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ጋዜጣዊ መግለጺ 
ሻድሻይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ 

 
 

 

6ይ ስሩዕ ኣኼባ ፋጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ዕለት 26 ክሳብ 27 መስከረም 
2020 ተኻይዱ። እዚ ኣኼባ’ዚ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2020 ክካየድ ተመዲቡ’ኳ እንተነበረ ብሰንኪ 
ምስፍሕፋሕ ሕማም ለበዳ ክሮናን (COVID 19) ንሱ ብዘዉረዶ ጉድኣትን ሽግራትን፣ ካብ ድልየትና 
ወጻኢ ከም’ቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ክካየድ ኣይተኻእለን።  

ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ ኣብ ወርሒ መስከረም፡ ኣብ ክሊ እቲ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ 
ብመሪሕነት ጅግና ሓምድ እድሪስ ዓወተ ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ዝተኣወጀ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ 
ኤርትራ፡ ዝኽሪ መበል 59 ዓመት ብዓብይ ክብሪ ኣብ ነብዕሎ ዘለና ሃገራዊ ጽምብል ምክያዱ፣ ፍሉይ 
ክብደት ሂብዎ። ከምኡ’ውን 6ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል፡ ህዝብናን ሃገርናን ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ብሰንኪ 
ምሕድራ ገባቲ ጉጅለ ህግዲፍ ገጢምዎ ዘሎ ጽንኩር ኩነታት ኣብ ሓደገኛ ጥርዚ በጺሑ ብምህላዉን፣ 
ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ዝህድዱ ውሽጣውን ግዳማውን ውዲታት ጎሊሆም ኣብ ዝረኣይሉ ዘሎ 
መድረኽ ይካየድ ብምህላዉ፣ ንኩነታት ሃገርናን ዞባናን ከምኡ’ውን መስርሕ ቃልሲ ህዝብናን 
ፖለቲካዊ ሓይልታቱን ኣመልኪቱ፣ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ ሃገራዊ ሓላፍነት ዝሰፈኖ ዓሚቚን 
ወድዓውን ገምጋም ኣካይዱ።  

ካብ’ዚ ገምጋም’ዚ ብምንቃል ድማ ውድብና ከም ወትሩ ምስ ኩሎም ሃገራውያን ሓይልታት ብሓባር፣ 
ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣሊኻ መሰራታዊ ለውጢ ኣብ ሃገር ብምርግጋጽ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኣብ 
ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ብተወፋይነትን ብሃገራዊ ንቕሓትን ዕቱብ ተራ ክጻወት ዘኽእልዎ መደባት 
ሓንጺጹ።  

ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ፡ ድሕሪ 5ይ ስሩዕ ኣኼባኡ፡ ዘሰላሰሎም ዉድባዉን ሃገራዉን ዕማማት ገምጊሙ። 
በብመዳያቱ ዝተኻየዱ ንጥፈታት ኣብያተ ጽሕፈታት ፈጻሚ ኣካል፡ ኣዎንታውን ኣሉታውን ሸነኻት 
ብግሉጽነትን ብወድዓውነትን መዚኑ። ሓያል ጎድነታትና ንምዕዛዝን ድኹም ጎድንታትና ድማ 
ንምጽጋንን ዘኽእሉ ናይ ስራሕ ውጥን ብምንዳፍ ናብ 3ይ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ግሃድኤ ንኽጸድቁ 
ከቕርቦም ወሲኑ።  

