
ቃል ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ  
(8 መጋቢት 2019)  

 

8 መጋቢት፡ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ፡ “ሰላም ውጽኢት ጽንዓትና - ልምዓት 

ፍረ ዕዮና” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ፡ ሎሚ እውን ከም ወትሩ፡ ኣብ መላእ ሃገር 

ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተዘኪራ ትውዕል ኣላ። ናይ ሎሚ ዓመት 8 መጋቢት፡ ንህዝቢ 

ኤርትራ ከንበርክኽ ዘንቀደ፡ ብዙሕ ዝዓይነቱ ሽርሒታትን ውዲታትን በርዒኑ፣ ፍረ ጽንዓትን 

ክምህ ዘይብል መኸተን ህዝቢ ኤርትራ፡ ብግብሪ ኣብ ዝተራእየሉ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት 

ዝጸንሐ ኩነተ ውግእን ተጻብኦን ኣኽቲሙ፡ ብደረጃ ዞባ፡ ዘመነ ሰላምን ምትሕብባርን ኣብ 

ዝተቐልቀለሉ፡ ሓድሽን ፍሉይን መድረኽ እያ ትዝከር ዘላ።  
 

ናብዚ መድረኽ’ዚ ንምብጻሕ ኣብ ዝተሰገረ ከቢድ ቃልሲ፡ ተራ ደቀንስትዮ ኤርትራ እንታይ 

ከምዝነበረ መግለጺ ወይ ሓተታ ዘድልዮ ኣይኮነን። ደቀንስትዮ ኤርትራ፡ ኣብ እዋን ሓርነታዊ 

ተጋድሎ ኮነ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ መዋእል ምዕቃብ ልኡላውነትን ዳግመ ህንጻን፣ ረባሕታ መኸተ፡ 

ድርዒ ሰላምን ልምዓትን ምዃነን፡ እቲ ዝኸፈልኦ ረዚን መስዋእቲን ግብራዊ ስርሐንን ባዕሉ 

ኣፍ ኣውጺኡ ዝምስክሮ እዩ። ኣብ ኩሉ መዳያት ቃልሲን ህይወትን ተሰሊፈን ዘጉልሕኦ 

ብቕዓት ከኣ፡ ንኣመለኻኽታ ዜጋታት ብመሰረቱ ቀይሩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ጾታዊ 

ማዕርነት ንብዙሕ ድሕረታት ዝሰገረ ምዕቡል ኣረኣእያ ዘለዎ ሕብረተሰብ ክኸውን ኣብቂዕዎ 

ኣሎ።  
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ደቀንስትዮ ኤርትራ፡ ምዕሩያት ኣበርከትቲ ጥራይ ዘይኮነ፡ ምዕሩያት ረባሓቲ ክኾና ተቓሊሰን 

ብዘረጋገጽኦ ዕድላት እውን፡ ህይወት መንእሰያት ደቀንስትዮ ብዓይነቱ እናተለወጠ ይመጽእ 

ከምዘሎ ርኡይ እዩ። ኣብቲ ቀንዲ መሰረት ምዕሩይነት ዝኾነ ትምህርቲ ተኸፊቱ ብዘሎ ምዕሩይ 

ዕድላት ንኣብነት፡ ሱታፌ ደቀንስትዮ፡ ኣብ ኩሉ ደረጃታት፡ እንተላይ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ 

ትምህርቲ፡ ምስ ደቂተባዕትዮ ኣብ ዝዳረገሉ ደረጃ ተበጺሑ ኣሎ። ጽንባረአን ኣብ ኩሉ 

ሞያታት፡ እንተላይ ኣብቲ ንደቂተባዕትዮ ጥራይ ተሓዚኡ ዝነበረ ዕዮታት ከኣ፡ ዓቢ ለውጢ 

የመዝግብ ኣሎ። በዚ ድማ ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ምሕያል ዓቕሚ ደቀንስትዮ፡ ክንዮ ምሕላው 

ሰብኣዊ መሰል፡ ሓይልን ድርኺትን ዕብየት ምዃኑ ብግብሪ ይርኢ ኣሎ።  

እቲ ዝበለጸ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ክወቕዖ ዝሕልን ናይ መወዳእታ ሸቶ እንተሎ፡ ብዘይኣፈላላይ 

