
 

  መግለጺ ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር 

    ብምኽንያት 24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ።  

  

ጽንብል 24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ መበል 29 ዓመት ይዝከር፣ በዚ ምኽንያት ንመላእ ህዝቢ 
ኤርትራ ዮሃና እንቋዕ ናብ ዝኽሪ መዓልቲ ናጽነት ኣብጽሓና ንብል። 

ዝኽሪ መዓልቲ  ናጽነት ዓመተ 2020 መላእ ህዝቢ ዓለም ኣብ ከቢድ ወጥርን ጸቕጠን ሻቕሎትን ኣብ 
ዝርከበሉ ህሞት ፣ ይብዕል ብምህላው ኣዚዩ ፍሉይነት ዘለዎ ኢዩ። በቲ ሓደ ወገን ቃልሲ ኣንጻር እቲ  
ልዕሊ 5 ሚልዮን ለኺፉን ልዕሊ 300 ሽሕ ህይወት ድማ ቀዚፉን  ዘሎ  ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ 
ንምክልኻል፡ ተወሸብ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ፣ ንህዝቢ ዓለም ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ ንህዝብና ፈጣሪ/ረቢ 
ጽላሉ ከንብረሉ ሰናይ ትምኒትና ንገልጽ። በቲ ካልእ ወገን ከኣ ዕሉል ስርዓት ህደፍ መብጽዓ ሰማዕታቱ 
ምጥላም ከይኣኽሎ ነታ ግምጃ ስውኣቱ ዝኾነት ብየዕጽምቲ ሓርበኛታት ዝተነድቀት ብደሞም ዝጠለለት 
ልኡላዊት ኤርትራ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ወስታታትን ናይ የሕሊፍካ ምሃብ ምስጢራዊ  ስምምዓትን፣ ኣብ 
ገዛእ ሃገሩ ጓና ንጉዳዩን ንውራዩን  ክይኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ፣ ካብ ፍርሕን ራዕድን ወጺኡ ኣብ ውራዩ 
ተዓጣቓይ ኣብ ጉዳዩ ከኣ ተማጓታይ ክኸውን ናይ መጨረሻ ወሳኒ መድረኽ ምዃኑ ዘዘኻኽር ጽንብል 
ናጽነት ኢዩ። 

ጽንብል መዓልቲ ናጽነት 24 ግንቦት፣ መዛዘሚ ናይቲ ንርብዒ ዘመን ዝተኻየደ መሪር ቃልሲ፣ መስዋእትን 
ስንክልናን ኣሽሓት ምሩጻትን ብሉጻትን ደቂ ህዝቢ ዝተገዝመት ናይ ዝኽሪ ዕለት ኢያ። ኤርትራ ከም 
ሃገር ሉኡላውነታ ዘረጋገጸት ኣብ መዝገብ ውድብ ሕቡራት ከም ሓዳሽ ሃገር ክትምዝገብ ዘብቅዓ ፍረ 
ዓስቢ ናይቲ ረዚን መዳርግቲ ኣልቦ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ኢዩ፣ በቲ ካልእ ከኣ ብውዲትን ዓመጽን ሓያላት 
ሃገራት ዝተነፍጎ ናጽነቱ፣ ህዝቢ ኤርትራ ጸኒዑ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘካየዶ ቃልስን ዝኸፈሎ 
መስዋእትን ዘውዲ ናጽነቱ ክደፍእ ዝበቕዓላ 24 ግንቦት 1991 ክብርቲ ዕለት ክትከውን ከላ 25 ሚያዝያ 
1993 ከኣ ብሕጋዊ ረፈረንዶም ከም ልኡላዊት ሃገር ኣካል ሕብረተሰ ዓልምና ዝተመዝገበትሉ ታሪኻዊት 
ዕለት ኢያ። 

