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Eritrean National Salvation Front 

Information and Cultural office 
 

መብርሂ 
ግሃድኤ፡ 

 
ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብዕለት 23 ነሓሰ ኣብ ዝዘርገሖ ደምዳሚ መግለጺ 
ህጹጽ ኣኼባኡ፡ ኣብ ኣዋጅ ሃገራዊ ዋዕላ ዝተኸሰቱ ኮነ ኢልካ ዘይተሓሰቡ ጌጋታት  ካብኡ መሰል 
ርእሰ ውሳኔ ነጥበ ስምምዕ ዋዕላ ዘይምዃኑን፡ ንምፍዋሱ ድማ ኣብ ማሕደራት ሰክረታርያ ዋዕላ 
ምውካስ ከም ዝካኣልን ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር’ዩ።  
 
ገለ ሰብ ኩፉእ ድልየት፡ ካብኣቶም ድማ መርበብ ሓበሬታ ኣዶሊስ ጀማል ሑመድ ንእኩይ 
ዕላማኡ ብዘገልግል መንገድን፡ ዓወት ሃገራዊ ዋዕላ ንምድብዛዝን፡ መሰል ርእሰ ውሳኔ ከም መእተዊ 
ተጠቒሙ ኣብ ሞንጎ ሓይልታት ተቓውሞ ምጥቋስ ንምዝራእን፡ ንኣዋጅ ፈጻሚ ኣካል በቲኑ ከም 
ብሓዲሽ ክቐርጾ ፈቲኑ። ካብ ሕጡብ 6 “መሰል ርእስ ወሳኔ’’ ዝብል ቆሪጹ፡ ካብ ሕጡብ 4 ድማ 
“ሃገራዊ ሓድነት እምነ-ሰረት ከም ምዃኑ መጠን፡ ፈጻሚ ኣካል ዝኾነ ንዕኡ ዝህድድ ሓደጋታት 
ብትሪ ምምካት ኣድላይ ምዃኑ’’ ዝብል ቆሪጹ፡ ድሕሪ መሰል ርእሰ ውሳኔ፡ ሃገራዊ ሓድነት እምነ-
ሰረት ከም ምዃኑ መጠን፡ ፈጻሚ ኣካል ዝኾነ ንዕኡ ዝህድድ ሓደጋታት ብትሪ ምምካት ኣድላይ 
ምዃኑ ገሊጹ። ኣብዚ ፍሒስዎ ዘሎ ቅሉዕ ተንኮል፡ ንመሰል ርእሰ ውሳኔ ከም ንሃገራዊ ሓድነት 
ዝህድድን ብትሪ ክምከትን ዘሎዎ ሓደጋ ጌሩ ኣቐሚጥዎ። ከምኡ’ውን ኮነ ኢልካ ቁራጽ ናይ ሓደ 
ሕጡብ ምስ ቁራጽ ካልእ ሕጡብ ምልጋብን፡ ካብ በቦታኡ ፈንቂልካ ናብ ካልእ ቦታ ምቕማጡን፡ 
ትሕዝቶ ኣዋጅ ምብራዝን ከም ናብ መሰል ርእሰ-ውሳኔ ዘልዓሉ ተቓለስቲ ዘቕነዐ ምምሳልን 
ዝዓለመ ቅሉዕ ሸርሒ’ዩ።  
 
