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መግለጺ ሰልፊ ሕዳሴ ኤርትራ ንፍትሒ  

ኣብ መበል 30 ዓመታት ናጽነት ኤርትራ 
 

ታሪኻዊት ዕለት 24 ግንቦት መዓልቲ ነጻነትና፡ ኣብ ፍሉይን በዳህን እዋን ኰይና ክነብዕላ እንኮለና ፡ ንመላእ ዉጹዕ 

ህዝቢ ኤርትራን ሓርበኛታትን ተቓለስትን ደቁ እንቋዕ ንመበል 30 ዓመት ጽንብል መዓልቲ ነጻነት ሉኡላዊትን ኤርትራ 

ኣብጽሓኩም ንብል  ፡ 

ኦ ! ክቡር ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ 

እዚ ታሪኻዊ መዓልቲ ናጽነት በቲ ሓደ ሸነኽ  ዝተሰግረ መሪር ቃልሲ ናይ ልዕሊ 50 ዓመታት ፖለቲካውን፡ ዕጥቃውን 

ቃልሲ ሰለስተ ወሎዶታት ዝተከፈሎ መሪር መስዋእቲ ስንክልናን ስደትን ዘይጽወር መከራን ተሰጊሩ ነዛ ውጺኢት ሽግ 

ዓወት  ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘበሰረት ፡ እቲ ምስ ርዝነት ናይ’ዛ ታሪኻዊት ዕለት ዝዳረግ ታሪኻዊ ሕድሪ ከም ዘሎና 

ብምዝካርን ክኸውን ይግባእ  ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ነዚ ብመሪር መስዋእቲ ዘምጸ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክንዲ 

ብናጽነቱ ዝፍሳሕን ብሰላምን ቅሳነትን ዝነብርብ፡ግበታዊ ህግደፍ ኣብ ሃገርናን ዝሓለፈ 30 ዓመታት ንህዝቢ ደበና 

ኣጨቢጡ ምህላውናን ፡ህዝብና ብሰንኪዚ ግበታ ኣብ ዝኽፈኤ ኣዝዩ ዝሓሰመ ኩነት ተሸሚሙ ከምዝርከብን ፡ ሎሚ 

እውን ብሑቑኡ ድማ መራሒ ግበታ ኣብ ናይ ዕርበቱ ሰዓት፡ብሽኻል ዘይምልከቶ ኩናት ጎረቤት ሃገር ጎብለልነቱ ከርእን 

፡ እሉኽ ውልቃዊ ቂሙን ክዋጻእ ሳይሳይ ወለዶ ሕጻናት መናእሰይ ኤርትራ ኣብ ዘብርሰሉ ዘሎ ሁመትን ነብዕል 

ምህላውናን ብድምር’ዩ ፍሉይ ካብዝገብሮ፡ ሰራም ግበታ ኣብ ክንዲ ናይ ሕሉፋት ስርዓታት በሰላ ኩናት ብዓወት 

ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ምብቁዑ ፡ ሕሉፋት ወረርቲ ኤርትራ ተሳዒሮም፡ሃገር ኣውሒስካ ብሰላም ምስ ጎረቤት ህዝቢ 

ምንባር ፡መቐጸልታ ሕጂ እውን ንዓለምለኽኣዊ ሕጊ ኹናት ዝጠሓሰ፡ኣብ ዘይ መሬትካ ምውጋእ  ነቲ ዝጸንሓ ሕዱር 

በሰላ ብምድማይን ብምቑሳልን ንክልቲኡ ህብዝታት ዘረሓሕቕ ንሃገርና ደመኛታት ንምውሳኽ ዝዕድምን ተግባር 

ይፍጽም ኣሎ። 

እዚ ከይኣክል እውን እዚ ሰራም ግበታዊ  ስርዓት ፡ ኣማኻርን ዘካርን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሙዃን ምስ ጎረባብቲ 

ሃገራት ምትፍናን ወሲኽካ ነቲ ናይ መትረብ ቀይሕ ባሕሪ ተላኣኽነቱ ብምቕጻል ንሃገርና ኣብ ከቢድ ናይ ሉኡላውነት 

ሓደጋ ኣውዲቕዋ ምህላዉ ፡ንህዝቢ  ኤርትራ  እውን ብኣፉን ኢዱን  ጠውዩ  ምዕይ ከምዘይብል ገይሩ ብድሕረይ 

ሳዕሪ ኣይትብቆላ ዝኾነ ኣካይዳ ይኸድ ኣብ ዘለወሉ እዋን ምህላው ብንቕሓትን ልዑል ምስትውዓልን ክንጥምቶ ከም 

ዝግባእን ፡ ብቐንዱ ድማ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ ናይ ጂኦፖለቲካን ምስጢራዊ ስምምዓት ምስ ጎረቤት ሃገር ሪፖብሊክ 

