ደምዳሚ መግለጺ፣
ሓሙሻይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት፡
ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓ.ኤ/
ጀጋኑ ውጹዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!
ማእከላይ መሪሕነት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ካብ ዕለት 27 መስከረም ክሳብ 2
ጥቅምቲ 2016 ኣብ ዘሎ ግዝያት፡ ሓሙሻይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ። ማእከላይ መሪሕነት ኣብዚ
ኣኼብኡ’ዚ ንህልዊ ዓለማዊ፡ ከባብያውን ሃገራውን ውድባውን ኩነታት፡ ብመንጽር ዝካየድ ዘሎ
ደምክራስያዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ እንታይ ይመስሉ ብዕምቆት ገምጊሙን ኣገደስቲ ውሳኔታት
ኣመሓላሊፉን።
ማእከላይ መሪሕነት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ንህልዊ ሃገራዊ ኩነታት
ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘተየሉ ህዝብታት ኤርትራ፡ ብሰንኪ መዕነዊ ፖሊሲታት ስርዓት ህግደፍ ክኽተሎ
ዝጸንሐን ዘሎን ፖለቲኮ-ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለ ዕለታዊ ሂወቱ ብሰላም
ክመርሕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ካብ ዝወድቕ ዓመታት ዘቚጸረ ኮይኑ፡ ሕጂውን ህዝብን ሃደርን ኤርትራ
ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ዘተሳጥሑ ምዃኖም ብዕምቆት ገምጊሙ። በዚ ካኣ ዋሕዚ ሰደት ምስቲ
ኩሉ ኣብ ባሕርን ምድረ-በዳን ነጋዶ-ሰብን ናይ ዝተፈላለዩ ስርዓታትን ናይ ምጥራዝ ሓደጋታትን
እናኣጋጠምዎም ብብዝሒ ክስደዱ ዳኣምበር፡ ስደት ዝነከየሉ ውድዕነት ከም ዘየለ ተገንዚቡ።
ተባዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!
ማእከላይ መሪሕነት፡ ንህልዊ ከባብያዊ ኩነታትና ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘተየሉ፡ ኣብ ውሽጢ ሕብረተ-ሰብ
የመን ዝተኸስተ ጐንጽን ዝማዕበለሉ ኣንፈትን፡ ስርዓት ህግደፍ ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓታቱ ክምእርር
ክብል ኣካል ናይዚ ግርጭታት’ዚ ኮይኑ፡ ሓንሳብ ምስቲ ሓደ ካልእ ግዜ ካኣ ምስቲ ካልእ ሸነኽ ኢድ
ምትእትታው እናገበረ ክሳብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ኣሕሊፉ እናሃበ፡ ክካዶም ዝጸንሐን ዘሎን ናይ
ወጻኢ ኣዕነውቲ ፖሊስታቱን ተግባራቱን ኣጥቢቑ ኮኒኑ። ናይ ኣሕዋት የመናውያን መዕለቢ
ዘይተረኽበሉ ውሽጣዊ ሽግር ብዝምልከት ድማ፡ ሕጂ’ውን ኣብ ዙርያ ጠረቤዛ ብሰላም ክፍታሕ ክፈትሑ
ጻዕርታቶም ክብ ከብሉን፡ ሕብረተ-ዓለም‘ውን ተሳትፍኡ ከሐይልን ማእከላይ መሪሕነት ጸዊዑ።
ማእከላይ መሪሕነት ንኩነታት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብ ዝረኣየሉ፡ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብመሪሕነት
ኢህወደግ ብዝገበርዎ ተጋድሎ ንፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ብምድምሳስ ኢትዮጵያ ካብ ሓደጋ ምብትታን
