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33330000    ዓመትዓመትዓመትዓመት    ዝኽሪዝኽሪዝኽሪዝኽሪ    መዓልቲመዓልቲመዓልቲመዓልቲ    ናጽነትናጽነትናጽነትናጽነት    ሃገርሃገርሃገርሃገርናናናና    ኤርትራኤርትራኤርትራኤርትራ    

ብደሞክራስያዊብደሞክራስያዊብደሞክራስያዊብደሞክራስያዊ    ውድብውድብውድብውድብ    ብሄረብሄረብሄረብሄረ    ብሌንብሌንብሌንብሌን    ኤርትራኤርትራኤርትራኤርትራ////ሆደሆደሆደሆደ////    ዝቀረበዝቀረበዝቀረበዝቀረበ    ውድባዊውድባዊውድባዊውድባዊ    መግለጺ።መግለጺ።መግለጺ።መግለጺ።    

    

24 ግንቦት ኤርትራ ሃገርና ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጠቅሊላ ናጻ ዘውጽትላ ክብርቲ ዕለት`ያ፡  እዛ ብዓቢ  

ኽብሪ እነብዕላ ዘለና ናይ ናጽነት ዕለት እዝአ ቅድሚ ምብጻሕና፡ ህዝቢታት ኤርትራ  ብዝተፈለለየ አገባብ 

ንልዕሊ 70 ዓመታት አንጻር እቶም ብሓይሊ ጎቢጦም አንበርኪኾም ክገዝኡዎም ንዝመጹ ሓይልታት 

ከይተሓለለ ተቃሊሱ ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ ብቅልጽሙ ሃገራዊ ናጽነቱ ዘረጋግጸላ ታሪኻዊት ዕለት`ያ። 

ብፍላይ እቶም ድሒሮም ዝመጹ ባዕዳውያን ናይ መግዛእቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብመጀመርያ ዘውዳዊ 

ስርዓት ሃይለስላሴን ስዒቡ ዝመጸ ፍሽስታዊ ስርዓት ደርግን ዓንገልቶምን ዝተኸየደ መሪር ቃልሲ ዝተኸፍለ 

ሰፍ ዘይብል ከቢድ ዋጋ እዩ ነሩ፡፡ አብ ፍቕዶ ስድራ-ቤት ኤርትራ ዝሓደጎ ናይ ኩናት በሰላን ዘስዓቦ ዕንወትን 

ቀሊል ከምዘይነበረ ግሉጽ ሓቒ`ዩ።  

ድሕሪ ሰፍ ዘይብል ሰብአውን ንዋታውን ዋጋ ዝተረኽበ ሃገራዊ ናጽነትና ብዓቢ ድምቀት ሓጎስና ዝገለጽናላ 

ታሪኻዊ ምዕራፍ ትኹን ዳአንበር፡ ድሌትን ባህግን ህዝብናን ሱዉእትናሲ ዘይተጸበናዮ ጥልመት`ዩ አጓኒፍና።   

ብቀንዱ ከም ህዝቢ ብሓባር ኮንትራት ዝአተናሉ ሃገራዊ ቅዋም ዘይምህላው፡  ብድላይ ናይ ሓደ ርእሰ-ፍሽስቲ 

ትማሓደር፡ ሃገር ኮይና መንእሰይና ተስፋ ሲኢኖም ሃገሮምን ህዝቦምን ምውቅ ስድራቤቶም ራሕሪሖም ግዳይ 

ስደትን ሞትን፣ ዝገበረት ንዜጋታታ ትበልዕ ምድሪ ሲኦል ኮይና’ያ ዘላ። እዚ ድማ በጋጣሚ ዝመጸ ተርእዮ 

ዘይኮነስ፡ ርእሰ-ፍሽስቲ ኢሳያስ አፈወርቅን መሻርኽቱን አብ ሜዳ  ከለው አትሒዞም ክሰርሑሉ ዝጸንሑናይ 

ራዕድን ሽበራን መሓውር ዘርጊሖም ስለ ዝጸንሑ’ዮም። እሞ ድሕሪ 30 ዓመት መሪር ሓሞት እናጎርዳዕና 

ንክብርቲ ናጽነትና ክነብዕል ከሎና ዝያዳ ምሕራንን ዳግም ማሓላ ጌርና ንቓልሲ ንብገሰላ ዕለት’ውን’ያ።  

ሃገርና ኤርትራ ከም ኩሉ ዓለማት ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብተላጋቢ ሕማም COVID-19(ኮሮና) 

