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20 ሰነ 2020 

 

መልእኽቲ ƒምባ. ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ 
ብƒጋጣሚ 20 ሰነ 2020 መዓልቲ ሰማእታት 

Œቡር ህዝቢ ኤርትራ፡ 

ሎሚ 20 ሰነ 2020፡ …ም ወትሩ ዓመት ዓመት፡ ነቶም ምእንቲ ናጽነት ሃገርና፡ ሓርነት ህዝብና፣ 
ኤርትራ መታን Àትስእን Àትስስንን፣ ህዝቢ ኤርትራ መታን ናጻ ÀŸውን ዚወደቑ ጀጋኑ 
ሰማእታትና ብዓሚቝ ትዝታን ዓቢ ሓÅንን እንዝŒረላ ዕዝዝቲ ዕለት ኢያ።  

ብጹƒት ሰማእታትና Œቡር ህይወቶም ዚÅጀዉ፡ ኤርትራ ናጻ ልዑላዊት ሃገር መታን Àት…ውን፣ 
ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሓራ ልዑላዊ ህዝቢ መታን ÀŸውን ኢዩ። ብጹƒት ሰማእታትና Œቡር 
ህይወቶም ዚወፈዩ፡ መጻእቲ ወለዶታት መንእሰይ ኤርትራ ƒብ ንቡር መነባብሮ፡ ብግቡእ 
ስድራቤታዊ ሓልዮትን ብብቑዕ ስርዓተ ትምህርትን እናተ·ስ—ሱ መታን Àዓብዩ ኢዩ። 

እቲ Êሉ ƒብቲ ÷ሉ-ጐድናዊ ጥምጥም ምስ ሓይልታት ባዕዳዊ ወራር ƒብ ዓውደ ውግƒት፡ 
…ተማዊ ስርሒታትን ƒብያተ ማእሰርትን —ነ ብጠንቂ ƒረሜናዊ ግፍዕታት ሰራዊት ወራር ኢትዮጵያ 
ዚወሐዘ ቀይሕ ደም ተጋዳላይን ህዝብን፡ ዚተŸስ…ሰ ÷ምራታት ƒዕጽምትን፣ እቲ Êሉ ዚተŸፍለ 
ማእለያ ዘይብሉ ብዝሒ ኤርትራዊ ህይወት፣ ኤርትራ ሃገርና ናጽነትን ሓርነትን ተጐናጺፋ፤ 
መንእሰይ ኤርትራ ብዘመናዊ ስነፍልጠትን ስነÀነትን ዕቑር ዓቕሙ ƒማዕቢሉ፣ ንነብሱን ስድርኡን 
ርሁው መነባብሮ ሃኒጹ፣ ሓÅን ወለዱ፡ ƒማዕባሊ ሃገሩን ƒገልጋሊ ህዝቡን መታን ÀŸውን ኢዩ። 

ብርግጽ፡ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዚŸፈሎ መጠን መስዋእቲ፡ ብተዛማዲ፡ ƒብ ዘመናዊ ታሪኽ ቃልሲ 
ውጹዓት ህዝብታት ዓለም መዳርግቲ የብሉን። እቲ ዚተŸፍለ መስዋእቲ ንህዝቢ ኤርትራ ብƒሃዛት 
ዚግለጽ ሓፈሻዊ መቕዘፍቲ ጥራይ ƒይ—ነን። ረዚን ሚዛን ዚሓዘለ፡ ዓሚቝ ሃገራውን ሰብƒውን 
ትርጉም ዘለዎ፡ ወትሩ ህያው —ይኑ ዚዝ…ር ƒዝዩ Œቡር ጽዋእ ኢዩ። ምኽንያቱ፡ እቲ መስዋእቲ 
ንÊሉ ኤርትራዊ ስለ ዚትንŒፍን፡ ሳላኡ ኤርትራ ሃገርና ልዑላዊ ናጽነት ስለዚጨÅጠትን። 

ብርግጽ፡ ነፍሲ ወ…ፍ ኤርትራዊ ዜጋ ዘይተሰው¡ ውላድ ወይ ዘይተሰው¡ ƒባል ቤተሰብ ዘይብሉ 
የለን። ÷ሎም ደቀን ብመስዋእቲ ዚሰƒና፣ ƒብ ሃልሃልታ —ነ ንጣር ናይቲ ”ናት ዚጸነታ 
ስድራቤታትን ዚዓነዋ ዓድታትን ƒዝየን ብዙሓት ኢየን። እቲ መስዋእቲ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ 
ዚትንŒፍ፣ እቲ ውጽኢቱ ድማ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕን ዘሐብንን ሃገራዊ ናጽነት ኢዩ። 

