
 
 

ልሚ ስርሒት ፈንቅሌ ውሕስነት ስሌጣን ክኸውን ኣይኽእሌን’ዩ። 
 
ህግዯፋውያን ከምኡ’ውን ገሇ ኤርትራውያን ብፍሊጥ ይኹን ብዘይፍሊጥ፡ ካሌኦት ፖልቲካዊ ሓይሌታት 
ኣብ ብረታዊ ቃሌሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበሮም ኣውንታዊ እጃም ብምኽሓድ፡ ሃገራዊ ነጻነት ብህ/ግንባር 
(ህግዯፍ) ጥራይ ዝተረኸበ ጌሮም ይወስደ። ብርግጽ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጠምዛዝ ታሪኽ’ዚ ንጎኒ 
ብምግዲፍ፡ ብረታዊ ቃሌሲ ህዝቢ ኤርትራ ብ1961 ምጅማሩ ዘይዝንጋዕ እንተኮይኑ፡ ህዝባዊ ግንባር ከኣ 
ብ1971 ዝተወሇዯ ክሳብ ዝኾነ፡ ብውሕደ ቅድሚኡ ብረታዊ ቃሌሲ ዝጀመሩን ኣብ መስርሕ ዝነበሩን 
ፖልቲካዊ ሓይሌታት ምንባሮም የረድእ። ብዝኾነ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር (ህግዯፍ) ነዚ ሕጂ ኣብ 
ኤርትራ ተዯኲኑ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝብትን ዘል ገባትን ግዕዘይን ፖልቲካዊ ስሌጣን’ዚ ንምጭባጥ 
ይኹን ንምብሓት፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ዯርጊ ኣብ ካሌኣይ ቦታ ብምስራዕ፡ ንተሓኤ ካብ ሜዲ ኤርትራ 
ንምጽራግ ብ1981 መጠነ ሰፊሕ ኲናት ሕድሕድ ምኽፋቱን ብክሌተ ኣሕዋት መንእሰያት ኤርትራ ጠሊዕ 
ምጽዋቱን ዝኸሓድ ኣይኮነን። ብድሕሪ’ዚ ህ/ግንባር (ህግዯፍ) ሕማቕ ትዕድሌቲ ባህርያቱ ኮይኑ ሜዲ 
ኤርትራ በይኑ ምስ በሓተ፡ ምስቲ ኩለ ኣለታዊ መንነቱ ንምርግጋጽ ተራ ሃገራዊ ነጻነት ኣውንታዊ ግዯ 
ምብርካቱን ዓቢ ወተሃዯራዊ ዓወታት ምርግጋጹን ኣይስሓትን። ሓዯ ካብቲ ወተሃዯራዊ ዓወታት ድማ 
ስርሒት ፈንቅሌ ምዃኑ ብፍጹም ኣይዝንጋዕን። 
 
ህዝቢ ኤርትራ ንሓዯ ክፍሇ ዘመን ዝኣኽሌ ኣዯራዕ ዝተፈሊሇዩ ተበራረይቲ ባዕዲዊ መግዛእትታት 
ተሰኪሙ ሰሊም፡ እፎይታን ባህታን ተሓረሙ፡ ከቢድ ፖልቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ጭቆናታት 
ዝሕሇፈ ህዝቢ’ዩ። ብመንጽር’ዚ ድማ ዝተመንዝዏ ፖልቲካዊ ሌዕሊውነቱ ንምምሊስን ምለእ ዘይጉደሌ 
ሓርነቱ ይኹን ኩለ ሰብኣውን ዯሞክራስያውን መሰሊቱ ንምውሓስ፡ ሰሊሳ ዓመት ዝወሰዯ ነዊሕን 
መሪርን ብረታዊ ተጋድል ዘካየዯ፡ ረዚን መስዋእትነት ክኸፍሌ ዝተገዯዯ ህዝቢ ምዃኑ ኣይዝንጋዕን። 
ክንድ’ዚ ዝኣኽሌ ዋጋ ዝኸፈሇ ህዝቢ ብኣጉሌ መብጽዓታትን ሕለፍ ወተሃዯራዊ ዓወታትን ህግዯፍ 
ተጎምጅዩ ወይ ጅሆ ተታሒዙ ክነብር ዝሕሰብ ክኸውን ኣይኽእሌን’ዩ። ብድሕሪ ስርሒት ፈንቅሌ 
ይኹን ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነት ትጽቢታቱን ሕቶታቱን ብጣዕሚ ብዙሕ ክኸውን ከም ዝኽእሌ ምንም 
ዝስሕት ኣይኮነን። ከም ኩለ ህዝቢ ዓሇም ከኣ፡ ሰሊምን ምርግጋእን ከውሕስ፡ ብሌዕሌነት ሕጊ ዝግዛእ 
ሕብረ-ሰሌፋዊ ዯሞክራስያዊ ስርዓት ክሃንጽ፡ ብሰናይ ዝኾነ ፖልቲካዊ ምሕዯራ ክመሓዯር፡ ቁጠባዊ 
ግስጋሰን ብሌጽግናን ከረጋግጽ፡ ምዕሩይ ማሕበራዊ ፍትሕን ኣገሌግልትን ክረኽብ ካብቲ ጎሉሑ ዝርአ 
መሰረታዊ ባህግታቱ’ዩ ነይሩ።    
 