ኢትዮጵያን ኣካይዳ ግበታዊ ህግደፍ ንሓለምቲ ጎበጣን ብፍላይ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ዕድል ዝኸፈተ ፡ 
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ንነባሪ ሰላም ህዝብታት ክልቲኡ ሃገር ኣብ ግምት ዘይገበረ ንትሕዝቶ ፖለቲካ ኤርትራ ልዕሊ ዋና ኮንካ ሓላይ ዝመስል 

ግን ከኣ ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ኤርትራን፡ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሱን ታሪኹን ዘቛናጽብ ፡ንሉኡላውነቱ ዝዳፈርን ኣብ ናይ 

ሓይልታት ቃልሱን ናይ ኣይዲዮሎጂ ጎንጽታት ዝፈጥር ጎስጓሳት ተርእዮታት ምህላዎም ዓሚቕ ምስትብሃል ክንገብረሉ 

ይግባእ ንብል። 

ኩቡራት ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን  

ነዚ ተርእዮታት ኣብ ግምት ብምግባር ፡ ነዚ ዋጋ መሪር መስዋእቲ ዝኮነት ሃገር ንምዕቃብ ብቐዳምነት ኣብ እዋናዊ 

ጠለብና ብምቕማጥን ብምጽናዕ ካብቲ ተሞክሮታትና እንዳተሞከስና  ብቐዳምነት ነቲ ኤርትራዊ ሽግራትና ብኤርትራዊ 

ዓቕምና ንምፍትሑ ብምእማን እቲ ዘበታዊ ጉዳያትና ቀዳምነት ብምሃብ ብምኽኒያት እዚ ክቡር ዕለት ቃልና ብምሕዳስ 

፡ 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 ንምምጻእ፡  

ብዘይ ዓብላልን ተዓብላልን ፡ ሓባራዊ ስራሕ ንምምስራት ካብቲ ናይ ቅድም ተሞክሮ ብፍልይ ዝበለ ኣገባብ ቃልሲ ፡ 

ብንቕሓት፡ ዓቕምታትና ብሙሉእ ኣብ ሓደ ጠሚርና ፡ ንምብጋስን ፡ምብጻዓናን መብጻዓ ኩሎም ስዉኣትናን ብትርጉም 

ንምርግጋጽ ኣብዚ ኩቡር ማዓልትን ንምግሃዱን ብሓደ ስሙር ቅልጽም ነዚ ገባቲ ስርዓት ንምእላይ ዲሞክራስያዊ 

ለውጢ ንጠልቦ  መስርሕ ክብቀዓና ዝኽእል ስራሕ ንምስራሕ ብምንቃል ፡ነቲ ሲዒቡ ዝመጽእ ካላኣዊ ጉዳያት 

ንምስርሑ ዝቐለለ ከምዝከውን ንኣምን ።  

ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ! 

 

ኣብዚ ሎሚ መበል 30 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ከም ሰልፊ ሕዳሴ ኤርትራ ንፍትሒ  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 በዚ ምኽኒያት 

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 ተረዲእና ክንሰርሕን ፡ 

ብቐንዱ ድማ እቲ ናይዚ ዓመትዚ ካላኣይ ዓብይ ዛዕባ እቲ ኣብ ሞንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን መርገጺ ሰልፊ ገሊጽናዮ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑዎ ብዘይ 

ምኽኣሎም ናብ ዝላዓለ ጥርዙ ብምብጻሕ ካብ ዝሓለፈ ሕዳር  ጅሚሮም ኣብ ኹናት ተጸሚዶም ከምዘለዉ ይፍላጥ 

። ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቂሙ መራሒ ግበታ ኢሳያስ ሰራዊት ኤርትራ ናብቲ ኹናት ከምዘሳተፎም፣ ኣብዚ ግዜ እዚ 

