ደምዳሚ መግለጺ
ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት
ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)
ማእከላይ መሪሕነት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ደግሓኤ ካብ 08-12 ሕዳር 2014 ኣብ ዘሎ
ግዝያት፡ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ። ማእከላይ መሪሕነት ኣብ’ዚ ድሕሪ ቀዳማይ ዕዉት
ውድባዊ ጉባኤ ዝተሰላሰለ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ’ዚ፡ ንህልዊ ዓለማዊ፣ ከባብያዊ፣ ሃገራዊ ውድባዊ
ኩነታት ብዕምቆት ብምግምጋም፡ መጻኢ መደባት ሰሪዑን ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉን።
ጀጋኑ ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!
ማእከላይ መሪሕነት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ንህልዊ ኩነታት ሃገርና
ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘተየሉ፡ ስርዓት ህግደፍ ብውሽጥን ብወጻእን ብዝኽተሎ ዝጸንሐን ዘሎን ኣዕናዊ
ፖሊስታቱ ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባው ማሕበራውን ቅልውላው ጥሒሉ ብውሽጡ ምትእምማን
እንዳሳኣነ ዝጭብጦን ዝሕዞን ስኢኑ ማኣዝኑ ኣጥፊኡ መጋባርያታቱ ንዝኸኑ ላዕለዎት መኳንንቱ ንሓደ
ከውርድ ንሓደ ከደይብን እናሻዕ ክቐያይር ድቃስ ለይቲ ስኢኑ ይሕመስ ምህላው ተገንዚቡ። ውሽጣዊ
ኩነታቱ ከምዚ እናሃለወ ብሓደሽነኽ ነቲ እናማህመነ ክመጽእ ዝጸንሐ ዓቕሚ ሓይሊ ሰራዊቱ ክጸጋግን፡
ብኻልእ ሽነኽ ከኣ ቆላሕታ ህዝብታትና ኣብ ክንዲ ንውሽጢ ንግዳም ክጥምትን ቅሳነት ክስእንን
“ወያነ ክትወረና ኢያ’’ ብዝብል ምስምስ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዝጸንሐ ዝድሓሩ ዙራት ናብ ስሩዕ
ሰራዊት ክጽንበሩን ኣብ መጠነ ሰፊሕ ግፋ ናይ ሕብረተስብና ተዋፊሩ ቁጠባውን ማሕበራውን ህይወት
ህዝብታትና ክናጋዕ ይገብር ከም ዘሎ ማእከላይ መሪሕነት ተመልኪቱ።
ህዝብታትና ብሰንኪ ናይዚ ጸረ-ህዝቢ ጨፍጫፊ ስርዓት‘ዚ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተሳጢሑ
ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ቁጽሪ ስደተኛ ህዝብና በዚሑ እንከላይ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ሓውስካ
ንመዓልቲ ክሳብ 200 ብሸነኽ ኢትዮጵያ ልዕልኡ ከኣ ብሽነኽ ሱዳን እናወሓዘ ምድረ በዳን ባሕሪን
ሰንጢቁ ንርሑቕ ናይ ምዕራብ ሃገራት ከበጽሕ ክብል ብናይ ጸላኢ ጥይት ክምንጠል ብነጋዶ ሰብ
ገንዘቡን ንብረቱን ክዝረፍን ኣብ ባሕሪ ክጥሕልን ይኸውን ምህላዉ ማእከላይ መሪሕነት ተገንዚቡ።
እዚ ከም ዘበነ ባርነት ሰብ ናይ ምሻጥን ምልዋጥን ናይ ብልሽውና ኢ-ሰብኣዊ እከይ ተግባራት’ዚ ካብ
