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መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
ብኣጋጣሚ መበል 28 ዓመት ጽምብል ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ 

 
ህዝብና ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነቱ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ዝኸፈለ’ዩ። ይኹን ዳኣ’ምበር፡ ብስንኪ ዲክታቶርያዊ 
ስርዓት ኢሳያስን ዝኸተሎ ዘሎ ፖሊሲታት ግህሰት ወልቃውን ሓባራውን ሓርነታትን፣ ህዝቢ ምድካይን፣ ኩሉ 
ጽፍሒታት ሕብረተ ሰብ ብሓፈሻ፡ እቶም ናይዚ ህልዊ መደረኽ ፍርቂ፣ ናይ መጻኢ መዋእል ድማ  ብምሉኡ 
መጻኢ ዕድልን ተስፋ ዚንበረሎም መንእሰያት ሃገር ብፍላይ፣ ንስደት ምጒራት፣ ብዝተፈላለዩ ምስምሳት ኣብ 
ኩሉ ዕድመታት ዜጋታት ደረት ኣልቦ ኣስገዳድ ኣገልግሎት ምጽዓን፣ ዓሰርተታት ኣሻሓታት ሰላማውያን 
ዜጋታት ብዘይ ፍርዲ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ምድጓንን፣ ኣባይቲ ምጽጋን ይኹን  ምህናጽ ምእጋድን፣ ኣብ 
ከተማታትን ገጠራትን ዝተሰርሑ ኣባይቲ ምፍራስን………..ወዘተ፣ ኮታ ኣብ ሰንሰለታዊ መግዛእታዊ ባዕዳዊ 
መዋእላት ካብ ዝተራኣዩ ግፍዕታት ኢምቢዛ ብዝኸፈአ፡ ኤርትራዊ ዜጋን ሃገሩን ኮነ ኢልካ ንምድምሳስ 
ዝዓለመ መርሓ ፖሊሲ ዕንወት ብምኽታልን፡ ኣብ ኣስታት ሳላሳ ዓመታት ዕድመ ናጽነት ኣብ ናይ 
ኤርትራውያን ስነ ኣእምሮ ኩሉ ዓውዲታት ሂወት ዝተንከፈ መንፈስ ተስፋ ምቊራጽ ተኣታቲዩ’ዩ።   
 
ህዝቢ ኤርትራ ብናይ ኢሳያስ ቂምን ጽልኢን ዕሱብነትን ዝተዓየነ ስንኩፍ ናጽነት፣ ወይ ድማ ምምላስ 
መግዛእቲ፣ ካብ ክልቲኡ ሓደኡ ክመርጽ ክግደድ መታን፡ ትሕዝቶ ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ ንምፍሓቚ ኢሳያስን 
ጉጅልኡን ኣብ’ዞም ዓመታት ናጽነት፡ ብዘሎዎም ዓቕሚ ከም ዝጸዓቱ ህዝቢና ተረድእዎ’ሎ።  
 
