
UAS BRANCH

“ደምዳሚ መግለጺ”

ራብዓይ ዞባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

ዞባ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ

   “ብስም ጅግና ስዉእ ብጻይና ተድሮስ ኪዳነ ዝተሰየመ” ራብዓይ ዞባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር
ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ዞባ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ “ደሞክራስያዊ ኣረኣእያታት ዓቲርና
ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ቀዳምነት ሰሪዕና ንቃለስ” ኣብ ትሕቲ ዝብል መድረኻዊ ጭርሖ ካብ 23-24
ሚያዝያ 2016 ኣብ ዘሎ ግዜያት ተጋቢኡ፡ ብዓወት ተዛዚሙ።

ራብዓይ ዞባዊ ጉባኤና ብዝኽሪ ኩሎም ሰማእታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ በብእዋኑ ኣብ ፈቐዶ
በረኻን ባሕርን ዝሃልቁ ዘለዉ ወገናትናን፡ ብዕለት 3 ሚያዝያ 2016 ኣብ ማእከል ሕምብርቲ ከተማ
ኣስመራ ብዘይ ሓደ ገበን ብተመልከተለይ ብጠያይቲ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ዝተቐንጸሉ መንእሰያትናን
ብምዝካር ምስ ተኸፍተ፡ ብዞባ ሽማገለ ዝቐረበሉ ዓመታዊ ዞባዊ ጸብጻብ ተቐቢሉ፡ ዘድሊ ገምጋም ገይሩ
ተመያይጥሉ፡ ነቶም ጹቡቕ ዝተሰርሓሎም ሸነኻት ብምንኣድ፡ ንገለ ድኽመታትን ጉድለታትን
ዝተራእየሎም ሸነኻት ከኣ ዘድሊ እርማት ብምግባር ንመጻኢ ኣበርቲዑ ከሰርሓሎም ብምስምማዕ
ንዝቐረበሉ ዞባዊ ጸብጻብ ኣጽዲቑ። ቀጺሉ ኣብ እዋናዊ ሃገራውን ውድባውን ከባብያውን ኩንታት፣ኣብ
ኩነታት ደምበ ተቓውሞን፣ ኣብ ምጣኔ ሃብታዊ፣ ኣብ ውደባን ስርርዕን፣ ኣብ ጉዳይ ሓድነትን
ዲፕሎማስን፣ ኣብ ማሕበራውን ጉዳይ ስደተኛታትን ኣልዒሉ ብዕምቖት ድሕሪ ምዝታይ ነዞም ዝስዕቡ
ውሳኔታትን መጸዋዕታን ለበዋታትን ኣመሓላሊፉ።

          “መበል 25 ዓመት ኣረሜናዊ ጭፍጨፋ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ ቀላጽምና ነሕብር!

          “መሰል ህዝብና ክሕሎ ህግደፍ ይተዓሎ!

          “ድሕነትን ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ! ንምዕዋቱ ብሓድነት ንቃለስ!

          “ግሉጽነትና ምልክት ደሞክራስያውነትና ኢዩ!

          “ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ብሄራትን ሃይማኖትን ኤርትራ ይከበር!

          “ንምዕዋት ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ባይቶና (ኤሃባደለ) ሓቢርና ንቃለስ!!!

ጉባኤና፡ ንናይ 25ተን ዓመት ባርነትን ጸረ-ሰላም ኣዕናዊ ፖሊስታት ዲክታቶር ስርዓት ህግደፍ
ንምድምሳስን፡ ህዝብና ካብ ጥፍኣት፡ ሃገርና ከኣ ካብ ብርሰት ንምድሓን መላእ ድምበ ተቓውሞ ኤርትራ
ኩሉ ፍልልያቱ ኣጻቢቡ ኣብ ትሕቲ ሓደን ናይ ሓባርን ጽላል ተጠርኒፉ ክሰርሕን ክቓለስን ንጽውዕ።

