
 

መግለጺ  ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር 

ብምኽንያት 24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ። 

 

ዝኽሪ ጽንብል 24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ መበል 28 ዓመት ይዝከር፣ እዛ ክብርቲ 

ዕለት መዛዘሚ ናይቲ ንርብዒ ዘመን ዝተኻየደ መሪር ቃልሲ፣ መስዋእትን ስንክልናን 

ኣሽሓት ምሩጻትን ብሉጻትን ደቂ ህዝቢ ዝሓተተት ናይ ዝኽሪ ዕለት ኢያ። ኤርትራ ከም 

ሃገር ሉኡላውነታ ዘረጋገጸት ኣብ መዝገብ ኣህጉራውያን ሓያላት ከም ሓዳሽ ሃገር  

ክትምዝገብ ዘብቅዓ ፍረ ዓስቢ ናይቲ ረዚን መዳርግቲ ኣልቦ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ኮይኑ ፣ 

በቲ ካልእውን ብውዲትን ዓመጽን ሓያላት ሃገራት ዝተነፍጎ ናጽነት፣ ህዝቢ ኤርትራ ጸኒዑ 

ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘካየዶ ቃልስን ዝኸፈሎ መስዋእትን ዘውዲ ናጽነቱ ክደፍእ 

ዝበቕዓላ ክብርቲ ዕለት ኢያ። 

ሎሚ ነዚ መዓልቲ እዚ ከነብዕል ከሎና ፣ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘለዎ ሓቀኛ ኩነታት 

ብግቡእ ገምጊምካ ምስኡ ዝዳረግን ንዕኡ ዝበቅዕ ስራሕ ክንዓዩን መብጽዓን ዝኽርን 

ናይዚ መዓልቲ ዝጠልበና ረዚን ሓልፍነት ኢዩ፣ ምኽንያቱ ህዝብና ነታ ሓድጊ ፍሬ ማህጸኑ 

ዝኾነት ናጽነት ከስተማቕር ዝግብኦ ክንሱ ኣብ ፈቐዶ ምዕቆቢ ናይ ስደተኛታት ተዳጒኑ፣ 

ብተስፋ ቁርጸት መንገዲ ሞትን ጥፍኣትን ካብ ዝጎዓዝ ዓሰርተታት ዓመታት ኣቚጺሩ ኢዩ፣ 

ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ብምኽንያት ምስሉይነት ናይ ሰላም መዝሙር፣ ልዑላውነት 

ሃገርና ኣብ ሓደጋ ፣ ምድርቤና ከኣ መፈተኒ ዓውደ ኩናት ቅልጽመን ዘሕበጣ ሃገራት 

ክትከውን ኣብ ዕዳጋ ተሳጢሓትሉ ኣብዘላቶ እዋን ፣ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ንቓልስና 

ዝያዳ ናህሪ ክንውስኸሉ ዘዘኻኽር ፍሉይ ዕለት ኢዩ። ህዝብና ብኹቱር ራዕድን ፍርሕን 

ጭቆናን፣ ብሕርያ ሓደ ውልቀ መላኽን ጸቢብ ጉጅሉኡን ይምራሕ ኣሎ። ብቁጠባዊ ወገን 

እንተራኣናዮ እውን ገዝእ ንብረቱን ገንዘቡን ተሃጊሩ፡ ዕለታዊ መነባብርኡ ክወጾ 

ኣብዘይክእለሉ ሃዋህው ሸሚሙ ብኸብዱ ክዛረብ ጌርዎ ይርከብ። በቲ ሓደ ወገን ከኣ እዚ 

ዘይንቡር ኣተሃላልዋ ዝፈጠሮ ነድሪ ማዕበል ህዝቢ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ይኣክል 

ጭቆና ፣ይኣክል ባርነት፣ ይኣክል ስቕታ እናጠፋእካ ክብል ከም ድምጺ መዳፍዕ ከበሮ እዝኒ 

ስርዓትን ደገፍቱን ይቐዶ ኣሎ። ቀጻልንቱ ኣብ ምውሓስ ከኣ ናይ ነፍስወከፍ ዜጋ ኢዩ።  



ጽንብል 24 ግንቦት ክነብዕሎ ከለና፡ ከም ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት 

ሃገር፡ ሓድነትና ኣትሪርና ንቕድሚት እንጉዓዘሉ፡ ከይንጋዳዳዕ እንምሓሓለሉ፡ ሕድሪ 

ሰማዕታትና እነተግብረሉ፡ ራኢና እነነጽረሉ፡ ቃልስና ብዝሓየለ እነበራብረሉ፡ ዝሓለፉ 

ጌጋታትና ከም መምሃሪ ተጠቂምና ንዝመጽእ ጉዕዞና እንእምተሉ ታሪኻዊ ናይ ዝኽሪ 

መዓልቲ እዩ። 

እምበኣርከስ በዚ ፍሉይ መዓልቲ ምኽንያት ብምግባር፣ ሓርነት ህዝብና ንምውሓስ ምስ 

ኩሉ ደላዪ ለውጢ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ፣ ብሓባር እጅገና ሰብሲብና፡ኣንጻር ገባትን 

ዓብላልን ስርዓተ ምሕደራ ህግደፍ ናይ ምቅላስ ሃገራዊ  ሓላፍነት ክስምዓና ንኹሉ ደላዩ 

ፍትሒ ኣብ ደገን ውሽጥን ዘሎ ናይ ለውጢ ሃዋርያ ክኸውን ንጽውዕ፡፡ 

 

ከም ስምረት ራኢና፡ ሓርነት: ፍትሒ፡ ዲሞክራሲ፡ ልዕልና ሕጊ፣ ራህዋ ዝሰፈና ሃገር 

ክንውንን ኢዩ። 

 ራኢና፡ ጥሜት ድኽነት፣ ድንቁርና ካብ ገጽ ምድሪ ጠፊኡ፡ ኣብ ኤርትራ ቁጠባዊ ሓርነት 

ተረጋጊጹ፡ ኤርትራ ብትምህርትን ቴክኖሎጅን ምስተን ዝማዕበላ ሃገራት ክትስራዕ’ዩ።  

ራኢና፡ ስኒትን ማዕርነትን ኩሎም ብሄራትን ሃይማኖታትን ዘረጋገጸት፡ መሰል ክብረትን  

ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮን ዝመለለይኣ ኤርትራ ምህናጽ ኢዩ። 

ራኢና፡ እቲ ፍሉይ መለለዪ ባህሊ ዝኾነ ኤርትራዊ ክብርታት ማለት፡ ትግሃት፡ ቅንዕና፡ 

ምሃዝነት፡ ተወፋይነት፡ ጽንዓት፡ ጅግንነትን ናብቲ ንቡር ባህርያቱ ምምላስ ኢዩ። 

ኣብ መወዳእታ፡እዚ ወለዶ'ዚ፡ንህላዌ ኤርትራን ኤርትራውነትን፡ንመንነትን ክብርታትን 

ህዝብና ኣክቢሩን ዓቂቡን፡ነቲ ብህግደፍ ተነፊጉና ዘሎ ህዝባዊ ሓርነት ክቃለስ እጅግኡ 

ክስብስብ ኣለዎ ዝብል ለበዋ ወይ ምሕጽንታ  ንመላእ ህዝቢ ኤረትራ ክንህብ ንፈቱ። 

 

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነብሩ እዮም። 

ሓርነትና ናይ ግድን እዩ!! 
 

24 ግቦት 2019 


