ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ደምዳሚ መግለጺ፡ 7ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ 7ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ፡ ንኹሎም
ሰማእታትና ብሓፈሻ፡- ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብተደጋጋሚ ዝቕዘፉ ዘለዉ ወገናትን ኣብ ሊብያ ብISIL(ዳዕሽ)
ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ብካራን ጥይትን ዝተቐንጸሉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ወገናትና ድማ ብፍላይ፡ ንሓደ
ደቒቕ ዝኽረ-ሰማእታት ብምክያድ እዩ ዝመሰሶ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈትና፡ ብ30 ግንቦት 2015 ዝጀመሮ ስሩዕ ኣኼባ፡ ኩነታት ሃገርናን ንዕኡ ዝጸልዉ ተርእዮታት
ብሓፈሻ፣ ኩነታት ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፣ ኩነታት ህዝብታትናን ሓይልታት ተቓውሞን ድማ ብፍላይ፡
ብስፍሓትን ብዕምቆትን ገምገመ፤ ስርዓተ ምሕደራ ኢሳይያስ ደረጃ ጭካነኡ ካብ እዋን ናብ እዋን፡ ንምግላጹ
ብዘጸግም ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ይበጽሕ ምህላዉ ተመልከተ፡፡ ንመላእ ህዝብታትና፡ ኣድለይቲ ቀረባት ብምሕራም
ዘውርደሎም ዘሎ ሕሱም መቕጻዕቲ ጥራሕ ከይተወሰነ፡ ዜጋታት ጽዒሮም ግዒሮም ብዘጥረዩዎ ገንዘብ፡ ኣብ
ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝሃነጹዎም መንበሪ ገዛውቲ፡ ብቡል-ዶዞራት ብምዕናው ኣሽሓት ስድራታት፡ ኣብ ጥራሕ
ጎልጎል ከምዘትረፎም ተመልከተ። ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ንህዝብታትና ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡
ኣብ ዓዶም ተማሂሮም፣ እግሪ ተኺሎም ክሓልፈሎም ዘይደሊ፡ ዕድመ ልክዖም ብኣዝዩ ሕሳር ክፍሊት
መገልገልቱ(ጊሎት) ኮይኖም ጥራሕ ክነብሩ ዝብህግ፡ ዝወጸሉ ጨካንን ሓሳድን ስርዓት ምዃኑ ገምገመ። እዚ
ስርዓት'ዚ፡ ኣብ ዜጋታቱ ርህራሄ ዘይብሉ ዲያብሎስ ምዃኑ ደጋጊሙ ዘረጋገጸ'ኳ እንተኾነ፡ እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ድማ፡
ኣብ ማእከላይ ባሕሪ፡ ወገናትና በብእዋኑ ብኣማኢት ክቕዘፉን ብዳዕሽ ድማ ክሕረዱን እናሰምዐን ህዝብታትና
ብመሪር ሓዘን ተኾርምዮም ዝርንዝሕ ኣብ ዝነብዕሉ እዋን፡ ንዝኽሮም ዝኸውን መዓልቲ ሓዘን ክንዲ ምእዋጅ፡ ኣብ
መበል 24 ዓመት መዓልቲ ነጻነት፡ ጓይላን ዳንኬራን ተራእዩዎ ክዘልልን ክስዕስዕን ምቕናዩ፡ ጨካንን ኣራዊታውን
ባህሪኡ መወዳድርቲ ከምዘይብሉ ዘረጋግጽ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ሓለፈ። ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ ኣብ ሊብያ፡
ሃይማኖት እስልምና ሽፋን ብምግባር፡ ብግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ(ISIL) ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ኣመንቲ ክርስትና፡
ስደተኛታት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝተፈጸመ መቕዘፍቲ ብትሪ ኮነነ። ዝኾነ መልክዕ ሃይማኖት ሽፋን
ዝገብሩ ንብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ዝምባለታት፡ ክም ወትሩ ብጽንዓት ከምዝቃለሶም
ኣረጋገጸ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ እዚ ዓለም ብዓለሙ ኣፍጢጡ ዝርእዮ ዘሎ፡ ኣብ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት
