ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ደምዳሚ መግለጺ 10ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖ/ቤ/ጽሕፈት፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
ፖሎቲካዊ ቤ/ጽሕፈት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) መበል 10ይ-ስሩዕ ኣኼባኡ ካብ ለካቲት
01 ክሳብ 04 / 2016 ኣሰላሲሉ። ፖ/ቤ/ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ህልዊ ሃገራዊ ኩነታት ብዕምቆት ገምጊሙ፤ ኣገደስቲ
መደምደምታታት ኣቐሚጡ። ህሉው ዓለማዊ ኩነታት ብሓፈሻ፡ ዞባውን ከባብያውን ኩነታት ድማ ብፍላይ፡ ኣብ
ሃገርና ዘለዎ ጽልዋን ዘኸትሎ ኣሉታዊ ሳዕቤናትን ብዝርዝር ተመልኪቱ።
ኣብ ክሊ ሃገራዊ ኩነታትና፡- ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ብሃንደበት ባጤራ ናቕፋ ከምዝቕየር
ብምእዋጅ፡ ኣፈጻጽማኡ ጊዜ ዘይህብ፡ ንህዝብታትና ናብ ዝኸፍአ ጭንቀትን ሸገርገርን ክወድቕ እናገበሮ
ምምጽኡ ተመልከተ። እዚ፡ ናይ ህዝብታትና ሓልዮትን ክብርን ዘይብሉ ጨካን ስርዓት፡ ካብ ህዝቢ ዝተረከቦ
ባጤራ ኣብ ካንዝኡ ሾጊሩ፡ ንመዓልታዊ ሂወት ዜጋታት ክቆጻጸር ዘብቅዖ፡ ኣየምውት ኣየሕዊ መጠን ናቕፋ
ወጻኢ ብምስላዕ፡ ብሕጽረት መንቀሳቕሲን ዘድልዩዎም ሃለኽቲ ካብ ዕዳጋ ሸሚቶም ናብርኦም ናይ ምምራሕ
ዓቕሞም ሓኒቑ ብምሓዝ፡ ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ውሕስነት ክስእኑ ኮነ ኢሉ ይሰርሕ ምህላዉ ገምገመ። እዚ
ኣዋጅ'ዚ፡ መቐጸልታ'ቶም ንመነባብሮ ህዝብታትና ብዘይዕረፍቲ ኣብ ሸቐልቀልን ዓቕሊ ጽበትን ተዘሪዖም
ከርፋሕ ሂወት ከሕልፉ እናተኸተሎም ካብ ዝመጸ ፋሽስታዊ ኣዋጃት ሓደ ምዃኑ ኣረጋገጸ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ'ዞም ዝሓለፉ ልዕሊ 24 ዓመታት ናይ ስልጣን ዕድሚኡ፡ ህዝብታትና ናብ
ውሽጣዊ ጉዳዮም ጠሚቶም፡ መሰረታዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ከየቋምቱ፡ ብሓደ ወገን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ናብ
ኣዕናዊ ኵናት እናሸመመ፡ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት እናውረደሎም ዝመጸ እዩ፤ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ናብ
ደገ ዝውርወረን ዝነበረ ኣጻብዕቱ እናተቖረጻ ምስ መጻ፡ ህዝብታትና ተረጋጊኦም ከይሓስቡን መከረኦምን
ሕሰሞምን፡ ብእኩብ ነባሪ ፍታሕ ዘቋሙቱሉ ኩነታት ከይፈጥሩ፡ ኮነ ኢሉ ብዘዋደዶም ሕጽረታት ዝተፈላለዩ
ናይ ኣገልግሎት ቀረባት(ናይ መብራህቲን ማይን ኣገልግሎት ...ወዘተ) እናገረፎም ስለዝመጸ፡ ነብሲ ወከፍ
ስድራ፡ ብሂወት ክትቕጽል ዘብቅዓ መዓልታዊ ጠለብ ክተናዲ ኣብ ዘብዘብ ክትጽመድ፡ ተዓጢቑ ክሰርሕ
ከምዝጸንሐ ብስፍሓት ገምገመ።
