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ደምዳሚ ምግለጺ 

ፈጻሚ-ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓ.ኤ/፡ 

ፈጻሚ-ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ፡ ንህልዊ ዓለማዊ፡ ከባብያውን ሃገራውን ውድባውን ኩነታት 
ከምኡ’ውን ኣተሃላልዋ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ካኣ ኩነታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ 
ለውጢ፡ ብመንጽር ደሞክራስያዊ ተጋድሎና፡ እንታይ ይመስሉ ብዕምቆተ ገምጊሙ ኣገደስቲ ውሳነታት ኣመሓላሊፉ፡፡ 

ኣብ ህልዊ ዓለማውን ከባብያውን ኩነታት ኣብ ዝምልከት፤ 

ዝሑል ኵናት ብልዕልና ልዕለ-ሓያል ሃገር ኣመሪካ ድሕሪ ምዝዛሙ፡ ዓለምና ብልዕልናን ጽልዋን ካብ ክልተ ዋልታታት 
/Bi P0lar/ ብሓደ ዋልታ /Uni Polar/ ክትምራሕ ድሕሪ ምጽናሓ፡ ድሕሪ ከባቢ 30 ዓመታት ዘለዎ ግዜ ብቁጠባ 
ይኹን ወታሃደራዊ ዓቕሚ  ጸብለል እናበላ ዝመጻ ሃገራት ከም ዝተፈጥራ፡ ስለዚ ካኣ ዓለምና ካብ ሓደ ዋልታ ናብ 
ብዙሕነታዊ ዋልታ /Multi Polar/ ዝኾነ ሓይሊ ሚዛናት ከቀላቐላ ምዃነን ዋላ’ኳ ንሚዛን ሓይሊ ኣመሪካ ዝዳረጋ 
እንተዘይኮና ኣብ ዓለምናን ኣብ ናይ ከከባቢአን ዞባታትን ነናተን ጽልዋታት ዘዕርፋ ምዃነን ዘይካሓድ ሓቂ እዩ፡፡ ስለ 
ዝኾነ ካኣ ኣብ  ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ምብራቕን ዝኽሰቱ ጎንጽታትን ኣሰላልፋ ሓይልታትን ብቀጥታ ይኹን 
ብተዘዋዋሪ መንገዲ ንኩነታት ሃገርናን ደሞክራስያዊ ተጋድሎናን ዝጸሉ ክኸውን ባህርያዊ እዩ፡፡  

እዚ ናይ ሓይሊ ሚዛናት ውድድራት’ዚ ናብ መድረኽ ዝሑል ኵናት ዝመልስ ኣካይዳ ኮይኑ፡ ነፍስ-ወከፍ ዓለማዊ ይኹን 
ዞባዊ ልዕለ-ሓያል ሃገር ከካብ ሃገራዊ ረብሓታቱ ብዓለም ይኹን ብዞባ ክሕሉ ዝብገስ ነዚ ንምሕላው ኣብ ዝተፈላለዩ 
ከባቢታት ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ብሓይሊ ምትእትታው ክገብር ዝጸንሓን ዘሎን፡ ካብዚ ሓሊፉ’ውን ኣብዚ  
ወቕቲ’ዚ ኣብ ነንሕድሕዱ’ውን እንተኾነ ዘለዎ ሓይሊ ሚዛናት እናዋፈረ ኣብ ወታሃደራዊ ጎንጺ ክኣቱ ዝመጣጠር 
ምዃኑ ሳዕቤናቱ ከቢድ እዩ፡፡ እቲ ሕጂ ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ፋርስን 
ከምኡ’ውን ኣብ የመን ክረአ ዝንሐን ዝቕጽል ዘሎን ግጭታትን ቀጸልቲ ምትፍናናትን ሓንሳብ ዝዝሕል ሓንሳብ 
ዝልዕል/ዝውዒ/ ንሃገርናን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝጸልዉ ተርእዮታት እዮም፡፡  

ናይ ኤርትራን ኢትዮጰያን ናይ ሰላም መስርሕ ስምምዕ’ውን እንተኾነ፡ በዚ ዓለማውን ዞባውን ወድዕነታት’ዚ ዝጽሎ 
ብምዃኑ ንደሞክራስያዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ክተሓላለኽን ክጽገምን  ክገብሮ ከም ዝኽእል ፈጻሚ-ኣካል 
ገምጊሙ፡፡ 

