
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 

ፈጻሚ ኣካል 

   

 جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية
 الهيئة التنفيذية 

 

 

  

  

 ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT 

Executive Committee 
                              

 

 

 

 

 

መግለጺ ሰሚናር ግሃድኤ - ዞባ ኤውሮጳ 

 

 
 

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ዕለት 28/11 ክሳብ ዕለት 01/12/2019 ኣብ ከተማ ካስል ሃገረ 

ጀርመን፡“ዲሞክራስያዊ ንቕሓት ኣባላት ክብ ብምባል፣ ሃገራዊ ግደ ውድብና ነዕዝዝ” ኣብ 

ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ዕዉት ውድባዊ ሰሚናር ዞባ ኤውሮጳ ኣሰላሲሉ።  

ውድባዊ ሰሚናርና፣ ብተሳታፍነት ኣቦ መንበር ማእከላይ ባይቶን፣ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካልን፣ 

ኣቦ መንበር ተቚጻጻርን ተኸታታልን ኣካል፣ ካልኦት ኣባላት ፈጻሚ ኣካልን ማእከላይ ባይቶን፣ 

መሪሕነት ዞባ ኤውሮጳን ወከልቲ ጨናፍር ውድብ ዞባ ኤውሮጳን ተኻይዱ። ካብ ዝተፈላለየ 

ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ጨናፍር ውድብ ድማ ናይ ደገፍ መልእኽታት ተቐቢሉ። 

ሰሚናር፡ ብፈጻሚ ኣካል ዝቐረበ፡ ንውድባውን ሃገራውን ዞባውን ጉዳያት ዘጠቓለለ ፖለቲካዊ 

ወረቐት ብዕትበትን ብክብ ዝበለ ሓላፍነትን ተማያይጡ። በዚ መሰረት፣ ተሳተፍቲ ሰሚናር፣ 

ውድብና ኣብ ዓውዲ ሃገራዊ ቃልሲ ዝጻወቶ ዘሎ ኣወንታዊ ግደ ናብ ዝላዓለ ደርጃ ንምብራኽ፣ 

ካብኡ ዝሕተት ኩሉ ጻዕርታት ክገብር ምዃኑ ቃሉ ኣሐዲሱ። ኣባላት ውድብ ነቲ ብውድብና 

ዝተረጋገጸ ፖለቲካዊ ዓወታት ንምዕቃብ ዝተጻወትዎ ግደ ሰሚናር ኣመጒሱ። ኣብ ዝሓለፈ 

ጉዕዞ ዝተራእዩ ገለ ገለ ሕጽረታት ድማ ብግቡእ ድሕሪ ምምዛን፣ ኣብ መጻኢ ኣድላዪ ናይ 

መአረምታ ስጉምትታት ንኽወስደሎም ሰሚናር ምሕጽንትኡ ኣቕሪቡ። 

ህዝብና ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ምሕደራ ህግደፍ ዘሕልፎ ዘሎ ኣሰቃቒ ህይወትን፣ ብስንኪ ኣዕናዊ 

ፖሊሲታቱ፡ ነቲ ብሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ዝተረጋገጸ ልዑላውነት ሃገርናን ናብ ሓደጋ ተሳጢሑ 

ምህላውን ብምምልካት፣ ሰሚናር ዓሚቚ ምይይጥ ኣካይዱ። ኣብዚ መዳይ’ዚ፣ ገባቲ ስርዓት 

ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ሰለማዊ ህዝብን ናይ እምነት ትካላቱን ዝፍጽሞ ዘሎ ኣረሜናዊ ተግባራት 

ሰሚናር ብትሪ ኮኒኑ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ድማ፣ ሕብረተሰብ ዓለም ነዚ ዝፍጸም ዘሎ ኢሰብኣዊ 

ተግባራት ደው ንምባል ግዲኡ ክጻወት ሰሚናር ጸዊዑ።  

ጉዳይ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝምልከት፣ እቲ ዝኸይድ ዘሎ መስርሕ፣ ንህዝብና 

ዘዋሰነን፣ ህያው ረብሓታቱ ኣብ ግምት ዘይአተወን፣ ልዑላወነት ሃገርና ዝፈታትንን፣ ምስ 

ውልቐ መላኺ ዝካየድ ዘሎ “ውዕላት” ምዃኑ ሰሚናር ኣስሚሩሉ። ብዛዕባ’ቲ ናይ ዝተፈለለዩ 

ሓይልታት ቁሩቁስ ዘጠቓለለ፡ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባሌታት፣ ንሃገርናን 

ንዞናና ኣብ ዘይርጉእ ኩነታት ዘሳጥሕ ምዃኑ ሰሚናርና ዓሚቑ ሻቑለቱ ገሊጹ።  

ሓው ህዝቢ ሱዳን ነቲ ብህዝባዊ ምልዕዓል ዘረጋገጾ ለውጢ ስሚናር ኣመጒሱ። እቲ ዝተረጋገጸ 

ለውጢ ድማ ንራብሓ ውጹዕ ህዝቢ ሱዳን ዘገልግልን፣ ኣብ ዞናና ሓርነትን፣ ሰላምን ፍትሕን 

ንኽነግስ ኣወንታዊ ግደ ክህልዎን ሰሚናርና ተስፍኡ ገሊጹ። 



ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት ብውድብና፡ ንሓድነት ደምበ ተቓውሞ ንምዕዋት ዝተገብረ 

ጻዕርታትትን፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ካልኣይ ጉባኤኡ ንምስልሳል፡ 

ምስ ካልኦት መሓዙት ውድባት ብምትሕብባር፡ ንዘበርከቶ ግደን ሰሚናርና ብዓቢ መንፈስ 

ኣሞጒሱ። ነዚ ሃገራዊ ግደ እዚ ብዝለዓለ ንምርግጋጽ ብቕጻሊ ምስተን ካብ ሃገራዊ ባይቶ 

ወጻኢ ዝርከባ ካልኦት ኤርትራውያን ውድባት ዝገብሮ ዘሎ ዘይሕለል ጻዕርታት ድማ ክቕጽሎ 

ሰሚናር ኣተባቢዑ። 

ሰሚናር፣ ነቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ህዝብና ተላዒሉ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ 

ዝገብሮ ዘሎ ምዑት ቃልሲ ብምምጓስ ዝያዳ ንኸበርኾን ከወሃህዶን ጸዊዑ።  

ሰራዊት ኤርትራ፣ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን ዘለዎ ሓላፍነት ዓቢ ምዃኑ ብምግንዛብ፣ ነቲ 

ብገባቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ዝፍጽሞ ዘሎ ግህሰታት፣ ሓንሳብን ንሓዋርን ደው 

ንምባል ሓላፍነቱ ከልዕል ሰሚናር ጸዊዑ።  

ኣብ መደምደምታ፣ ጨንፈር ጀርመን ብሓፈሻ፣ ጉጅለ ካስል  ድማ ብፍላይ፣ ውድባዊ 

ሰሚናርና ብዕዉት ንክወጽእ ዝገበርዎ ዘይተኣደነ ጻዕሪን ኣስተዋጽኦን፣ ተሳተፍቲ ሰሚናር ክብ 

ዝበለ መጎስ ኣቕሪቡ።  

ድሕነት ህዝብና ሃገርን ልዕሊ ኹሉ!! 

ዓወት ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብና!! 

ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና!! 
 

  

ሰሚናር ግሃድኤ - ዞባ ኤውሮጳ 

ካስል - ሃገረ ጀርመን  
01/12/2019 


