ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ደምዳሚ መግለጺ
ፍሉይ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
ፍሉይ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ካብ 27 ክሳብ 28
ሓምለ 2012 ተሰላሲሉ። ፍሉይ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈትና፡ ኣብ ጽባሕ ዕዉት መኣዲ-ዘተ
መንእሰያት ኤርትራን 2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት-ጽሕፈት ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጥን
ከምኡ'ውን ኣብ ድሮ 4ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለን 6ይ-ውድባዊ ጉባኤናን ዝተኻየደ ኣኼባ እዩ።
ፍሉይ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ ንዓለማውን ከባብያውን ኩነታት ብሓፈሻ፡ ንሃገራዊ ኩነታትና፡ ኣብ
ኣገደስቲ መዳያት ድማ ብፍላይ ድሕሪ ምድህሳስ፡ ፍሉይ ቱኽረት ሂቡ ዝዘተየለን ኣጀንዳታት፡1. ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ዘተ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ደብረዘይትን ውጽኢቱን ድማ
ብፍላይ፡ ከምኡ'ውን ተራ ውድብና፡ ኣብ ምሕያል ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገርን
ብዝምልከት፡2. 2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጥን ውጽኢቱን፡ ኣብ ምዕዋት
ፖሎቲካዊ ውሳኔታት ፈጻሚት ባይቶ ተራ ውድብና እንታይ ክኸውን ከምዘለዎ ብዝምልከት፡3. ን4ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለናን ከምኡ'ውን ን6ይ-ውድባዊ ጉባኤና ካብ ሎሚ ጀሚሩ ክካየድ ብዛዕባ
ዘለዎ ጽፉፍ ቅድመ ምድላው ብዝምልከት እየን።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ቀንዲ ግዳይ ዝኾኑ መንእሰያት ኤርትራ፡
ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣንጸላልዩ ዘሎ ናይ ብርሰት ሓደጋ ኣብ ምውጋድ፡ ተርኦም ንምዕዛዝ
ብዝተፈላለዩ ማሕበራት ተወዲቦም ከሰላስሉዎ ዝጸንሑ ቃልሲ ኣሞጎሰ፡፡ ካብ'ዚ ንላዕሊ ድማ ነቶም ካብ
ዝተፈላለዩ ክፍለ-ዓለማት፡ ማሕበራቶም ዝወከሉዎምን በብውልቆም ድሉዋት ዝኾኑ መንእሰያት ኤርትራ፡
ኣብ ደብረ-ዘይት፡ ካብ 07 ክሳብ 17 ሓምለ 2012 ዘካየዱዎ መኣዲ-ዘተ ብዕምቆት ገምገመ። መንእሰያትና
ኣብ መስርሕ ንዘጋጠሞም ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት በዲሆም፡ ናብ'ዚ ዕዉት መኣዲ-ዘተ ንምስታፍ ምብቀዖም
ዘለዎ ናእዳ ገለጸ። መኣዲ-ዘተ መንእሰያት ኤርትራ- ደብረ-ዘይት፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገደስትን እዋናውያን
ኣጀንዳታት ብምዝታይ፡ ሓድነት ቃልሲ መንእሰያት ኤርትራ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ዘደይብ፡ ንፖሎቲካዊ
ቻርተር ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጥን ዝሓንጸጾም ዕማማትን ኣብ ምዕዋት ደራኺ ተርኦም ክጻወቱ
ዘብቅዖም፡ ሰፊሕ ዝሰረቱ ማሕበር ምምስራቶም፡ ኣብ ወሳኒ ተሳትፎ መንእሰያት ኤርትራ ኣገዳሲ
ፖሎቲካዊ ምዕባለ ምዃኑ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ኣቐመጠ። እዚ ኣብ መኣዲ ዘተ-መንእሰያት ኤርትራ
ዝተመስረተ ሰፊሕ ዝሰረቱ ማሕበር፡ ኣብ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ማእከላይ ስሕበት ናይ ምዃን
ተኽእሎኡ ዕዙዝ ኮይኑ፡ ኣብ ቅድሚኡ ናይ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን ደቂ-መዛሙርቱን ተጻብኦ
ከምዘጋጥሞ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፡ ንሓያል መኸተ ክዳሎ ከምዝግባእ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት
ኣዘኻኺሩ። ውድብና ሰደግኤ ምስ ኩሎም መሓዙቱ ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾኑ ፖሎቲካዊ
