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ደምዳሚ ኣዋጅ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ
ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ።
ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ሃገርና ይኹን ዞናና ከምኡ’ውን ብዓለም ለኻዊ ደረጃ
ቅልጡፍ ምዕባሌታት ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፣ ካብ ዕለት 22 – 28 ለካቲት 2019 ኣብ ዘካየዶ ካልኣይ ስሩዕ
ኣኼባ፣ ውድባዊን፣ ሃገራዊን፣ ዞናዊን፣ ዓለም ለኻዊን ኩነታትን ኣልዕሉ ብዕምቀት ዘቲዩ። ኣኼባ ማእከላይ
ባይቶ ድሕሪ’ቲ መስዋእቲ ብጻይና ሓርበኛ ገዛኢ ኪዳነ ኣባል ፈጻሚ ኣካልን ሓላፊ ቤ/ጽ ወጻኢ ዝምድናታትን
ኢዩ ይካየድ ምህላዉ ዝተፈልጠ ኢዩ።
ብደረጃ ውድብ፣ ማእከላይ ባይቶ ኣብቲ ብፈጻሚ ኣካል ዝቀረበ ናይ ዝሓለፈ ስራሓት ዝምልከት ጸብጻባት፣
ዝተሰላሰለን ዘይተሰላሰለን ስራሓትን ኣልዒሉ ተማያይጡን ገምጊሙን። ንዝተፈጸመ ስራሓት ንቅድሚት
ዝደፍእን፣ ኣብ መጻኢ ንዝካየድ ስራሓት ከኣ ዝተረኽቡ ጉድለታት ንኸይድገሙን ዝሕግዙ ውሳኔታትን
ለበወታትን ድማ ኣማሓላሊፉ።
ብሃገራዊ ደረጃ ፣ ማእከላይ ባይቶ ግሃድኤ፣ ኣብቲ ንኣስታት ሳላሳ ዓመት ዝኣክል ብዲክታቶሪያዊ ስርዓት ኣብ
ልዕሊ ህዝብና ዝወረደ ግፍዒን ጭቚናን፣ ካብቲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዘሕልፎ ግፍዕታት ዝኸፍኤ ምንባሩ
ብምምልካት፣ ኣብዚ እዋን’ዚ ድማ ንልዑላውነት ሃገርናን ህዝብናን ንሓደጋ ዘሳጥሕ ፖለቲካዊ ኩነታት ህዝቢ
ኤርትራ ኣቲዩ ምህላዉ ኣረጋጊጹ።
ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ኩነታት እምበኣር፣ ናጽነት ኤርትራን መጻኢ ዕድል ህዝብናን ዘገድሶም ኩሎም ፖለቲካዊን
በርገሳዊን ሃገራዊ ሓይሊታት፣ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ብምስትውዓል፣ ጸረ ሃገርናን
ልዑላውነታን ብግፍዓዊ ስርዓት ዝእለም ዘሎ ሸርሕታት ንምግጣም ማዕረ ናይዚ ብድሆታት ኮይኖም፣ ሓይሎም
ክጥርንፉ ማእከላይ ባይቶ ግሃድኤ ጸዊዑ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ውድብና ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ደምበ
ታቓውሞ ንምጥርናፍ ጻዕርታቱ ክቕጽል ምዃኑ ብምርግጋጽ፣ ንካልኣይ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምዕዋት ዝካኣሎ ጻዕሪታት ከካይድ ምዃኑ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ
ኣረጋጊጹ።
ዞናዊ ዝምድናታት ብዝምልከት፣ ብፍላይ ድማ ምስ ኢትዮጵያ፣ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊዝኾነ ኣካል ደላይ ሰላም
ምዃኑ እንዳገለጸ፣ ኣብ ልዕሊ እታ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝኣክል ዝተፈላለዩ ወሎዶታታ ስቅያት ዘሕለፉላን፣
ደሞምን ራሃጾምንን ዘፍሰሱላን ዓጽሞም ዝኸስኸሱላን ሃገርና፣ ልዑላውነታን ነጻነታን ሓድነት መሬታን ህዝባን
ዝፈታተን ብሽፋን ሰላም ዝግበር ስምምዓት ግን ቅቡል ከምዘይኮነ ማእከላይ ባይቶ ኣረጋጊጹ። ከምኡ ድማ ኣብ
ቡኽራን ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት፣ መራሒ ህግድፍ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ስምምዓት፣ ብዝኾነ
ይኹን ምኽንያታት፣ ድልየቱ መላኺ ጥራሕ’ምበር ድልየት ህዝብና ዘይምልከት ምዃኑ ማእከላይ ባይቶ
ኣረጋግጹ።
ስለዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠቅምታት ክልቲኡ ህዝብታት ዘረጋግጽ ጥዑይ ዝምድና ንምፍጣር ሓቀኛ
ድልየት እንተዳኣ ሃልይዎ፣ ንሕልምታት መላኺ ኢሳይያስ ንምርግጋጽ ጥራሕ ክብል፣ ንካልኣይ ግዜ ድልየት
ህዝቢ ኤርትራ ብምድፋር፣ ናብ’ቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ክሳብ ሎሚ ሰላምን ቅሳነትን ቀጻሊ ዕብየትን
ንኸይሰፍን ዕድል ዘስኣነ ናይ ውግእ ዓመታት ገጹ ዝድርኽ ኩነታት ንኸይኣቱ፣ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ
ብግቡእ ክሓስበሉ ድልየትና ምዃኑ፣ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ግሃድኤ ኣረጋጊጹ።
ብወገን ኤርትራ ሕጋዊ ስርዓት ኣብ ዘይለወሉ እዋን፣ ብዛዕባ እንታይነት ናይቲ ምስ ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ
