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መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ንፍትሒ 

ንሕና ብውህደት ክልተ ምንቅስቓሳት ተሰሪትና፡ ብስም ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንዲሞክራሲ/ንሓርነት ክንፍለጥ 

ዝጸናሕና ኤርትራዊ ሓይሊ ኢና። ማ/ሽማግለ ምመኤዲ/ሓ ካብ ዕለት 21 - 25 ጥቅምቲ 2022 ተጋቢኡ ኣብ ዝገበሮ ገምጋም፡ 

ምንቅስቓስና ምስ ምስፍሑ ንኹሉ ክሊ ዕድመን ማሕበራዊ ቀጸላታት ሃገርናን ሓቚፉ ስለ ዝርከብ፡ ስም ምንቅስቓስናውን 

ነዚ ከንጸባርቕ ስለ ዝግባእ፡ ካብ ዕለት 25/10/2022 ዓ/ም ጀሚሩ ወግዓዊ ስምና “ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ንፍትሒ 

(ኤሃግፍ)” ተባሂሉ ንኽጽዋዕ ተወሲኑ ኣሎ። 

ራእይና 

ኤርትራ፡ ስርዓተ-ክብሪ ህዝባ ሰረት ምሕደራኣ ዝገበረት፣ ሰብኣዊ  ክብርን መሰልን ዝተዋሕሰላ፣ ተሳታፍነት ናይ ኲሎም 

ኣባላት ሕብረተሰብና ብዕቱብ ዘረጋግጽ ምሕደራ ዘለዋ፣ ግዝኣተ-ሕጊን ማሕበራዊ ፍትሒን ዝሰፈነላ፣ ምስ ነብሳ፡ ጎረባብታን 

ዓለምን ብሰላምን ምትሕብባርን እትዋሳእ፣ ኣብ ጽኑዕ ሰረት ዝረገጸት ዲሞክራሲያዊትን ብልጽግትን ሃገር ንኽትከውን እዩ። 

መንነትና 

- ኤሃግፍ ልዕልና መላእ ህዝቢ ንምርግጋጽን ረብሓ ሃገር ንምውሓስን ዝተበገሰ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይሊ እዩ። 
- ኤሃግፍ ናይ ገዛእ ርእሱ ፖለቲካዊ መበገሲ ሰረት፡ መንነት፡ ራእይ፡ መትከላትን ዕላማታትን ብንጹር ዘቐመጠ፡ ነቲ ኣብ 

ሃገርና ዘሎ ኣዕናዊ ወተሃደራዊ ምሕደራ ብዝግባእ ገምጊሙ፡ ሃገራዊ መፍትሒ ክረኽበሉ ከም ዘለዎ ብምእማን ዝተበገሰ 
ህዝባዊ ሓይሊ እዩ።  

- ኤሃግፍ ምእንቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኩለንትናኦም ዝወፈዩ ሓርበኛታት ደቂ እዚ ክቡር ህዝቢ ዝጠርነፈ፡ ህዝባዊ 
ሓይሊ እዩ። 

- ኤሃግፍ ንነብሱ ከም መላግቦ ቃልሲ ወለዶታት ህዝቢ ኤርትራ ብምርኣይ፡ ኣብ ብዙሕነትን ማዕርነትን ህዝቢ ኤርትራ 
ብምእማን፡ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ብማዕረ ንምስታፍ ብመትከል ዝሰርሕ ዘሎ ግንባር እዩ።  

- ኤሃግፍ ብስቱር መንገዲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዓምቢቡ፡ ኣብዚ እዋንዚ ምሉእ ብምሉእ ህላውነቱን መሪሕነቱን ኣብ 

ውሽጢን ወጻኢን ኤርትራ ብምዝርጋሕ፡ ውዳበታቱን መዋቕሩን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዝጸፈየ፡ ስጡም ግንባር እዩ።  

