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ህ/ ደ/ ም/ ሓ/ ኤ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ምንቕስቓስ ሓርነት ኤርትራ - ክተት - ምስ ስሙር ደሞክራስያዊ
ግንባር ኤርትራ - ስደግኤ ካብ ህዝባዊ መትከላት ተበጊስና “ ፍጹም ሓድነት ” ከምዝፈጸምና ንህዝብና
ዘሓጉስ ብስራት ከነምሓላልፍ ኮለና ዓቢ ሓበን ይስምዓና።
ዘይሕጋውን ዘይደሞክራስያውን ስርዓት ህግደፍ ንኹልና ደለይቲ ፍትሒ ናይ ሓባር ጸላኢና እዩ። ስለዚ
ብደለይቲ ፍትሒ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ዝካየድ ሓርነታዊ ቓልሲ ድማ ብዕላማ ሓደ እዩ። ስለዝኾነ፡ ናይ
ህዝብናን ሃገርናን ናይ ሓባር ረብሓ ንምርግጋጽ፡ ናይ ደምበ ተቛዉሞ ሓድነት ቐዳማይን ወሳንን መድረኻዊ
ዕማም ከምዝኾነ ጽኑዕ መትከላዊ እምነት ኣለና።
ምኽንያቱ ኣብ ሞንጎ ደምበ ተቛዉሞ ዘሎ ፍልልይ ካልኣዊ እዩ። ንሱ ድማ ብደሞክራስያዊ ዘተ ጥራይ
ክፍታሕ ከምዝግብኦ መትከላዊ እምነትን ንጹር ፖሊስን ከምዘለና ንህዝብና ከነረጋግጽ ንፈቱ። ስለዚ ኣንጻር
ህግደፍ ዝካየድ ሓርነታዊ ቓልሲ ልዕሊ ኹሉ ቐዳምነት ይስራዕ። ንግብራዊ ኣፈጻጽምኡ ንምዕዋት ድማ
ድምጽን ሓይልን ደምበ ተቛዉሞ ምውህሃድ የድሊ። ፍልልይና ንምጽባብ ድማ ኣብ ግሉጽነትን ምክብባርን
ዝሙርኮስ፡ ብተጸዋርነትን ሕድገትን ብሓላፍነታዊ ባህርያት ተደሪኽና ደረጃ ብደረጃ ዘተ ብምክያድ፡
ንካልኣዊ ፍልልይና ኣማራጺ መፍትሒ ሓሳብን ሃናጺ ኣገባብ ኣትሓሕዛን ሓድነትን ከምዘድሊ ንኣምን።
ካብዞም ዝተጠቕሱ መትከላዊ እምነትን ንጹር ፖሊሲ ሓድነትን ተበጊስና፡ ህ/ ደ/ ም/ ሓ/ ኤ ህዝባዊ
ደሞክራስያዊ ምንቕስቓስ ሓርነት ኤርትራ - ክተት - ምስ ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስደግኤ
ንሓደ ህዝባዊ ዕላማን ናይ ሓባር ረብሓን ንምርግጋጽ፡ ደረጃ ብደረጃ ደሞክራስያዊ ዘተ ከነካይድ ጸኒሕና።
ምኽንያቱ ብጎነጻዊ ኣገባብ ቓልሲ መሰረታዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ ምርብራብ፡ ዘይሕለል ተባዕን
ዉፉይን ጻዕሪ ደባይ ሰራዊት ስደግኤ፡ ምስ ህ/ደ/ም/ሓ/ኤ ክተት ዝጸንሓና ህዝባዊ መትከል ከም መበገሲ
ዕላማና ሓደን ተመሳሳልን ባህርያት ከምዘለዎ ኣረጋጊጽና። ስለዚ ህ/ ደ/ ም/ ሓ/ ኤ ክተት ምስ ስደግኤ
ብፍጹም ሓድነት ከምዝተጸንበርና ከነረጋግጽን ክንሕብርን ኮለና ሓበን ይስምዓና።
ስለዚ፡ ስደግኤ ክተት ተደማሚርና ኣንጻር ህግደፍ ዝካየድ ናይ ሓባር ዕላማና ንምዕዋት፡ ኣብ ክንዲ
በበይንና ብኣንጻሩ ተሓባቢርና፡ ኣብ ክንዲ ተነጻጺልና ብኣንጻሩ ተጣሚርና ምቕላስ ወሳኒ ኣገባብ ከምዝኾነ
ንኣምን። ብግብሪ ኣብ መሳርዕ ጎነጻዊ ቓልሲ ተሳቲፍና ቕልጽምና ኣወሃሂድና፡ ሓይልና ኣዕቢና ኣድማዒ
ስራሕ ንምክያድ ኣገዳሲ ከምዝኾነ ጽኑዕ እምነት ኣለና።
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ምኽንያቱ ህግደፍ ጸረ ሓድነት ስለዝኾነ ዕረ ክጥዕሞ’ዩ። ንደለይቲ ፍትሒ ህዝብና ድማ ጽምኢ ሓድነት
ዘርዊ ስለዝኾነ ኣብ ሞራል ቓልሲ ህዝብና ተስፋ የስንቕ። ንሓርነታዊ ቓልስና ድማ ናህሪ ዝህብ ኣወንታዊ
ምዕባሌ ከምዝኾነ ንኣምን። ካልኦት ደለይቲ ፍትሒ ድማ ኣወንታዊ ስጉምቲ ክወስዱ ነተባብዕ።
ኩሉ ደላይ ፍትሒ ህዝብና ድማ ንቕዱስ ተበግሶና ከተባብዓና፡ ኩሉ ህዝባዊ ደገፉ ክልግሰልና ዘለና እምነት
ብምርግጋጽ ህዝባዊ ተሳታፍነትን ምትሕብባርን ክግበረለና ብኣኽብሮት ንጽውዕ።

ብስሙር ቕልጽም ህዝብና ክንዕወት ኢና!!

ሓድነት ውሕስነት ዓወትና እዩ!!

ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ስደግኤ)
ب هة ج ال ي ة ق راط م دي ال ة ري اإلر ت ت حدة ال م
United Eritrean Democratic Front
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