ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ደምዳሚ መግለጺ

መበል 11 ስሩዕ ኣኼባ፡ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፤
መበል 11 ስሩዕ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ካብ ዕለት 05 ክሳብ 07
ሓምለ 2016 ተሰላሲሉ። ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ኣብ ስሩዕ ኣኼብኡ፡ ኣብ ክሊ ሃገራዊ መዳይ፡ ንህልዉ ኩነታት
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፣ ኩነታት ህዝብታትናን ኩነታት ሓይልታት ተቓውሞን ብስፍሓት ዘትዩ፡ ኣገደስቲ ውሳኔታት
ኣመሓላለፈ።
መበል 11 ስሩዕ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ኣብ ፍሉይ ታሪኻዊ ኩነታት እዩ ተሰላሲሉ። ማሕበረ ሰብ ዓለም
ብሓፈሻ፡ መንግስታት ድማ ብፍላይ፡ እቲ ን25 ዓመታት፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ
ክወርድ ዝጸንሐ ዘይተኣደነ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፡ ዶብ ሰጊሩ ኣብ ቅርዓቶም ምስ ካሕኮሐ፡ ኣብ ኣደባባያት ብዓውታ
ዝዛረቡሉ እዋን እዩ፤ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ከተጽንዕ ዝተዋፈረት መርማሪት ኮምሽን፡ ዕማማ ብብቕዓት ፈጺማ፡
ዘእምኑ ጭቡጣት መረዳእታታት ኣሰንያ ዝዘርግሓቶ ጸብጻብ፡ ኣብ እዝንን ዓይንን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዝበጽሓሉ፡ ርእሰ ፋሽስት
ኢሳይያስን ኮራኹሩን፡ ብዕዋላዊ ባህርያቶም ን10-ተታት ዓመታት ክዓባብጡዎ ዝፈተኑ ግናይን ጨካንን ምስሎም ተቓሊዑ፡
ብዓቕሊ ጽበት ተወጢሮም ዝብሉዎን ዝረግጹዎን ጠፊኡዎም፡ ገዛ-ገዛ መንግስታት እናዃሕኩሑ፡ ጊዜ ሃቡና እናበሉ ክልምኑ፣
ከስተማስሉ፣ ክቕሽሹን ዘይትግብሩዎም መብጻዓታት ክኣትዉን ዝተገደዱሉ ታሪኻዊ እዋን እዩ ተኻይዱ።
ኣብ ዲያስፖራ፡ ብራዕድን ሽበራን ህግደፍ ተሶኵኖም፣ ሕሰሞምን ውርደቶምን ኣብ ከብዶም ዓቝሮም፣ ንዓሰርተታት ዓመታት
ርእሶም ኣድኒኖም ሰልከም ክብሉ ዝጸንሑ ደለይቲ ለውጢ፡ ጉልባቦም ቀሊዖም፣ ደረቶም ነፊሖም፣ ብዓውታ ድምጺ፡ ኣብ
ዝተፈላለያ ሃገራት ብሓፈሻ፡ ኣብ ሃገረ ስዊዝ ከተማ ጀነቫ ድማ ብፍላይ፡ ንሙሉእ ዓለም ዘስደመመ፡ ነቲ ንዓመታት ተሸኪሞሞ
ዝጸንሑ ብሕሱም ጭካነ ዝልለ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ጎርጕራ ዘቃልዐት መርማሪት ኮምሽን ብምድጋፍ፡ ዕዉታት ሰላማዊ
ሰልፍታት ዘካየዱሉ፡ ኣብ ልዕሊ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ዘሰንብር ዲፕሎማስያዊ ጽፍዒት ዘዕረፉሉ ታሪኻዊ እዋን
እዩ ተሰላሲሉ፡፡
ብኣንጻሩ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ብሓደ ወገን፡ ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮቤልዩ መዓልቲ ነጻነት፡
ንዜናዊ ሃልኪ ዝጠቕሞ ናይ ህዝቢ ደገፍ ከምዘለዎ ከምስል ሰፊሕ ምድላው እናካየደ ዝሓገየሉ እዩ፤ በቲ ክልእ ሸነኽ ድማ፡
ንሂወቶም ውሕስነት ኣብ ዘይረኸቡለን ሃገራት ተሰዲዶም ናብርኦም ዝደፍኡ ወገናትና እናኣገደደ ''ብቁጠባዊ ምኽንያት ኢና
