ደም ዳሚ መ ግለጺ M
መ በል 15 ስሩዕ ኣኼ ባ ፈጻሚ ኣካል
ደሞ ክራ ስያዊ ግንባር ሓ ድ ነት ኤ ርት ራ (ደግሓ ኤ )
ፈጻሚ ኣካል ደሞክራስያዊ ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ካብ 27 ለካቲት 2014 ክሳብ መጋቢት 1 /2014 ኣብ
ዘሎ ግዝያት መበል 15 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣዓወት ኣሳላሲሉ። ፈጻሚ ኣካል ኣብ’ዚ ኣኼብኡ’ዚ ንህልዊ ዓለማዊ፡
ከባብያውን ሃገራውን ውድባውን ኩነታት ብዕምቆት ገምጊሙን ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉን።
ው ጹዓት ተ ቓ ለስቲ ህዝብ ታ ት ኤ ርት ራ!
ፈጻሚ ኣካል ደግሓኤ ኣብ’ዚ ኣኼብኡ’ዚ ህልው ኩነታት ሃገርና ኣብ ዝገምገመሉ፡ ሃገርና ብሰንኪ ጨካን
ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ ሃብቲ ሃገርን ህዝብን ንውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቱን ረብሓታት ናይ ወጻኢ
ሓይልታትን ከውዕሎ ክብል ብዝኽተሎ መዕነዊ ፖሊስታቱ፡ ህዝብና ሕጂ ውን ከም ቀደሙ ግዳይ ናይ’ዚ ጸረ
ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን መሕደርኡ ኮይኑ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተሳጢሑ ዘሎ ምዃኑ ዳግም
ኣራጋጊጹ። ናይ’ዚ ጽዑቕ መግለጺ መራጋገጺ ከኣ፡ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩውንነት ዘረጋግጾ ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ
ስርዓት እዚ ፍጥር ካብ ዝብል ኣትሒዙ ሃገር ኣብ ከመይ ሓደጋ ወዲቓ ከምዘላ ጸሓይ ዝወቕዖ ሓቂ ምዃኑ ባዕሉ
እውን ከይፈተወ መዋጽኢ ስኢኑ ተገዲዱ ዝኣመነሉ ምዃኑ’ዩ።
ኣብዚ ቀረባ እዋን ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት ሓዲሽ ዓመት ንዝቐረበሉ ቃለ
መሕትት ዝሃቦ መልስታት ነቲ ኣብ ውሽጢ 23 ዓመታት ብውሽጥን ብደገን ክኽተሎ ዝጸንሐ መዕነዊ ፖሊስታቱ
ሃገርና ክሳብ ክንደይ ኣብዘይ ትወጻሉ ኩሉ መዳያዊ ቅልውላው ተሸሚማ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን
ተሳጢሓ ኣላ ዘራጋግጽ መርትዖ ኢዩ።ከም ናይ’ዚ ማሕበረ-ፖለቲኮ-ቁጠባዊ ቅልውላዋት ውጽኢት ከኣ’ዩ ዋላ
እውን ብድሕሪ እቲ ናይ ላምፖዱዛ ኢጣልያ ዘጋጠመ ናይ ንጹሃት ዜጋታትና ሓደጋ ሕብረተ-ሰብ ዓለም ዝሃቦ
ክብደት ናይ ምድንጋጽን ምትሕግጋዝን ናይ ስደት ፍልሰት ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ይውሕዝ ምህላዉ
ተመልኪቱ። ዋሕዚ ስደት ብኸምዚ እንተቐጺሉ መጻኢ ተረካቢ ሕድሪ ሃገር ዝኾነ ወለዶ ይጸንት ምህላዉ ንናይ
ሃገር ናይ ምብትታን ሓደጋ ካብ ዘቃላጥፉ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብን ዘሕዝንን ኣሉታዊ ክስተት ምዃኑ ተገንዚቡ።
ፈጻሚ ኣካል ደግሓኤ እዚ ሓደገኛ ናይ ብርሰት ተርእዮ እዚ፡ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዘካየድ ዘሎ ቃልሲ እውን
እንተኾነ ክሳብ ክንደይ ብኣሉታ ይጸልዎ ኣሎ ዘሻቕል ተርእዮ ምዃኑ’ዩ።ነዚ ሓደገኛ ዋሕዚ ናይ ስደት ተርእዮ
