ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ዞባ ሰሜን ኣመሪካ
ዞባዊ ጉባኤኡ ኣሰላሲሉ
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ኣብ ትሕቲ “ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ገድላዊ ግደ ውድብና ነዕዝዝ” ዝብል ጭርሖ
ብዕለት 20/04/2018 ዞባዊ ጉባአኡ ኣብ ከተማ ኦክላንድ (ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ) ብዓወት ኣሰላሲሉ። ኣብዚ ጉባኤ ካብ
ዝተፈላለየ ክፍልታት ሕቡራት ሃገራት መንግስታት ኣመሪካ ብኣካል ክሳተፍዎ ከለዎ፣ ካብ ካናዳ ከኣ ብዘመናዊ መራኺቡ ተሳቲፎም።
ብጻይ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑን፣ ብጻይ ኣለም ስዩም ምክትል ኣቦ መንበር ማእከላይ ባይቶን፣ ብጾት ኣባላት
ማእከላይ ባይቶ ሮሞዳን ሳልሕ፣ ጀማል ኣደም ሰንጋል፣ ሳልሕ ሳዓድ እውን ኣብ ጉብኤ ብኣካል ተሳቲፎም።
ጉባኤ ሰሜን ኣመሪካ፣ ድሕሪ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ንግሃድኤ ዘጋጠመ ቅልውላው ብዓሚቚ ገምጊሙ። እዚ ቅልውላው’ዚ ሽሕ’ኳ
ንሓድነት ኣባላት ውድብ ኣብ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ፈታኒ እንተ ነበረ፣ ብሳላ ጽንዓትን ተወፋይነትን ኣባላትን፣ ኣብ
ሃገራውን ዲሞክራስያውን መትከላት ውድብና ጸኒዖም ብምርጋጾምን፣ ነቲ ቅልውላው ክሰግርዎ በቒዖም ጥራሕ
ዘይኮነስ፣ ንውድብና ካብ’ቲ ኣቲይዎ ዝነበረ ቅልውላው ኣናጊፍካ፣ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዝነበሮ ባህርያዊ ናይ
ቃልሲ ቦትኡ ከም ዝምለስ ኣብ ምግባር’ውን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮም ጉባኤ መዚኑ። ኣብዚ መዳይ’ዚ
ሃገራዊ ግደ ግሃድኤ ንምዕዛዝ ብኹሉ ኣካላት ውድብ ዝካየድ ዘሎ ዕቱብ ስራሓት ብሓፈሻ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ
ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ቃልሲ ንምብራኽን፣ ከምኡ’ውን ኣንጻር ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ዘቕነዐ ገድላዊ ዓቕምታት
ተቓወምቲ ሓይልታት ንምጥርናፍን ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ፣ ጉባኤ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ሞጊሱ።
ጉባኤ፣ ተሰሪዖም ዝነበሩ ዛዕባታት ብግቡእን ብሰፊሕን ተኻቲዑሎም። ካብዚ ብምብጋስ ከኣ፣ ገድላዊ ዕማማት
ግሃድኤ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ንምድንፋዕ ዘኽእሉ ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣጽዲቑ። ክሳብ ዝመጽእ ጉባኤ እትመርሕ
መሪሕነት ዞባ ብምቛም ጉባኤ ስራሓቱ ብዓወት ዛዚሙ።
ድሕሪ’ዚ፣ መድረኽ ንብጻይ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ ተመሓላሊፉ። ዶር. ዩሱፍ ኣብ ምጅማር መግለጺኡ፣
ህላወ ውድብና ኣብ ምዕቋብን ቀጻልነቱ ኣብ ምውሓስን፣ ኣባላት ግሃድኤ ሰሜን ኣመሪካ ዝተጻወትዎ ገድላዊ ተራ ዕዙዝ ምንባሩ ገሊጹ።
ቀጺሉ ዶር. ዩሱፍ ውጽኢት ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ብሓጺሩ ብምግላጽ፣ ውሳኔታትን መደባትን ለበዋታትን ጉባኤ ኣብ ምትግባር ካብ
