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ብምኽንያት መበል 57 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ፡

ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደ.ግ.ሓ.ኤ)፡

ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ፣

ህዝብታት ኤርትራ ንሓደ ዘመን ዝኣክል ብተበራረይቲ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ስርዓታት ንከቢድ ኩሉ-መዳያዊ
ጭቆናን ኣማሳኒ ኣደራዓትን ዝተሳቐዩ ህዝብታት ይኹኑ ዳኣምበር፡ንባዕዳዊ መግዛእታዊ ጭቆና ኣላሽ ከይበሉ
ምእንቲ ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነቶምን ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰሎምን ሓርነቶምን ክብሉ፡ ወድዓዊ
ኩነታትን ጭቡጥ ዓቕሞምን ብዝፈቐደሎም መሰረት፡ እንክቕድም ብሰላማዊ ዘይሕጋዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ፣ እዚ
ኣብ ዘይተሳለጠሉ ወቕቲ ድማ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ንምርግጋጹ ዓሊሞም ብሓደ መስከረም 1961 ሽግ ምጅማር
ብረታዊ ቃልሶም ዝወልዑን ብጽንዓትን ተወፋይነትን ዝተቓለሱን ዝቓለሱ ዘለዉን ጀጋኑ ህዝብታት እዮም።

ህዝባዊ ሓርነታዊ ዕጥቃዊ ቃልስና ፍትሓዊ ክነሱ፡ ዝተጸንዐ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ እስትራተጅን መሪሕ ውድብን
ብምውናን ክብገስ ስለ ዘይካኣለ፡ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ከበድቲ ዕንቅፋታትን ጸገማትን እናኣጋጠሙ ኣብ
ሕድሕዱን ኣንጻር መግዛእትን ካብቲ ክኽፈል ዝግበኦ ዋጋ ናይ ቃልሲ ንላዕሊ ብዙሕ ሰብኣዊ ሂወት ተኸፊሉን
ናይ ቃልሲ ግዜ ክባኽን ኮይኑን እዩ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ እታ ኩሉ-መዳያዊ ከቢድ ቃልሲ ብምክያድ ባዕዳዊ
መግዛእቲ ብምድምሳስ ዝተረጋገጸት ሃገራዊ ነጻነትና‘ውን እንተኾነ፡ ብሰንኪ ጸረ ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ስርዓት
ህግደፍ ከይወዓለት ከይሓደረት በርዒና ኣብ ትሕቲ ዘቤታዊ ሓድሽ መግዛእቲ ስለ ዝተወድቀ፡ ህዝብታትና
ዝተቓለስሉ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ዕላማታት ተዀሊፉ፡ ናብ ዳግማይ ኩሉ-መዳያዊ ጭቆናን ሓሳረ-መከራን
ተሳጢሖም፡ ንመሰሎምን ክብሮምን ክብሉ ዳግማይ ቃልሲ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምክያድ ዝርከቡ
ዘለዉ ተቓለስቲ ህዝብታት እዮም።

ስለ ዝኾነ እዩ ድማ፡ ምጅማር ብረታዊ ቃልስና ንመበል 57 ዓመት ኣብ እንዝክረሉ ዘለና ወቕቲ፡ ኩነታት
ህዝብታትና ሎሚ’ውን ከም ቀደሞም ሰላምን ምርግጋእን ስኢኖም፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰሎም
ብዝኸፍአ ተነፊጎም፣ ናይ ፖለቲካን ሕልናን ነጻነት እሱራት ኮይኖም፣ ከቢድ ቁጠባዊ ምዝመዛን ገንዘባዊ
ዝምታን /ኣብ ባንክ ብምቁጽጻር/ በደላት እናበጽሖም፡ ብስእነትን ድኽነትን እናተሳቐዩ፡ ግዳይ ምፍንቓልን
ስደትን እናኾኑ፡ ኣብ ኩሉ-መዳያዊ ስቅያት ይነብሩ ኣለዉ። ልኡላውነት ሃገርና ዝምልከት ድማ፡ ብጸረ ህዝብን
ጸረ ደሞክራስን ጽግዕተኛ ስርዓት ህግደፍ፡ ብዝኸፍአ መልክዑ እናተጋህሰ፡ ገለ ክፋል መሬትናን ባሕርናን ናብ
ዋጋ-ዕዳጋ እናወረደ፡ ብሕታዊ ቁጠባዊ መጥቀሚ ናይቲ ገባቲ ጉጅለ ብምዃን ክብርን ላዕላውነትን ሃገርና ናብ
ዘተሓሳስብ ኩነታት ወዲቑ፡ ሃገርና ብኩሉ መዳያ እናንቆልቆለት ኣሰር ናይ ዝፈሸላ ሃገራት ከይትኽተል ኣብ
ኣዝዩ ዘሰክፍ ቀራና መንገዲ እያ ትርከብ ዘላ።

