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ብምኽንያት መበል 28 ዓመት ዝኽሪ ነጻነት ኤርትራ፣ 

ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓኤ/፡ 

ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ፣ 

ህዝብታት ኤርትራ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነቶም፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰሎምን ክብሉ ኣንጻር 
ዝተፈላለዩ ተበራረይቲ ባዕዳውያን መግዛእታዊ ስርዓታት ብሰላማውን ዓመጻውን ኣገባባት ብምቅላስ፡ ከቢድ 
መስዋእትን ስንክልናን ብምኽፋል መጠነ-ሰፊሕ ሕሰመ-መከራን ስቓያትን ብምርኣይ ነዛ ንመበል 28 ዓመት 
እንኽብራ ዘለና 24 ግንቦት ክብርቲ ታሪኻዊት ዕለት፡ ክተረጋገጽን ኣብ ታሪኾም  ዓብን ክቡርን ስፍራ 
ዘለዋ ኮይና ክትምዝገን ዝገበሩ ጀጋኑ ህዝብታት እዮም። 

እዛ ብመጠነ ሰፊሕን ከቢድን ናይ ቃልሲ ዋጋ ዝተረጋገጸት ታሪኻዊት ናይ ነጻነት ዕለት እዚኣ ግን ብሰንኪ 
ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞከራስን ዝኾነ መሪሕነት ህግሓኤ /ህግደፍ/ በርዒና፡ ናይ ህዝብታትና ብሩህ መጻኢ 
መሊኡ ጸለሚቱ፡ ሃገርና ቅዋምን ሕግን፡ ሕጋዊ መንግስትን ኣልባ ኮይና፣ ምድረ-ምልክን ኵናትን፡ ህልቂትን 
ዕንወትን፡ ድኽነትን ስደትን፡ ኣድልዎን ብኩራተ-ፍትሕን ኮይና ክትግለጽ ትግደድ ኣላ፡፡ ኩነታት ህዝብተትና 
ድማ ሰብኣውን ደሞከራስያውን መሰሎም ብምልኣት ተሓሪሞም፡ ባህላዊ፡ ሃይማኖታውን መንፈሳውን 
እምነቶም እናተጋህሰ፡ ነጻ ሓሳብን እምነትን ከይሕዙን ከይውደቡን ከይንቀሳቐሱን ተኣጊዶም፡ ነቲ ኣረሜናዊ 
ስርዓት ናይ ኩሉ-መዳያዊ ጠለባቱ ኣቕረብቲ ኮይኖም፡ እተን መሰረታውያን ኣሃዱታት ናይ ሕብረተ-ሰብና 
ዘኾና ስድራቤታት ኤርትራ ድማ ገለ እናፈረሳ፡ ገለ ድማ ጠዋርን ሓብሓብን ስኢነን ተመጽወቲ ክኾና 
ተፈሪደን፡ ህዝብታትና ብስመ ነጻነትን ልዑላውነትን ልምዓትን ብሓይሊ ጅሆ ተታሒዞም፡ ን28 ዓመታት 
ምሉእ ኣብ ናይ ጸልማት ፖለቲካዊ ሃዋሁ ሂወቶም ክመርሑ ዝጸንሑን ዘለዉን እዮም፡፡  

ሎሚ ነዛ ታሪኻዊት መዓልቲ ነጻነትና ኣብ እንዝክረሉ ዘለና ወቕቲ ጭቡጥ ኩነታት ሃገርና ክንርኢ 
እንከለና፡ ምስ ኩነታት ዘተ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምጅማር ተታሓሒዙ ብሓደ ገጽ፡ ዘሐጉስን 
ዝድገፍን፡ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ዘሰክፍን ትኹረትን ጥንቃቐን ዝሓትት ፖለቲካዊ  ተርእዮ ተኸሲቱ  
ጸኒሑን ኣሎን እዩ፡፡ እቲ ንክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ከቢድ ዋጋ ክኸፍሉን ብናይ ኣይኵናት ኣይሰላም 
ብሰንፈላል ግዚኦም ከባኽኑን ጠንቂ ዝኾነ ኣዕናዊ ግጭት  ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕግን ሰላምን መዕለቢ 
ንክረክብ  ዝተጀመረ መስርሕ ዘተ ሰላም ምጅማሩን ዶባት ናይ ክልቲኤን ሃገራት ምኽፋቱን፡ ዋላ’ኳ 
ውሕስነት ዘይነበሮን ብህግደፍ ቀልጢፉ ዳግም ዝተዓጽወን እንተኾነ፡ ኣብቶም ውሱናት ኣዋርሕ፡ ኣብ 
ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ናይ ሰላምን ሕውነትን መንፈሳት ክበራበር፡ ኣብ ማሕበራዊ መዳይ ሰናይ ናይ 
ምብጽጻሕ ኩነታት ክፍጠር፡ ኣብ ቁጠባዊ መዳይ ድማ መጠናዊ ሓባራዊ ምጥቕቓም ተጀሚሩ ነይሩ እዩ፡፡ 

