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Eritrean Solidarity Movement for National Salvation 

 

      ፍሉይ ብስራት ካብ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር 

                       ብኣጋጣሚ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና 

ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ: ባሕቲ መስከረም ፍሉይ ቦታ ሒዛ ትርከብ:: ባሕቲ መስከረም: እቲ ንዘመናት ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ 

ተቖሪኑ: መሰሉን ክብሩን ተነፊጉ: ኣደዳ ግፍዕን ስደትን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሕሰሙ ክገላገል ብዝብል ዕላማን ነቲ ካብ 40ታት 

ጀሚሩ ዝካየድ ዝነበረ ሰላማዊ ቃልሲ ኤርትራውያን ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ንምድያብን ብረታዊ ቃልሲ ዝተፈለመላ ታሪኻዊት ዕለት ኢያ:: 

ኣብ ጎቦ ኣዳል ዝተወልዐ ቀንዴል ህዝቢ ኤርትራ: ንባዕዳዊ ስርዓት ኣባሪሩ: ህዝቢ ኤርትራ ልዑላዊት ሃገር ከውሕስ፡ ኤርትራ ከም ሃገር 

ማዕረ ካልኦት ሃገራት ደው ክትብል ዝኽኣላት ዕለት ንምኳና: ንዓና ንኤርትራውያን ባሕቲ መስከረም ፍሉይ ተዘክሮ ዘለዋ ዕለት ክትከውን 

ግድን ኢዩ::  

መሬት ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ ስርዓት ሓራ ምኳን ማለት ግን: ህዝቢ ኤርትራ ዝተምነያን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝደመየላን  ፍትሒ: 

ማዕርነት: ሰላም: ራህዋ: መሰልን ቅሳነትን ዝሰፈና ሃገር ኣሎና ማለት ኣይኮነን:: ብኣንጻሩ: እታ ዝተመነናያን ኩቡር ዋጋ ዝኸፈልናላን 

ኤርትራ ብውሑዳት ተጨውያ ናብ ሓንቲ ዓባይ ቤት ማእሰርቲ  ተቐይራ: ከም ህዝቢ ሰላም ተሓሪሙና፡ መሰልና ተገፊፉ፡ ክብርና 

ተደፊሩ ከም ደቂ ዛግራ ንበታተንን ግዳያት ኣስካሕካሒ ግፍዕን ህልቂትን ንኸውን ኣሎና::  

ኩነታት ህዝብናን መጻኢ ዕድል ሃገርናን ብግቡእ ምስ እንግምግም: ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅጽልን ከይትቕጽልን ኣብ ኣጠራጣሪ ደረጃ 

ወዲቓ ከም እትርከብ ክንግንዘብ ንኽእል:: ካብዚ ብምብጋስ: እቶም ብኩነታት ህዝብናን ዕድል መጻኢናን እንግደስ ኤርትራውያን ዕጫ 

ብርሰት ምጽናትን ከይቀደመና ኣብ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ብኹሎም መዳያት ወፊርና ፍትሓዊ ቃልሲ ከነካይድን ኢደይ ኢድካ 

ክንበሃሃልን ሕልናዊ ግዴታ ይድርኸና ኢዩ:: ዘለናዮ እዋን ከም ህዝቢ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ፡ ካልኦት ይግበርዎ ወይ እንታይ ገደሰኒ 

ዘይበሃለሉን ዘየላቡን ግዜ ኢዩ። እዚ እዋን ናይ ስምረትን ሓድነትን: ናይ ሃታ ሃታን ተወፋይነትን ግዜ ኢዩ:: እዚ እዋን ስጡም ውደባ 

ፈጢርና: ናብ ባይታ ብምውራድ ናብ’ቲ ዝለዓለ ደረጃ ቃልሲ እንሰጋገረሉን ውጽኢታዊ ስራሕ እነሰላስለሉን ግዜ ኢዩ:: እዚ እዋን ነቲ ኣብ 

ዝባንና ዘሎ ሓደጋ ክንገጥም ዘብቅዑና ፍትሓውያን ኣገባባትቃልሲ ክንጥቀም ዝቕሰብ ግዜ ኢዩ።እዚ እዋን ኣብ ሃገርናን ዞባናን መሰረታዊ 

ፍታሕ ከምጽኡ ዝኽእሉ ምዕቡላት ኣተሓሳስባታት ሰኒቕና እንጉዓዘሉን ግዜ ኢዩ:: እዚ እዋን ዘለውና ካልኣዊ ፍልልያት ኣልዒልና ሓድሕድ 

