ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ደምዳሚ መግለጺ፡
3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖ/ቤ/ ጽሕፈት ሰደግኤ፡
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ካብ 21 ክሳብ 25 መጋቢት 2014፡ 3ይ-ስሩዕ
ኣኼብኡ ብዓወት ኣሰላሲሉ። 3ይ-ስሩዕ ኣኼባ፡ ንዓለማዊ፣ ዞባውን ከባብያውን ኩነታት ብሓፈሻ፡ ንሃገራውን ውድባን
ኩነታት ድማ ብፍላይ፡ ብሰፊሑ ገምገመ፡፡ ኣብ ክሊ ዓለማዊ ኩነታት ቱኽረት ሂቡ ዝተመያየጠሉ፡ ህልው ፖሎቲካዊ
ቅልውላው ሃገረ ዩክሬን እዩ። ምዕቡላትን ሃብታማትን መንግስታት፡ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ሃገራት ኢድ ብምእታው
ዝጻወቱዎ ተራ ሳዕቤኑ፡ ኣብ ህዝብታትን ሃገራትን እንታይ ከምዝመስል ብዕምቆት ተገንዘበ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡- ኣብ ደቡብ ሱዳን ተኸሲቱ ዘሎ ፖሎቲካዊ ቅልውላው፡ ሳዕቤኑ ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንኣህጉርና ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ንከባቢና ድማ ብፍላይ፡ ዘለዎ ኣሉታዊ ጽልዋ ብሰፊሑ ተመያየጠ። ምስ
ቅልውላው ደቡብ ሱዳን ብዝተታሓሓዘ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ክጻወቶ ዝኽእል ኣዕናዊ ተራ ብዕምቆት ፈተሸ።
ሰላምን ምርግጋእን ዞባና፡ ናይ ምዝራግ ኣረሜናዊ ባህርያት ዘለዎ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ሕቡእ ኣጀንዳ ናይ
ዘለዎም ጸረ ሰላም ሓይልታት ዓስቢ ክረክብ፡ ቅልውላው ደቡብ ሱዳን ከባልሕ ንድሕሪት ከምዘይብል ገምገመ። ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ ከም ኣመሉ፡ ብሂወትን ደምን ንጹሃት ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብመንእሰያትና ድማ ብፍላይ
እናተጣለዐ፡ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝእጎድ ሓዊ፡ ከም ቃንጫ እናሓረሩ ዘሕለፉዎም ናይ ቅዝፈት ዓመታት ከይድገሙ፡
ልዑል ጥንቃቐ ክግበረሉ ኣዘኻኸረ። ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ብሓፈሻ፡ ብኣባላት ሃገራት
ኢጋድ ድማ ብፍላይ፡ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ደቡብ ሱዳን ንምፍታሕ ዘካይዱዎ ዘለዉ ዘይሕለል ጻዕሪ ደገፉ ገለጸ።

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ንህሉው ሃገራዊ ኩነታትና ብደቂቑ ገምገመ። ብገባሪ ሓዳጊ ውልቀ-መላኺ ኢሳይያስ፡
ዝምራሕ ናይ ዝተወሰነ ጉጅለ ረብሓ ዝሕሉ ስርዓት ህግደፍ፡ ሓመድ-ድበ ክሳብ ዝለብስ፡ ፖሎቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን
ቅልውላው ሃገርና ዘመሓይሽ ስጉምቲ ክወስድ ክምዘይክእል፡ ገምገመ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ መበል 23 ዓመት
ዝኽሪ፡ ጅግንነታዊ ስርሒት ፈንቅል ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ፡ ነዚ ሓቂ'ዚ እኹል መረጋገጺ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ሓለፈ።
ህልውናን ቀጻልነትን ገባሪ ሓዳጊ ኢሳይያስ፡ ሃገርናን ህዝብታትናን መጻኢ ዕድሎም ናብ ዝኸፍአ ደልሃመት ዝሽምም
