ዯምዲሚ መግለጺ
ፈጻሚ ኣካል ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ) ካብ 01-03 ሰነ 2014
ማ/መሪሕነት ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ) ካብ 04-06 ሰነ 2014
ፈጻሚ ኣካልን ማእከላይ መሪሕነትን ኤስዯለ ብቕዯም ተኸተል ስሩዕ ኣኼባታቱ ብህደእ መንፈስ ኣብ ሃገራዊ፡
ከባብያውን ኣህጉራውን መዲይ ከምኡ’ውን ኣብ ውድባዊ ጉዲይ ዕቱብ ልዝባቱ ኣካይደ ብዒወት ዛዚሙ። ኤርትራዊ
ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ) ድሕሪ ሓድነታዊ ጉባኤኡ መበል ሳልሳይን ራብዒይን ኣኼባታት ፈጻሚ
ኣካልን ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነትን’ዩ ኣሰላሲሉ።
ኣኼባታት ፈጻሚ ኣካልን ማ/መሪሕነትን ኤስዯለ ኤርትራ ብሰንኪ’ቲ ብስም ህዝቢ እናታለለ፡ ኩሉ ዕላማታቱ ይኹን
ፖሊስታቱ ብርሰትን ዕንወትን ህዝቢ ኮይኑ ዘሎ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ትሕመሰሉ ዘላ ህሞት፡ ህዝብና’ውን ሰላምን
ቅሳነትን እፎይታን ተሓሪሙ፡ ከቢድ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ጭቆናታት ኣንገፍጊፍዎ፡ ብኩሉ መኣዝን
እግሩ ናብ ዝመርሖ ንስዯት ኣብ ዘቕነዒሉ ዘሎ እዋን’ዩ <<ዕምሪ ህግዯፍ ንምሕጻር ሓድነትና ነትርር>> ኣብ ትሕቲ ዝብል
መሪሕ ቴማ’ዩ ኣኼብኡ ጀመሩ።
ህዝቢ ኤርትራ ንህ/ግንባር ኣብ ዒለም ምናልባት ውሑዲት ኣጋጣሚታት ጥራሕ ዝዋዲዯርዎ ብምዉቕ እልላታን ልባዊ
ኣቀባብላን’ዩ ተቐቢልዎ። ህግዯፍ ገለ ዒመታት ሕጽኖት ብድሕሪ ምሕላፉ ግን፡ ህዝብና ትጽቢታቱን ኣብ ባይታ ዘሎ
ክውንነትን እናተጋራጨዎ ምስ መጸ <<ዋእ ዯቅና እንድዮም ንመን ኣሕሊፍና ክንህቦም’ሞ>> ብዝብል ስኑ ነኺሱ
ውሽጡ ሕሩር ኮይኑ እንዯገና ንነዊሕ ዒመታት ኣብ ስቓይ ክነብር ጸኒሑ’ዩ። ዒመታት ሓሊፉ ህዝብና ትስፉው መጻኢ
ኣብ ዘየማዕድወላ ሃገር <<ህግዯፍ ዝመርሖ ዒድን ብመንዯፍ ዝተነድፈ ኣድግን ነይድሕኑ>> ከም ዝበሃል ተረዱኡ ስዯት
ከም ቀዲማይ ምርጭኡ ክኸውን መሪጹ ዘሎ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ህግዯፍ ብኣሕዋቱን ኣሓቱን እናነገዯ ባዕሉ
ብዝፈጠሮ ጠንቅታት ስዯት ቀንዱ ተረባሒ ይኸውን ምህላዉ’ዩ። ንኤርትራ ብኩሉ ዘለዎም ፍልጠት፡ ሞያ፡ ክእለት፡
ጉልበት፡ ንምዕብልናን ግስጋሰን ከሰጉምዋ ዝኽእሉ መንእሰያት ዯቃ ስኢና ንጥፍኣት ገጻ ኣብ ትጎዒዘሉ ዘላ እዋን፡
ኢሳይያስ ከምቲ ልሙድ ኣመሉ ኣብ በዒል ነጻነት መበል 23 ዒመት <<ሓድሽ ቅዋም ክነድፍ>> ኢና ብምባል ዘቕረቦ
መዯረ ኣኼባታት ፍጻሚ ኣካልን ማእከላይ መሪሕነትን ኤስዯለ ሽሕጣንን ላግጽን ምዃኑ ገምጊሙ።
ፈጻሚ ኣካልን ማእከላይ መሪሕነትን ኤስዯለ ብቕዯም ተኸተል ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባታቱ ኩሉ መዲያዊ ገምጋም
ብድሕሪ ምክያድ ንመድረኻዊ ዕማማት ክገጥሙ ዝኽእሉ ኣገዯስቲ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት ኣሕሊፎም።
ንሓድነትን ምሕዝነትን ፖሎቲካዊ ውድባት ብዝምልከት፡ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ) ብድሕሪ ሓድነታዊ ጉባኤ ሓሙሽተ ውድባት ምጽንባሉ፡ ቅኑዕ
ኣርማ ስኒትን ሓድነትን ተሓንጊጡ፡ ምስ ብርክት ዝበሉ ፖሎቲካዊ ውድባትን ምንቅስቓሳትን ከይተሓለለ ዕቱብ ዘተን