ክንተኣማመን ግዜ ነጥፋኣሉ ዘይኮነስ፡ የግዳስ  ቅድም ቀዳድም ህዝብን ሃገርን ንምድሓን እንወፍርሉ ስዓት ኢዩ።  

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር (ስምረት) ንህጹጽነት ምድሓን ህዝብናን ሃገርናን ብቐዳማይ ደረጃ ዝሰርዕ: ነጸብራቕ 

ምስሊ ኤርትራ ዝኾነ ስሙርን ስጡምን ውደባታት ንምፍጣር ዝጽዕር: ንወድዓዊ ኩነታት ዞባና ኣብ ግምት ዘእቱን: ፍትሕን ሰላምን 

ንምምጻእ ቀያሲ ተራ ሒዙ ዝጉዓዝ ዘሎ መስመር ቃልሲ ኣነጺሩን ኣጽፊፉን ዝተበገሰ ምንቅስቓስ ኢዩ:: ካብ ሓምለ 2012 ኣትሒዞም ናብ 

ስምረትን ውደባታትን መንእሰያዊ ሓይሊ ኣቶኲሮምብተወፋይነት ክጽዕሩ ዝጸንሑ ኣባላታ: ኣብ መላእ ዓለም ልዕሊ 90 ጨንፈራት ድሕሪ 

ምውዳብ: ኣብ ግምቦት 2014 ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ ቦኹሪ መሰራቲ  ጉባኤ ስምረት: እዚ ምንቅስቓስ ናብ ዝለዓለ ናይ ቃልሲ ደረጃ 

ምእንቲ ክሰጋገርን ሰፊሕ ህዝባዊ ውደባታት ምእንቲ ክካየድን: ኣብ መንእሰያዊ ሓይሊ ጥራይ ከይተወሰነ ናብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ 

ክንሰጋገርን ነዚ ህዝባዊ ቃልሲ ዘሐይል ብንጹር ራኢ ስምረት ዝምራሕ ወተሃደራዊ ክንፊ ክንምስርትን ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣብ ጉባኤ 

ዝጸደቑ እማመታት ኢዮም ። 

እምበኣርከስ: ነዛ መዓልቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነት ባሕቲ መስከረም ምኽንያት ብምግባርን ነቶም ኣብ ግምቦት 

2014 ብጉባኤ  ዝጸደቑ እማመታት ኣብ ግብሪ ንምውዓልን: እነሆ ሎሚ ኣብዛ ክብርቲ ዕለት ስምረት፡ ንህግደፍ ኣብ ባይታ ብግብሪ 

ክብድህን ክምክትን ብረታዊ ተጋድሎ ጀሚሩ ከም ዘሎ  ንኹሉ ሓርነት ዝጽምኦ  ንፍትሒ ዝተሓረሞ  ኤርትራዊ ዜጋ፡  ንፈታውን 

ደገፍትን ፍትሓዊ ቃልስና ዝኾኑ ኩሎም  ከነበስር ንፈቱ።እዚ ሎሚ ዝቐውም ዘሎ ፍሉይ ሓይልታት ስምረት: ብሉጽ ወተሃደራውን 

ፖለቲካውን ትምህርቲ ዝሰነቐ ብቐጻሊ እንዳበረኸ ዝኸይድ: ነቶም ንህዝብናን ሃገርናን ናብ ብርሰትን ጥፍኣትን  ዝመርሑ ዘለዉ ዕሱባትን 

ዕሉላትን ዕላማ ዝገብር ፡ ኣብ ጽጹይን ዝተጽንዐን ዝተመረጸን ስጉምትታት ዝወስድ፡ ዕድመ  ስልጣን ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ምሕጻር ዓቢ 

ተራ ክጻወት ኢዩ::  



                    ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር - ESMNS - الوطن إلنقاذ اإلرترية الحركة إتحاد   
 

ቃልሲ ስምረት ቃልሲ ህዝቢ ከም ምዃኑ መጠን:ፍሉይ ሓይልታት ስምረት ንህዝባዊ ሕቶ  ከተግብርን ክፍጽምን'ዩ  ተበጊሱ ዘሎ:: እዚ 

ሓይሊ'ዚ ብህዝቢ ዝምራሕ፡ ንህዝቢ ዘገልግል ውሉድ ውጹዕ ህዝቢ ድኣምበር ንህዝቢ ክመርሕ ዝነቐለ ሓይሊ ኣይኮነን:: ልክዕ ከምቲ 

ስምረት ንህዝቢ ኣብቲ ቅኑዕ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መስመር ወዲቡ ኣብ ፍትሓዊ ቃልሲ ንምስላፍ ዝቃለስ ዘሎ: ፍሉይ ሓይልታት 

