ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ደምዳሚ መግለጺ
2ይ-ስሩE ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
2ይ-ስሩE ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ዓሚቕ ሓዘን ወዲቖም ኣብ ዘለዉሉ
ኩነታት ተኸቢቡ Eዩ ተሰላሲሉ። ካብ ምንጋጋ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፣ ነጋዶ ሰብ ራሻይዳን ደላሎን ኣምሊጥና
Iሎም፡ ባሕሪ መዲተራንያን ክሳገሩ ካብ ዝፈተኑ ልEሊ 500 ኤርትራውያን ሰደተኛታት፡ 357 ወገናትና፡ ኣብ
ከባቢ ደሴት ላምፐዱዛ፡ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ዝሃለቑሉ Eዋን Eዩ። ጅምላዊ መቕዘፍቲ ወገናትና፡ ኣብ ከባቢ ደሴት
ላምፐዱዛ፡ መዓንጣ ህዝብታትና ዝኾምተረን ደም ዘንበAን ኣዝዩ ከቢድን መሪርን ሓደጋ Eዩ። Eዚ ዘሰቕቕ
ሓደጋ'ዚ፡ Eሸላት ህጻውንቲ፣ ጥኑሳት፣ ሓዳስ ሓራስ ምስ ውላዳ፣ ሓንቲ ኣደ ምስ ሰለስተ Eሸላት ህጻውንቲ ደቃ፣
ስድራ ብምልEታ ዝሃለቑሉ፡ ፍሉይን መሪርን ሓደጋ Eዩ። Eዚ ሓዘን'ዚ ከም'ቲ ዝሓለፈ፡ ኣብ ህዝብታት ኤርትራ
ጥራሕ ዝተሓጽረ ኣይኮነን። ንመላE ማሕበረ-ሰብ ዓለም፣ ንመራሕቲ መንግስታት ከምU'ውን ዓበይቲ ናይ
ሃይማኖት መራሕቲ ዘሰንበደትን ''ናይ ንብዓት Eለት'' ዝብል ስያመ ዝተወሃባ፡ ዝመረረ ሓደጋ ዝተመዝገበላ Eለት
Eያ። መንግስቲ ጣልያን ባንደራ ሃገሩ ትሒት Iላ ክትስቀል ብምEዋጅ ምስ ህዝቡ ሓዘኑ ዝገለጸሉ፡ ኣውሮጳ
ሕብረትን ካልOት ዜጋታትን'ውን ናይ መሪር ሓዘና ተኻፈልቲ ምዃኖም ዘረጋገጹሉ መቕዘፍቲ Eዩ። ኣብ መበል
15 ኣኼባ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ድማ፡ 3 ሕዳር 2013 ነዚ መቕዘፍቲ'ዚ ንምዝካር፡ ናይ ሓዘን መዓልቲ
ክትከውን ኣዊጆም'ዮም።
ህዝብታት ኤርትራ ብሰንኪ ጅምላዊ መቕዘፍቲ ወገናቶም፡ ኣብ መሪር ሓዘን ዝወደቑሉ Eዋን፡ ማሕበረ ሰብ ዓለም፣
ኣፍሪቃ ሕብረት፣ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ናይ ሓዘኖም ተኻፈልቲ ብምዃን፡
ኣጸናኒOሞም'ዮም። ብኣንጻሩ ግን፡ Eቲ ኣብ ዝባን ህዝብታትና ንልEሊ 22 ዓመታት ከም ሕሱም ሸሸ ክብል
ዝጸንሐን ዘሎን ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ንመቕዘፍቲ ግዳያትና ''ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣፍሪቃ'' ብምባል
ከም ተራ ዜና ክሓልፎ ፈቲኑ'ኳ Eንተነበረ፡ ብኹሉ መዳይ ተወጢሩ ምስ ተታሕዘ፡ ከይፈተወ ''ዝሞቱ ዜጋታተይ
ክቕበል ድሉው Eየ'' ክብል ጭርጭር ዓበደ ክጻወት ዝተራEየሉ Eዋን Eዩ።
በዚ ዘሰቕቕ ሓደጋ'ዚ ኣምUቶም ዝሓረሩ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ቤተ-ሰብ ግዳያት ድማ ብፍላይ፡ ሬሳታት
ደቆም ተቐቢሎም ኣብ መሬት ዓዶም፡ ብኽብሪ ሓመድ ከልብሱዎም ዝነበሮም ትጽቢት፡ ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት
Iሳይያስ ተኾሊፉ፡ ኣብ ስደት ተደብዮም ምትራፎም፡ ተወሳኺ ሓዘን፣ ነድርን ቁጠAን ዝፈጠረሉ ኩነታት Eዩ።
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ሓዘንን ቁጠAን ህዝብታት ኤርትራ ማEዝኑ ንምቕያር፡ ኣብ ከተማታት ዘካየዶ ግፋ፡
ሕራነOም ሰማይ ክዓርግን፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ንሓንሳEን ንሓዋሩን ሓግሒጎም ንምቕባር ዝዓለመ ናይ
ቃልሲ መንፈሶም ክጓሃሃር ዝረኣየሉ ኩነታት Eዩ ተኻይዱ። ፖሎቲካዊ ሓይልታት፣ ሲቪክ ማሕበራትን ኣገደስቲ