ውሽጢ ኤርትራ ላዕለዎት መኮነናት ከይተረፈ ብዝላዓለ ደረጃ ዝዋስእሉን ከም መሓውር ስርዓት
ዝሳተፈሉን ናይ ሽፍትነት ስራሕ ኮይኑ ይቕጽል ምህላዉ ንህዝብታትና ከቢድ ሓደጋ እዩ።
እዚ ይኹን ደኣ’ምበር ብውሽጢ ብቅሉዕን ብስትሩን ተቓውሞታት እናዓበየ ይኸይድ ምህላውን
ዘማላኽቱ ዓበይቲ ክስተታት፡ ኣቐዲሙ ናይ መላእ ኤርትራ ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ካቶሊካዊት
ቤተ ክርስትያን ኣቡናት ዘውጽእዎ ናይ ተቃውሞ መግለጺ፡ ስዒቡ ከኣ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ
ክርስትያን ናይ ሽዱሽተ ገዳማት፡ ስርዓት ህግደፍ ንዝሸሞም ኣመሓደርትን ዘሰዓብዎ በደላትን
ዝወሰድዎ ተባዕ ናይ ተቓውሞ መርገጽ፡መንእሰያት ተማሃሮ ብጉልባብ ናይ ትምህርቲ ሽፋን ናብ
ሰራዊት ከኽትቶም ንዝገብሮ ዘሎ ጻውዒት እናተቓወሙ ምብትታኖምን፡ ሓደ መርእያ ናይ
ህዝብታትና ሕሰመ-መከራ ጥርዙ በጺሑ ካብ ድሕረትን ድኽነትን ኢ-ሰብኣዊ ኣረሜናዊ ተግባራትን
ስርዓት ህግደፍ ሓንሳብን ንሓዋሩን ክጋላገል ይላዓዓል ምህለዉ ዘምላኽት ተርእዮ ኢዩ።
ማእከላይ መሪሕነት ኣብዚ ኣኼብኡ እዚ ንህልዊ ከባብያዊ ኩነታትና ኣመልኪቱ ኣብ ዝተማያየጠሉ
ኣብ ዞባናን ከባቢናን መብዛሕትኡ እቲ ተስፋ ክህብ ጀሚሩ ዝነበረ ናይ ሃገራት ዓረብ ምልዕዓላት
እናወደቐ ኣብ ዝመጸሉ ብዓለምን ዞባናን እስላማዊ ጥርፉነትን ግብረሽበራውያን ሓይልታትን ኣብ
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ዝተዘርገ ባሕሪ ክሕምበሱ ጥጡሕ ባይታ ረኺቦም ኣዕናዊ ተግባራት ኣብ ምፍጻም ይነጥፉ ምህላዎም
ብሓፈሻ ንዞባና ብፍላይ ከኣ ንሃገርና፡ “ኣብ ርእሲ እታ ዘለታ ተወሰኸታ”ከም ዝበሃል ኮይኑ ዓቢ ሓደጋ
ኣንጻላልይዋ ምህላዉ መዚኑ።ስርዓት ህግደፍ ከም ጸረ-ህዝቢ ግብረ-ሽበራዊ ስርዓት መጠን ነዚ
ዝተበከለ ወድዕነት እዚ ክጥቀመሉ ምስ ናይ ወጻኢ ሓይልታት እናተዋደየ ክሳብ ዓንቀሩ ዘመናዊ
ዕጥቂ ክዓጥቕን ንተቓወምቲ ግብረ-ሽበራዊ ሓይልታት እናወዳደበ ከዕጥቕን ንርግኣትን ሰለምን
ጎራባብቲ ሃገራት ክሕምሰን ላዕልን ታሕትን ብምባል የዕለብጥ ኣሎ።
ናይ ደቡብ ሱዳን ሽግር ብኢጋድን ሕብረት ኣፍሪቃን ማሕበረ ሰብ ዓለምን ብሰላም ንኽፍታሕ
ክገብርዎ ዝጸንሑ ጻዕርታት መመሊሶም እናፍረስዎ ይኸዱ ምህላዎም ርግኣትን ሰላምን ናይ
ውሽጦምን ዞባናን ዝሕምስን ኣብዛ ሓዳሽ ሃገር ሓደገኛ ናይ ምብትታን ተርእዮ ዘስዕብ ብምዃኑ
ሕብረተ ሰብ ዓለም ጻዕርታቶም ክብ ከብሉ ማእከላይ መሪሕነት ጸዊዑ። ብተመሳሳሊ ኣብ የመን
ተኸስቱ ዘሎ ውሽጣዊ ዘይርግኣትን ጎንጽታትን ንግብረሽበራውያን ሓይልታት ዕድል ዝህብ ሃገር ኣብ
ናይ ምብትታን ቃራና መንገዲ ዘሳጥሕ ሓደጋ ይጋማገም ብምህላዉ ህዝቢ የመን ውሽጣዊ
ደሞክርስያዊ ተጋድልኡን ውሽጣዊ ሓድነቱን ከዕውት ኣብ ዝገብሮ ተጋድሎ ሕብረተ ሰብ ዓለም ሕጂ
ውን ጻዕርታቱ ከሕይል ጸዊዑ።ነቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ኢድ ብምትእትታው
ክገብሮ ዝጸንሐን ዘሎን ሽርሕታት ከኣ ኮኒኑ።
ውጹዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!