ኤርትራዊ/ት መንእሰይ ከም ናይ ለውጢ ሓይልን፡ ተካኢ ወለዶን መጠን ድሑር ሕብረተ-ሰብኣዊ
ሕማማትን፡ ትምክሕትን ጽበትን፡ ኣሉታዊ ዘይሃናጺ ውድድራትን ምንጽጻግን ኣወጊድካ፡ ኣብ ክሊ ሓደ
ዝሰመረ ማሕበር ተጠርኒፍካ ንዲክታቶር ስርዓት ህግደፍ ብምዕናው ኣብ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ
ልዑል እጃምካ ክተበርክት ንጽውዕ።



ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ካብቲ ተሸኺልዎ ዘሎ ናይ ምንጽጻግን ሕድሕዳዊ
ዘይምክብባርን ዘይምስምማዕን ዓዘቕቲ ብትብዓት መኪቱ ክወጽእን፡ ጉቡእ ሓላፍነታዊ ተርኡ ክፍጽምን
ንጽውዕ።

ብሰንኪ መሪር ባርነትን ፍጹም ምልክን ስርዓት ህግደፍ ዝፈትዋን ዘፍቅራን ዓዱን ገዝኡን ንብረቱን
ራሕሪሑ እግሩ ናብ ዝመርሖ ስደት ሃጽ ኢሉ ዝጠፍእን ዝበታተንን ዝሎ ክቡር ህዝብና፡ ስደት ጊዝያዊ
ፍታሕ ደኣ እምበር ዘላቂ ፍታሕ ከም ዘይኮነ ብምርዳእ፡ ከምቲ ንስርዓታት ሃይለ-ስላሴን ደርግን መኪትካ
ዝሰዓርካዮም፡ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ንምስዓር ስርዓት ህግደፍ ክትስዕር ንጽውዕ። ንኹሎም ፈተውቲ
ሰላምን ደሞክራስያዊ ፍትሕን ዝኾኑ ዞባውን ኣህጉራውን ማሓዙት ደሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ
ብሓፈሻ፡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን፡ መላእ ሕብረተ-ሰብ ዓለምን መንግስታትን ከኣ ብፍላይ ክገብርዎ
ዝጸንሑን ዘለዉን ምቕባልን ምትሕግጋዝን ስደተኛ ህዝብና ነሞጕስ፡ ምትሕብባሮም ብዘይ ምስልካይ
ክቕጽልዎ ከኣ ንምሕጸንን ንጽውዕን።

ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣስገዳድ ተዓስኪሮም ኣብ ትሕቲ ኣርዑት መግዛእቲ ጨቛኒ ስርዓት
ህግደፍ ተቖሪኖም ዘለዉ ኤርትራውያን፡ ዓጢቖሞ ዘለዉ ብረታዊ ዕጥቂ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ከቕንዕዎን፡
ኣብ ጎድኒ ደላይ ፍትሒ ህዝቦም ተሰሊፎም ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ክቃለሱን ንጽውዕ።

ዑጡቓት ናይ ፕሮፖጋንዳን ምልዕዓልን ጀጋኑ ኣሃዱታትና ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ ኣብ
ዝካየድ ደሞክረስያዊ ቃልሲ ብጽንዓትን ተወፋይነትን ዘካይድዎ ዘለዉ ዘይሕለል ተባዕ ቃልስን፡ በብጊዜኡ
ዝጓናጸፍዎ ዘለዉ ወተሃደራዊ ዓወታትን ሞጎስና ብምቕራብ፣ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣብ ጎድኒ
ውድብናን ሰራዊትናን ጸኒዕና ካባና ዝጥለብ ክነማልእ ምዃና ነረጋግጽ።

ኣብ መደምደምታ ጉባኤና ንዝቕጽል ዓመት ዝመርሕ ዞባ ሽማግለን ኦዲትን ብደሞክራስያዊ ኣገባብ
መሪጹ፡ ብዝኽሪ ስዉኣት ጉባኤኡ ብዓወት ዛዚሙ።

ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!

ውድቀት ንጸረ-ሰላም ስርዓት ህግደፍ!

ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉኣትና!

ራብዓይ ዞባዊ ጉባኤ

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

24 ሚያዝያ 2016።