ናይ ሎምዘበን ዝኽሪ መበል 28 ዓመተ ጽምቢል ናጽነት፣ ኣብ ከምዚ ናጽነት ዝተዓየነሉ ኩነታት ክመጽእ 
እንከሎ ብሓደ ሸነኽ፡ ተስፋታት እናዓበየ ይኺድ ደኣ’ምበር፣ በቲ ካልእ ሸነኽ ተወሰኽቲ ብድሆታትን’ውን 
ተሰኪሙ ይመጽእ ኣሎ። ካብ’ቲ ተስፋታት ካኣ ዲክታቶርያዊ ሰርዓት ኢሳያስ፡ ብድሕሪ’ቲ ምስ መንግስቲ 
ኢትዮጵያ ዛጊት ርሕቀታቱ ዘይተነጸረ ስምምዕ ሰላም ምፍራም፡ ምናዳ ምናዳ ብግህዶ ንሃገራዊ ልዑላውነት 
ኤርትራ ዝትንክፍ መርገጺታት ብምንጽብራቑ፣ ኣብ ኣዝዩ ድኹም ባይታ ወዲቑ ኣሎ። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ 
ኤርትራ ካብ’ቲ ዝሓለፉ ጊዜያት ኣብ’ዚ ወቅቲ’ዚ ብዝያዳ ሕፍረቱ ይቃላዕ’ውን ምህላዉ ኩላህና ንከታተሎ 
ዘሎና ጉዳይ’ዩ። ህዝባዊ ተቓውሞታት ብምብራኽ፡ ኣብ ኩሉ ኣገባባት ማሕበራዊ መራኸቢታት (ሶሻል መድያ) 
ብወልቀ ይኹን ብእኩብ፣ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢሳያስ ይውደቕ ዝብሉ ጭርሖታትን ምንቅስቓሳትን ይስስኑ 
ኣለዉ። ከምኡ’ውን ኤርትራዊ ተቓውሞ ካብ ህልው ገዛኢ ስርዓት መንጸፍ ብምስሓብ፡ ብፍላይ ኤርትራዊ 
ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ካብ ጊዜ ምስረታኡ ኣትሒዙ ዝነበሮ ቅውላው ብምውጻእ፡ ካልኣይ 
ሃገራዊ ጉባኤኡ ምዕዋት ምኽኣሉ፡ ኣብ ሃገርና ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ እጃሙ ከበርክት ዳግም 
ተስፋ ዝህብ ስለዝኾነ፡ ኣብ ሓፈሻዊ ኤርትራዊ ርኢቶ ደሓን ዝኾነ ተቐባልነት ክረክብ ይኸውን ኣሎ። እዚ 
ተግባራዊ ንክኸውን ድማ፡ መሪሕነት ሃገራዊ ባይቶ ምእንቲ ኩሉ ሃገራዊ ዓቕሚታት ኣብ ሓባራዊ ተጋድሉ 
ብምጥርናፍ ሰፊሕ ሃገራዊ ሽርክነት መላእ ሓይልታት ለውጢ ንምርግጋጽ፡ ምስ ካብኡ ወጻኢ ዝርከቡ 
ፖለቲካውን በርጌሳውን ሓይልታት ንዝኾነ ብዘይምግላል ፍቱሕ ዘይቅድመ ኩነታዊ ሃገራዊ ዘተ ብቁልጡፍ 
ንምክያድ ቅሩብ ክኸውን ይግባእ። ኣብ ፍሉይ ኩነታት ምህላውና ኣስተዒልና፡ ኣብ’ቲ ንኩላህና ብዝተሓተ 
ስምምዕ ዘሰምርና ዝዓበየ ሃገራዊ ጉዳይ ብምትኲርን፡ ካልኣዊ ፍልልያት ንጎኒ ብምግዳፍን፡ ሓባራዊ እዋናዊ 
ዕላማ ንምዕዋት ብማዕረ ኪንቃለሰሉ ይግባእና።   
 
ንሕና ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ምእንቲ ምቅልጣፍ ተዓዋትነት ልዑል ሃገራዊ ጉዳይና፡ ምስ ኩሎም ኣብ 
ሃገርና ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዝቃለሱ ፖለቲካዊ፣ በርጌሳዊ፣ ግንባራትን ጽላላትን ሃገራዊ 
ሓይልታት ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝና ኩሉ ገድላዊ ዓቕሚታትናን ዝምድናታትናን ጸረ ስርዓት ኢሳያስ 
ንምውዓል ቃልና ነሐድስ። ከምኡ’ውን ኩሉ ሃገራዊ ክፍልታት ህዝቢ ብሓፈሻ፣ ኣካዳማውያን፣ ርእሰ 
ማላውያንን ኣብ  መድያ ዝዋፈሩ ሰብ ሞያን ድማ ብፍላይ፡ ዲክታቶርያዊ ስርዓት  ንምውዳቕ ከሰናኽሉ 
ዝኽእሉ ኩሉ ዓይነት ተግባራት ብምርሓቅ ዓቕሚታቶም ኣብ ተዓዋትነት ተጋድሎ ህዝቢና ንሓርነትን፡ ሰብኣዊ 
ክብረትን፡ ብመስዋእትን ረሃጽን ስቕያትን ህዝቢና ዝተገዝመ ሃገራዊ ናጽነት ምዕቃብን፣ከውዕሉዎ ንማሕጽን።   
 



ታሪኽ ንዋላ ሓደ ስለዘይምሕር፡ ዕድመ ስልጣን ስርዓት ኢሳያስ ዘናውሕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት (ሶሻል 
መድያ) ጸረ ተጋድሎ ህዝብና ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ጸለመታትን ምትፍናንን ዝነዝሑን፡ ሓድነትን 
ልዑላውነትን ኤርትራን፡ ሃይማኖታውን ማሕበራውን ክብሪታት መከወኒታት ሕብረተ ሰብ ኤርትራን ዝትንክፉ 
ብርዕታትን ድምጺታትን ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ንጽውዕ። ህዝብና መስዋእቱ ብግህዶ ይኹን ብስቱር ኣብ 
ዕዳጋ ኣውሪዶም ምስ ጸላእቱ ኪመሓዘዉ ዝጸነሑ ኣብ ሚዛን ፍትሒ ዘቅርበሎም መዓልቲ ርሑቅ ከም ዘይኮነ 
ክፍልጡ ይግባእ።  
 
