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REVOLUTIONARY DEMOCRATIC
FRONT

እዋናዊ ዜና- ውዕሎ ካልኣይ መዓልቲ፡
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ትማሊ 22 መጋቢት 2014፡ 3ይ-ስሩዕ
ኣኼብኡ፡ ንመበል ካልኣይ መዓልቲ ቀጺሉ ውዒሉ። ኣብ ናይ ትማሊ ውዕሎኡ፡ ንህሉው ሃገራዊ ኩነታትና ብደቂቑ
ገምጊሙ። ብገባሪ ሓዳጊ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስ፡ ዝምራሕ ናይ ዝተወሰነ ጉጅለ ረብሓ ዝሕሉ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ
ጋህሲ ክሳብ ዝቕበር፡ ንፖሎቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ቅልውላው ሃገርና ዘመሓይሽ ስጉምቲ ክወስድ
ከምዘይሕሰብ ኣመልከተ፡፡ ነዚ ድማ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ መበል 23 ዓመት ዝኽሪ፡ ጅግንነታዊ ስርሒት
ፈንቅል ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ፡ እኹል መረጋገጺ ምዃኑ ኣቐመጠ። ኣብ ህልውናን ቀጻልነትን ገባሪ ሓዳጊ
ኢሳይያስ፡ ሃገርናን ህዝብታትናን፡ መጻኢ ዕድሎም ናብ ዝኸፍአ ደልሃመት ዝሽመም ብምዃኑ፡ ንመሰረታዊ
ዲሞክራስያዊ ለውጢ እነካይዶ ቃልሲ ዝሓተና ከቢድ ዋጋ ተጻዊርና፡ ብትብዓትን ተወፋይነትን ካብ ምቅላስ ወጻኢ፡
ኣማራጺ የብልናን ብምባል ኣስሚሩሉ ሓለፈ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ብሰንኪ ጨካን ስርዓተ ምሕደራ ኢሳይያስ-ህግደፍ፡ ኣብ ዓዶም ተረጋጊኦም
ምንባር ዝሰኣኑ ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ካብ ዝሓለፈ ብዝኸፍአ፡ ብደረጃ ስድራታት
ናብ ስደት ይውሕዙ ምህላዎም ብቐረባ እናተኸታተሎ ዝመጸ ኣዝዩ ዘሰክፍ ክውንነት እዩ፤፡
እቲ ዝኸፍአን
ኣተሓሳሳብን እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ድማ፡ ሰበ-ስልጣናትን ሕቡኣት መሓውራትን ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ስዱዳት
ኤርትራውያን ኣብ ዝዓረፉለን ሃገራት ቀሲኖም ከይነብሩ፣ ናይ ፖሎቲካ ዑቕባ መሰሎም ከይኽበረሎም፣
ተመሊሶም ብርኪ ህግደፍ ክስዕሙን 2% ''መሕወዪ'' ግብሪ እናኸፈሉ፡ ርእሶም ኣድኒኖም ክነብሩ ዘካይዶ ዘሎ
ስዉር ናይ ሸርሒ ወፈራ ብዕምቆት ገምገመ። ኣብ ዲያስፖራ ዝነበሩ ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ብሓፈሻ፡
ፖሎቲካዊ ሓይልታትና ድማ ብፍላይ፡ ነዚ ሓደጋ'ዚ ብብቕዓት ኣብ ምምካት ጻዕርታቶም ከጠናኽሩ ጸወዐ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ነታ ኣብ ቀልቀል ጸድፊ ተወጢማ ዘላ እስትንፋስ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ፡ ዕምራ
ንምልቃብ ተታሓሒዙዎ ዘሎ ዝኸፍአ ስልቲ፡ ካብ'ታ ዝነኣሰት ስድራ-ቤት ጀሚሩ፡ ንብዙሕነታዊ ክውንነትን ናይ
ምክብባር ባህልታቱን ብምዝራግ፡ ሓድነት ህዝብታትና ብምልሕላሕ፡ ምትፍናንን ዘይምትእምማንን ንምዕሟቕ
ዝዓለመ ብምዃኑ፡ እታ ብሕታዊት ውሕስነት ዓወትና ዝኾነት፡ ስጡም ህዝባዊ ሓድነትና ንምዕቃብን ንምጥንኻርን፡
ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ክንቃለስ ከምዘሎና ኣዘኻኸረ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡- ንህሉው ኩነታት ሓይልታት ተቓውሞ፡ ካብ'ቶም ቱኽረት ሂቡ ዝዝተየሎም