ብመሰረቱ ኣብ’ቲ ኣዋጅ፡ ጉዳይ ሃገራዊ ሓድነት ምስቲ ኣብዚ እዋን’ዚ ዲክታቶርያዊ ስርዓት 
መታን ቀጻልነቱ ንምውሓስ፡ ሃይማኖታውን ብሄራውን ፍልልያት ክፍልታት ህዝብና መዝሚዙ 
ዝኽተሎ ከፋፊልካ ግዛእ ፖሊሲ፡ ዝተታሓሓዘ’ዩ። ምስ መሰል ርእሰ ውሳኔ ዝተታሓዘ ኣይኮነን። 
ነዚ ናይ ስርዓት ህግደፍ ከፋፊልካ ግዛእ ፖሊሲ ንምምካት ድማ፡ ኣብቲ ኣዋጅ፡ “ሃገራዊ መሳርዕ 
ምጥርናፍን፡ ኣብ ሓቀኛ ሃገራዊ ሽርክነት ዝተሞርኮሰ ፍትሓዊ ምምቕራሕ ስልጣንን ሃብትን 
ዘውሕስ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ምምዕባልን። ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ምኽባር። ነፍስ ወከፍ 
ናይ ካልእ ፍሉይነታት ምኽባር። ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ ብሄራውን ሃይማኖታውን ባህላውን 
ክፍልታት ህዝብና ተረዶኦታት ክብረታት ፍትሕን፡ ማዕርነትን፡ ባህሊ ዘተን፡ ሓቢርካ ብሰላም 
ምንባርን፡ ንምስራጽ ምዕያይ’’ ይብል። ንመሰል ርእሰ ውሳኔ ከም ንሃገራዊ ሓድነት ዘጋጥም ብድሆ 
ጌሩ ኣይገለጾን።  
 
የግዳስ፡ መርበብ ሓበሬታ ኣዶሊስ ናይ ፈጻሚ ኣካል ህጹጽ ኣኼባ መግለጺ ቆራሪጹ ኣላጊቡ 
ትሕዝቶኡን ኣቀራርባኡን ክብክሎ እንተደለየ’ኳ ኣይተዓወተን። ስለዚ ንዕኡን ካልኦትን እዚ 
ዝስዕብ ከነረጋግጽ ንፈቱ። 

1. ኣብ ህልዊ ወቕቲ፡ ኣደናጊርካን ሃዋሁ ኣበላሽኻን ኣብ ዝተዘረገ ማይ ምህዳን ግዜኡ 
ዝሓለፎ ብላይ ፖለቲካ’ዩ። 

2. መርበብ ኣዶሊስ ናብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዘነጻጸሮ ጸለመታቱ ንምንዛሕ፡ 
ንመግለጽታት ግሃድኤ ካብ ትሕዝቶኡ ንምእላይ ብቕሉዕን ስቱርን መንገዲ ክፍርፍዖ ካብ 
ዝጸንሕ ሓያሎይ ጌሩ’ዩ። ንኣብነት ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕርን ግንባር 
ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ 2010 ጸረ ሓይልታት ስለያ 

     
 
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን 
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ስርዓት ህግደፍ ናይ ዘካየድዎ ሓባራዊ ጅግንነታዊ ስርሒት ንምንእኣስን ተልእኾኡ 
ንምዝባዕን፡ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ካብ ጸላኢ ወያነ ከም ዘጥቐዖ ከምስል ምስ ስእልታቱ  ዝሃቦ 
መግለጺ ከም ዝዘርገሖ ዝዝከር’ዩ።  

3. መርበብ ኣዶሊስ ንእኩይ ተልእኾኡ ይኹን ብድሕሪኡ ንዘለዉ ውዕለታ ከም ልማዱ፡ 
ንመግለጺ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ ካብ’ቲ ስሩዕ ሕጡባቱ ቆራሪጹ ከም ብሓድሽ ኣላጊቡ ከም 
መርገጺ ፈጻሚ ኣካል ኣምሲሉ ኣቕሪብዎ ይርከብ። እዚ ኣነዋሪ ስነ ምግባር’ዚ ቅድሚ 
ንግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ንዕኡን ነቲ ዝነጥፈሉ ተልእኾ ሚድያን ዝጎድእ ምዃኑ 
ከነዘክሮ ንደሊ።  

4. ዋና ኣዶሊስ በዚ ዝፈጸሞ ቅሉዕ ምድንጋራት እንተስ ብፍላጥ ወይ ብዘይፍላጥ ከከም 
ተደላይነቱ ንሓይልታት ትምክሕትን ኣግለልትን ኣገልጋሊ ምዃኑ’ዩ።  

