
    

መግለጺ መበል 58 ዓመት  

ባሕቲ መስከረም  
 

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ንመላእ ህዝብታት ኤርትራ እንዃዕ ነዚ ዓብይ ሃገራዊ ዝኽሪ ዝሓዘለን ጩራ ነጻነት ዘቐልቀልቀለን 

መበል 58 ዓመት ባሕቲ መስከረም ኣብጻሓና ድሕሪ ምባል ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንዘመናት ዝኣኽል ኣደራዕን ሕሰምን 

ተበራረይቲ ባዕዳዊ መግዛእትታት ኣብ እንግድዑ ክሕንገጥ ዝተበየነሉ  ህዝቢ’ዩ። ነዚ ጸሊም ምዕራፍ’ዚ ካብ ምድሪ-

ቤቱ ንምሕካኽ፡ ንሓራ ፖሎቲካዊ ምርጭኡን ናጽነታዊ ሕቶኡን ብሰላማዊ ደሞክራሲያዊ መንገዲ ንምርግጋጽ ዘካየዶ 

ቃልሲ ግቡእ ቆላሕታን ፍታሕን ኣብ ምንዳይ ህዝቢ ኤርትራ ንዘልዓሎ፡ ሕጋውን ታሪኻውን መሰረት ዘለዎ ሕቶ 

ሃገራዊ ናጽነቱ ንምርግጋጽ፡ ምሉእ ዘይጉዱል ደሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላቱ ንምውሓስ፡ መንገዲ ዘካየዶ ቃልሲ 

ኣብ ዕጹ-ማዕጾ ብምብጽሑ ከኣ ኣብ ቅድሚኡ ንዝነበረ እንኮ ምርጫ፡ ተጋድልኡ ናብ ጎነጻዊ ቃልሲ ምስግጋር ጥራሕ 

ምዃኑ ግልጺ ኮነ፡፡ ነዚ ታሪኻዊ ምዕራፍ ተጋድሎ’ዚ ከኣ ብጅግና ሓምድ እድሪስ ዓወተ ዝምራሕ ታሪኻዊ ወለዶ 

ብሓደ መስከረም 1961 ኣብ ጎቦታት ኣዳል ሰውራዊ ቁልዒ ብምውላዕ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኤርትራዊ ህዝባዊ ቃልሲ 

ምውላዱ ዝተበሰረላ ዕለት’ያ፡፡ እቲ ዘራያት ዝበዝሕዎ ግን ከኣ ማእገር ህዝቢ ኤርትራ ተኣማሚኑ ብዉሑዳት 

ሓርበኛታት ዝተወለዐ ሽግ ሓርነት፡ ብሉጻት ደቂ ህዝቢ እናበለዐ መስርዑ ከይሳሓወ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ 

እናተወራረሰ፡ ድሕሪ ዝተሓላለኸ ጉዕዞን ረዚን መስዋእትን ብ1991 ንባዕዳዊ መግዛእቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግን ሕሱም 

ግፍዕታቱን ንሓዋሩ ስዒሩ፡ ኣኽሊል ሃገራዊ ናጽነት ብምድፋእ ሓድሽ ምዕራፍ ከፊቱ፡፡  

ይኹን እምበር ሃገርና ኤርትራ በቶም ንዉፉይን/ትን ጅጋኑ መሪሖም ዝመጹ ናይ ሽዑ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት 