ጾታ፡ ማሕበራዊ ቦታን ካልእ ፍልልያትን ንኹሉ ኣባል ሕብረተሰብ ምዕሩይ ዕድላት ምርግጋጽ 

እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ምርግጋጽ መሰልን ማዕርነትን ደቀንስትዮ ዛጊት ዘመዝገቦ 

ገስጋስን ዘማዕበሎ ቅኑዕ ኣመለኻኽታን ንቕሓትን እምበኣር፡ ኣካል ብሉጽ ታሪኽናን ሃገራዊ 

ሓበንናን ኩርዓትናን እዩ።  
 

ኣብዚ እንኣትዎ ዘለና ሓድሽን ፍሉይን መድረኽ፡ እዚ ዘሕብን ፖለቲካዊ ባህሊ’ዚ ተዓቂቡ 

ክቕጽል ጥራይ ዘይኮነ፡ ብተወሳኺ ስራሕ ተደሪዑ፡ ሎሚ እውን ከም ትማሊ፡ ኤርትራዊት 

ጓለንስተይቲ፡ ኣብ ምዕዋት ዝቕጽል ሃገራዊ መደባት ልምዓት፡ እቲ ምስኩር ተራኣ ዳግም 

እተጉልሓሉ፡ ባይታ ንምልኣት ኣግእዞ ክኸውን ይግባእ። ርግጽ እዩ፡ እቲ ብቓልሲን መስዋእቲን 

ዝተረጋገጸ መሰረታዊ መሰላት ደቀንስትዮ፡ ኣብ ኩሉ ሃገራዊ ሕጋጋትን ፖሊሲታትን ከምዝስፍር 

ተገይሩ፡ ብግብሪ ክስርሓሉ ጸኒሑ እዩ። ውጽኢቱን ኣድማዕነቱን ንምዝያድ ግዳ፡ ሕጂ እውን 

ናይ ኩሎም ኣካላት መንግስቲን ሕብረተሰብን ሓለዋን ናብዮትን የድልዮ። ሕቶ መሰልን 

ማዕርነትን ደቀንስትዮ ከም ኣምርን ፖለቲካዊ ዕላማን ደጋጊምካ ምኹልዑ ድማ፡ ቅንጣብ 

ንቕሓት ከይነከየ ኪቕጽል ውሕስነት እዩ።  
 

ኣብ እዋን ቃልሲን መኸተን፡ ሓያል ውዳበን ጥምረትን ፈጢረን፡ ማዕረ ደቂተባዕትዮ ጠበንጃን 

ንቕሓትን ዓጢቐን፡ ዘስተንክር ቅያ ዝፈጸማ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ፡ እዚ እንኣትዎ ዘለና 

ሓድሽ መድረኽ ዝጠልቦ ብቕዓት፡ ማለት፣ ትምህርቲ፡ ሞያን ናይ ስራሕ ዲሲፕሊንን ዓጢቐን፡ 

ብሩህ መጻኢ ዓቚሩዎ ንዘሎ ገዚፍ ዕድላት ብስፍሓት ክጥቀማሉ የድሊ። ንብልጸት ውጽኢትን 

ኣፍራይነትን ድማ፡ ኣብ ኩሉ መዳያት ማዕረ ዕድላት ምርግጋጽ ጥራይ ዘይኮነ፡ ሞያን ቁጠባዊ 

ዓቕሚን ደቀንስትዮ ዝዓብየሉ መደባት ብስፍሓት ምትግባር ወሳኒ እዩ። በዚ መገዲ’ዚ ብቕዓት 

ናይተን ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ ዝኾና ደቀንስትዮ ክብ ኣቢልና፡ ኣእምሮኣዊን ጉልበታዊን 

ዓቕሚ መላእ ህዝብና ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ኣሰሊፍና፡ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ፡ ኣድማዕነትና 

ከም ሃገርን ሕብረተሰብን ብተዓጻጻፊ ከነዛይድ፡ ብኣጋጣሚ እዛ ክብርቲ ዕለት 8 መጋቢት፡ 

መብጽዓና ከነሐድስ ሃማደኤ ይጽውዕ።  
 

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታት!  

ዕድመ ን8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ!  

ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ  

ዓወት ንሓ ፋሽ! 

 