ስምረት ከም ሓደ ዓንዲ ናይዚ ምንቅስቓስ መጠን: ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክጽምበሩዎ ዘተባብዕ ናይ ቃልሲ ባይታ ኣብ ምጥጣሕን  

ምሓውራቱ ኣብ ምስፍሕን ንጹራት ዕላማታት መሪጹ ሓይሊ ጸላኢ ኣብ ምድኻምን ክነጥፍ ኢዩ:: 

ብግፍዓዊ ምሕደራ ህግደፍ ከርተት ዝብል ዘሎ ህዝብና ጥራይ ዘይኮነ መብዛሕቶም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እውን 

ብዝኸፍአ ኣተሓሕዛ ኣብ ታኼላ ባርነትን ተስፋ ዘይብሉ መጻእን ተዋሒጦም ኢዮም ዘለዉ:: እዚ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ዝካየድ ዘሎ 

ስሙር ቃልሲ:ነቲ ብግዲ ተዓስኪሩዘሎ እውን ካብ ባርነት ሓራ ንምውጻእ ስለ ዝኾነ: ናብ ሰራዊት ዝቐንዑ ጎስጓሳት ንምክያድን ኣብ ጎደና 

ስምረት ተወዲቦም ኣካል ለውጢ ዝኾኑሉ መንገድታት ንምፍጣርን ረቀቕቲ ሜላታት ክትግበሩ ኢዮም:: በዚ ኣጋጣሚ: ነቶም ሰኣን ቅኑዕ 

መሪሕነት ንነብሶም ካብ ባርነት ከገላግሉ ዘይከኣሉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እንተስ ብብዝመስሎም ተወዲቦም እንተስ ናብቲ 

ድሮ ተመስሪቱ ዘሎ ደንበ ፍትሒ ብምጽንባር ኣካል ለውጢ ንክኾኑ ስምረት መጸዋዕታኣ ተቕርብ:: 

ሰሚርካ ምቅላስ እንኮ ውሕስነት ናይ ዓወት ኢዩ ኢልና ስለ እንኣምንን ፖለቲካዊ ጠለባት ህዝብና ንክማላእ ብቑዕ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል 

ጥርኑፍ ሓይሊ ጥራይ ምዃኑ ስለ እንድራእን: ስምረት ነዚ ክውንነት ኣብ ግብሪ ንምውዓል መዓልታዊ  ተጸሚድሉ ዘሎ ዕዮ ኢዩ:: 

ውድባትን ማሕበራትን ኣብ ክንዲ በብዘለናዮ ዝዓይነቱ ኣካይዳ: ናብ ሓደን ተመላላእን መስመር ከምጽእ ዝኽእል ሓሳባት ብስምረት 

ተበግሶታት ተጀሚሮም ኣለዉ፡ ባይታእውን ተስፋ ዝህቡ ዓበይቲ ስጉምትታት ተኸይዶም ከም ዘለዉ ምጥቃስ ንግዚኡ እኹል ኢዩ:: 

ስምረት ንደቐቕትን ናእሽቱን ፍልልያት ዘተኹር ሓይሊ ኣይኮነን። የግዳስ  ኣብ ምጽባብን ሓድሕድ ኣብ ምትእምማንን ምትብባዕን 

ኣትኲሩ ዝሰርሕ፡ እዋናዊ መድረኽ ዝሓቶ ኩነታት ክምልሽ ዝቃለስ፡ ህዝባውነት ዝሰረቱ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ክሕይልን 

ክዕወትን ብቐጻሊ ዝሰርሕ ኣብ ወሳንነት ሓፋሽ ዝኣምን ጥርናፈ ኢዩ::     

ነባሪ ሰላምን ውሕስነት ዘለዎ ፖለቲካዊ ርግኣትን ኣብ ሃገርና ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዞባና ውን ምእንቲ ክረጋገጽ: ስምረት ክንዮ 

ውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ ዝጠመተ ራኢ ሒዙ: ኣብ ሞንጎ ጎደቦ ህዝብታት ብቀንዱ፡ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዓለም  ምትሕግጋዝን ሰናይ 

ጉርብትናን ክምዕብል ዝሰርሕ እውን ኢዩ:: ኣብ ርእሲ እቲ ፈላሊኻ ግዛእ ዝዓይነቱ ሜላታት ህግደፍ: ህዝቢ ኤርትራ ምስ ጎረባብቱ ጽልኢ 