ተሰዲድና፤ ኣብ ኤርትራ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት የልቦን'' እናበልኩም ፈርሙ እናበለ ዝኣኻኸቦ ፊርማታት ብመርማሪት ኮምሽን
ተቐባልነት ከይረኸበ ዝተረፈሉ እዋን እዩ፤ ካብ'ዚ ኹሉ፡ እቲ ዝኸፍአ ድማ፡ ነቶም ኣብ ልኣላውነትን ነጻነትን ሃገርና እምነት
ነይሩዎም ዘይፈልጥ ትምክሕተኛታት ሓይልታት ተቓውሞ ኢትዮጵያ እናኣኻኸበ፡ ኣብ ጀነቫ ዘካይዶ ናይ ተቓውሞ ሰላማዊ
ሰልፊ ክሳተፉ ከይሓነኸ ዝተማሕጸነሉ፡ እንተኾነ ግን፡ ንዝፈጸሞም ገበናት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከውሊ ሓርቢቱዎ፡ ተዋሪዱን
ተሳዒሩን ዝወጻሉ እዋን እዩ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ኣብ መላእ ዓለም ብሓፈሻ፡ ኣብ እስራኤል፣ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያን ኣብ ስዊዝ
ከተማ ጀነቭን ድማ ብፍላይ፡ ብደለይቲ ለውጢ ዝተኻየዱ ድሙቓት ናይ ደገፍ ሰላማዊ ሰልፍታት፡ ናይ'ቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር
ብፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣፎም ተሎጕሞም ዘለዉ ሚልዮናት ህዝብታትና ሓቀኛ ኣውያት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ብምግምጋም፡
ደገፉ፣ ሞጎሱን ናእድኡን ገለጸ፤ እዚ፡ ንጸብጻብ መርማሪት ኮምሽን ብምድጋፍ ዝተኻየደ ናይ 10-ተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን
ድሙቕን ዕዉትን ሰላማዊ ሰልፍታት፡ ነቶም ስቓይ ህዝብታት ኤርትራ፡ ንከባቢ 25 ዓመታት ዝግበኦ ቱኽረት ከይሃቡዎ ዝጸንሑ
መንግስታት ዓለምና፡ ዕዙዝ ኣቃልቦ ክህቡሉ ዝደረኸ ዝነኣድ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ምዃኑ ኣረጋገጸ። እዚ ድማ፡ ነቲ ብቐንዱ
ማእከሉ ኤርትራ ዝገበረ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ቃልስና፡ ኣብ ምጥንኻር ኣወንታዊ ተራ ስለዘለዎ፡ ክንዕቅቦን ክነማዕብሎን ከም
ዘለና ኣዘኻኸረ።
ከም ዝፍለጥ፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ናይ 25 ዓመታት ዕድመ ስልጣን ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ብግህሰት ሰብኣዊ
መሰላት ዝግለጽ በደላት ጥራሕ ኣይኮነን ክወርዶም ጸኒሑን ዘሎን፡፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን
ሃገር ንበይኑ ካብ ዝበሓተላ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዘይተኣደነ ግፍዕታት፣ በደላት እናፈጸመ ዝመጸ'ኳ
እንተኾነ፡ ግቡእ ምክትታልን ተጽዕኖን ክዓርፎ ከምዘይጸንሐ መዘነ። ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ግን፡ ሕሰም ህዝብታትና፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር
ተዓቢጡ ዝተርፈሉ ደረት ጥሒሱ፡ ስደት ወገናትና እናዕለቕለቖም ይኸይድ ብምህላዉ፡ ከስዕበሎም ዝኽእል ሓደጋ ንምዕጋት፡
ኣቓልቦ ክህቡዎን ተገዲሶም መፍትሒታት ከናድዩሉ ጻዕርታት ከካይዱ ጀሚሮም ምህላዎም ኣረጋገጸ፤

