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ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
ፈጻሚ ኣካል 

   

 ة ــــريــاذ الوطني اإلرتــــة اإلنقــــجبه
 
 
 

 ةـــــة التنفيذيـــــالهيئ

 

መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ  
ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ታሪኻዊት ኵናት ተጎርባ 

 
15 መጋቢት ኣብ ነፍስ ወከፍ ዓመት ኲናት ተጎርባ እንዝክረላ ዕለት ኢያ። ኲናት ተጎርባ ኣብ 15 መጋቢት 1964 ኣብ 
መንጎ ጅግና  ሰራዊት ሓርነት ኤርትን ጎበጣዊ ሓይሊ መግዛእቲ ኢትዮጵያን ኣብ ተጎርባ ዝተባህለ ቦታ ዝተኻየደት 
ታሪኻዊት ኲናት ኢያ።  
 

ኣብዛ ዕለት’ዚኣ፣ እቲ ኣብ መንጎ ሰውራ ኤርትራን ኣብ መንጎ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያን ዝካየድ ዝነበረ ግጥምያ 
ዓይነታዊ ለውጢ ዝተመዝገበላ ዕለት ኢያ። እቲ ኲናት ኣብ መንጎ’ቲ 
ሰፍ ዘይብል ኣጽዋር ተሰኪሙ ዝመጸ ጎበጣዊ ሰራዊት ኢትዮጵያን፡ 
ኣብ መንጎ ብብዝሒ ሰብ ይኹን ብዕጥቂ ፈጺሙ ዘይዳረጎ ሓይሊ፡ 
ስዉእ ጅግና ተጋዳላይ መሓመድ ዓሊ ኢድሪስ “ኣቡ ሪጀላ“ 
ዝመርሐን ሰለስተ ጋንታታት ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ኢዩ 
ተኻይዱ።  
 
ብዓቕሚ ሰብ ይኹን ብኣጽዋር፣ ኣብ መንጎ’ዚ ክልተ ሓይልታት ዓቢ 
ፍልልይ’ኳ እንተነበረ፣ ተባዕ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ነቲ ከጥፈኦ 
ዝመጸ ሓይሊ ጸላኢ ከቢድ ስዕረት ብምስዓብ ሕፍረት ተሰኪሙ 
ዛሕ-ዛሕ እናበለ ከም ዝምለስ ገበሮ። ኣብ ውግእ ተጎርባ፣ ካብ ጻላኢ 
84 መኮንነታትን ተራ ወትሃደራትን ሞይቶም፣ ብዙሓት ከኣ 
ቆሲሎም። ካብ ሰራዊት ሓርነት 18 ጀጋኑ ሓርበኛታት፣ ንጸላኢ 
ብትብዓቶምን ብጽንዓቶምን ዓቢ ትምህርቲ ብምሃብ፣ ክቡር 
ህይወቶም ምእንቲ ሃገሮምን ህዝቦምን ኣወፊዮም ሓሊፎም።   
 
ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ኣብ ኣፍሪቃ - ደቡብ ሳሃራ ዝሓየለ ሰራዊት ዝውንን 

ዝነበረ ባዕዳዊ ጸላኢ ኢትዮጵያ፣ ቅልጡፍ ወትሃደራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ሰውራ ኤርትራ ክድምሰስ ኢዩ ዝብል 
ዝነበሮ ከንቶ ሕልሚ በኒኑ፣ ሰራዊት ሓርነት ካብቲ ዝተጸበዮ ንላዕሊ ኮይኑ ረኸቦ። እዚ ሰራዊት’ዚ ካብ ማህጸን 
ህዝቢ ኤርትራ ዝተወልደን፣ ባህጊ ህዝቡ ኣብ ሓርነትን ነጻነትን ተዓጢቑ ዝተበገሰን ሰለ ዝኾነ ኢዩ። ነቲ ኣብ ውሱን 
ቦታታት ተሓጺሩ ዝነበረ መቓልሕ ሰውራና ናብ ኩሉ ኩርናዓት ኤርትራ ክዝርጋሕን፡ ሓፋሽ ህዝብና ኣብ ሰውርኡ 
ዝያዳ ክተኣማመንን፣ ከም ውጽኢቱ ከኣ መንእሰያትና ኣብ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ክስለፉን፣ ታሪኻዊት ኵናት 
ተጎርባ ደራኺ ተራ ተጻዊታ ኢያ። 
 