ኣብዚ እዋን’ዚ ምሕዯራ ህዝብን ወተሃዯራዊ ዓወታትን ፍሌሌዩ ክሌቲኡ ሰማይ ምድርን ምዃኑ፡ 
ተመክሮ ህ/ግንባር (ህግዯፍ) ብግብሪ ኣረጋጊጹ’ዩ። ብርግጽ መራሕቲ ህ/ግንባር (ህግዯፍ) ብድሕሪ 
ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነት ዝኽሪ መበሌ ዕስራን ኣርባዕተን ዓመት ስርሒት ፈንቅሌ ኣብ ዝጽንብሌለ 
ዘሇዉ ህሞት፡ ብብሕታዊ መራኸቢ ብዙሓን ህግዯፍ፡ ንህዝቢ ምርኢት ታንክታት፡ ከቢድ ኣጽዋር፡ 
ዯርፍታት፡ ሇይታዊ ትሌሂት ካብ ምምሕሌሊፍ ዘሉለ፡ ጀነራሊትን ሓሇፍቲ ዝተፈሊሇዩ ሰራዊትን ሕለፍ 
ታሪኽ ካብ ምድግጋም ሓሉፎም፡ ብቅዋም ወይ ብሌዕሌነት ሕጊ ትግዛእ ብሌጽግቲ ሃገር ሃኒጽና 
ብምባሌ ክጃሃሩ ቅንጣብ ፖልቲካዊ ብቕዓት የብልምን። ህዝቢ ከምኡ’ውን ብፍሊይ ከኣ መንእሰያት 
ኤርትራ ጨካን ፖልቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ጭቆናታት ገባቲ ህ/ግንባር (ህግዯፍ) ብዘይንሕስያ 
ኣንገፍጊፍዎም፡ እንኮ ምርጭኦም ዲግማይ ዋሕዚ ስዯት ኣብ ዝኾነለ እዋን፡ ኣሳታፊ ፖልቲካዊ 
ስርዓትን ሌምዓታዊ መንግስትን ከም ዘረጋገጹ ክምድሩ ድፍረት ኣይህሌዎም’ዩ። ዝተፈሊሇዩ ኣካሊት 
ሕ/ሰብ ፖልቲካዊ ባእታታት፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ዓበይቲ ዓዱ፡ ብዘይዝኾነ ፍርዱ ኣብ ኣብያተ 
ማእሰርቲ እናበዩ ከሇዉ፡ ኣብ ኤርትራ ውሕስነት ምዕሩይ ማሕበራዊ ፍትሒ ከም ዝተረጋገጸ ክገሌጹ 
ኣይኽእለን’ዮም። ድሕሪ ዕስራን ሰሇስተን ናይ ነጻነት ዓመታት ህዝቢ ኣብ ኩለ ዕሇታዊ ንጥፈታቱ 
ግቦን ብሊዕን ሳዕሪሩ ወሪሩና ብምባሌ ዓው ኢልም ኣብ ዘእውይለ ዘል ውድዕነት፡ ላሊን ጉላሊን 
ዘይብለ ካብ ብሌሽውና ነጻ ዝኾነ ሰናይ ፖልቲካዊ ምሕዯራ ምህሊዉ፡ ባኒ ብመስርሕ ኣብ ዝኾነለ 
ህሞት ውሕስነት መግቢ ከም ዘረጋገጹ፡ መብራህቲ ኣብ ሰሙን ብተርታ፡ ሕጽረት ጽሩይ ማይ፡ መሬት 



ብሰበይ ሰብካ ኣብ ዝሽንሸነለ ኩነታት፡ ማሕበራዊ ኣገሌግልት ንህብ ኣሇና ምስ ዝብለ ሊግጺ ጥራይ’ዩ 
ዝኸውን።  
 
ብሓጺሩ መራሕቲ ህ/ግንባር (ህግዯፍ) ኣብ ሕለፍ ታሪኽ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅሌ ብምትርኣስ፡ መዓት 
ዘይተኣዯነ ጃህራታትን ፈኸራታትን ኣብ ዘስምዕለ ዘሇዉ ኩነታት፡ ነዛ ንእሽተይ ሃገርን ጭዋ ዝኾነ 
ህዝብን ንምምሕዲር ፖልቲካዊ ብቕዓትን ሕሌናዊ ስምዒትን ከም ዘይብልም ኣብ ባይታ ብተግባር 
ዝድህሰስን ንኩልም  ዜጋታት ግሉጺ እናኾነን ዝመጸ ክውንነታዊ ሓቂ’ዩ። ኣብዚ እዋን’ዚ ብሕለፍ 
ወተሃዯራዊ ዓወታትን ብኣጉሌ መብጽዓታት ስርሒት ፈንቅሌ ዝታሇሌ ኤርትራዊ ዜጋ ኣይህለን’ዩ። 
መራሕቲ ህ/ግንባር (ህግዯፍ) ብሕለፍ ታሪኽ ዕድመ ፖልቲካዊ ስሌጣን ህግዯፍ ንምናዋሕ ውሕስነት 
ክኸውን ስሇ ዘይኽእሌ ኩለ ዘካይድዎ ኣጉሌ ፈተነታት ከንቱ ጻዕርታት’ዩ።  
 

ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን 
ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ (ኤስዯሇ) 

12 የካትት 2014 
 

 
 


