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መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
ብምኽንያት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢና!! 

 

ከም‘ዚ ሎሚ ቅድሚ 58 ዓመት፣ ብባሕቲ መሰከረም 1961 ጅግና  ስውእ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ ምስ 
ውሑዳት ጀጋኑ ብጾቱ፣ ኣብ ጎቦ ኣዳል ዝተኲሳ ጥይት፣ ህዝብና ነቲ ብ 1990 ብናጽነት ሃገሩ ዝተዛዘመ 
መርሪን ነውሕን ቃልሲ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንምክያድ  ፈላሚት  ሰውርኡ ዝነበረት  
ዕለት ኢያ። ድሕሪ ነዊሕን መርርን ቃልሲ ዝተፈላለየ ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራን፡ ህዝብና ሰፍ 
ዘይብል ሰብኣውን ነገራውን ዋጋ ብምኽፋልን፣ ንሃገሩ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ሓራ ገበራ። ድሕሪ‘ዚ 
ታሪኻዊ ዓወት ህዝብና፣ ብሰንኪ መዋእል ሰንሰለታዊ መግዛእቲ ዝወርስናዮ ስቅያትን ሕሰምን ኣሊዩ፡ 
ኩቡርን ሕቡንን ኮይኑ ዝነብረላ ሃገር ንምህናጽ ዝነበሮ ትጽቢታትን ባህግን፡ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር 
ንዕላማታት ታሪኻዊ ሰውራናን ሕድሪ ጀጋኑ ስውኣትን ውጉኣት ሓርነትን ጠሊሙ፡ ህዝብና ዘማዕድዎ 
ዝነበረ ሰላምን ፍትሕን ሓርነትን መኺኑ ክተርፍ ብምግባርን፡ ንፍትሓዊ ጠለባት ህዝብና ብምርጋጽን 
ሰረታት ምልካዊ ስርዓት ኣብ ምድኳን ተጓየየ። 

ባህርያት ተቋማሪ መርሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣንጊህና ስለ ዝፈለጥናዮ፣ ኣብ ኤርትራ ደሞክራስያዊ 
ስርዓት ተኺሉ ንባህግታት ህዝብና ከማልእ ኢዩ ዝብል ትጽቢት ፈጺሙ ኣይነበረናን። ስለ ዝኾነ ድማ፣ 
ብኣግኡ ንምልካዊ መርሆኡ ብምንጻግ  ህዝብና ንኽቃወሞ ኣብ ምልዕዓልን ምጉስጓስን ተጸመድና።
ግምታትና ድማ  ሓቅነቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተረጋገጸ መጸ። እኖሆ ከኣ ሎሚ፣ ኩሉ ይከታተሎ ከም 
ዘሎ፣ ኣብ ሃገርና ዝገዝእ ዘሎ ብዱዕ ምልካዊ ጉጅለ ህግድፍ ንህዝብና ኣብ ማዋእል ባዕዳዊ መግዛእቲ 
ዘይረኣዮ፣ ኣስካሕካሒ ህይወት ከሕልፍ ይርከብ። እዚ ክውንነት‘ዚ ይትረፍ ዶ ነቲ ካብ መጀመርታ 
ግዜ፣ ናይ ተቓውሞ መርገጽ ዝሓዘ፣ ኩሎም ደገፍትን ተሓባበርትን ጉጅለ ህግደፍ ኮይኖም ኣብ ስቃይ 
ህዝብና ንዝተሳተፉ ኣካላት‘ውን ከይ ተረፈ ጋህዲ ኮይኑ እነሆ። ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ካብ ዘሎ 
ኣሳቓቂ ኩነታት ንምግልጋል፣ ኩሎም ሃገራውያን ሓይልታት ታሪኻዊ ሓላፍነት ተገንዚቦም፣ ኩሉ‘ቲ 
ዝውንንዎ ዓቅምታት ብሓባር ብምጽማድ፣ ህዝብና ካብ ኣርዑት ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ንምድሓንን 
ህዝብና ፍትሕን ማዕርነትን ሰላምን ዝሰፈና ሃገር ንምርኣይ ዘለዎ ተስፋ ክውን ንምግባርን፣ ክቃለሱ 
ኣትሪርና ንጽውዕ።  ኣብዚ መዳይ‘ዚ ከነረጋጾ እንደሊ ጉዳይ፣ ስርዓት ህግደፍ ናይ ምእላይ ሓላፍነት 
ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝወድቕ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ናይ ኩሉ ብሃገሩን መጻኢ ዕድላን ዝግደስ 
ኤርትራዊ ዜጋ ዕማም ምዃኑ ኢዩ።   

