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መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ታሪኻዊት ኵናት ተጎርባ
መበል 56 ዓመት ዝኽሪ ታሪኻዊት ኲናት ተጎርባ ኣብ እነብዕለሉ ዘሎና እዋን፣ ብሰንኪ ኣዕናዊ ምሕደራ
ናይ’ቲ ንኣስታት ሰላሳ ዓመታት ብኣፈሞዝ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ውልቀ መላኺ፣ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ኣዚዩ
ሕማቕ ኩነታት ትርከብ ምህላዋ ስዉር ኣይኮነን። ኲናት ተጎርባ ብዕለት 15 መጋቢት 1964 ኣብ መንጎ
ጅግና ሰራዊት ሓርነት ኤርትን ጎበጣዊ ሓይሊ መግዛእቲ ኢትዮጵያን ኣብ ምዕራብ ዞባ ባርካ እትርከብ
ተጎርባ ዝተባህለት ቦታ ዝተኻየደት ታሪኻዊት ኲናት ኢያ።
ኣብዛ ዕለት’ዚኣ፣ ሓይልታት ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንሰውራና ብዕሸላ ከላ ንምድምሳሳ ተሃንዲዱ
ዝወፈረላ መዓልቲ ነበረት። እንተኾነ ግን ነቲ ሰፍ ዘይብል ሓይሊ ሰብን ኣጽዋርን ተሰኪሙ ዝመጸ
መግዛእታዊ ሰራዊት፡ ምስ‘ቲ ብብዝሒ ሰብ ይኹን ብዕጥቂ ፈጺሙ ዘይዳረጎ ሓይሊ፡ ስዉእ ጅግና ተጋዳላይ
መሓመድ ዓሊ ኢድሪስ “ኣቡ ሪጀላ“ ዝመርሐን ሰለስተ ጋንታታት ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ፡ ትብዓትን
ጅግንነትን ተወፋይነትን ተዓጢቐን ነቲ ከጥፈአን ዝመጸ ሓይሊ ጸላኢ ከቢድ ስዕረት ብምስዓብ ዛሕ-ዛሕ
እናበለ ከም ዝምለስ ገበረኦ። ብተወሳኺ፣ ነቲ ኣብ ውሱን ቦታታት ተሓጺሩ ዝነበረ መቓልሕ ሰውራና ናብ
ኩሉ ኩርናዓት ኤርትራ ክዝርጋሕን፡ ሓፋሽ ህዝብና ኣብ ሰውርኡ ዝያዳ ክተኣማመንን ንተሳትፍኡ ኣብ
ቃልሲ ክተባብዕን፡ ታሪኻዊት ኵናት ተጎርባ ደራኺ ተራ ተጻዊታ ኢያ።
ብርግጽ ሓርበኛዊ መዛግብ ታሪኽ ስውራና፣ በቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ካልኦት ሃገራውያን ውድባትን
ዘካየድዎ ዘይሕለልን ጽንዓት ዝመልኦን ቃልስን፣ ዝተኸፍለ ሰፍ ዘይብል መስዋእትን ከምኡ’ውን መዳርግቲ
ኣልቦ ዝኾነ ደገፍ ተቓላሳይ ህዝብናንን፣ ብብዙሕ ንተጎርባ ዝመሳሰል ዓወታት ኢዩ ተመሊኡ። ስለ‘ዚ ካብቲ
ካልእ ዓወታት ነጺልካ እትረአ ዕለት ኣይኮነትን። እንተኾነ ግን ፍልይቲ መዓልቲ ዝገብራ፡ ኵናት ተጎርባ
ንመጀመርያ ግዜ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራን ኣብ መንጎ‘ቲ ኣብቲ ግዜ‘ቲ ኣብ ኣፍሪቓ ዝሓየለ
ሰራዊት ተበሂሉ ዝዝነየሉ ዝነበረ ሓይሊ ዝተኻየድ ኵናት ሰለ ዝኾነ ኢዩ።
ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ሰውራና፣ ዓቢ ዓወት ብምርግጋጽ፡ መሬትና ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ
ነጻ ብምውጻእ፡ ኤርትራ ሃገርና ልዑላውነታ ክረጋገጽ በቕዐ። እንተኾነ ግን፣ ብሰንኪ‘ቲ ንዕላማታት ሰውራና
ክሒዱን ንዝተኽፍለ ከቢድ መስዋእቲ ሕቕኡ ዝህበን፣ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣዕኑድ ምልካዊ ስርዓት
ኣብ ምትካል ተጓየየ። ጉጅለ ህግደፍ፣ ፖለቲካዊ ስልጣን ብሒቱ፣ ዓቕምታት መላእ ሃገር ገቢቱ መጻኢ
ዕድል ሃገር ኣብ ትሕቲ ፍጹም ቍጽጽሩ ኣእቲዩ፣ ንሃገርና ኤርትራ ኣብ ዓባይ ቤት መእሰርቲ ቀይሩ ህዝብና
ኣደዳ ግፍዕን መከራን ገበሮ። ከምኡ’ውን ካብ መዓልቲ ናጽነት ኣትሒዙ፡ ንህዝብና ብሓፈሻ ነቲ ኣፍራዪ
ሓይሊ ድማ ብፍላይ ካብ ሃገሩ ከም ዝባረር ብምግባር፣ ኤርትራ ሃገርና ንኽትባድም ይገብር ኣሎ።
ኣካይዳ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ብኣግኡ ስለ ዝተፈልጠ፣ ዛጊት ዘይተረጋገጸ ፍትሓዊ ዕላማታት ሰውራና
ብምሉኡ ንምርግጋጽ፣ ብዙሓት ሃገራውያን ሓይልታት ኤርትራ ቃልሶም ክቕጽሉ ናይ ግድን ኮነ። ብርግጽ