ኤርትራ እቲ ካብ መፈጠሩ ብሽርሒ ዝነቐለ ብውዲት  ዝበስበሰ ናይ ተንኮል ኣጀንዳ ዝተወጥሓ ዕሱባትን ጠላማትን 

ብደም ህዝቢ ዝጨቀዉ  መሪሕነቱ ፡ ነዚ ታሪኽ ዝሰነዶ ሓቂ’ዚ ንምቅባሉ ከም ሓሞት ዝመሮምን  ዝፈርሕዎን ካብቲ 

ሩጉጽ ኮይኑ፡ ንምድብስባሱ ድማ ንታሪኽን መስርሕን ሰውራና ብምስናዕ፤ ንተወራራሲ ተራ መላእ ህዝብታት ኤርትራን 

ፖለቲካዊ ሓይልታቱን ብምሕካኽ፡ ንጅግንነትን ዓወትን ብረታዊ ተጋድሎና ብሕታዊ ዋናታቱ ገይሮም ብምውሳድ፡ 

ሃገራዊ ነጻነትና ድማ ሓለፋ ተሓላቕቱ መሲሎም ክርኣዩ ድሕር ኣይብሉን’ዮም፡፡ እዚ መሰረታዊ ሕላገት ገባቲ ስርዓት 

ህግደፍ ካብቲ በሓቲ ፖለቲካዊ መንነቱ ዝነቅል’ዩ፡፡ ብተወሳኺ’ውን እዚ ስርዓት’ዚ ዝልለየሉ፡ ንመሰረታዊ ዕላማታት 

ሰውራና ብምብርዓን ዝግለጽ ገዚፍ ተርኡ’ዩ፡፡ ሰውራ ኤርትራ ንምዕዋት ዝተኸፈለ ኩለ-እንተናዊ መስዋእቲ ኪኖ ጸረ-

ባዕዳዊ መግዛእቲ ምስዓር፡ ንዝተሓንገጦም መሰረታዊ ሕቶታት ሰላም፡ ደሞክራሲ፡ ፍትሒ፡ ልምዓት፡ ምዕሩይ ተሳትፎ 

ህዝብና ዘረጋግጽ ቅዋማዊ ሕብረ-ሰልፋዊ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናጽ ቅንጣብ ፖለቲካዊ ራእይ፡ ታሪኻዊ 

ብቕዓትን ድልውነትን ዘይብሉ ምዃኑ’ዩ። ስለዝኾነ ከኣ መሰረታዊ ዕላማታት ባሕቲ መስከረም ኣበርዒኑ፡ ሰውራ ህዝቢ 

ኤርትራ ሓደን ብሕታውን ሽቶኡ ሃገራዊ ነጻነት ክሳብ ምዕዋት ጥራይ ምዃኑ ብምግላጽ፡ ኪንኡ ንዘሎ ሃገራውን 

ህዝባውን ዕማም ብዝተፈላለየ መግለጺታቱን ግብራዊ ምንቅስቓሳቱን ክጻረሮ ጸኒሑን ኣሎን፡፡ ብሰንኪ’ዚ ከኣ ኣብ 

መንጎ’ቲ ንመኽሰባት ሰውራና ጨውዩ፣ ዕላማታት ባሕቲ መስከረም ዘበርዓነ ገባቲ ስርዓት ህግደፍን ሕድሪ ዝተሰከሙ 

መላእ ህዝብታት ኤርትራን ሓይልታት ደሞክራሲያዊ ለውጥን መሰረታዊ ፍልልይ ኮይኑ፡ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ 

ምርብራብ ምህላዎምን ፡ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪዚ ተግባራት እዚ ግበታዊ ኣብ ምብራስን ምብትታንን ይርከብ 

ምህላዉ፡ መንእሰያት ልዕሊ ማንም ግዜ ቀለብ ዓሳን መቃያየሪ ናውቲ ኣካላት ባዕዳውያንን በደዋንናን ኮይኖም ፡ካብ 

ባርነትን መግረፍትን ማእሰርቲ ህግደፍ ከምልጡ ኣብ ማሕዩራት ሊብያን ሳሓራታትን ኮይኖም ምህላዎም ዓለም 

ዝመስከሮ ተርእዮ እዩ ።  

 

ብርግጽ ከኣ ኣብዚ ዝሓለፈ ዕስራን ሾሞንተን ዓመት፡ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ እዚ ግበታዊ ስርዓት ህግደፍ ካብ 

ባዕዳዊ መግዛእቲ ብዝበኣሰ ንመንገዲ ጥፍኣትን ዕንወትን ከተተኣናግድ እንተዘይኮይኑ ፡ ንጎደና ሰላም፡ ራህዋን 



ብልጽግናን ክትስጉም ኣይኸኣለትን። ባኣንጻሩ ምስኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ኩናት እንዳ ጻሕተረ በቲ ዝኣጎዶ ጓህሪ 

ህዝቢ ኤርትራ እንቃጸለ እንዳሕረረን ምጽንሑን መስክሩለይ ዘየድልዮ ሓቂ ሙዃኑን ፡ እቲ ብቐንድን ብዶብ ዘሳበበ 

ደማዊ ኩናት ዳግማይ ዝተኻየደ ምስ ሃገረ ኢትዮጵያ ናይ ቀረንባ ተዘክሮን ኣእላፍ መንእሰያት ዝመንጠለ ኣብ ማዓልቦ 

ናይ ሰላም መድረኽ ዝጸወዖ ምንም ከምዘይከሰረ ብሙሉእ ሉቡ ዝገለጸ መራሒ ግበታዊ ስርዓት ክኒኡ እውን ህዝብን 

ሃገርን ኤርትራ ከቢድ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ናይ ሉኡላውነት ሓደጋን የንጸላሉ ምህላዉ ብዘይርእይ ደረጃን 

ናህርን ክቕጽል ኣፍደገ ከፊቱ፡፡ እቲ ሓልዮትን ሓላፍነትን ህዝቢ ኤርትራ ዘይብሉ ግበታዊ ስርዓት ህግደፍ ነዚ ናይ 

ሰላም ምስ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኣጋጣሚ’ዚ ብምምዝማዝ ህላውነት ስልጣኑ ንምቕጻል ጥራይ ህዝቢ ከይትንክፈኒ 