ህልዊ ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ዝምልከት፤ 

ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስምምዕ ዋላ’ኳ ንስርዓት ህግደፍ ካብ ዓለማውን ዞባውን ተነጽሎ ክወጽእ ዕድል 
ዝኸፈተሉ ይኹን’ምበር፡ ምስ ጸረ-ሰላምን ጸረ-ደሞክራስን ባህሪኡ ዘይቃዶ ብምዃኑ፡ ኣብ ርእሲ እቲ ግልጽነትን 
ተሓታትነትን ዘይብሉ መስርሕ ሰላም፡ ንሱ ዝገብሮ ምትእትታዋትን ዕንቅፋታትን ዝገድፎ ኣሉታዊ ጽልዋታት፡ 
ብውሽጥን ብደገን ዘጋጥሙዎ ዘለዉ ተቓውሞታትን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወድዕነት ተደማሚሩ ኣብ ቀራና መንገዲ 
ተንጠልጢሉ፡ ናይ ምዕዋቱ ተኽእሎ እናተጻበበ ዝኸይድ ዘሎ ክስተት ኮይኑ ኣብ ቀጻሊ እዚ ስምምዕ’ዚ ብወሳንነት ኣብ 
ውሽጣዊ ኩነታት ክልቲኡ ሃገራትን ደገፍቱን ዝውሰን ምዃኑ ፈጻሚ-ኣካል መዚኑ፡፡ 

ስርዓት ህግደፍ እቲ ብውሽጥን ብደገን ዘጋጥሙዎ ዘለዉ ተቓውሞታት ንምምካትን ዕድመ-ስልጣኑ ንምንዋሕን፡ እቲ 
ንነዊሕ ግዜ ብኣዕናዊ ፖሊሲታቱን ብልሽውናን እናጠስጠሰ ክመጽእ ዝጸንሐን ዘሎን ናይ ስርዓተ-ምሕደርኡ 
መሓውራት ክጸጋግንን ከነጣጥፍን ንላዕለዎት መራሕትን ካድራት ህግደፍ ሰሚናር ብምሃብ፡ ኣብ ደመወዞም ምምሕያሽ 
ክገብረሎም ምዃኑ ብናይ ሓሶተ መብጽዓታት ሓባቢሉ ጽኑዓት እሙናትን መጋበርይኡ ኮይኖም ክቕጽሉን፡ ካብ 
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ኣትይዎ ዘሎ ናይ ውድቀት ዓዘቕቲ ከወጽእ ዘፈታትኖ ዘሎ ሽበድበዳት መኣዝኑ ናይ ዝጠፍኦ ናይ ዓቕሊ-ጽበት 
ምዕልባጥ ኣካይዳ ምዃኑ ፈጻሚ-ኣካል መዚኑ፡፡ 

ህልዊ ማሕበረ-ቁጠባዊ  ኩነታት ሕብረተ-ሰብና፡ ካብ ገዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለ ብስእነት ጥዑይ ማሕበራዊ ኣገልግሎ 
ኣብ ዘሳቐየሉ  ህዝብና ምስ ምኽፋት ናይ ዶብ ዕድል ረኺቡ ኣብ ኢትዮጵያ ክሕክም ዝጸንሐ ብፍላይ እተን ዝርካበን 
ናይ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ኣብያተ-ሕክምና ድሕሪ ምዕጻወን  ህዝቢ ዝተማለአ ኣገልግሎት ክረክብ ብብዝሒ ናብ 
ኢትዮጵያ ይውሕዝ ምህላዉ ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ክንደይ ንውድቀ ዝተሳጠሐ ስርዓት ምዃኑ ፈጻሚ-ኣካል ገምጊሙ፡፡  

ስርዓት ህግደፍ እቲ ቅድሚ ሕጂ “ዶብና ከይተሓንጸጸ ሰላም ዝበሃል ኣይሕሰብን እዩ” እናበለ ወታሃደራዊ ኣገልግሎት 
ብዘይ ናይ ግዜ ገደብ ክቕጽል ዝገብሮ ዝነበረ፡ ሕጂ’ውን መስርሕ ስላም እናተኻየደ እናሃለወ ቀጻሊ ግፋን ወታሃደራዊ 
ታዕሊምን የካይድ ምህላዉ፡ መበል 33 ዙርያ ታዕሊሞም ድሕሪ ምውደኦም፡ ናብ ቤተ-ሰቦም ክበጽሑ ዝነበሮም 
ትጽቢታት ተዓጺፉ፡ ብቀጥታ ናብ ወታሃደራዊ መሳርዕ ብምምዳብ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዘይ ገደብ ክቕጽል 
ምግባሩ ሓደ ኣብነት ናይ ጸረ-ሰላምን ጻሕታሪ ኵናት ባህሪኡ ምዃኑ ፈጻሚ-ኣካል ተገንዚቡ፡፡ 

ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ኣብ ዝምልከት፤ 

ህልዊ ዓለማውን ከባብያዉን ኩነታት ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ሃገርና ነቲ ናይ ኣርባዓታት ታሪኽ  ምድጋም ዝመስል 
ተርእዮ ኣብ ዝቀላቐለሉ ዘሎ ግዜ፡ ከዕርፎ ዝኽእል ኣሉታዊ ጽልዋታት ብጣዕሚ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ፈጻሚ-
ኣካል ኣሚቱ፡፡ ደሞክራስያዊ ተጋድሎና ኣብ ርእሲ’ቲ ዝጸንሖን ዘልዎን ውሽጣዊ  ዘይብቕዓት እዚ ተወሲኽዎ ንቓልስና 
ዝተሓላለኸ ይገብሮ፡፡ ስለ ዝዀን ካኣ ነዚ ኣሉታዊ ተርእዮ’ዚ ብሕቡር ቅልጽም ንምምካትን ንምግታእን ዕቱብ ቃልሲ 
ምክያድ የድልየና፡፡ እዚ ብሓደ ሸነኽ ክኸውን እንከሎ፡ ብካልእ ሸነኸ ካኣ ብሰንኪ ኣዕናዊ ፖሊታት ስርዓት ህግደፍን 
ግልጽነት ዘይብሉ መስርሕ ሰላም ስምምዕን ተፈጢሮም ዘለዉ ምቹኣት ናይ ቃልሲ ዕድላት ተዓጻጺፍና ኣብ ረብሓ 
ፍትሓውን ደሞክራስያወን ሕቶና ከነውዕሎም ይጥለበና፡፡  

በዚ መሰረት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ  ለውጢ፡ ከም ዝሰፍሐ ጽላል ደምበ ተቃውሞ መጠን፡ ምስ ካለኦት 
ካብኡ ወጻኢ ዘለዉ ውድባት፡ ምንቅስቓሳት፡ ስቪካዊ ማሕበራት፡ ኣብ ትሕቲ ጭርሖ “ይኣክል” ዝተኣኻኸቡ ህዝባዊ 
ምልዓላትን፡ ኣብ ክሊ ሓደ ሰፊሕ ጽላል  ብሓባር ብዝውደብ ዋዕላ ክጠራነፉ ጻዋዒት ክገብርን ኩሉ ኣካል ደምበ 
ተቓውሞ ድልውነቱ ከረጋግጽ ደግሓኤ ደጊሙ ጸዋዒቱ የቕርብ፡፡ ምስ’ዚ ጎኒ ጎኒ  ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ባይቶ ዘለዉ 
ይኹኑ ካብ ባይቶ ወጻኢ ዘለዉ  ሓደ ናይ ሓባር ግንባር ንምግባር  ክላዘቡ ደግሓኤ ሕጂ’ውን ጸዋዒቱ የቕርብ፡፡ 
ከምኡ’ውን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዝበጋገሱ ዘለዉ ተቓውሞታት ብዝተወደበ መልክዕ ተጠናኺሮም ክቃለሱ ይጽዉዕ፡፡ 

ኣብ ውድባዊ ኩነታት፤ 

ፈጻሚ-ኣካል ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስምምዕ ድሕሪ ምኽታሙ፡ ዝማዕበሉ ሓደስቲ ተርእዮታት ኣብ 
ጸብጸብ ብምእታው ዝደሓሩ ዝተወጠኑ መደባት ንከመይነት ኣፈጻጽመኦም ብዝምልከት ብዕምቆት ገምጊሙ፡፡ ሓያል 
ጎኒታቶም ክጠናኸሩ ብምግባር፡ ድኹም ጎኒታቶም ካኣ ክውገዱ ከም ዘለዎም ብምንቃፍ፡ ዘለናዮ  ወድዓውን ባዕላውን 
ተሃዋሲ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው መጻኢ መደባት ሰሪዑ፡፡ በዚ ካኣ መላእ ኣባልና ነዞም ዕማማት እዚኣቶም 
ንምዕዋት ብዝተፈላለየ መልክዕ ውደባ ኣብ ዘካይዶም ምንቅስቓሳት እናሞጎሰ፡ ደሞክራስያዊ ዕላማታት ውድብና ኣብ 
ሓፋሽ ህዝብና ኣበ ምስራጽ ይኹን፡ ሃገራዊ ጽላልና ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሰያዊ ለውጢ እዋናዊ ዕማማቱ 
እናሳላሰለ ናብ ሰፊሕ ጽላል ደምበ ተቓውሞ ክሰጋገርን ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ግንባር ክረጋግጽን  ቃልስታቶም 
ከሐይሉ ኣዛኻኺሩ፡፡  

ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና! 

ውድቀት ንጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ! 

02 መስከረም 2019     


