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መግለጺ 7ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
ድሕሪ’ቲ ብዓወት ዝተሰላሰለ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
(ግሃድኤ)፣ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ፡ ካብ ዕለት 7 ክሳብ 8 ሕዳር 2020 ሻውዓይ ስሩዕ ኣኼብኡ
ኣሰላሲሉ።
ፈጻሚ ኣካል ኣብ መኽፈቲ ኣኼብኡ፡ ነቲ ብዕለት 27/10/2020 ብመስዋእቲ ዝተፈለየና ክቡር ብጻይና
ኢብራሂም መሓመድ ኑር ኣባል ማእከላይ ባይቶ ውድብና ብምዝካር፣ ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን ዘበርከቶ
ሃብታም ናይ ቃልሲ ኣስተዋጽኦ ንዘልኣለም ተሰኒዱ ዝነብር ታሪኽ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።
ካብዚ ብምቕጻል ብመሰረት ተሰሪዑ ዝነበረ ዛዕባታት፣ 7ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል፣ እዚ ኣብ
መዳውብትና ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ከቢድ ቅሉዉላውን ንሱ ዘስዓቦ ኣብ ባይታ ዝረአ
ዘሎ ናብ ሰፊሕ ወትሃደራዊ ረጽሚ ዘምርሕ ቅልጡፍን ሓደገኛን ምዕባሌታት፡ ክሳብ ክንደይ ንሃገርናን
ህዝብናን ብኣሉታ ክጸልዎ ምዃኑ ብምርዳእ ብዑምቀት ገምጊሙ። ኣብ ከም’ዚ ኩነታት፡ ጠቕሚ
ህዝቡን ሃገሩን ዘገድሶን ኣህጉራዊ ስምምዓትን ሕግታትን ዝኸብርን ስርዓት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ
ካልኦት ሃገራት ጣልቃ ኣይኣትዉን ኢዩ። ኣብ ክንዲ ኣብቲ ተባሪዑ ዘሎ ሓዊ ላምባ ምንስናስ፡ ኣብ
መንጎ’ቶም ደቂ ሓንቲ ሃገር ዝኾኑ ተገራጨውቲ ኣካላት ሰላምን ስኒትን ክሰፍን ዝካኣሉ ጻዕሪ ከካይድ
ይግባእ። እንተኾነ ግን ባህርያት ናይቲ ኤርትራ ዘመሓድር ዘሎ ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ከምዚ ዓይነት
ላባም ኣተሓሕዛ ክወስድ ስለ ዘየፍቅድ፣ ብሰንኪ’ቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ረጽሚ ዝገብሮ ዘሎ
ኢድ ኣእታውነት ሃገርና ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ተሸሚማ ትርከብ።
ኣብ ዘይምልከተካ ዉሽጣዊ ጉዳይ ካልእ ሃገር ኢድ ምትእትታዉ ታሪኻዊ ገበን ምዃኑ ጽኑዕ መትከል
ግሃድኤ ኢዩ። ካብ ሕሉፍ ኣሉታዊ ተመክሮ ኣብ ክንዲ ዝመሃርን ዝእረምን፣ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ
ኣፍወርቂ፣ ሎሚ’ውን እንተኾነ ኣብ ዉሽጣዊ ጉዳያት ጎረቤት ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ኢድ ኣእታውነት
ንከታተሎ ዘሎና ጉዳይ ኢዩ። ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ ነዚ ኣዕናዊ ኣካይዳ መሪሕነት ህግደፍ ብትሪ ከም