እዚ ንምዕጻፍ ከኣ እቲ እንኮ መማረጺ’’ ኩሉ ዓቕምታት ሕብረተ-ሰብናን ተቓለስቲ ሓይልታቱን ብቐዳምነት
ንስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ ኣቕንዑ’’ ክቃላጠፍ ከም ዘልዎ ህጹጽነት ናይ’ዚ መድረኽ እዚ ቃልሲ ይሓተና
ምህላዉ ሕጂ’ውን ደጊሙ ብዕዘት ተገንዚቡ።
ፈጻሚ ኣካል ደግሓኤ ኣብዚ ኣኼብኡ እዚ ንህልዊ ከባብያዊ ኩነታትና ኣመልኪቱ ኣብ ዝገምገመሉ ስርዓት
ህግደፍ ብውሽጥን ብደገን ንዝገጠሞ ተነጽሎ ከፋኹስን ጸረ-ሰላም ባህሪኡ ከሸፋፍንን መሰረታዊ ናይ ባህሪ
ፖሊሲን ለውጢ ከይገበረ እንከሎ መልክዑ ከጻባብቕ ምስ ክዋግኦምን ክታናኾሎምን ንዝጸንሐ ጎራባብቲ ሃገራት
ዕርቂ ይደሊ ከም ዘሎ ኣምሲሉ ከረአ ገለ ኣካለት ከሻማግልዎ ላዕልን ታሕትን ጸፋዕፋዕ ክብል ከምዝጸንሐ
ተገንዚቡ።እዚ ግን ንሃልኪ ፖለቲካዊ መኽሰብ እንተዘይኮይኑ ንቁም ነገር ከም ዘይኮነ ባዕሉ’ውን ድሒሩ ብቃለ
መሕተቱ ዝኻሓዶ ኮንቱ ናይ ሃልኪ ናይ መናወራ ስራሕ ምዃኑ ምርዳእ ይካኣል። ካብዚ ሓሊፉ ከኣ እቲ
ብጽዑቕ ምስ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ተሻሪኹ ካብ” ናይ ጸላኢ ጸላእየይ ፈታውየይ”ዝብል ናይ ፖለቲካ ምንዝርና
መርሆኡ ተበጊሱ ኣብ’ዚ ዞባ ካብ ዝኽሰቱ ግርጭታት ክጥቀም ንጎራባብቲ ሃገራት ክሕምስ ሕጂ’ውን ንናይ
ወጻኢ ተቓወምቲ ሓይልታት ብልዑል ዓቅምታት እንዳ ኣሰልጠነ ክሳብ ዓንቀሮም ኣዕጥቑ ኣዋድድዎም ዘሎ
ሓይልታት ናይዚ ጽዑቕ መግለጺ ኣብነት እዮም።
ካልእ ፈጻሚ ኣካል ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ትኹረት ሂቡ ካብ ዝራኣዮ እቲ ኣብ ከባቢና ደቡብ ሱዳን ዝተኽስተ
ውሽጣዊ ግጭትን ንሱ ዘስዓቦ ህልቒት፡ ምዝንባላትን ሰደትን ብጣዕሚ ዘሕዝን ተርእዮ፤ ብሰላማዊ መንገዲ

1

ክፍታሕ ዘለዎ መትከላዊ እምነቱ ኣረጋጊጹ።ብኢጋድ፡ ሕብረት-ኣፍሪቃን ብሕብረተ-ሰብ ዓለምን ብሰላም
ክፍታሕ ንዝገብርዎ ጸዕርታት ከኣ ደገፉ ይገልጽ።
ጀጋኑ ተ ቓ ለስቲ ህዝብ ታ ት ኤ ርት ራ !
ፈጻሚ ኣካል ደግሓኤ ኣብ’ዚ ኣኼብኡ እዚ ንህልዊ ኩነታት ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንኤርትራዊ
ደሞክራስያዊ ኪዳንን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጥን ብዕምቆት ገምጊሙ። ኤርትራዊ
ደሞክራስያዊ ኪዳን ንህልዊ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ደንበ ተቓውሞን ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ካኣ ንውሽጣዊ
ኩነታቱ ብዕምቆት ክግምግሞን መጻኢ ጉዕዞ ኪዳን ክቕይስን ንዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባን ውጽኢቱን ብትኹረት
ተገንዝቡ። ብሓድነታዊ ጉባኤ ኣቢሉ ዝረጋገጽ ሰፊሕ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ጽላል ክቐውም ዝወሰዶ
ተበግሶ ኣብ መድረኽ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ምስ ኩሎም ካልኦት መሻርኽቲ ንምርግጋጽ ዘካየዶ ሓባራዊ
ቃልስን ሓባራዊ ዓወትን ኣብ ሓድነት ሓይልታት ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ብምዃኑ
መጎሱ ገሊጹ።
ደግሓኤ እዚ ብዝተሓተ መደብ ዕዮ ዝቐውም ሰፊሕ ስሙር ሃገራዊ ግንባር እዚ ካብ ብጊሓቱ መትከላዊ እምነቱ