ይኹን ዳኣምበር፡ መስርሕ ዘተ ሰላም ክልቲኦም ህዝብታትና ዘይፈልጡዎም ምስጡራት ኣጀንዳታት 
ብምሓዝ  ግልጽነት ዘይብሉ ኣገባብ፡ ክካየድ ስለ ዝጸንሐን ዘሎን፡ ኣሉታዊ መንጸብረቕታ ክህብ ጸኒሑ እዩ፡
፡ እዚ ምስቲ መራሕቲ ህግደፍ ብዛዕባ’ዚ መስርሕ ዘተ’ዚ ኣመልኪቶም ናይ ህዝብታትናን ሃገርናን ነጸነት፡ 
ክብርን ልዑላውነትን ብኣሉታ ዝጸሉ መደረታት ተደሚሩ፡ ንህዝብታትና ካብ ክስከፉን ክጠራጠሩን ምግባር 
ሓሊፉ፡ ሰላም፡ ደሞክራስን ልምዓትን ንምርግጋጽ ዘካይድዎ ዘለዉ ህዝባዊ ቃልስና ፖለቲካዊ ነዳዲ 
ወሲኹሉን ኣጠናኺሩዎን እዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ድማ ህዝብታትና ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ ኣንጻር ጉጅለ ህግደፍ “ይኣክል” 
ዝብል ጭርሖ ብምልዓል፡ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብስፍሓትን ብናህርን 
ብዓውታ እናተቓወሙ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝብና ድማ፡ ንህግደፍ ካብ እምነተ-ሕልንኡ ብምወጻእ፡ 
ብስዉርን ብጥንቃቐን ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምውጋዱ ኣብ ርሱን ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዝርከቡ ዘለዉ፡፡ 
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ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ካኣ ካብቲ ሚስጢራዊ መስርሕ ዘተ ስሉጥ ጠቕሚ እናኣማዕደወ ዶብ ብምዕጻው 
ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብን ምንቅስቓስን ምጥቕቓምን ክቋረጽ ብምግባሩ፡ ካብ ህዝብታትና ወጠርቲ 
ሕቶታት እናጋጠሞ፡ ካብኣቶም ንክሃድም፡ ንህዝብታትና ንምድንጋርን ትዅረቶም ናብ ግዳም ንምጥምዛዝን 
ክብል፡ “ወያነ ካብ ስልጣን እዩ ወሪዱ’ምበር ኣይሞተን፡ ካብ ባድመ ኣይወጽእን ስለ ዝበለ መሬትና ክንርከብ 
ኣይከኣልናን፡ ስለዚ ኣብ ከባቢና ተፈጢሩ ዘሎ ትስፉው ዕድላት ከየምልጠና ሎሚ’ውን ብጽንዓት ኣብ 
ልምዓት ከንወፍር ኣለና: ልምዓት ብጽንዓት” ዝብል መደናገሪ ጭርሖ ብምሕንጋጥ ሰፊሕ ግፋ እናካየደ ምስ 
ህዝብታትና ናብ ሓያል ዘይምትእምማንን ምትሕንናቕን ተሳጢሑ፡ ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ተነጽሎን ጽሞዋን  
ኩነታት ኮይኑ እዩ ን24 ግንቦት 2019 ከኽብራን ንዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝሕግዝ ፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ 
ንምምእራር ዓሊሙ  ሸበድበድ እናበለ ዘብዕላ   ዘሎ፡፡ 