ድሒና፡ ኣብ ጐደና ሰላምን ደምክራስን ዝሐሸ ቁጠባዊ ምዕባለ ካብ ዘረጋገጻ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ከም
ዝተጓዕዘት ዝፍለጥ እዩ። እዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት’ዚ ኣብ ውሱናት ከባቢታት ብቀንዱ ኣብ
ክልላት ኦሮሞን ኣምሓራን ዝተኸስቱ ጐንጽታት፡ ዋላ’ኳ ጻሕታሪ ኲናት ስርዓት ህግደፍ ነዚ ዞባ’ዚ
ክሕምስ ኣብ ኢትዮጵያ ብቀጥታን ብተዘዋዋርን መንገዲ ብዙሕ ምትንዃላት ክገብር ዝጸንሐን ሕጂ’ውን
ኣብ ምጉህሃር እዚ ተርእ’ዚ ዝቐጸለሉ እኳ እንተኾነ፡ ብቀንዱ እቲ ጸገም ማእከሉ ውሽጣዊ ኮይኑ፡ ኣብ
ሕቶ ሰናይ ምምሕዳርን ደሞክራስያዊ ኣሰራርሓን ኣብ ምዕሟቑን፡ ንድኽነትን ድሕረትን መሊእካ
ንምስዓር ኣብ ዝግበር ዘሎ ሰላማውን ደሞክራስያውን ተጋድሎ ዘጋጥሙ ዘለዉ ባዕላዊ ዕንቅፋታት
እዮም። ኣብ ክሊ’ዚ ካኣ እቲ ደሞክራስያዊ ኣሰራርሓ ገና ዘይዓሞቘን ዘይገልበተን ብምዃኑ ናይ
ትምክሕትን ጽበትን ድሑራት ኣተሓሳባታትን ተግባርን ጥጡሕ ባይታ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ውድዕነት
ህልዊ ምዃኑ ማእከላይ መሪሕነት ብዕምቆት ተገንዚቡ።
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እዞም ዕንቅፋታት እዚኣቶም ሕጂ’ውን ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ማእከሉ ሕገ-መንግስቲ ብዝገበረ
ምስ ኩሉ ክፍልታት ሕብረተ-ሰብ ብምልዛብ ሱር ነቀል ብዝኾነ መንገዲ ዘላቒ መፍትሒ ክረክብ ሰናይ
ትምኒቱ ገሊጹ።
እቶም ጸገማት ብዝኾነ መልክዕ ይከሰቱ ብድሕረት ተላዕጢጥካ ኣብ ጽልኢትን ዘርእን ዝተሰረተ ዝግበር
ምፍልላያትን ምፍንቓላትን እንተርፎ ምብትታን ኢትዮጵያ ዝምነዩ ተጻባእትን ጸላእትን እንተዘይኮይኑ
ንዝኾነ ክፍሊ ሕብረተ-ሰብ ኢትዮጵያ ይኹን ዞባናን ሃገርናን ዘየርብሕ ብኣንጻሩ ሓደግኡ ከቢድን
ዝጐድእን ምዃኑ ተገንዚቡ።
በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ነቶም በዚ ዘጋጠመ ሽግር እዚ ኣብ ክልላት ኦሮሞን ኣምሓራን ዝቖሰሉን ዝሞቱን
ዝተፈናቐሉን ዜጋታት ብሓፈሻ ብፍላይ ካኣ ብውሱናት ጽበበትን ትምክሕታውያን ኣካላት ኣብ ዘርኣዊ
ፕሮፖጋብዳ ብምምስራት ንድሑር ሕብረተ-ሰብኣዊ ሕማማት መዝሚዝካ ንዝተጐድኡን ዝተፈናቐሉን
ተጋሩን ሕጂ ካኣ ኣብ ዓመታዊ ባህላዊ በዓል ህዝቢ ኦሮሞ ‘ኢሪቻ” ዘጋጠመ ናይ ሞትን መቝሰልትን
መሪር ሓዘኑ ገሊጹ።
ማእከላይ መሪሕነት ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ እቲ ብሰንኪ ጸቢብ ሒሳባት፡ ሕቶ ደሞክራስን ሓድነትን ኣብ
ምፍታሕን ተኸኣኢልካ ኣብ ምኻድን ተጸጊሞም ኣደዳ ሞትን ምፍንቓልን ብምዃን እፎይታ ዘይረኸቡ
ህዝብታት ደቡብ ሱዳን ብዕምቆት ዘትዩ። እዚ ሓደጋ’ዚ ኣበስኡ ነቲ ውጹዕ ክፍልታት ሕብረተ-ሰብ
ደቡብ ሱዳን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንጠቕላላ ዞባናን ዝጐድእ ብምዃኑ፡ ደቡብ ሱዳን ካብዚ ሓደጋ’ዚ ድሒና
ኣብ ጐደና ሰላምን ምዕባለን ክትምራሽ፡ ኩሎም ተነሓናሕቲ ሸነኻት ልዑል ሃገራዊ ሓላፍነት
ተሰሚዕዎም ነዚ ካላኣዊ ጐንጺ ኣብ ምፍታሕ ከይተሓለሉ ክረባረቡን፡ ሕብረተ-ሰብ ዓለም’ውን ደገፋቱ
ኣጠናኺሩ እቲ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ህጂ’ውን ብዕዘት ክደጋገፍዎም ማእከላይ መሪሕነት ጸዊዑ።
ውጹዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!
