ደምዳሚ መግለጺ ርክብ፡
ፈጻሚ-ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/
ፈጻሚ-ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ካብ 1-3 ሓምለ 2018 ኣብ ዘሎ ግዝያት
ርክብ ኣካይዱ። ፈጻሚ-ኣካል ኣብዚ ርክብ’ዚ ንህልዊ ኩነታት ሃገርናን ዞባናን ውድብናን ደምበ
ተቓውሞ፡ ኤርትራን ብመንጽር ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምፍታሕ ዝምዕብል ዘሎ
ኩነታት ዝኸይድ ዘሎ መስርሕ ዘተ ኣመልኪቱ ልዑል ክብደት ብምሃብ ብዕምቆት ገምጊሙን
ኣገደስቲ ውሳነታት ኣመሓላሊፉን።
ፈጻሚ-ኣካል ኣብዚ ርክብ’ዚ ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ምዕባለታት’ዚ ንህልዊ ኩነታት
ውድብናን ደምበ ተቓውሞ ኤርትራን ህዝብታት ኤርትራን ኣምልኪቱ ኣብ ዝረኣየሉ፣ ወጽዓ
ክሳብ ዝሃለወ ቃልሲ ክህሉ ባህርያዊ ሕጊ ምዕባለ ሕብረተ-ሰብ ዘፍቅዶ ስለ ዝኾነ፡ ነዚ ሓድሽ
ክስተታት’ዚ ንምግጣም’ውን ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ዝግበር ዘሎ ተጋድሎ ናይ ኣገባብ
ቃልሲ ለውጢ’ምበር ናይ ዕላንማ ትሕዝቶን ለውጢ ክህሉ ከም ዘይክእል ኣረጋጊጹ።
ፍትሓውን ደሞክራስያውን ሕቶ ቃልስታት ህዝብታት ኤርትራ ክሳብ ዘይተፈትሐ፡ ቃልሲ
ግዜን ቦታን ኩነታትን ስለ ዘይፈልን ዘይዓግቶን፡ እቲ ውጹዕ ተቓላሳይ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ
ብዝተፈላለየ መልክዕ ውደባ ብሕራነ ቃልሱ ክቕጽል ምዃኑ ኣስሚሩሉ ሓሊፉ።
ፈጻሚ-ኣካል ኣብዚ ርክብ’ዚ ዝምድናዊ ሰላም ኣብ ዝረጋገጸሉ ብውጽኢት ናይዚ ስምምዕ’ዚ
ክምዕብሉ ዝኽእሉ ተርእዮታት ሓያል ድኹምን ጐንታቱ ብዕምቆት መዚኑ። ሓያል ጐኒ ናይዚ
ስምሞዕ’ዚ ስርዓት ህግደፍ እናሻዕ “ኢትዮጵያ ክትወረና እያ” ብዝብል ህዝብታትና ኣብ
ስግኣት ክነብሩ፡ ነቲ መንእሰይ ወለዶ ድማ ጅሆ ብመሓዝ ሂወቱ ከይመርሕ ቀፊዱ ሒዝዎ
ዝጸንሐ ክፋኾስ፡ ህዝብታትና ቆላሕተኦም ኣብ ክንዲ ንግዳም ንውሽጢ ክጥምቱን ፍትሓዊ
ሕቶታት ከልዕሉን ዝሕግዝ ምቹእ ባይታ ዝፈጥረሎም ምዃኑ እዩ።
እቲ ድኹም ጐኑ ካኣ “ኣመል ምስ መግነዝ” ከም ዝበሃል፡ እዚ ስምምዕ’ዚ ምስ ባህሪ ስርዓት
ህግደፍ ክረኤ እንከሎ ዘላቒ ውሕስነት ዘይብሉ ምዃኑ፡ ሕጂ ንገለ ረብሓታት ክረክብ ክብል
ብውሽጥን ብደገን ተደፊኡ ዝኣትዎ ዘሎ ምዃኑ ዋላ’ኳ እቲ ጎንጺ ንግዚኡ እናተሃዳደአ
1

