
 

 
መግለጺ ሓዘን 

ብሰልፊ ናህዳ ኤርትራ 
 

ኩቡር ኣያናን ኣቦናን ሓርበኛ ግርማይ ኪዳነ ጓንጉል (ወዲ ፍሊፖ) ብሎም ዕለት 24 መስከረም 2019 ብሞት ተፈሊዩና !! 

ክቱር ጽምኢ ሓርነትን ነጻነትን ካብ እዋን ንእስነቱ ካብ ኣስመራ ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ስደቱ ዝቐጸሎ ቃልሲ ኣንጻር ባዕዳውያን 

ገዛእትን ፡ ዓመጽቲ ደቂ ሃገርን በቲ ዝነበሮ ናይ ታሪኽን ስነጥበብ ዝቕዳሕ ፍልጠቱ ኣብ መስመራት ቃልሲ ንፍትሒ ፡ 

ፍትሓዊ ታሪኽን ንምብጻሕ ብስነ-ጥበባዊ ክእለቱ ንኹሉ ኣካል ሕብረተብ ንምብጻሕን ንምቕርራብን ፍትሒ ንምርካብን 

ብምትላም ብተወፋይትነ ሙሉእ መዋእሉ ዝተቓለሰን  ዘቓለሰን፡ ብትብዓትን ብናይ መደረ ክእለቱ ዝልለ ጅግና፡መቀጸልታ 

ናይ ቀዳሞትን ኣቦታትን ናይ ዳሕረዋይ ሓርበኛ ኣቦና ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ብሙዃን ምሕላፉ ኸቢድ ሓዘን ይስመዓና ። 

ኣብ ዚሕ እዋን ከም ሰልፊ ናህዳ  ኤርትራ ንብጻይና /ኣቦናን ሓውናን ግርማይ ኪዳነ ጓንጉል (ወዲ ፍሊፖ) ኣብ እንዝክረሉ፡ 

እዚ ሓርበኛ ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ምስ ህዝቡን ሃገሩን ዛኣተዎ መብጸዓ ከይበተኸ ፡ካብ ግዜ ንእስነቱ ብዋጋ ዘይትመን 

ብትዓትን ተጻዋርነትን ተወፋይነት ንሃገሩ ዝመጠወ ደኺመ ሓሚመ ከይበለ ምእንቲ እዛ ክብርቲ ሃገሩ ኣብ ዉዕዩን ዝሑልን 

ኩነታት ብምስላፍ ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ዝተጓዕዘ ካብ ምቅላስ ኣንጻር ባዕዳውያን ክሳብ ምውዳቕ ምስ ገበቲ ስርዓት 

ህግደፋውያን ምእንቲ ፍትሕን ዲሞክራስን ተቓልሱ ኣብ ምውዳቕ ረዚንን ምዕሩግን ታሪኽ ሰሪሑ ዝሓለፈ ብጻይ እዩ ። 

ሓርበኛ ብጻይና/ኣቦና ግርማይ ኪዳነ (ወዲ-ፍሊፖ)ፍትሓውን ዲሞክራስያውን ምንባሩ ኣብ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝገደፎ 

ዓቢ ዝኽሪ ነቲ ዝነበሮ ጽምኢ ናይ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንኸርዊ ብዘይ ኣፈላላይ ናይ ወገንን ሃይማኖት ንኩሉ ሕብረተሰብ 

ኤርትራ ዝሓሊ ዓቢ ሃገራዊ ኣስተምህሮ ብምሃብ  ካብ ዝገብሮም ዝነበረ ዓበይቲ ስራሓት ኣብ ምምስራት ስልፊ ኮነ ድሕሪ 

ምምስራት ሰልፊ ምስ ኣባላትን መራሕትን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ናይ ቃልሲ ተሞክሮ ኣብ ምክፋል ጥራይ ከይተሓጸረ ምክርን 

ማዕዳን ብምሃብ ዘይናዓቕ ስራሕ ሰሪሑ ጥራይ ዘይኮነስ ክንዮ እቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝጽሕፎ ዝነበረ ታሪኻዊት 

መጽሓፍ ንሓድነት ኤርትራውያን ኣብ እዋን መግዛእቲ እትትርኽን ተስተምህር መጽሓፍ ብምጽሓፍ እውን ነዚ ቃልሲ 

ካብቶም ዝዓበየ እጃም ዝሃቡ ውፉያት ምንባሩንውን ነቲ ታሪኽ እውን ባኣካል ዝሓለፈ ሙኩር ተቃላሳይ እዩ ነይሩ 

ብመስዋእቱ ድማ ሃገርና ኤርትራ ኣብዚ ማዓልቲ ሓደ ዓቢ ሰብ እያ ኸሲራ  ።በዚ ኣጋጣሚ ንኹልም ስድራ ቤት ፈተውትን 

ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ጽንዓ ትይሃብም ንብል ።    



ኣብ መዳእታ ዘሎ ሃንደበታዊ ሞት ሓርበኛ ኣቦና ግርማይ ኪዳነ ሙሉእ ዕድሚኡ ንሃገር ተወፍዩ ተቓልሱ ዘቃለሰ ዋልታ 

ኮይኑ ንምእቲ ናጽነት ፍትሕን ዲሞክራስን ደው ዝበለ ሕቡን ብታሪኹ ሓርበኛ ፡ ክንፋነዎ እንከለና ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ 

ፍሉይ ምዕራፍ ዝሓደገ ወትሩ ኣብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ተቃላሳይን ተጋዳላይን ደላይ ለውጥን ኣሰር ዝሓደገ ብዓል ቅያ ፡ 

እንተኾነ እዚ ጅግና ሃገራዊ ብሰንኪ እዚ ዘሎ ገባቲ ስርዓት  ነታ ልዕሊ ኣርባዓ ዓመታት መዘና ቃላት መግለጺ ዘይርከቦ 

ሓርበኝነት ዝኸፈለላ ክብርቲ ሃገሩ ሓመዳ ኢኩዋ ክረክብ ዘይምኻሉ ዝስማዓና ከቢድ ሓዘን ወሰን የብሉን ።ነዚ ድማ  ነቲ 

ዝገድፈልና ረዚን ሕድሪ ኣብ ሽቱኡ ንምብጻሕ ናኣሽቱ ፍልልያትና ንጎድኒ ደዲፍና ኩሉ ዓቕምና ኣንጻር እዚ ዘሎ ገባቲ ስርዓት 

ጥራይ ብምቕናዕ  ፍትሓዊትን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ንምምጻእ እነካይዶ ዘለና ቃልሲ ኣብ ሽቱኡ ከነብጽሖ ምኻና በዚ 

ኣጋጣሚ ቃልና ነሕድስ ። 

ክፍሊ ዜና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ 

24 መስከረም 2019 

 


