መግለጺ ƒምባ. ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ
ብƒጋጣሚ መÅል 29 ዝŒረ-ዓመት ሓርነት ኤርትራ
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Œቡር ህዝቢ ኤርትራ ƒብ ውሽጥን ƒብ ወጻእን፡
ጀጋኑ ሓይልታት ምŒል‹ል ኤርትራ፡
ሰብ-መዝን ሰራሕተºታትን መንግስቲ፡
ሃገራዊ ሓይልታት ተቓውሞ ƒብ ውሽጥን ƒብ ወጻእን፡
ƒቐዲመ፡ Åዚ ዕዙዝ ƒጋጣሚ ናይ መÅል 29 ዝŒረ-ዓመት ሓርነትን መÅል 27 ዝŒረ-ዓመት ልዑላዊ
ናጽነትን ኤርትራ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ƒብ ውሽጥን ƒብ ወጻእን፡ ምዉቕ ዮሃና ¡ቕርብ።
ልዑላዊ ናጽነት ኤርትራ፡ ብተባዕ ቃልስን መዘና-ƒልቦ መስዋእትን ተጋዳላይን ህዝብን ዚተረኽÅ ዓቢ
ታሪ‹ዊ ዓወት ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ። ƒብ ልቢ ነፍሲ-ወ…ፍ ሃገራዊ ኤርትራዊ ድማ፡ ፍሉይ
ቦታ ሒዙ ንዘልƒለም Àዝ…ር፡ ÀኽÅርን ÀጽንÅልን Àነብር ኢዩ።
ህዝቢ ኤርትራ ንሓርነት፡ ንፍትሒ፡ ንŒብረት፡ ንሰላም፡ ንቅሳነት፡ ንራህዋ ተቓሊሱ። ዘፍቅሮም
ብሉጻት ደቁ፡ ህይወቱ፡ ንብረቱ …ይÅቐቐ ወፍዩ፤ ምእንቲ እዞም ብጹƒት ዕላማታት እዚኦም ማእለያ
ዘይብሉ መስዋእቲ፡ መቕተልቲ፡ ማእሰርቲ፡ ስቅያት ተጻዊሩ።
ናይ ታሪኽ ግሪንቢጥ —ይኑ ግን፡ ዛጊት ጻምኡ ƒይረŸÅን። እቲ መሰረታዊ ዕላማታት ናይቲ ብደረጃ ዓለም
ቅያ ዘÅለ ቃልሱ ተጠሊሙ፤ ƒብ Œንዲ ሓርነት፡ ጊልያነት፣ ƒብ Œንዲ ፍትሒ፡ ግፍዒ፣ ƒብ Œንዲ
Œብረት፡ ሕስረት፣ ƒብ Œንዲ ሰላም፡ ”ናት፣ ƒብ Œንዲ ቅሳነት፡ ህው…ት፣ ƒብ Œንዲ ራህዋ፡ ስእነት፣
ተደቢሱ።
ቀንዲ ዕላማ ናይ ÷ሉ ጻዕርታት ደቂሰብ፡ ደረጃ መነባብሮ ንምምዕባልን ነቲ ሰብƒዊ ÷ነት ወይ ህይወት
ደቂሰብ ንምምሕያሽን ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ን29 ዓመታት፡ ጓንጓ ጭርሖታት፡ ዘይትግÅሩ መደባት
ልምዓት፡ ዘይፍጸሙ መብጽዓታት፡ ዘይጭÅጡ ተስፋታት፣ ዓመት-ዓመት ምስቲ Œዉንነት ዘየሳንዩ፡
ብƒሽÃዕላል ዚደጋገሙ ህውተታታት Àሰምዕ ጸኒሑ። ƒብዚ ናይ ሎምዘመን ጽምብልíውን፡ ቁምነገር
ዘለዎ፡ Ãብኡ ዚፍለ መልእኽቲ ንምስማዕ ትጽቢት ƒይግÅርን።
ዘይፍጸሙ መብጽዓታት —ነ ƒጉል ተስፋታት ሃገር …ልምዑ፣ ሃብቲ Àፈጥሩ፣ መነባብሮ ህዝቢ
…መሓይሹ፡ ድራር ዕለት À·ኑ ስለ ዘይŒእሉ፤ ሃገርና …ም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ተመሊሳ፣ ቍጠባና