በቲ ካልእ ገጽ ድማ፡ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቱ ክምእርር ክብል፡ ዝተፈላለዩ ሸርሒታት እናፈሓሰ፡ 
ልዑላዊ መሬትናን ባሕርናን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እናውረደ፡  ብዋጋ ሰላምን ርግኣትን ሃገርናን ዞባናን 
እናተጣለዐ፡ ኣብ ከባቢና ዝረኣዩ ዘለዉ ወጥሪታትን ግጭታትን ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ብምውሳድ፡ ኣብዚ 
ከባቢ ሰብ ልዑል ጠቕሚ ዝኾኑ ናይ ቀረባን ርሑቕን ሓይልታት ተለኣኣኺ ብምዃን ኣብ ሽግር የመን 
ዘይቀጥታዊ ተሳትፎ እናገበረ፡ ኣብ ካልኦት ጉዳያት’ውን ጠብሎቕሎቕ እናበለ፡ ንሃገራዊ ነጻነትናን 
ልዑላውነትናን ቀጻልነቱን ናብ ቀጻሊ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ናይ ጽግዕተኛ ፖለቲካዊ ተልእኾታት ክፍጽም 
ኣብ ምንዳይ እዩ ዝርከብ ዘሎ፡፡ 

ኩነታት ደምበ ተቓውሞና፡ መስርሕ ዘተ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ተጀመረ: ካብ ዘይግሉጽነቱ 
ዝብገስ ኣብ ህዝብታትናን ተቓወምቲ ኣካላትናን ምጥርጣራትን ስኽፍታን እናፈጠረ ኣዛራቢ እናኾነ ካብ 
ዝመጻሉ ግዜ ኣትሒዙ፡ ኣብ ህዝብታትና ሰፊሕ ናይ ቃልሲ ማዕበል ክለዓዓልን ጽዑቕ ፖለቲካዊ ንጥፈታት 
ኣንጻር መንግስቲ ህግደፍ ክፍጠርን ስለ ዝደረኸ፡ ንደምበ ተቓውሞና  መጠናዊ ዓቕምን ስፍሓትን  ክውንን 
ኣኽኢሉዎ እዩ፡፡ ይኹን ዳኣምበር፡ ተቓዋሚ ኣካላትና ካብ ሕድሕድ ምንጽጻግን ምጉጅጃልን ድኹም 
ኩነታት ብምንጋፍ፡ ጭቡጥ ዓቕምታቱ ኣውሃሂዱ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር /ጽላል/ ዓሲሉ 
ክቃለስ ገና ስለ ዘይከኣለ፡ ኣወንታዊ ናይ ቃልሲ ኣበርክትኡ ክም ዘለዎ ኮይኑ ብሓፈሻ፡ ንጥፈታቱን 
ኣበርክትኡን ግን ዘይከምቲ ካብኡ ትጽቢት ዝግበረሉ እናዀነ፡ ትሑትን ዘገምታውን ኮይኑ እዩ ክመጽእ 
ጸኒሑን ዝቕጽል ዘሎን፡፡  

በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ኣካል-ኣምሳል ደምበ ተቓውሞና ዝኾነ “ይኣክል” ዝብል ጭርሖ ዝተሓንገጠ ናይ 
ህዝቢ ማዕበላዊ ምንቅስቓስ፡ ኣንጻር መንግስቲ ህግደፍ ዘካይዶ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ቃልሲ ንጥፈታት ዓቢ ስፍራ 
ዝሕዝን ዝድገፍን ኮይኑ፡ ዝተነጸረ ፖለቲካዊ ዕላማን ዝተማእከለ ውዳበን ብምሓዝ ምስ ኣባላት ደምበ 
ተቓውሞ ዝኾኑ ወገናቱ ተወሃሂዱን ተሓባቢሩን ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ /ህግደፍ/ ንክቃለስ ዘለዎ 
መርገጽን  ቅሩብነትን ከየነጸረ፡ ብዝተነጻጸለ ኣገባብ ይነጥፍ ብምህላዉ፡ ነቲ ኣብ ደምበ ተቓውሞና ዘሎ  
ድኽመታት፡ ተወሳኺ ድኽመት ንክፍጠር ተርኡ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ዘሎ እዩ፡፡  

