ናይ ደገፍ መ ል እኽቲ ደሞ ክራ ስያዊ ግንባር ሓ ድ ነት ኤ ርት ራ
ኣብ መ ኽፈቲ 4ይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ዲ ሞ ክራ ስያዊ ው ድ ብ ዓፋር ቀይ ሕ ባሕ ሪ ዝቕ ረበ

ዝኸበርካ ኣቦ መንበርን ኣባላት መሪሕነት ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ፡
ዝኸበርኩም ኣባላት ኣሰናዳኢት ሽማግለ

4ይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ፡

ዝኽበርኩም ተወከልቲ ኣመሓደርቲ ዓድታትን ሸኻትን ህዝቢ ብሄረ ዓፋር፡
ዝኸበርኩም ተወከልቲ ህዝባዊ ማሕበራት ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ፡
ዝኸበርኩም ተወከልቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡
ዝኸበርኩም ተወከልቲ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና፡
ዝኸበርኩም ኣባላት ኮንፈረንስን ዕዱማት ኣጋይሽን፡
ብቐዳምነት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ናብዚ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ብሄራዊ ክልላዊ ምምሕዳር
መንግስቲ ዓፋር ዝኾነት ሰመራ ዝኽፈት ዘሎ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ተረኺብና መልእኽትና ክነሕልፍ
ንዝገበረትልና ዕድመ ብስም ዲሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ልዑል ምስጋና
ክነቕርብ ንፈቱ። እዚ ን4ይ ግዜ ዝጋባእ ዘሎ ህዝባዊ ኮንፈረንስ’ዚ ብዓወትን ኣሳልጦን ክወጽእ
እናተመነና ብሓፈሻ ንዲሞክራስያዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ብፍላይ ከኣ ብብሄራውን ደርባውን
ወጽዓታት ስርዓት ህግደፍ ማሲኑ ንዘሎ ጅግና ተቓላሳይ ህዝቢ ብሄረ ዓፋር ውድቡ ዲሞክራስያዊ
ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ቃልሱ ዘሐይለሉን ዘቃላጥፈሉን መደባትን ውሳኔታትን ሒዙ ክወጽእ
ምንዮትና ወሰን የብሉን።
ዝኸበርኩም ኣባላት ኮንፈረንስን ዕዱ ማ ት ኣጋይሽን፡
እዚ ሎሚ ን4ይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ኮንፈረንስኩም ኣብ ዝጋባኣሉ ዘሎ ህሞት ህዝብታት
ኤርትራን ተቓለስቲ ሓይልታቱን ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣለዉ ብሕጽር ዝበለ ምርኣይ
ኣገዳሲ ይመስለና።
ጸረ-ህዝብን ጸረ-ዲሞክራስን ጨፍጫፊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 23 ዓመታት ብውሽጥን
ብደገን ብክኽተሎ ዝጸንሐን ዘሎን ኣዕናዊ ፖሊሲታቱ ህዝብታት ኤርትራ ፖለቲካውን ቁጠባውን
ማሕበራውን ህይወቶም ምምራሕ ስኢኖም ኣደዳ ሕሰም ናይዚ ቁልውላው’ዚ ኮይኖም ንሓደጋ
