
 

ኣዳል፡ኣብ ታሪኽ ሓድነት ኤርትራውነት ልዑል’ዩ እጃሙ ! 

መግለጺ ሰልፊ ትንሳኤ (ናህዳ) ኤርትራ 

 

ድሕሪ መሪር ባዕዳዊ መግዛእቲ  ፡ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ንምምጻእ ዘካይዶ ዝነበረ ናይ ልዕሊ 20 ዓመታት ሰላማዊ ፖለቲካዊ 

ልቃሲ ኣብ ዕጹው ማዕጾ ድሕሪ ምብጽሑ፣ ኣብ ጎቦታት ኣዳል ብሓደ መስከረም 1961 ግድን ኮይንዎ ናብ ብረታዊ ቃልሲ 

ክሰጋገር ከምእተገደደ ዝፍለጥ ኮይኑ፣ ሎሚ እዚ መበል 59 ዓመታት ኣቕጺሩ ዝርከብ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ  ኣብ ጎቦታት 
ኣዳል ብጅግና ሓርበኛ ሱዉእ ሓምድ እድሪስ ዓዋተን ጀጋኑ ብጾቱ እዮም መስታ ናጽነት ብፈላሚት ጥይት ዘበሰሩ ፣እዚ ብስራት 
ግን ጉዕዞታት ናይቲ ቃልሲ ንሓርነትን ማዕርነትን ብቕልጽምካ ርጉጽን ፡ንምዕታር ድማ ዝኸበደ ሓርጎጽጎጽ ብምስጋር ጥራይ 
ከምዝጭበጥ እዩ ኔይሩ እቲ መልእኽቱ። 

ስለዝኽነ ድማ’ዩ፡ሓደ መስከረም ንውሉድ ወለዶ ዝነብር መወከሲ ኤርትራን ኤራውነትን ብምዃን፣ ንህዝቢ ኤርትራ ከምቲ 
ታሪኽ ዝሰነዶ ንባዕዳውያን ራሰይትን ዓመጽትን ብቕልጽም ንምድምሳስ ብዘይካ ኒሕን ሓቦን ፡ኣብ ጎቦ ኣዳል ዕጥቅን ስንቅን 

ኣይነበሮን ፡ ብሓድነቱ ግን መሳርዑ ኣብ ምድልዳል ዝወሰዶ ተባዕ ተበግሶ እንኮ እምነቱ ኤርትራውነት ጥራይ ምንባሩ ዝነግረና፡ 
እዚ ድማ ብወርቂ ቀለም ዝተጻሕፈ ቅያ ሓድነታትናን ንቕሎ መንገዲ ሓርነትናን ምንባሩን ፡ እቲ ዝተዋዕለ ቅያታት ካባና ሓሊፉ 

ንመላእ ኣፍሪቃን ዓለምን ተሞክሮ ኮይኑ ዝነብር ቅያታት’ዩ ኔይሩ፡እቲ መስተንክር ቅያታት ግን ኣብዚ ኣየብቀዐን  ፡ዝሰዓበ 
መሪር ገድልን መስገደልን ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ወላ እኳ ዓሰርተታት ኣእላፍ መስዋእትን መድመይትን ምስንካልን ምምዝባል 
ስደትን እንዳኽፈለ እንተኸደ፡ ብዘይሕለል ቃልሲ ነቲ ናይ ማዕዶ ሓራ ዘልኣለማዊ ራህዋ ንምርካብ ፡ዋሕዚ ፈታው ሃገሩ ነዚ 
ቅዱስ ተግባር ሰብ ኣዳል ሲዒቡ ፡ ጸኒዑ ተወፊዩ ፡ዳርጋ ነብስከፍ ኤርትራዊ ክባሃል ዝካኣል ናይዚ ሰንሰለት ታሪኽ ባሕቲ 
መስከረምና መንገዲ ተኸቲሉ ክሳብ ናይ ትማል ምውሓስ መሬቱ ማዕረ ጀመርትን ቀጸልትን ስውራ ዝፈትዋ ሂወቱን ኣካሉን 
ንፍትውቲ ሃገሩ ለጊሱ፡ ግን ከኣ ሕድሪ ኣቐሚጦምልና ምሕላፉ ተሰኒዱ ይርከብ ። 

ይኹን እምበር እዚ ብቦኽሪ ኤርትራዊ ኣዳል ዝተጠምረ ሓድነትናን፡ በዕጽምትን ደም ሱውኣትና ዝሃጠረ፡ ብስሙር ቅልጽምናን 
ብውህሃደትና መሬትና ካብ ባዕዲ መንዚዕና ነጻ ምስ ገበርና ፡ ነዚ ሓይሊ ስውራ መሪሑ ዝመጸ ጉጅለ ህዝባዊ ግንባር ኤርትራ 