ከቢድ ሰብአውን ኢኮኖምያውን ዓቅማ ተዳኺሙ’ዩ። ብቐደማ’ውን ዝወደቀት ሃገር ሙዃና ባዕሉ መራሒኣ 

ገሊጹ’ዩ።  ነዚ ሕማቕ ግዜ ተጠቂሙ ንህዝቢ ካብ ገዝኡ ከይወጽእ ብዘይሓገዝ ዓፊንዎ’ዩ ዘሎ። እዚ 

ከይኣኽሎ ድማ ፍሽስቲ ኢሳያስ ምስ መራሒ ኢትዮጵያ አቢይ አሕመድ ናይ ወጻኢ መሳርሒ ኮይኖም 

ንመንግስቲ ትግራይ ከፍርሱ ርኡይ ውራር የካይዱ አለው፡፡ ህዝብናን ብኮቪድን ብዂናትን ይጸንት ኣሎ። 

እዞም ክልተ ናይ ጥፍአት ሓይልታት ዝመርሕዎ ዘለዉ ኲናት ጽባሕ ንሶም ምስ ወደቑ ተራእዩ ተሰሚዑን 

ዘይፈልጥ በደላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝወረደ ብጭብጢ ከም ዝቀርብ ዘማትእ ኣይኮነን። አብ’ዚ 

ጸረ-ዲሞክራሲ ዝኽይድ ዘሎ ወራር ብዙሓት ሃገራት ኢደን ኤእትየን ከም ዘለዋ ብሩህ ኮይኑ ንሕና ከም 

ህዝቢ ኤርትራ ግን ንኣን ዝዉክል ዘይኮነ ንኣና ዝጭፍጭፍ ዘሎ ስርዓት ሓላፍነት ክወስደሉ ተቢዕና ክንቓለስ 

ንግደደሉ መድረኽ ኣሎና። ጀርመናዉያን እዞም ሕጂ ዘለዉ ወልዶ ነቲ ናይ ናዚ ወንጄል ተጠየቅቲ ኣይኮኑን 

እንተኾነ ጸሊም ታሪኽ ኮይኑ ከሕንኾም ይነብር ኣሎ። ንኣና ንኤርትርዉያን’ውን መን ገበሮ ዘይኮነ ኤርትራዊ 

ገይሮ ዝበሃል። ስለ’ዚ ምስ ህዝቢ ትግራይ ደዉ ክንብልን ክንቓለስን ግዲታ ሰብኣዉን ሰዉራዉን ኣሎና። ገለ 

ተቓለስቲ ኢና ዝብሉ፣ ንህዝቢ ትግራይ ምሕጋዝ ንፖሎቲካዊ መርሕነቱን ዉዱቡን ከም ምሕጋዝ ገይሮ 

ዝቆጽሩ ኣለዉ። እዚ ሸፈጥ እዚ ግን ናይ ህግደፍ ስለ ዝኾአን ሎምስ ክበሊ ምተግብኤ።  
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ሚኽንያቱ__ቅድሚ ስለስተ ዓመት ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ‘’ኣይሰላም ኣይኲናት’’ 

ፕ/ሚ/ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ምስ መጸ ጉዳይ ዶብና ተወዲኡ ብሰላም ክነብር’ና ፍትሒ ክነግስ’ዩ 

ዝብል ካብ ድልየት ዝተበገሰ ተስፋ ኔይሩ’ዩ። ድሕሪ ናይ ርእሰ-ፍሽስቲ መራሒ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ መራሒ 

‘’ኣይከስረናን’’ ‘’ነዚ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ’ዩ ዝብል ታሪክ ዘይንበበ’ዩ፣ ንሕና ሓደ 

ህዝቢ’ና’’ ‘’ፕ/ሚ/ ዶቶር ኣቢይ ክመርሓና ባዕለይ መሪጸዮ ኣሎኹ’’ ‘’ንኢትዮጵያ ዝትንኩል እንተመጸ 

ብቐዳምነት ኣነ ክሱዋኣላ’የ’’ ክብል ምስ ጀመረ ግን ተልእኾኡ እታ ነሱ ኢትዮጵያ ዝብላ ህዝቢ ኤርትራ 

ዘይብላ ሙዃና በርሂልና’ዩ።  

እዚ ፋሺታዊ ስርዓት ኣስመራ ካብ ዝፍጠር ኲናት ዝጽሕትር፣ ኣብ ናጽንትና ነብዕለሉ ግዜ ሎሚ ንወግዓዊ 

መንግስቲ ትግራይ ከፍርስ፣ ‘’ንዓሳ ክትሕዝ ባሕሪ ምንጻፍ’ዩ’’ ብዝብል ፋሺስታዊ ጭርሖ መርሕ፣ ኣብ ጎረቤት 

ሃገር ዝኾነት ክልል ትግራይ ኣትዩ ህዝባዊ ህልቒትን ደቂ ኣንስትዮ ብሓይሊ ምዕማጽን ንልምዓታዊ ትካላት 

ምዝራፍን ምዉዳምን የካይድ ስለ ዘሎ ልብና ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ከም ዘሎ ክዝንጋዕ ዘይብሉ’ዩ። እዚ ንሕና 