ውልቀ-ሰባት ኤርትራውያንን፡ Eዚ ዘሕዝን መቕዘፍቲ'ዚ Eንደገና ከይድገም፡ ህጹጽ ግብረ መልሲ ክንህብ ኣብ
Eንግደደሉ ኩነታት Eዩ ተሰላሲሉ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ በቲ ኣብ ልEሊ ስደተኛታት ወገናትና፡ ብ03 ጥቅምቲ 2013፡ ኣብ ባሕሪ
መዲተራንያን ከባቢ ደሴት ላምፐዱዛ ዝወረደ ጅምላዊ ህልቂት፡ ዝተሰምO መሪር ሓዘን ገሊጹ። ንመላE ህዝብታት
ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንስድራ ቤት ግዳያትና ድማ ብፍላይ፡ ጽንዓትን ኣኻEሎን ክህቦም መልEኽቱ ኣመሓላሊፉ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ኣብ 2ይ-ስሩE ኣኼብU፡ ህዝብታትናን ሃገርናን፡ ኣብ ዘስግE ኩነታት ወዲቖም
ምህላዎም ብምግምጋም፡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መንEሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ህዝብታትና
ኣንጸላልዩዎም ካብ ዘሎ ናይ ብርሰት ሓደጋ ብህጽጽ ንምድሓን፡ ፍልልያትና ብስልጡን ኣገባብ ኣመሓዲርና፡
ዓቕምታትና ኣወሃሂድና ክንቃለስ ኣተሓሳሰበ። መንግስቲ Iህወደግ ዝፈጠሮ ባይታ፡ ካብ መወዳEታ ሰሙን ወርሒ
ነሓሰ 2013 ጀሚሩ፡ ብደረጃ መራሕቲ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ምምኽካር ገምገመ፡፡
ኣብ ህዝብን ሃገርን ምድሓን ፋይዳ ክህልዎ ምEንቲ፡ ኣብ መሰረታዊ ሕቶታትን ቀንዲ Eዋናዊ Eላማታትን ኣትኵሩ
ብሓላፍነት ክዝትን፡ ናብ ጭቡጥ ግብራዊ Eዮ ክሰጋገር ከምዝግባE ኣመልከተ። ነጻ መዛተዪ መድረኽ ተኸፊቱልና
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ብዛEባ ኩነታት ሃገርና ክንግምግም፡ ድኽመታትና ኣለሊና ህዝብን ሃገርን ብህጹጽ ኣብ ምድሓን ዓቕምታትና
ክነወሃህድ ምEንቲ ክንበቅE፡ ብመንግስቲ Iህወደግ ክግበረልና ዝጸንሐን ዘሎን ምድግጋፍ ምስጋንU ገለጸ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ ህሉው ኩነታት ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብዝምልከት ጋምጋም ኣካየደ። ናብ
2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምEታው ዝካየድ ቅድመ-ምድላው ብዓወት ንምዝዛም፡ ብሰንኪ መሪሕነት ባይቶ ተከሲቱ ዘሎ
ፖሎቲካዊ ቅልውላው ንምፍታሕ፡ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ክካየድ ጸወA።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ንምንቅስቓስ መንEሰያት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ስምረት መንEሰያት ኤርትራውያን
ንድሕነት ሃገር ድማ ብፍላይ፡ ናብ ጉባኤ ንምEታው ዘካይዶ ዘሎ ቅድመ ምድላው ተመልከተ። ውUይን
ዝተወደበን ቃልሲ መንEሰያት ኤርትራ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ከቢድ ሓደጋ ብምዃኑ፡ ብዝተፈላለዩ
ድሕረታት ጎጃጂሉ ሓድነቱ ብምልሕላሕ፡ ንምድኻሙ ዝኽተሎም ዘሎ ስልትታት ብኹሉ መዳይ ፈተሸ። ካብ
ጸቢብን ጉጅላውን ናይ ስልጣን ሒሳባት ብምብጋስ፡ ብሃይማኖታዊ፣ ብሄራውን ኣውራጃውን ድሕረታት፡ ሕልኮ
መሊሶም ረፈጥ ከብሉዎ ዝEለሙ ውዲታት ኣዳቒቑ ተመልከተ። ውድብና ሰደግኤ፡ ስምረት መንEሰያት ኤርትራ
ንድሕነት ሃገር፡ ጉባኤU ብዓወት ክዛዝምን፡ ምንቅስቓስ መንEሰያት ኤርትራ፡ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና፡ ቀንዲ