ማእከላይ መሪሕነት ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ንህልዊ ኩነታት ደምበ ተቓውሞ ብሓፈሻ ብፍላይ ካኣ ንኩነታት
ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳንን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጥን ብዕምቆት ገምጊሙ።
ባይቶ ዘጋጠምዎ ሽግራት ብፍላይ ካኣ ድሕሪ ሰሚናር ፖለቲካዊ ሓይልታት እቲ ግንባር ብሓደ ክኸይድ
ዝነበሮ ዕድላትን ዝተኻየዱ ጻዕርታትን ናብ ዕጽዊ መንገዲ ዘብጸሕዎ ጸገማት ብትዂረት ተገንዚቡ። እዚ
ዘይመሰረታዊ ፍልልይ ዝፈጠሮ ጸገም’ዚ፡ ካብ መጀመሪኡ ንከይፍታሕ ዘጸግም ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ከምቲ
ማእከላይ መሪሕነት ኣብ ራብዓይ ስሩዕ ኣኼብኡ ከምኡ’ውን ፈጻሚ-ኣካል ኣብ መበል ዓሰርተ ሓደ ስሩዕ
ኣኼብኡ ብዕምቆት ገምጊሙ ኣብ ደምዳሚ መግለጺኡ ብወግዒ ዘስፈሮ ሕጂ’ውን እቲ ማኣከሉ ንሱ
ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹ።
እዚ ሽግር’ዚ ካኣ ክሳብ ምግባእ ካላኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ግዜ ንጉዕዞ ጉባኤ ብዘየሰናኽል መንገዲ
ንምፍትሑ ብዝኾነ ወገን ክመጹ ዝኽእሉ ዕድላት/ተበግሶታት/ ምስ ዝህልዉ፡ ንፍታሕ ዝሕግዙ ምስ ዝኾኑ
ምጥቃሞም ሓጋዚ ምዃኑ ተገንዚቡ። ካብዚ ወጻኢ ባይቶ ንዘለውዎ ድኽመታት እናኣለየ ንምዕዋት
ካላኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ነጢፉ ክሰርሕ ከም ዝግባእ፡ እዚ ካኣ ዕማም ናይ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ጥራሕ
ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ኣባል ባይቶ፡ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ስቪካዊ ማሕበረ-ሰባትን ህዝብን ስለ ዝኾነ ኩሉ
ኣባሉ ሰጢሙ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ማእከላይ መሪሕነት ኣተሓሳሲቡ።
ማእከላይ መሪሕነት ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ንህልዊ ወድባዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘተየሉ፡ ኣብ ኩሉመዳያዊ ዕማማት ውድብናን፡ ጸብጻብ ናይ ኦዲት ኮሚሽንን ብምስማዕን ሓያልን ድኹምን ጐኒታትን
ናይ ዝሓለፉ ስራሓት ብዕምቆት ብምግምጋም መጻኢ መደባት ሰሪዑን ኣገደስቲ ወሳነታት
ኣመሓላሊፉን። ካላኣይ ወድባዊ ጉባኤ ንምስልሳል’ውን ምድላዋት ክግበር መደባት ሰሪዑን ኣሰናዳኢት
ሽማግለ መዚዙን።
ብሰንኪ መዕነዊ ፖሊሲታት ስርዓት ህግደፍ፡ መዓልቲ መዓልቲ ናብ ስደት ዝውሕዝ ዘሎ ህዝብና ኣብ
ፎቖዶ ሃገራትን ምድረ-በዳን ባሕርን ብነጋዶ-ሰብ ዘጋጥምዎ ዘለው ናይ ሞትን መቚሰልትን ሓደጋታት
ሕብረተ-ሰብ ዓለም ልዑል ቆላሕታ ክገብረሎምን፡ ናይ ስደተኛታት መሰሎም ክሕለወሎምን ማእከላይ
መሪሕነት ተማሕጺኑ። ስደት ግዝያዊ መፍትሒ ዳኣ’ምበር ዘላቒ መፍትሒ ከም ዘይኮነ እቲ ብብዝሒ
2

ዝስደድ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ነዚ ተገንዚቡ፡ እቲ ዘላቒ ፍታሕ ኣብዚ ንጸረ ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ ዝግበር
ዝካየድ ዘሎ ደሞክራስያዊ ተጋድሎ ነቒሑን ተወዲቡን እጃሙ ከበርክት እንተኽኢሉ ጥራሕ እዩ ህዝብን
ሃገርን ኣብ ምድሓን ልዑል ተርኡ ክጻወት ይኽእል እዩ ብምባል ኣብዚ ተሳትፍኡ ከዕዝዝ ብኣጽነኦት
ዘዘኻኺሩ።
ተባዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ!