ህዝብታት ኤርትራ ቅንጣብ ሓልዮት ዘይብሉ፡ ብዘይ ቅዋም ህዝብን ሃገርን ዘብርስ ዘሎ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡
ቀንዲ ጠንቂ ዝሰክፍ ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ምዃኑ ይኣምን። እዚ ክውንነት'ዚ፡ ኮለል ኢሉ ዝረአ ሓቂ
እናሃለወ፡ ኣውሮጳዊ ሕብረት ነዚ ብምጉሳይ፡ ንስርዓት ኢሳይያስ፡ ኣማኢት ሚልዮናት ብምድጋፍ፡ ዋሕዚ ስደት
ክቆጻጸረሎም ከምዝኽእል ምትንባዮም፡ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ፣ ማሕፉዳ ኢሳይያስ ብምህጣር፡ መጠን ጭካነኡ ክዛይድን
ዋሕዚ ስደት ብዝኸፍአ ክቕጽል ዝገብር ዘይሓላፍነታዊ ገምጋም ምዃኑ ኣቐመጠ። ስለዝኾነ'ውን ፖሎቲካዊ
ሓይልታት፣ ሲቪክ ማሕበራትን ደለይቲ ለውጢ ህዝብታት ኤርትራን፡ ምስ መሻርኽቶም ብምውህሃድ፡ ግጉይ
ኣተሓሳስባን ትጽቢትን ኣውሮጳዊ ሕብረት ንምዕጻፍ ክጽዕቱ ጻውዒቱ ኣቕረበ። ዘስግእን መዕገቲ ዘይተረኽቦን
ስደት ህዝብታትና፡ ቀንዲ ተሓታቲኡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ ዝገምገመ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ ስደት
ከም ጊዝያዊ ፍታሕ ከገልግል ዘይበቅዕ፡ ብኣንጻሩ ንብርሰትና ዘጋድድን ንህልውናን ቀጻልነትን ሃገርና ኤርትራ ኣብ
ሓደጋ ዘውድቕ ዘሎ ብምዃኑ፡ ዘለዎ ዓሚቕ ስግኣት ኣቐመጠ። እዚ ኣብ ልዕሊ ህልውናና ከቢድ ሓደጋ ብርሰት
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ከንጸላሉ ዝገብር ዘሎ ዋሕዚ ስደት ብዘላቕነት ንምፍታሕ፡ ቀንዲ ቱኽረትና ኣብ ልዕሊ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ
ከነቕንዕ ከምዝግባእ ኣጽንኦት ሂቡ ኣዘኻኸረ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ዝለዓለ ቱኽረት ሂቡ ብሰፊሑን ብዕምቆትን ዝዘተየሉ ኣርእስቲ፡ ኩነታት ደምበ ተቓውሞ
ብሓፈሻ፡ ኩነታት ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ድሕሪ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ድማ ብፍላይ እዩ። ኣብ
ደምበ ተቓውሞና፡ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ክእረም ዘለዎ ዘይቅቡል በዝሒ ውድባት ከም ውሁብ ወሲድና፡ ኣብ'ዚ
እዋን'ዚ ቀንዲ ሽግር ኮይኑ ዘሳቒ ዘሎ፡ ካብ ጸቢብ ጉጅላውን ውድባውን ሒሳባት ብምብጋስ፡ ብሓባራዊ ውሳኔታት፣
መደባትን ስምምዓትን ምእዙዝ ኮይንካ ኣብ ምቅላስ ዝንጸባረቕ ርኡይ ብኩራት ምዃኑ ገምገመ። ኣብ ዝሓለፉ ናይ
ቃልሲ ተሞኩሮታትና፡ ብሓባር ተዘትዩሎም ዝተሓንጸጹ ፖሎቲካዊ እምታትን ውሳኔታትን፡ ኣብ ሰነዳትና ነቓዓትን
ፍልልያትን ብምፍጣር፡ መንፈስ ምትእምማን ዝሃሰዩ ተርእዮታት፡ ሎሚ'ውን ከም ዘይተሰገሩ ተገንዘበ። ከም
ውጽኢቱ ድማ፡ ድሕሪ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ትጽቢት ዝተገበረሎም ለውጥታት፡ ርኡይ ብደሆታት
እናጋጠሞም ምምጽኡ ኣስተውዓለ። ደለይቲ ለውጢ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ
ድማ ብፍላይ፡ ብሓባር ተኸባቢርና ብሰላም ክነብረላ ዝግባእ እትብጻሓና ሃገር፡ ኤርትራ ጥራሕ ብምዃና፡ በዚ
በብእዋኑ ዝኽሰት ዘሎ ሓርጎጽጎጽ ከይተሰላቸናን ተስፋ ከይቆረጽናን፡ ኣብ ዘሰማምዑና እምነታት ዓቕምታትና
ብምጽማድ፡ ቀንዲ ቱኽረትና ኣብ ልዕሊ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ክነቕዕ ኣተሓሳሰበ። ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ
ኩሎም ዝብጽሑ ንጹራት ስምምዓትን ውሳኔታትን ኣትኪሉ፡ ናብ ዕዉት 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ንምእታው ዘለዉ
