ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

መግለጺ ደገፍ ሰደግኤ፡
ኣብ ሓድነታዊ ጉባኤ ግሃድኤን ምደፍኤን፡
ዝኸበርኩም፡ዝኸበርኩም፡ዝኸበርኩም፡ዝኸበርኩም፡-

ጉባኤኛታት፡
ኣባላት መሪሕነት ክልቲኡ መሓዙት ውድባት፡
ኣባላት ኣሰናዳዊት ሽማግለ ሓድነታዊ ጉባኤ፡
ዕዱማት ኣጋይሽን፡ ብቐዳምነት ብስም ውድብና ሰደግኤ ናይ ቃልሲ ሰላምታይ ኣቕርብ።

ብምቕጻል፡- ኣሰናዳዊት ሽማግለ፡ ኣብ መኽፈቲ ሓድነታዊ ጉባኤ፡ ቃልና ክነስምዕ ዝገበረትልና ዕድመ፡
ብስም ውድብና ኣመስግን። ጉባኤኹም፡ ካብ ዝሓለፉ ተሞኩሮታት ቃልስና፡ ብቑዕ ትምህርቲ ቀሲሙ፡
ንድሕሪት ዘይምለስ ምትሕንፋጻዊ ሓድነት ኣብ ምርግጋጽ፡ እምነ መሰረት ዘንብር ክኾነልኩም ንትስፎ።
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታት፡- ሓድነታዊ ጉባኤኹም፡ ኣብ ፍሉይን ተኣፋፍን ኩነታት ይሰላሰል ምህላዉ
ደጋጊምካ ምዝርዛር ዘድሊ ኣይመስለናን። ብሓጺሩ ንምዝኽኻር ግን፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ህዝብን
ሃገርን ለኪሙ ናብ ዘይተርፎ ውድቀት ዝተቓረበሉ እዋን ብሓደ ወገን፡ ሓይሊ ተቓውሞና ድማ፡ ኣብ
ክንዲ መተካእታ ዝኸውን፡ ኣብ ሕድሕዱ ምትእምማን ስኢኑ እናማሰነ ከንቆልቁል ዝረኣየሉ ዘሰክፍ
ሃዋሁው ድማ በቲ ካልእ ወገን፡ እዩ ዝጋባእ ዘሎ።
ኩላትና ንዕዘቦ ከምዘሎና፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብውሽጣዊ ሕመቑ ቦኽቢኹ ንቑልቁል እናወረደ ክኸይድ
እንከሎ፡ ንሕና ከም ሓይልታት ተቓውሞ፡ ነዚ ዕድል'ዚ ክንብለጸሉ ዘይምኽኣልና ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ።
ንምንታይ? ዝብል መሰረታዊ ሕቶ፡ ብዕምቆት ምፍታሽን መፍትሒኡ ምንጻርን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።
ከም እምነት ውድብና፡ ኣብ ህሉው ክውንነትና ዘሎ ዘይቅቡል በዝሒ ውድባት ንጎድኒ ገዲፍካ፡ ኣብ
መጻኢ ዕድል ሃገርና፡ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ኣማራጺታት ዘለዎም ፖሎቲካዊ ውድባት ምዕንባቦም ከም
ጸጋ እንርእዮ'ምበር፡ ሓጥያት ኣይኮነን። እቲ ከም ከቢድ ሓጥያት ዝቑጸርን ብዓብይኡ ክሕሰበሉ ዘለዎን
ግን፡ ዝምድና ሓይልታት ተቓውሞና፡ ኣብ ንጹር መትከላዊ መርሆታት ተሰሪቱ ክጓዓዝ ዘይምጽንሑ
እዩ። ማእከሉ ንብዙሕነታዊ ክውንነትና ዘየንጻባርቕ፡ ሓድነት ህዝብታትና ከም ዓንዲ ማእከል መርሆኡ
ገይሩ ዘይርኢ ናይ ውድባት ዝምድናታት፡ ብቐዳምነት ተሰሪዑ ክስራሓሉ እናተፈተነ ምጽንሑን