ሓይልታት ተወሃሂዱ፡ መንእሰያት ኤርትራ፡ ብሰፊሑ ኣብ ጎድኑ ክዓስሉን ሓያል ዓቕሚ ክፈጥርን ኣብ
ምግባር፡ ታሪኻዊ እጃሙ ከበርክት ዘለዎ ድሉውነት ኣረጋገጸ። ፍሉይ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት
ሰደግኤ፡ ብዘይ ወሳኒ ተሳትፎ መንእሰያት ኤርትራ፡ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ኣብ ዝበጽሖ ከምዘይብሉ
ብምእማን፡ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር፡ ድሕሪ ዓመት ከሰላስሎ ዝወሰነ ጉባኤ ብዓወት

ክፍጽም፡ ኩሎም ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾኑ ህዝብታትናን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን ኣብ ጎድኑ
ክስለፉ ጸዊዑ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ኣኼባ፡ ንዝሓለፉ ንጥፈታት ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ
ለውጢ ብምፍታሽ፡ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ባይቶ ዝዓመሞም ኣወንታዊ ዕማማት ኣሞጎሰ፡፡ ፈጻሚት ቤትጽሕፈት ሃገራዊ-ባይቶ፡ ኣብ 2ይ-ስሩዕ ኣኼባኡ፡ ንዝሓለፉ ኩሉ መዳያዊ ንጥፈታቱ ብግቡእ ገምጊሙ፡
ንዝነበሩዎ ሕጽረታት ኣለልዩ፡ ዓቕሚ ህዝብታትና፣ ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ሲቪክ ማሕበራትን ብዝተነጸረ
ኣንፈት ንምውህሃድ ዘብቅዑዎ ፖሎቲካዊ ውሳኔታትን መምርሒታትን ምሕንጻጹ ብኣወንታ መዚኑ።
ፈጻሚት ባይቶ፡ ተሸኪሙዎ ዘሎ ከቢድ ህዝባዊ ሓደራ ብምግንዛብ፡ ካብ ዝሓለፉ ድኽመታቱ ግቡእ
ትምህርቲ ረኺቡ፡ ንዝሓንጸጾም ፖሎቲካዊ ውሳኔታትን መደባትን ኣብ ምፍጻም፡ ዓቕምታት ሓይልታት
ተቓውሞ ብብቕዓት ከወሃህድ ልዑል ትጽቢት ከምዝግበረሉ ኣዘኻኺሩ። ውድብና ሰደግኤን ናይ ቃልሲ
መሓዙቱን፡ ፈጻሚት ባይቶ ዝሓንጸጾም መደባት ኣብ ምፍጻም ካብኡ ዝጥለብ ከበርክት ዘለዎ ድሉውነት
ኣረጋጊጹ። ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ብፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ባይቶ ዝቖመት መጽናዕቲ
ሽማግለ ዘካየደቶም ጻዕርታት ብኣወንታ ዝመዘነ ኮይኑ፡ ኣብ ትሕቲ ፈጻሚት ባይቶ፡ ዓቕምታት ፖሎቲካዊ
ሓይልታት ንምቅርራብን ንምውህሃድን ኣብ ዝካየድ ዘተ ንጡፍ ተሳትፎ ክገብርን ኣብ ምድሓን ህዝብን
ሃገርን ምስ ኩሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተወሃሂዱ ክቃለስ ዘለዎ ቅሩብነት ኣረጋጊጹ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ ኣብ ፍሉይ ኣኼባኡ፡ ን4ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ክቐርቡ ዘለዎም ናይ ውሳኔ
ሓሳባትን ምስ ህጹጽ ኩነታት ሃገርናን ህዝብታትናን ብዝተዛመደ፡ 6ይ-ውድባዊ ጉባኤና፡ ናይ ኣረኣእያን
ኣወዳድባን ለውጥን ምምዕርራይን እነመዝግበሉ ታሪኻዊ ጉባኤ ኮይኑ ክዛዘም፡ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ጽፉፍ
ቅድመ ምድላው ከካይድ ወሲኑ። ኣባላት ማ/ሽማግለ፣ ካድራትን መሰረታትን ውድብና፡ ግዜ ዘይህብ ህጹጽ
ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ብሓደ ወገን፡ ሓይሊ ተቓውሞ ብሓፈሻ፡ ውድብና ድማ ብፍላይ ዝርከበሉ ኣዝዩ
ድኹም ኩነታት በቲ ካልእ ወገን፡ ብግቡእ ብምግምጋም፡ ብቐዳምነት፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ኣንጸላልዩዎም
ዘሎ ናይ ብርሰት ሓደጋ ዝድሕኑሉ፡ ብዘላቕነት ድማ ወነንቲ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገሮም ዝኾኑሉ፡ ቅኑዕ
ፖሎቲካዊ ራእይ ዝወነነ፡ ናይ ቃልስን ለውጥን መሳርሒ ክኸውን ዝበቕዓሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር፡ እኹል
ቅድመ-ምድላው ኣብ ምክያድ ክረባረቡ ጸዊዑ።
ኣብ መደምደምታ ንመጻኢ ኣርባዕተ ወርሓት ፍሉይ ቱኽረት ሂቡ ዝዓሞም ዝርዝር መደባት ብምሕንጻጽ
ኣኼብኡ ዛዚሙ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ
29 ሓምለ 2012.

