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ናብ መስራቲ ጉባኤ ምትእስሳር ደቂ-መታሕት ኤርትራ፡

ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ/ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ዝቐረበ መልእኽቲ፣

ዝኽበርኩም፡ ኣባላት መሪሕነት ምትእስሳር ደቂ-መታሕት ኤርትራ፣

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላት ምትእስሳር ደቂ-መታሕት ኤርትራ!

ዝኸበርኩም ኣባላት ኣሳናዳኢት ሽማግለ መስራቲ ጉባኤ!

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዕዱማት ኣጋይሽ!

ብቐዳምነት ኣሳናዳኢት ሽማግለ መስራቲ ጉባኤ ናብ ጉባኤኹም ክንሳተፍን፡ ውድባዊ መልእኽትና
ከነሕልፍን ንዝገበረትልና ዕድመ ብስም ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ገድላዊ
ምስጋናይ የቕርብ። ኣስዒበ መስራቲ ጉባኤኹም ኣብ ኣገደስቲ ሃገራውን ህዝባውን ዛዕባታት ብዕምቆት
ብምዝታይ፡ ህዝባዊ ቓልስና ንምዕዋት ዝሕግዙ ዕላማታትን እስትራተጅን ሕንጺጹ፡ ብዓወት ክዛዘም ዘለና
ሰናይ ትምኒት ክገልጸልኩም ንፎቱ።

ዝኸበርኩምን ዝኽበርክንን ተሳተፍቲ መስራቲ ጉባኤ!

መስራቲ ጉባኤኹም ዝካየደሉ ዘሎ ወቕቲ ክንመዝን ከለና፡ ኩነታት ህዝብታትናን ሃገርናን፡ ብሰንኪ ጸረ-
ህዝብን ደሞክራስን ገባቲ ስርዓት ህግደፍ እና ተኸተሎ ዝመጸን ዝቕጽለሉ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ኣዕናዊ
ፖሊስታትን ተግባራትን፡ ህዝብታትናን ሃገርናን ካብ ክሕልፍዎ ዝጸንሑ ሓደጋታት ናይ ብርሰትን
ጸገማትን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በጺሖም፡ ንስደት ከም ግዝያዊ መፍትሒ ናይ ጸገም ብምውሳድ ንኣሉታዊ
ሳዕቤኖም እናተሳቐዩ፡ ናብ ከቢድ ፖለቲካዊ ጭቆና፡ ቁጠባዊ ምዝመዛን ድኽነትን፡ ስእነተ-ፍትሕን
ተሳጢሖም ኣብ መንጎ ሂወትን ሞትን ብምዃን ሓሳረ መከርኦም ኣብ ምርኣይ ይርከቡ ኣለዉ።

ጸረ ህዝብን ጸረ ደሞክራስን ጨቛኒ ስርዓት ህግደፍ ድማ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ ብውሽጥን ብግዳምን ንዝበጽሖ
ዘሎ ቃልስን ብደሆታትን ምጽዋር ተሳኢንዎ፡ ናብ ኩሉ መዳያዊ ምድኻማትን ምቅላዓትን ተሳጢሑ፡
ዝሕዞን ዝጭብጦን ስኢኑ ተለኻኺምካ ናይ ምጥፋእ እከይ ተግባራት እናፈጸመ፣ ንሃገራዊ ልኡላውነትናን
መሬትናን ናብ ዋጋ-ዕዳጋ ብምውራድ ጉጅላዊ ጥቕምታቱ ኣብ ምምእራር ይርከብ ኣሎ።

በቲ ካልእ ገጽ ድማ፡ ብሕብረተ-ሰብ ዓለም ጸረ ሰብኣዊ መሰል ዝኾነ ኣረሜናዊ ተግባራቱን፡ ጠንቂ ስደት
ኤርትራውያን ምዃኑን ጭቡጥ ግንዛበ ካብ ምሓዝ ሓሊፉ፡ ኣብ ልዕሊኡ ጭቡጥ ፖለቲካውን ሕጋውን
ተጽዕኖ ንምግባር ዝሸባሽበሉ ኩነታት እዩ ዝምዕብል ዘሎ። ስለዚ መስራቲ ጉባኤኹም ንቓልሲ ሓጋዚ
ኣብ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዝካየድ ዘሎ። ስለ ዝኾነ፡ ጉባኤኹም ንጠንቂ ሓደጋታት ናይ ህዝብናን ሃገርናን፡
ኩሉ መዳያዊ ወጽዓናን ጸገማትናን ዝኾነ ስርዓት ህግድፍ ኣብ ምውጋድን ደሞክራስዊ ለውጢ
ንምትእትታው ዝሕግዙ ሓሳባትን ውጥናትን ተማያይጡ ብዓወት ክዛዘም ዘለና ሰናይ እምነት ንገልጽ።
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ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣባላት ጉባኤን ዕዱማት ኣጋይሽን!

ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብዝቐደሙ ተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓይልታት እዚ
ጐዲሉዎ ዘይበሃል ጭቆና፡ ጭፍጨፋን ብርሰትን ህልቂትን በጺሕዎምን ተሳቕዮምን እዮም። እዚ ወጽዓ’ዚ
ካኣ ኣብ ህዝብታት ኤርትራ፡ ዘይተመጣጠነ ማሕበረ-ቁጠባዊ ኩነታት ፈጢሩ፡ ብድኽነት፡ ምሃይምነትን
ድሕረትን ንክሳቐዩ ገይሩዎም እዩ። ሳላ ኣላሽ ከይበሉ ብዘካየድዎ ስሙር ቃልስን፡ ዝኸፈልዎ ከቢድ
መስዋእትን ግን፡ ሃገራዊ ልኡላውነቶም ከም ህዝብን ሃገርን ከረጋግጹ በቒዖም ነይሮም እዮም። እንተኾነ
ግን ጉጅለ ህግደፍ ባህርን ዕላማን ገዛእቲ ሓይልታት ብዝኸፍኤ መልክዑ ወሪሱ፡ ከቢድ ፖለቲካዊ ጭቆና፡
ቁጠባዊ ምዝመዛን ማሕበራውን ምምሕዳራውን ኣድልዎን በደላትን እናፈጸመ፡ ናይ ሕብረተ-ሰብና
ሓድነት ንምዝራግ፡ ሕድሕድ ኣተፋኒኑ ንምግጫው ዝዓለመ ፈላላዪ ሜላ ብምኽታል፡ ብስም “መሬት ናይ
መንግስቲ እዩ፣ ዲሞግራፍያዊ ምቅይያር ብምፍጣር ሰፈራ ናይ ህዝቢ” ብዝብል ገባቲ ሜላን
ንህዝብታትና መሬት ኣልባ ብምግባር ብምፍንቓልን ብድኽነትን ሕሰምን ክማስኑ ይገብር ኣሎ።

ንባህርያዊ ኣከናውና ናይ ህዝብታትና /ብሄራትናን ብሄረ-ሰባትናን/ ብምንጻግ ሰፍ ዘይብል ደርባዊ፡
ብሄራውን ሃይማኖታውን ጾታውን ወጽዓታት እናካየየደ፣ ኣብ ሃይማኖታውን ባህላውን እምነታትን
ልምድታትን ናይ ህዝብታትና፡ ኢዱ ብምእታው ምርኻስ እናፈጸመ፡ ንክብርታት ናይ ህዝብታትና ኣብ
ምፍራስን ምድዋንን ይነጥፍ ኣሎ። እዚ ኣብ መላእ ህዝብታት ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ወጽዓታት እዚ፡
ንህዝብታትና ብብደረጅኡ ዘሳቕይዎን ንምብትታን ዘሳጥሕዎን ዘለዉ ይኹኑ ዳኣምበር፡ እዚ ወጽዓታት’ዚ
ስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ፡ ኣብ ፍቶታትውን ማዕርነታውን ሓድነት ህዝብታታ እትምስረት ህዝባዊ
ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት ሃገረ ኤርትራ ፍታሕ ዝረክብ ምዃኑ ውድብና ይኣምን።

ስለዚ እዚ ካብ ነዊሕ ቀጥታዊ መግዛእታዊ ስርዓታት ዝጀመረ፡ ብዘቤታዊ ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ
ዝዓሞቖን ዘይተመጣጠነ፡ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጠባውን ናይ ህዝብታትና ጸገማት’ዚ መሊኡ ፍታሕ
ከም ዝረክብ ንተኣማመን። ስለዚ ምትእስሳርኩም፡ ምስ ኡሎም ህዝብታት ኤርትራን ፖለቲካዊ
ሓይልታቱን፡ ስቪካዊ ማሕበረ-ሰባቱን ኢድ-ንኢድ ተተሓሒዙ ኣብዚ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ናይ
ምድሓን እዋናዊ ዕማም’ዚ ልዑል ተራኹም ንክትጻወቱ ንጽውዕ።

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላት ጉባኤ!

ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ብምድሓን፡ ደሞክራስያዊ
ለውጢ ንምርግጋጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ቃልስና፡ ብሰንኪ ሕድሕድ ምንጽጻግ፡
ዘይምትእምምንን ዘይምውህሃድን ጸገማትን ሕመቓትን ናይ ደምበ ተቓውሞና ብሓፈሻ ህያው ብምህላዉ፡
ዕድመ ፖለቲካዊ ስልጣን መንግስቲ ህግደፍ ንክናዋሕ፣ ጭቆናን ጸገማትን ስደትን ናይ ህዝብታትና
ክኸብድን፡ ቀጻልነት ክህልዎን ዝገብር ዘሎ ተርእዮ ምዃኑ ሓቂ’ዩ።