ብምዃኑ፡ ንመሰረታዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ እነካይዶ ቃልሲ ዝሓተና ከቢድ ዋጋ ተጻዊርና፡ ብትብዓትን ተወፋይነትን
ካብ ምቅላስ ወጻኢ፡ ኣማራጺ ከምዘይብልና ደጊሙ ኣረጋገጸ።
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 ተገንዘበ። እቲ ዝኸፍአን ኣተሓሳሳብን እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ድማ፡ ሰበ-ስልጣናትን ሕቡኣትመሓውራትን ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት 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 ዝነብሩ ዘለዉ ደለይቲ
ዲሞክራስያዊ ለውጢ ብሓፈሻ፡ ፖሎቲካዊ ሓይልታትና ድማ ብፍላይ፡ ነዚ ሓደጋ'ዚ ብብቕዓት ንምምካት ጻዕርታቶም
ከሐይሉ ኣዘኻኸረ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ንውድቀት ዝተቓልዐ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ፡ ንምድሓን ተታሓሒዙዎ ዘሎ ዝኸፍአ ስልቲ
ድማ፡ ካብ ዝነኣሰት ስድራ-ቤት ጀሚሩ፡ ንብዙሕነታዊ ክውንነትን ናይ ምክብባር ባህልታትን ህዝብታትና ብምዝራግ፡
ሓድነቶም ብምልሕላሕ፡ ምትፍናንን ዘይምትእምማንን ንምዕሟቕ ዝዓለመ ብምዃኑ፡ ብሕታዊት ውሕስነት ዓወትና
ዝኾነት፡ ስጡም ህዝባዊ ሓድነትና ንምዕቃብን ንምጥንኻርን፡ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ክንቃለስ ኣመልከተ።
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 ከይሰሓብና
ምጽናሕና፡ ዋሕስ ኣግብእ ዘይንብለሉ ሓቂ ምዃኑ ይኣምን፡፡ ብደገፍ መንግስቲ ኢህወደግ፡ ካብ ወርሒ ነሓሰ 2013
ጀሚሩ ክካየድ ዝጸንሐ ናይ መራሕቲ ውድባትና ምምኽኻራዊ ኣኼባ፡ ካብ ዝሓለፉ ተሞኩሮታትና ዘለዎ ፍሉይነት

ብዕምቆት ገምገመ። ካብ 31 ጥሪ ክሳብ 04 ለካቲት 2014፡ 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 ክሰላሰሉ፣ ካብ
ሕሉፍ ተሞኩሮ ፍሽለት ጽላላትና ዝተማሃረ፣ ተባራዕቲ ሕቶታት ህዝብታትና ዝምልሱ ቅኑዓት ዕላማታትን ኣገባብ
ቃልስን ዝሓንጸጸን ኣብ ንጹራት መትከላዊ መርሆታት ዝተመስረተ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ንምቛም፡ ዘይሕለል ቃልሲ
ከም ዘካይድ ኣረጋገጸ። ንዝሓለፉ ናይ ውድቀት ተሞክሮታትና ዝደግም፡ ራእይ ዝጎደሎ ጉያ-ጉያ፡ ናብ ዝኸፍአ ፍሽለት
ዘምርሐና ብምዃኑ፡ ግቡእ ቱኽረት ከምዘድልዮ ደጊሙ 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 ተቓለስቲ ክኾኑ፡ ዘካይዱዎ ዘለዉ ተባዕ ቃልሲ ደገፉ ገለጸ። በቲ ካልእ ድማ፡ ብዝተፈላለዩ
ድሕረታት፡ ውሽጣዊ ሓድነቶም ኣዕቍቦም ከይቃለሱን ከየድምዑን ዝዓግቱዎም ርኡያት ዕንቃፋታት የጋጥሙዎም
ምህላዎም ኣረጋገጸ። መንእሰያት ኤርትራ፡ ካብ ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ዝቦቖሉ፡ ጽቡቕን ሕማቕን ዝወረሱ፣
ዕድመ ንእስነቶም፡ ኣብ ትሕቲ'ቲ ብትምክሕትን ትዕቢትን ዝሓበጠ ፋሽሽታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝዓበዩ፡ ብኡ ዝተጸለዉ፣
ብደምበ ተቓውሞ ድማ ብቑዕ ደገፍ ዘይረኸቡ፣ ምስ ሕጽረት ተሞኩሮን ዓቕምን ተደማሚሩ፡ ሓርጎጽጎ የጋጥሞም
ምህላዉ ተገንዘበ። መንእሰያት ኤርትራ፡ መጻኢ ተስፋን ሞተርን ምዕባለ ህዝብታትና ብምዃኖም፡ ኣብ ዲሞክራስያዊ
ቃልስና እጃሞም ብግቡእ ከበርክቱ ዘይተሓለለ ምድግጋፍ ከበርክት ወሰነ። ስምረት መንእሰያት ኤርትራውያን ንድሕነት
ሃገር፡ ጉባኤኡ ንምስልሳል ዘካይዶ ዘሎ ቅድመ-ምድላው ኣብ ምዕዋት ዓቕሚ ውድብና ዝፈቕዶ ደገፍ ንምብርካት ዘለዎ