ዛዕባታት ሓደ እዩ። ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ብውልቀ ይኹን ብጽላል ደረጃ ተቓሊስና፡ ቀልቢ ህዝብታትና
ዝሰሓብናሉ እዋን ከምዘይጸንሐ፡ ዋሕስ ኣግብእ ዘይንብለሉ ሓቂ ምዃኑ ተመልከተ፡፡ ብደገፍ መንግስቲ ኢህወደግ፡
ካብ ወርሒ ነሓሰ 2013 ጀሚሩ ክካየድ ዝጸንሐ ናይ መራሕቲ ውድባትና ምምኽኻራዊ ኣኼባ፡ ካብ ዝሓለፉ
ተሞኩሮታትና ዘለዎ ፍሉይነት ብዕምቆት ፈተሸ። ካብ 31 ጥሪ ክሳብ 04 ለካቲት 2014 ኣብ ዝተኻየደ 2ይ ሰፊሕ
ምምኽኻራዊ ኣኼባ፡ ኣብ ክሊ ዘይሰገሮም ዓበይቲ ሕጽረታት፡ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ
ንምቛም ዘመሓላለፎ ውሳኔ ብኣወንታ መዘነ። ምስረታ ሰፊሕ ጽላል፡ ብጉባኤ ንምዕዋቱ ተሓንጺጾም ዘለዉ መደባት
ብቕኑዕ ኣንፈት ክሰላሰሉን፡ ካብ ሕሉፍ ተሞኩሮ ፍሽለት ጽላላትና ዝተማሃረ፣ ተባራዕቲ ሕቶታት ህዝብታትና
ዝምልሱ ቅኑዓት ዕላማታትን ኣገባብ ቃልስን ዝሓንጸጸን ኣብ ንጹራት መትከላዊ መርሆታት፡ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ
ጽላል ኣብ ምምስራት፡ ካብኡ ዝጥለብ ንምብርካት፡ ዘይሕለል ቃልሲ ከም ዘካይድ ኣረጋገጸ። ብሽም ''ህዝብን ሃገርን
ይበርስ ኣሎ፤ ኣብ ህጹጽ ኩነታት ኢና ዘሎና፤ በበይንና ተቓሊስና እነድምዖ ነገር የሎን፤ ክንስገር ኢና'' ብዝብሉ፡
ውነ ተቓለስትን ህዝብን ዝሰልቡ ቋንቋታት፡ ንዝሓለፉ ናይ ውድቀት ተሞክሮታትና ዝደግም ራእይ ዝጎደሎ ጉያጉያ፡ ተመሊሱ ናብ ዝኸፍአ ፍሽለት ዘምርሐና ብምዃኑ፡ ጠመተ ከምዘድልዮ ኣዘኻኸረ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ኣብ ክሊ ሃገራዊ ኩነታት፡ ፍሉይ ቱኽረት ሂቡ ዝዝተየሉ ዛዕባ፡ ኩነታት
መንእሰያት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ በብኸባቢኡ ብማሕበራት ተወዲቦም፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝተሓናነቑ
ዘለዉ መንእሰያት ድማ ብፍላይ እዩ። መንእሰያትና ከም ቀንዲ ግዳያት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ መጠን፡

ውዒሎም ሓዲሮም፡ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ቅድመ ግንባር ክኾኑ፡ ዘካይዱዎ ዘለዉ ጻዕሪ፡ ደገፉ ገለጸ። በቲ ካልእ
ድማ፡ ብዝተፈላለዩ ድሕረታት፡ ውሽጣዊ ሓድነቶም ኣዕቍቦም ከይቃለሱን ከየድምዑን ዝዓግቱዎም፡ ርኡያት
ዕንቃፋታት የጋጥሙዎም ምህላዎም ኣስተብሃለ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡- መንእሰያት ኤርትራ፡ ካብ ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ዝቦቖሉ፡ ጽቡቕን
ሕማቕን ዝወረሱ፣ ዕድመ ንእስነቶም፡ ኣብ ትሕቲ'ቲ ብትምክሕትን ትዕቢትን ዝሓበጠ ፋሽሽታዊ ስርዓት ህግደፍ
ዝዓበዩን፡ ብኡ ዝተጸለዉን ምዃኖም፣ ብደምበ ተቓውሞ ድማ፡ ብቑዕ ደገፍ ብዘይምርካቦም፡ ምስ ሕጽረት
ተሞኩሮን ዓቕምን ተደማሚሩ፡ ሓርጎጽጎ የጋጥሞም ምህላዉ ተገንዘበ። መንእሰያት ኤርትራ፡ መጻኢ ተስፋን
ሞተርን ምዕባለ ህዝብታትና ብምዃኖም፡ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና እጃሞም ብግቡእ ከበርክቱ ዘይተሓለለ ጻዕሪ
ከካይድ ወሰነ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ኣብ ናይ ሎሚ 23 መጋቢት ውዕሎኡ፡ ኣብ ውድባዊ ኩነታትና፡ ዙርያ መለሽ
ገምጋም ብምክያድ፡ ኣገደስቲ ውሳኔታት ከመሓላልፍ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበረሉ።
ዜናን ባህልን ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ።
23 መጋቢት 2014