መንግስታትን ሃገራትን ዓለምና፡ ብቐንዱ ብሃገራዊ ረብሓኦም ዓይሮም ኣብ ልዕሊ ፋሽስታዊ ሰበ ስልጣናት ህግደፍ
ከመሓላልፉዎ ዝኽእሉ ውሳኔ፡ ኣብ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ብካልኣይ ደረጃ ዝረአ ደገፍ ዘለዎ'ምበር፡ ንወሳኒ ተራ
ህዝብታትና ተኪኡ፡ ኣብ ሃገርና መሰረታዊ ለውጢ ከረጋግጽ ከምዘይክእል፡ ክንግንዘቦ ዝግባእ ምዃኑ ኣስመረሉ።
ሎሚ ይኹን ጽባሕ፡ ጸገማት ህዝብታት ኤርትራ፡ ብቐንዱ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝሰረቱ፡ ብወሳኒ ተሳትፎ ህዝብታትና ዝካየድ
ቃልሲ ዝፍታሕ ምዃኑ ብምእማን፡ ዓቕምታትና ኣብ ኩሉ መዳይ ኣወሃሂድና፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ፡ ቃልስና
ክነጠናኽር ከምዝግባእ ጻውዒቱ ኣመሓላለፈ። ዲፕሎማስያዊ ቃልስን ውጽኢታቱን፡ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ዘሎዎ ተራ
ኣገዳሲ ምዃኑ ብምእማን፡ እቶም ትማሊ ዝተጎናጸፍናዮም ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ዓቂብና፡ ንፋሽሽታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ
ኣህጉራውን ዓለማውን መዳይ ንምንጻል፡ ኣብ ወርሒ መስከረም 2016 ኣብ ንዮርክ-ኣሜሪካ ዝካየድ ኣኼባ ሕቡራት መንግስታት፡
ንጸብጻብ መርማሪት ኮምሽን ደጊፍና፡ ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝሕተቱ ላዕለዎት ሰበ ስልጣናት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡
ኣብ ዓለማዊ ቤት-ፍርዲ ቀሪቦም ክኽሰሱ ድምጽና ብዓወታ ክነስምዕ ጸወዐ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ካልእ ግቡእ ቱኽረት ሂቡ ብስፍሓት ዝዳህሰሶ ኣርእስቲ፡ ህሉው ኩነታት ኤርትራዊ ሃገራዊ
ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ(ኤሃባደለ) እዩ፤ ተደጋጊሙ እናተሰመረሉ ከም ዝመጸ፡ ቀንዲ መንቀሊ ፖሎቲካዊ ቅልውላው
ሃገራዊ ባይቶና፡ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ኣብ መስርሕ ቃልስና እናማዕበለ ዝመጸ ዘይምትእምማን ዝወለዶ ምዃኑ
ደጊሙ ኣረጋገጸ። ኤሃባደለ ንቕድሚት ፍሒት ከይብል፡ እኳ ደኣስ፡ ኣብ ደውታን ምንቁልቋልን ሽሚሙዎ ዘሎ ቀንዲ ጸገም፡
ናይ ውሱናት ላዕለዎት መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ካብ ጉጅላውን ጸቢብን ናይ ስልጣን ሒሳባት ዝነቅል፡ ንስኒትን ምክብባር
ሓይልታት ተቓውሞ ዝዘርግ ዘሎ፡ ኣግላሊ ኣረኣእያ እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ኣስመረሉ። ሙሉእ ጥዕናን ቀጻልነትን ሃገራዊ
ባይቶና ኣብ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ዝረጋገጽ ድማ፡ እዋናውያን ሕቶታት ህዝብታት ኤርትራ ማእከል ዝገብር፣
ንብዙሕነታዊ ክውንነቶም ዘኽብር፣ ኣብ ምዕሩይን ፍትሓውን ተሳትፎ ዝኣምን፣ ኩሎም መሻርኽቲ ኣካላት ኤሃባደለ፡ ገባቲ
ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ ኣብ እነካይዶ ተጋድሎ፡ ነናይ ባዕላቶም ዘይተኻኻእ እጃም ከበርክቱ ከምዘለዎም ዝቕበል ኣረኣእያን
