ብምኽንያት መበል 53 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ
ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ
ህዝብታት ኤርትራ ምእንቲ ሰብኣዊ ክብሮምን ሃገራዊ መንነቶምን ክብሉ ኣንጻር ተኸታተልቲ ባዕዳውያን
ገዛእቲ ኣብ ዘካየድዎ ሓርነታዊ ተጋድሎ ምእንቲ መሰል ርእሰ ውሳኔኦም ዝተኻየደ ሰላማዊ ቃልሲ ኣብ
ዕጹው ደረጃ ኣብ ዝበጽሓሉን ብሓይሊ ናይ ምንብርካኽ ሓደጋታት ኣብ ዘጋጠሞምን መድረኽ እዩ ከም ናይ
መጠረሽታ ኣማራጺ ብረት ኣልዒሎም ፍትሓዊ ሕቶኦም ክምልሱ ዝወሰኑ።
በዚ መሰረት ከኣ እዩ ከም ሎሚ መዓልቲ ባሕቲ መስከረም ቅድሚ 53 ዓመታት ብ1961 ዓ.ም ብረታዊ
ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ዘበሰሩ። ህዝብታት ኤርትራ ኣብዛ ክብርቲ መሰጋገሪት ታሪኽዊት መዓልቲ
እዚኣ እምቢ ንመግዛእቲ ኢሎም ነጻን ሉዑላዊት ሃገረ ኤርትራን ሓራ ዝኾኑ ህዝብታታን ናይ ምርግጋጽ
እስትራተጂ ተሓንጊጦም ብዞባውን ኣህጉራውን ወዲታትን ዓመጽን ዝተጎበጠ መሰሎም ተገዲዶም ብዓመጽ
ክፈትሕዎ ምውሳኖም ኣብ ታሪኽ ቃልስታት ህዝብታት ኤርትራን ዓለምን ኣገዳሲ ምዕራፍ ዝሕዝ እዩ።
እዛ ክብርቲ ታሪኻዊት ዕለት እዚኣ እዚ ድሕረ ባይታ እዚኣ እዚ ክቡር ዕላማታት ስለ ዝሓዘት እዩ ዓመት
ዓመት ብኽብሪ ክንዝክራን ሕድሪ ሰማእታት ከይነዕብር መብጽዓ እንኣትወላን ዕለት ኮይና ንዘለኣለም
እናተዘከረት እትኽበር ዘላ። ናይዚ ዓመት’ዚ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ኣብ ትሕቲ ከመይ
ዝኣመሰለ ኩነታት ኮይንና ኢና እነኽብራ ዘለና ቁሩብ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለና።
ህዝብታት ኤርትራ ከም ሓደ ስሙር ሕብረተሰብ መጠን ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ንምውጻእ ዝተማልአ
ሃገራዊ ናጽነትን ሉዑላውነትን ንምርግጋጽ ኣንጻር ዝተፈላለዩ ተበራረይቲ መግዛእታዊ ስርዓታት ንከባቢ ሓደ
ዘመን ክቃለሱ እንከለዉ እቶም ኩሎም ብባዕዳውያን ገዛእቲ ብኹሉ መልክዓት ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸሙ
ዝነበሩ ግፍዕታትን ኣድልዎን ኣብ ነጻ ኤርትራ ብዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክድገም ድሌትን ትጽቢትን
ኣይነበሮምን።
ናይ ፖለቲካ፡ ብሄር፡ ሃይማኖትን: ናይ ጾታ ማዕርነትን፡ ናይ ህይወት ድሕነትን ቅዋማዊ ውሕስነትን ክህልዎም
እዩ ትጽቢታቶም ዝነበረ። በዚ መሰረት ከኣ ናይ ኩሎም ብሄራትን ብሄረ ሰባትን ዜጋታትን ዘይተጓደለ
ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰል ዘኽብርን ፍትሓውን ዲሞክራስያውን ምምቕራሕ ፖለቲካዊ ስልጣንን፡
ፍትሓዊ ምክፍፋል ሃገራዊ ሃብትን ዘረጋግጽ ኣብ ሰፊሕ ማሕበረ-ፖለቲካዊ ናይ ህዝብታትና ዝተሰረተ
ዲሞክራስያዊ ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓት ምትካል እዩ ነይሩ ትጽቢታቶም።
ልዑላዊት ሓራ ዝኾነት ሃገረ ኤርትራ ናይ ህዝብታት ዘይተጓደለ ዲሞክራስያዊ መሰል እተኽብር ጥራሕ
ዘይኮነስ ምስ ኩሎም ናይ ጎረባብቲ ህዝብታትን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ማዕርነታትን ምክብባርን ዝተመስረተ
ማሕበራዊ መነባብሮን ምዕባሌን ክህልዎም እዩ ነይሩ ትጽቢታቶም። ኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ናይ ሓርነት
ባህግታት’ዚ ብሰንኪ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ዲሞክራስን ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ በርዒኑ ዓወቶም ካብ ተራ ሃገራዊ
ናጽነት ንላዕሊ ክሓልፍ ኣይከኣለን። ስለ ዝኾነ ከኣ እዩ ህዝብታት ኤርትራ ን23 ዓመታት ዝኣክል ኣብ
ትሕቲ ኣርዑት ናይ ጭቆና ስርዓት ህግደፍ ተቖሪኖም ብኹሉ ሸነኻቱ ብፖለቲካዊ፡ ማሕበራውን ቁጠባውን
ቅልውላው እናተሓመሱ ዕለታዊ ማሕበራዊ ናብራኦም ኣብ ምምራሕ ተጸጊሞም ስደት ከም እንኮ መፍትሒ
ብምርኣይ ብብዝሒ ክስደዱን ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ክሳጥሑን ክኾኑ ዝጸንሑን ዘለዉን።
