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መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
ብኣጋጣሚ መበል 55 ዓመት ዝኽሪ ታሪኻዊት ኵናት ተጎርባ
ሎሚ ዕለት 15 መጋቢት 2019 መበል 55 ዓመት ዝኽሪ ኲናት ተጎርባ ኢዩ። ታሪኻዊት ዂናት ተጎርባ
ብዕለት 15 መጋቢት 1964 ኣብ ባርካ እትርከብ “ቶጎርባ” ዝተባህለት ቦታ ኣብ መንጎ ጅግና ሰራዊት
ሓርነት ኤርትን ጎበጣዊ ሓይሊ መግዛእቲ ኢትዮጵያን ዝተኻየደት ኲናት ኢያ።
ኲናት ተጎርባ ኣብ መንጎ ሰውራናን ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያን ኣብ ዝተኻየደ ወትሃደራዊ ግጥምያ
ዓቢ ናይ ነጥቢ መቀያይሮ ኢያ ነይራ። ባዕዳዊ መግዛእቲ፣ ሰውራና ብዕሸሉ ከሎ ንምጥፋእ ፈቲኑ
ምስ ተሓለሎ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንምቅሃም ስሩዕ ሰራዊቱ (ጦር-ሰራዊት)፣ ብዘመናዊ ኣጽዋር
ኣዕጢቑ ናብ ኤርትራ ኣበገሶ። 15 መጋቢት 1964 ከኣ መደባቱ ክፍጽመላ ተሃንዲዱ ዝወፈረላ መዓልቲ
ነበረት። ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸላእን ኣብ መንጎ ስዉእ ጅግና መሓመድ ዓሊ ኢድሪስ “ኣቡ ሪጀላ”
ዝመርሐን ሰለስተ ጋንታታት ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ዝተኻየደ ውግእ፣ ጅግና ሰራዊት ሓርነት
ትብዓትን፣ ጅግንነትን፣ ተወፋይነትን፣ ተዓጢቁ ነቲ ሰፍ ዘይብል ሓይሊ ሰብን ኣጽዋርን ተሰኪሙ፣
ንከጥፈኦ ዝመጸ መግዛእታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ከቢድ ስዕረት ብምስዓብ ዛሕ-ዛሕ እናበለ ከም
ዝምለስ ገበሮ። ኣብ‘ዚ ውግእ‘ዚ፡ ጸላኢ 84 ዝኾነ ካብ መኮንናቱን ስራዊቱን ክመትዎ ከለዉ ብዙሓት
ከኣ ቍሰሉ። ብወገን ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ከኣ ንዘልኣለም ዝዝከር ጅግንነታዊ ታሪኽ ገዲፎም 18
ዝኮኑ ሓርበኛታት ተሰውኡ።
ብሳላ ኲናት ተጎርባ እቲ ኣብ ውሱን ቦታታት ተሓጺሩ ዝነበረ መቓልሕ ሰውራና ናብ ኩሉ ኩርናዓት
ኤርትራ ክዝርጋሕን፡ ሓፋሽ ህዝብና ኣብ ሰውርኡ ዝያዳ ክተኣማመንን፣ ንተሳትፎ መንእሰያት ኤርትራ
ኣብ ቃልሲ ከተባብዕን፡ ኮይኑ ኢዩ። ድሕሪ ነዊሕ ቃልስን ሰፍ ዘይብል መስዋእትን፣ ህዝቢ ኤርትራ
ዓቢ ዓወት ብምርግጋጽ፡ መሬትና ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓራ ብምውጻእ፡ ኤርትራ ሃገርና
ልዑላውነታ ክረጋገጽ በቕዐ፡
መሬትና ሓራ ድሕሪ ምውጻእን ነጻነትና ድሕሪ ምእዋጅን፣ መዋእል ወጽዓን ጭቆናን ኣልጊሱ፣ ብሩህ
ተስፋታት ዝሓዘለ ሓዲሽ ሞዕራፍ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ተኸሲቱ ኢዩ ዝብል፣ ትጽቢት ናይ ህዝብና ኢዩ
ነይሩ። መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ግን፣ ምልካዊ ስርዓት ብምቛም፡ መጻኢ ዕድል ሃገር ኣብ ትሕቲ
ፍጹም ምቍጽጻሩ ኣእቲዩ፣ ንኤርትራ ኣብ ዓባይ ቤት መእሰርቲ ቀይሩዋ። ብሰንኪ ኣዕናዊ ፖሊሲታቱ፣