ኮይኑ ክረጋጊጽ ክገብር ዝጸንሐ ቃልሲ ናቱ እጃም ዝጸንሖ ይኹን ደኣ እምበር፡ ሕጂ’ውን ንምዕዋቱ ብዓቕሙ
ካብኡ ዝድለ-ዘበለ ከማልእ ምዃኑ ኣራጋግጹ። ኤሃባደለ ካብ ዝጸንሖ ቅልውላዋት ተናጊፉ ናብ ዝሓሸ ናይ
ቃልሲ ብርኪ ክሳጋገርን ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምዕዋት ኣሳናዳኢት ሽማግለ ኣቚሙ ዘበግሶ ንዘሎ ንጥፈታት
ሙሉእ ደገፍ ብምሃብ ሕጂ’ውን ንምዕዋቶም ክራባረብ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣራጋግጹ።
መንእሰይ ወለዶ ተረካቢ ናይ ሕሉፍ ወለዶን ቃልስን ኮይኑ ኣብ መድረኽ ደሞክራስያዊ ተጋድሎ ወሳኒ ተርኡ
ክጻወት ካብ ሕሉፍ ኣሉታዊ ተመኩሮ ምምቕቓል (ምፍንጫል)ሓይልታት ኤርትራ ድሒኑ ብብቕዓት ናይ
ምምራሕ ተርኡ ክጻወትን ካብ ድሑር ሕብረተ-ሰብኣዊ ሕማማት ክናገፍን ንመላእ መንእሰይ ወለዶ ክፍልታት
ሕብረተ-ሰብና ዝውክል ዓለም ለኻዊ ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት ማሕበር ከቑሙ ንዝራባረቡ መንእሰያት
የተባብዕን ንምዕዋቱ ካብኡ ዝጥለብ ዘበለ ደገፍ ክገብር ደጊሙ ቁርብነቱ የራጋግጽ።
ው ጻዓት ተ ቓ ለስቲ ህዝብ ታ ት ኤ ርት ራ !
ፈጻሚ ኣካል ደግሓኤ ኣብ’ዚ ኣኼብኡ እዚ ንህልዊ ውድባዊ ኩነታት ኣመልኪቱ፡ ኣብ ዝተፋላለዩ መደያት
ዝተሳላሰሉ ስርሓት ሓያልን ድኹምን ጎኒ ብዕምቆት ገምጊሙ ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉን።ንምዕዋት
ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ብኣሳናዳኢት ሽመግለ ዝተኻየዱ ስራሓትን ውጽኢታቶም
ብዝርዝር
ተገንዝቡ
ዝተርፍዎ ዕማማት ኣማሊኡ ኣብ ፍጻሜ ክብጽሖ ክራባረብ ምዃኑ ኣራጋጊጹ። መላእ ኣባላትን ናይ
ፕሮፖጋንዳን ምልዕዓልን ኣሃዱታትን ንምዕዋት መድረኻዊ ዕማማት ውድብን፣ ኤዲኪን፣ ኤሃባደላን፣ብሓፈሻ
ብፍላይ ከኣ ንምዕዋት ውድባዊ ጉባኤና ንዘካየድዎ ንጥፈታት መጎሱ ገሊጹ። ከምኡ ከኣ ኣብ ዝተፋላለዩ ዞባታት
ዘሎ ኣባልናን ደግፍትን ፈተውትን ንዝገብርዎ ዘለዉ ፋይናንሳውን ማተርያላውን ሞራላውን ምድግጋፋት ልዑል
መጎሱ ገልጹ።
ኣብ መደምደምታ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብሰንኪ ጨካን ኣረሜናዊ መዕነዊ ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ ንስደት
ዝውሕዝ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ፈቖዶ ሃገራት ዝገጥምዎ ሽግራት፡ ብነጋዶ ሰብ ዝወርዶ ዘሎ ሓደጋታትን
ኢ-ሰብኣዊ ተግባራትን ኣገዲድካ ናብ በላዒ ሰብ ዝኾነ ቀንጻሊ ስርዓት ንምምላስ ዝግበር ምፍንቓላት ብፍላይ
ከኣ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውንያን ነዚ ሓደጋ እዚ ንምግታእ ክገብርዎ ዝጸንሑን ዘለውን ተቓውሞ
ዝምጎስ ኮይኑ፡ እዚ ሓደገኛ ተርእዮ እዚ ደው ከብልን ሰብኣዊ ናይ ስደተኛ መሰሎም ክሕለወሎምን ጻዕርታቱ
ክብ ከብል ፈጻሚ ኣካል ምሕጽንትኡ የቕርብ።
ዓወት ንሓ ርነታ ዊ ቃ ል ስና!
ው ድ ቀት ንጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስው ኣት ና!
ፈጻሚ ኣካል
ደሞ ክራ ስያዊ ግንባር ሓ ድ ነት ኤ ርት ራ
ደግሓ ኤ
1 መ ጋቢ ት 2014
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