ናይ መወዳእታ ወጋዓዊ መግለጺ ዓስራይ ሃገራዊ ዋዕላ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ
ትሕቲ እዞም ዝስዕቡ ጭረሖታት ይጥርንፍ፡ ግዝያዊ ምቁራጽ ንኣህግራዊ ፕሮጀክት።
* ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ኤርትራ ን ህዝብና።
* ንሓቀኛ ሰዓቢ ንፖለቲካዊ ተንቃሳቐሲ ሓይሊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ።
* ንፖለቲካዊ ተንቃሳቐሲ ህዝብና ንድሕነት ደሞክረሳዊ መቅይሮ።
* ንመሕዙትናን የሕዋትናን።
ንብርሃን ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኩነታት ፡ዕላማ፡ ባዕላዊ ብርተዐን ጸገማትን ፡ብደሆታት ንምሓዝ ታሪኻዊ መዝገብ
ንምክልኻል ሃገራዊ ፕሮጀክት ዘቃልዑናን ከምኡ ውን ንውድብና ከም ተቃላሲ ትውፊት ን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ
ዘኩርዕ ፡ንመዋእል ናይ ህዝብና ኩርዓትን ክብርን ፡ እሙን ተቓላሲ ፡ ለጋስ ወሃዊ ንኩሉ ብደሆታት ክንሰግሮ ዝገበረ
ህዝብናን ንስራሕ ዓስራይ ሃገራዊ ጉባኤ ክፍጸም ምሳና ኮይኑ ብኩርዓት ደው ዘበለ ፡ስለ'ዚ ን ተባዕ ህዝብና ብሕጉስ
መንፈስን ብክብረትን ንሕብር።ከምኡ ውን ንተቃላሲ ፡ ደገፍቲ ፍትሕን ናጽነትን ጥዑምን ደስ ዝብልን ዜና ዓስራይ
ሃገራዊ ጉባኤ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብ ዕዉት ስራሕ ከምዝተዛዘመ ፉሉይ ደረጃ ቃልሲ ህዝብና ኣንጻር ጨካኒ
ስራዓት ናይ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ጭርሖ "ዓስራይ ሃገራዊ ጉባኤ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምቁራጽን ደው ምባልን
ንምምሕያሽን ምማኦባልን ሃገራዊ ፕሮጀክት"።
ወከልቲ ሰራዕቲ ሕግታት ኣብ ስራሕ ጉባኤ ኣብ ዝተፋላለዩ ቦታታት ናይ ህላውነቶም ኣብ ገዝኦምን ኣብ ወጻኢን ፡
መራሕትን ካድራትን ናይ ውድብ ከምኡ ውን ኣብ ቐዳማይ ወለዶን ደቂ ኣንስትዮን ዝተሳተፍዎ ኢዩ።
ተሳተፍቲ ዋዕላ ብዛዕባ ፖለቲካዊ መደባት መሰረታዊ ምስሊ ብክፉትን ሓላፍነታዊ ብዝኮነ መንገዲ ዘትዮም።እቲ
ጉባኤ ብድሕሪ ዓሙቅ ዘተን መግለጽን ፖለቲካውን ውድባውን ወረቀትን ሰነድን ብምምሕያሽን ብምእራምን
ጸዲቁ።ናይ ጉባኤ ኣኼባታት ብዑቱቡን ሓላፍነታዊ ዘተን ብዝኾነ መንገዲ ዝተገለጸ ንናይ ሕሉፍ ደረጃታት
ዝገምገመ ኢዩ።
ብተወሳኺ ኢቲ ጉባኤ ንመኽንያት ኣብ ዕለት 10 ወራሒ 01 2019 ብኣባልነት ማእከላይ ቆንስል ዝተካየደ ሓፈሻዊ