ኣባላት ደምበ ተቓውሞ ዝዀና ኣካላት፡ ኣብዚ ወቕቲ’ዚ ዝፍጠር ዘሎ ተሃዋሲ ፖለቲካዊ ኩነታት እናመከትና፡ 
ሀዝብታትናን ሃገርናን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ብምድሓን፡ ጉጅለ ህግደፍ ብምድምሳስ ደሞከራስያዊ 
ለውጢ ከነረጋግጽ ንክንበቅዕ፡ ኩላትና ተቓወምቲ ኣካላት ፍልልያትና ብምዕቃብ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ 
እናማሓደርና፤ ሓደ ኩላትና ተቓወምቲ እንሰማማዓሉ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር /ጽላል/ ክምስረትን ኣብኡ ዓሲልና 
ክንቃለስ ኣለና፡፡ ፖለቲካዊ ውድባት ድማ ኣብዚ ቃልሲ ሓጋዚ ፖለቲካዊ ተራ ክጻወታ መታን ክኽእላ፡ ሓደ 
ንፖለቲካዊ ውድባት ጥራሕ ዝሓቁፍ ግንባር ፈጢረን ክቃለሳ ኣድላዪ፡፡ ኣብ ምንጣፍ ዝርከብ ዘሎ ናይ ህዝብና 
ማዕበላዊ ምንቅስቓስ ድማ፡ ካብ ንህግደፍ ምቅዋም ንላዕሊ ዝዘለለ ዝተነጸረ ፖለቲካዊ ዕላማን ውዳበን 
ብምውናን፡ ምስ ወገናቱ ዝኾኑ ኣባላት ደምበ ተቓውሞ ሓቢሩን ተደጋጊፉን ክቃለስ፡ ደግሓኤ ብኣጋጣሚ‚’ዛ 
ታሪኻዊት ናይ ቃለሲ ዕለት’ዚኣ ጻዊዒቱ የመሓላልፍ፡፡  

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ነዚ ፈታኒ ዝኾነ ወቕቲ ዝፈጥሮ ተጽዕኖን ጸገማትን በዲሁ 
2ይ ሃገራዊ ጉባኤኡ ብዓወት ከሰላስል ምኽኣሉ፡ ዝምጎስን ዘተባባዕን እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ እዚ ዓወት’ዚ 
ንካልኦት ኣባላት ደምበ ተቓውሞ’ውን ንቃልሲ ዝሕግዝን ዘተባብዕን ምዃኑ ደ.ግ.ሓ.ኤ ይግንዘብ፡፡ በዚ 
ኣጋጣሚ’ዚ ኤሃባደለ ከም ዝሰፍሐ ጥሙር ሓይሊ ዝሓቖፈ ግንባርና መጠን፡ ኩሉ ተቓዋሚ ሓይሊ ዝዓስሎን 
ዝዋሳኣሉን ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር /ጽላል/ ክምስረት፣ ጎኒ ንጎኒ ምስ’ዚ ፖለቲካዊ ሓይልታት ጥራሕ ዝሓቁፍ 
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ግንባር ንክምስረት  ኤሃባደለ ልዑል ተርኡ ክጻወት እናተተስፈወ፡ ኣብ ዘካይዶ ቃልስን ጻዕርን ደ.ግ.ሓ.ኤ 
ፖለቲካዊ ተርኡ ክጻወት  ድልዊ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ   ከረጋግጽ ይፎቱ፡፡ 

ጉዳይ ዶብን መስርሕ ዘተ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘጋጥሞም ዘሎ ብደሆታት ብምስጋር፡ መዕለቢ  
ክረኽቡ ዝኽእሉ፡ ሕቶ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ከም ኣገዳሲ ኣጄንዳ ተታሒዙ፡ ካብ ፖለቲካዊ ምጣልዒ 
ካርታ ናይ ህግደፍ ምዃን ድሒኑ፡ ሎሚ’ውን እንተዀነ ብመሰረት ስምምዕ ውዕል ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን 
ዶብን፡ መፍትሒ ክረክብ ዝኽእልን ክረክብ ዘለዎን ምዃኑ ደግሓኤ ይኣምን፡፡ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ መዕለቢ 
ክግበረሉ ከም ዘለዎ ድማ ንዝምልከቶም ኣካላት ብኣጽንኦት የተሓሳስብ፡፡   