መስርሕ ሰላምን ዝኽተም ዘሎ ስምምዓትን ከብርሆን፣ ብመሰረት ኣህጉራዊ ብይን መስርሕ ምሕንጻጽ ዶብ
ክትግበር ድልየት የይብሉን ዝብል ጠርጠራታት ዘልግስ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ መርገጹ ብብሩህ ክሕብር ኣድላዪ
ምዃኑ ማእከላይ ባይቶ ኣስሚሩሉ።
ብጉዳይ ኣህጉራዊ ግደ ኣብ ዝዘተየሉ፣ ማእከላይ ባይቶ፣ እቲ ኣብ መንጎ ሓያላን ሃገራትን ገለ ዞናዊ መንግስታትን
ዝካየድ ዘሎ ናይ ጠቅሚ ውድድራት፣ ኣብ ዝሓለፈ መዋእላት ጸረ ጠቅምታት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ

ብሓፈሻ፣ ጸረ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ከም ዝነበረ ኣረጋጊጹ። ስለዚ እምበኣር ሕጂ’ውን ዞናን ንምዝራግን
ቅሳነት ንምኽላእን ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ንምግጣምን፣ ጠቕምታት ኣህዛብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምሕላውን፣ ኣብ
ዞናና ሰላምን ቅሳነትን ሓርነትን ንምርግጋጽን፣ ኩሎም ሓለይቲ ኣህዛብና ዝኾኑ ሓይልታት ጻዕሪታቶም ከዋሃህዱ
ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ግሃድኤ ጸዊዑ።
ምስዚ ብምትእስሳር ማእከላይ ባይቶ፣ እቲ ኣብ ወደብ ዓሰብ ዓሪዱ ዝርከብ ሓይልታት ሃገር ኢማራት ዓረብ፣
ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣብ ዳንካሊያ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ዞናዊ ማያት ሃገርና ዘካየዶ
መጥቃዕትታት ኮኒኑ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ዞናዊ መንግስታት ይኹና ናይ ካልኦት መንግስታት፣ ጠቅሚ ኤርትራ
ዝግህስ ስምምዓት ከይገብራ ኣትሪርና ንጽውዕ። ዝኾነ ንልዑላዊነትን ጠቅሚ ኤርትራን ዘይሕሉ ስምምዓት ድማ
ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይቅበሎን ብምሕባር፣ ውዱቅ ስምምዓት ምዃኑ ነፍልጥ።
ዲክታቶሪያዊ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ግፍዕታትን ንሰፊሕ ኣካላት ህዝብና
ብፍላይ ድማ መንእሰይና ካብ ሃገር ንምብራር ብመደብ ተተሓሒዝዎ ዘሎ ኣዕናዊ መደብ፣ ኩሎም ግዱሳት
ሃገራትን ንመሰላት ወዲ ሰብ ዝጣበቁ ኣህጉራዊ ትካላትን፣ ጉጅለ ኢሳይያስ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘካይዶ ዘሎ
ግፍዕታት ጠጠው ከብሎን፣ ናይ ሕልናን ርእይቶን ኡሱራት ክፈትሕን፣ ኣድላዪ ጸቅጥታትን ተጽዕኖን ከካይዱ
ማእከላይ ባይቶ ጸዊዑ። ብተወሳኺ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራን ኣባላት ትካላት ጸጥታን፣ ግፍዒ ናይዚ ስርዓት
ጠጠው ንምባል ኣብ ጎኒ ህዝቦም ክኾኑ ጸዊዑ። ከምኡ’ውን ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣንጻር ጨቋኒ ጉጅለ
ህግደፍ ክለዓልን፣ ነዚ ጉጅለ’ዚ ኣሊኻ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ተሰሊፉ እጃሙ
ከልዕል መድረኽ ይሓቶ ምህላዉ ማእከላይ ባይቶ ኣዘኻኺሩ።
ንጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንኤርትራዊያን ስደተኛታት
ተቀብሎም ብምዕቃቦም ምስጋናኡ የቀርብ። ከምኡ ድማ ብጉዳይ ስደተኛታት ዝግድሳ ትካላት ዘቕርብዎ ዘሎዉ
ሓገዛት ብምሙጓስ፣ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ቀጻሊ ምእላይን ተገዳስነትን ክገብሩሎም ማእከላይ ባይቶ
ተማሕጺኑ።
ኣብ የመን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት፣ ማእከላይ ባይቶ፣ ኩሎም ዝገራጨዉ ዘለዉ ኣሕዋት
የመናዊያን፣ ፍልልያቶም ንምፍታሕን፣ ህዝቦም ካብ ሓደጋታት ውግእ ንምድሓንን ኣብ የመን ሰላም ንምስፋንን፣
ዝካየድ ዘሎ ከንቶ ውግእ ጠጠው ከብሉን መንገዲ ዘተ ክሕዙን ማእከላይ ባይቶ ግሃድኤ ጸዊዑ።
ማእከላይ ባይቶ ኣብ መወዳእታ ፣ ሰከርታሪያ ማእከላይ ባይቶን፣ ፈጻሚ ኣካልን፣ ኣባላት ምክትታልን
ምቁጽጻርን ኣካል ብምምራጽ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ደምዲሙ።
“ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!”
ኤርትራ ሓራን ነጻን ኮይና ትንበር !
ውድቀት ንዲክታቶሪያዊ ስርዓት !
ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና !
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