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መግለጺ 
ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ (ናህዳ) ኣብ 24 ግንቦት 2020 

 
24 ግንቦት ወትሩ ዓመት መጸ፡ ኤርትራዊ ብኽብርን ዝኽርን ዝጽንብላ ሃገራዊ ናጽነትን ልዑላውነትን ዓስቢ መሪር 

መዋእልን ናይ ሰለሰተ ወለዶታት ኤርትራ ረዚን፡ መዳርግቲ ኣልቦ ዝተኽፍለ መስዋእትን ብዘይጽዓድ መሪር ቃልስን፡ 

ዘውዲ ክብረቱ ብገዛእ ቅልጽሙ ዝደፋኣላ ዕለት ስለዝኾነት፡ ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ (ናህዳ) ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ 

እንዃዕ ንመበል 29 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብጽሓካ/ኪ ድሕሪ ምባል፡ ሎሚ ዓመት፡ ዕለት ናጽነትን ልዑላውነትን 

ድሕሪ ልዕሊ ርብዒ ዘበን ዓመታት ቆጺርና ክንዝክራ ከለና፡ እቲ ክልዓል ዘለዎ መሰረታዊ ቁምነገር ፡ ነዛ ዕለት ብዝኽርን 

ጽንብልን ዘኪርና ምሕላፍ ዘይኮነ ንህላወናን ኣተሃላልዋናን ምምዛንን ፡ ምስ ክብደትን ዝተኸፈለ ዋጋን ነዛ ክብርቲ 

ዕለት ኣነጻጺርና ኤርትራዊ ኣብዚ ምውዳቑ ንምስትንታን ዘይኮነስ ዝጽበየና ዘሎ ቃልሲ ናብ ዓወት ንምድፉኡ 

ምድላዋትና ምውዳእ’ዩ ።  

ክቡር ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ! 

ከም ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ ናይ ሎሚ ዓመት ዝኽሪ ናጽነትን ንኩልና ኤርትራውያን ፍሉይ’ዩ ዝገብሮ፡ ተውሳኽ ግበታዊ 

ህግደፍ ኣብ ሃገርናን ዓለምን ኣንጸላልዩ ዝርከብ  ሕማም ለበዳ ናይ ኮረና (ኮቪድ 19) ብፍላይ ነቲ ኣላይን ሓላይን 

ንመዋእል ዘይረኸበ ደበና ጨቢጡ ዝርከብ ንህዝብና ብሰንኪዚ ኩነት ኣብ ጥምየትን ናህሪ ዋጋን ሸሚምዎ 

ከምዝርከብን ፡ ብሑቑኡ ድማ ግበታዊ ህግደፍ ኣብ ናይ ዕርበቱ ሰዓት፡ ስለዘሎ ነቲ ካብ ህዝቢ ዝመጽእ ናይ ለውጢ 

ድፍኢት ክቆጺ፡ ዝተፋላለዩ ሽርሕታትን ውዲታትን ፈላለይቲ ብሮፖጋንዳታትን ወሲኽካ ብፍላይ ምስናይ ጂኦ ፖለቲክ 

ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጉዳይ ኢዱ ምትእትታው ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሓድሕዳዊ ኩናት ንምውላዕ 

ዝኣልምን ዝኸዶን ዘሎ ከይዲ ፡በቲ ሓደ ሸነኽ ብካልእ ሸነኽ ድማ ኣብ ናይ መትረብ ቀይሕ ባሕሪ ተላኣኽነቱ ብምቕጻል 

ንሃገርና ኣብ ከቢድ ናይ ሉኡላውነት ሓደጋ ኣውዲቕዋ ምህላዉ ፡ንህዝቢ  ኤርትራ  እውን ብኣፉን ኢዱን  ጠውዩ  

ምዕይ ከምዘይብል ገይሩ ፡ኣብ ዕርበቱ ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ ዝኾነ ኣካይዳ ይኸድ ምህላው ብንቕሓትን ልዑል 