ተሳጢሖም ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ናይ ምድሓን ሕቶ ኣብ ቅድሚ ህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ
ሓይልታቶምን ተደቂኑ ዘሎ ህጹጽ ግዜ ዘይህብ እዋናዊ ተባራዒ ሕቶ ኮይኑ ምህላዉ እዩ።
ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ተኣፋፊ ኩነታት ስርዓት ህግደፍ ሕጂ እውን ተስፋ ከይቆረጸ ህይወት
ዘሪኡ ንናይ ጭቆና መሓውራቱ ክጸጋግንን ዕምሪ ስልጣኑ ከናውሕን ዳግማይ ሕውየት ህዝባዊ ግንባር
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ብዝብል ብሕሉፍ ሓርበኛ ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር እናኮማስዐ ወግሐ ጸብሐ ክምድርን ዝተፈላለዩ ናይ
ዳንኬራታት ፌስቲቫላት ክውድብን ክሳብ ንሓርበኛዊ ታሪኽ ናይ ቦለኛ ከይተረፈ ዳግም ከለዓዕለሉ
ዘይፈንቀሎ እምኒ የለን። ካብዚ ሓሊፉ እውን ሕንኽ ከይበለ ነቲ ብዙሕ ዝተጃህረሉን ኣብ 97 ዝነደፎ
ቅዋም ኣብ ከብሒ ደርብዩ እንደገና ንሃልኪ ካልእ ቃዋም ክነድፍ ምዃኑ እውን ምግላጹ እዩ።
እንተኾነ እቲ ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ናይ ሃገርና ግን ነዚ ሕሱር ዝኣረገ መታለሊ
ሜላታት’ዚ እንትርፎ ውሑዳት ብግዝያዊ ረብሓታት ዓይኖም ዝዓወሩ መጋበርያታቱ እንተዘይኮይኖም
ኣብቲ ዝሰፍሐ ክፍልታት ሕብረተሰብናስ ሕጂ ንዕኡ ዝጸውር ባይታ የለን። ኣብ ወጻኢ ክፈታትኖ
ዝጸንሐን ዘሎን ፌስቲቫላትን ዘጋጥሞም ዘሎ ተቓውሞታትን ምፋሻሎምን ብውሽጢ ናይ 21 ጥሪ
ምንቅስቓስ ስርሒ ፎርቶን ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣቡናት ተባዕን ቆራጽን ህዝብን ሃገርን
ናይ ምድሓን ሓርበኛዊ ጸዋዒት ሓደ መርኣያ ናይቲ ህዝብና ክሓልፎ ዝጸንሐን ዘሎን ናይ ጭቆና
ኣርዑት ጥርዙ ሓሊፉ ምህላዉ ዘመላኽትን ናይ ዝርኤ ዘሎ ተቓውሞን ጽዑቕ መርኣያ እዩ።
እቲ ዝስደድ ኤርትራዊ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ምስቲ ኩሉ ዘጋጥሞ ሓደጋታት መዓልቲ መዓልቲ
ብብዝሒ ይውሕ ምህላዉ’ውን ሓደ መርኣያ ናይ ብርሰትን ምብትታንን ሓደጋ ይኹን ደኣ እምበር
ብኻልእ ገጹ ባይታ ናይ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ክንደይ እናተጸንቀቐ ይኸይድ ምህላዉ’ውን
ዘርኢ እዩ።
ጭቡጥ ወድዓዊ ኩነታት ሃገርና ንለውጢ ብሱል ኣብ ዝኾነሉ ህሞት በዓል ቤታዊ ኩነታት ደንበ
ተቓውሞ ኤርትራ ነዚ ምቹእ ናይ ቃልሲ ባይታ’ዚ ኣብ ረብሕኡ ንምውዓል ዛጊት ተደላዲሉ ናብ
ዝሓሸ ናይ ቃልሲ ብራኸ ክሰጋገር ኣይከኣለን። እዚ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ባዶነት ሃጓፍ’ዚ ነቲ
ናይ ምብትታን ሓደጋ ከቢድ ይገብሮ ጥራሕ ዘይኮነስ ኤርትራ ከም ሃገር ፍሽልቲ ሃገር ናይ ምዃና
ዕድል እውን ዝሰፍሐ ምዃኑ እዩ እቲ ብዓቢኡ ዘሻቕልን ዘተሓሳስብን ዝኸውን።
ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሓይልታቱን ስቪካዊ
ማሕበረሰባቱን ካብ ሕድሕድ ምንጽጻግን ዘይምክብባርን ጸቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ሕሳባት ድሒኑ
ሓድነትን ዲሞክራስያዊ ኣትሓሳስባን ክጉልብትን ህዝብን ሃገርን ማእከሎም ገይሮም ብቐዳምነት
ክረባረብሉ እንተዘይበቒዖም እቲ ሓደጋ ምኽሳቱ ኣይተርፍን። ኣብ ውሽጢ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝኽሰቱ ጸገማትን ዝሓልፍዎ ዕንቅፋታትን ባይቶ ካብ ኣበጋግስኡ ኣትሒዙ
ኣብ መስርሕ ሓቊፍዎ ዝኸደን ዝተደጋገሙ ጸገማትን እናተሓቑነን እናተሓላለኸን ዝመጸ ይኹን ደኣ
እምበር ብወሳንነት ሓደ መርኣያ ናይቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ጸገም መንጸብረቕታን ብቑዕ ኣመራርሓ
ምስኣኑን ኮይኑ ነዚ ንምዕጻፍ ክሕግዝ ዝኽእል እናተጎጃጀልካ ሕሉፍ ኣሉታዊ ተመኩሮታት ካብ
ምድጋም ድሒኑ ምቅልጣፍ ምቋም ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ጽላል ህጹጽ እዋናዊ ዕማም
ክኸውንን ብሓደ ኣንፈት ክጎዓዝን እንተበቒዑ ብውሑዱ ነዚ ጸገማት’ዚ ክሰግር ኣብ ምእላዩ ብጥርኑፍ
መንገዲ ሓጋዚ ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል ደግሓኤ ይኣምን።
ዝኸበርኩም ኣባላት ኮንፈረንስን ዕዱ ማ ት ኣጋይሽን፡
ኤርትራ ናይ ብሄራትን ብሄረ ሰባትን ብዙሕነታዊት ሃገር እያ ጥራሕ ዘይኮነስ ሃይማኖታውን ባህላውን
ብዙሕነት ተተኣናግድ ሃገር እውን እያ። እዘን ብሄራትን ብሄረ ሰባትን እዚኣተን ብሰንኪ ተበራረይቲ
ናይ ባዕዳውያን መግዛእታዊ ሓይልታት ተመጣጣኒ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ምዕባለ
ኣይጸንሐንን። ተቓላሳይ ህዝቢ ብሄረ ዓፋር ሓደ ካብተን በዚ ናይ ዘይተመጣጠነ ምዕባለ መግዛእታዊ
ሓይልታት ንድሕሪት ክጉተቱን ከይምዕብሉን ተደቚሶም ካብ ዝጸንሑ ብሄራትን ብሄረሰባትን
/ህዝብታት ኤርትራ/ ሓደ እዩ።
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ምእንቲ ሰብኣዊ ክብሩን ብሄራዊ መንነቱን ክረጋገጸሉ ከምቶም ኩሎም ህዝብታት ኤርትራ ሓራን
ዲሞክራስያዊትን ሃገረ ኤርትራ ክትረጋገጽ ኣብቲ ጽንኩር ሓርበኛዊ ሰላማውን ብረታውን ተጋድሎ
ህዝብታት ኤርትራ ከቢድ መስዋእቲ ካብ ዝኸፈሉ ሓደ እዩ። ኣቦና ገዲም ተቓላሳይ መሓመድ
ዑመር ኣኬቶ ኣብ ታሪኽ ሓርነታዊ ሓርበኛዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መድረኽ ምውሳን መሰል
ርእሰ ውሳኔ ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ምእንቲ ነጻን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ንምርግጋጽ ዝገበሮ ጻዕሪ
ካብቶም ልሉያት ሓርበኛታት ኤርትራ ዝኾኑ ምስ ጀጋኑ ስዉኣት ሓርበኛታት ተቓለስቲ ኣቦታት