ንዂንኖ ብምርግጋጽ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ከስዕቦ ዝኽእል ዕንወት ታሪኻዊ ሓላፍነት ከኣ
ነሰክሞ። እዚ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሸነኻት ደቂ ሓንቲ ሃገር ዝኾኑ ኣካላት ተወልዑ ዘሎ ምርጻም
ቀልጢፉ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ንጽውዕ። እዚ ዉግእ’ዚ ቀጻሊ ምስ ዝኸዉን፡ ኣብ ሃገርናን
ህዝብናን ከስዕቦ ዝኽእል ኣሉታዊ ስምብራት ግን ብቐሊል ዝግመት ኣይክኸዉንን’ዩ ጥራሕ ዘይኮነስ፡
ልኡላዉነት ኤርትራ ናብ ዓብይ ሓደጋ ዘሳጥሕ ኣዕናዊ ዉጽኢት ከይከዉን ዓቢ ስክፍታ ከም ዘሎና
ፈጻሚ ኣካል ኣረጋጊጹ። ህዝብናን ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራን መንእሰያትናን እምቢ ንዉግእ ዝብል
ተባዕ መርገጽ ክሕዙን ኤርትራ ሃገርና ኣብ ዘይምልካታ ውግእ ንኸይትሸመም ብትሪ ተቓዉሞኦም
ከስምዑን፡ ፈጻሚ ኣካል ጸዊዑ። ከምእ’ዉን ደምበ ተቓዉሞ ኤርትራ፡ ህዝብናን ሃገርናን ንምድሓን፡
ነዚ ከቢቡና ዘሎ ሓደገኛ ወጥሪ፡ ብስጥመትን ብዘርባሓና ሃገራዊ ስትራተጂን ክንገጥሞ ፈጻሚ ኣካል
ተማሕጺኑ።
ንውድባዊ ኩነታትና ብዝምልከት 7ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል፡ ነቶም ብማእከላይ ባይቶ ዝጸደቑ
ዉሳኔታትን መምርሕታትን ብዕቱብነት መዚኑ። ኣብ ዝተፋላለየ መዳያት ክፍጸሙ ዘለዎም ዕማማትን

መድረኻዊ መደብ ዕዮን ከኣ ሓንጺጹ። ምዕቡል ምምሕዳራዊ ኣገባብ ኣሰራርሓ ምዉናን፡ ከም’ዉን
መሳልል ስርርዓትና ንምሕያልን፡ መሪሕነትን ካድራትን መሰረታትን ዉድብና፡ ከም ወትሩ ዘይሕለል
ጥሙር ናይ ሓባር ቀጻሊ ጻዕሪ ከካይዱ ዘኽእሎም ትልምታት ኣጽዲቑ።
ምቛም ኣሰናዳኢት ሽማግለ 4ይ ውድባዊ ጉባኤ ብዝምልከት፣ 3ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ
ብዘሰከሞም ሓላፍነት፡ ስክርታርያ ማእከላይ ባይቶን ፈጻሚ ኣካልን ኣብ ቀጻሊ ምምኽኻር ከም
ዝርከቡ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ኣረጋጊጹ።
ጉዳይ ሓድነት ምስ ገለ ሃገራውያን ሓይልታት ብዝምልከት፡ እቲ ብናይ ዘተ ሽማግለ ዝቐረበ ናይ
ዘተታት ዉጽኢት ጸብጻብ ብማእከላይ ባይቶ ዝጸደቐ ውሳኔታት ሙርኩስ ብምግባር፣ ንኣፈጻጽማኡ
ብዝምልከት ፈጻሚ ኣካል ብዕቱብነት ክሰርሓሉ ምዃኑ 7ይ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ኣረጋጊጹ።
ኣብ መደምደምታ ኣኼብኡ፣ ፈጻሚ ኣካል፡ ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም ዝርከቡ ኣባላት ውድብ፡ ኣብ
መትካላቶም ጸኒዖም ብተወፋይነት ክቃለሱ ዝጸንሑን ዘለዉን፡ በቲ ዘርኣይዎ ልዑል ሃገራዊ ንቕሓት
ብምምግጓስ ሎሚ ከም ወትሩ ነቲ ተሓንጺጹ ዘሎ መዳት ስራሕ ኣብ ምትግባር እጃሞም ክብ ከበሉ
ፈጻሚ ኣካል ጸዊዑ።
ዓወት ንቃልሲ ህዝብና ምእንቲ ዲሞክራስን፣ ፍትሕን፣ ሰላምን!
ዉድቀት ንገባቲ ጉጅለ ህግደፍ !!
ክብርን ዝኽርን ንስዋኣትና !!

7ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
09/11/2020