ቅሩብነት ኣረጋገጸ።
3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖ/ቤ/ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ንውድባዊ ኩነታትና ኣመልኪቱ፡ ዓሚቕን ሰፊሕን ነቐፌታዊ ገምጋም ኣካየደ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ ኣብ 2ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ ዝሓንጸጾም ናይ ኣርባዕተ ወርሒ መደባት ዝተፈላለዩ ቤት-ጽሕፈታት፡
ሓደ ብሓደ ገምገመ። ውድብና ሰደግኤ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ብዘተኣማምን ዓወት ክዛዘም፡ ክኽተሎ
ዝግባእ ቅኑዕ ኣንፈት፡ በብእዋኑ እናሓበረ ምጽንሑ ብምዝካር፡ ንመጻኢ'ውን፡ ካብ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
ወጻኢ ዝጸንሑ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ መሰል ተሳትፎኦም ኣብ ኩሉ-መዳይ ብምርግጋጽ፡ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ
ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ከም ሓባራዊ መጋባእያ፡ ንምዕዋት፡ ኣበርቲዑ ክቃለሰስ ወሰነ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ኣብ 3ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ ብሰፊሑ ዝዘተየሉ ኣርእስቲ፡ ኣድላይነት ምምስራት ሰፊሕ
ደሞክራስያዊ ግንባርን፡ ኣብ መስርሕ ዝንጸባረቑ ዘለዉ ዝምባለታትን እዩ። ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ 6ይ-ውድባዊ ጉባኤኡ፡
ኣድላይነት ምስረታ ሰፊሕ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ብዝምልከት፡ ዘመሓላለፎ ቅኑዕ ፖሎቲካዊ ውሳኔ ንምዕዋት
ክጽዕት ወሰነ። ምስ ደምሓኩኤ መስሪቱዎ ዝጸንሐ ጥቡቕ ዲሞክራስያዊ ዝምድና፡ ኣብ ምቛም ሰፊሕ ደሞክራስያዊ
ግንባር ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ምዃኑ ብምእማን፡ ንምጥንኻሩ ክቃለስ ውሰነ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ኣብ ኣፈጻጽማ መደባት ዝተፈላለዩ ቤት-ጽሕፈታት ዝተራእዩ ኣወንታዊ ጎድንታት
ብምምጓስ፡ ንምምዕባሎም ኣበርቲዑ ክዓዪ ወሰነ፤ ንዝተራእዩ፡ ዓበይቲ ሕጽረታት ድማ፡ ብመንጽር ፖሎቲካዊ ውሳኔታት
6ይ-ውድባዊ ጉባኤና ዘለዎም ትርጉም፡ ብሰፊሑን ብዕምቆትን መርመረ። ናይ ኩሎም ንጥፈታትና ቀንዲ ገዛእቲ
ዓንድታት፡ ናይ 6ይ-ውድባዊ ጉባኤና፡ ፖሎቲካዊ መደብ ዕዮ፣ ውድባዊ ሕገ ህንጻን ፖሎቲካዊ ውሳኔታትን ምዃኖም
ብምእማን፡ ዕማማቱ ንምዕዋት ከምዝቃለስ ኣረጋገጸ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ውድባዊ ሕገ-ህንጻና ብዝእዝዞ መሰረት፡ ኣብ መበል ሓደ ዓመት ክካየድ ዘለዎ፡ 2ይስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ውድብና ብዓወት ንምስልሳል፡ ጽፉፍ ቅድመ ምድላው ከካይድ ወሰነ። ኣብ መወዳእታ፡ ናይ
ዝተፈላለዩ ቤት-ጽሕፈታት ናይ ኣርባዕተ ወርሒ መደባት ብምሕንጻጽ ኣኼብኡ ብዓወት ዛዘመ።
ፖሎቲካዊ ው ሳኔታት 6ይ-ው ድባዊ ጉባኤና ንምዕዋት ንቃለስ!!
ቅኑዕ መ ስመ ርን ሓፋሽን ሒ ዝና፡ ጽንኩር መ ድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!!
ዝኽርን ክብርን ንሰማእታትና!!
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
26 መጋቢት 2014