ማእከላይ መሪሕነት ንሰብኣዊ ግህሰት እተጻሪ ናይ ሕቡራት መንግስታት መርማሪት ኮሚሽን ኣብ
መጋባእያ ጀኔቭ ዘቕረበቶ ጻብጻብን ዝተበጽሐ መደምደምታን ኣሞጊሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕጂ’ውን ኣብዚ
መጨረሽታ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ 2016 ኣብ ኒዩ-ዮርክ ክቐርብ ኣብ ምድላው ዘሎ መደብ ብዓወት
ክዛዘም ተስፋ እናገበረ፡ ኩሉ ደላይ ለውጢ ዝኾነ ኤርትራዊ ድምጹ ከስምዕ ኣብቲ ዝዋደድ ዘሎ ሰላማዊ
ሰልፊ ተሳትፍኡ ከዕዝዝ ምሕጽንትኡ ኣቕሪቡ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሕቡራት መንግስታት
ኣሜሪካ ኣብ ዋሺንግቶን ዲሲ ቤት-ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ /እስቴይት ዲፓርታመንት/ ብዛዕባ
ሰብኣዊ ግህሰት ኣብ ኤርትራ ክሰምዕ ዝተጋበኤ ሓጋዚ ብምኻኑ ሞጎሱ ገሊጹ።
ማእከላይ መሪሕነት ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ መላእ ኣባልና ከይተሓለለ ብተወፋይነት ውድብ ብቁጠባ ክሕይል
ክገብሮም ዝጸንሐን ዘሎን ጻዕርታት ከምኡ’ውን ማሕበራዊ ጸገማት ስደተኛ ህዝብና ንምቅላል ምስ
ዝተፈላለዩ ገበርቲ-ሰናይ ኣካላትን ግዱሳት ወቀ-ሰባትን ኮይኑ ኣብዚ ዓመት’ዚ ዝገበሮ ምድግጋፋት ሞጎሱ
ገሊጹ። ነቲ ኣብ ክኒንን ቅኒቶን ዘሎ ህዝብና መንእሰያት ደቁ ካብ ናይ ትምህርቲ መኣዲ ከይቦኽሩ
ልዕል ጻዕርታት ብምግባር ምስ ዝተፈላለዩ ግዱሳት ኣካላት ቤት-ትምህርቲ ክስራሓሎምን ማተርያላዊ
ደገፋት ብምግባሩ ሞጎሱ ገሊጹ።
ናይ ፕሮፖጋንዳን ውደባ ዕጡቓት ኣሃዱታትና፡ ምስቲ ኩሉ ዘጋጥሞም ናይ ጸላኢ ተጻብኦታት
ብትብዓት እናመከቱ ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ህዝብና ቁጠባውን ማሕበራውን ሂወቱ ኣብ ምምራሕ
ክደጋገፍዎ ንዝጸንሑ’ውን ልዕል ኣድናቖቱ ገሊጹ ገሊጹ።
ኣብ መደምደምታ ማእከላይ መሪሕነት ካብ ሞንጉኡ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ፈጻሚ-ኣካል ብምምራጽ
ኣኼብኡ ዛዚሙ።
ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!!
ውድቀት ንጸረ ህዝብ ስርዓት ህግደፍ!!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስውኣትና!!
ማእከላይ መሪሕነት፡
ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/
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