ምህላዉን እዩ። ኣብ ንጹራት መትከላዊ መርሆታት ዘይተመስረተን ተባራዕቲ ሕቶታት፣ ድልየታትን
ስምዒታትን ህዝብታትና ኣብ ጸብጻብ ዘየእተወ፡ ኩሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኣብ ሓደ እንተዘይተጠርነፉ
ዝብል ኣተሓሳስባ፡ ንቕድሚት ፍሒት ክንብል ከምዘየብቅዓና ሕርሕራይ ጌይሩ፡
ሕሉፍ ተሞኩሮና
ኣምሂሩና እዩ። ስለዝኾነ'ውን፡ በዚ ናይ ሃውሪ ጉዕዞ'ዚ ክንቅጽል እንተመሪጽና፡ መጻኢ ዕድል ሃገርናን
ህዝብታትናን ካብ'ዚ ዝኸፍእ ሓደጋ ከየጋጥሞ ዝዓግቶ ነገር ኣይህሉን ኢልና ንኣምን። ስለዚ፡ ደው
ኢልና ደጋጊምና ክንሓስብ ኣብ እንግደደሉ ዝለዓለ ጫፍ በጺሕና ምህላውና ብግቡእ ክንርዳእ
እንተበቒዕና፡ ናብ ቅኑዕ ፍታሕ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ንምምራሽ፡ ድፍረት ከም ምውናን ዝቑጸር
እዩ። ስለዚ ሓድነታዊ ጉባኤኹም ነዚ ዝምጥን ተባዕ ገምጋምን ንዕኡ ዝበቅዕ ፖሎቲካዊ ውሳኔታትን
ከመሓላልፍ ትጽቢት ከምዝግበረሉ ነዘኻኽር።
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታትን ዕዱማት ኣጋይሽን፡ እዚ ጉባኤ'ዚ ሓድነት ክልተ መሓዙት ውድባት
ንምርግጋጽ ዝተዓጥቀ ብምዃኑ፡ እዋናውን ቅኑዕን ተልእኾ ዝሓዘ እዩ ኢልና ንኣምን። ምኽንያቱ፡ ሕቶ
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ምሕዝነት ይኹን ምትሕንፋጻዊ ሓድነት ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ተባራዒ ሕቶ ህዝብታትናን
ተቓለስቲ ደቆምን ብምዃኑ እዩ።
ኩላትና ብማዕረ ከምንፈልጦ፡ ኣብ ክሊ ጭርሖ ምትሕንፋጻዊ ሓድነት፡ ብዙሓት መጋባእያታት
ኣካይድና፤ ቅድሚ ጉባኤ ይኹን ኣብ ጽባሕ ጉባኤ፡ ንህዝብታትና ዘጎምጁዉ ምቁራት ጭርሖታት
ጨሪሕና፤ ወርቂ ዝኾኑ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት ኣመሓላሊፍና። ኮታስ ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ ኣይሰነፍናን ክበሃል
ይከኣል። እንተኾነ ግን፡ ነዊሕ ከይሰደርና፡ ርእስና ዘድፍኡና ፍሽለታት እናጋጠሙና ምምጸኦም፡
ዘይንኽውሎም ርኡያት ሓቅታት እዮም። ኣብ መስርሕ ምትሕንፋጻዊ ሓድነት እናጋጠሙና ዝመጹ
ፍሽለታት ድማ፡ ሕድሕድና ክንካሰሰሎም'ምበር፡ ናይ ውድቀታትና ምኽንያታት ብዕምቆት ኣለሊና፡
ካብኦም ብቑዕ ትምህርቲ ክንወስድ ኣይበቓዕናን፡፡ ናይ ውድቀትና ተሓተቲ ባዕላትና ምዃና፡ ብትብዓት
ክንቅበል ኣይተራኣናን። ካልእ ተሓታቲ ሃሰስ ምባል፡ ቀሊል ዕዮ ገዛ ኮይኑልና ጸኒሑ እዩ። ካብ
