
 

 

24 ግንቦት 2022 
መግለጺ ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ 

ብምኽንያት 31 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ 

ሎሚ 24 ግንቦት 2022 ንመበል 31 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ከነብዕል ከሎና፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ 

ሓራ ንምውጻእ ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝኸፈሎ ከቢድ ዋጋ ጅግንነታዊ መስዋእትነት ንዝክረላ፡ 

ምልካውነትን ንህልው ኩነታት ብድሆታቱን ንገጥመላ፡ ሓርነት ንምርግጋጽ እንደገና ሕድሪ ኣለና ሕድሪ ኣቦታትና 

ብምባል፡ ሕድሪ ሰማእታትና ኣኽቢርና፡ ንዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ደሞክራስያዊ ቃልሲ መብጽዓና እነሓድሰላ፡ ክብርቲ 

መዓልቲ ምዃና እዩ። 

ህዝቢ ኤርትራ ብፈኸራን ታህዲድን ሓይልታት ባዕዳውያን ገዛእቲ ኢትዮጵያ ከይተዳሃለ፡ ሓርነቱ ኩውን ንምግባር፡ 

ካብ 40ታት ጀሚሩ፡ 50 ዓመታት ዝወሰደ ፖለቲካውን ብረታውን፡ ነዊሕን መሪርን፡ ኣህላኺ ዝኾነ ገድሊ-ቃልሲ 

ብምክያድ፡ ዝኸፈሎም ከበድቲ ጅግንነታዊ መስዋእቲ፡ ሓንቲ መዓልቲ ውን ትኹን ኡፈይ ኢሉ ከየዕረፈ፡ ካብ 

ዝኸፈኤ ናብ ዝሓሰመ ኣደዳ ማእሰርትን ስደትን ክካላበት ምስ ጀመረ፡ እንደገና ዕርፊ ቐለሙ ኣልዒሉ ከም ብሓድሽ 

ብውሽጣውን ግዳማውን ኣብራሲ ፖሊሲታት ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ፍትሕን ሰላምን ደሞክራሲ መሰላቱ 

ተሓሪሙ፡ ሓራ ዝኾነት ሃገር ንኽትህልዎ  ዳግም ኣብ ቃልሲ ምህላው፡ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ።  

ሎሚ ውን ኣብ ዋዜማ መዓልቲ በዓል ናጽነት ሃገርና ኤርትራ፡ ኣብ ኣሻቓሊ ኩነታት ወዲቃ ትርከብ። ድሕሪ መሪር 

ጉዕዞ መዘና ኣልቦ መስዋእትን ህላወን ልኡላውነት ሃገረ ኤርትራ፡ ዝፈታትኑ ሓደገኛ ምዕባለታት ተኸሲቶም 

ይርከቡ፡ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዕጡቓት ሰራዊት ክልል ትግራይ ባድመ ንምቅጽጻር ዘበገስዎ መጥቃዕቲ ኣኸቲሉ ሓያል 