ምስትውዓልን ክንጥምቶ ከም ዘለናን ብምጽዋዕ ፡ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ ናይ ጂኦፖለቲካን ኣካይዳ 

ግበታዊ ህግደፍን ዘስተብሃለ ብፍላይ ብወገን ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ዝኸደ ግብረ መልሲ ንነባሪ ህዝብታት ክልቲኡ 

ሃገር ኣብ ግምት ዘይገበረ ንትሕዝቶ ፖለቲካ ኤርትራ ልዕሊዋና ኮንካ ሓላይ ዝመስል ግን ከኣ ኣብ ሞንጎ ህዝቢታት 

ኤርትራን፡ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሱን ታሪኹን ዘቛናጽብ ፡ንሉኡላውነቱ ዝዳፈርን ኣብ ናይ ሓይልታት ቃልሱን ናይ 

ኣይዲዮሎጂ ጎንጽታት ዝፈጥር ጎስጓሳት ተርእዮታት ምህላዎም ብምስትብሃል።  
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ነዚይ ምቑጻይ ድማ ሰልፍና ብምኽኒያት እዚ ክቡር ዕለት ዳግማይ ምስ ኩሎም ሓይልታት ደለይቲ ለውጢ ኣብ ሃገራዊ 

መቖምያታት፡ልዑላውነት ኤርትራ ዝኣምኑ፡ንቡዙሕነት ዘአንግዱን፡ ንኹሎም ዜጋታት ማዕርነትን ክብረትን 

ዘውሕሱን፡ ደለይቲ ፍትሒ ፡ንልዕልና ሕጊ ዝነገሳ ሃገር ንምህናጽ፡  ብዘይዓብላልን ተዓብላልን ፡ ሓባራዊ ስራሕ 

ንምምስራት ካብቲ ናይ ቅድም ተሞክሮ ብፍልይ ዝበለ ኣገባብ ቃልሲ ፡ ብንቕሓት፡ ዓቕምታትና ብሙሉእ ኣብ ሓደ 

ጠሚርና ፡ ንምብጋስን ፡ምብጻዓናን መብጻዓ ኩሎም ስዉኣትናን ትርጉም እዚ ኩቡር ማዓልትን ንምግሃዱን ብሓደ 

ሽቶ ነዚ ገባቲ ስርዓት ንምእላይ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንጠልቦ  ምስርሕ ክብቀዓና ዝኽእል ስራሕ ንምስራሕ ተበግሶ 

ወሲድና ምህላውና ንኹሉ ደላይ ሓቂ ነበስር  ።  

ዝኸበርካ ህዝብቢኤርትራ! 

ኣብዚ ሎሚ መዓልቲ ናጽነት ከም ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ ከነማሓላልፎ እንደሊ መልእኽቲ እንተሎ፡ ርዱእ ብዝኾነ 

ምኽኒያት ኣብ ዝርዝር ናይዚ ለበዳዊ ሕማም ከይኣተና ዛጊት ክሳብ ምዝዛሙ ክንእምቶ ዘይንኽእል ዕንወትን ክሳራን 

ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ፖለቲካዊ ፡ኢኮኖምያዊ፡ማሕበራዊ ጥዕናዊ ወዘተ.. ህልቂት  ከስዕብ ከምዝኽእል ብምርዳእ፡ 

ንምክልኻል ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳዊ ሕማም ብወገን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብምኽኒያት ዝተዳኸመ ትካላት ጥዕና ፡ 

