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መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ  
ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 57 ምጅማር ሰውራ ኤርትራ 

 

ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣርባዓታት ናይ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ ነጻነት ሃገሩ ንምርግጋጽ ሰላማዊ ቃልሲ 
ኣካየደ። ካልኣይ ውግእ ዓለም ብዓወት ተላፈንቲ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ምሕዝነት ጣልያንን ጀርመንን ጃፓንን 
ምስ ተዛዘመ፣ ኤርትራ ሃገርና እትረከበን ኣብ ግዝኣት ጣልያን ዝነበራ ሃገራት፣ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ተላፈንቲ 
ሃገራት ኣተዋ። መጻኢ ዕድል ኤርትራ ብኣንጻር እቲ ህዝቢ ኤርትራን ዝብህጎ ዝነበረ ናጽነቱ ከም ዝውሰን 
ተገብረ። ካብ’ዚ ብምብጋስ፣ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ብጅግና ስዉእ ሓምድ 
ኢድሪስ ዓዋተ ኣብ ታሪኻዊ ጎቦ ኣዳል ፈላሚ ጥይት ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ጀመረ።   

ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ቃልስን፣ ሰፍ ዘይብል ዋጋን ክቡር መስዋእትን፣ ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግንቦት 
1991 ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ካብ መሬቱ ሓጒሒጉ ኣባረረ። ኣብ 1993 ከኣ ብመንገዲ ረፈርንዶም ነጻነቱ 
ኣወጀ። 

ድሕሪ’ዚ ዓቢ ሃገራዊ ዓወት፣ ሕድሪ ስዉኣት ብምሉኡ ንኽፍጸም፣ ሓርነትን ፍትሕን ሰላምን ዝሰፈኖ ስርዓት 
ክትከልን፣ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱን፣ ድልየታት ህዝቢ ዘማልእ ፖለቲካውን ምጣነ-ሃብታውን 
ምሕደራ ክቐውምን፣ ዜጋታትና ኣብ ሃገሮም ከቢሮምን ኮሪዖምን ንኽነብሩን፣ ህዝቢ ኤርትራ ዓቢ ባህግን 
ትጽቢትን ነበሮ። እንተኾነ ግን መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነቲ መስዋእቲ ጀጋኑ ዝተኸፍሎ 
ዕላማታት ሰውራና ጠሊሙ ንባህግታት ህዝብና ረጊጹ፣ ዝሰፍሐ ኣካላት ህዝብና ኣብቲ ግዜ’ቲ ሃገሮም ነጻ 
ብምውጻእ ኣብ ሓጎስን ደስታን ጥሒሎም ምንባሮም ብምምዝማዝ፣  ኣብ ሃገርና ኣዕኑድ ዲክታቶርነት ኣብ 
ምትካል ተጓየየ።  

ውጽኢት 27 ዓመት ምሕደራ ጨቛኒ ስርዓት ኢሳይያስ ምስ እንምልከት፣ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ መዋእል 
መግዛእቲ ገጢምዎ ዘይፈልጥ ግፍዕን መከራን ማእሰርትን መቕዘፍትን ስደትን ግህሰት ሰብኣዊ ክብርን እነሆ 
ክወርዶ ይርከብ። 

ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውረዶ ዓፈናን ግህሰትን፣ እነሆ ሎሚ ምልካዊ ስርዓት 
ኢሳይያስ፣ ዕላምኡን መልክዑን ብሩህ ዘይኮነ መስርሕ ሰላም ኣመኻኒዩ፣ ነቲ ብሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ጀጋኑ 
ሓርበኛታትን ብደምን ረሃጽን ኤርትራውያንን ዝተረጋገጸ ሃገራዊ ልዑላውነት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከእቱ ጀሚሩ 
ኣሎ።   