እቲ ዝካየድ ቃልሲ ከቢድን ብዙሕ ዕንቅፋታትን ክጋጥሞ ምዃኑ ርዱእ’ኳ እንተ ነበረ፣ ባህርያት ገባቲ
ጉጀለ ህግደፍ ኣብ ቅድሚ ህዝብና እናበርሀ ምስ መጸ፣ ሰፊሕ ኣካላት ሕብረተሰብ ኤርትራ፣ ዝተፈላለየ
ማሕበራውን ፖለቲካውን ድሕረ ባይታ ዘለዎ፣ ናይ ምቅዋም ድምጹ እናዓበየ ክኸይድ ጀመረ። ኣብ ውሽጢ
ትካላት ናይ’ቲ ስርዓት ዘለዉ ሃገራውያን ከይተረፉ፣ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ንምውዳቕ ብዙሕ ፈተነታት
ከም ዘካየዱ ኩላህና ዝተኸታተልናዮ ሓቂ ኢዩ። ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ፣ ነዚ ህዝባዊ ተቓውሞን ዝቐርብ ዘሎ
ሕጋዊ ጠለባትን ብግቡእ ሰሚዑ ኣብ ኣካይድኡን ፖሊሲታቱን ለውጢ ኣብ ክንዲ ዝገብር፣ ኣብ ድርቅንኡ
ብምቕጻል ምልካዊ ኣካይድኡ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣብጺሕዎ ይርከብ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ሕሉፍ ሓልሊፍዎ፣
ንልዑላውነት ሃገርናን ንሓድነት መሬትናን ኣብ ዓቢ ሓደጋ ዘውድቕ ተግባራትን ስጒምትታትን ኣብ
ምውሳድ ይርከብ።
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ሃገርና ኤርትራን ህዝባን ኣቲየሞ ካብ ዝርከቡ ወሳኒ ታሪኻዊ መድረኽ ብምንቃል፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት
ኤርትራ፣ ኩሎም ሓይልታት ዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ቃልሶም ከኻዕብቱ ዓቢ
ሓላፍነት ከም ዘለዎም ከነዘኻኽር ንፈቱ። ሕድሪ ስዉኣት ኵናት ተጎርባን ኩሎም ስዉኣትናን ንምትግባር፡
ነዚ ዘሎ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣሊኻ፡ ነጻነትን ፍትሕን ማዕርነትን ዝሰፈና ሃገር ንምህናጽ፣ ኩሎም
ሃገራውያን ሓይልታት ገድላዊ ዝምድናታቶም ናብ ዝላዓለ ደረጃ ክብ ከብልዎ፣ መድረኽ ብትሪ ይሓቶም
ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻእን ዝነብር ህዝብና ከኣ፣ ነዞም ዓሌታውን ኣውራጃውን ሃይማኖታውን
ግርጭታት ንኸሳውሩ ከዕሙቑን ፋሕተርተር ዝብሉ ኣካላትን ውልቀሰባትን ነጺጉ፣ መሳርዑ ኣስሚሩ፣
ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ እጃሙ ከበርክት ጻዊዕትና ነቕርብ።
ብኣጋጣሚ ታሪኻዊ መዓልቲ “ተጎርባ” ንኹሉኹም ኣባላት ሰራዊትን ጸጥታን ከምኡ’ውን ኣብ ዝተፈላለየ
ትካላት ምልካዊ ጉጅለ ተዋፊርኩም ዘለኹም ሃገራውያንን፣ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና
ዘወጣውጣ ባትሪ ግፍዒ ካብ ምዃን፣ ኣብ ጎድኒ ህዝብኹም ተሰሊፍኩም፣ ነጻነትን ፍትሕን ማዕርነትን ዝነገሳ
ሃገር ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ተሰሊፍኩም ሃገራዊ ግቡእኩም ክትፍጽሙ ኣትሪርና ንምሕጸን።
ኣብ መደምደምታ፣ ንኹሎም ጀጋኑ ኲናት ተጎርባን፣ ከምኡ’ውን ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን
ዓቢ መጎስናን ኣድናቕትናን ብምግላጽ፣ ህዝብና ክርህዎን፣ ሃገርና ሓራ ንክትከውንን ክቡር ህይወቶም
ዝኸፈሉ ስዉኣትና ንዘልኣለም ተዘኪሮም ክነብሩ ምዃኖም ብምርግጋጽ፡ ነቲ ዝተሰውኡሉ ዕላማ ክሳብ
ዝረጋገጽ ኣትሪርና ኣብ ቃልሲ ክንቅጽል ምዃንና ቃልና ነሕድስ።
ክብርን መጎስን ንስዉኣትን ጀጋኑ ሓርበኛታን ተጎርባ !
ኤርትራ ሃገርና ነጻን ዲሞክራስያዊትን ኮይና ትንበር !
ውድቀት ገባቲ ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ.
ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና
ፈጻሚ ኣካል
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
15 መጋቢት 2020