ተረሚሱ፣ ፖለቲÃና ተዘሪጉ፣ ሕብረተሰብና ተደቚሱ፣ ስድራቤታትና ተÅታቲኑ፣ መንእሰይና ብጃምላ
ተሰዲዱ። ዞባውን ƒህጕራውን ቍመና ሃገርና ተÅላሽዩ፣ ህዝብና ተዋሪዱ፡ መስሓቕ ሸራፋት —ይኑ።
ሰላም፡ ርግƒትን ድሕነትን መሰረታዊ ÷ነታት ንሰሳኒ ልምዓት ኢዮም። ህዝቢ ኤርትራ፡ ምስ ÷ሎም
ጐረባብቱ ብጀኦግራፍ፡ ብታሪኽ፡ ብባህሊ፡ ብስትራተጅያዊ ረብሓ ብቐረባ ዚተላገÅ ኢዩ። ሃገራዊ
ልዑላውነቱን ግዝƒታዊ ምሉእነቱን ዓቂቡ ድማ፣ ምስ ÷ሎም ጐረባብቱ ብሰላም፡ ጽቡቕ ጕርብትናን
ሓድሕዳዊ ምትሕግጋዝን Àነብር ዚደሊ ህዝቢ ኢዩ።
ብጠንቂ ባዕዳዊ ግህሰት መሰል ርእሰ-ውሳµኡ፡ ሃገራዊ ልዑላውነቱን ግዝƒታዊ ምሉእነቱን፣ ህዝቢ
ኤርትራ ንሓምሳ Ãብዘን ዚሓለፋ ስሳ ዓመታት ƒብ ርሱን ወይ ዝሑል ”ናት ተጸሚዱ ጸኒሑ። ƒብ መንጎ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰረት ናይ ነባሪ ሰላም ንምንጻፍ፣ ኢትዮጵያ፡ ልዑላውነትን ግዝƒታዊ ምሉእነትን
ሃገረ ኤርትራ፡ ብቃልን ብግብርን፡ …ተኽብር ይግባእ።
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”ናት ብዘይÃ መቕዘፍትን ዕንወትን Ãልእ ፋይዳ የብሉን። ƒብዚ እዋንíዚ፡ ነቲ ዚሓለፈ ታሪኽ ናይ
”ናትን ተጻብኦን —ነ ነቶም ንዕኡ ዘÅገሱ ጠንቅታት፡ ወሳኒ መደምደምታ ብምግባር ነባሪ ሰላም
ምርግጋጽ፣ ሓደ ƒብ ሓባራዊ ስትራተጅያዊ ረብሓታት ዚምስረት ሓድሽ ዝምድና ናይ ሓድሕዳዊ
ምትሕግጋዝ ምÊስ‘ስ ዚ…ƒል እመስለኒ።
ነቲ ሓድሽ ዝምድና ድልዱል ሰረት ንምንጻፍ ድማ፡ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ —ነ Œልላዊ
መንግስቲ ትግራይ፣ ነቲ ብƒህጕራዊ ሕጊ ዚድገፍ፡ ብጹእነት ናይ መግዛእታዊ ዶባት ዚባርኽ መት…ልን
ልምዲን ናይ ƒፍሪቃዊ ሕብረት ብምቕባል፣ ብመሰረትíቶም መግዛእታዊ ውዕላት፣ ሰራዊት ኢትዮጵያ
Ãብ ÷ሉíቲ ተጐቢጡ ዘሎ መሬት ኤርትራ …ውጽእ ይግባእ።
እዚ ስጕምቲíዚ ምስ ዚውሰድ፡- (1) ንቅንዕና ድሌት ሰላም ናይቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ —ነ
Œልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብግብሪ …ረጋግጽ፣ (2) …ም መርƒያ ናይ ሰናይ ድሌት፡ ƒብ መንጎ Œልቲኡ
ህዝብታት ምትእምማን ÀÊስ÷ስ፣ (3) ነቲ ጌና ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዓድታቱ ተመሊሱ
ንቡር መነባብሮ ንምህናጽ …ፍቅድ ይኽእል።
ƒብ ምኽላል ናይቲ ውዕላዊ ዶብ ዘሰሓሕቡ ቦታታት ምስ ዚህልዉ፣ ምስ ሽማግለታት ናይቶም ደረት