ዝኽይድ እንተኾነ ብካልእ ኩርናዓት /ምስ

ካለኦት ጐረባብቲ ሃገራት/ ኣብ ግጭት ከይኣቱ

ዝዓግቶ ከም ዘየለ ካብ ሕሉፍ ተሞኩርኡ ዝተረጋገጸ

እዩ። ስለዝኾነ ህዝብታትና በዚ ክግርሁ

ከም ዘይብሎም ኣርሒቖም ክጥምቱ ከም ዘለዎም ፈጻሚ-ኣካል ኣዘኻኺሩ።
ፈጻሚ-ኣካል ኣብዚ ርክብ’ዚ ብዛዕባ ከመይነት ኣተሓሕዛ መስርሕ ሰላም ብሸነኽ ስርዓት
ህግደፍ ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ ኣብ ርእሲ’ቲ ኣብ ሐምለ 01/2018 ኣብ ዝወጸ ጋዜጣዊ ውድባዊ
መግለጺ ብዝርዝር ሓሳባት ዘቕረበሉ ሕጂ’ውን ብጥንቃቐ ክተሓዝ ዘለዎ ጉዳይ ኣሎ። እዚ
ዝምድናዊ ናይ ሰላም መስርሕ’ዚ ክዕወት እንተዳኣ ኮይኑ፡ ስርዓት ህግደፍ ሕሉፍ ኣሉታዊ
ተሞኩርኡ ብዝደግም “ኢትዮጵያ ብውሽጣዊ ኩነታታ ኣብ ጐንጽን ምድኻምን ዘላ ሃገር እያ”
ብምባል ሕጂ’ውን ንህዝብታታትን ተቓለስቲ ሓይልታትቶምን እናፈላለየ፡ ነቲ ናይ ልዝብ
መስርሕ ንጸቢብ ሕሳባቱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሸርሕታት ንረብሓታት ክልቲኡ ህዝብታት ከምዘይኮነ
ፈጻሚ-ኣካል መዚኑ። እቲ ዘተ ብከምዚ እንተቐጺሉ ካኣ ተዓናቒፉ ከይተርፍ ስግኣቱ ገሊጹ።
ፈጻሚ-ኣካል ንደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ኣመልኪቱ ብመንጽር እዞም ዝምዕብሉ ዘለዉ ሓደስቲ
ተርእዮታትን ክኽሰቱ ዝኽእሉ ሲናርዮታትን ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፡ ኣብ ዝረኣየሉ ደምበ
ተቓውሞ ኣብ ሕሉፍ ጉዕዞታቱ ከጋጥምዎ ካብ ዝጸንሑን ዘለዉን ባዕላውን ወድዓውን ጸገማትን
ብደሆታትን ትምህርቲ ብምቕሳም ሕጂ’ውን ዓቕምታቱ ኣወሃሂዱን ኣዋዲዱን ሓሪኑ ክቃለስ
ጻዕርታቱ ክብ ከብል ደግሓኤ ጻዋዒቱ የቕርብ።
ስርዓት ህግደፍ ኣብዚ ግዜ’ዚ ሰላም እገብር ኣለኹ እናበለ ኣብ ዝመጻደቐሉ ዘሎ ግዜ ኣብ
ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ከካይዶ ዝጸንሐን ዘሎን ግህሰታት ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል፡
ዓለም ዝፈለጦን ብሕቡራት መንግስታት’ውን ኩነኔ ዝበጽሖን ሕጂ’ውን ነዚ ዝከታተል ትካል
ሰብኣዊ መሰል ፍታሕ ክገብረሉ ኣብ ዝሕተተሉ ዘሎ እዋን፡ እዚ ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ
ሕጂ’ውን ነዚ ሓቅታት’ዚ ብምክሓድ “ውጹእ ሓሶት እዩ” ኢሉ ንማሕበረ-ሰብ ዓለም ከደናግር
ምፍታኑ ክሳብ ክንደይ ሕሰም ህዝብታትና ደረቱ ሓሊፉ ሃገርና ናይ ምብታን ሓደጋ ተደቂኑዋ
ምህላዉ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ሓደገኛ ተርእዮ ምዃኑ ፈጻሚ-ኣካል መዚኑ።
ኣብ መደምደምታ፡ ፈጻሚ-ኣካል ደግሓኤ ነቶም ብ23 ሰነ 2018 ንቀዳማይ ሚኒስተር ዶ/ር
ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ደገፍን ምስጋናን ክህቡ ሰላማዊ ሰልፊ ንዝወጹ ሰላማውያን ሰባት ኣብ
ልዕሊኦም ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣጥቢቑ ይኹንን፣

ንህዝብን

መንግስትን

ኢትዮጵያን

ንስድራቤታት ግዳያት ካኣ ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ገለ ገለ ከባቢታት
ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ጐንጽታትን ዘስዕቦ ዘሎ ናይ ሞትን ምፍንቓልን ሓደጋታትን ብሰላማዊ
ኣገባብ ክፍታሕ ፈጻሚ-ኣካል ጻዋዒቱ የቕርብ።
2

ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!
ሞት ንጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስዉኣትና!
ፈጻሚ-ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ፡
03 ሓምለ 2018
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