መሰረትና  

- ኤሃግፍ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንልኡላውነቱ፡ ንመንነቱ፡ መሰረት ስልጣነኡ ንዝኾነ ባህሉ፡ ስርዓታት መነባብሮ፡ ሕግታትን 
ኣገባብ ምሕደራን፡ ርስቱን መሬቱን፡ እምነቱ ንምዕቃብን ንምድንፋዕን ከም መቐጸልታ ፖለቲካዊ ቃልሱ፡ ንሰላሳ ዓመታት 
ከቢድ ሓርነታዊ ኲናት ብምክያድ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓንሳብን ንሓዋሩን ብሓይሊ ካብ ሃገሩ ሓግሒጉ ዘውጸአ ሓርበኛ 
ህዝቢ ምዃኑ ንግንዘብ። 

- ኤሃግፍ፡ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ታሪኽ ክፍጽም ዝኸኣለ፡ ክቡር ባህልን ሓርበኝነትን ስለ ዝውንን፡ ስርዓተ ክብሩ ዓቂቡ 
መሰረት ስለ ዝገበረ፡ ሓባራዊ ዕላማታት ኣለልዩ ንምድንፍዖም ብሓድነት ጸኒዑ ታሪኻዊ ዋጋ ስለ ዝኸፈለ ምዃኑ ብዕምቈት 
ይርዳእ። 

- ኤሃግፍ ከም ሃገራዊ ሓይሊ ናይ`ዚ ወለዶ'ዚ፡ ወራስን ቀጻልን ናይዚ ኩቡር ታሪኻዊ ውርሻ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ 

ብምግንዛብ፡ ጅግንነትን ዝናን ናይ ዝሓለፉ ወለዶታት መሰረት ብምግባር፡ ንጭቆናን ዓመጽን ምንጩን መልክዑን 

ብዘየገድስ ገጢሙ ክስዕር ብምሉእ ነብሰ-ተኣማንነት ዝተበገሰ ሃገራዊ ግንባር እዩ። 

ዕላማና 

- ኤሃግፍ ንዓመጽን ጭቆናን ስዒሩ፡ ኣብ ክንድኡ ብህዝብን ንህዝብን ናይ ህዝብን ዝኾነ ፖለቲካዊ ምሕደራ ንምትካል፡ 
ሰላም፡ ብልጽግናን ማሕበራዊ ፍትሕን ዘውሓሰት ኤርትራ ንምርግጋጽ፡ ወለዶኣዊ ሓላፍነቱ ንምስካም ዝወሰነ ሃገራዊ 
ግንባር እዩ።  

- ኤሃግፍ ብሰፊሕ ተሳትፎ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝንደፍ፡ ነጸብራቕ ስርዓተ ክብርን ታሪኽን፡ ትጽቢትን ባህግን ህዝቢ 

ኤርትራ ዝሕመረቱ ቅዋማዊ መንግስቲ ምትካል እዩ። 
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ናብ’ዚ ንምብጻሕ፡  

- ብቐዳምነት ብዘይ ሕጊ ስልጣን ገቢቱ ዘሎ ውልቀ-መላኺ ምእላይ  

- ሃገራዊ ልኡላውነትን ህዝባዊ ሓድነትን ዳግማይ ምርግጋጽ፡ 

- ተሳታፍነት ናይ ኲሎም ኣካላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘውሓሰ፡ ርግኣትን ሰላምን ዝነገሶ መስርሕ ፖለቲካዊ መሰጋጋሪ 
ጎደና ምጥጣሕ፡ 

- ኤሃግፍ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብናጻ ሕርያ ንዝምስርቶ ቁዋማዊ መንግስቲ ስልጣን የረክብ። እዚ ዕማም ምፍጻሙ ድሕሪ 
ምርግጋጽ ከኣ ቀጻልነት ናይ ኤሃግፍ ከም ግንባር የኸትም። 

 

ክፍሊ ዜና ኤሃግፍ 

 