ኩነታት ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ብውሽጡ እናበኽበዀን እናተዳኸመን ዝመጸን ዝቕጽል ዘሎን እኳ እንተኾነ፡
ህዝብታትና ጀሆ ብምሓዝ ኣገዲዱ ብኩሉ እንትነኦም እናተጠቕመ ብሓደ ገጽ፡ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ዓሰብትን
ኣሸቐልትን ናይ ግዳም ስርዓታት እናቀያየረ፡ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጥቕሚ እናማእረረ፣ ሽግር ዶብ ኤርትራን
ኢትዮጳያን ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ንምፍታሕ ንዝተበገሰ መስርሕ ዘተ ቅድሚ ሃገራውን ህዝባውን ረብሓ፡
ውልቃውን ጉጅላውን ረብሕኡ ብምቕዳም፡ ዘይንጹራትን ኣተሓሳስባታትን መግለጽን ኣካይዳን እናንጸባረቐ፡ ካብ
ኣትይዎ ዘሎ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጸገማት ንክወጽእ፡ ንህልዊ ውሽጣዊ ጸገማት ናይ ኢትዮጵያ ብሕሱም
እናመዝመዘ ዳግመ-ፖለቲካዊ ሂወት ንምስኳዕን ዕምሪ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕን ኣብ ከንቱ ምርብራብ እዩ
ዝርከብ ዘሎ።
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ሕቶ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ መፍትሒ ንክረክብ ዝተበገሰ መስርሕ ዘተ፡
ደግሓኤ ውድብና ብመትከል ይድግፎ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ህግደፍ ብናይ ዶብ ምስምስ ተኸዊሉ ናብ ልዕሊ
ኢትዮጵያ ውግእ ካብ ዝወላዓሉ ግዜ ጀሚሩ እምነቱ ብንጹር ብምቕማጥ እናተቓለሰሉ ዝመጸ ጉዳይ እዩ።
ሕጂ’ውን እንተኾነ፡ ሕቶ ዶብ ካብ ምሽፍፋንን ምድንጋርን ብዝደሓነ ኣገባብ፡ ህዝብታትናን ህዝብታት
ኢትዮጵያን ብዝፈልጥዎን ዝርድእዎን ግሉጽ ኣገባብ ተኸቲሉ፡ ንናይ ክልቲኦም ህዝብታት ሰላምን ረብሓን ዘላቒ
ዝምድናን ብዘረጋግጽ ብሓፈሻ፡ ኣብቲ ዘሰሓሕብ ቦታ ናይ ዝርከቡ ናይ ክልቲአን ሃገራት ህዝብታት ካኣ
ብፍላይ ብዝጠቅም ብሕጋዊ ኣገባብ ክፍታሕ ከም ዝግባእ ደግሓኤ እምነቱ ደጊሙ የረጋግጽ።

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ደግሓኤ ንተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ፡ ፖለቲካዊ ውድባትን፡ ስቪክ-ማሕበራትን፡ዝተፈላለዩ
ሕብረተ-ሰብኣዊ ክፍልታትናን፡ ሕቶ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ዝተማለአ ፍታሕ
ክረክብ ንክበቅዕ፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ምድንጋርን ምሽፍፋንን ኣካይዳን ዘቀላቕሎም ዘሎ
ኣተሓሳሰብቲ ገለጻታትን፡ ንሃገራዊ ልኡላውነትና ናብ ዳግማይ ደግሲ ጸገማት ንከየሳጥሖ ብንቕሓትን ዕቱብነትን
ክንቃለሶ ጸዋዒቱ ከመሓላልፍ ይፎቱ።

ደምበ ታቓውሞና ኣዕናዊ ስርዓት ህግደፍ ብቃልሲ ብምውጋድ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን ምብትታንን
ንምድሓንን፡ ሓፈሻዊ ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምትእትታውን ከካይዶ ዝጸንሐን ዘሎን ቃልሲ፡ ካብ ወድዓዊ
ኩነታትን ብቀንዱ ካብ ተወሃሂድካ ዘይምስራሕ ዝብገሱ ዝተፈላለዩ ዓንቀፍቲ ምኽንያታትን፡ ከምቲ ትጽቢት
ዝግበረሉ ናይ ቃልሲ ተራ ከበርክት ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት ይርከብ ምህላዉ፡ መስጢርካ ዘይምስጠር ግሁድ
ሓቂ እዩ። እዚ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ድኽመታትዚ ድማ፡ ንውጹዓት ተቓለስቲ ህዝብታትና ተስፋ ንክቖርጹ
ኣሉታዊ ተራ ካብ ምጽዋት ሓሊፉ፡ ንጸረ ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝጥቅም ዘሎ
ብምዃኑ’ውን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ፖለቲካዊ ተርእዮ እዩ።

ስለ ዝኾነ ደምበ ተቓውሞና ካብዚ ታሪኻዊ ድኽመታት’ዚ ንምልቓቕን ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ሓላፍነትና
ንምፍጻምን ካብ ዝተለመዱ ሓለኽቲ ኣካይዳታትና ነብስና ንምድሓን እናተቓለስና፡ ኩሉ ሃገራዊ ዓቕምታትና
ኣወሃሂድና ክንቃለስ ዘኽእል ሰፊሕ ሃገራዊ ጽላል ብምውናን ክንቃለስ ደግሓኤ እናተሓሳሰበ፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ
ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ውሽጣዊ ዓቕምታቱ ኣተሓባቢሩ፡ ግንባራዊ ፖለቲካዊ ሂወቱ ዳግም ኣባራቢሩ
ክቃለስ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ቃልሲ ንጥፈታት ደግሓኤ እናተባበዐ፡ ነዚ ዕማማት’ዚ ሽትኡ ንክሃርም ተርኡ ክጻወት
ምዃኑ እናረጋገጸ፣ ብተወሳኺ ንኩሎም ፖለቲካዊ ውድባትን ስቪክ-ማሕበራትን ነዚ ኤሃባደለ ዘካይዶ ዘሎ
ንቃልሲ ነብሱ ናይ ምብርባር ዕማም ክድግፉን፡ ምስኡ ሓቢሮም ክቃለሱ ግብራዊ ቅርብነት ከርእዩን በዚ
ኣጋጣሚ የተሓሳስብ።

ዕላማታት ባሕቲ መስከረም ብቃልሲ ሓፋሽ ህዝብታትና ክዕወቱ እዮም!

ውድቀት ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍ!

ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ስዉኣትና!

ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ፡ (ደ.ግ.ሓ.ኤ)

ባሕቲ መስከረም 2018