ብምባል ኣብ ናይ ትማል ጸላእቱ ይሕባእ ምህላዉን ፡ከም ሞሳ ድማ እቲ ብዋጋ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሓጸረ ሉኡላውነት 

መሬትን ባሕን ክኸፍል ይደናደን ምህላዉን ፡ ነቲ ሕሉፍ ዋጋን  ቃንዛን ኤርትራውያን ንምንእኣስ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን 

ሃገርን ኤርትራ የባጭው ምህላዉ ፈታውን ጸላእን ዝምስክሮ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ።  

 

ኣብዚ ከምዚ ኩነት እምበኣር ህዝቢ ኤርትራ ነቒሑ ፡ ሓልይታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ኤርትራ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት 

ህግደፍ ስኑ-ነኺሱ ብጽንዓት ክቃለስ ምጽንሑን ምህላዉን ዝሙጎስ ኮይኑ ፡ ተወሳኪ እውን ነዚ ህዝባዊ ቃልስታት 

ዘባርዕ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኤርትራ ኣብ መላእ ዓለምን ዘንቅሎ ዘሎ ቃሊ ኣንጻር ግበታን ነቲ ሓቀኛ ዕላማን ምስልን 

ባሕቲ መስከረም ንምንጽብራቕን ባህርያዊ መስርሑ ሓሊዪ ንጡፍ መሳርሒ ለውጢ ካብ ምዃን ሓሊፉ ነቲ ባህጊ 

ህዝቢ ድሕነት ሃገርን ዝኾነ ሓርነትን ዲሞክራስን ኣብ ሓጺር እዋን ከምዝወልድን ነዚ ድማ  ሓይልታት ደሞክራሲያዊ 

ለውጥን ማሻርኽቱን ነዚ መሰረታዊ ዕላማ ባሕቲ ማስከረም ንሓዋሩ ንምስጋር፡ ዓቕምታቶም ንምጥማርን ባህግታት 

ደሞክራስያዊ ቃልስና ንምስማርን ዓሊሞም፡ ዘካየድዎ ውጽኢት ጻዕርታቶም፡ ዳግማይ ኣብ ሓደ ሓባራዊ ጽላል ሃገራዊ 

ባይቶ ዓሲሎም ክቃለስ ምብጋሶም ብስራት ሓርነትና’ዩ ።  

 

ኣብ መወዳእታ ሎሚ ሓይልታት ደሞክራሲያዊ ለውጢ ኤርትራ ኣብ ናይ ለውጢ መንገዲ ኣትዩ ምህላዉ ብምስትብሃል 

፡ንዕላማታት ባሕቲ መስከረምን ሕድሪ ሰማእታትን ንምውሓስ ዘብቕዓና ኣንፈት ክንኽተል ግድን ኣብ ዝኾነሉ ጽንኩር 

መድረኽ፡ ምህላውና ዝዝንጋዕ ከምዘይኮነ ብምዝካር ።ነዚ ጉዕዞ እዚ ንምስማር ብፍላይ ፍልልያት ናይ ኩሉ ሓይልታት 

ለውጢ ንምቕርራብ ጸቢብነት ጸረህዝብን ኣካይዳታት ብምውጋድ ዕላማታት ህዝብታትና፡ ምስ ህሉው ዝጎይ ዘሎ 

መደረኻት ንምቕማጦምን ቃልሲ፡ ሓድነት ህዝብታትና ከም ዓንዲ ብምቕማጥ ኣብ ሓደ ዓሲልና ተደጋጊፍና፡ ነዚ ኣብ 

ምጽዳፍ ዝርከብ ናይ ሓባር ጸላኢና ዳይማይ ከምዘይምለስ ሸለው ከነብሎን እቲ ሕልሚ ናይ ኩልና ህዝቢ ኤርትራን 

ደለይቲ ፍትሕን ድማ ሰላማዊት ፍትሓዊትን ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ንኹሉ ዝህቢ ኤርትራ ብማዕረ እተሰታፍ 

ብኢኮኖሚ ዝማዕበለት ሃገር ንምህናጽ ፡ ሰልፍና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ብምኽኒያት እዚ ዓቢ ሃገራዊ ማዓልቲ ብሕቲ 

መስከረም ኑኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ጻዊዕቱ የመሓላልፍ።  

  

                          ዓወት  ንመዓልትን ዕላማታትን ባሕቲ መስከረም!! 

ውድቀት ንገባቲ ስርዓት ህግደፍን ሰዓብቱን!! 

ዘለኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንሰማእታትና!! 

 

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ 

ባሕቲ  መስከረም 2019 


