ደምዳሚ መግለጺ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ደምሳኤ
ማእከላይ መሪሕነት ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ደምሳኤ) 17 -22 ሕዳር 2013 ዝካየዶ ካልኣይ
ስሩዕ ኣኼብኡ ብዓወት ዛዚሙ፡፡ ኣብ ጽባሕ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼብኡ
ዝሰላስሎ ማእከላይ መሪሕነት ደምሳኤ፡ ድሕሪ ኣስታት ሽውዓተ ኣዋርሕ ኣብ ዝካየዶ ካልኣይ ስሩዕ
ኣኼብኡ፡ ኣፈጻጽማ ኣብ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ዝተወጠኑ መደባት፡ ዝተመሓላለፉ
ውሳኔታትን ጎዕዞ ፍርቂ ዓመት ውድብን ብዕምቆት ገምጊሙ፡፡ ማ/መ/ ደምሳኤ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት
ሃገርናን ኩነታት ጸላእን ኣተሃላልዋ ደምበተቓውሞን ኣመልኪቱ ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይዱ፡፡ ማ/መ/ ደምሳኤ
ኣብ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣብ ዝተመያየጠሎም ዓበይቲ ውድባውን ሃገራውን ዛዕባታት ሰፊሕ
ገምጋማዊ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ተመስሪቱ ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉን
ንዝነበሩ ሃጓፋት ንምምላእ ዝሕጉዙ ናይ ኣሰራርሓ መምርሒታት ኣውጽኡ፡፡
ማእከላይ መሪሕነት ብዛዕባ ህልው ኩነታት ደምሳኤ ኣመልኪቱ ኣብ ዝካየዶ ገምጋም፤
ናይ ሽድሽተ ኣዋርሕ ጻብጻብ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ደምሳኤ ሰምዑ ብደቒቕ ድሕሪ ምምርማር፡ ኣብ
ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት ደምሳኤ ዝተወጠኑ መደባት፡ ኣብ መብዛ,ሕትኡ መዳያት
ብዝግባእ ከምዝተፈጸ ተመልኪቱ፡፡ ኣብ ማሕበረ-ቁጠባዊ መዳይ መስርሕ ባህሊ ርእሰ ሞርኮሳ
ብምምዕባል ቁጠባዊ ዓቕሚ ውድብ ንምድልዳል ዝተገበሩ ጻዕሪታት ዝተባብ ምንባሩ፡ ኣብ ወተሃደራውን
ጽጥታውን መዳይ ገባቲ ሰርዓት ህግደፍ ንምድኻምን ውድባዊ ተልእኾ ብዝግባእ ንምፍጻምን ዝተኣማምን
ብቕዓት ዝውንን ብኩሉንትንኡ ብቑዕ ተጋደላይ ንምህናጽ ዝተገበሩ ምልምላን ዝተዋሃቡ ስልጠናታትን
ኣዕጋቢ ውጽኢት ከምዝነበሮ ተረጋጊጹ፡፡ ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ምምላሽ ሕቶ ሓድነት ደምበተቓውሞ
ብሓፈሻ፡ ቅኑዕ ምሕዝነትን ጥርናፈን ደሞክራስያውያን ሓይልታት ካኣ ብፍላይ ዓቢይ ኣበርክቶ ዘለዎ፡
ደምሳኤ ምስ መሓዙት ውድባት ደ/ወ/ዓ/ቀ/ባ/ን ኤስደለን ብተናጸልን ብሓባርን ብዘገብሮ ዕዉታት
ርክባትን ውጽኢቱ ዝኾነ ስሉሳዊ ናይ ሰለስቲኦም ደሞክራስያውያን ውድባት ናይ ላዕሎዎት ኣመራርሓ
ስምናርን ውጽኢቱን፡ ንካልኦት ደሞክራስያውያን ሓይልታት ዝሳተፍ ዝሰፈሐ ደሞክራስያዊ መድረኽ