ድሕሪ ናይ ሰላሳ ዓመት ነዊሕን መሪርን ቃልሲ፣ ህዝብና ዓቢ ዓወት ብምርግጋጽ፡ መሬትና ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ 
ኢትዮጵያ ነጻ ብምውጻእ፡ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ግንቦት 1991 ልዑላውነታ ክረጋገጽ በቕዐ። ህዝቢ ኤርትራ፣ መሬቱ 
ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ምስ ገበረ፣ ኣብ ትሕቲ ጨካን መግዛእቲ፣ እቲ ዝተሓተ ሰብኣዊ መሰላት ተነፊግዎ 
ዘሕለፎ ዝነበረ መሪር ህይወትን ናብራን ተደምዲሙ፣ ፍትሕን ዲሞክራስን ማዕርነትን ርግኣተን ዝሰፈናን፣ ብሩህ 
ዝመጻኢኣ ሃገር ንኽተክል ዝነበሮ ባህግን ተስፋታትን በኒኑ ተረፈ። ብሰንኪ‘ቲ ንዕላማታት ሰውራና ዝጠለመን፣ 
ንዝተኽፍለ ከቢድ መስዋእቲ ሕቕኡ ዝህበን፣ ሃላሊ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣዕኑድ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ምትካል 
ተጓየየ። እዚ መሪሕነት’ዚ ፖለቲካዊ ስልጣን ብሒቱ፣ ዓቕምታት መላእ ሃገር ገቢቱ፣ መጻኢ ዕድል ሃገር ኣብ ትሕቲ 
ፍጹም ቍጽጽሩ ኣእቲዩ፣ ንሃገርና ኤርትራ ናብ ገሃነመ እሳት ለዊጡ፣ ማሕበራዊ ምትእስሳር ህዝብና በታቲኑ፣ መጻኢ 
ዕድል ሃገርናን ልዑላውነታን ናብ ኣዚዩ ሓደገኛ ጥርዚ ኣብጺሕዋ ይርከብ።  
 
ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ሕጂ’ውን ኣብቲ ኣዕናዊ መርህኡ ብምቕጻል፣ ንህዝብና ኣብ ዘይምልከቶ ውሽጣዊ 
ጉዳይ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ውግእ ትግራይ፣ ሸሚምዎ እነሆ። ሰራዊት ኤርትራ ገበናት ኣብ ትግራይ ይፍጽም ምህላዉ 
ብዙሓት ወገናት ዝዛረብሉ ዘለዉ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ክሳብ ክንደይ ሓቂ’ዩ ብዘይገድስ፣ ኢድ 
ኣእታውነት ስርዓት ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብትሪ ንነጽጎ። ከምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ኣብ 
ትግራይ  ዝፍጸም ዝኾነ ዓይነት ግህሰታት፣ መን ይግበሮ ብዘየገድስ፣ ብወገንና ኩኑን ምዃኑ ብምርግጋጽ፣ ግሉጽነት 
ዝመልኦ ኣህጉራዊ መርመራ ኽካየድን፣ ነቲ ግህሰት ዝፈጸሙ ኣካላት ብመርትዖ ምስ ተፈልጠ ግቡእ መቕጻዕቲ 
ክብየነሎምን ይግባእ። መርገጽና እዚ ኮይኑ፣ ገለ ኣብ ፖለቲካን፣ ኣብ መድያን ከምኡ’ውን ኣብ ሕጋዊ መዳያት 
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 ة ــــريــاذ الوطني اإلرتــــة اإلنقــــجبه
 
 
 

 ةـــــة التنفيذيـــــالهيئ

 