ከም በዓል ወልደኣብ ወልደ ማርያም ኢብራሂም ሱልጣን፡ ዓብደልቃድር ከቢረ ራእሲ ተሰማ
ኣስመሮም ወዘተ ዝኣመሰሉ ዝስርዑ ዓበይቲ መራሕቲ ሓደ ካብ’ቶም ንዘለኣለም ታሪኽ ዘይርስዖ
ሓርበኛ ጽኑዕን ውፉይን ምንባሩ ከም ኣብነት ዝጥቀስ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ መስርሕ
ሰላማውን ብረታውን ተጋድሎ ህዝቢ ዓፋር ዝኸፈሎ ከቢድ መስዋእቲ ከምዚ ይኹን ደኣ እምበር
ንህላወ ብሄራትን ብሄረሰባትን ኤርትራ ዝኸሓደ ስርዓት ህግደፍ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብሄረ ዓፋር
ዘስካሕክሕ ብሄራውን ደርባውን ጭቆና ክወርዶን እተን ዝርካበን ዕለታዊ መነባብሮኡ ክዕንግለለን
ክዋፈረለን ዝጸንሐ ውሱን ናይ ማሕረስን ሰፊሕ ናይ መጓሰን ናይ ንግድን ምግፋፍ ዓሳን ማእቶት
ጨውን ከርተት እንዳበለ ክናበረለን ዝጸንሐ ኮይነን ኣብአን እውን እንተኾነ ነጻ ተጠቃማይ ናይ
ፍርያቱ ከይኸውን ብመዝማዚ ስርዓት ህግደፍ እናተገበታ ህዝቢ ዓፋር ንሓሳረ መከራ ተሳጢሑ ከምቲ
ኩሉ ኤርትራዊ ዘጋጥሞ ዘሎ ክስደድን ናይ ስደት ኣበሳ ኣብ ዝተፈላለየ ዓድታት እናጋጠሞ ዝርከብ
ዘሎ እዩ።
እዚ ከምዚ እናኾነ እከሎ ህዝቢ ብሄረ ዓፋር ነዚ ናይ ስርዓት ህግደፍ ናይ ጭቆና ኣርዑት’ዚ ኢዱን
እግሩን ኣጣሚሩ ኣሜን ኢሉ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ እውን እንተኾነት ኣይተምበርከኸን፡ እንታይ ደኣ
ካብ ብጊሓቱ ኣትሒዙ ምእንቲ ሰብኣዊ ክብሩ ክብልን ብሄራውን ማዕርነታውን መሰሉን ኣብ ሓራ
ዲሞክራስያዊት ሃገረ ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳኔኡ ክሳብ ምንጻል ቅዋማዊ ውሕስነት ረኺቡ
ክኽበረሉ እዩ፡ ውድቡ ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ተመስሪቱ ነዊሕ ዓመታት ኣብ
ሓያል ናይ ቃልሲ ጥምጥም ኣትዩ ምስ ኣሕዋቱ ናይ ደንበ ተቓውሞ ሓይልታት ኤርትራ ኢድ
ንኢድ ተተሓሒዙ ከይተሓለለ ብጽንዓትን ቆራጽነትን ክቃለስ ዝጸንሐን ዘሎን።
ዲሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ዲሞክራስያዊ ፍቶታዊ ሓድነት ብሄራትን
ብሄረሰባትን ህዝብታት ኤርትራ ክዕቆብ ዝከኣል ዘይተጓደለ ብሄራዊ ዲሞክራስያዊ መሰላቶም ምስ
ዝረጋገጽ እዩ ኢሉ ይኣምን። በዚ መሰረት ጭቁናት ብሄራትን ብሄረ ሰባትን ህዝብታት ኤርትራ ናይ
ገዛእ ርእሶም ዕድል ብገዛእ ነብሶም ናይ ምውሳን መሰል ክህልዎም ዝኽእል ኣብ ልዕሊ መቓብር ጸረህዝቢ ስርዓት ህግደፍ ዝምስረት ህዝባዊ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ናይ ብሄራትን ብሄረ
ሰባትን ህዝብታት ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳኔኦም ንኽረጋገጽ ክሳብ ናይቲ ብሄር ወይ ብሄረ ሰብ
ህዝቢ ነጻ ምርጫን ውሳኔን ብሪፈረንዱም ዝመረጽዎ ንኽውስኑ ይሕሸና እዩ ዝብልዎ ክወስዱን