ንዕላማ ኣዳል ጠሊሙ ጨውዩን ገቢቱን፡ ህዝቢ ኤርትራ ዳግማይ ኣብ ኣርዑት ባርነት’ዩ ቖሪኑ፣ ነቲ ታሪኻዊ ባህጉን መስዋእቱን 

ዝነበረ መሰላቱ ክሕሎ፣ ኣብ ሃገሩ ክኸብርን ክነብርን ፡ ደሞክራስያዊ ምስግጋር መንግስቲ ብምርጫ ከካይድሲ ይትረፍ፡ ነታ 
ዝሰንከላላን ዝተጋደለላ ሃገሩ ሓደ ለይቲውን እፎይ ኢሉ ክሓድረላ  ኣይከኣለን ንገረለይ ዝባሃል ኣይኮነን። 

እዚ ድማ ተውሳኽ ፡ ባርነትን ጥምየትን ፡ሕማምን:ብሰማሚ ፈላላይ ናይ ኣገዛዝኣ ፡ንልዕሊ ርብዒ ዘበን፡ ዝነቀሐ ህዝቢ 
ከይፍጠርን ፡ብዝተፈላለየ መምዘኒናታት መንእሰያትን ምድኻምን ካብ ሃገር ከም ዝበርሱ ምግባርን ኮይኑ ኣዚ ድማ ኣብ ልዕሊኡ 
ዝለዓዓል ህዝቢ ንከይህሉ ከም መሐየርን መዳቀቕን ክጥቀመሉ ዝጸንሓ ኣብ ዝተናወሐ መስርሕ ሕድሕድ ዘይተኣማመንን 
ዘይቃዶን፡ሓድነቱ ዝላሕለሓ ፡ዝቀታተል ፡ሃገራዊ ፍቅርን እምነትን ዝነደየ፡ድኻ በተኽን ናይ ምጽዋር ዓቅምን ወንን 
ዘይብሉ፡ሰብኣዊ መንፈሳዊ ክብርታቱን ዝተወቅዔ፡ነገራውን ሞራላዉን ጸጋታቱ ዝተመንዘዔን ትሕዝቶን ዋንነትን ኣልቦ ዝኾነ 
ሕብረተሰብ ብምፍጣር ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ምእታው ኮይኑ፡ነዚ ንምትግባሩ ድማ ንኹሎም መጨቆኒ ትካላቱ፡ደገፍቱን 
ኣምለኽቱን ድማ ከም መሳለጥያ ኩሎም እዚ እኩያት ዕላማታቱ ይግልገለሎም ዘሎ፡፡ 



እዚ ምስኮነ እምበኣር፡ሰልፍና ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ (ናህዳ) ካብቲ ኣብ ኣዳል ዝተፈለመ መሳርዕ ሓድነትን ዕላማን ዝተሰገረ 

ንምብርባር፡ብንጹር ራእያ ንግበታዊ ስርዓት ህግደፍ ክንቃለሶ ተቀሲብና ፡ ቃልስና ክነጽንዕን ክነቀላጥፍን ድማ ባህርያትን 
ጥበባት ፈላሊኻ ግዛእን ቅተልን ግበታዊ ጉጅለ ህግደፍ፡ኣዳቒቕና ብምፍላጥን ብምንቃሕን ክንገጥሞን ክንስዕሮን ሙኳና 

ብምእማን ንድሕሪት ተመሊስና መንቀሊ ዕላማ ኣዳል ብምውካስ ኣብ ሃገርና ኤርትራ፡ኩሎም ዜጋታት፡ዓሌታት፡እምነታትን 

ከባቢታትን በዚ ስርዓት'ዚ ዝወርዶምዘሎ መግረፍቲ ብምርዳእ ሕድሕድ ክተኣማመኑ፡ብዘለውዎ ሕሱም ሃለዋት ክደናገጹን 
ክሓብሩን ኣማራጺ ዘይብሉ ግዴታዊ ምርጨኦም ክኸውን ቀዳማይ ዕላማና ኣቐሚጥና ኣብ ምግስጋስ ንርከብ ።  
 

መዓስ እዚ ጥራይ ፡ ከም ሰልፊ ኣንጻር እቶም ደረጃ ንቅሓቶም ከየበርኹን ሓድነቶም ዝያዳ ከየስጥሙን ከየደልድሉን ፡ ዝጎደሎም 
መሊኦም፡ጸረ ደመኛ ጸላኢና ምእንቲ ከይንጸምድ፡ዛዕባታትና ዘዛናቡዑን፡ ዝኣጉዱን፡ዕሱባት ልኡኻትን ወለንታውያን ባሮት ሰብ 
ሰራም ዋኒን ስርዓት ህግደፍን እንብሎምን ከሙኡውን ንሞቖያታት ኤርትራን ኤርትራውነትን ኣመዛቢሎም ንሕስረት ሪዒሞም 
ንስለ ኸብዶም ሰግር መሪጾም ብሓይልታት ግዳም ዝተዓስቡ ሓንፈሽቲ ፡ኣብ ቀጽሪ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዘየለው 
ዝመስሉ፡መንቀሊኦም ውልቃዊ ሽግራቶምን ሰንፍነኦምን ዝመስል፡ብበሃምነት ሰምዒታቶም ዘይገርሑ፡እኩይ መሳርዕ ዝተኸሉ 

