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ኣኼባ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
ምምሕዳር ጨንፈር ጀርመን

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ምምሕዳር ጨንፈር ጀርመን ዕለት 15/10/2016 ልዕሊ
ሽዱሽተ ሳዓት ዝወሰደ 5ይ ምዱብ ኣኼባኡ ዕለት15/10/2016 ኣብ ክለብ ቶጎሩባ ከተማ ካስል
ኣካይዱ።

 ዝተካየደ መበል31 ዓመት ሃገራዊ ፊስቲቫል ኤርትራ ካሰል 2016 ኣወንታውን ድኹምን
ጐንታት እንታይ ነይሩ ገምጊሙ

 .ኣብ ፊስቲቫል ዝተመዝገቡ ኣወንታዊ ኰነ ኣሉታዊ ፖሎቲካውን፡ ህዝባውን፡ ባህላውን
ሸነካት ድሕሪ ነዊሕን ልዙብን ክትዓት ምክያድ ንጹር ዝኾነ ሓሳባት ኣቀሚጡ።

ሕጂ’ውን ከም ትማሊ እቲ መኣዲ ዘተን ልዝብን ከፊቱ ዝዳሉ ዲሞክራስያዊ ማሕበር
መንእሰያትን ሓርበኛታትን ኤርትራ ጀርመን ድሮ መበል 32 ዓመት ሃገራዊ ፊስቲቫል
ካስል 2017፡ ካብ ዕለት 03-08-2017- ክሳብ 06-08-2017 ዘሎ ማዕልታት
ንኣርባዕተ መዓልቲ ዝካይድ፡ ንኩሉ ደላይ ፍትሕን ደሞክራስያዊ ለውጥን ከምጽእ ዝቃለስ
ዘበለ ኤርትራዊ፡ ብውድብ ይኹን ብማሕበር ተጠርኒፉ፡ ንውልቁ ወኪሉ ዝመጽእ ባእታ
እውን እንተኾነ፡ ኣቀዲሙ ዘልዕሎም ዛዕባታት ኮነ ዘቅርቦም ጠቐምቲ እዮም ዝበሎም
መጽናዕትታት፡ ዕድመ ካብ ተላኸሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ንኣዳላዊት ሽማግለ ፊስቲቫል 2017
ብጽሑፍ ኽሕብር ከምዘለዎ፡ ብምሉእ ትሕትና ነታሓሳስብ። ዝግበረሉ ቦታን ዝጅምረሉ
ሳዓትን ዝርዝር መደባት ፊስቲቫል፡ ኣዳላዊት ሽማግለ ንጹር ሓበሬታ፡ ብመራኸቢ ብዙሃን 
ኣሰንያ ኣብ ቀጻሊ እዋናት ክትሕብር ምዃና ተፍልጥ።

 ናይ ዝሓለፈ 4 ምዱብ ኣኼባታት ክትግበሩ ዘማሓላለፎም ውድባዊ ስራሓት ድሕሪ
ምግምጋም ንመጻኢ ክዕመሙ ኣለዎም ዝበሎም መደብ፡ ተሊሙ ንዝምልከቶ ኣካል
ኣማሓላሊፉ።

 ብጨካን ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን፡ ህዝብናን፡ ዕሸላት መንእሰያትን ዝወርድ
ዘሎ ሓሳረ-መከራ ስደትን ሳዕቤናቱን ብሓፈሻ፤ ብፍላይ ካብ ኣብ ደንበ ተቓውም
ቦኺሮም ዘለዉ፡ ፍልልያትካ ኣወንዚፍካ ሓባራዊ ስራሓት ዘይምስራሕ ዘኸትሎ ሽግራት
ምዃኑ ርእዩን መፍትሒ ዝበሎም ነጥብታት ኣልዒሉ ተዘራሪቡ።

 .ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ተኸሲቱ ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታት፡ ንሃገርና ኰነ ህዝብና
ክጸልወና ከም ዝክእል ብዕቱብነት ክረኤ ዘለዎ ጉዳይ ምዃን ተገንዚቡ።

 ብኣሳናዳዊት ሽማግለ ንሳልሳይ ወድባዊ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ንክትዕ
ዝተዳለወ ሰንዳት ጉባኤ ናብ ኣባላትን ተደናገጽቲትን ናይ ክብሪ ኣባላትን፡ ነዚ ሰንዳት
ከሀብትምዎ ዝኽእሉ፡ ብቅዓት ዘለዎም ኣካላት ሕብረተሰብና ክበጽሓሉ ዝክእል ኣገባብ

إقلیم أوروبا -جبھـة اإلنقاذ الوطني اإلرتریـة
ألمانیافرع 

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ዞባ 
ኤውሮጳ ጨንፈር ጀርመን



ምዝርግሑን፡ ኣወንታዊ ምኽርን መአረምታን እንቅበለሉ መደባት ኣብ ምስራዕን
ተዘራሪቡ።

ኣኼባ ኣገድስቲ ዝብሎም ነጥብታት ድሕሪ ምምይያጥ ተዛዚሙ።

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ

እጃምና ንግበር
ዘልኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንሰማእታትና

ክፍሊ ዕዮ ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት - ጨንፈር ጀርመን