መሰሎም ብዘይገደብ ክረጋገጸሎምን ብመትከል ዝኣምንን ንተግባራውነቱ ዝቃለስን ህዝባውን
ዲሞክራስያውን ውድብ እዩ። እዚ ክረግገጽ እንተበቒዑ ናይ ህዝብታት ኤርትራ ብሄራትን ብሄረ
ሰባትን ሓድነት ኣብ ድሌት ዝተሞርኮሰ ሓድሽን ድልዱልን መሰረት ዝረጋገጸሉ ኮይኑ ነዚ ዝዕንቅጹ
ብሄራዊ ትምክሕትን ብሄራዊ ጽበትን ክውገዱ ብቐጻሊ ብምቅላስ ኣብ ፍጻሜ ክበጽሑ ከም ዝኽእሉ
ደግሓኤ ብጽንዓት ይኣምንን ይቃለስን።
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ዝኸበርኩም ኣባላት ኮንፈረንስን ዕዱ ማ ት ኣጋይ ሽን፡
ራብዓይ ህዝባዊ ኮንፈረንስኩም ንመላእ ተባላሕቲ ዓቕምታት ተቓላሳይ ህዝቢ ብሄረ ዓፋር ኣብ
ውሽጥን ኣብ ስደትን ንዘለዉ ኣተሓባቢሩ ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ርሱን ናይ
ቃልሲ ተጋድሎ ኣብ ፖለቲካውን ህዝባውን ማሕበራውን ዲፕሎማስያውን መዳያት ጥራሕ ዘይኮነስ
ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ እውን ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ልሉይ ተራ ካብ ዝጻወቱ ዘለዉ
ውድባትና ሓደ ብምዃኑ ኣብዚ መዳይ’ዚ ደልዲሉ ንኽወጽእን ሓያል ወቓዒ ኮይኑ ዓወት መድረኽ
ዲሞክራስያዊ ተጋድሎና ኣብ ምቅልጣፍ ዓቢ እጃም ክህልዎ ከም ዝኽእል ብምእማን እዚ ህዝባዊ
ኮንፈረንስ’ዚ ልዑል ጠመተ ሂቡ ክዝትየሉ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ንርኢ።
በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ንህዝብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋርን መንግስቲ ኢትዮጵያን ናብዚ ከባቢ’ዝን
ካልእ ከባብታት ኢትዮጵያን ንዝስደድ ዘሎ ህዝብና እናተቐበሉ ክገብርዎ ንዝጸንሑን ዘለዉን
ምትእንጋድን ምትሕግጋዝን ንፍትሓዊ ቃልስና ዝህብዎ ዘለዉ ድጋፍን ልዑል ምስጋናና ክነቕርበሎም
ንፈቱ።
ኣብ መደምደምታ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ንዝገበረትልና ዕድመ ደጊምና እናመስገንና ደግሓኤ ሕጂ
እውን ዝምድናኡ ምስ ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ኣጠናኺሩ ክቕጽለሉ ምዃኑ በዚ
ኣጋጣሚ’ዚ ደጊምና ክነረጋግጸልኩም ንፈቱ።
4ይ ህዝባዊ ኮንፈረንስኩም ድማ ብዓወት ንኽዛዘም ዘለና ሰናይ ትምኒት ደጊምና ንገልጽ።
ዓወት ን4ይ ህዝባዊ ኮንፈረንስኩ ም !
ዓወት ንሓ ርነታ ዊ ቃ ል ስና !
ው ድ ቀት ንጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ !
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስው ኣት ና !!

ደሞ ክራ ስያዊ ግንባር ሓ ድ ነት ኤ ርት ራ
09 ነሓ ሰ 2014
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/ደግሓ ኤ /