ፍሉጥ መስክሩለይ ዘየድልዮ ኾይኑ ብቐንዱ ግን እቲ ዝላዓለ ቁጽሩ ሰራዊት ኤርትራ ዝጽዋዕ ካብ ተጋዳይ ጀሚሩ 

ዋርሳይ ዝሓቖፈ ፡ ባዓል ወርቂ ታሪኽ ንናጽነት ሃገር በጃ ዝሓለፈ ምእንቲ ህዝቡ ዝሰንከለን ዘይጽወር መከራ ዝጾረ 

ሓርበኛ ፡ትማል እውን ንወረርቲ መኪቱ ሃገሩ ዘውሓሰ፡ሎሚ እውን መሬት ባድመ ንህዝቡ ዝሰለመ ጅግና’ዩ ። 

እዚ ካብ ከርተት ናብ ከርተት ዝበለየን ፡ ዕድመ ልክዑ መነባብሮኡ ትሕቲ ባይታ ዝዘበጠ ብንቡር እውን ደቁ ዘይቀለበ 

፡ ብመሓውራት ስላያ ግበታ መፈናፈኒ ዘይረኸበን  ክሳብ ሕጂ ካብ መስዋእቲ ሩፍታ ዘይረኸበ ኣካል ሕብረተሰብና 

ሙዃኑን ምስክር ምጽዋዕ ዘድልዮ ጉዳይ ኮይኑ ኣብዚ እውን ብዘይ ድልየቱ ኣብ ዘይምልከቶ ሕድሕድ ኹናት ወሲዶም 

ብድሕሪት ጥይት ብቅድሚት ጥይት እናተተኾሶ ፡  
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ሂወቱ ዝኽፈል ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ  ሙዃኑ ብምርዳእ ክንዮኡ ከም እቲ ተፈጺሙ ዝባሃል ተግባራት ኣብዚ ናይ ኩናት 

ቦታታት ናይ ሓሳብ መፈላላለይ ናይ ኤርትራውያን ዘይኮነስ ክኸውን ዝግባእ ፡ ቅድም ቀዳድም ኤርትራዊ ሎሚ ይኩን 

ጽባሕ ኩናት ድልየቱ ዘይሙዃኑ ብምስማር እቲ ቀዳማይ መፍትሒ ድማ ንጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኩናት ፍታሕ 

ዘምጽእ ከም ዘይኮነን ዘይቅቡልን ብፍላይ ንኤርትራዊ ዋጉኡ ምንጋር ዘየድልዮ ሙዃኑ ብምግንዛብ፡ሕጂ እውን 

ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ውሽጣዊ ወታደራውን ፖለቲካዊ ኩነታት ብሰላም ክፍትሕዎ ካብ ኩናት ዝርከብ 

ውጺኢት ከምዘየለን ክርዱኡን ብምምሕጻን፡መራሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ስርዓታት ሓለፍት ሙኳኖም ተገንዚቦም 

ንህዝብን ሃገርን ቀዳምነት ብምስራዕ ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኩሉ ጸይሩ ዘሎ ግዳይ ሰራዊትና ካብ ነባሪ 

ቅርንሕቲ ንምውጹኡ ንኹሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ስርዓት ኢሰያስ እኩይ ዕላማ ዳግማይ ግምት ብምግባር ኣብ ጎኒ 

ህዝቦም ብምስላፍ ብዘይ ውዓል ሕደር ነቲ ግበታዊ ኣብ ምእላይ ነባሪ ሰላም ሰላም ኣብ ምምጻእ እጃሞም ክገብሩ 

ንጽውዕ ፡እንተ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ኩሉ ሕማቕ ከም ሰልፊ ንግዝቶን ንኹንኖን ፡ንገበርቱ ድማ ንኩሎም 

ብሓደ ዓይኒ ብነጻ ኣካላት ተጻርዩ ገበርቲ እኩይ ተግባር ሕጋዊ ፍርዶም ክረኽቡ እምነትና ንገልጽ  ።  

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 ፖለቲካዊ 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 ፖለቲካዊ 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 ሕዳሴ ኤርትራ ንፍትሒ ኣብ ግብሪ ንምትርጓም መደባቱ ኣሕዲሱ ኣብ ቃልሱ ናህሪ 

ክውስኽ ምድላዋቱ ወዲኡ ምህላዉ የረጋግጽ፡፡ በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ናይ መበል 30 ዓመታት ናጽነት ኤርትራ 

ድማ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውቲ ኤርትራን እንኳዕ ንመበል 30 ዓመትናጽነት ኤርትራ  ኣብጻሓና ! ድሕሪ 

ምባል ፡ ጥሉል ክራማት ድማ ንህዝብታት ኤርትራ ይምነ ። 

 

ዓወት ንደሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ! 

ስዕረትን ውድቀትን ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ ! 

ዝኽርን ክብርን ንሰማእታትና ! 

 
ሰልፊ ሕዳኤ ኤርትራ ንፍትሒ  

28 ግንቦት 2021 
 