እዚ ጨካን ስርዓት'ዚ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ፡ ዝግዝኣሉ ቀዋሚ ዉዑል ዘይብሉ፡ ከም ነፋሒቶ ዝቀያየር
ምዃኑ፡ ፖ/ቤ/ጽ/ ብኣንክሮ ተመልከተ፡ ትማሊ ዋና ተላኣኣኽን ከዳምን መንግስቲ ኢራን ኮይኑ፡ ንሓይልታት
ሑቲ ከሰልጥን፣ ከዕጥቕን ከዋፍርን ከም ዘይጸንሐ፡ ሎሚ ድማ፡ ኣብ ጎድኒ'ቲ ንጉሳዊ ስርዓት ሱዑዲ ዓረብ
ዝመርሖ ወታደራዊ ጥምረት ሃገራት ኣዕራብ ወጊኑ፡ ወደብ ዓሰብ መናሃርያ ነፈርቲ ኵናት ሃገራት ኣዕራብ
ክትከውን ፈቒዱ፤ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገረ የመን ኢዱ ኣእትዩ፡ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብታትናን ብቐሊል
ዘይንቀል ጽልእን ቅርሕንትን ይዘርእ ምህላዉ ኣስተውዓለ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብዘየቋርጽ ዋሕዚ ስደተኛታት ዓቕሉ ንዝጸበቦ ኣውሮጳዊ ሕብረት፡ ንድኹም
ጎድንታቱ ኣለልዩ፡ ኣብ ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሕኡ ንምውዓል ከካይዶ ብዝጸንሐ ጻዕሪ ናይ 200 ሚልዮን ዩሮ
ሓገዝ ክልገሰሉ ስለዝተፈራረመን ብሽም ጸረ ምስፍሕፋሕ ግብረ ሽበራ፡ ምስ ሃገራት ኣዕራብ ዝጀመሮ ውዲታዊ
ዝምድናን፡ ከም ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ዝረኸበ መሲሉ የውደኽድኽ ምህላዉ ኣቃልቦ ሂቡ ተመያየጠ።

ብዝረኸቦም ጊዝያዊ ረብሓታትን ባጢራ ናቕፋ ብምቁጽጻር፡ ናህሪ ዕዳጋን ቀረብን ርኡይ ለውጢ ኣመዝጊቡ
ብምባል፡ ኣብ ጥሙይ ከብዲ ህዝብታትና የላግጽ ምህላዉ'ውን ተገንዘበ።
መንግስቲ ህግደፍ፡ ብዝኽተሎም በብእዋኑ ዝቀያየሩ ኣረመናዊ ስልትታት፡ ንህዝብታትና ብሓደ ሸነኽ፡ ርእሶም
ብዘድንን ፋሽስታዊ መግዛእቲ ክድህኮም እንከሎ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ፡ ብሕሰም መነባብሮ ብምቕጻዕ፡ ኣብ
ሃገሮም ናይ ምንባር ተስፋኦም ኣጸልሚቱ፡ ዋሕዚ ስደት ብዘይ ናይ ዕድመን ጾታን ኣፈላላይ፡ ብዝኸፍአ ክቕጽል
እናደረኸ፡ መጻኢ ዕድል ሃገርናን ህዝብታትና፡ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክወድቕ ምጽንሑን ምህላዉን ብኣንክሮ
ኣስተውዓለ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ካብ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ንላዕሊ ዝጥምቶ ነገር ስለዘይብሉ፡ ኣብ ውሽጣዊ
ጉዳያት ጎረባብቲ ሃገራት ኢድ ምትእትታው እናገበረ፡ ህዝብን ሃገርን ለኪሙ ከይወደቐ እንከሎ፡ ዓቕምታት
ህዝብታትናን ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጥን ብቕኑዕ መርሆን ሓላፍነታዊ መንገዲን ኣዋዲድካ፡ ንድሕነት ሃገርን
ህዝብን ካብ ምቅላስ ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ ከምዘየልቦ ገምገመ። ንኢድ ምትእትታው ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡
ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ የመንን ውዲታዊ ዝምድናታቱ ምስ ሃገራት ኣዕራብ፡ ብትሪ ኮነነ፤ ኣትሪሩ ከምዝቃለሶ
ድማ ኣረጋገጸ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈትና፡ ግቡእ ኣቓልቦ ሂቡ ዝዘተየሉ ካልእ ኣርእስቲ ህሉው ኩነታት ደምበ ተቓውሞ
ብሓፈሻ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ድማ ብፍላይ እዩ። ባይቶና፡ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ፡
ካብ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ዘይተናገፈ'ኳ እንተኾነ፡ ብሰንኪ ጸቢብ ናይ ስልጣን ሒሳባቶም ጥራሕ ዘቐድሙ
ውሱናት ላዕለዎት መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ናብ ዝሓሸ ፍታሕ ኣብ ክንዲ ምትኳር፡ ኣብ ካልኣዊ ጉዳያት
ተንጠልጢሎም፡ ኣብ 2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ፡ ቻርተርን ሕገ ህንጻን ዘይፈቕዶ፣ ውሽጣዊ ቅልውላው
ሓባራዊ ጽላልና ዘዕሙቕ፡ ጸረ ዲሞክራስያዊ ውሳኔ ከም ዝጸድቕ ምግባሮም ተመልከተ። ሃገራዊ ባይቶና ካብ
ዝጣሓሎ ዓሚቕ ጸገም ንምድሓን፡ ሕጋዊ ኣገባባት ማእከል ዝገበረ፡ መንፈስ ምድምማጽ ክምዕብል ኣብ ክንዲ
ምዕያይ፡ መሊሱ ዘብእስ ርኡይ ናይ ስልጣን ምቁርቛስ፡ ተደጋጋሚ ግህሰት ሓላፍነት ሃገራዊ ባይቶ እናተፈጸመ
ከምዝመጸ ረኣየ። ነቲ በብእዋኑ፡ ብዘይ ቅቡል ምኽንያታት እናተሰጋገረ ዝመጸ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤና ንምስልሳል
ዝበቕዓሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝተጸወዐ ህጹጽ ኣኼባ ሃ/ባይቶ፡ ዝተዋህለሉ ድኽመታት ባይቶና፡ ብግቡእ
መርሚሩ ዘላቒ መፍትሒ ከየቐመጠ፡ ኣቋራጭ መንገዲ ክርኢ ስለዝተገደደ፡ ናብ ዕዉት 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ
ንኣትወሉ ኩነታት ክፍጠርስ ይትረፍ፡ ባይቶና ናብ ዝኸፍአ ቅልውላውን ደውታን ካብ ምእታው ከምዘየድሓኖ
ገምገመ። ባይቶና፡ ከም ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላልና መጠን፡ ህልውንኡን ቀጻልነቱን ብምርግጋጽ፡ ናብ ዕዉት 2ይ
ሃገራዊ ጉባኤ ዝሰጋገረሉ ኩነታት ዝፍጠር፡ ብቐዳምነት፡ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ባይቶና ብስፍሓትን
ብዕምቆትን ተገምጊሙ፡ ንጹራት ሓባራዊ መፍትሕታት ክቕመጡ ከምዝግባእ እምነቱ ኣነጸረ።
ፖ/ቤ/ጽሕፈት፡ ንኩነታት ሃገራዊ ባይቶ ብዝምልከት፡ ብደረጃ ሹዱሽተ ውድባት፡ በብእዋኑ ዝተኣወጁ
መግለጺታት ቅንዕንኦምን እዋናውነቶምን ብምእማን፡ ንትግባረኦም ኣበርቲዑ ከምዝጽዕት ኣረጋገጸ። ኤርትራዊ
ሃገራዊ ባይቶ፡ ኣብ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ተሸሚሙ እናተሳሓገ ኣብ ዝርከበሉ እዋን፡ ንሃለዋቱ ክሒድካ
