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ፖለቲካዊ ውሳነታት 2ይ ውድባዊ ጉባኤ፡ 

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) 

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ “ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኩሉ 
ዓቕምታት ተቓላሳይ ህዝብና ንምውጋድ ስርዓት ህግደፍ ይቕናዕ” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ 
ጭርሖ ካብ 20-24 መስከረም 2017 ዝተኻየደ ድሕሪ’ቲ “ሰሚናርና ንዕምቆት ደሞክራስዊ 
እምነትናን ድልዳለ ውድብናን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ንክልተ መዓልታት ዝተጋበአን 
ብዓወት ዝተጸንበለ እዩ ነይሩ።  

ፖለቲካዊ  ውሳነታት፣ 

1.ስርዓት ህግደፍ  ብዝምልከት፣ 

ሀ. ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ስርዓት ህግደፍ፡ ብሰንኪ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ብውሽጥን ብደገን 
ክኽተሎ ዝጸንሐን ዘሎን ናይ ግፍዕን ጭፍጫፋን ጻሕታሪ ኲናት ባህርያቱ ህዝብታት ኤርትራ 
ሓሳረ-መከረኦም ርእዮም ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተሳጢሖም ሃገርና ፍሽልቲ ሃገር ናይ 
ምዃን ዕዳ እናበረኸ ይኸይድ ምህላዉ ድሕሪ ምግምጋም ህዝብን ሃገርን ንምድሓን “ኩሉ 
ዓቕምታት ሕብረተ-ሰብና ንምውጋድ ስርዓት ህግደፍ ከቕንዕ ውድብና ብቕዳምነት ዕዙዝ ተርኡ 
ክጻወት ክረባረበሉ ከም ዘለዎ ወሲኑ። 

ለ. ጸረ ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ ንጸቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሕኡ ክብል ልዕላዊ መሬት 
ኤርትራ ንባዕዳውያን ዞባዊ ርእሰ-ሓያላን ሃገራት ኣሕሊፉ ብምሃብ ክሳብ ወታሃደራዊ  መደበርት 
ክገብሩ ምፍቃድ ሃገርና ዓውደ-ኲናት ናይዚ ሓይልታት’ዚ ክትከውንን ተረሚሳ ክትተርፍን ናይ 
ዞባና ህዝብታትን ስርዓታቶምን በዚ ምትእትታዋት’ዚን ግብረ-ሽበራዊ ስርዓት ህግደፍ ሰላሞም 
ክዝረግ ዝዕድም ሓደገኛ ሸርሕታቱ ኣጥቢቑ ኮኒኑ። 

2. ኣብ ሕቶ ሓድነትን ምሕዝነትን ብዝምልከት፣ 

ውድብና ኣብ ሕቶ ሓድነትን ምሕዝነትን ዘለዎ መትከላዊ እምነታቱ መሰረት ብምግባር። 
ንምሕዝነትን ሓድነት ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ዝጸንሖ ዕዙዝ ተራ፡ ድሕሪ 
ምምጓስ፡ ሕጂ’ውን ንዝጸንሕዎ ዝምድናታት ከደልድሎም ወሲኑ። 

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

ለ. ስሙር ሃገራዊ ግንባርና ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን /ኤ.ዲ.ኪ/ ከጋጥምዎ ዝጸንሑን 
ዘለዉን ድኽመታት ብምርኣይ ዕቱብ ሓባራዊ ገምጋም ድሕሪ ምግባር፡ ብኣራኣእያን ተግባርን 
ዝሰመረ ሓደ ሓያል ወቓዒ ሓይሊ ናይ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ስሙር ሃገራዊ ግንባር 
ክረጋገጽ ምቅላስ ከምዘድሊ ጉባኤ ወሲኑ። 

ሓ. ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባርና /ጽላልና/ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዘጋጠምዎ 
ዕንቅፋታት ብዕምቆት ድሕሪ ምርኣይ ብመንገዲ ሰሚናር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣቢሉ፡ ናብ  
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ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ክበጽሕ ተአጺሖም ዘለዉ ስምምዓት ኣብ ምዕዋት ደግሓኤ ሎሚ’ውን 
ከም ትማሊኡ ንከጋጥሙ ዝኽእሉ ዕንቅፋታት ብቃልሲ ክሰግሮም ክረባርብ ምዃኑ ወሲኑ። 

መ. ጸረ-ህዝቢ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ጩራ ናይ ደሞክራሲ ዘይብሉ ሰላማውን ሕጋውን 
ተቓውሞ ፈጺሙ ክጸውር ዘይክእል እንትርፎ ብኩሉ-መዳያዊ ኣገባብ ቃልሲ ክወድቕ /ክውገድ/ 
ካብ ምግባር ካልእ መማረጺ ጉዕዞ ከምዘየለ ብምግንዛብ ኩሎም ወተሃደራዊ ክንፍታት ዘለዎም 
ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ሓደ ናይ ሓባር ወታሃደራዊ እስተራተጂን ሓደ ናይ ሓባር ወታሃደራዊ 
መሪሕነትን፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ወድቀትን ምብትታንን ንምድሓን ኣብ ትሕቲ ሓደ ኮማንድ 
ብምውህሃድ ተጠርኒፎም ክሰርሕ ጸዊዑ።ደግሓኤ ሕጂ’ውን ኣብዚ መዳይ’ዚ ከም ትማሊኡ ዕዙዝ 
ተርኡ ክጻወት’ውን ወሲኑ። 