24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት እንክንዝክር፡ ህዝቢ ኤርትራ ንዘመናት ዝተመነያን ክቱር ዝሃረፋን፣  ዘመን  
ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣብቂዑ፣ ኣብ ሃገሩ እግሩ መሊኡ ከም ልቡ ሸናዕ ክብል፣ ውግእን ወረ ውግእን ጠፊኡ፣ 
ጭቆና፣  ምረት፣ ስቅያት፣ ግፍዒ፣ እስርቤትን ስደትን  ኣብቂዑ፣ ብሕግን ስርዓትን ከቢሩ ክነብር ፣ ኣብ 
ጎደና ዕብየትን ምዕባለን ክጎዓዝ፣ መግለጺ ሓጎሱ ዘሊሉን ዓሊሉን ፣ ብርግጽ ከኣ ዝግብኦ ኢዩ ኔሩ። 

ይኹን እምበር ኣብ ሎሚ ኮይና ነዚ ዕለት እዚ ክንዝክሮ ከሎና፣ ህዝብናን ሃገርናን ዘለዎ ሓቀኛ ኩንታት 
ክንግምግሞ ከሎና ፣ መጋረጃ ነጻነት ተኸዲኖም ዝኣተዉ ሰብ መሰል ተዃሉ ፣ ጉጅለ ኣርሜን ናይ ጥፍኣት 
ጃንዳ ህግደፍ፣ ንህዝብና ባህጉን ድሌቱን ጨውዩም ፣ ሓርነቱ ግሂሶም ንዳግማይ ግፍዕን ጭቆናን 
ማእሰርትን መጭወይትን ጥፍኣትን ሞትን ስደትን ዳሪገሞ ይርከቡ ፣ መንእሰያትና ዓንዲ ሕቖ ሕብረትሰብ 
ሞንኮርኮር ምዕባለ ናይ ለውጢ ሃዋርያ ክኾኑ ዝግብኦም ኣብ ስደትን ፈቐዶ መዓስከራት ስደተኛታት 



ዕድመ ንእስነቶም ንኸንቱ ከሕሉፉ ተፈሪዶም ይርከቡ። ስድራቤታት ኤርትራ ወላዳት ምኻን ኮይኖም 
ጠዋሪ ስኢኖም ብኹቱር ጓህን ንፍቆትን ዓለም ተርክቦም ኣላ።   

ከም ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር፡ ጽንብል 24 ግንቦት ክንዝክር ከለና፡ ንዳንኬራን 
ጓይላን ዘይኮነ ፣ ምስቲ ኣብ ህዝብናን ሃገርና ወሪዱ ዘሎ ኩለንትናዊ ጥልመትን ክሕደትን ዝመጣጠን 
ብግብሪ 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 እያ፣ 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 
ህዝባውን ሃገራዊን ሓላፍነት ክስምዓና ንኹሉ ደላዩ ፍትሒ ኣብ ደገን ውሽጥን ዘሎ ብትሪ ንጽውዕ፡፡ 

በዚ ኣጣሚ እነኽብሮ ዘሎና ናጽነት ኤርትራ፡ ከቢድ ዋጋ ዝተኽፍሎን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ እዋን ዘይምለስን 
ምዃኑ ንህዝብናን፡ ንመላእ ማሕበረሰብ ዓለምን ከነረጋግጽ ንፈቱ፣ ካብዚ ተረድኦ እዚ ብምብጋስ ከኣ 
ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ኣትሪሩ ንምውዳቕ ምልካዊ ስርዓት ግዲኡ ክጻወት፡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 
እውን ብትብዓት ኣብ ጐድኒ ህዝቢ ብምዃን  ልዑላውነት ሃገር ክዕቅብን መሰል ህዝቢ ከውሕስን ጸኒዑ 
ክቃለስ ከም ስምረት ደጊምና ንጽውዕ።  

ደጊምና ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ ! 

 

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘለኣለም ክነብሩ ኢዮም ! 

ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ ! 

24 ግንቦት 2020 

 

     

 

 