ጉዳይ መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ድማ፡ ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታትና ዝፈልጥዎም 
ኣጀንዳታት ተቐሪጾም፡ ካብ ምሽፍፋንን ሚስጢራዊ ኣገባብ ኣካይዳን ዝደሓኑ ኮይኖም፡ ናይ ክልቲኦም ኣሕዋት 
ህዝብታት ህልውን መጻእን ሓባራዊ ረብሓታት ብዘረጋግጽ፡ ግልጽን እዉጅን ዝኾነ መስርሕ ዘተ ክካይድ ከም 
ዝግባእ እዩ ደግሓኤ ዝኣምን፡ ዝድግፍን ዘተባብዕን፡፡ 

ኣብ መደምደምታ፣ 24 ግንቦት መዓልቲ ነጻነትና ንመበል 28 ዓመት እነኽብራ ዘለና፡ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ 
ካብ ህዝብታትናን እሙናት ኣባላቱን ሰዓብቱን ኣብ ደገን ውሽጥን ኣዐርዩ ተነጺሉን ተፈንፊኑን፣ዕድመ 
ስልጣኑ ንከናውሕ ክብል፡ ንናጽነትናን ልዑላውነትናን ዝፈታተን ብሂላዊ ኣንፍታት እናኣቀላቐለ፣ በቲ 
ግልጽነትን ውሕስነትን ገና ዘየርኣየ መስርሕ ዘተ ክኽወል እናፈተነ፣ብስም መዕረፊ ዘይረኸበ  ሕቶ ዶብ 
እናተመጻደቐ፣ተለኻሒሙ ናይ ምውዳቕ ሜላ ተሓንጊጡ ዕለተ-ውድቀቱ ኣብ ዝጽበየሉ ኩነታት ብሓደ ገጽ፣ 
በቲ ካልእ ገጽ ድማ፡ ደምበ ተቓውሞናን ሓፋሽ ህዝብታትናን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ቃልሶም ኣብ ልዕሊ 
ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዘወዓዕይሉን ዘሰፍሕሉን ተስፋ ዝህብ ናይ ቃልሲ ኩነታት ኣብ ዝራኣየሉ ትስፉው 
ኩነታት ኮይና ኢና እነኽብራ ዘለና:፡ 

ስለ ዝኾነ ውጹዓት ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ደቂ-ኣንስትዮ፡ መንእሰያትን ምሁራትን ካኣ ብፍላይ፡ ኣብ ጽላል 
ሰውራኹም መሊእኩም ብምዕሳል፡ ኣብ ዝተወደበ ተቓዋማይናን፡ ገና ክውደብ ኣብ ምንጥጣፍ ዝርከብ ዘሎ 
ብህዝባዊ ማዕበል ዝፍለጥ ተቓዋሚ ኣካሉን ካብ  ዘርእይዎ ዘለዉ ድኽመታት ተላቒቖም ልዑል ናይ ቃልሲ 
ተርኦም ክጻወቱ ኣብ ምግባር፡ ተሳትፎኹም ብምዕዛዝ ህዝብናን ሃገርናን ካብ ውድቀትን ምብትታንን 
ንምድሓን፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ ኣብ ሃገርና ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ሰጢሞም 
ብጽንዓት ክቃለሱ ንክበቕዑ መዳርግቲ ዘይብሉ ወሳኒ ናይ ቃልሲ ኣበርክቶኹም  ክትጻወቱ ደግሓኤ በዚ 
ኣጋጣሚ ታሪኻዊት ዕለት’ዚኣ ናይ ቃልሲ ጻዋዒታ ተቕርበልኩም። 

ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!  

   ውድቀት ንጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ!    

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደ.ግ.ሓ.ኤ) 

24 ግንቦት 2019 