ማእከላይ መሪሕነት (ደግሓኤ) ኣብዚ ኣኼብኡ እዚ ንህልዊ ኩነታት ደምበ ተቓውሞ ብሓፈሻ ብፍላይ
ከኣ ንህልዊ ኩነታት ኤዲኪን ኤ.ሃ.ባ.ደ.ለን ኣብ ምቛም ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ጽላልን
ብዕምቆት ተገንዘቡ።ሓያልን ድኹምን ጎኒ ናይ’ዚ ግንባራት እዚ ብዕምቆት ድሕሪ ምግምጋም ጸገማቱ
ፈቲሑ ናብ ዝሓሸ ናይ ቃልሲ ባይታ ክሰጋገር ዕቱብ ጻዕርታት ዝሓተት ዘሎ ምዃኑ ተገንዚቡ።
ኤ.ሃ.ባ.ደ.ለ ውሽጣዊ ጽገማቱ ንምፍታሕ ህጹጽ ኣኼባ ባይቶ ብምጽዋዕ መዕለቢ ክገብረሎም
ዝገብሮም ዘሎ ጻዕርታት ዝተባብዑ ምዃኖም ማእከላይ መሪሕነት ደገፉ ገሊጹ።
ይኹን ደኣ-እምበር ኣብ ክሊ’ዞም ዝረኣዩ ዘለው ኣፋላላይ ተጻቢቦም ኩሉ ኣባል ባይቶ ናብ እዚ
ተጸዊዑ ዘሎ ህጹጽ ኣኼባ ክኣቱ እቲ ዝሓሸን ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ቅድሚ ጉባኤ ዝግበር ዘሎ
ሰፊሕ መድረኽ ብምዃኑ እቲ ተሪፉ ዘሎ ናይ ግዜ ህጹጽ ኣኼባ መሪሕነት ባይቶ ይኹኑ ካልኦት
ኣባላት ባይቶ ተመሳሳሊ ናይ ርእይቶ ፍልልይ ዘለዎም ናይ ምርድዳእ ኣፍደጊኦም ክፉት ብምግባርን
ብምልዛብን ናብ ሓባራዊ መድረኽ ህጹጽ ኣኼባ ክስገር ኩሉ ግዱስ ሃገራዊ ከይተሓለለ ኣብ ምጽባቡ
ጻዕርታቱ ክብ ከብል ኣዘኻኺሩ። ህጹጽ ኣኼባ ባይቶ ከኣ ካብ ጸቢብ ሕሳባትን ዘይሃናጺ ውድድራትን
ሕሉፍ ኣሉታዊ ኣሰራትን ድሒኑ ማእከሉ ዕላማታት ባይቶ፡ “ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን’’ ገይሩ ካብ
ዝተሓለለኸ ኣዛራብን ሕቶ ሕጋውነት ድሒኑ ንፖለቲካዊ ፍትሓት ቀዳምነት ሂቡ ብሓላፍነታዊ ዓይኒ
ክዋሳእ ማኣከላይ መሪሕነት ጸዊዑ።
መንእሰይ ወለዶ፣ ደቂ ኣንስትዮን ምሁራን ክፍሊ ሕብረ-ተሰብናን ኣብ ምዕዋት ደሞክራስያዊ
ተጋደሎና ከም ደረኽቲ ሓይልታት መጠን ዝጻወትዎ ተራ ወሳኒ ብምዃኑ በብዓቕሞምን
ኣተሃላልውኦምን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ቃልስን ተሳትፎን ክሳጋገሩ ዘይሕለል ጻዕርታት ዝሓትት ይኹን
ደኣ-እምበር ብውሽጥን ብደገን ናይ መንእሰያት ምንቅስቓስ፡ ብወጻኢ ከኣ ናይ ደቂ-ኣንስትዮን
ምሁራንን ብመጠኑ ክካየድ ዝጸንሐን ዝነጣጠተፍ ዘሎን ተበግሶታት ዝተባብዑ ምዃኖም ማእከላይ
መሪሕነት ተመልኪቱ።ሸቶታት ደሞክራስያዊ ተጋድሎና መሊኦም ናብ ዝሓሸ ናይ ሰላማውን
ደሞክራስያውን ምዕራፍ ክሳጋገሩ ግን ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ ተውዲብካ ምቅላስ መተካእታ ስለ
ዘይብሉ ሓድነቶም ዝዕቀበሉ ናብ ዝተወደቡ ማሕበራት ክሳጋገሩ ጻዕርታቶም ክብ ከብሉ እውን
ጻዊዒቱ ኣቕሪቡ።