እቲ Êሉ ዚተŸፍለ መስዋእቲ ናይ ተŸታተልቲ ወለዶታት ጀጋኑ፡ Œቡር ዋጋ ናጽነት ኢዩ። እቲ 
መሰረታዊ ዕላማ፡ ትጽቢት —ነ ተስፋ ህዝብና፡ መብጽዓ ናጽነት ተረጋጊጹ፣ ሓርነት፡ ፍትሒ፡ 
ራህዋን ቅሳነትን ንምስፋን ኢዩ ነይሩ። ይÊንíምÅር፡ ƒዝዩ ዘሕዝን ታሪ‹ዊ ግርንቢጥ ƒጋጢሙ፣ 
ሕድሪ ሰማእታትና ተጠሊሙ፣ ሎሚ 29 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት፡ ህዝብና ብሓፈሻ፡ መንእሰይና 
ብፍላይ፡ ƒደዳ ƒደራዕ ናይ ውልቀ-ምልÃዊ ግፍዒ፡ ጭቈና፡ መድቈስትን ዓመጽን —ይኑ፣ ƒብ 
ንምግላጹ ዘሸቝርር ስቓይ ናይ ስእነት፡ ጭንቅን ጸÅባን ወዲቑ።  

ሰማእታትና ውልቀ-ምልÀ ንምትÃል ƒይተሰውኡን። ሰማእታትና ባዕዳዊ ጭቈና ብዘቤታዊ 
ጭቈና ንምትÃእ ƒይተሰውኡን። ሰማእታትና ህዝብና ብሓለንጊ ዓመጽ፡ ውርደት፡ ስእነት፡ 
ጥሜት ንÀግርፍ ƒይተሰውኡን። ሰማእታትና ስንኩላን ”ናትና ብቃጻ ንÀቕተሉ ƒይተሰውኡን። 
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ሰማእታትና መንእሰያትና ንምፍላስ፣ ደቆምን ደቂ ብጾቶምን ƒብ ምድረÅዳ ሳሃራ ብወቕዒ ጸሓይ 
ንÀወድቁ፣ ƒብ ምድረÅዳ ሲናይ ተሓሪዶም —ላሊቶም ንÀሽየጥ፣ ƒብ ሊብያ Œሳውዶም 
ንÀስየፍ፣ ƒብ ማእ…ላይ ባሕሪ ንÀጥሕሉ፣ ፈቐድኡ ƒብ ስደት …ርተት Àብሉ፣ ƒይተሰውኡን።   

ህዝብና ብዓቢኡ ጽቡቕ ƒይተፈድየን። ዚግብኦ ደÅስ ƒይረŸÅን። ኤርትራ ሃገርና ሎሚ ናብ ናይ 
ብዙሃን ገሃነም ተቐይራ Àትር¡ መዓንጣ …ብድ‹ ዚቐርጽ ኢዩ። ƒብዚ ለÅዳ œቪድ-19 ንመላእ 
ዓለም ወሪሩሉ ዘሎ ሕማቕ እዋንíዚ ብፍላይ፡ ህዝብና ƒብ ƒዝዩ ƒሻቓሊ ÷ነታት ይር…ብ። 
መብዛሕትኡ፡ ƒሽን‘ይ ዶ መባእታዊ ŒንŒን ጽሬት ንምሕላው ዘኽእል፡ ነታ ንƒፉ ዚሰትያ እ⁄ል 
ቀረብ ማይ፣ ƒÃላዊ ምፍንታት ንምግባር ዘኽእል ዘጋላብጥ ስፍሓት ዘለዎ ንቡር መንÅሪ ገዛ፣ ሃለዋት 
ጥዕናኡ ንምፍላጥ ዘኽእል መመርመሪ  መሳርሒታት፣ ጥዕንኡ ንምŒን‹ን ዘኽእል ብቑዕ ƒገልግሎት 
ሓለዋ ጥዕና የብሉን።  

እዚ …ይƒŒል፡ እቲ ውልቀ-ምልÃዊ ስርዓት ንŒስተት œቪድ-19 …ም ምቹእ ƒጋጣሚ ተጠቒሙ 
ዓመጸº ቍጽጽሩ ንምጥባቕ፣ ቀይዲ ምንቅስቓስ ƒዊጁ፡ ነቲ ëÃብ ኢድ ናብ ƒፍí ዚነባብር 
መብዛሕትኡ ህዝብና ድራር እለቱ …ይምእርር፡ ን…ም ንግዲ፡ ናƒሽቱ ሸቐጣ-ሸቐጥ፡ ምግፋፍ ዓሳ 
ዚƒመሰሉ መዓልታዊ ቍጠባዊ ንጥፈታት ብምዕጻው፣ ንሓደጋ Œቱር ጥሜት ƒቃሊዑዎ ይር…ብ። 
ነቲ ƒብ ውሽጥን ƒብ ደገን ዚÃየድ ዘሎ ምትሕልላይ ብምምጓስ፣ ህዝብና ነዛ ሕማቕ እዋን ብደሓን 
መታን Àሓልፋ፡ ሓድሕዳዊ ምትሕግጋዙ …ዕዝዝ እላቦ።   

ብሓቂ፡ ስድራቤታት ስዉƒት ግቡእ ደÅስ ƒይረŸባን። ስዉƒትና ንገዛእ ርእሶም ንጅግንነቶም 
ዘንጸባርቕ ግቡእ Œብሪ ƒይረŸቡን። Ãልእስ ይትረፍ፡ ዛጊት ንŒብሮም ዚÅቅዕ፡ ህያው መርƒያ 
ወፈያ ሓርÅºነቶም ዘዘ‹ኽር፡ ንቡር ሃገራዊ ሓወልቲí‘ ƒይተሰርሓሎምን።  

