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ደምዳሚ መግለጺ፣ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ  

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ 

ጀጋኑ ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ! 

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ “ህዝብን ሃገርን ንድሓን ኩሉ 
ዓቕምታት ተቓላሳይ ህዝብና ንምውጋድ ስርዓት ህግደፍ ይቕናዕ” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖን 
ካልኦትን ካብ 20-24 መስከረም 2017 ብዓወት ተሰላሲሉ። እዚ ስነ-ጥበባውያን ጉጅለ ባህሊ ተዓጂቡ ብዝኽሪ 
ሰማእታት ዝጀመረ ታሪኻዊ ጉባኤ’ዚ ኣብ ጽንብል መኽፈቲኡ ቃል ኣሳናዳኢት ሽማግለን ቃል ውድብን 
ድሕሪ ምስማዕ፡ ብርክት ዝበሉ መሓዙት ውድባት ብኣካል ተረኺቦም መልእኽቶም ዘመሓላለፍሉ፡ ብኣካል 
ክርከቡ ዘይከኣሉ ከኣ ናይ ደገፍ መልእኽቶም ብጽሑፍ ዘመሓላለፍሉ እዩ ነይሩ። 

ኣብዚ ጉባኤ’ዚ ጉባኤኛታት ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም፡ ካብ ኢውሮጳ፡ ኣሜሪካ፡ ካናዳ፡ ካብ ዝተፈላለዩ 
ከባቢታት ኢትዮጵያን መደበር ስደተኛታት፡ ካብ ዞባ ሱዳን፡ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ኲኒን ቅኒቶን፡ ካብ ዕጡቓት 
ናይ ፕሮፖጋንዳን ውደባን ኣሃዱታት ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ተመሪጾም ዝተሳተፍዎ እዩ ነይሩ። ጉባኤ ኩሉ-
መዳያዊ ጸብጻብ ማእከላይ መሪሕነት ዘጠቓለለ ህልዊ ዓለማውን ከባብያውን ሃገራውን ኩነታት ብመንጽር 
ደሞክራስያዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ እንታይ ይመስል፡ ናበይ ኣንፈትከ የምርሕ ኣሎ? ብዕምቆት ድሕሪ 
ምምይያጥ፡ ኩሉ-መዳያዊ ውድባዊ ኩነታትናን ኩነታት ደምበ ተቓውሞ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ካኣ ኤርትራዊ 
ደሞክራስያዊ ኪዳንን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጥን ብዕምቆት ዘትዩ። ናይ ኦዲት ኮሚሽን 
ጸብጻብ’ውን ሰሚዑን ተመያይጡን። እዚ ጸብጻባት’ዚ ድሕሪ ምጽዳቕ፡ ንመጻኢ ሰለስተ ዓመታት ዝምራሓሉ 
ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መደብ-ዕዮን ሕገ-ህንጻን ብዕምቆት ተኻቲዑ ብምሉእ ድምጺ ኣጽዲቑዎ። 

ኣብ መደምደምታ ጉባኤ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ማእከላይ መሪሕነትን ኦዲት-ኮሚሽንን ብምምራጽ ብክልተ 
ህቡባት ስነ-ጥበባውያን ናይ ባህሊ ጉጅለታት ብዘቕረብዎ ጣዕመ-ዜማታት ድሙቕ ጽንብል ተሰንዩ ብዓወት 
ከም ዝተዛዘመ ንመላእ ኣባል ውድብናን ተቓላሳይ ህዝብናን ፈተውትናን ከነበስር ንፈቱ። 

ውጹዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ! 

ጉባኤ፡ ሃገርና ብሰንኪ ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ ናይ ዓፈናን ጭፍጨፋን ጻሕታሪ ኲናት ባህርያቱ ንሓደጋ 
ብርሰትን ምብትታንን ተሳጢሓ ምህላዋ ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታይ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኩሉ ዓቕምታት 
ሕብረተ-ሰብና ንምውጋድ ስርዓት ህግደፍ ከቕንዕ ብቐዳምነት ክረባበብ ከም ዘለዎ ብምርኣይ ውድብና ኣብዚ 
ዕዙዝ ተርኡ ክጻወት ወሲኑ። ብዘይኳ’ዚ ስርዓት ህግደፍ ንጸቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሕኡ ክብል ልዑላዊ 
መሬት ኤርትራ ንባዕዳውያን ዞባዊ ሓይልታት ተዓኣሲቡ ኣሕሊፉ ብምሃብ፡ ሃገርና ናይ ኲናት መነሃርያ 
ክትከውን ዝተፈላለዩ ወታሃደራዊ መደበራት ክተኽሉ ምፍቃዱ ጉባኤ ኣጥቢቑ ኮኒኑ። 

ጉባኤ፡ ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ ንኩሉ ቁጠባዊ ጽላታት ናይ ሃገር ገቢቱ ብምሓዝ ባህርያውን ሰብኣውን 
ሃብታ ብምምዝማዝ ማሕበረ-ቁጠባዊ ሂወት ሕብረተ-ሰብና ባይታ ዘቢጡ ብድሕረትን ድኽነትን እናተሳቐየ ኣብ 
ዘለወሉ ወቕቲ ባህርያዊ ድርቂ ተወሲኹዎ፡ ንሓደጋ ጥሜትን ሞትን ተሳጢሑ ይሳቐ ስለዘሎ ማሕበረ-ሰብ 
ዓለም ቅልጡፍ ረድኤት ክገብረሉ ተማሕጺኑ። 