ዝነጥፉ ኣካላት፣ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግህሰታት ንውሱን ኣካላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ንከሰክሙ ህርድግ 
ዝብሉ፣ ሓንቲ መዓልቲ’ውን ትኹን፣ ነቲ ቀንዲ ተሐታትን ሰራዊት ኤርትራ ልኢኹ ኣብ ውግእ ትግራይ ክሳተፉ 
ዝገበረ ስርዓት ኤርትራ ክነቕፉ ተሰሚዖም ኣይፈልጡን። ከም ግቡኡ እቲ ክስታት ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ደኣ’ምበር 
ኣብ ልዕሊ’ቶም ወትሃደራዊ ትእዛዝ ወከልቲ ምልካዊ ስርዓት ዝኾኑ ወትሃደራዊ መራሕቶም ዝፍጽሙ ኣባላት 
ሰራዊት ክኸውን ኣይምተገበአን።  
 
ብተወሳኺ፣ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ሰብኣውን ሕልናውን ሓላፍነቱ ተሰኪሙ፣ ብዛዕባ’ቶም ብሰራዊት ኤርትራ ይኹን 
ብዝተፈላለዩ ኣብ ግርጭት ኣቲዮም ብዘለዉ ኢትዮጵያውያን ዝግፍዑ ዘለዉን፣ ኣብ ኣዚዩ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡን 
ኤርትራውያን ስደተኛታት ፍሉይ ኣቓልቦ ክገብሩ ኣትሪርና ንምሕጸን። ኣብዚ መዳይ’ዚ ኣማእት ኤርትራውያን 
ስደተኛታት ካብ መደበራት ተጨውዮም ናብ’ታ ብሰንኪ ዘጋጠሞም ግፍዕን ጭቆናን ራሕሪሖማ ዝመጹ ኤርትራ 
ብሓይሊ ተመሊሶም ንዝብል ሓበሬታ ንምጽራይ፣ ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ትካላት ግቡእ መርመራ ኸካይዱ 
ንምሕጸን።   
 
ሃገርና ኤርትራን ህዝባን ኣቲየሞ ካብ ዝርከቡ ወሳኒ ታሪኻዊ መድረኽ ብምንቃል፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ 
ሓይልታት ዲሞክራስያዊ ለውጢን ኩሎም ሃገራውያንን፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ቃልሶም ከኻዕብቱ ዓቢ ሓላፍነት 
ከም ዘለዎም የዘኻኽር። ሕድሪ ስዉኣት ተጎርባን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርነዓት ሃገርና ክቡር ህይወቶም ዘበጀዉ 
ስውኣትናን ንምትግባር፡ ነዚ ዘሎ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣሊኻ፡ ነጻነትን ፍትሕን ማዕርነትን ዝሰፈና ሃገር ንምህናጽ፣ 
ገድላዊ ዝምድናታቶም ናብ ዝላዓለ ደረጃ ክብ ከብልዎ፣ መድረኽ ብትሪ ይሓቶም ኣሎ።  
 
ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻእን ዝነብር ህዝብና ከኣ፣ መሳርዑ ከስምርን፣ ፍልልይን ምትኑኻልን ንዝዘርኡ ኣካላት 
ነጺጉ፣ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ እጃሙ ከበርክት ጻዊዕትና ነቕርብ። 
ከምኡ’ውን ንኹሉኹም ኣባላት ሰራዊትን ጸጥታን፣ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘወጣውጣ በትሪ ግፍዒ 
ካብ ምዃን፣ ኣብ ጎድኒ ህዝብኹም ተሰሊፍኩም፣ ነጻነትን ፍትሕን ማዕርነትን ዝነገሳ ሃገር ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ 
ዘሎ ቃልሲ ተሰሊፍኩም ሃገራዊ ግቡእኩም ክትፍጽሙ ኣትሪርና ንምሕጸን። 
 
ኤርትራ ሃገርና ነጻን ሓራን ኮይና ትንበር !  
ውድቀት ንምልካዊ ስርዓት !  
ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና  
 
        
ፈጻሚ ኣካል  
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
15 መጋቢት 2021 
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