Àኖíቲ ዓመት ዓመት ብምስሉይ ዝኽሪ መስዋእቶም ግቡእነት ንምርÃብ ዚÃየድ ሕሱር ሸቐጥ ናይቲ 
ስርዓትን ንብዓት ሓርገጽ ናይ ሰዓብቱን ደገፍቱን፡ ዚŸይድ ቁምነገር ƒይተራእየን። እቲ ዓማጺ 
ውልቀ-ምልÃዊ ስርዓት ƒብ ስልጣን Œሳብ ዘሎ ድማ፡ ንÀር¡ ትጽቢት ƒይግÅርን።  

Åዚ ƒጋጣሚíዚ፡ ንሕና …ም ተቓለስቲ ንፍትሒ መጠን፡ ብስም ልዑላውነት ህዝቢ ኤርትራ፡ 
ምስቲ ƒብ ƒመሪÃን መላእ ዓለምን ጸረ-ዓሌታዊ ƒድሉዎን ግፍዕታትን ዚÃየድ ዘሎ ሰፊሕ ህዝባዊ 
ተቓውሞ ዘለና ምሕዝነት እገልጽ። ንስድራቤትን ፈተውትን ጆርጅ ፍሎይድን Ãልኦት ተመሳሰልቲ 
ግዳያት ዓሌታዊ ግፍዕን ድማ ጽንዓት ይሃብኩም፣ ወትሩ ƒብ ጐድን⁄ም ƒለና፡ እብል። ብወገንና 
ድማ፡ ነቲ ƒብ ሃገርና ንህዝብና ዓፊኑ ምስትንፋስ ብምኽላእ ህይወት ናይ ƒሽሓት ዜጋታት ዘሕልፍ 
ዘሎ ዘቤታዊ ጨቋኒንምእላይ ብምቅላስ ግብራዊ ምሕዝነትና ነረጋግጽ። 

ብግብሪ፡ እቲ መÅቈላዊ ዕላማታት ብረታዊ ተጋድሎና፣ መሰረታዊ ባህግታትን ሃረርታን ህዝብና —ነ 
መብጽዓታት ሰማእታትና ስለ ዚተጠልመ፤ ƒብ ትሕቲ ቅዋማዊ ሕጊ እትመሓደር፣ ሓርነት፡ ፍትሕን 
ራህዋን ዚሰፈና፣ ምዕብልትን ብልጽግትን  ኤርትራ ብምህናጽ ሰማእታትና ንምድባስ ንÅገስ። 

ƒብ ሃገርና ምልÀ ተƒልዩ ግቡእ ደሞŒራስያዊ ስርዓት ƒብ እነቝመሉ እዋን፣ ƒብቲ ቀንዲ ƒደባባይ 
ርእሰ-…ተማና ƒስመራን Ãልኦት …ተማታትናን፣ ነባሪ ሕላገት ሰማእትነቶም ዘመልŒት፣ ታሪኽ 
ጅግንነት ብረታዊ ቃልሲና ዘውርስ፣ ሓርÅºነት ተŸታተልቲ ወለዶታት ዚÊስ÷ስ፣ ƒብ ……ባቢኡ 
ጸብለል ዚብል፡ ግርማ-መጐስ ዚዓሰሎ መዘ…ርታ ሓወልቲ ሰማእታት Œንተኽለሎም ኢና። ቀንዲ 
ጐደናታትን ጽርግያታትን …ተማታትና Åስማቶም Àስለም ኢዩ። 

ሎሚ፡ እቲ ዕርቃኑ ዚወጸ ውልቀመላኺ፡ ንጥልመት ብŒድዓት ንምድባስ ብስቱር ይሰርሕ …ም ዘሎ 
ዘመልŒት ሓÅሬታታት ƒሎ። ነቲ ንትሕዝቶን ቅርጽን ፖለቲÃዊ ጀኦግራፍ ኤርትራን ኢትዮጵያን 
ንምቕያር ተƒሊሙ ዚስርሓሉ ዘሎ ምስጢራዊ ውዲት ቅድሚ ምትግባሩ ንምÊላፍ፤ ÷ሉ ሃገራዊ 
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ኤርትራዊ፡ ውድብ ይÊን ውልቀሰብ፡ ብምሉእ ዓቕሙ Àሰርሕ ይግባእ። ሕድሪ ሰማእታትና 
ንምፍጻም፡ ነዛ ጽዋእ ሰማእታትና ዚ·ነት ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ ብምዕቃብ፣ ልዑላውነት ህዝቢ 
ኤርትራ ንምርግጋጽ ሓቢርና ንቃለስ። 

ዕድመ ንናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ! 

ዘልƒለማዊ ሓÅን ንጀጋኑ ሰማእታትና! 

ፈጣሪ ንኤርትራን ህዝባን ይባርኽ! 

 