ምስ ኩሎም ሃገራውያን ደለይቲ ፍትሕን ዲሞክራስያዊ ለዉጥን ሓይልታት፡ ድሮ መስሪትናዮ ዘለና 
ናይ ቃልሲ ዝምድናታትን ምቅርራብን ውድብና ኣሕይሉ ክሰርሓሉ ምዃኑ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ደጊሙ 
ኣረጋጊጹ። ሓድነት ተቃዉሞ ሓይልታት መድረኽ ዝጠልቦ እዋናዊ ረቛሒ ምዃኑ ብምግንዛብ፡ 
ንምዕዋቱ ዓብይ ጠመተን ቱኽረትን ዝተዋህቦ ኣገዳሲ ርእሰ ጉዳይ ናይ’ቲ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ ምንባሩ፡ 
ግሃድኤ ምስ መሓዙት ዉድባትን ሰልፍታትን ከካይዶም ዝጸንሐ ሃናጺ ዘተታት፡ ኣብ ሃገርና ፍትሕን 
ዲሞክራስያዊ ለውጥን ንምርግጋጽ ቀንዲ ቅድመ ተደላይነት ብምዃኑ፣ ኣብቲ ህዝብናን ተቓለስቲ 
ኣካላቱን ዘማዕድውዎ መደምደምታ ንምብጽሖም ልዑል ጻዕርታት ንምክያድ ውድብና ከም ቀንዲ 
ዕማሙ ክወስዶ ምዃኑ 6ይ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ኣስሚርሉ።  
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ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለዉጢ፡ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ብምክያድ ዝተረጋገጸ ሃገራዊ 
ሓይልታት ዝጠርነፈ ሰፊሕ ሃገራዊ ጽላል ብምዃኑ፡ ኩለን እተን ኣብ ትሕትኡ ተጠርኒፈን ዘለዋ 
ሓይልታት፡ ኤሃባዲለ ንምሕያልን ሃገራዊ ግዴኡ ንምዕዛዝን ዘካይደኦ ዘለዋ ቃልስታት ከኻዕብታ 
ፈጻሚ ኣካል ጸዊዑ።  

6ይ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ፡ ብምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንኣስታት 30 ዓመታት 
ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጭቆናን ገደብ ክገብረሉ ማሕበረ ሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ’ዚ 
ገባቲ ጉጅለ ኣድላዩ ጸቕጢ ክገብር  ብትሪ ኣማሕጺኑ። ከምኡ’ውን ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ትካላት 
ንጉዳይ ኤርትራውያን ስድተኛታት ፍሉይ ቆላሕታ ክገብሩን፣ ኣብ ኤርትራ ኩነታት ተቐይሩ ናብ 
ሃገሮም ክሳብ ዝምለሱ፣ ኣድማሳዊ ሕጋዊ መሰሎም ከም ስደተኛታት ንክሕልወሎም ሓላፍነቱ ክስከም 
ጸዊዑ።  

ነቶም ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም ዝርከቡ መሰረታትን ካድራትን ግሃድኤ፡ ሃገራውን ውድባውን 
ግብኦም ኣብ ምፍጻም ዘርኣይዎ ተወፋይነትን ጽንዓትን  ልዑል መጎስን ክብርን ብምምዝጋብ፣ ኣብ 
ኣሰራርሓና ዝረአዩ ሕጽረታት ኣሪምና፡ ዉሽጣዊ ሓድነትና ኣደልዲልና፡ ዉድቀት ዲክታቶርያዊ ስርዓት 
ንምቅልጣፍን ምቛም ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክውን ንምግባርን፡ ምስ ኩሎም ሃገራውያን ብምትሕብባር 
ቃልሶም ከደንፍዑ መድረኽ ይጠልቦም ምህላዉ 6ይ ስሩዕ ኣኼባ ኣዘኻኺሩ።  

6ይ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ኣብ ምዝዛም ኣኼብኡ፣ ንኹሎም ኤርትራውያን ብሓፈሻ ንኣመንቲ ክርስትና 
ድማ ብፍላይ ርሑስ መስቀል ክገብሮን፣ ዘመነ ራህዋን ሰላምን ክገበረልና ምንዮቱ ገሊጹ። 

  

“ድሕነት ህዝብና ሃገርን ልዕሊ ኩሉ” !! 
ዓወት ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ 
ውድቀት ንገባቲ ጉጅለ ህግደፍ !! 
ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉኣትና !! 
  

ፈጻሚ ኣካል  
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 

28/09/2020 

 