ተኽእሎታት ንምስፋሕ ከምዝቃለስ ኣረጋገጸ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ዝካየድ ተጋድሎ፡ ብንጹር ራእይን ሓያል
ውደባን ምግጣም ኣማራጺ ከምዘይብሉ ብምእማን፡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ዘሰማምዑዎም ዕላማታት
ዓቕምታቶም ወዲቦም ዝቃለሱሉ ኩነታት ምፍጣር፡ ብማንም ክፍቀደሎም ዘይጽበዩዎ፡ ክተባባዕ ዘለዎ ቅዱስ ናይ
ቃልሲ ዕዮ ምዃኑ ይኣምን፤ በዚ መሰረት፡ ምስ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ኣብ ንጹራት መትከላዊ እምነታት፡
በብደረጅኡ ዓቕምታቱ ኣወሃሂዱን ጠሚሩን ክቃለስ ዘለዎ ድሉውነት ኣረጋገጸ። ንተግባራውነቱ ኣበርቲዑ ክጽዕት
ድማ ወሰነ። ካልኦት ፖሎቲካዊ ውድባት'ውን፡ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ጸወዐ። ፖሎቲካዊ ውድባት ክተኣኻኸቡ
እንከሎዉ ድቃስ ዝስእኑ፡ ድሑራት መርዝታት ብምብታን ተበግሶታት ከፍሽሉ ዝህንደዱ፡ ኣብ ቃልሲ ኣሎና
በሃልቲ ወገናት፡ ካብ'ዚ ንኩላትና ዘይጠቅም ተግባር ክቑጠቡ ኣተሓሳሰበ። ናይ ብሓቂ ድልየት ለውጢ እንተሃልዩ፡
ንተቓለስቲ ሕልኮ መሊስካ ብምውዳቕ ዝርባሕ፡ ሓደን ሓደን ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ'ምበር ካልእ ከምዘይኮነ
ክግንዘቡ ኣዘኻኸረ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡- ኣብ ዘበነ ምሕደራ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ቀንዲ ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ፣
መንእሰያት፣ ደቂ ኣንስትዮን ሙሁራትን ምዃኖም ገምገመ። ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ነዞም ክፋላት ሕብረተ
ሰብ፡ ብሓደ ወገን ኣደናጊሩ መሳርሒ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ክገብሮም፡ ብካልእ ወገን ድማ፡ ብራዕድን ሽበራን ድሂሉ፡
ርእሶም ኣድኒኖም ከም ግኡዝ ኣቕሓ ናብ ዝደለዮ ክወስዶም፡ ወይ ድማ ካብ ሃገሮም ሃጽ ኢሎም ክጠፍኡ
እናደረኾም ምጽንሑ ተገንዘበ። ስለዚ ኣብ ሃገርና መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዝካየድ
ዲሞክራስያዊ ቃልሲ፡ ዕዙዝ ተሳትፎኦም ዘይስገር ምዃኑ ይኣምን፤ በዚ መሰረት፡ ህዝብን ሃገርን ብህጹጽ ኣብ
ምድሓን ይኹን፡ ኣብ ሃገርና ዘላቒ ሰላም፣ ዲሞክራሲን ምዕባለን ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ፡ ካብ ሕሉፍ
ብዝተጠናኸረ፡ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም እጃሞም ከበርክቱ ኣተሓሳሰበ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ ኣብ ኣኼብኡ ግቡእ ቱኽረት ሂቡ ዝተመልከቶን ሃብታም ተሞኩሮ ዝሓፈሰሉን፡ ኣብ
ኢትዮጵያ ኪካየድ ወሪሑ ዝተዛዘመ፡ 5ይ ዙር ሃገራውን ክልላውን ምርጫ እዩ። ህዝብታት ኢትዮጵያ፡ ኣብ ትሕቲ
ፊደራላዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዓሲሎም፡ ወነንቲ ፖሎቲካዊ ስልጣን ባዕላቶም ምዃኖም ተኣማሚኖም ዘሰላሰሉዎ
መስርሕ ምርጫ፡ ብሰላምን ብዲሞክራስያዊ መንገዲን ምዝዛሞም ኣድናቖቱ ገለጸ። እንቋዕ ኣሐጎሰኩም፤
ኣኽሪዕኩምና ክብል መልእኽቱ የመሓላልፍ።
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ኣንጻር ፋሽሽታዊ ስርዓት ደርጊ፡ ኢድ ንኢድ ተታሓሒዞም ዝተቓለሱ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ኣብ
ፖሎቲካዊ ባህርያት ውድባቶም ብዝነበረ መሰረታዊ ፍልልይ፡ ህዝብታት ኤርትራ ድሕሪ ሃገራዊ ነጻነት፡ ኣብ'ዞም