ህዝቢ ኤርትራ ብርግጽ ሕልፊ ካልኦት ደላይ ሰላም ኢዩ። ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ምስ 
ኢትዮጵያ ብሰላም ክነብር ድልየቱን ባህጉን ኢዩ። እንተኾነ ግን፣ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ንዝግበር ሰላም 
ንክረጋገጽ፣ ኣቐዲሙ ኣብ ኤርትራ ውሻጣዊ ሰላም ምስ ዝህሉን፣ ሃገራዊ ልዑላውነትና ምስ ዝኸብርን ጥራሕ 
ኢዩ። ኣብ ትሕቲ ኣግላልን ውዲታውን ፖሊሲታት ስርዓት ኢሳይያስን ንስላም ዝዕድም ሃዋሁ ክፍጠር ኣጸጋሚ 
ምዃኑ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ።  

ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ ኣሰቃቒ ኩነታት ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይልታት ከቢድ 
ሃገራዊ ሓላፍነት ኣብ ርእሶም ከም ዘሎ ተገንዚቦም፣ ዝውንንዎ ዓቕምን ጸዓትን፣ ህዝብን ሃገርን ካብ ኣርዑት 
ምልካዊ ምሕደራ ህግደፍን ኢሰብኣዊ ተግባራቱን ኣብ ምድሓን ከም ዝውዕል ክገብርዎ ይግባእ። ኤርትራ 

ሃገርና ካብ’ዚ ህልዊ ጨቛኒ ስርዓት ተላቒቓ፣ ዲሞክራስያዊ መተካእታ ናይ ምምጻእ ሓላፍነት ናይ ኩሉ ሃገሩ 
ዝፈቱ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ዜጋ  ምዃኑ’ውን ክንግንዘብ ይግባእ።  

ኣብዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ’ዚ፣ ኩሎም ሓይልታት ዲሞክራውያዊ ለውጢ፣ ካብ ካልኣዊ ግርጭታት ርሒቖም፣ 
ናይ ቃልሲ ቀዳምነታት ብግቡእ ሰሪዖም፣ ግዜኦምን ዓቕሞምን ኣንጻር ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ብምቕናዕ፣ 
ክንዲ’ቲ መድረኽ ዝጠልቦ ቃልሲ ኮይኖም ሓርነትን ፍትሕን ህዝብና ንምርግጋጽ  ዝለዓለ ሓላፍነት ከም 
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ዝስከሙ ከነዘኻኽር ንፈቱ። ኣብዚ መዳይ’ዚ ነቲ ብብዙሕ ጻዕርን ቃልስን ዘቖምዎ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ 
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ናብ ዕዉት ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምብጻሕ ክጽዕቱ ጻዊዒትና ነቕርብ። ንሕና ከም 
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ኣብዚ መዳይ’ዚ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ብምምጓስ፣ ነቲ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ 
ንምዕዋትን፣ ዓቕምታት ተቓውሞ ሓይልታት ንምጥርናፍን  ዓቕምና ዘፍቅዶ ከነበርክት ድሉዋት ምዃንና 
ነረጋግጽ።  

ኣብ መደምደምታ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻእን ዝርከብ ህዝብናን ተቓለስቲ ሓይልታቱን፡ ዕላማታት ሰውራ 
ባሕቲ መስከረም ብምሉኡ ንምርግጋጽ ቃልስታቶም ንከኻዕብቱ ንጽውዕ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፣  ድምጺ ውጹዕ 
ህዝብና ንማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ፣ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ንዝምልከቶም ኣህጉራውያን ትካላት ከኣ 
ብፍላይ ንምስማዕን፣ ጨቋንን ጸረ ሰላምን ፖሊሲ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንምቅላዕን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት 
ናብ ጅነቫ ብምውሓዝ ኣብቲ ዉዕዉዕ ሰለማዊ ሰልፊ ዝተሳተፉ ኩሎም ሃገራውያን ክብ ዝበለ መጎስን 
ኣድናቖትን ነቕርብ።  

 
ዕድመ ንዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ! 
ኤርትራ ነጻን ዲሞክራስያዊትን ኮይና ትንበር !! 
ውድቀት ንምልካዊ ስርዓት !! 

ክብርን ዘልኣለማዊ ዝኽርን ንጀጋኑ ስውኣትና ! 

 
ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
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