መግለጺ ገምጊሙ ፡ ከምኡ ውን ንትብዓት ኣብ ምክልኻል ውድባዊ ፕሮጀክት ደመኩረሳዊ ኣህግራዊ ኣፋፍኖት
ዋጋታት ብሃብን ንኩሉ ኣኦኣይነታት ጸገማት ምብዳህን።
ጉባኤ ንፖለቲካዊ ጸብጻብ ንስምምዕ ኣብ ጠንቂ ቅልውላው ውድብ ዝተሳቀዮ ንኣብ ንትግባሪኡ ስሩሑ ንከይሰርሕ
ንዕላምኡን ድህሳስኡን ይሰምዕ።ንክሉ ቡቁዕ ሃገራዊ፡ኣህግራውን ዓለምለኻውን ጸገማት ናብ ሓደ ኣምጺኡ፡ከምኡ
ውን ሰፊሕን ሓላፍነታውን ጸብጻብ ኣቅሪቡን ንጹር ገይርዎ ውን ኢዩ።እቲ ጉባኤ ብዛዕባ ምምሕደራዊ ጸብጻብ ናይ
ደረጃ ካብ ዕላማ ሓባራዊ ሓፈሻዊ መግለጺንኩሉ ስርሓት ናይ ውድብ የጠቃልልን ጸብጻብ ካብ ሓፈሻዊ ኦዲተር

የምጽእን ኣብ ፋይናንሳዊወገን፡ኣታዊታትን፡ክፍሊትን ደው ይብልን ትዕዝብቱ ንምምሕያሽ ኣታዊታቱ የቅርብ፡ሸርፊ
የማዛዝንን ንመሰራታዊ ውድባዊ ድሌት ይሽፍንን።
ኣብ ደረጃ ምቅያር ሓይልታት ጉባኤ ንተቅምታት ሓበራዊ ስራሕ ጸቂጡሉን ንምዕባለ መጋበርያን ኣጋባብ ኣዝዩ
ውጽእታዊ ክም ዝኮነ ኣፍልጡ እዩ።ጉባኤ ዕቱብ ደረጃታት ንሃገራዊ ተቃውሞ ወጢኑ ብ ካላኣይ ጉባኤ ናይ
ኤርትራ ሃገራዊ ቆንሰል ን ደመክርሳዊ መቕይሮ ከም ቡሉጽ ውድባዊ ስራሕ ንክሳብ ሕጂ በጻሕናዮ ዘለና ብ ጉባኤ
ንሓያል ቃልሲ ኣንጻር ጭካኔ ስርዓት ስቃይ ህዝብና ናብ መወዳእታ ንኸበጽሐን ዕቱብ ዝኾነ ዝርርብ ንምዝርጋሕ
ተሳትፎን ምፍጣር ስፌሕ ዝኸኣል ውድባዊ መስመር ናይ ቃልሲ ንኣዝዮም ውጺኢታውያን ናይ ደመክራሳዊ
መቕይሮ ስራሕ ዝኻል ውድባዊ መስመር ናይ ቃልሲ ን ኣዝዮም ውጺኣታዊን ናይ ደመክራሳዊ መቀይሮ ሓይልታትን
ቡሉጽ ናይ ግብሪ መደባትን የጠቃልል።
ኣቢዚ ጉዳይ 'ዚ' ጉባኤ ንዕቱባት ስጉምቲ ብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንዝተወሰደ ምስ ንቡዝሓት ሓይልታትን
ጉጅለታትን ዝተኸፈቱ ዝርርባት ንስለ ልዝብን ሲኒትን ንምዕባል ናይ ቃልሲ ቐመርን ዕላማን ናብመወዳእታኡ
ከነብጽሖን ስልጣን ናይ ዘሎ መንግስቲ ከነውርደን ከምኡ ውን ስርዓት ዜግነታውነት ክንሃንጽን ስርዓት ፍትሕን
ናጽነትን ካብ'ዚ' ዓኒዎ ዘሎ ክንመልስን ምስጋንኡን ናእዱኡን ኣሕሊፉ።
ጉባኤ ምበኽንያት ሓፈሻዊ መግለጺ ነይ ኣባላት ማእከላይ ቆንስል ኣብ ጥሪ ዓሰርተ 2019 ዓመተ ምህረት ን ኣብዚ
ዝተጠቀሰ ግዜን ንዝተሰምዑ ፖለቲካዊ ጸብጻባት ናብ ጉባኤ ዝቀረብሉ ማለት ምስ ጠንቂ ናይ ዕንወት ዛዕቡኡን ዘተ
ዘካየድሉን ናይ ውድብ ክሳራታት ዝፈተሽሉን ንጹርን ሓላፍነታዊ ጸብጻብን ንጹር ከምዝነበረን ፡ጉባኤ ብዛዕባ
ምምሕዳራዊ ጸብጻብ ናይ 'ቲ' ደረጃ ካብታ መዓልቲ ሓፈሻዊ መግለጺ ዝተሰርዓሉ ኣትሒዛ ዘትያን ንኩሉ ንጥፈታት
ናይ ውድብ ኦዲተር ሓፈሻዊ ጸብጻብ ኣጠቃሊላን።
#ጽንዓት ህዝብና.
ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ በኣል ስልጣን ስርዓት መንግስቲ ዓለምና ክሳብ ሕጂ ሪኣቶም ዘላ ውልቃውያን መለኽቲ
ስርዓታት ንህዝብና ዓብሊልዎ ዘሎን ህዝብና ብጋሂ ተሕሚስሉ ዘለወሉን ሃገር ጥራሕ ኢዳ ተሪፋትሉ ኣብ ዘላ
ቐንድን ኣገዳስን ዓቅሚ ሰብ ናብ ባዶ ወሪድሉ ዘሎን ኣፍራዪን ዕጡቅ ሓይልን በት ስራዓት ዝተወከሉ መንእሰይ
ግዳይ ፖሊስ ጨፍላቂ ስርዓት ኤርትራዊ ዓዱን ገዛእ መሬቱን ደቁን ገዲፉ ከምዝዕዘር ዝገበረ ኢዩ።
ካልእ ዝገደደ እንተሃልዩ ኮይኑ ከኣ ምቅጻል እዚ ስርዓትን ምፍሻል ደፋኢ ሓይልታት ንውድቀት ናይ ስርዓት ግዝኣት
ምትእስሳር ናይ ህዝቢ ኤርትራን ራእን ናይ ጨፍላቂ ስርዓት ዶብ ዝሰገረ ተግባራትን በዚ መኽንያት ዚ ኣዘዝቲ
ሓይልታት ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ፡ ፖለቲካውን ሲቪላውን ስልጣን ናይ ቅድመ ግንባር ብዘኣባ ሓላፍነቶም
ክጥንቀቁ ኣለዎምን ንጽንኩር ዕድላት ናይ ሃገርና ክገድፉሉናን ዲሞክራሲ ንክመጽእ ኣብ ሃገርና ክንዕቅቦ ዓወት
ክንጋናጸፍን ሕቢርና ክንሰርሕ ብደም ቁኑዓት ሰማእታትና ዝመጸት ሙካና ነፍልጥ።
#ኩርዓት ህዝብናን ሓቀኛ ተቃላስን.
ዞባና ብኣዝዩ ጽኑዕ ዝኮነ ታሪኻውን ፖለቲካውን ለውጢ ኢዩ ዝከይድ ዘሎ፡ርክብን ውህደትን ናይ ክልቲአን
ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮፕያን ሱዳንን ንፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ዞባና ኣግዲድዎ ኢዩ፡ እዚ ከኣ ነዚ ዞባ ዓሚቕ ለውጢ
ከምዘሕልፍ የርኤና ፡ንቅይ መወዳእታ ቃላት ድማ ንህዝቢ የሕልፍን እዚ ምዕባለ ከኣ ቀጥታዊ ጽልዋ ኣብ መሬቱን
ኣብ ምሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምዘሎ የፍልጥ።ን ምፍላጥ ጠንቅን ውጽኢት ናይ መጻኢ ስራሕ ምውህሃድን ምልውዋጥ
ሓሳብት የድሊ።
እቲ ቀንዲ ድማ ጭኮናን ምልኪን ሰፊንሉ ዘሎን ከምኡ ውን ህዝባዊ ናጽነት ተሓሪምሉ ዘሎን መሰሉ ኣብ ምምላስ
ዓው ኢሉ ክዛረብን ክደፍኦን ኢዩ።

ጉባኤና ድማ ንኩሉ ብምሕዝነታዊ ፡ናይ የሕዋት፡ ብሰላምን ፍቅርን ሓይሊ ፍትሒ ዘተኮረን ንኩሉ ዝከሰረ ህዝብና
ን ንዝርገሐ ሓገዝቲ ኣእዳው ንህዝብና መታን ናጽነቶም ክረክቡን ክጋናጸፉን ከምኡ ውን ክብሮም ክምለሰሎም፡በዚ