ናብ ረግረግ ታኼላ ጽልኢ ኣብ ሞንጎ ህዝብታትን ሃይማኖታትን ዘእትዉ ፡ ብተግባር ድማ ንመትከል ኣዳል ዝጻረሩ ወለንታውያን 
ባሮቱን ዉሁባት ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ሙዃኖም ብምእማን ፡ብስም እዚ ሓደ ቅልጽም ህዝቢ ዝኾነ ኣዳል ኣብ እንካይዶ ዘለና  
ብደሆ ኢልና ኣብ ምርብራቦም ንርከብ ፡፡ 
 

ከምኡ ድማ እቶም ንማንም ዘይውክሉ፡ንሕና ንስኹም ክብሉ ዝውዕሉ ሕማቃትን ክብሪ ህዝቢ ዝደፍሩ ዓገብ ክበሃሉን፡እሩም 

መገዲ ንኽሕዙ ምሕጋዞምን ኣገዳስን ግቡእን'ዩ ኢልና ብምእማን፡ምስቶም በዚ ረዚን ሰንሰለት ናይ ቃልሲ ተጓዒዝና ብዋጋ 
መስዋእቲ ህዝቢ ኤርትራ ንዝተረጋገጸ ሉኡላውነት ሃገረ ኤርትራ እንሕሉ፡ነዞም ውልቀ ሸቀጦም ንኽዋገዩ ብግበታን ፡ሓይልታት 
ግዳምን ዝተኸትቡ ዕሱባት፡ጽባሕ ንግሆ ኣብ ቅድሚ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ደው ኢሎም ክሓፍሩ ሙዃኖም ብምዝኽኻር 

፡ኤርትራና ናይ ኩሎም ዜጋታት፡ዓሌታት፡እምነታትን ከባቢታትን ሃገር ሙዃናን፡ንኹሎም ድማ እኽልትን ብምክብባርን 
ብምድግጋፍን ድማ ክነብሩላ ብደም ኣዳል ዝተፈራረሙላ ሙዃኖም ክስወጠኩም ይግባእ ንብል።  
 

ስለዝኾነ ብስም እዚ ክቡር ዕለት እቶም ካብ ምፍልላይን ምብታንን ኤርትራውያን ተረባሕቲ ዝኾኑ መሳርዕ ግበታዊ ህግደፍ 
ንጎኒ ሓዲግና፡እቶም ብሞቖምያታት እታኣምኑን ፡መሰረታዊ ትርጉም መትከልን ዕላማ ኣዳል ተረዲእኩም፡ኣብ ቃልሲ ሓርነት 
መሰል ዲሞክራሲ ወይ መሰል ነጻ ሓሳብ ምግላጽ ትጥቀሙሉ ዘለኹም ዝመስለኩም፡ክብርን መንነትን ኣህዛብ እናተናኸፍኩም 
ተጋጭው ዘለኹም ውልቀ ኣካላት፡ደረት መሰል ምዝራብ ክትግንዘቡን፡ካብ ዘይሓላፍነታዊ ዘይስነምግባራዊ ዘረባታት 
ክትቁጠቡ ንምሕጸን ። 

 

ኣብ መወዳእታ ኤርትራዊ ኣስላማይ ይኹን ክስታናይ፡ወዲ ከበሳ ይኹን ደንከላይ ወይውን ውላድ መታሕት፡ጸጋታት ስልማትን 

ክብርን ጅግንነትን ባሕቲ መስከረምን'ዮ ድሕሪ ምባል፡ ሰልፍና ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ ነዚ መትከልዚ ኣብ ሓጺር እዋን ኣብ 

ዝጋበኦ  4ይ ጉባኤኡን ሓድነታዊ ሰሚናራቱን ነዚ ናይ ወትሩ መርገጺኡ ደጊሙ ከምዘነጽሮ ብምሕባር ፡እንዃዕ ንመበል59 
ዓመት ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ኣብጻሓና ይብል ። 

 

ባሕቲ መስከረም ዘልኣለም ተዘከሪ !! 

ስዉኣትና ወትሩ ኣብ ልብና’ዮም !! 

 

ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ (ናህዳ) 

01 መስከረም2020 

 