ንብሎ ዘይኮነ ኩሉ ዓለም ዝምስክሮ ወንጄል ንኣና ንኤርትራዉያን ርእስና ክነድንን ኣብ ታሪኽና ጸሊም 

ነጥቢ’ዩ። ነዚ ወንጄል’ዚ ኣብ ኣደባባይ ወጺእካ ምቅላዕን ሙኹናንን ሰብኣዊ ሓላፍነትና’ዩ፣ ኣብ’ዚ 

ከይተደረትና ድማ ማዕረ ማዕርኡ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮና ብሂወትን ብቑጥባን ክንገጥሞ ሰዉራዊ ግድየታ 

ኣሎና። ዓወት ህዝቢ ትግራይ ዓወትና’ዩ ምባል ዘሕፍሮም ኣብ ደንበ ፍትሒ ከም ዘለዉ ንፈልጥ። እዚ ግን 

ካልእ መዓልቲ ነልዕሎ ኮይኑ ናይ ቓልሲ መኣዝና ክተዓራሪ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ሓደራ እናበልና ምስ 

ዉስጹዓት ህዝቢ ትግራይ ደዉ ክንብል ደጋጊምና ንጹዉዕ።  

ንናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ብሂወትን ብግዜን ብንብረትን ብገልታዕታዕ ስደትን ዝኸፈልናዮ ዋጋ ክሳብ ሎሚ 

ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ጽበጻብ ዘይምንባሩ እቲ ዝዓብየ በደል’ዩ። ንናጽነት ብሓላፍነት ዝተቐበሉ እሞ ክሳብ 

ሙሉእ ፍትሒ ከይትበጽሕ ዝተጻረሩን ዝዓንቐፉን ኣብ መንግስታዊ መዋቕር ዘለዉ ፈጸምትን ብወንጄል 

ዝሕተቱሉ ዕለቱ ርሑቑ ዘሎ ኣይመስልን።  ከም’ቲ ናጽነት ተሰዊኦም ዘጨበጡና ንሕና’ውን ነምጻኢ ወለዶ 

ሰላምን ፍትሕን ክነቐብል ዝያዳ ብልሓትን ተወፋይነትን ከም ዝጽበየና ርዱእ’ዩ። ኣብ ግዜ ቓልሲ ይኹን 

ሎሚ ዝፍጸም ዘሎ ወንጄል ብዓወት ህዝቢ ተዛዚሙ ብዕርቕን ፍትሕን ክንዓጽዎ ንቓለስ ኣሎና። ዝሓለፈ ሃሰስ 

እናበልና ንድሕሪት ኣየነማዕዱ። እዛ ናጽነት’ውን ሸራፍ’ያ ወይ ስባር ንብል’ዉን ታሪኽ ካብ ወለዶታት ናብ 

ወለዶታት ምቕብባል’ዩ። ንሕና ኣብ ግዜና እንታይ ክነቅብል’ና ዳኣ ንበል እንበር ሚኽኒታት ኣይንደርደር። 

ካብ ገዛና ዝወጽኤ ገበል ንከባቢና ይሕምስ ስለ ዘሎ ብቐዳምነት ታሓተቲ ንሕና ሙዃና ፈሊጥና ግዝያዉን 

ነባርን እስትራተጂታትና ኣቅኒዕና ምስ ፈተዉትና ደዉ ክንብል ግዴታ ቓልስን ህዝብን ኣሎና። ደቅና መሳርሒ 

ፋሺስቲ ኮይኖም ኣብ ዘይርትዓዉን ዘይፍትሓዉን ሙማቶም ቅድሚ ኹሉ ንኣና መዓንጣና ሓሪሩ ኣሎ። ናይ 

ሰላሳ ዓመት ናጽነትና ፌስታ ዘይኮነ ናይ ትምህርትን ናይ ጉድለታትና ንእረመሉን ከም ዝኸዉን ከም ጭብጢ 

ወሲድና ምልእቲ ክንግብራ ቓል ንኣትወሉ ይኹን። ነቲ ዋና ናጽነት ዝኾነ ህዝብና ደጋጊምና ዮሃና እናበልና 

ሕድሪ ሱዉኣትና ኩዉን ክኸዉን ጸላእቲ ኣዉሕድና ፈተዉቲ ኣብዚሕና ንዓወት ክንምርሽ ደሞክራስያዊ 

ዉድብ ብሄረ ኤርትራ ንኹሉ ዚጋ ብሓባር ግቡኡ ክገብር ይጹዉዕ። 

ዮሃና ንመበል 30 ዓመት ናጽነት ሃገርና ኤርትራ!!! 

ዮሃን ንዋና ናጽነት ህዝብና!!! 

ዘላኣለማዊ ክብሪ ንሱዉኣትና!!! 

ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ ሆደ  23/05/2021ዓም 

 


