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ዝኽሪ 5 ዓመት መስዋእቲ 
ኣብነታዊ መራሒ ኣሕመድ መሓመድ ናስር !! 

   

ዓቢ ኣብነታዊ መራሒ ኣሕመደ መሓመድ ናስር፣ ብዕለት 26/03/2014 ካብ’ዛ ዓለምና ብመስዋእቲ ካብ ዝፍለየና እነሆ            
ድሮ ሓሙሽተ ዓመት  ኣቕጺሩ ይርከብ።  

ስዉእ ኣሕመድ ናስር ሓደ ካብ’ቶም ታሪኻውያን መራሕቲ ኤርትራ ኮይኑ፡ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ዳርጋ ዕድሚኡ ብምሉኡ ካብ 
ዕድሚኡ ዘወፈየ ሓርበኛ ኢዩ። መግዛእቲ ኢትዮጵያ ካብ ሃገርና ተሰዒሩ ንክወጽእን፡ 
ኤርትራ ናጽነታ ንክትጎናጸፍን ኣብ ዝተኻየደ መሪር ቃልሲ ህዝብና ካብ’ቶም ኣብ 
ቀዳማይ መስርዕ ዝስለፎ ልሉያት መራሕቲ ሓደ ኢዩ። በቲ ዝነበሮ ዓቕምን ተመክሮን 
ድማ፡ ኣብ ዳግመ ህንጻ ሃገርን ትካላት ሓዲሽ መንግስቲን ኣብ ምቛም ዓቢ ግደ 
ንክጻወቱ ተስፋ ተነቢርሎም ዝነበረ መራሒ ኢዩ። ሕማቕ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ 
ግን፡ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ዝበሓተ ጉጅለ ህግደፍ፡ ኣስተዋጽኦ ውፉፍያት ሃገራውያን 
ኣብ ዳግመ ህንጻ ሃገር ንከይውዕል ዓቢ ዕንቅፋት ብምዃኑ፣ ነቲ ብህዝብና ትጽቢት 
ተገይርሉ ዝነበረ ግደ ስዉእ ሓርበኛ ኣሕመድ  ናስር ተኾለፈ።  

ንሕና፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ሓምሻይ ዓመታዊ ዝኽሪ መስዋእቱ ነኽብረሉ 
ኣብ ዘለናሉ እዋን፡ ንሃገራዊ ውርሻ ኣብነታዊ መራሒና ኣሕመድ ናስር ክንዕቅቦን፡ 
ካብ ሃገርና ጭቆና ለጊሱ፣ ሰንደቕ ዕላማ ዲሞክራስን ፍትሕና ንከንበልብል ነካይዶ 
ኣብ ዘሎና ቃልሲ ጽኑዕ መትከልን ሓያል ድልየትን ንክህልወና ጅግንነታዊ ታሪኽ 
ብጻይና ኣሕመድ ናስርን ኩሎም ጀጋኑ ስዉኣትናን ደራኺ መንፈስን ሓይልን ከም 
ዝህበና ብምርግጋጽ፡ ቃልስና ብዝያዳ ክሓንን ምዃኑ ሎሚ ንብጻይና ኣሕመድ ናስርን ንኩሎም ጀጋኑ ስውኣትናን መብጻዓና 
እነሕደሰሉ ዕለት ኢዩ።  

ብጻይ ኣሕመድ ብኣካል’ኳ እንተ ተፈለየና  ታሪኹን መትካላቱን መርገጻቱን፣ ንዘልኣለም ነባሪ ኢዩ። ትስፉው መጻኢ ጽኑዕ ህዝብና 
ንምርግጋጽ ኣብ እንካይዶ ቃልሲ፡ ጽንዓትን ክብ ዝበለ ሰውራዊ ንያትን ተሓንጊጥና ንክንጓዓዝ፡ ካብ ታሪኽ ስዉእ ሓርበኛ 
ኣሕመድን ኩሎም ስዉኣት ብጾትናን እነቐስሞ ዓቢ ኣስተምህሮ ኣሎ።  

ብዚ ኣጋጣሚ’ዚ፣ ስዉእ ኣሕመድ ናስር “ኣመዓባብላ ፖለቲካዊ ክውንነት ኣብ ኤርትራ፣ ቅድምን ሕጂን”፡ ብዝብል ኣርእስቲ 
ዘዳለዋ መጽሓፍ ኣብዚ ቀረባ እዋን ክትዝርጋሕ ምዃና ንሓፋሽ ህዝብና ክነበስር ደስ ይብለና።  

ህዝብና ከም’ቲ ስዉእ ሓርበኛ መራሒና ኣሕመድ መሓመድ ናስር ዘማዕድዎ ዝነበረ፡ ኣብ ሃገርና ዲሞክራስን ፍትሕን ሰላምን 
ንክነግስ ቃልስታቶም ካብ ዝሓለፈ እዋናት ንላዕሊ ከበርትዑ ንጽውዕ። 

 

ክብርን ዝኽርን ንስዋኣትና !! 
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