ጉባኤ፡ ሕቶ ምሕዝነትን ሓድነትን ማእከላዊ ሕቶ ህዝብና ኮይኑ ዝጸንሐን ዘሎን ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘተየሉ፡ 
ውድብና ኣብዚ ሕቶታት’ዚ ናይ ኣረኣእያን ተግባርን ሓድነት ማእከሉ ዝገበረ መትከላዊ እምነቱ መሰረት 
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ብምግባር ኣብ ደምበ ተቕውሞ ኤርትራ ንምርግጋጾም ከካይዶም ዝጸንሐ ቃልስታት ድሕሪ ምምጓስ ሕጂ’ውን 
ንዝጸንሕዎ ዝምድንታት ከደልድሎም ወሲኑ፣ 

1. ምስ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ዕላማታት ዘለዎም ውድባት ነዚ ዕላማታት’ዚ ተገዛእቲ ኮይኖም ምስ ዝቓለሱን 
ካብ ሕሉፍ ዝፈሸለ ተሞክሮታት ትምህርቲ ዝቐስሙን ብሄራዊ ይኹን ሕብረ-ብሄራዊ ደሞክራስያዊ ውድብ 
ስሙር ደሞክርስያዊ ግንባር ክገብር፣ ካብዚ ሓሊፉ ምስ ሕብረ-ብሄራዊ ደሞክራስያዊ ውድብ ካኣ 
ብምውህሃድ ኣቢሉ ናብ ምትሕንፋጻዊ ሓድነት ክብጻሕ ከም ዝካኣል ኣረጋጊጹን ወሲኑን። 

2. ስሙር ሃገራዊ ግንባርና ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ከጋጥምዎ ዝጸንሑን ዘለዉን  ድኽመታት 
ብምርኣይ ዕቱ ሓባራዊ ገምጋም ድሕሪ ምግባር፡ ብኣራኣእያን ተግባርን ዝሰመረ ሓደ ሓያል ወቓዒ ሓይሊ 
ናይ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ስሙር ሃገራዊ ግንባር ክረጋገጽ ክቃለስ ወሲኑ። 

3. ሰፊሕ ስሙር ሃገራዊ ግንባርና /ጽላልና/ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዘጋጠምዎ 
ዕንቅፋታት ብዕምቆት ድሕሪ ምርኣይ ብመንገዲ ሰሚናር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣቢሊ ናብ ካልኣይ ሃገራዊ 
ጉባኤ ክበጽሕ ተበጺሖም ዘለዉ ስምምዓት ኣብ ምዕዋት ደግሓኤ ሎሚ’ውን ከም ትማሊኡ ብጽንዓት 
ክረባረብ ምዃኑ ጉባኤ ወሲኑ። 

ጉባኤ፡ ንተሳትፎ መንእሰያት፡ ደቀ-ኣንስትዮን ምሁራንን ኣብ ደሞክራስያዊ ተጋድሎና ኣመልኪቱ፡ ብዕምቆት 
ብምዝታይ ከመይ ተሳትፎኦም ይሕይል ብምርኣይ ኣገደስቲ ውሳነታት ኣማሓላሊፉ። 

ወታሃደራዊ ክንፍታት ዘለዎም ሓይልታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝተመያየጠሉ ከመይ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም 
ይሰርሑን ንጡፍ ተረኦም ይጻወቱን ብዕምቆት ዘትዩ። 

ጉባኤ፡ ስደተኛ ህዝብና  ዘጋጥሙዎ ዘለዉ ናይ ሞትን ሂወትን ሓደጋታትን ሕጋውን ፖለቲካውን ዑቚባ ናይ 
ምርካብ ጸገማትን ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታይ ሽግራቶም ኣብ ምቅላል ክውሰዱ ዘለዎም ስጉምትታት ርእዩን 
ኣገደስቲ ውሳነታት ኣመሓላሊፉን። 

ንኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ንምህሳስን ሃገር ንምብትታንን በብግዚኡ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ዝጋሃዱ ዘለዉ 
ናይ ሃገራዊ ስራዝነት ኣንፈታትን ኣሉታዊ ተርእዮታትን ብዕምቆት ድሕሪ ምዝታይ ብትሪ ክምከቱ ከም 
ዘለዎም ጉባኤ ኣራጋጊጹ።  

ጉባኤ፡ ውድብና ብቑጠባ ነብሱ ንምኽኣል ይኹን ኣብ ኩሉ-መዳያዊ ቃልሲ ዓቕምታቱ ክብ ከብል፡ ዘይሕለል 
ጻዕርታት ከካይድ ከም ዘለዎ ወሲኑ። ጉባኤና ብዓወት ኣብ ፍጻመ ክበጽሕ መላእ ኣባላትና ዝገበርዎ ቁጠባዊ 
ኣስተዋጽኦ ኣሞጒሱ። ከምኡ’ውን ጀጋኑ ናይ ፕሮፖጋንዳን ውደባን ዕጡቓት ኣሃዱታትና ምስቲ ኩሉ ብጸረ-
ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ስርዓት ህግደፍ ዝካየድ ስለያዊ መጥቃዕታት እናመከቱ ኣብ ኩሉ ውድባዊ መዳያት 
ዝገብርዎ ውፉይ ሓርበኛዊ ተረኦም ኣሞጒሱ።  

ኣብ መደምደምታ፡ ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ብሓፈሽ፡ ብፍላይ ካኣ ንህዝብን መንግስትን ክልላዊ 
ምምሕዳር ትግራይን ዞባ ማእከልን ጉባኤና ብዓወት ክዛዘም ንዝገበርልና ምድግጋፍ ልዑል ምስንጋንኡ 
ኣቕሪቦ። 

ዓወት ንሓርነታዊ ቅልስና! 

ውድቀት ንጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ! 

ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስውኣትና! 

ካልኣይ ወድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ! /ደግሓኤ/ 

24 መስከረም 2017 


