ኣገዳሲ መግለጺ ፈጻሚ ኣካል ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር(ኤደግ)፡
ብዛEባ ሓባራዊ ኣኼባ ፈጻሚት ቤ/ጽሕፈትን ሰክረታርያ ኤሃባደለን
ውጽIቱን።
ዝኸበርኩም ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ፡- ብመሰረት ውሳኔ 2ይ ስሩE ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ፡ ሰክረታርያ
ባይቶ፡ ምስ ፈጻሚ ቤት-ጽሕፈት ብሓባር፡ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ከቑሙ ዘመሓላለፎ ውሳኔ መሰረት፡ ድሕሪ
ሸውዓተ ወርሒ፡ ምስ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት(ካብ 13 ክሳብ 29 ሓምለ) ኣብ ዘሰላሰሎ ኣኼባ፡ ምስ ኩሉ
ትEዝብትና፡ ተልEኾU ከምዝወድA ንኣምን። Eንተኾነ ግን፡ ኣብ ናይ መወዳEታ ሰዓት፡ Eዋን ተፈላለ፡
ንኣብዝሓ ኣባላት ፈጻሚት ባይቶ ሃንደበታዊ ወደቓ ዝኾነ ኣጀንዳ፡ ብሰክረታርያ ባይቶ፡ ተላEለ። ካብ ሕጋዊ
ስልጣኖም ወጻI፣ ዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዘይተኸተለ፡ ፍትሓዊ ብዘይ ኮነ ኣገባብ፡ ኣብ ልEሊ ኣቦ-መንበር
ፈጻሚት ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ፡
Eቑር ክስታትን ነቐፌታታትን ብምውራድ፡ ካብ ቦትU ከልEሉዎ ከምዝወሰኑ
ኣፍለጡ። ካብ ውሽጢ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ንውሳኔOም ዝድግፉ ኣባላት ረኸቡ። ብኣንጻሩ፡ ነዚ ዝኾነ
ይኹን ምድላው ዘይተገበረሉ፡ ኣብ ናይ ሓባር ኣኼባ ከም ኣጀንዳ ዘይቀረበ ጉዳይ ዝተቓወሙ ኣባላት
ፈጻሚት ቤ/ጽሕፈት Eውን ነበሩ። Eንተኾነ ግን፡ ብድሕሪU ዝኣምኖ Eርዲ ዝሓዘ ኣቦ-መንበር ሰክረታርያ
ባይቶን መሳርሕቱን፡ ነቲ ወዲOሞ ዝመጹን ኣብ ኣኼባ ዝተራEየ ደገፍ ተኣማሚኖም፡ ነቲ ዘይሕጋውን፣
ዘይዲሞክራስያውን ዘይፍትሓውን ውሳኔ፡ ደው Iሎም ክሓስቡሉ፡ ንነብሶም Eድል ክህቡን ምርጫOም
ኣይነበረን። ስለዝኾነ ድማ፡ ነቶም ንዝሓለፈ ቅልውላው ሰጊርና፡ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንሰጋገር ንኸውን ዝበሉ
ደለይቲ ለውጢ ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ደላዪ ለውጢ ህዝብናን፡ ኣብ ከቢድ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ዝሸምም
ዘይሕጋዊ ውሳኔ ኣመሓላሊፎም፡ ኣብ ፈጻሚ ቤ/ጽሕፈት ዘይሕጋዊ ሽማግለ ብምቛምን፡ ''ምትEርራይ''
ብምግባርን ነናብ ቦትOም ተመሊሶም ኣሎዉ።
ዝኽበርኩም ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ፡- ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር(ኤደግ) ነዚ ዘይተሓሰበ ወደቓን
ሓደገኛ ሳEቤናቱን፡ መበገሲታቱ ብትEግስቲ ክፍትሽን፡ ዘድልዩዎ ሓበሬታት ክEክብ ድሕሪ ምቕናይ፡ ሎሚ
Eለት 05 ነሓሰ 2013 ብደረጃ ፈጻሚት ኣካል ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባ፡ ዓሚቕ፣ ሰፊሕን ሓላፍነታውን ገምጋም
ኣካየደ፡፡ ድሕረ ባይታ፡ ናይ'ዚ ዘይሕጋዊ፣ ጸረ-ዲሞክራስያውን ዘይፍትሓውን ውሳኔ፡ ብEምቐት ብምትንታን፡
ኣብ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ደሪUዎ ዘሎ ተወሳኺ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ብምግንዛብ፡ ነዚ
ተኸሲቱ ዘሎ ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ክውንነት ዘተሃዳድEን፡
ንመስርሕ
ቅድመ ምድላው 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ዝሓሸ ናይ ምትEምማን ባይታ ብምህናጽ፡
ዓወት ሃገራዊ ጉባኤና ንምውሓስ ዝስEቡ መደምደምታታትን መርገጺታቱን ንመላE ደላዪ ለውጢ ህዝብናን
ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጥን የነጽር።
1. ብውሳኔ ኣቦ መንበር ሰክረታርያ ሃ/ባይቶን መሳርሕቱን፡ ንኣቦ-መንበር ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ዶር/
ዩሱፍ ብርሃኑ፡
ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ካብ ዘጽደቐሉን ዘሸከሞን ሓላፍነት
ምውራዶም ሕጋዊ ከምዘይኮነ፤ ንምውራዱ ዝተኸተሉዎ ኣገባብ ድማ፡ ፍጹም ጸረ-ዲሞክራስያዊ
ምዃኑ፤ ኣቐዲሙ ከይተሓበሮን ከይተዳለወሉን ወደቓ ውሳኔ ምEራፎም፡ ፈጺሙ ፍትሓዊ
ከምዘይኮነ ዘለዎ Eምነት ኣቐመጠ። ብዘይ-ሕጋዊ ኣገባብ ካብ ስልጣን ምውራድን ካልE ምትካEን
ፈጺሙ ቅቡል ከምዘይኮነ ርEዩ። ስለዝኾነ'ውን ኣቦ-መንበር ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ኤርትራዊ
ሃገራዊ ባይቶ(ኤሃባደለ) ዶር/ ዮሱፍ ብርሃኑ፡ ብህጹጽ ናብ ንቡር ስርሑ ክምለስ ይጽውE።
2.

ኣቦ-መንበር ሰክረታርያ ባይቶን መሳርሕቱን፡ ኣብ 2ይ-ስሩE ኣኼባ ሃ/ባይቶ ዝጀመሩዎ ጸረ
ቻርተርን ሕገ-ህንጻን ኤ.ሃ.ባ.ደ.ለ. ዝኾነ ውሳኔ፡ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዓገብ ተባሂሉዎም ምስማE
ስIኖም፡ Eንደገና፡ ካልE ካብ ዝተወሃቦም ስልጣን ወጻI ዝኾነ፡ ዘይሕጋዊ፣ ጸረ ዲሞክራስያውን
ዘይፍትሓውን ውሳኔ ምምሕልላፎም፡ ናይ'ቲ በብEዋኑ Eናዓሞቐ ዝኸይድ ዘሎ ፖሎቲካዊ
ቅልውላው ሓይልታት ተቓውሞን ደላዪ ለውጢ ህዝብናን፡ ቀዳሞት ተሓተቲ ምዃኖም የረጋግጽ።
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ህጹጽ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ኤ.ደ.ግ. ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ንምEጻፍን፡
መጻI Eድል ሃገራዊ ባይቶ፡ ካብ'ዚ ፈታኒ ወቕቲ ብምውጻE ናብ ዝሓሸ ደረጃ Eንሰጋገረሉ
ኩነታት ንምፍጣር፡ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ኤሃባደለ ክካየድ ይጽውE። ኣቦ-መንበር ሰክረታርያ
ባይቶን መሳርሕቱን፡ ብተደጋጋሚ ሕጋዊ ጥሕሰታት ብምፍጻምን ጸረ-ደሞክራስያውን ዘይፍትሓውን
ኣገባብ ብምኽታል፡ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ሓይሊ ተቓውሞ ክዓሙቕን፡ ኣብ ምሒር ሃንቀውታ
ለውጢ ህዝብና፡ ኣሉታዊ ተራ Eናተጻወቱ ዝመጹ ብምዃኖም፡ ክሳብ'ቲ ዝመጽE ህጹጽ ኣኼባ
ሃገራዊ ባይቶ ንኣባላት ባይቶ ከይተወከሱ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ከይወስዱ ነማሕጽን። ነዚ ተፈጢሩ
ዘሎ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ኣብ Eዋኑ ንምEጻፍ፡ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ዝካየደሉ Eዋን
ብንጹር ምቕማጥ፡ ዘለዎ Eዙዝ ተደላይነት ብምEማን፡ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ክዝትይሉ ይጽውE።
ሰክረታርያ ባይቶ፡ ኣብ'ዚ ተኸሲቱ ዘሎ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ቀዳሞት ተሓተቲ ብምዃኖም፡
ንህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ሃገራዊ ባይቶ ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ክሽከሙ ስለዘይክEሉ፡ ካብ ኣባላት
ሃገራዊ ባይቶ ዝኾኑ ብብቕዓቶምን፡ ብተዛማዲ ድማ፡ ካብ ግጭታት ሓራ Eዮም ዝበሃሉ ተመሪጾም
ህጹጽ ኣኼባ ዝመርሑ ንምልላይ፡ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ Eናተላዘቡሉ ክጸንሑ ይጽውE።
3. ኣቦ መንበር ሰክረታርያ ባይቶን መሳርሕቱን ክንድ'ቲ ክዝርዝርዎ ዝኽEሉ ክስታትን ነቔፌታታትን
ድሕሪ ምቕራቦም፡ ዶ/ ዩሱፍ ብድልየተይ ካብ ሓላፍነተይ ወሪደ ኣለኹ'ኳ Iሉ Eንተነበረ፡ የለን!
