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ደምዳሚ መግለጺ 5ይ ጉባኤ  
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ዞባ ኤውሮጳ!!   

 
 

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ዞባ ኤውሮጳ ብዕለት 8 መስከረም 2018 ኣብ ከተማ ደንሃኽ- ሆላንድ 
“ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ገድላዊ ግደ ጨናፍር ግሃድኤ ኣብ ኤውሮጳ ንምብራኽ ንቃለስ” ኣብ ትሕቲ ዝብል 
ጭርሖ 5ይ ጉባኤ ዞባ ኣካይዱ። ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ተመሪጾም 
ብዝተወከሉ ኣባላት ውድብን፡ ብጻይ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካልን ብጻይ ኣቦ መንበር ተኸታታሊትን 
ተቚጻጻሪትን ኣካልን ብጻይ ሓላፊ ፖለቲካውን ስርዒታውን ጉዳያት ቤ/ጽን ካልኦት ብጾት ኣባላት መሪሕነት 
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን፡ ኣብ ዝተረኸብሉ ተሰላሲሉ።  

ኣብ መኽፈቲ ጉባኤ፣ ሽማግለ ዞባ ኤውሮጳ፣ ዝተማለአን ጽፉፍን ናይ ስራሕ ጸብጻብ ኣቕሪቡ። ኣብቲ ዝቐረበ 
ጸብጻብ ዓሚቕ ክትዕን ዝድለ ምምሕያሻትን  ድሕሪ ምክያድ ብጉባኤኛታት ጸዲቑ። ጉባኤ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ 
ንስሪዕትናን ኣካይዳ ጨናፍርናን ብዝምልከት ኣወንታውን ኣሉታውን ጎድንታቱ ብወድዕነት ድሕሪ ምግምጋም፣ 
ውድባዊ ስራሓትና ብጽፈትን ብስጡም ስርዒታዊ መትከላትን ንኽሰላሰል ዘኽእሉ ኣገደስቲ ውሳኔታት 
ኣመሓላሊፉ። ኣብ 5ይ ጉባኤ ዞባ ዓበይቲ ገዳይም ተቓለስቲ ተሳቲፎሞ ብምንባሮም፣ ነቲ ዝተኻየደ ክትዓት 
ኣብ ምህብታም ዓቢ ተራ ነይርዎም።   

5ይ ጉባኤ ዞባ ቀጺሉ፡ ኣባላት ውድብና ኣብ ኤውሮጳ፡ ኣብ ውድባውን ሃገራውን ዕማማት ዘርኣይዎን ጌና 
ንዘርእይዎ ዘለዉ ልዑል ገድላዊ ኣስተዋጽኦን መጎሱ ኣቕሪቡ። ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ኣርዑት ምልካዊ 
ስርዓት ህግደፍ ንምድሓን፡ ብውድብናን ብኹሎም ሃገራውያን ተቓለስትን ዝሰላሰል ኣብ ዘሎ ቃልሲ፡ ኣባላት 
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዞባ ኤውሮጳ ዝላዓለ ሃገራዊ ኣበርክቶ ክህልዎም ምዃኑ ጉባኤ ኣረጋጊጹ። ሓደ 
ካብ’ቲ ብዕቱብ ዝተራእየ ጉዳይ፣ ኤርትራ ሃገርና ንምድሓን ብውድብና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክካየድ ዝጸንሐን 
ዘሎን ቃልሲ ንምድንፋዕ ኣባላት ውድብና ኣብ ኤውሮጳ ከም ወትሩ ዝለዓለ ንዋታውን ፍናናውን ኣስተዋጽኦ 
ክገብሩ ድሉዋት ምህላዎም ጉባኤኛታት ቃሎም ኣሐዲሶም።  

ኣብ ሃገርና ኤርትራን ኣብ ዞናና ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዝርአ ዘሎ ሓደገኛ ምዕባሌታት ብዕቱብነት ድሕሪ ምርኣይ፣ 
ኩሎም ምእንቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለሱ ሓይልታት፡ ካልኣዊ ፍልልያቶም ኣወንዚፎም፡ ዝውንንዎ 
ዓቕሚ ብሓባር ጸሚዶም፣ ህዝብን ሃገርን ካብ ኣርዑት ዲክታቶርያዊ ስርዓት ንምድሓን ቃልሶም ክብ ከበሉ 
መድረኽ ይሓቶም ምህላዎም ጉባኤ ኣረጋጊጹ። ዓቕምታት ተቓውሞ ደምበ ንምጥርናፍ፣ መሪሕነትና ነቲ 
ውድብና ከካይዶ ዝጸንሐ ጻዕርታት ብዝለዓለ ደረጃ ክቕጽሎ ጉባኤ ዞባ ተላቢዩ። ብዛዕባ ኣብዚ ቐረባ እዋን 
ክሰላሰል ትጽቢት ተነቢርሉ ዘሎ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ 
ብዝምልከት፣ ውድብና ንምዕዋት’ዚ መደብ’ዚ ሒዝዎ ዘሎ መትከላዊ መርገጽ ጉባኤ ደገፉ ገሊጹ።  

ኣብ መደምደምታ፡ ናይ መጻኢ መደብ ዕዮ ዞባ ብምስራዕን፡ ንዕኡ እትመርሕ 7 ዝኣባላታ ሓዳስ መሪሕነታዊት 
ሽማግለ ዞባ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ድሕሪ ምምራጽን 5ይ ዞባዊ ጉባኤ ስራሓቱ ብዓወት ዛዚሙ።  
 

“ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ”  

ዕድመ ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብና  
ውድቀት ንዲክታቶርያዊ ጉጅለ ህግደፍ 
ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉኣትና 
 
5ይ ዞባዊ ጉባኤ ግሃድኤ - ዞባ ኤውሮጳ 
ደንሃኽ - ሆላንድ  
9 መስከረም 2018  
 
 