ብዚ ኣጋጣሚ‘ዚ፣ ንነዊሕ እዋን ኣብ ቅልውላው ዝጸነሐ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ 
ለውጢ (ኤሃባደለ)፣ ብሳላ ጻዕርታት ፖለቲካውን በርገሳዊውን ኣካላቱን፣ ብዓብዩ ከኣ ህዝብናን 
ብዝገበሮ ፍናናውን ገንዘባውን ደገፋት፣ ኣብ ደውታ ኣእትዩዎ ካብ ዝጸንሐ መስናክላት ምስጋሩ 
ንህዝብናን ተቓለስቲ ሓይልታቱን ዓቢ ተስፋ ዝሃበ ጉዳይ‘ዩ። ኤሃባደለ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2019 
ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤኡ ካብ ዘካይድ ኣትሒዙ፣ ኩሉ ኣካላቱን ትካላቱን  ርኡይ ንጥፈታት ከካይድ 
ይርከብ። እዚ ኣካይዳ‘ዚ ዝያዳ ብምድንፋዕን ዕማማቱ ንቅድሚት ብምምራሽን፣ ኣብ ኤርትራ 
ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ፣ ኤሃባደለ መሪሕ ግደ ክጻወት ዓቢ ተስፋ 
ኣለና። ከምኡ‘ውን ኣብዚ እዋን’ዚ ህዝብና ኣበየ ቦቱኡ ተጠርኒፉ፣ ምእንቲ ፍትሕን ዲሞክራስያዊ 
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ለውጥን ንምርግጋጽ ዘካይዶ ኣብ ዘሎ ምዑት ቃልሲ ንምዕዛዝን ሃገራዊ ዓቅምታት ተቓለስቲ 
ሓይልታት ንምጥርናፍን፣ መሪሕነት ኤሃባደለ ጽዑቅ ጽዕርታት ከካይድ ንጽውዕ። 

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ (ግሃድኤ) ገድላዊ ግደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ 
ንምዕዛዝ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት፣ መርገጹን እጃሙን ከም ወትሩ ከበርክት ድሉው ምዃኑ 
ከረጋግጽ ይፈቱ። ምስ ኩሎም ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዝርከቡ ሃገራውያን ሓይልታት ብምትሕብባር 
ንህዝብና ካብ ሙቊሕ ምልካዊ ስርዓት ንምግልጋል ክቃለስ ኢዩ። 

ነዚ ታሪኽዊ ባዓል ምክንያት ብምግባር፣ ንሓው ህዝቢ ሱዳን፣  ሰውርኡ ብምዕዋት ዮሃና እንዳ በልና፣ 
መሰጋገሪ መድረኽ ዕዉት ኮይኑ፣ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሱዳን ሰላምን ፍትሕን ሓርነትን ዘሰፍን ክኾውን 
ልባዊ ምንዮትና ንገልጽ። ከምኡ‘ውን ኣብ የመን ተፋላሊዮም ንዘለዉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ንስቃያት 
ህዝቦም ብግቡእ ብምጥማት፣ ንዕኡ ንምጽጋንን ንምእላይን ቀዳምነት ብምሃብ፣ ንህልውን መጻኢን 
ዕድላት የመን ይኹን ዞባ፣ ኣብ ዓቢ ሻቑለት ኣእቲይዎ ዘሎ ውግኣትን ሕድሕድ ብምፍሳስ፣ ዝሃልቕ 
ዘሎ ህይወት ሓው ህዝቢ የመን፣ ጠጠው ንምባልን ሰለማዊ መዋጽኦ ንምርካብን ክቃለሱ ንጽውዕ። 

ኣብ መደምደታ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእ ዝርከብ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራን ፖለቲካዊ ሓይልታቱን 
ዕላማታት ሰውራ ባሕቲ መስከረም መሊኡ ንኽረጋገጽ ቃልስታቶም ከበርትዑ ንጽውዕ። 

 

ሓደ መስከረም ንዘልኣለም ትንበር !! 
ኤርትራ ናጻን ደሞክራስያውትን ኮይና ትንበር !! 
ውድቀት ንምልካዊ ስርዓት ህግድፍ !! 
ዘልኣለማዊ ዝክርን ክብርን ንስዉእትና !! 
 
ፈጻሚት ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
01 መስከረም 2019 
  

 

                      

 

 


