ምዃኑን 
እተዘኻኽር ዕለት’ያ። ነዚ ንምጭባጥ ግና ኪኖ ዓመታዊ ዝኽርን ጭርሖታትን 
ኬድካ ምዕያይ ከም ዘድሊ ሃኮሰኤ ይኣምን።  

ምስ ግሎባውነት ተኣሳሲሩ ዝሰዓበ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣተሓሳሳቢ ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ 
- ጕዳይ ስደተኛታት ሰራሕተኛታት’ዩ፣ ብፍላይ’ኳ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን 
ስደተኛታት ዘሎ ዘይምዕሩይን ኢ-ሰብኣውን ዝዀነ ኣተሓሕዛ ሰራሕተኛታት! ኣብዚ 
እዋን’ዚ ልዕሊ 240 ሚልዮን ዝዀኑ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት፡ ካብ ሃገሮም 
ወጺኦም ይነብሩ ኣለዉ። መብዛሕትኦም ብፍላይ’ኳ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ሞያን ፍልጠትን 
ዘይዓጠቑ ምስ ምዃኖም፡ ገና ግዳይ ምዝመዛን ጭቈናን ይዀኑ ኣለዉ።  
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ሃኮሰኤ፡ ምስ ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ሞያዊ ማሕበራት ዝገብሮ ዝምድናታት፡ 
ሓባራዊ ኣረኣእያን ውህደትን ማሕበር ሰራሕተኛታት ብምፍጣር፡ ተመኵሮታት 
ብምልውዋጥ ንሰላምን ምዕባለን ዞባናን ኣህጉርናን ድማ ወሳኒ ብምዃኑ፡ ኣብ 
ሓባራዊ ምትሕግጋዝ ዝተመርኰሰ ምሕዝነት ከም ቀደሙ ክደፍኣሉ ምሕሳቡ መርኣያ 
እምነቱን ቃልሱን’ዩ።   

ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት፡ ሃኮሰኤ 7ይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ ክበጽሖ ንዝደሊ 
ዕላማ ንምትግባር ውሳነታትን ለበዋታትን ኣብ ዘሕለፈሉ እዋን ይዝከር ምህላዉ፡ 
ሓላፍነት ዘሰክም ጽምብል’ዩ። ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ምስ ኩሉ’ቲ ብሃገር 
ደረጃ ዘጋጠመና ብበይኑ መልክዓት ዝመጽአ ብድሆታት ከይተሰናኸሉ፡ ካብኦም 
ዝድለ ዘበለ ዘበርከቱ ምዃኖም ምዝካር የድሊ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ እናኽትዝክሮ 
ዘሐብን ናይ ተሳታፍነትን ዕዮን ታሪኽ ክሳብ ብኣፍራይነት ደረጃ በሪኽናን ርህዩናን 
እንብለሉ እዋን ክቕጽል ምዃኑ ዘማትእ ኣይኰነን። ብዘይ ኣፍራይነት ምዕሩይ ዝዀነ 
ተኻፋልነት ጸጋ ክህሉ ኣይክእልን’ዩ። ምኽንያቱ፡ ንዝሕፈስ ፍረ ጻዕሪ’ዩ ክቕድሞ 
ዘለዎ።  

ሃኮሰኤ፡ ቴማ 7ይ ጉባኤኡን ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታትን፡ “ሓያል ውዳበ፡ 
ንኣድማዒ ማሕበር” ኢሉ ምጽዋዑ፡ ንውዳበ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሉ ስለ 
ዝወጠነ’ዩ። ሰራሕተኛታት ብውዱብ መልክዕ ነቲ ክንበጽሖ እንደሊ ሕልሚ፡ ሓደ 
ስእሊ ብምሓዝ ክኸድዎ ምእንቲ ድማ፡ ሞያኦም ዘዕቢ ናይ ትምህርትን ስልጠናን 
ባይታ ንምጥጣሕ ነቲ ጕዕዞ ኣብ ምጅማሩ ይርከብ።  

ሃኮሰኤ፡ ብዘይካ’ዚ፡ ንቕሓት ኣባላት ንምሕያልን ተሳትፎ ሰራሕተኛታት ኣብ 
ልምዓት ሃገር ምእንቲ ክዓዝዝን፡ ኣብ ኣባላቱ ብዛዕባ ምውዳብ፡ ኣፍራይነት፡ 
ማሕበረ-ቍጠባዊ ጕዳያት፡ ድሕነትን ጥዕናን ኣብ ቦታ ስራሕ፡ ሕጊ ዕዮን ሓባር 
ውዕልን… ወዘተ ዝምልከት ብዝለዓለ ጐስጓስ ከካይድ መዲቡ ኣሎ።      

ዕድመ ንባሕቲ ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት! 

1 ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት - 2017 

  

 