መንገዲ ዚ ከኣ ኣብ ገዛእ መሬቶምን ዓደሙን ብክብረትን ኩርዓትን ክነብሩ ትጽዋዕ ኣላ።
ብተወሳኺ ጉባኤና መልእኽቲ ካብ ሓርበኛ ተቃስን መራሕን ዶክተር ካራር ኣሃሚድ ኢድሪስ ዓወተ ትቅበል፡ እዚ
ማለት ከኣ ኣብ ጉባኤ ብዓወት ተስፋ ኣሕዲሩ ዝነበረን ሓሳባትን ምኽርን የቅርብ ከምኡ ውን ቅርብነቱ ንኹሉ
ዝተዋህቦ ዕዮታት ኣብ ቃልሱ ክገልጽ ዝብል ኢዩ።
ብተወሳኺ ጉባኤ መልእኽቲ ካብ ናይ ደለይቲ ናጽነት ተቃላሲ ማሓመድ ኢብራሂም ጃማጃም (ኣቡራሚ) ክቅበልን
ዓወት ናይ ጉባኤ ክሰፍን ናብ ናይ ታሪኻዊ ውሳኔታት ክመጽእን ምስ ሓይልታት ተቃውሞ ኤርትራ ክሓብር ዝብል
ነይሩ።ጉባኤና ንደቂ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ዕጡቃት ሓይልታት ብ ኹቡር ታሪኽ ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይ ዓለምና
ዝተተስፈዎ ታሪኻዊ ዕማም ከምኡ ውን ካብ ወሳኒ ህሞት ቃልሲ ህዝብና ተርኡ ክጻወት ትምሕጸን ከም ደቂ
ታሪኻውያን ፐኦጀክት ን ድሌት ሃገርናን ህዝብናን ብሓባር ክንሰርሕ ንጽውዕ ኣሎና።
ብተወሳኺ ጉባኤና ንኹሉ ፖለቲካዊ ተንቅስቃስ ህዝብና ምስ ኩሉ ተኣሳሰርነቱን ንልሙድ ዝኾነ ናብ ንኩሉ ሰብ
ሃገርና ዝጥዕሞ ከሳጋግር ትምሕጸን።ጉባኤና ንቃልሲ ህዝብና ኣብ ዓዱን ገዛእ መሬቱን ብሰማእታትናን
ፖለቲካውያን ተንቃሳቀስቲ ኣብ ምንቅስቃስ 21 ጥሪ ንድልየት ቅዋማዊ መንግስቲ ዝጠለበን ከምኡ ውን ኣብ
ጉብኤና ንዝተጸውዑ ተቃለስቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰራዊት ኣብ መስመር ናይ ፕሮጀክትብትሪ ደው ዝበሉ
ልዑል ናእዳን ምስጋናን ተሕልፍ።
ሃገራዊ ዲሞክራሲ ኣብ መለኣ ሃገርና ዋላ ዝሓለፎ ስቅያት ጸቅጥን ዝገኣጠሞ ብደሆታት ይሃልዎ።
ጉባኤ ንኩሉ ህዝብናን ተቃለስትናን ንዓውት ስራሕ ጉባኤና ዝሰራኣሑን ልግሲ ዘበርከቱን ኣመስጊና።
ኣብ መወዳእታ ጉባኤና ንተቃላሲ ህዝብና ብናጽነትን ብክብርን ኣብ ዓዱ ክነብርን ሕጋዊ መሰላቱ ናብ ንቡር
ክምለሰሉን ገሊጻ።
ንነዊኣሕ ትነብር ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ
ዓወት ንናይ ለውጢ ተቃላሲ ህዝብና ክብርን ዘልኣለማዊ ዝኽርን ንሰማእታትና
ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዓስራይ ሓፈሻዊ ጉባኤ
20 ጥሪ 2020 ዓመተ ምህረት.