ዝፈጥር ብምንባሩ ኣብ ዝሓለፈ ሽድሽተ ኣዋርሕ ካብ ዝተሓፈሱ ዓበይቲ ውድባዊ ዓወታት ምዃኑን
ንምዕቓቡን ንምቕጻሉን ሓያል ርብርብ ክካይድ ከምዝግባእ ማ/መ ኣስሚሩሉ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ዝነበሩ
ድኽመታትን ሕጽረታትን ንምምላእ ኣራሚ ስጉምታት ንምውሳድ ዝሕገዙ መምረሕታት ኣውጽኡ፡፡
ኣጠቓላሊ ብደረጃ ፍርቂ ዓመት ጎዕዞ ውድብ ኣብ ዝገምገመሉ፡ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ቃልስና ውድባዊ
ዕማማት፡ ፖሊሲታትን ስትራተጂታትን ደምሳኤ ዝነጽር ኣብ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ደምሳኤ ዝጸደቐ ናይ
ሰለስተ ዓመት ውድባዊ ስትራተጂ ንምዕዋት ዝተባብዕ ተበግሶታት ተጀሚሩ ምህላዉን ኣብ ዝቕጽል
ድረኻት ንዝተግበሩ ገዘፍቲ ውድባዊ መደባት ዝተኣማምን መሰረት ተነጺፉ ምህላዉ ኣረጋጹ፡፡ ኣብ
መስርሕ ክጋጠሙ ንዝኽእሉ ብድሆታትን ዕንቕፋታትን እኹል ቅድመ ምድላው ብምግባር፡ ንዘለዉ
ውድባዊ ዓቕምታትን ናይ ሓፋሽ ህዝብታት ናይ ቃልሲ ጸጋታት ጸንቂቕካ ብምጥቓም፡ ውሳኔታትን

መደባትን ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ንምዕዋት መላእ ኣባል ውድብ ብጽንዓት ክቃለስ ምእከላይ መሪሕነት
ደምሳኤ ጸዊዑ፡፡
ማእከላይ መሪሕነት ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ኣመልኪቱ ድማ፤
ገባቲ ሰርዓት ህግደፍ “ድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆል” ብምባል ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ዘውርዶ ዘሎ
ኣረሜናዊ ግፍዕታትን በደላትን ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ዝበኣሰ ደረጃ በጺሑ፡ ህዝብን ሃገርን
ለኪሙ ኣብ ደንደስ ጥፋኣት ከምዝርከብ ማእከላይ መሪሕነት ገምጊሙ፡፡
ገባቲ ሰርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኩነ ስልጣኑ ንምዕቃብ ዝጥቀመሎም ካልኦት ናይ ጽጥታ
ትካላቱ እምነት ስኢኑ፡ ልዕሊ ዕድሜ ዝኾኑ ወለድን ትሕቲ ዕድሜ ህጻናትን ሓዊሱ ብኣልመማ ህዝቢ
ኣዕጢቑን ኣሰልጥኑን ብዓቕሊ ጽበት “ህዝባዊ ሰራዊት” ዝተሰየመ ካብ ሓይልታት ምክልኻል ዋጻኢ ዝኾነ
ካልእ ሰራዊት ብምህናጽ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ብሓዊን ዓረርን ክጻወት ዘገበሮ ሓደገኛ ጸረ ህዝቢ ስትራተጂ፡
ዋሕስ ስልጣኑ ክኸውን ከምዘይክእል ስለ ዝተረድኦ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካልእ ዓቕሊ ጽበታዊ ጸረ ህዝቢ
ተግባራት ይቐጽል ከምዘሎ ማ/መ/ ሪኡ፡፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ሂወቶም ንዝሰኣኑ ዜጋታት ክሳብ ሕጂ