መሰረታት ዘሎ ትጽቢት ዓቢ ምዃኑ ኣብሪሁ። ድሕሪ ምዝዛም ጉባኤ፣ ትካላት ውድብ ዳግማይ ንምስራዕን፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ
ዘሎ ስሪሕታት ንምሕያልን፡ ምስ ኩሎም ሃገራውያን ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ርኽክባትን ብፍላይ ድማ ንኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ካብ
ደውታ ኣውጺእካ ትካላቶ ዳግማይ ኣነጣጢፍካ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ “ኤሃባደለ” ብቑልጡፍ ንኽካየድ ከምኡ’ውን ምስ ኣዕሩኽን
ፈተውትን ህዝብና ዝተገብረ ርኽክባት ብሰፊሑ ገሊጹ። ኣብ’ዞም ዝተጠቕሱ መደባት ክሳብ ሕጂ ዝተኻየደ ንጥፈታት ኣወንታዊ ምንባሩ
ኣረጋጊጹ።
ድሕሪ መግለጺ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል፣ ብጻይ ኣለም ስዩም ምክትል ኣቦ መንበር ማእከላይ ባይቶ ሕጽር ዝበለ ተወሳኺ መግለጺ
ኣቕሪቡ። ብጻይ ኣለም፣ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ግሃድኤ ብኣሰራርዕኡ ይኹን ኣብ ውዕለታቱ ብዝተራእየ፣ ንህዝብና ካብ ኣርዑት ምልካዊ
ስርዓት ህግደፍ ንምግልጋል ዘቕነዐ ልዑል ሃገራዊ ሓልዮትን ሓላፍነትን ዝሰፈኖ ግሉጽን ሃናጽን ክትዓት ኣባላት ጉባኤ፣ ሳልሳይ ውድባዊ
ጉባኤ ግሃድኤ ብጣዕሚ ዕዉት ምንባሩ ኣብሪሁ።
ውድብና፣ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ምስ ኩሉም ሃገራውያን ሓይልታት ንምልዛብን፣ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ ይኹን ኣብ ኩሉ
ኩርናዓት ዓለም ሓቢርካ ንምስራሕን ግቡእ ጻዕርታት ክገብር ምዃኑ ብጻይ ኣለም ስዩም ኣረጋጊጹ። ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ምስ ብዙሓት
ሃገራውያን ሓይልታት ድሮ እንካይዶ ዘሎና ርኽክባት ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ብምሕባር፣ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዝቃለስ ዘሎ
ሓይልታት እዋናዊ ዕማም ቃልሲ ህዝብና ንምድንፋዕ ታሪካዊ ሓላፍነቱ ክሰከም ብጻይ ኣለም ጸዊዑ።
ጉባኤ ግሃድኤ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ፣ ልዑል ብጻያዊ መንፈስን ግሉጽነትን ዝዓሰሎ ኣብ ርእሲ ምንባሩ፣ ንሃገራዊ ዕላማታትን መትከላትን
ውድብና ኣብ ሸትኡ ንምብጻሕ፣ ጉባኤኛታት ገድላዊ ኣስተዋጽእኦም ከኻዕብቱ ምዃኖም ኣረጋጊጾም።
መግለጺ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካልን ምክትል ኣቦ መንበር ማእከላይ ባይቶን ኣባላት መሪሕነት ውድብን ድሕሪ ምስማዕ፣ ውድባውን
ሓፈሻዊ ሃገራዊ ሕቶትን ከምኡ’ውን ሃናጺ ርእይቶታትን ሓሳባትን ብኣባላት ጉባኤ ቀሪቦም።
ብጻይ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ኣብ ካናዳን ዑደቱ
ብምቕጻል ምስ ኣባላት ውድብን ምስ ሓፋሽ ተቓላሳይ ህዝብናን ጽዑቕ ርኽክባት ከካይድ ምዃኑ ንሕብር።

“ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ” !!
ክፍሊ ዜናን ሓበሬታትን
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ዞባ ሰሜን ኣመሪካ
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