ልዝባትን ኣካይደ’ዩ። ምስቶም ኣብ ፖሎቲካዊ መዯብ ዕዮ ፍልልይ ዘይብሎም ናብ ፍጹም ሓድነት ብምብጻሕ ድልደል
ሕብረ-ብሄራዊ ዯሞክራስያዊ ውድብ ንምህናጽ፡ ምስቶም ዝተቐራረበ ራእይን ዕላማታትን ዘለዎም፡ ንነዊሕ ዝጠመተ
ሰፊሕ ስትራተጂካዊ ግንባር ንምምስራት፡ ምስቶም ኣብ ምውዲቕ ስርዒት ህግዯፍን ምምስራት መሰጋገሪ መንግስትን
ጥራሕ ዝራኸብዎ ውድባት ድማ ብኡ ዯረጃ ስጡም መድረኻዊ ምሕዝነት ብምፍጣር ዕምሪ ህግዯፍ ንምሕጻር ብርቱዕ
ጻዕርታት ከካይድ ጸኒሑ’ዩ። ኣኼባታት ፈጻሚ ኣካልን ማእከላይ ሽማግለን ኤስዯለ እዚ ጻዕርታት’ዚ ክበራታዕ ብድሕሪ
ምውሳኖም ንዒኡ ዘገልግል ፖሊስታት’ውን ሓንጺጾም ኣለው።
ሓድሽ ጽላል ፖሎቲካዊ ውድባት ንምምስራት ዝምልከት፡ኣኼባታት ፈጻሚ ኣካልን ማ/መሪሕነትን ኤስዯለ ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ ካብ ፋሕ ዝበለ ኣተሃላልዋን ኣረኣእያን
ወጺኦም ብሓዯ ኣንፈት ግብራዊ ዝኾነ ጸረ ህግዯፍ ዘቕንዏ ዕማማት ንምዕማም፡ ብሓዯ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ-ህንጻን
ዝግራሕ ጽላል ንምምስራት ኣብ ዘተካየዯ ልዝባትን ዝተበጽሐ ስምምዒትን ናቱ እጃም ምጽዋቱ ግምጊሙ። ሕጂ’ውን
ነቲ ዝተበጽሐ ፖሎቲካዊ ስምምዒት ናብ ሽቶኡ ንምብጻሕ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑ ወሲኑ።
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ለውጢ ብዝምልከት፡ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ለውጢ ካብ ዝብገስ ኣትሒዙ ኣብ ሰነዲቱ፡ ዝምድና ሕጋዊ ስርዑታቱን ትካላቱን
ብዙሕ ዘይተነጸረን ኣብ ገሊኡ’ውን ንሕድሕደ ዝጋራጮን ምዃኑ መዚኑ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ መብዛሕቶም ሙሉእ
ግዜኦም ክህቡ ዝግባእ ኣባላት ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኣብ ውልቀ ዋኒኖም ዝተጸምደ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ኣገዲሲ
ጽፍሕታት ዝምዯቡ ኣካላት ግቡእ መስፈርትን መዒቀኒታትን ኣብ ክንዱ ዝግብረሎም ብድሌት ውድባትን ማሕበራትን
ዝተመዯቡ ብምዃኖም፡ እዚ ኩሉ ተዯማሚሩ ድማ ኤሃባዯለ ከምቲ ህዝቢ ዝተጸበዮ ክስጉም ዘይምጽንሑ ንኹላትና
ብሩህ’ዩ። ኤሃባዯለ እዞም ሽግራት እዚኣቶም ከይተፈትሑ ሕጂ’ውን ብዙሕ ክስጉም ስለ ዘይኽእል ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ

ንምስንዲእ ተመዚዙ ዘሎ ኣሰናዲኢ ሽማግለ ነቶም ሓሊኾሞ ዝጸንሑ ሽግራት ንምእላይ ዝኽእል ጽጹይ ራእይን
መዯባትን ሒዙ ክቐርብ ከም ዝግባእ ርእዩ። ኣኼባታት ፈጻሚ ኣካልን ማ/መሪሕነትን ኤስዯለ ኣብ ምቛም ኣሰናዲኢ
ሽማግለ ዝተራእየ ዘይፍትሓዊ ምምቕራሕ ተዒቕብኡ ዘመዝገበ’ኳ እንተኾነ፡ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ሽቶኡ ክሃርም፡
ኣሰናዲኢ ሽማግለ ሒዝዎ ዘሎ ዕማማት ንምዕዋት ካብኡ ክርከብ ዝኽእል ምኽሪ፡ ብቕዒትን ሓገዝን ንምውፋይ ድልው
ምዃኑ ኣረጋጊጹ።
መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ በብእዋኑ ክገብሮ ዝጸንሐ ዘይስርዑታውን ዘይሕጋውን ውሳኔታት ወይ ምትእትታው
ንሱ ዘስዒቦ ክሳራታት ከይኣክል ሕጂ’ውን ኣብ ዐዯት ሰሜን ኣሜሪካ ንጉዲይ በርጌሳዊ ማሕበራት ይኹን ዝምድናና ምስ
ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለጺ ዘይሓላፍነታዊ ምዃኑ’ውን ተገንዚቡ። ኣኼባታት
ፈጻሚ ኣካልን ማእከላይ መሪሕነትን እዚ መግለጺታት’ዚ ጸረ ውሳኔታት ናይቲ ባዕሉ ዝመርሖ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ
ብምዃኑ ድማ፡ ኣጥቢቑ እናወገዘ ብሓላፍነት ክሕተተሉ ከም ዝግባእ ርእዩ።
ንጉዲይ መንእሰያትን ዯቂ-ኣንስትዮን ብዝምልከት፡ኣኼባታት ፈጻሚ ኣካልን ማ/መሪሕነትን ኤስዯለ መንእሰያት ኤርትራ ብሓፈሻ ብድሕሪ ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነት ኣብ
ክንዱ ንትምህርት፡ ልምዒት፡ ግስጋሰን ብልጽግናን ንኲናት፡ ቆፎ ናይቲ ብውሑዲት ጉጅለ ዝፍለጥ ስርዒት ህግዯፍ
ንምምላእን መነባብሮ ውሑዲት መራሕቲ ንምጥጣሕን ፍጹም መወዲእታ ንዘይብሉ ባርነታዊ ኣገልግሎት ብምድራጎም፡
ብፍላይ ድማ ዯቂ ኣንስትዮ መሕለፍ ግዜን መጋየጽን ዝተፈላለዩ መኮንናት ክኾና ብሰንኪ ምፍራዯን ከቢድ ቆጠዏታት
ምሕዲሮም ተመልኪቱ። መፍትሒ ምስ ሰኣኑ ድማ ናብ ፈቐዶ ስዯት ክውሕዙ፡ ኣብ ስዯት’ውን ንኩሉ መልክዒት
ግፍዕታትን ኢ-ሰብኣዊ ግህሰታትን ይጋለጹ ከም ዘለዉ ተገንዚቡ። ስዯት ካብ ግዝያዊ መፍትሒ ሓሊፉ ዘላቒ ቅሳነትን
ራህዋን ዘይምዃኑ፡ ብካልእ ገጽ’ውን ኣብ ኤርትራ ብዘይተሳትፎ መንእሰያትን ዯቂ-ኣንስትዮን ምሉእ ዒወት ዯሞክራስያዊ
ለውጢ ክረጋገጽ ስለ ዘይኽእል፡ ተሳትፎኦም ኣብ ቃልሲ ንምዕዛዝ ከይተሓለለ ክጽዕት ምዃኑ ወሲኑ።
ንጉዲይ ስዯተኛታት ኤርትራውያን ብዝምልከት፡ኣኼባታት ፈጻሚ ኣካልን ማ/መሪሕነትን ኤስዯለ ኤርትራውያን ስዯተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርንዒት ዒለም ዘጋጥሞም
ዘሎ ማእለያ ዘይብሉ ኣስካሕካሒ ግፍዕታትን ግህሰታትን ኣዝዩ ንጹር ጉዲይ ከሎ፡ ክሳብ ሕጂ ግን ክንድ’ቲ ክብዯቱ
ግቡእ ቆላሕታ ማሕበረ-ሰብ ዒለም ዘይረኸበ ምዃኑ ተገንዚቡ። ኤስዯለ ኣብ ስዯተኛታት ዝበጽሕ ዘሎ ኩሉ-መዲያዊ
ወጽዒታት ናብ ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ንምብጻሕ እጃሙ ከበርክት ወሲኑ።
ማሕበረ ሰብ ዒለም ብምልኡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዜጋታት ዝበጽሕ ዘሎ ዘሕዝን ወጽዒታት ንምውጋድ ግዱኡ
ክጻወት ድማ መጸዋዕትኡ ኣቕሪቡ።
ኣብ ውሽጢ’ዚ ዒመትን መንፈቕን’ዚ ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ) ኣብቲ ከካየዶ ዝጸንሐ ኩሉ
መዲያዊ ውድባዊ ንጥፈታት ብርቱዕን ድኹምን ጎንታቱ ብዕቱብ ገምጊሙ፡ ካልኣይ ጉባኤኡ ብመሰረት ሕገ-ህንጻ ኣብ
ግዚኡ ክካየድ ብድሕሪ ምውሳኑ፡ ፈጻሚ ኣካል ንጉባኤ ዘዲሉ ኣሰናዲኢ ኮሚቴ ክምዘዝ ሓላፍነት ኣሰኪሙ። ክሳብ
ዕለተ ጉባኤ ድማ መጻኢ መዯባት ዕዮታቱ ሓንጺጹ፡ ካብ ውሽጡ ብዯሞክራስያዊ መንገዱ ፈጻሚ ኣካል መሪጹ ኣኼብኡ
ብዒወት ዛዚሙ ኣሎ።
ዒወት ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ
ስዕረትን ውድቀትን ንገባቲ ስርዒት ህግዯፍ
ዘለ-ኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታት
ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ
ማእከላይ መሪሕነት ኤስዯለ
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