ሰ. ሕቶ ምህዝነትን ሓድነትን ፖለቲካዊ ደሞክራስን ዝዕንቅፍ ናይ ትምክሕትን ጽበትን ድሑር 
ሕብረተ-ሰብኣዊ ሕማማትን ንምውጋድ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ደግሓኤ መትከላዊ እምንቶ ኣጽኒዑ 
ብምሓዝ ቀጻሊ ቃልስታት ከካይድ ጉባኤ ወሲኑ። 

3. ተሳትፎ መንእሰያት፡ ደቀ-ኣንስትዮን ምሁራንን ኣብ ቃልስና ብዝምልከት፣ 

ጉባኢ ተረካቢ ሕድሪ ዝኾነ መንእሰይ ወለዶ፡ ፍርቂ-ኣካል ሕብረተ-ሰብ ዝኾና  ጭቁናት ደቀ-
ኣንስትዮን፡ ምሁር ኣብ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ቃልስን ኣብ ህንጸት ሃገርን ዘለዎ ዕዙዝ ተራን 
ዘጋጥሞም ወድዓውን ባዕላውን ጸገማትን ብዕምቆት ብምግምጋም ጸረ-ህግደፍ ኣብ ዝካየድ ዘሎ 
ደሞክራስያዊ ቃልሲ፡ ተረኦም ከዕዝዙ ደግሓኤ ካብኡ ዝጥለብ ደገፍ ንምርግጋጽ ግዲኡ ክጻወት 
ጉባኤ ወሲኑ። 

4. ብዛዕባ ስደተኛ ህዝብና ብዝምልከት፣ 

ብሰንኪ ጸረ-ህዝቢ ጭፍጫፊ ስርዓት-ህግደፍ ዝኽተሎ ዝጸንሐን ዘሎን መዕነዊ ፖሊሲታቱ 
ሕጂ’ውን ምስቲ ኩሉ ኣብ ናይ ስደት ጉዕዝኡ ዘጋጥምዎ ናይ ሞትን ሂወትን ሓደጋታት ዋሕዚ 
ስደት በዚሑ ዳኣምበር ኣይነከየን። ስደት ግዝያዊ ፍታሕ ዳኣምበር ዘላቒ ከም ዘይኮነ 
ብምግንዛብ መንእሰይ በቲ  ስርዓት ይኹን ደምበ-ተቓውሞ ዘጋጥምው ዕንቅፋታት ብቃልሲ 
ሰጊሩ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ደሞክራስያዊ ተጋድሎ እጃሙ ከበርክት ከም ዝግባእ ጉባኤ ሰፊሕ 
ትዂረት ሂቡ ተመያይጥሉ፣ ንምሕጋዞም ብዓቕሙ ክረባረብ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ንኩሉ ፈታዊ 
ሰላምን ደሞክራስን ዝኾነ ሕብረተ-ዓለም ክደጋገፍ እውን ተማሕጺኑ። 

 

5. ድሕረት ከም ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ምጥቃም ብዝምልከት፣ 

ስርዓት ህግደፍ ንውጹዕ ክፍልታት ሕብረተ-ሰብ ከፋፊሉ ንክገዝእ፡ ብሃይማኖት፡ ብወገን 
ብኣውራጃ እናፈላለየ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ዘካይዶ ሸርሕታት ከይኣክል፡ ኣብ ንደሞክራስያዊ 
ለውጠ ይቃለስ ኣለኹ ዝብል ወገናት’ውን እዚ ድሑር ሕብረተ-ሰብኣዊ ሕማማት’ዚ ሱር ሰዲዱ 
ንፖለቲካዊ መሳርሒ ዝጥቀመሉ ሸነኻት እናሳዕረረ ይኻይድ ስለዘሎ፡ ክውገድ ዘለዎ ጸረ-
ደሞክራስን ጸረ-ሓድነትን ሓደገኛ ተርእዮ ስለ ዝኾነ፡ ንምውጋዱ ኣብ ዝግበር ተጋድሎ ደግሓኤ 
ዕዙዝ ተርኡ ክጻወት ጉባኤ ወሲኑ።     

6. ኣብ ውድባዊ መዳይ ብዝምልከት፣ 

1. ውድብና ኣብ ኩሉ መዳያት ቃልሲ ዓቕምታቱ ክብ ከብል ዘይተሓለለ ጻዕርታት ከካይድ ከም 
ዘለዎ ጉባኤ ወሲኑ። 

2. ውድብና ብቁጠባ ነብሱ ንምኽኣል ከካይዶ ዝጸንሐ ጻዕርታት ብምምጓስ፡ ተጠናኺሩ ክቕጽል 
ከም ዘለዎ ወሲኑ። 
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7. ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ምዕቃብ ብዝምልከት፣ 

ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ከሃሰስን ህዝብን ሃገርን ንሓደጋ  ምብትታን  ከሳጥሕን ዝግበር ዘሎ 
ጠንቁ ስርዓት ህግደፍ ይኹን’ምበር ብወጻኢ ገለ ምሁራን ተበለጽትን ናይ ሃገራዊ ሰራዝነት 
ኣንፈት ዘለዎም ብስም ብሄረ-ኣግዝያን ኢና ናይ ተውህዶ ክርስትና መሰረት ዝገበረ  ብሄረ 
ትግርኛ ክንምስርት ብኣንጻር’ዚ ንዕኡ ተጻይ መልሲ ዝህብ ናይ እስላም መታሕት’ውን ናትና ነጻ 
ሃገር ንግበር ዝብሉ ኩሉ ክልተ ገጽ ናይ ሓደ ቅርሺ ዝኾነ መዕነዊ ሃገር ዝኾነ ኣተሓሳስባታት’ዚ 
ብትሪ ክምከት ከም ዝለዎ ጉባኤ ወሲኑ። 

ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!  

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ፡ /ደግሓኤ/ 

24 መስከረም 2017 

 

                  