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እዚ ናይ ብርሰት ሓደጋ’ዚ ከኣ በጺሕዎ ዘሎ ጥርዚ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንሓደጋ ኣሳጢሑ ንምብትታን
ዝዕድም ብምዃኑ ንህልውን ቀጻልነትን ሃገረ ኤርትራ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ሕቶ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ህጹጽ
እዋናዊ ጻውዒት ኮይኑ ኣብ ዘሎ ወቕቲ እዩ እዛ ታሪኻዊት ናይ ጅግንነትን ሓርበኝነትን ናይ መኸተ ዕለት
ባሕቲ መስከረም እንዝክራ ዘሎና። ብርግጽ እዛ ናይ መኸተን ጅግንነትን ታሪኻዊት መዓልቲ እዚኣ ሎሚ
ባሕቲ መስከረም ክነኽብር እንከለና ህዝብታት ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ንሰብኣዊ ክብሮምን ሓርነቶምን
ዘይምብርከኹ ህዝብታት ምዃኖም ዘመስከሩ ይኹኑ ደኣ እምበር ነዚ ቅዱስ ዕላማታት’ዚ ንምርግጋጽ ሓንቲ
ደቒቕ እውን ትኹን እፎይ ከይበሉ ዝተሰውኡ ጀጋኑ ሰማእታት እናዘከርና ሕድሮም ክነማልእ መዓንጣና
ሸጥ ኣቢልና ንቃልሲ እንሕርነላ ታሪኻዊት መዓልቲ ምዃና እውን ኢና ንባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ
ተጋድሎ ክነብዕላ ዝህልወና።
ወድዓዊ ኩነታት ሃገርና ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ኣብ ዘለወሉ ህሞት ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ብኡ
መጠን ዝስከሞ ታሪኻዊ ሓላፍነት ከቢድ ምዃኑ ዘማትእ ኣይኮነን። ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ጉዳይ
ቀዳማይ መድረኻዊ ዕማምና ክኸውን ኩሉ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለስ ዘበለ ሓይሊ ብዝተሓተ ነጥቢ
ኣንጻር ስዓት ህግደፍ ኣብ ዝግበር ተጋድሎ ካብ ምንጽጻግን ዘይሃናጺ ውድድራትን ድሒኑ ኩሉ ዓቕምታቱ
ኣንጻር ቀዳማይ ጸላኢ ከቕንዕ እዋናዊ ጠለብ ህዝብታትና ምዃኑ ልዑል ትኹረት ሂቡ ክሰርሓሉ ዘለዎ
ይጽነሓለይ ዘይበሃል ታሪኻዊ ሓላፍነት እዩ። እቲ ብደረጃ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
/ኤ.ሃ.ባ.ዲ.ለ/ ተጠርኒፉ ዘሎ ናይ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዓቕምታት ውሽጣዊ ካልኣዊ ጸገማቱ ኣልዩ ናብ
ዝሓሸ ናይ ቃልሲ ባይታ ክሰጋገር ኩሉ ዝከኣሎ ጻዕርታት ክገብር። ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ጽላል
ብቕልጡፍ ክምስረትን ባይቶ ብሓደ ኣንፈት ክጓዓዝን ተርኡ ክጻወትን ደ.ግ.ሓ.ኤ ዕዙዝ ምዃኑ በዚ
ኣጋጣሚ’ዚ ከዘኻኽር ይፈቱ።
ተራ መንእሰያት፡ ደቂ ኣነስትዮን ምሁራንን ኣብ ምዕዋት ደሞክራስያዊ ተጋድሎ ዕዙዝ ብምዃኑ ብዝተወደበ
መልክዕ ልዑል ግዲኦም ክጻወቱ ኩሉ ሸነኻዊ ጻዕርታት ክግበር ደ.ግ.ሓ.ኤ በዛ ኣጋጣሚት ዕለት’ዚኣ ጻውዒቱ
የቕርብ።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህግደፍ ኮይኖም ሓሳረ-መከረኦም ዘሕልፉ ዘለዉ ውጹዓት ህዝብታትን
ጭቁናት ኣባላት ምክልኻል ሰራዊትን ኣመንቲ ዝተፈላለያ ሃይማኖታትን ህዝብን ሃገርን ካብ ብርሰትን
ምብትታንን ንምድሓን ኣብ ውሽጢ እዚ ኩሉ ናይ ጭቆና ኣርዑት ኮይኖም ህይወቶም ኣወፍዮም ጸዋዒት
ዝገበሩ ናይ ካተሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ኣቡናት በዛ ናይ መኸተን ጽንዓትን ክብርቲ መዓልቲ ባሕቲ
መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ እዚኣ ኣሰሮም ክስዕቡ ደ.ግ.ሓ.ኤ ሕጂ እውን
ደጊሙ ጻውዒቱ የቕርብ።
ዕላማታት ባሕቲ መስከረም ንዘለኣለም ከቢሮም ይንበሩ!!
ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!!
ውድቀትን ዕንወትን ንዲክታቶራዊ ስርዓት ህግደፍ!!
ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ
01 መስከረም 2014
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