ሓድነት ህዝብናን ልዑላውነት ሃገርናን ናብ ዓቢ ሓደጋ ኣውዲቕዎም ይርከብ።
እዚ ስለ ዝኾነ ድማ፣ ህዝብናን ሃገራውያን ሓይልታቱን፣ ኣብ ፍትሓዊ ዕላማታቶም ቀጥ ኢሎም ብጀካ
ቃልሲ ምቕጻል ካልእ ኣማራጺ ኣይነበሮምን። ድሕሪ ቅሩብ እዋናት፣ ባህርያት ናይ’ቲ ኢሳይያስ
ኣፍወርቂ ዝመርሖ ምልካዊ ጉጅለ እና ተጋለጸ ምስ መጸ፣ ናይ ህዝቢ መርገጻት’ውን እናበርሀ ከደ። ናይ
ተቓውሞ ድምጺ’ውን ክዓቢ ጀመረ።
ኤርትራዊ ተቓውሞ ሓይሊ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ፣ ብሰንኪ ናይ ኣረኣእያን ሓቢርካ ናይ ምስራሕን
ኩነታት ቦኺሩ ብምህላዉ፣ ብማዕረ’ቲ ንኤርትራ ከቢብዋ ዘሎ ፈታንን በዳህን ኩነታት’ኳ እንዘይኮነ፣
ደምበ ተቓውሞ ካብዚ ድኹም ኣተሃላልዋ ኣውጺእካ፣ ዕዙዝ ገድላዊ ግደ ንኽህልዎ ብዙሕ ጻዕርታት
ይካየድ ኣሎ።

ሃገርና ኤርትራን ህዝባን ኣቲየሞ ዝርከቡ ወሳኒ ታሪኻዊ መድረኽን፡ ከምኡ’ውን ስርዓት ህግደፍ
ስልጣን ካብ ዝብሕት ኣትሒዙ ዝኸዶ ዘሎ ውዲታዊ መርሆን፣ ምስ መንግስቲ ኢትዮጽያ ከቲምዎ ዘሎ
ዘይብሩህ ስምምዓትን፣ ከምኡ’ውን መሬትና መዐንደሪ ባዕዳውያን ሃገራት ገይርዎ ብምህላዉን፣
ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኩሎም ሓይልታት ዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ ኣብ ዝሓለፈ መድረኽ ፋሕ-ፋሕ
ኢልካ ምቅላስ ዘስዓቡ ዓቢ ክሳራ ብግቡእ ገምጊሞም፣ ፍልልያቶም ወጊዶም ብሓባር ተጠርኒፎም
ቃልሶም ከሐይሉ ዓቢ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ከነዘኻኽር ንፈቱ። ።
ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ዝነብር ህዝብና’ውን፣ ሓድነቱ ኣደልዲሉ፣ ክበታትንዎ ንዝደልዩ
ጉጅለታት ባእታታትን ነጺጉ፣ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዕቱብ
ተሳትፎ ንኽህልዎ ንጽውዕ። ከምኡ’ውን ኣባላት ስራዊትን ጸጥታን ኣብ ኩሉ መንግስታዊ ትካላትን
ተወፊሮም ዝርከቡ ዜጋታትን፣ ዓማጺ ጉጅለ ህግደፍ ራሕሪሖም ኣብ ጎድኒ ህዝቦም ተሰሊፎም፣
ሓርነትን ፍትሕን ማዕርነትን ዝሰፈና ሃገር ኣብ ምሕናጽ እጃሞም ከበርክቱ ግሃድኤ ጻውዒቱ የቕርብ።
ኣብ መደምደምታ፣ ክብርን መጎስን ንስዉኣትን ሓርበኛታን ተጎርባን፣ ዘልኣማዊ ክብሪ ንኹሎም ጀጋኑ
ስውኣት ሰራዊት ሓርነት ኤርትራን ስዉኣት ሰውራናን ብምቕራብ፣ ክሳብ’ቲ ዝተሰውኡሉ ዕላማታት
ብምልኡ ዝረጋገጽ ኣበርቲዕና ክንቃለስ ምዃንና ቃልና ነሐድስ።
“ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ” !!
ኤርትራ ሃገርና ናጽነታ ዓቂባ ትንበር !!
ውድቀት ንምልካዊ ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ !!.
ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና !!
ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
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