ዜና ደምሳኤ
ላዕሎዋይ መሪሕነት ደምሳኤ ኣብ ቅድሚ ግንባር ምስ ተጋደልቲ
ደምሳኤ ተመያይጡ፡፡
ብ ምክትል ኣቦ ወንበርን ሓላፊ ዜናን ባህልን ደምሳኤን ሓላፊ ወተሃደራውን
ጽጥታን ደምሳኤን ዝተመርሐ ላዕሎዋይ ኣመራርሓ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ
ኤርትራ (ደምሳኤ)፡ ብ22 ለካቲት 2014 ኣብ ቅድሚ ግንባር ምስ ምዑታት
ተጋደልቲ ደምሳኤ ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይዱ፡፡
ላዕሎዋይ ኣመራርሓ ደምሳኤ ምስ ጀጋኑ ተጋደልቲ ደምሳኤ ኣብ ዘካየዶ ምይይጥ፡
ደምሳኤ ውሳኔታትን መደባትን ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነትን ሳልሳይ
ስሩዕ ኣኼባ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ደምሳኤ ንምዕዋት ዘገበሮ ሰፊሕ
ምንቅስቓስ፡ ዘመዝገቦም ዓወታትን ዝጋጠሙ ብድሆታትን ኣመልኪቱ እኹል
መብረሂ ሂቡ፡፡ ኣብቲ ዝሃቦ መብረሂ፡ ኣብ ህዝባዊ ወደባ፡ ብመሰረት ኣብ ሳልሳይ
ውድባዊ ገባኤ ዝጸደቐ ናይ ወደባ ስትራተጂ፡ ጭቑናት ሓፋሽ ኣብ ዙርያ ዕላማታት
ደምሳኤ ከምዝዓስሉ ብምግባር፡ ብዝሰመረ ዓቕምታት ጭቑናት ሓፋሽ ዕድመ
ገባቲ ሰርዓት ህግደፍ ንምሕጻር ዝሕግዝ ሰልትታት ተሓንጺጾም፡ ዞባታትን
ጨናፍርን ደምሳኤ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ኣዋርሕ ብዘገበሩዎ ጻዕሪ ዝዕግብ
ናይ ህዝባዊ ወደባ ነጥፍታት ከምዝተሰላሰለ፡ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ድማ፡ ደምሳኤ
ካብ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ውሳኔታት ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ተበጊሱ፡ ምስ
ክልተ መሓዙት ውድባት ኤርትራ ማለት ደሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ
ባሕሪን ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝጀመሮ ስሉሳዊ ምሕዝነት ካብ
ሕድሕድ ምትእምማን ሓሊፉ ናብ ትግባራዊ ስራሕ ክሰጋገር ከሎ፡ ፖለቲካውያን
ውድባት ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፖለቲካዊ ጽላል ንምጥርናፍ ደምሳኤ
ምስ ካልኦት መሓዙት ውድባት ክካየዶ ዝጸነሐ ዘይሕለል ቃልሲ ዕዉት ምንባሩን፡
ኣብ ወርሒ ለካቲት 2014 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንጎ 15 ውድባት ኤርትራ
ዝተበጽሐ ስምምዕ ናይቲ ዝተገብረ ጻዕሪ ውጽኢት ምንባሩን ሕጂ `ውን ደምሳኤ

ዝገበሮ ስምምዕ ኣኽብሩ ንምዕዋት ሓባራዊ ውሳኔታት ፖለቲካውያን ውድባት
ኤርትራ ከም ወትሩ ከቃለስ ምዃኑ ላዕሎዋይ ኣመራርሓ ኣብቲ ኣጋጣሚ ገሊጹ፡፡
ካብዚ ብተወሳኺ ምዑታት ተጋደልቲ ደምሳኤ፡ ውድባዊ ዕማማት ኣብ ምዕዋት
ዘርኣይዎ ተዋፋይነትን ዘተረኽቡ ጅግንነታዊ ዓወታትን ዝሕብን ምንባሩ ድሕሪ
ምግላጽ፡ ኣብ ልዕሊ እቶም ንነዊሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ንዝተዋሃቦም መዕዳን
መጠንቀቕታን ዕሽሽ ብምባል፡ ሂወቶም ንምድሓን ብዓቕሊ ጽበት ናብ ስደት
ንዝመርሑ ንጹሃት ዜጋታት ኣብ ዶባት ኣብ ምክታርን ኣብ ኢድ ደመኛ ጸላኢ
ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ገባቲ ሰርዓት ህግደፍ ዘርከቡን ንዝነበሩ፡ ኣብ ማእከላይ
ኢዝ፡ ኣባላት ሰሊያ ግንባርን ብተወርዋሪ ሓይሊ ዝፍለጡ መጋበሪያ ሰርዓት
ህግደፍ ዝኾኑ ዑሱባት ብ20 ለካቲት 2014 ብልዑል ሳውራዊ ድስፕልንን
ተዋፋይነትን ተዓጂቦም ዝወሰዱዎ ኣራሚ ስጉምቲ ብዓወት ምዝዛሞም፡ ጀጋኑ
ተጋደልቲ ደምሳኤ ህዝባዊ ዕላማታት ደምሳኤ ንምዕዋት ዘለዎም ድልውነት
ዝረጋገጽ ብምዃኑ፡ ላዕሎዋይ መሪሕነት ንጀጋኑ ተጋደልቲ ደምሳኤ ዘለዎ
ኣድናቖትን ምስጋናን ገሊጹ፡፡
ጀጋኑ ተጋደልቲ ብሽነኾም፡ ደምሳኤ ሰላ ብቑዕ ኣመራርሓ ዘርኢዮ ዘሎ ቅልጡፍ
ዕቢየትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ሰፊሕ ህዝቢታትና ዝረኽቦ ዘሎ ተቐባልነትን
ብምንኣድ፡ ውድቦም ብዝሃም መምረሒታትን መደባትን መሰረት ዕድመ ገባቲ
ሰርዓት ህግደፍ ንምሕጻር ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብጽዓን ተዋፋይነትን ንምቅላስ
ተቐሪቦም ምህላዎም ሓቢሮም፡፡

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ደምሳኤ
23 ለካቲት 2014