5. ዋና ኣዶሊስ ይኹን ካልኦት፡ ኣብ ሞንጎ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ገለ ፖለቲካዊ 
ሓይልታትን ምንቋት ንምፍጣር ዝዓለመ ጠቐነታት ሽቶኡ ኣይሃረመን። ግንባር ሃገራዊ 
ድሕነት ኤርትራ፡ ናይ’ቶም ኣብ ሞንጎ ተቓውሞ ሓይልታት ከምዚ ናይ ኣዶሊስ ተግባራት 
ከይፈጸምካ ኣብ ዓውደ-ፖለቲካ ኣድማዒ ግደ ክህልዎም ዘይክእሉ ሓይልታት ኣካይዳ 
ከስተብህለሎም ጸኒሑ’ዩ። ህላዌኦም ድማ ምስ’ዚ ዘይሓላፍነታውን ኣዕናውን ግደ 
ዝተኣሳሰረ’ዩ። ተግባራቶም ድማ ብንቕሓት ይኹን ብዘይንቕሓት ብዘየገድስ 
ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ዘገልግል’ዩ። ውድብና ገድላዊ ዝምድናታቱ ምስ ተቓለስቲ 
መሓዙት ሓይልታት ብንቕሓት ዝሃነጾ ስለዝኾነ፡ ብከምዚ ናይ ኣዶሊስ ተግባራት ዝምድና 
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ተቓውሞ ሓይልታትን ዝበላሾ ወይ ዝልሕልሕ 
ኣይኮነን። ብፍላይ ከኣ ምስ ገሊኦም ተቓለስቲ መሓዙት ሓይልታት ዘሎና ክልተኣዊ 
ዝምድና ኣብ ሓባራዊ ቃልስን መስዋእትን ግልጽነትን  ዝተሃንጸ’ዩ።  

6. በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ንዋና ኣዶሊስ ይኹን ብድሕሪኡ ንዘለዉ ብንጹር ክንብሎም እንደልዮ 
ቁምነገር፡ ኣብ ልዕሊ ገለ ሓይልታት ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ድማ  ብሄራዊ ሓይልታት ንመሰል 
ርእሰ ውሳኔ ምቅላሶም ኣብ ኤርትራ ከም ንሃገራዊ ሓድነት ዝህድዱ ጌርካ ዝውሰድ 
ትምክሕታዊ ኣረኣእያ፡ ንሱ ንገዛእ ርእሱ’ዩ ንሃገራዊ ሓድነት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ። ብሄራዊ 
ሓይልታት ኣብ ሃገራዊ ልዑላውነትን ሓድነት ህዝብን መሬትን ኤርትራ ጽኑዕ እምነት 
ዘሎዎም’ዮም። ንሃገራዊ ሓድነት ኣብ ሓደጋ ከየውድቕዎ ዘፍርሑ ኣይኮኑን። ንሃገራዊ 
ሓድነት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕዎ’ምበኣር፡ እቶም ኣብ ልዕሊ ተቓለስቲ ኤርትራውያን 
ሓይልታት፡ ሃገራውነትን ትሕተ ሃገራውነትን ዝብሉ ግጉይ ተረዶኦታት ብዊንታኦም 
ዝልጥፉ ትምክሕተኛታትን ኣግለልትን ትዕቢተኛታትን ስነ ሞጎት ዘተ ዝኣብዩን’ዮም።  

 
ንዋና ኣዶሊስ ጀማል ሑመድን ዝመስልዎን ገዲም ብሓረጋት ጽሑፍ ምጽዋት ይኣክል ንብል። 
ንመግለጽታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝሕልዎን ዝከላኸለሉን ጽኑዕ ሓይሊ ስለዘሎ፡ 
ቆራሪጽካን ኣላጊብካን ቦታታቱ ቀያይርካን ትሕዝቶኡ እናልገስካን ትም ኢሉ ኣይርእየካን’ዩ። 
ዝፈጸምካዮ ቅሉዕ ሕሱር ጌጋታት ዕላማኡን ኣንፈቱን ስሒቱ’ዩ። 
 
ኣብ መደምደምታ ነቲ ብዕለት 23 ነሓሰ 2010 ዝተዘርገሐ ደምዳሚ መግለጺ ፈጻሚ ኣካል ግንባር 
ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ደጊሙ ከንብቦ ንዝደሊ ግዱስ ወዲ ሃገር፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ድሕነት 
ዶት ኦርግን ኣብ ናይ መሓዙት መርበባትን ክረኽቦ ከም ዝኽእል ነዘኻኸር። 
 
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን 
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ  
01 መስከረም 2010 
 