ሃዋሁውን ብምምድማድ እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነቱ ኣቐመጠ፡፡
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ነቲ ብደረጃ ሹዱሽተ ውድባት ዝጀመረ መስርሕ ምምኽኻር፡ ባህሊ ምድምማጽ፣ ምክብባር፤
ዝኽሰቱ ፖሎቲካዊ ፍልልያት ንቕድሚት ዘማዕድወ ቅኑዕ ኣተኣላልያ ብምኽታል ዝግለጽ ባህሊ ኣብ ምስራጽ እናተጻወቶ ዝመጸ
ኣወንታዊ ተራ ኣድናቖቱ ገለጸ። እዚ ዲሞክራስያዊ ባህሊ'ዚ፡ ናይ ምዕቃቡን ምስፍሑን ዕማም፡ ኣብ ሞንጎ ሹዱሽተ ውድባትና
ጥራሕ ከይተወሰነ፡ ናብ ኩሉ ክሰፍሕ ኣብ ምግባር፡ ውድብና ሰደግኤ ኣወንታዊ ብጽሒቱ ከምዝጻወት ኣረጋገጸ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ከም ውጽኢት መስርሕ ምምኽኻር ገይሩ ዝርእዮን ዝዓግበሉን ንምስረታን ህንጸትን ልፍንቲ
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝዓለመ እማመ፡ ኣብ ጽኑዕ መሰረት ንምንጻፍ ተጀሚሩ ዘሎ ቅኑዕ ኣንፈት ዝተኸተለ ጻዕሪ፡
ተጠናኺሩ ክቕጽል ከይተሓለለ ከምዝጽዕት ኣረጋገጸ፡፡ ልፍንቲ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ብደሆታት ንምስዓር ዝብገስ፣
ብብደሆታት ተኸቢቡ ዝቃለስ፣ ብደሆታት ብብልሓትን ተዓጻጻፍነትን እናተቓለሰ ዝሰሓልን ዝስውድን ምዃኑ ካብ ዘለዎ ጽኑዕ
ዕግበት ብምብጋስ፡ ኣብ መስርሕ ዘጋጥሙ ፈተናታት፡ ብውሕልነትን ብትብዓትን ንምስጋር ዓቲቡ ክቃለስ ወሰነ።
ኩሎም ኣባላት ውድብናን ደገፍትና ዝኾኑ ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያንን፡ ረብሓ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ክሊ ብሄራዊ፣
ሃይማኖታውን ባህላውን ብዙሕነቶም ማእከል ብምግባር፡ ኣብ ጸረ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ቃልሲ፡ ብምትእምማን ኢድ ንኢድ
ተታሓሒዞም ወሳኒ ተርኦም ክጻወቱ፡ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ድማ፡ ኣብ ክሊ'ቲ ብኣብዝሓ ድምጺ ዝቐውም ዲሞክራስያዊ
ስርዓት፡ ተፋቒሮምን ተኸባቢሮምን ክነብሩ ከምዝኽእሉ ካብ ብጕሓቱ ብሩህ ተስፋ ክውንኑ ዘብቅዖም ቅኑዕ እማመ ልፍንቲ
ንምዕዋት፡ ኣበርቲዖም ክቃለሱን ሃናጺ ሓገዞም ከበርክቱን ጽውዒቱ ኣመሓላለፈ።
ኣብ መደምደምታ፡ ፖሎቲካዊ ቤት ጽሕፈት ውድብና፡ ናብ 4ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ንምእታው ዘብቅዑዖ ቅድመ
ምድላው ምጽፋፍ፡ ከም ቀንዲ መደቡ ሓንጸጸ፤ ብኣሰናዳዊት ሽማግለ ዝተዳለዉ፡ ናብ 7ይ ውድባዊ ጉባኤና ብመስርሕ ምይይጥ
ሓሊፎም ዝቐርቡ ንድፍታት መደብ ዕዮን ሕገ ህንጻን ድሕሪ ምፍታሽ፡ ከም ቀዳማይ ንድፊ ተቐቢሉ፡ ናብ ማ/ሽማግለ ከቕርቦ
ወሰነ፤ ምስ'ዚኦም ጎድና ጎድኒ ኣጠዓዒሙ ዝዓሞም ዓበይቲ መደባት ብምንጻር ድማ፡ ስሩዕ ኣኼብኡ ብዓወት ዛዘመ።
ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡
ንጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ተዓወቲ ኢና!!
ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!
ፖሎቲካዊ ቤት ጽሕፈት፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
ሓምለ 07/2016.