ክሓድሮን ብፍርሒ ተዋሒጡ ኣስፊሑ ንኸይርእን ንኸየገናዝብን ዝካየዱ ዘለዉ ዘመተታት ንምፍሻል፡ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ህዝብታት ናይ 

ምክብብራን ናይ ስኒትን ወፍሪ ክገብር ጸኒሕን ኣሎን::  በዚ ከኣ እዞም ጸበብቲ ኣተሓሳስባታት ተሳዒሮም: ንመጻኢት ኤርትራ ዘርብሕ ናይ 

ኣተሓሳስባ ለውጢ ምእንቲ ክመጽእ  ኣብ መንገዲ ውሑጅ ምጽራግ ከም ዘድልየና ክንገልጽ ንፈቱ:: ካልእ ምስ ኩሎም እቶም ምስ 

ዕላማታትና ዝሰማምዑ ኤርትራውያንን ብኩነታትና ዝደናገጹን ወጻእተኛታትን ኣብ ርግኣት ዞባና ሓባራዊ ራኢ ዘለዎም ሓይልታትን 

ሃገራትን ሓቢርካ ምስራሕ ብልሒ ደኣ እምበር ይውህና ከምዘይኮነ ተረዲእናን ከነረድእ ተበጊስናን ኣለና::  

ማዕረ ማዕረ እቶም ንህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ኣብ ዳስ ስምረት ክስለፉ፡ ዕድመ ህግደፍ ንምሕጻር እነካይዶም ስርሒታት: ብህግደፍ 

ዝተዘርኡን ዝተኾስኮሱን: ድሑራት ኣተሓሳስባታትን ጽልእን ፍርሕን ፍልልይን ተሳዒሮም:  ምዕብልትን ብልጽግትን ሓራ ኤርትራ ክሃንጽ 

ዝኽእል ሓድሽን ገስጋስን  ኣተሓሳስባ ዝሰነቐ መንእሰይ ምህናጽ ሓላፍነትና ምኻኑ ተገንዚብና ኣለና። ከመይሲ ምሉእ ዓወት ካብ ህግደፋዊ 

ኣተሓሳስባ ምፍታሕን ምብታኽን እውን ስለዝኾነ።ብቐዳምነት ግን ንኹልና ኤርትራውያን ብንጹር ክበርህ ዘለዎ ህግደፍ እቲ እንኮ ጸላኢ 

ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ኣተሓሳስባና ዓስኪሩ ክንዲ ንቕድሚት ንድሕሪት ዝጎተና ዘሎ ኣምር ጫካዊ ምሕደራ ምኳኑ ኢዩ። ከም ስምረት 

እቲ ቀንዲ ክስዓርን ክድምሰስን ዘለዎ እቲ ህግደፋዊ ኣተሓሳስባን ገባቲን ኣጽናትን ኣተሓሳስባ ምኳኑ ነስምረሉ። 

እምብኣከስ ነዛ ክብርቲ መዓልቲ ጽንዓትን ተወፋይነትን ዝኾነት ባሕቲ መስከረም: ከም ኣባላት ስምረት እንውፍየላ ህያብ እንተልዩ: 

ታሪኽ ወለዶታት ህዝቢ ኤርትራ ምሉእ ዓወት ምእንቲ ክረጋገጽ: ቃልስና ኣሐይልና ንህግደፍ ኣብ ኩሉን ብኹሉ ፍትሓዊ መንገድታትን 

ክንገጥሞ ምዃና ቃል ምእታው ኢዩ። ስምረት ህዝባዊ ቃልሲ ማእከል ስሕበቱ ጌሩ: ብወተሃደራዊ ሓይልን ምሕዝነትን ደልዲሉ: 

ንኣገደስቲ ዕላማታት ብንጹር ኣለልዩ: ውጽኢታውያን ስርሒታት ክፍጽም ተብጊሱ ኣሎ:: እዚ ንቕሎ ናይ ኩልና ንቕሎ ስለ ዝኾነ: ብኣካል 

ክትቃለሱ  ዝወሰንኩም   ክትጽምበሩና፡ ዘይከኣልኩም ከኣ ኩሉ ዝሓቶ ኣበርክቶ ክትገብሩ ብስም እቲ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ንጽውዕ። 

 

         ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ ! ! 

      ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነብሩ ኢዮም ! ! 

      ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር  

       ባሕቲ መስከረም 2014 

 