ዱሩት ዓቕምታት ሕክምና ፡ስሑው ግበታዊ ምሕደራን ፡ ትሑት ውልቃዊ እቶት ዜጋታት ስራሕ ኣልቦነት ድኽነትን 

ተደሚሩ ንህዝባና በዳሂ ሙዃኑ ተረዲእና፡ ማዕረ ነካይዶ ቃልሲ መልሓስ ህዝቢ ቆሊፉ ንበይንኑ ዝዛረብ ግበታዊ 

መንግስቲ ከየታለለና ህዝብና ኣብ ሓደጋ ከምዝርከብ ብምእማን፡ ኣብዚ ህጹጽ ስዓት ፡ ኩልና ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ 

ኣብ ግዳም እንርከብ ብዘይ ኣፈላላይ ፖለቲካዊ ዕግበትና ነዚ ወገን ፡ጾታ፡ሃይማኖት ንብረት ከይፈለየ ዘጥቅዕ ፡ዝቐዝፍን 

ሕማም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻልን ምቁጽጻርን ከሙኡውን ህላወ ህዝብና ንምውሓስ ብሓባር ክንመክቶ ታሪኻዊ 

ሓላፍነትና ሙዃኑ ብምርዳእ፡በዚ ኩቡር ዕለት ኣጋጣሚ ጌርና ቃል ክንኣቱን ቡኡ ኣቢልና ድማ ወጻዒናን ወጽዓናን 

ተረዲእና ካላኣዊ ፍልልያት ንጎኒ ገዲፍንና ነዚ ማዕረ ለበዳ ንህዝቢ ክዘንጽፍ ዘሎ ግበታ ብሓደ ቅልጽም ክንዋደቆ 

ንጽውዕ ።  

ኣብ መደምደምታ ! 

ደጊምና ብዘይ ህዝቢ ሃገር፡ ብዘይ ሃገር ከኣ መንነት ስለ ዘይህሉ፡ ነቲ ንህላዌ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ሓደጋ ኮይኑ 

ዝጸንሐን ዘሎን ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ካብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ብምውጋድ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንምድሓን ኣብ 

እንግድዓ ነፍሲ ወከፍና ዝተጻዕነ ታሪኻዊ ጾር ምዃኑ ክንቕበል ይግባእ።  ብመንጽር’ዚ ዝተሰከምናዮ ታሪኻዊ 

ሓላፍነት’ዚ፡ ንህልው መድረኻዊ ብድሆታት ንምስዓር፡ ኩሉ መዳያዊ ኣበርክቶና ብምዕዛዝ፡ ህዝብን መጻኢ ወለዶ 

ኤርትራን ዋናታት ፖሎቲካዊ ስልጣኖምን ክብርታቶምን ዝኾኑላ ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ፡ ብግብሪ ዝሳነ መብጽዓ 

ክንኣቱ ይግባእ፡ ነዚ ታሪኻዊ ሓላፍነት’ዚ ብዕምቆት ብምስትብሃል “ኩሉ ዓቕምታትና ንድሕነት ህዝብን ሃገርን 

ኤርትራ” ብምባል ሰልፍና ትንሳኤ ናህዳ ኤርትራ ኣብ ግብሪ ንምትርጓም ኣብ ዝቕጽል ሒደት ኣዋርሕ 

ብራብዓይ(4ይ) ጉባኤ ተሰንዩ መደባቱ ኣሕዲሱ ኣብ ቃልሱ ናህሪ ክውስኽ ምድላዋቱ ወዲኡ ምህላዉ የረጋግጽ፡፡ 

በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ’ዚ ድማ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውቲ ኤርትራን እንኳዕ ኣብጻሓና ይብል! ንኩሎም 
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ምእመናን ምስልምና ድማ እንኳዕ ንዒድ ኣልፈጥር ሙባረክ ኣብጻሓኩም ኣብጻሓና ድሕሪ ምባል ፡ ጥሉል ክራማት 

ድማ ንህዝብታት ኤርትራ ይምነ ። 

 

ዓወት ንደሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ! 

ስዕረትን ውድቀትን ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ ! 

ዝኽርን ክብርን ንሰማእታትና ! 

 

ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ  

24 ግንቦት 2020 