ዝሓለፉ 24 ዓመታት፡ ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ብርሰት እናተቓልዑ ክኸዱ ጸኒሖምን
ኣሎዉን፤ ብቑዕ ኣመራርሓ ኢህወደግ ዝረኸቡ ህዝብታት ኢትዮጵያ ግን፡ በብእዋኑ ብጎደና ሰላም፣ ዲሞክራስን
ልምዓትን እናመረሹ፡ ወነንቲ ፖሎቲካዊ ስልጣኖም ይኾኑ ምህላዎም፡ ከም ዘሓይ ቀትሪ ተኾሊዑ ይረአ ምህላዉ
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ይኣምን። ህዝብታት ኢትዮጵያ ብኢህወደግ እናተመርሑ፡ ጻማ ቃልሶም እናረኸቡ
ንቕድሚት ምምራሾም፡ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ ዝተሰመዖ ሓጎስን ሓበንን ደረት ከምዘይብሉ ኣረጋገጸ፡፡
ንሕና ኤርትራውያን፡ ኣብ ልዕሌና ኣንጸላልዩና ዘሎ ናይ ብርሰትን ምብትታንን ሓደጋ፡ ብሰማይ ዝወረደና ወይ
ድማ፡ መርገም ስለ ዝጸንሓና ዘይኮነስ፡ ብቑዕ ዲሞክራስያዊ መሪሕ ውድብ ስለዘይረኸብና፡ በቲ ኣብ ክሊ ጭርሖ
ነጻነት ተሓቢኡ ዝገበለ፡ ካብ'ቶም ዝሓለፉ ገዛእቲ ብባህሪኡ ዘይፍለ፡ ኣራዊት ኢሳይያስን ጉጅለኡን እናሓብሓብና፡
ፖሎቲካዊ ስልጣን ንበይኑ ብሒቱ ክሕዝ እንከሎ፡ ዓገብ ክንብሎ ስለዘይበቓዕና ጥራሕ እዩ። ፖ/ቤ/ጽሕፈት ሰደግኤ፡
ካብ'ዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝምዕብል ዘሎ ዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ብቑዕ ተሞኩሮን ትምህርትን ከይንሓፍስ፡ ብፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ ዝተነድቀ መጋረጃ ትምክሕቲ ብትብዓት ክንጥሕሶ ከምዝግባእ ኣገንዘበ። መጻኢ ዕድል ሃገርና
ብሩህ ንምግባር፡ ነቲ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነትና ዝተዓጠቕናዮ ሰውራዊ ዕጥቂ ብምጽናዕ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ
ንሓንሳብን ንሓዋሩን ብምውጋድ፡ ኣብ ክሊ ብዙሕነታዊ ክውንነትና ብሰላምን ብማዕርነትን እንነብረላ ህዝባዊት
ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ንምህናጽ ክንቃለስ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ ይጽውዕ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ ቱኽረት ሂቡ ዝረኣዮ ኣርእስቲ፡ ኣብ ዝሓለፈ 6ይ-ስሩዕ ኣኼባኡ ዝሓንጸጾም መደባት
ኣፈጻጽማ ብዝምልከት እዩ። ኣብ ኣፈጻጽማ መደባት ዝተራእዩ ሓያላትን ዘይተሰገሩ ድኽመታትን ብምልላይ፡
ንምዕቡላት ጎድንታቱ ዓቂቡ ንምምዕባሎም ኪዓዪ፡ ዝተራእዩ ድኽመታት ድማ ንምእራሞም ክጽዕት ወሰነ።
ፖሎቲካዊ ቤት ጽሕፈት፡ ካብ ዕማማት ውድብና እቲ ቀንዲ፡ ናይ ኣባላትና ንቕሓትን ብቕዓትን ብቐጻሊ ንምብራኽ
ምዕያይ ምዃኑ ኣሚኑ፡ ከካይዶ ዝጸንሐ ቃልሲ ኣጠናኺሩ ክቕጽሎ ወሰነ።
ኣብ መደምደምታ ኣኼብኡ፡ ንመጻኢ ሰለስተ ወርሓት ዝዓሞም ናይ ዝተፈላለዩ ቤት-ጽሕፈታት ዕማማት ሓንጸጸ፤
ብተወሳኺ 3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለና ዝካየደሉ ዕለት ኣነጸረ። ኣባላት ውድብና፡ ኣብ ጉዕዞ ቃልስና ዘጋጥሙና
ዘለዉ ብደሆታት ኣብ ምስጋር ዘርእዩዎ ዘሎዉ ትብዓትን ጽንዓትን ብምሙጓስ፡ ንመጻኢ'ውን ኣጠናኺሮም
ክቕጽሉዎ ብምጽዋዕ፡ 7ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ ብዕለት 02 ሰነ 2015 ብዓወት ዛዘመ።
ኩሉ ዓቕምታትና ብቐዳምነት ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰት ኣብ ምድሓን ይቕናዕ!!
ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!!
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡
02 ሰነ 2015
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