መሬት ዓድታቶም ዚፈልጡ ዓÅይቲ ዓዲ ናይተን ƒብ Œልቲኡ ወገናት ናይቲ ወሰናስን ዶብ ዚር…ባ ጐደቦ
ዓድታት ብምምይያጥን፡ Œኢላዊ ሓገዝ ናይ Ãርቶግራፍያዊ ƒሃዱ ሕቡራት ሃገራት ብምዕዳምን Àፍታሕ
ይኽእል። ትÃላዊ ƒገባብ ዚሓዘ፡ ንቡር Œልተƒዊ ዝምድና ምስ ዚምስረት ድማ፣ ÷ሎም እቶም
ዘይተፈትሑ Œልተƒዊ ጕዳያት፡ ብምይይጥ ወይ ብልዝብ ምፍታሕ ይ…ƒል።
ርግጽ፡ እቲ ሓድሽ Œልተƒዊ ዝምድና፡ ƒብ ኤርትራ ቅዋማዊ ስርዓት ምትÃል፣ ƒብ ኢትዮጵያ ድማ፡
ቅዋማዊ ስርዓት ምርግጋእ …ድሊዮ ኢዩ። ƒብ ኤርትራ —ነ ƒብ ኢትዮጵያ ርጉእ ደሞŒራስያዊ ስርዓት
ምትÃል ሓላፍነት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኢዩ።
ƒብ ኤርትራ ንÊሉ ዜጋ ማዕረ ናጽነት፡ ማዕረ መሰል፡ ማዕረ ዕድል ዘረጋግጽ ቅዋማዊ ስርዓት ንምትÃል፣
÷ሉ ሃገራዊ ኤርትራዊ፡ ƒብ ውሽጢ —ነ ƒብ ወጻኢ፡ ውድብ ይÊን ውልቀሰብ፡ ጥርናፈኡ …ዕዝዝ፡
ብሓደ ድምጺ Àዛረብ፡ ብሓባር Àቃለስ፡ ህጹጽ ጠለብ ናይዚ እዋንና ኢዩ።
Åዚ ዕዙዝ ƒጋጣሚíዚ፡ ነቲ ƒብቲ ህሉው መነባብሮኡ፡ ነብሰ-ምንጻል፡ ƒÃላዊ ምርሕሓቕ —ነ ŒንŒን
ጽሬት ንምግባር ዘኽእል ግቡእ መሳለጥያታት ዘይብሉ ህዝቢ ኤርትራ፣ Ãብዚ ንመላእ ዓለም ዘሳቒ ዘሎ
ሓደገº ለÅዳ œሮናቫይራስ መዋጽኦ ይሃብÃ እብል። ነቶም ምስቲ ÷ሉ ƒብ ባይታ ዘሎ ሕጽረታት፡
ድሕነትን ጥዕናን ህዝቢ ንምሕላው ÷ሉ ዚ…ƒሎም ዚገብሩ ዘለዉ ሓÃይምን ሰራሕተºታት ሓለዋ ጥዕናን
—ነ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ƒብ ውሽጥን ƒብ ወጻእን ዘርእዮ ዘሎ ሓልዮትን ዚገብሮ ዘሎ ሓድሕዳዊ
ምትሕግጋዝን ¡ሞጕስ።
ƒብ መወዳእታ፡ ነቲ ጥልመት ዕላማታት ሰውራና ዘምጽኦ ዘመነ ጸልማት ናይ ዓመጽ፡ ብልሽውናን
ንድየትን ናብ ሰናይ ዘመን ናይ ፍትሒ፡ ቅሳነትን ራህዋን ዚቕይር፣ Œብሪ፡ ናጽነትን መሰላትን ህዝቢ
ዘኽብር፣ ባህርያውን ሰብƒውን ጸጋታትና ብምምዕባል ƒብ መዓላ ልምዓት ሃገር፡ ግስጋሰ ሕብረተሰብ፡
ረብሓ ህዝቢ ዘውዕል፣ ƒብ ቅዋም ዚምስረት፣ ብናጻ ምርጫ ህዝቢ ዚቐውምን ንረብሓ ህዝብን ሃገርን
ዘገልግልን፣ ርጉእ ደሞŒራስያዊ መተÃእታ ንምምጻእ ሓድነትና …ነደልድል፡ ጥርናፈና …ነዕዝዝ፡ ቃልስና
…ነሐይል እላቦ።
ብƒጋጣሚ ናይዚ ድርብ ጽንብል Åዓል ሓርነትን ናጽነትን፡ ንመላእ ህዝብና ደጊመ ዮሃና እብል።
ዕድመ ንናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ!
ዘልƒለማዊ ሓÅን ንጀጋኑ ሰማእታትና!
ፈጣሪ ንኤርትራን ህዝባን ይባርኽ!
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