ስለ ዝኾነ፡ ተቓወምቲ ሓይልታት ካብዚ እነርእዮ ዘለና ኩሉ መዳያዊ ድኽመታትን ጸገማትን ተላቒቕና፡
ካባና ዝሕተት ናይ ቃልሲ ኣበርክቶ ክንገብር ንኽንበቅዕ፡ ኣብ ነንሕድሕድና ግልጽን ቀጻልነት ዘለዎን፡
ናይ ምርድዳእ መድረኻት እናኸፈትና ክንዛተን፡ ጸገማትና እናፈታሕና፡ ዝተወሃሃደን ኣድማዕን ሃገራዊ
ሓይሊ ኮይና መታን ክንቃለስ ክንበቅዕ፡ እቶም ሓደን ተመሳሳልን ዕላማ ዘለና ውድባትን ሰልፍታትን
ብዘተኣማምን ደሞክራስያዊ መስርሕ ቃልሲ ኣቢልና ናብ ሓደን ዝተሓናፈጸን ውድብ ንክንመጽእ
ክንቃለስ’ዩ ይግባእ።

በቲ ካልእ ገጽ ድማ እቶም ኣብ መሰረታዊ እምነታትን ዕላማታትን ፍልልያት ዘለና ኣካላት /ውድባት/
ድማ፡ ፍልልያትና ዓቂብና ብደሞክራሲ እናማሓደርና፡ በቶም ዘራኽቡናን ዘሰማምዑናን ናይ ሓባር
ፖለቲካዊ ዕላማታት /ነጥብታት/ ኣብ ሓደ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ዓሲልና ብሓባር ተወሃሂድናን
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ተደጋጊፍናን ጸረ ህዝብን ጸረ ደሞክራስን ስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ ህዝብን ሃገርን ንምድሓንን
ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽን ዓቲብና ክንቃለስ ከም ዝግባኣና ንኣምን። ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ
ኪዳን ይኹን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ምስቲ ኩሉ ባዕላውን ወድዓውን ጸገማቶም
ከም ሰፋሕቲ ሃገራዊ ግንባራት መጠን፡ ብዝተሓተ መደብ ዕዮታት /ቻርተር/ ቆይሞም ኣብ ቃልሲ ዘለዉ
ህያው ግንባራት እዮም። ብፍላይ ካኣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ከም ናይ ብዙሓት
ውድባትን ሰልፍታትን ስቪካዊ ማሕበረ-ሰባትን ምሁራንን ደቀ-ኣነስትዮን መንእሰያትን ዝሓቖፈ ውዳበ
መጠን፡ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ዘጋጥምዎ ዕንቅፋታት ሰጊሩ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ዝብርኸሉ ቃልስታት
ክካየደሉ ዝግባእ እዩ። እዚ ብዓቢ ጻዕሪ ናይ ቃልሲ ዝተሰረተ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር’ዚ፡ ዘጋጥምዎ ጸገማት
ፈቲሑ ሰፊሕ ተሳትፎ ናይ ብዙሓት ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ጠርኒፉ ክጓዓዝ ንክበቅዕ፡ ኩሉ
ተቓላሳይ ኤርትራዊ ልሉይ ሓርበኛውን ደሞክራስያውን ተርኡ እንተተጻዊቱ ዘይዕወተሉ ምኽንያት
ኣይክህሉን እዩ ንብል።

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ምትእስሳር ደቂ-መታሕት ኤርትራ፡
ከም ኩሎም ተቓወምቲ ውድባትን ስቪክ ማሕበረ-ሰባትን ኣካልን ኣምሳልን ናይዚ ግንባር እዚ ብምዃን
ናይ ቃልሲ ተራኹም ክትጻወቱ ጸዋዒታ ከተመሓላልፍ ትፎቱ።

ኣብ መደምደምታ፡ መትእስሳር ደቂ-መታሕት ኤርትራ ኣብዚ ጉባኤ’ዚ ክንሳተፍን ውድባዊ መልእኽትና
ከነሕልፍን ንዝገበረልና ዕድመ እናመስገና፡ ጉባኤኹም ቃልስና ንምዕዋት ዘገልግሉ እስትራተጂታትን
ፖሊሲታትን ሓንጺጹ ብስኒትን ዓወትን ክዛዘም ዘለና ሰናይ ትምኒት ደጊምና እናገለጽና፡ ውድብና ሽግር
ሃገርናን ህዝብታትና ንምፍታሕ ኣብ ዝምልከቱ ዘራኽቡና ሃገራዊ ናይ ቃልሲ ዕማማት፡ ምስ
ምትእስሳርኩም ሓቢሩን ተደጋጊፉን ክቃለስ ድልዊ ከም ዝዀነ በዚ ኣጋጣሚ ክንገልጸልኩም ንፎቱ።

ዓወት ንመስራቲ ጉባኤ ምትእስሳር ደቂ-መታሕት ኤርትራ!

ውድቀት ንጸረ ህዝብን ደሞክራስን ስርዓት ህግደፍ!

ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!

ክብርን ሞጎስን ንስዋኣትና!

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ(ደ.ግ.ሓ.ኤ)
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