ውጥረት ተፈጢሩ ይርከብ፡ ገና ውን ብዝተፈላለዩ ሸነኻት ጎንጽታት ይካየዱ ኣለው፡ ጉዳይ ባድመን ከባቢኣን 

ብመስርሕ ሰላም ዝምልከቶ ዓለም ለኻዊ ትካል ዝተዛዘመ ከንሱ፡ መንግስቲ ክልል ትግራይ ውሳነ ማሕበር ዓለም 

ሓንጊዱ፡ ባድመ ተቛጻጺሩ ሰፈራ ፈጢሩ ኣስታት 20 ዓመታት ብዘይ ሕጋዊ መሰረት ከማሓድሮ ጸኒሑ እዩ፡፡  

መጥቃዕቲ ሰሜን እዚ ኣከቲሉ ዝተረኸበ ምብትታንን ምድኻምን ሓይልታት ኤትዮጵያ፡ ሰራዊት ኤርትራ ዓለም 

ለኻዊ ደምብን ሕግን ብዝፈቕዶ ኣገባብ፡ መሬቱ ንዝኾነ ባድመን ከባቢኣን ኣብ ትሕቲ ቅጽጽሩ ብምእታው 

ልኡላውነት ሃገረ ኤርትራ ኣውሒሱ፡ ነዚ ንምቅልባስ ዝግበር ዝኾነ ፈተነ፡ ባድመ ዳግም  ናብ ትግራይ ንምምላስ 

ዘይሕጋዊ ኮይኑ ክኹነን ዘለዎ ተግባር እዩ፡ ደም ኣፋሳሲ ዝኾነ ሃንቀውታ ምቁጽጻር ባድመ፡ ምስ ስርዓት ኤርትራ 

ዘይኮነስ ልዑላውነት ሃገረ ኤርትራ ስለ ዝምልከት፡ ጻውዒት ውግእ ምስ ኤርትራን ህዝባን ስለ ዝኾነ ክሕሰብ 

ዘይግብኦ ዘይሕጋዊ ተበግሶ ኣዩ፡  ምስ ሓው ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ብሰላምን ምክብባርን ምትሕግጋዝን ክንነብር 

እንኽእል፡ ሓድሕድ ዶቦታትና ምስ እነኽብር ስለዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ብወገኑ ብዓቢ ኣትክሮት ተመልኪቱ ባድመን 

ከባቢኡን ሕጋዊ መሬት ኤርትራ ብምዃኑ ኣስሚሩ ንሰላምን ንረብሓ ዘላቕን ዘልኣለማዊ ሰላምን  ናይዞም ክልተ 

ኣህዛብ ብወገኑ ክጽዕረሉ ነማሕጽን። 

በዓል ናጽነት ኤርትራ ታሪኽና ንግምግመሉ መጻኢ ሃገርናን ህዝብናን ንእምተሉን ንትልመሉን ኣጋጣሚ እዩ፡ 

ጥሙሕና ካኣ ሰላምን ብልጽግናን ደሞክራስን ፍትሕን ሕግን ኣብ ሃገርና ክሰፍን እዩ። ባህግና ክማላእ ዞባና ናይ 



 

 

ሰላምን ኡፈይታን ከባቢ ክኸውን ስለ ዘለዎ ተከሲቶም ዘለው ቅልውላው ኣብ ሱዳን፡ ሓደጋ ምብትታን 

ኤትዮጵያን፡ ስእነት ቅራር ኣብ ሶማልያን የታሓሳስብናን የሻቕሉናን፡ ኤርትራ ኣብ ምህዳእ ከባቢና ኣብ ውሽጢ 

መተከላት ሕቡራት መንግስትታት ግዲኣ ክትጻወት ይግባእ።  

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከብ፡ ኣብዚ በዳሂ እዋን ሃገርና ትጠልበና ዘላ ከነተግብር፡ ንስዋኣትና 

ዝኣተናዮ መብጽዓ ክንፍጽም ግድን ይኾነና፡ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ንሰላምን ፍትሕን ደሞክራስን ኣብ ሃገርና 

ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ እዚ ፈታኒ እዋን ብሓድነት፡ ደጋፍን ተቓዋምን ከይበልና ክንሰግሮ ይግባእ፡ ምኽንያቱ 

ረብሓ ሃገርን ቀጻልነት ልዑላዊት ኤርትራን ልዕሊ ኩሉ ክሰፍር ስለ ዘለዎ፡ ፍልልያትና ኣብ መስርሕ ደሞክራሲያዊ 

ውድድር ብሰላምን ውሳነ ህዝብን ዝፍታሕ እዩ፡፡  

 

ዕድመ ንሓድነት ህዝብና ልኡላውነት ሃገርናን። 

ዕድመ ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ 

ኣካል ህዝቢ ዝኾነ ሰራዊት ኤርትራ፡ ልኡላውነቱ ንምውሓስ ይስዕር እምበር ኣይሳዕርን። 

ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማእታትና። 

 

ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት 

ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ 

 

 