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ጀጋኑ ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!
ማእከላይ መሪሕነት ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ፡ንህልዊ ውድባዊ ኩነታትና ኣመልኪቱ ድሕሪ ቀዳማይ ውድባዊ
ጉባኤ ኣብ ኩሉ ዓውደ መዳያት ናይ ዝተኻየዱ ስርሓት ሓያልን ድኹምን ጎንታቱን ብዕምቆት
ገምጊሙ።ንዝተራጋገጹ ኣወንታዊ ፍጻሜታት ንኢዱ፡ ኣብ ኣፋጻጽማ ዝጸንሑ ሕጽረታት ነቒፉን
ተመዓራርዮም ኣብ ፍጻሜ ክበጽሑ መደባት ስሪዑን ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉን። መላእ
ኣባልናን ናይ ፕሮፖጋንዳን ውደባን ዕጡቛት ኣሃዱታትና ንዕዉት ውጽኢት ውድባዊ ጉባኤና ኣብ
ምቅላሕን ኩሉ መደያዊ ዕማማት ውድብናን ግንባራትናን ንምዕዋት ዘርኣይዎ ምንቅስቓስን ኣመጒሱ።
ንስደተኛ ህዝብና ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማቱ ንምቅላል ዘካይድዎ ዘይሕለል ሰብኣዊ ምድግጋፉ
እውን ማ/መ ንኢዱ።
ኣብ መደምደምታ ማእከላይ መሪሕነት ኣብ’ዚ ኣኼብኡ’ዚ ውድብ ሕብራት መንግስታት ትካል
ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ኣብ ኤርትራ ክኸይድ ዝጸንሐን ዘሎን ሰብኣዊ ግህሰታት ብጺሕዎ ዘሎ ጥርዝን
ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋን መሰረት ጌይሩ ዝወሰዶ ውሳኔን፡ ባይቶ ጸጥታ እቲ ናይ እገዳ ውሳኔ ኣብ ልዕሊ
ስርዓት ህግደፍ ንሓደ ዓመት ክናዋሕ ምውሳኑ መጎሱ ገሊጹን ኣትሪሩ ክሕዞ እውን ተላብዩ።
ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ናይ ነጋዶ ሰብ ሓደጋታትን ኣብ ምድረ በዳን ባሕርን ናይ
ምህላቕን፡ ብስርዓት ህግደፍ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምቕታልን ምጭዋይን ተግባራት ክግታእ ሕብረተሰብ
ዓለም ተርኡ ክጻወት ጸውዑ።
ማእከላይ መሪሕነት ኣብ ምዝዛም ኣኼብኡ ካብ መንጉኡ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ፈጻሚ ኣካል
ብምምራጽ ኣኼብኡ ብዓወት ዛዚሙ።
ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!
ውድቀት ንጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስውኣትና!
ማእከላይ መሪሕነት ደግሓኤ
12 ሕዳር 2014
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