ፍሽለታትና ብቑዕ ትምህርቲ እንተዘይወሰድና ድማ፡ ጉዕዞና ንቑልቁል'ምበር ንቕድሚት ክምርሽ
ዘይሕሰብ እዩ። እዚ፡ እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ሕሉፍ ተሞኩሮና እዩ።
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታትን ዕዱማት ኣጋይሽን፡- ሕቶ ምትሕንፋጻዊ ሓድነት፡ ናይ ህዝብታትናን ተቓለስቲ
ደቆምን ሕቶ ስለዝኾነ፡ ብሕሉፍ ፍሽለታት ተዳሂልና ክንገድፎ ዘይግባእ ዓብይ ዕማምና ምዃኑ፡
ዘይንስሕቶ ሓቂ'ዩ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብዘይምሕላል ንምዕዋቱ ክንቃለሰሉ ዝግባእ ምዃኑ፡ ንካልኢት'ውን
ክንዝንግዖ ዘይብልና እዩ። እንተኾነ ግን፡ ጭርሖ ሓድነት ስለዘቃላሕና፡ ከም'ቲ ቀደም-ቀደም፡ ቅልጡፍን
ውዑይን ደገፍ ህዝብታትና እንተዘይረኸብናሉ'ውን ዘደንጽወና ክኸውን የብሉን፡፡ ''ብተመን ዝሰንበደ
ብልሕጺ ተዳህለ'' ኮይኑ ነገሩ፡ ህዝብታትና ''ሕጂ ሓድነት ንገብር ኣሎና ይብሉና ኣሎዉ፤ ጽባሕ'ከ
እንታይ ኮን የስምዑና ይኾኑ'' ብዝብል፡ ከብዶም ማይ ሓቝፎም ብኣንክሮ ከምዝከታተሉና ምስትውዓል
ዘድሊ ይመስለና።
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታት፡- ብውጽኢት ሓድነታዊ ጉባኤኹም፡ ብቐዳምነት እትሕጎሱ ንስኻትኩም
ምዃንኩም ንባዕልኹም ክተረጋግጹ ይግባእ። ሓድነትኩም እምነ-መሰረት ዝንበረሉ ኣብ'ዚ ጉባኤ'ዚ እኳ
እንተኾነ፡ መሰረቱ እናደልደለ ምትእምማንኩም እናተጠናኸረ ዝኸይድ፡ ካብ ጽባሕ ጉባኤኹም
ብዘይምሕላል ብእተሰላስሉዎ ሕኑን ናይ ቃልሲ ዕዮ እዩ። ጉባኤኹም ምትሕንፋጻዊ ሓድነት ክልተኹም
ውድባት ዘበስር ብምዃኑ፡ ናይ ዝሓለፉ ቃልስታት መስርሕ ሓድነት፡ ሓያልን ድኹምን ጎድንታት
ብግቡእ ገምጊምኩም፡ ብቑዕ ተሞኩሮ ቀሲምኩም፡ ንድሕሪት ዘይምለስ ስምምዕ ሓድነት ክትኣስሩ
ዘብቅዓኩም መደምደምታ ክትበጽሑ ሓደራ ንብል።
ኣብ መደምደምታ፡- ሰናይ መዓልታት ጉባኤ ክኾኑልኩም እናተመነና፡ ንመጻኢ፡ ሓባራዊ ዕዮና፡ ኣብ ክሊ
ውጽኢታት ሓድነታዊ ጉባኤኹም ከም ዝምስረት እናኣመልክትና፡ ውድብና ሰደግኤ፡ ናይ ሕሉፍ
ተሞኩሮ ቃንዛታት እሱር ከይኮነ፡ ዓቕምታቱ፡ ኣብ ንጹራት መትከላዊ መርሆታት ተሰሪቱ ሓቢሩ ክሰርሕ
ከም ወትሩ ድሉው ምህላዉ ከነረጋገጸልኩም ንደሊ። ጽን ኢልኩም ስለዘዳመጽኩምኒ ኣመስግን።
ዓወት ንሓድነታዊ ጉባኤኹም!!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!
ፖሎቲካዊን ቤ/ጽሕፈት ሰደግኤ።
11 ሕዳር 2014.
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