ባEልና Iና ነውርደካ Iሎም 1. ኩሉ ገዲፉ ሙሉE ግዚU ክውፈ ዝጸንሔ ዶ/ ዩሱፍ ብርሃኑ
ክብሪ ከይረክብ ዝገብር 2. ኣብ'ቲ ናይ ቃልሲ መድረኽ ክኾነና ተቓሊስና ዝመስረትናዮ፡ ናይ ሓባር
ጽላልና ዝኾነ ሃ/ባይቶ፡ ካብ ብጻያዊ ሓልዮት ወጻI ጨካን ኣሰራርሓ ዘተኣታቱ ሓደገኛ ኣካይዳ
ብምዃኑ ንኹንኖ። Eዚ ኣካይዳ Eዚ ፈጺሙ ፍትሓዊ ኣይኮነን Iልና ንኣምን።
ፈጻሚት ኣካል ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር (ኤ.ደ.ግ.)፡ ኣብ መደምደምታ፡- ንኹሎም'ቶም፡ ነቲ ብሰንኪ
ሰክረታርያ ባይቶ ዘመሓላለፉዎ ዘይሕጋዊ፣ ዘይዲሞክራስያውን ዘይፍትሓውን ውሳኔ፡ ተኸሲቱ ዘሎ
ፖሎቲካዊ ቅልውላው ኣመልኪቶም፡ ብዝተፈላለዩ ሚድያታትን መግለጺታትን ተሪር ተቓውሞOም
ዘንጸባረቑን፡ ቅኑE ፍታሕ ኣብ Eዋኑ ዝኣመቱ፡ ኣባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣
ፖሎቲካዊ ሓይልታት፣ ኣገደስቲ ውልቀ-ሰባትን ደገፉን ምስጋንUን ገለጸ። በቲ ካልE ወገን ድማ፡ ኣባላት
ፈ/ቤት ጽሕፈት ባይቶ፡ ድሕሪ'ዚ ብሰክረታርያ ባይቶ ዝተመሓላለፈ፡ ዘይሕጋዊ፣ ዘይዲሞክራስያውን
ዘይፍትሓውን ውሳኔ፡ ኣብ ልEሊ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብና ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ፡ ብግቡE ተገንዚቦም፡
ብEኩብ ኣላዪ ተርOም ዘይምጽዋቶም ኣትሪሩ ነቒፉ፡፡ ሕጂ'ውን ጊዜ ኣይመሰየን፤ ኣባላት ፈ/ቤት ጽሕፈት
ኤ.ሃ.ባ.ደ.ለ.፡ ኣብ'ቲ ዝተወስደ ውሳኔ ዝተፈላለየ ኣረኣEያ'ኳ Eንተለዎም Eዚ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ
ንኹላትና ብማEረ ስለዝምልከት መርገጺOም ብEኩብ ከነጽሩ ጸወA።
ንዘይሕጋዊ፣ ጸረ ዲሞክራስያውን ዘይፍትሓውን ኣሰራርሓታት ብምስዓር፡
2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ብጽፉፍ ቅድመ ምድላው ንምEዋት ክንቃለስ Iና!!
ዓወት ንዲሞክራስያዊ ቃልስና!!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማEታትና!!
ፈጻሚ ኣካል ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር(ኤደግ)
05 ነሓሰ 2013
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