ብዓለም ደረጃ ናይ ሓዘን ደሳት ከይፈረሰን ንብዓትና ከይነቐጸን ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሓዘን ኣብ ዝርከበሉ
ህሞት፡ ከም ንቡር ኣብ ሃገሮም ስነ ስርዓት ቀብርን ሓዘንን ክግበረሎም ይትረፍ፡ ንስድራቤታት ግዳያት
ጽንዓት ይሃብኩም ከይበለ፡ ብደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይን (ደምህት) ካልኦት ዑሱባቱን
ዘይተኣደነ ናይ ህዝብን ሃገርን ንብረት፡ ገንዘብን ኣጽዋርን ኣዕጢቑን ኣስንቑን ሓርበኛታት ህዝብታት
ኤርትራ ብናይ ካልኦት ሃገራት ዕሱባት ይጭፍጨፎምን የበሳቢሶምን ምህላዉ ድሕሪ ምርግጋጽ፡ ኣብ
ውሽጥን ወጻኢን ዝርከቡ ኩሎም ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝግደሱ ሃገራውያን፡ ካልኣዊ ግርጭታት
ብጎኒ ገዲፎም፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ሓደ ቅልጽም ፈጢሮም ዝቃለሱሉ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሎሚ
ምዃኑን ካብዚ ዝቕድም ሃገራዊ ዉራይ ከምዘየለን ማእከላይ መሪሕነት ኣገንዚቡ፡፡
ብተመሳሳሊ ጭቁናት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ “ጸባሕ ድሕሪ ጸባሕ ከመሓየሽ ኢዩ”
ብዝብል ዘይ ጭበጥ ተስፋ ይኹን፡ ብፍርሒ ተዋሒጦም እና ተሳቐዩን ስድራቤታቶም ካብኣቶም
ብዝተመንጠለ ኣጽዋር ብደምህት እና ተበሳበሱን ስቕታ ዝመረጹሉ ግዜ ከብቅዕን፡ ንመሰላቶምን ቀጻልነት
ህዝቦምን ሃገሮምን ብረቶም ናብ ገባቲ ሰርዓት ህግደፍ ዝቕንዑሉ እዋን ሕጂን ሕጂ ጥራይን ብምዃኑ፡
ውጹዓት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንመጸዋዕታ ህዝቦም ተግባራዊ መልሲ ክህቡዎ ማእከላይ መሪሕነት
ደምሳኤ ጸዊዑ፡፡
ማእከላይ መሪሕነት ኣተሃላልዋ ደምበተቓውሞ ኤርትራ ኣብ ዘገምገመሉ፤
ደምበተቓውሞ ኤርትራ ገና ኣብ ልሙዳት ድኽመታቱ ስለ ዝርከብን ካብ ተሞኩሮኡ ስለ ዘይተማሃረን፡
ገባቲ ሰርዓት ህግደፍ ኣዚዩ ተዳኺሙ ብዘይ ንቡር ክወድቕ ተቐሪቡ ኣብ ዝርከበሉ እዋን፡ ብኣንጻሩ
ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ሓደ ቅልጽም ፈጢሮም ኣብ ክንድ ዝሕዪሉ፡ ማዕረ ማዕረ ህግደፍ
ደኺሞም፡ ህግደፍ ንምውጋድ ይትረፍ፡ ድሕሪ ህግደፍ ንዝፍጠር ናይ ስልጣን ባዶነት ዝመልእ ዓቕሚ
ክፈጥሩ ዘይ ምኽኣሎም፡ ንሓፋሽ ህዝብታትናን ብዙሓት ንሃገርናን ዞባናን ዝግደሱ ኣካላትን ዝዓበየ
ስክፍታ ኮይኑ ምህላዉ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ደምበተቓውሞ ተስፋ ንክቆርጹ ዝገብር ሃዋህው ይረእ
ምህላዉ ብምንጻር፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብደረጃ ኣቦ ወንበራት ውድባት ዝካየድ ዘሎ ናይ ምምኽኻር
መድረኽ ክቕጸልን፡ ካብ ተራ ዘተ ሓሊፉ፡ ካልኣዊ ጉዳያት ብጉቡእ ተመሓዲሩ፡ ህጹጽነት ኣብ ኤርትራ

ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታውን ምስኡ ዝመጣጠን ሓላፍነታውን ግብራውን ስጉምታት ክውሰድ
ማእከላይ መሪሕነት ደምሳኤ ጸዊዑ፡፡
ዘለናዮ መድረኽ፤ ደሞክራስያውያን ሓይልታት ብፖለቲካዊ ፕሮግራማቶምን ናይ ኣሰራርሓ መትከላቶምን
ተማእዚዞም፡ ዘለዎም ፍልልያት ናብ ሰፍሕ ደሞክራስያዊ መድረኽ ብምቕራብ፡ ካብ ሕሉፍ ተሞኩሮኦም
ተማሂሮም፡ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ዝቃለሱሉ መድረኽ እምበር፡ ብሕሉፍ
ታርኽን ተሞኩሮን ተዓጊቶም ካብ ሓባራዊ ቃልሲ ዝቦኽርሉ መድረኽ ከምዘይኮነ ብምርጊጋጽ፡
እንተወሓደ ተበግሶ ሰለስተ ደሞክራስያውያን ውድባት ብኣወንታ ብምርኣይ ኣካል ናይቲ ጎዕዞ ክኾኑ፡
ካብኡ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተ ሃሊዩ ድማ ብምኽታል መድረኻዊ ሓላፍነትና ብሓባር ክንዋጻእ ከምዝግባእ
ኣስሚሩሉ፡፡
ማእከላይ መሪሕነት ደምሳኤ ብዛዕባ ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ/ ኣመልኪቱ ኣብ ዝካየዶ ዘተ፡ ጎዕዞ ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ/ ብሰንኪ
ባዕላዊ ድኽመታት ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ከምዘይ ቀጸለ ናይ ኣደባባይ ምስጥር ኮይኑ እኳ እንተ
ሃለወ፡ ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ሓደን እንኮ ዘለዎም መቃለሲ ጽላል ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ/ ምዃኑ
ተገንዚቦም ንምሕያሉ ክገብሩዎ ዝጸነሑ ዘይተቖጠበ ጻዕሪ ዝተባብዕ ምንባሩ ብምሕባር፡ ሕጂ`ውን ኣባላት
ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ/ ይኹን ኤ/ሃ/ባ/ደ/ለ/ ዝመስረቱዎ መሻረኽቲ ኣካላት፡ ብህጹጽ ናብ ስራሕ ንምእታው ዝሕግዝ
ጽፉፍ ቅድሚ ምድላው ቅድሚ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ብምስላጥ፡ ካብ ጉባኤ ናይ ስራሕ ሓይሊ ጥራይ
ዝወጸሉ ኩነታት ክፍጠር ከምዝግባእ ብምግንዛብ፡ ካብ ደምሳኤ ዝድለ ንምብርካት ከምወትሩ ድሉው
ምዃኑ ማእከላይ መሪሕነት ደምሳኤ ኣብ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣረጋጊጹ፡፡
ኣብ መውዳእታ፡ ናይ ዝመጽእ ሽድሽተ ኣዋርሕ መደብ ስራሕ ብምውጣንን ኣገደሰቲ ፖለቲካዊ ውሳኔታት
ብምሕላፍ፡ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት መሪጹ፡፡ ህዝብን መንግስትን
ኢትዮጽያ ኣብ ኩሉ መዳያት ንውጹዓት ህዝብታት ኤርትራን ሳውራኦምን ብሓፈሻ፡ ንውጹዕ ህዝቢ ብሄረ
ሳሆን መሪሕ ውድቡ ደምሳኤን ዝገብሩዎ ሕውነታዊ ምድግጋፋት ድማ ብፍላይ ልዑል ምስጋንኡ
ኣቕሪቡ፡፡
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