
 

 
 

መስዋእቲ ገዲም ሓርበኛ ተጋዳላይ 

ኢማም ሓጅ ኣቡበከር ብርሃኑ 

 
ገዲም ሓርበኛ ተጋዳላይ ኢማም ሓጅ ኣቡበከር ብርሃኑ  ኣካል መሪሕነት ሰልፊ ሕዳሴ ኤርትራ 

ንፍትሒ (ኣል ናህዳ) ኤርትራን ኣቦ ሓድነት ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሕን ሓው፡ብጻይ፡ ኣቦን ቀላስን  

ዝኾነ ብዘጋጠሞ ሃነደበታዊ ሕማም ብዕለት 22 ነሓሰ 2021 ካብዛ ዓለም ብመስዋእቲ ብምፍላዩ 

ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን ንገልጽ። 
  

ስዉእ ተጋደላይ ኢማም ኣቡበከር ብርሃኑ ኣብ ሃገራዊ ሓርነታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ግዜ ንእስነቱ እንክሎ ኣብ ውሽጣዊ ስርርዕ 

ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ቀጺሉ ኣውን ኣብ መሳርዕ ህግዝባዊ ሓይልታት ኤርትራ ብግባር ብምስላፍ  ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ዘተፈላልዩ 

ዕማማት ህዝባዊ ግቡኡ ዝፈጸመን ክፍጽም ዝጸንሓን  ጅግና ተባዕ ተቓልሳይ እዩ ነይሩ። 
  

ተጋዳላይ ኢማም ብድሕሪ ምርግጋጽ ናጽነት ኤርትራ’ውን እንተኾነ ምእንቲ ፍትሓዊ ቃልሲ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ንምፍታሕ፡ ናይ ዕድሚኡን 

ተሞኩሮኡን ፡ ገንዘቡን ጉልቡቱ ንብረቱ ሂወቱን  ከይበቐቐን ከይተሓለለን ብጽንዓትን ተወፋይነትን ክሳብ መዓልቲ መስዋእቱ ክቃለስ 

ዝጸንሐ ሓርበኛ ተጋዳላይ ወዲ ህዝቢን ኣቦ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራን ብፍላይ ብዘይ ኣፈላላይ ኣብ ሓርበኛታት ተቓለስቲ ፡ መንእሰያት ፡ስነ-

ጥበባውያን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ሃገር ኣጻሚድካ  ሓያል ድርዒ ንህዝቢ ኤርትራ ብምፍጣር ኣብ ዝሓጸረ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ንምርግጋጽ 

ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ መዳይ ቃልሲ እዃ እንተተባህሊ ካብዚ ብዘይፍለ ድማ ኣብ ምሕጋዝ ዝተጸገሙ ስድተኛታት 

ኤርትራያን ብፍላይ ኣብ ሱዕዲ ዓረብ ፡ ዛንዚባር (ታንዛንያ) ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንኹለን ማዓስከራ ስደተኛታት ኤርትራውያን 

ወሲኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብውልቅን ብማሕበራትን ዝገበሮ ዘይሃስስ ገንዛባዊ ፡ሞራላውን ካልእን ሓገዛት  ንኤርትራውያን ኣብ ልቢ ኩሉ 

ዝተርፍ ልውሃት ኣቦነቱ ዝመስከረ’ዩ ኔይሩ ። 

ኣብ መዳይ ሰልፊ ሕዳሴ ኤርትራ (ናህዳ) እውን ኣብ ትንሳኤ ነዚ ሰልፊ ናይ ኣንበሳ ግደ ዝተጻወተን ብፍላይ ድሕሪ 2009 ጉዕዞ ሓርነት 

ብሓድነት ንዝብል ጭርሑኡ ውልቃዊ ዋኒኑ ኣወንዚፉ ሙሉእ ግዚኡ ንዕብየት ሰልፊን ንሕውየት ሃገርና ኤርትራን ንምቅልጣፍ ንምብሳር 

ሓርነት ህዝቢ ኤርትራን ከይደቀሰ ዝተቓለሰ ፍቱው ብብጾቱን ኣዕሩኽቱ ደቁን ደቂ ሃገሩን ዝኾነ ሱዉእ ኢማም ስንቂ ተስፋ ሃገርን ድርዒ 

ንዱኩማት ደቂ ሃገር ብሙዃን ጉቡኡ ዝገበረ ብጻይናን መራሒናን፡ ኣብ’ዚ ዘለናሉ ኣዝዮ ተኣፋፊ ወቕቲ’ዚ ከም ሰልፊ መስዋእቱ ክንሰምዕ 

እንከሎና ዓቢ ኮኾብ ሓርነት ከምዝወደቐና ተሰሚዑና ፡እዚ ድማ ንክብርቲ ብዓልቲ ቤቱ ንስድራቤቱ ንዓና ኣሕዋቱን መቓልስቲ ብጾቱን 

ንኤርትራውያ ተጋደልትን ንህዝቢ ኤርትራን ደምበ ተቓውሞን ዓቢ ክሳራ’ዩ። 
  

ስውእ ገዲም ሓርበኛ ተጋዳላይ ብጻይ ኢማም ሓጅ ኣቡበከር መቐጸልታ ናይ ኩሎም ሓርበኛታት ስዉኣትን ኮይኑ ሓሊፉ ፡ ዝተሰዋኡሉ ቅዱስ 

ዕላማታትን ባህግታትን ህዝቢ ኤርትራ ንዝኾኑ ሕቶ ፍትሕን ሓርነትን ሰላምን ዲሞክራስን ማሕበራዊ ፍትሕን ክውን ንምግባርን ከም 

ህዝቢ ኤርትራን ሰልፊ ሕዳሴ ኤርትራን ዘሰከመና ረዚን ሓላፍነት ምስ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ዝኾኑ ፡ ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ ካብ 

ሕሉፍ ተመኩሮታቶም ሃናጺ ትምህርቲ ብምውሳድን ኣብ ፍልልያት ግዜ ብዘይ ምቕታል፡ ሓድነቶም ብምድልዳልን ኣንጻር ግበታዊ ስርዓት 

ህግደፍ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ብምትኳር ከም ቃልን እምነትን ከም ሃርነታዊ ቃልሲ ሎ እውን ፍታሕ ኤርትራዊ ጉዳያትና 

ብኤርትራዊ ንምዝዛሙ ኣወንታዊ ተራኦም ከዕዝዙን ኣበርቲዖም ክቃለሱን  ናይ ቃልሲ ሰልፊ መጸዋዕታኡ የቕርብ። 
  

ኣብ መወዳእታ ሰልፊ ሕዳሴ ኤርትራ ብፍላይ ንክብርቲ ንብዓልቲ ቤቱ ንስድራቤቱን፡ናይ ቃልሲ ብጾቱን ፡ ኣዕርኽቱን ፈተውቱን ከምኡ’ውን 

ንመሪሕነትን መሰረታትን ሰልፊ ሕዳሴ ኤርትራ ንፍትሒ ብሓፈሻ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ጽንዓት ይሃብኩም እናበለ፡ ንጅግና ስውእ ተጋዳላይ 

ኢማም ኣቡበከር ጀነተል ፌርዶስ ኣዕላ ማዓ ሹሃዳእ ወስዲቕን ፡ብምባል ረቢ ይርሓመሉ   ንብል። 

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ሕዳኤ ኤርትራ ንፍትሒ 

22 ነሓሰ 2021 
 

 