ወይ ድማ ዕሽሽ ኢልካ፡ ብኣቋራጭ ናብ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ንእቶ ዝብል፡ ዘይሓላፍነታውን ዘይግብራውን ጭርሖ
ምቅላሕ፡ ህዝብን ኣባላት ውድባትናን ካብ ምድንጋር ሓሊፉ፡ መንገዲ ሓባራዊ ዓወት መሻርኽቲ ባይቶና
ከምዘይኮነ ደጊሙ ኣመልከተ። ነዞም ንባይቶና ብውልቃውን ጉጅላውን ናይ ስልጣን ሒሳባቶም እናዓቀኑ ካብ
ኣትዩዎ ዘሎ ቅልውላው ከይወጽእ፡ ኣብ ውዲት ተጸሚዶም፡ ገበርትን ሓደግን ናይ ምዃን ጥሙሕ ዘለዎም፡
ውሱናት ላዕለዎት መራሕቲ ዓገብ ክባሃሉ ኣዘኻኸረ።
ፖሎቲካዊ ቤት ጽሕፈት ውድብና፡ ብቱኽረት ዝተመያየጠሉ ኣርእስቲ ኩነታት ሹዱሽተ መሓዙት ውድባት
ብዝምልከት እዩ፤ ኣብ ቅኑዕ ኣፈታትሓ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ሃገራዊ ባይቶና ሓባራዊ ኣረኣእያ ብምሓዝ
ክቀራረቡ ዝጀመሩ ሹዱሽተ ውድባትና፡ ሓባራዊ ኣረኣእያኦም ዘጽርን ዘጠናኽርን ሰሚናር፡ ብዓወት ምስልሳሎም
ኣድናቖቱ ገለጸ። ኣብ ደምበ ተቓውሞና ተኸሲቱ ዝጸንሐን ዘሎን ዝተሓዋወሰን ዘየድምዕን ናይ ምሕዝነት
ኣረኣእያታት ብምስጋር፡ ንዲሞክራስያዊ ተጋድሎና ንቕድሚት ንምምራሽ፡ ኣብ ሓባራዊ ዕላማታት ዝተመስረተ
ድልዱል ልፍንቲ ንምምስራት ከካይዱዎ ዝጸንሑ ቃልስን ዝተጎናጸፉዎም መኽሰባትን ብምዕቃብ፡ ናብ ዝበረኸ

ደረጃ ኣብ ምስግጋር፡ ኣወንታዊ ተርኡ ክጻወት ዘለዎ ቅሩብነት ኣረጋገጸ። ምስ'ዚ ምቅርራብ'ዚ ብዝተታሓሓዘ፡
ድቃስ ስኢኖም፡ ዘይምስሉ ንምቕባእ፡ ውራይና ኢሎም ኣብ ጸለመ ተዋፊሮም ዝጸንሑን ዘለዉን ፖለቲከኛታት፡
ብውሕሉል ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ንምብዳህ ክቃለስ ወሰነ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈትና፡ ኣብ መበል 9ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ዝሓንጸጾም መደባት ኣፈጻጽማ ብዝምልከት፡ ሓያልን
ድኹም ጎድንታቱ ብዕምቆት ገምገመ። ኣብ መስርሕ ዝተንጸባረቑ ድኽመታት ብትረት ብምንቃፍ፡ ንኣወንታዊ
ጎድንታት ብምምጓስ፡ ንመጻኢ 4 ወርሓት ዝዓሞም ኩሉ መዳያዊ መደባት ሓንጸጸ። ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት
ውድብና፡ ማ/ሽማግለና ኣብ 3ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ ዘሸከሞ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ናይ ምስንዳው ሓላፍነት፡
ግብራውነቱ ንምጅማር፡ ናይ ኣፈጻጽማ ትልምታት ሓንጸጸ። ኣብ መደምደምታ፡ ኣባላት ውድብና፡ ህዝባዊ
ዲሞክራስያዊ ዕላማታት ውድቦም ተሓንጊጦም፡ መደባት ውድቦም ኣብ ምፍጻም ዘርኣዩዎ ህርኩትነትን
ተወፋይነትን ኣድናቖቱ ብምግላጽ፡ ቅድመ ምድላው 7ይ-ውድባዊ ጉባኤና ብጽፈት ኣብ ምዝዛም ኣበርክቶኦም
ከዕዝዙ ብምጽዋዕ፡ ኣኼብኡ ብዓወት ዛዘመ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡
04 ለካቲት 2016.