ናብ ተጋደላይ ህዝቢና እነቅርቦ መልእኽቲ ካኣ፡ ደወል ሰዓት ምድሕን ህዝቢና ትቀርብ ስለ ዘላ፡ ተጋድሎኡ 
ከዛይድን ንመጻኢ ዳግማይ ሓጎሱ ክቀራረብን መታን፡ ንዋላ ሓደ ዘይተገልልን ዘይተዋስንን ንኩሉ እትሓቚፍ 
ሃገረ ኤርትራ  ንምህናጽ፡ መሳርዑ ከሰምርን ሕድሕድ ምክብባሩ ዝያዳ ከጸንዕን ንጽዊዕ።   
 
ህዝቢና ካብ ነዊሕ እዋናት ግዳይ ምስፍሕፋሕ ዕላማታት ኢትዮጵያ ኮይኑ ጸንሑ’ዩ። መዘዙ ድማ ዛጊት 
ኣየሕወየን። ኣፍደገ ናይ’ቲ ታሪኻዊ ተጻብኦን ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልናን ኢትዮጵያ  ንሓዋሩ ንምዕጻው፡ ኣብ 
መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍትሓዊ ፍታሓት ዘድልዮም ብዙሓት ጉዳያት ከም ዘሎዉ ዝሳሓት ኣይኮነን። 
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ኣብ መንጎ ክልቴአን ሃገራት ይኹን፡ ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባና፡ ፍትሓዊ ሰላም 
ዘሰፍን፣ ሕድሕድ ሃገራዊ ልዑላውንት ዘኸብርን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካልኦት ጣልቃ ምእታው ዝኽልክልን 
ውዑላት ሰላም ብመትከል ከም ዝድግፎ ደጊሙ የረጋግጽ። ንልዑላውነት ኤርትራ ዘጒድል ‘’ውዑል ሰላም’’ 
ግን፡ ብርግጽ ንዝምድና ክልቴአን ሃገራት ናብ ዝሓለፈ መኣዝን ኩናት ንድሕሪት ዝመልስ’ምበር፡ ናይ ሓቀኛ 
ፍትሓዊ ሰላም ባብ ዘርሕው ከምዘይከውን ደጊምና ነረጋግጽ። ስለዝኾነ እምበኣር፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ 
ስርዓት ኢሳያስ ኣብ እትገብሮ ዝምድና ብዑምቀት ክትርእዮን፡ ናይ ሕድሕድ ሃገራዊ ልዑላውነትን ሕድሕድ 
ሃገራዊ ረብሓታትን ምኽባር መሰረት ብምግባር፡ ብቅንዕና ኣብ ናይ ክልቴኡ ህዝቢታት ሕርያ ነባሪ ሰላም 
ክትውግን ነማሕጽን። እዚ ካኣ ብመሰረት ኣህጉራዊ ብይን ዶብ ክልቴአን ሃገራት ኣብ ባይታ ብግብሪ 
እንከይተመልከተ ክኸውን ዝኽእልን ኣይኮነን። ኣብ ርእሲኡ ድማ ዲክታቶር ኢሳያስ ድልየት ህዝቢ ኤርትራ 
ኣይውክልን’ዩ። ደጋጊምና ከም ዝገለጽናዮ፡ እዚ ስርዓት’ዚ ዘይ ሕጋዊ ስለዝኾነ፡ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ 
ካልእ ዝኾነት ሃገር ንሃገራዊ ልዑላውነትን ሃገራዊ ረብሓታትን ኤርትራ ዝትንክፍ ዝፈራርሞም ውዑላት፡ 
ንህዝቢ ኤርትራ ቀይድቲ ስምምዓት ኣይኮኑን።   
 
ንሕና ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ጽምቢል ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ንዝክረሉ ህሞት፡ ንፈታዊና ህዝቢ 
ሱዳን ብዝካይዶ ዘሎ ሰውራኡ ልዑል ሞጎስና እናገለጽና፡ ኣብ ሱዳን ሰላምን ምርግጋእን ንምስፋን፡ ኣብ መንጎ 
ኩሎም ወገናቱ ሰላማዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዘውሒስ ስምምዕ ክብጽሕን፡ ናብ ዝለዓለ ሙሉእ ዓወት 
ክሰጋገርን ዘሎና ሰናይ ትምኒትና ንገልጽ። ከምኡ’ውን ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተረዶኦታት ሓርነትን ሰላምን 
ዲሞክራስን ክዝርጋሕ ተስፋና ዓቢ’ዩ። ዝተፈላልዩ ሓይልታት  የመናውያን ኣሕዋና ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኣዕናዊ 
ኩናት ጠጠው ከብሉን ክድሕን ዝካኣል ንምድሓን መንገዲ ዘተ ክኽተሉን ኣትሪርና ንጽውዕ።  
 
ኤርትራ ናጻን ሓራን ኮይና ክትነብር’ያ!! 
ውድቀት ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢሳያስ!! 
ዘልኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንስዉኣትና!! 
 
ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ 

24 ግንቦት 2019 

 


