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መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
ብኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ 

 

24 ግንቦት 2021 መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ናይ’ቲ ህዝብናን ሃገራዊ ሓይልታቱን መሪር ቃልሲ ብምክያድን ሰፍ ዘይብል 
መስዋእቲ ብምኽፋልን ዘረጋገጾ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኢዩ። ኣብዚ ታሪኻዊ ዕለት’ዚ፣ ህዝቢ ኤርትራ ባዕዳዊ 
መግዛእቲ ካብ ሃገሩ ሓጒሒጉ ብምውጻእ ነጻን ልዑላዊትን ሃገር ክገብራ በቒዑ። ድሕር’ቲ መሬቱ ሓራ ብምውጻእ 
ዝተረጋገጸ ቀንዲ ዕላማታት ቃልሱ፣ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ሰንሰለታዊ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝገደፎ ኩሉ ኣሉታዊ ስምብራት 
ምሒዩ፣ ከቢሩን መሰሉ ተሓልዩን ዝነብረላ ሃገር ንምህናጽ ይሸባሸብ ነበረ። ሕማቕ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን፣ 
መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንክቡር ዕላማታት ሰውራና ብምጥላምን፣ ነቲ ብዙሓት ስዉኣት ህይወቶም 
ዘበጀውሉ ገድላዊ ክብረታት ሕቑኡ ብምሃብን፣ ተስፋታትን ፍትሓዊ ባህግታትን ህዝብና ረጊጹ፣ ክሳብ ሕጂ ህዝብና 
ዝሳቀየሉ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ምትካል ተጓየየ።  

ካብ ግዜ ሰውራ ኣትሒዝና  ውዲታዊ ባህርያት ናይ’ዚ ሃላሊ መሪሕነት’ዚ ኣጸቢቕና ንፍለጦ ብምንባርና፣ ካብ በሓቲ 
ባህርያቱ ተላቒቑ፣ ህዝብና ዘማዕድዎ ቅሱን ህይወት ዘረጋግጽ ዲሞክራስያዊ መርሆ ክኸትል ኢዩ ዝብል ትጽቢት 
ፈጺሙ ኣይነበረናን። ካብዚ ተረድኦ’ዚ ብምብጋስ ከኣ፣ ኣንጊህና  ንምልካዊ መርሆ እዚ ጉጅለ’ዚ ተቓውሞና ኣዊጅና፣ 
ባህርያቱ ንምቅላዕን፣ ቀጻልነቱ ኣብ ስልጣን ንህልውን መጻእን ኤርትራ ሓደጋ ምዃኑ ንምብራህን፣ ንምምካቱ ከኣ 
ሃገራዊ ዓቕምታት ብሓባር ንምጥርናፍን ጽዑቕ ምንቅስቓስ ኣብ ምክያድ ተጸመድና። ኣብ ባይታ ብዝተራእዩ 
ጭብጥታት፣ እቲ ስርዓት ከም’ቲ ዝገመትናዮ ምዃኑ ተረጋገጸ።  ህዝብና ኣብ መዋእል ባዕዳዊ መግዛእቲታት ገጢምዎ 
ዘይፈልጥ ኩሉ ዓይነት ጭቆናን ግፍዕን በዚ ብዱዕን ትዕቢተኛን ምልካዊ ጉጅለ ክወርዶ ምስ ጀመረ፣ ስርዓት ህግደፍ 
ጸረ ህዝቢ ምዃኑ ሰፊሕ ኣካላት ሕብረተሰብናን መብዛሕቲኡ ሃገራዊ ሓይልታትን ብግቡእ ከለልይዎ ክኢሎም። 

ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣዕናዊ መርህኡ ብምቕጻል፣ ኣብቲ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስትን ምምሕዳር ክልል ትግራይን 
ናብ ኣዕናዊ ውግእ ዝማዕበለ ውሽጣዊ ግጭት ኢትዮጵያ ንሃገርና ኤርትራ ኣብኡ ከም ትጥሕል ገበራ። ኣብ ልዕሊ 
ሰላማዊ ህዝቢ ኣብ ትግራይን ኮነ፣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይን ዓቢ ዕንወት ኣብ ዘስዓበ 
ውግእ’ዚ፣ ሃላሊ ስርዓት ህግደፍ ንሰራዊት ኤርትራ ከም ዝሸኸሎ ዓለም ብምሉኡ ዘረጋገጾ ሓቂ ኮይኑ ይርከብ። ንሕና 
ከም ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ካልኦት ምትእትታው ይኹን፣ ካልኦት’ውን  ኣብ 
ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገርና ክኣትዎ ዘይምፍቃድ መትከላዊ መርገጽና ምዃኑ ደጊምና ከነረጋግጽ ንፈቱ። ካብዚ ብምብጋስ 
ድማ ምስታፍ ስርዓት ህግደፍ ኣብቲ ውግእ ይኹን ንህይወት መንእሰያትና ኣብ ዘይምልከቶም ኲናት ዘጥፈኦምን 
ኣትሪርና ንኹኑኖ።  

ኣብዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ህዝብና ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ምሕደራ ዝሓልፎ ዘሎ ኣሰቃቒ ኩነታትን፣ ህልውን መጻእን 
ሃገርና ኤርትራ ኣብ ኣዝዮ ሓደገኛ ጥርዚ በጺሑ ብምህላውን፣ ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ ሃገራዊ ሓላፍነቶም 
ተሰኪሞም፣ ህዝብን ሃገርን ካብ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ንምድሓንን፣ ህዝብና ዘማዕድዎ ሓርነትን ፍትሕን ማዕረነትን 
ዝነገሶ ስርዓት ንምትካልን፣ ዓቕምታቶም ብሓባር ጸሚዶም ቃልስታቶም ከደንፍዑ ዓቢ ታሪኻዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎም 
ከነዘኻኽር ንፈቱ። ገድላዊ ተራ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ምድንፋዕ ይኹን፣ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ምስ ዝርከቡ 
ሃገራውያን ሓይልታት ብምትሕብባርን፣ ህዝብና ካብ ስርዓት ህግደፍ ንኽገላገልን ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንኸተክልን፣ 
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ከም ወትሩ ዕዙዝ ሃገራዊ ተርኡ ክጻወት ድሉው ምዃኑ ደጊምና ነረጋግጽ።  

ብኣጋጣሚ ታሪኻዊ መዓልቲ ናጽነት፣ ኣብ ሃገርናን ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከብ ህዝብናን ብሓፈሻ፣ ነቶም ጽንኩር 
ኩነታት በዲሆምን ኣብ መትከላቶም ጸኒዖምን ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ብተወፋይነት ዑዙዝ ሃገራዊ ግደ ንዝጻወቱ 
ዘለዉ ሓርበኛታት ብፍላይ፣ ናይ ዮሃና መልእኽትና ብምሕላፍ፣ ሓርነትን ፍትሕን ማዕርነትን ዝሕላገቱ ዕላማታት 
ሰውራና መሊኡ ክሳብ ዝዕወት ዕቱብ ቃልስና ቀጻሊ ምዃኑ ከነረጋግጽ ንፈቱ። ኣብ ሃገርን ኣብ ወጻእን ዝርከብ ሓፋሽ 
ህዝቢ ኤርትራ፣ ሱር ነቀል ለውጢ ኣብ ኤርትራ ንምርግጋጽ ዝካየድ ኣብ ዘሎ  ቃልሲ ክስለፍ ጻዊዕትና ነቕርብ። 
ከምኡ’ውን ኣባላት ሰራዊት ኤርትራን ጸጥታዊ ትካላትን ኣብ ጎድኒ ፍትሓዊ ሕቶ ህዝቢ ደው ክብሉን፣ ኣብ ኤርትራ 
ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንኽረጋገጽ ተርኦም ክጻወቱን ኣትሪርና ንጽውዕ። 
 

ኤርትራ ናጻን ሓራን ኮይና ትንበር ! 
ውድቀት ንዲክታቶርያዊ ስርዓት! 
ዘልኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንስዉኣትና!! 
 
ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ 
24 ግንቦት 2021 


