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Eritrean National Salvation Front 

Information and Cultural office 

 
 

መግለጺ 
ፈጻሚ ኣካል፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
ብዛEባ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 

ዘመሓላለፎ ውሳኔ Eገዳ፡ 
 

 
ብመጀመርታ ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ጉዳይ 
ሶማል ብዝኽተሎ ፖሊሲታትን፡ ማሕበረ ሰብ ዓለም ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ጂቡትን ዘሎ ዶባዊ ምስሕሓብ 
ብሰላማዊ መንገዲ ፍታሕ ንምርካብ ዝተገብረ ጻEርታት ብምንጻግ፡ ኣብ ምጥቃም ስነ-ሞጎት ሓይሊ 
ዝተሞርኮሰ ፍታሕ ንምስግዳድ ዘካየዶም ፈተነታትን ብዝምልከት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 
ብEለት 23 ታሕሳስ 2009 ንዝወሰኖ ውሳኔ ንIዱ። ከምU’ውን Eዚ ውሳኔ’ዚ፡ ኣብ ኣፈጻጽማU ኣብ 
ሞንጎ’ቲ ብቐጥታ ኣብ ልEሊ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ጉድኣት ንምብጻሕ Eላማ ዝገብርን፡ ንህዝብና 
ብኣሉታ ጸልዩ ንዝያዳ ሰብኣውን ማሕበራውን ስቅያት ዘየሳጥሕን፡ ዝፈሊ ወድዓዊ ኣልያታት 
(መሳርሕታት) ብምቕማጡ፡ ይንEድ።  
 

 
ምስ’ዚ ተታሓሒዙ ግን፡ ነቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኣብ ኮራሻ ስልጣን ካብ ዝደየበላ ግዜ ኣትሒዙ 
ማሕበረሰብ ዓለም Eናረኣዮን EናሰምOን ክግህሶ ዝጸንሐን ዘሎን ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 
ውሳኔU ከይጠቐሶ ብምሕላፉ፡ ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ቅሬታU ከይገለጸ ክሓልፍ 
ኣይደልን።  
 

 
ፈጻሚ ኣካል፡ ነዚ Eድል’ዚ ተጠቒሙ፡ ኣባላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ምፍጻም ውሳኔ ባይቶ 
ጸጥታ ምEዙዛት ምዃን፡ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ርትዓዊ መሰላቱ ኣብቲ ኣህጉራዊ ቻርተራት ንሰብኣዊ 
መሰላት ዝሰፈሩ ካብ ምጥቃም ዝሓረሞ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኣብ ምውዳቕ ዝሕግዝ መቕድም ምዃኑ 
የረጋግጽ። ብተወሳኺ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓራ ድልየቱ ሓርነትን ደሞክራስን ፍትሕን ጎይታነት ሕግን 
ዘስፍን ፖለቲካዊ ስርዓት ንምትካል መንገዲ ዝምድምድ’ዩ።  
 

 
ጸረ’ቲ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ትርጉም ኣልቦ ኵናታት ዘባርEን፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ካልE 
ሽግራት ዝጽሕትርን፡ ብንጹር ኣዘራርባ ኣብዚ ዞባ’ዚ ኣብ ሞንጎ ህዝብታትን ሃገራትን ክምEብል ዝግብO 
ዝነበረ ሕውነታውን ሰላማውን ዝምድና ከይምEብል በታኒ ግደ Eናተጻወተ፡ ባEታ Eግርግር ኮይኑ ዝጸንሐ 
ስርዓት’ዩ፡፡ ነዚ ውሳኔ’ዚ ምትግባር ማለት ኣብዚ ዞባ’ዚ ምርግጋE ንምርካብ Eምነ-ኩርናEን ዘተስፉ 
ጅማሮን’ዩ።  
 

 
ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ፡ ኣውራ ንባይቶ ጸጥታ፡ ንማሕበረሰብ ዓለም ድማ ብሓፈሻ ኣብ ዘመጉሰሉ ዘሎ 
ወቕቲ፡ ኣብ ኣተገባብራ ውሳኔ፡ ጽልዋU ንህዝብና ዘይልክምን ኣብ ልEሊ’ቲ ስርዓት ጥራይ ዝድረትን 
ጥንቃቐ ዝመልO ክኽውን የማሕጽን።  
 
ከምU’ውን ንኩሎም ኤርትራውያንን ፖለቲካዊ ሓይልታቶምን፡ ምEንቲ ህዝብና ኣብ መጻI  ከቢድ 
ዋጋ ከይከፍል ዝገትE በዓል ቤታዊ ቅድመ-ኩነታት ንምምላEን፡ ኣብ ዝሰማምEሉ ንጹር ራEይ መሰረት 

     
 
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን 
 جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية

 مكتب اإلعالم والثقافة
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ብምግባር ኩሉ ጻEርታቶምን ዓቕምታቶምን ጸረ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ንምቕናEን፡ ህልዊ ኩነታትን ኣብ 
መጻI ከስEቦ ዝኽEል ምናልባታትን ንምጽናE ይጽውE። 
 
ኣብ መወዳEታ ኣብ ውሽጢ 18 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት ክንጽበዮ ዝጸናሕና፡ ካብ’ዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ 
ጥጡሕ ዞባውን ዓለማውን ኩነታት ብንቕሓት ንምጥቃም፡ ሕሉፍ ውድባዊ ጸጊEነታት ብዘየገድስ፡ ናብ 
ሰፊሕ ሓፋሽ ህዝብና መልEኽትና ነማሓላልፍ። ምቹE ታሪኻዊ ኩነታት ስለ ዘይድገም፡ ካብU ጠቓሚ 
ትምህርቲ ዝርከብ ኣብ ኣድላዪ ጊዜ ክትጥቀመሉ Eንኮለኻ’ዩ። ከም’ዚ ዝኣመሰለ ምቹE ኩነታት ካብ 
Iዶም ዘምልጦም ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ መጻI Eድሎም ንፍሽለት ዝተሳጠሐ Eዩ ዝኸውን’ሞ፡ ካብ 
ተሞኩሮታት ንመሃር። 
 
ዓወት ንደሞክራስያዊ ቃልስና፡ 
 
ፈጻሚ ኣካል  
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
28 ታሕሳስ 2009 