ናይ ለውጢ ሓይሊ (Dynamic) ክኸውን ዘካይዶ ጻEሪ፡ ብዓቕሙ ከምዝድግፎ ኣረጋገጸ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡- መንግስቲ ስUዲ ዓረብያ፡ ኣብ ልEሊ ዘይሕጋውያን ዝብሎም ስደተኛታት
ዝተፈላለዩ ሃገራት፡ ክወስዶ ጀሚሩ ዘሎ ስጉምቲ፡ ግቡE ቱኽረት ሂቡ ተመያየጠ። ህዝብታት ኤርትራ፡ ብሰንኪ
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ዓዶም ገዲፎም መEቆቢOም ገይሮመን ካብ ዝጸንሑ ሃገራት ሓንቲ፡ ስUዲ-ዓረብያ
ምዃና ብምዝካር፡ መንግስቲ ስUዲ-ዓረብያ፡ ጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብፍሉይ ክሕዞ ተማሕጸነ። ኩሎም
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፣ ሰብኣውያን ማሕበራት፣ ኣገደስቲ ውልቀ-ሰባት ኤርትራውያንን ማሕበረ ሰብ
ዓለምን፡ ኩነታት ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ስUዲ-ዓረብያ፡ ግቡE ኣቓልቦ ሂቦም ክከታተሉዎ ኣተሓሳሰበ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ምስ ሕቶ ምሕዝነትን ሓድነትን ሓይልታት ተቓውሞ ብዝተኣሳሰረ፡ ዝሓንጸጾም
ናይ ኣርባEተ ወርሒ Eምማቱ ብEምቆት ገምገመ። ሓያልን ድኹምን ጎድንታቱ ኣለለየ። ፖሎቲካዊ ውሳኔታት
6ይ-ውድባዊ ጉባኤና ንምEዋት ኣብ ዘካየዶም ወፍርታት ዘጋጠሙዎ ብደሆታትን መበገሲታቶምን ብምልላይ፡
ንምስጋሮም ኣበርቲU ክቃለስ ወሰነ። ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር(ኤደግ) ኣብ ምምስራት፡ ዓንዲ Eምነታት
ዝኾኑ ናይ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር መርሆታት፡ ቅንEነOምን Eዋናውነቶምን ኣረጋገጸ፡፡ ኣቐዲሙ ብኤደግ
ዝተሓንጸጸ፡ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ናይ ምምስራት Eማም ንምEዋት፡ ኣጠናኺሩ ከምዝጽEተሉ ኣስሚሩሉ
ሓለፈ።
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ናይ ብርሰትን ምብትታንን ሓደጋ ብህጹጽ ምድሓን ዝብል መርሆ
ብቐዳምነት ዝሰርA፡ ኣብ ዘላቒ ሓባራዊ Eላማታት ዝተመስረተ ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ግንባር ናይ ምምስራት ፖሊሲ፡
ናብ ጭቡጥ ተግባር ንምስግጋር ዝተጀመረ ፋልማዊ ዘተ፡ ተጠናኺሩ ክቕጽል ዘለዎ ድልየትን ቁሩብነትን
ኣረጋገጸ። ኣብ ፖሎቲካዊ መደብ Eዮ፣ መድረኻዊ ፖሊሲታትን ተግባራዊ ተሞኩሮታትን ተመሳሰልቲ ዝኾና
ሕብረ-ብሄራዊ ውድባት፡ ናብ ሙሉE ሓድነት ክንሰጋገር ከምዝግባE ዘለዎ Eምነት ደጊሙ ኣስሚሩሉ ሓለፈ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ኣብ ሕቶ ሓድነትን ምሕዝነትን ሓይልታት ተቓውሞ ዝኽተሎ መርሆ፡ ብመንጽር
ህዝብን ሃገርን ምድሓንን፡ ኣብ መጻIት ኤርትራ መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ምርግጋጽ ብዘለዎ ፋይዳን፡
ጥራሕ ብምርኣይ ክጽEት ምዃኑ ኣረጋገጸ ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ናይ ቤት-ጽሕፈታት ጸብጻብ 4-ወርሒ፡ ብዝርዝር ድሕሪ ምርኣይ፡ ዓሚቕን
ሰፊሕን ገምጋም ኣካየደ። ኣወንታዊ ጎድንታትን ድኹማት መዳያትን ኣለለየ፡፡ ሓያላት ጎድንታትና ዘጠናኽር፡
ድኹማት መዳያትና ድማ፡ ዝEርም ኣንፈታት ብምንጻር፡ ንመጻI ኣርባEተ ወርሒ ዝዓሞም ኩሉ-መዳያዊ መደባት
ብምሕንጻጽ፡ ብ17 ሕዳር ዝጀመሮ 2ይ-ስሩE ኣኼብU ብ20 ሕዳር 2013 ዛዘመ። ዉፉያት ኣባላት ውድብና፡
ንፖሎቲካዊ ውሳኔታት 6ይ-ውድባዊ ጉባኤና መሰረት ብምግባር ዝተሓንጸጹ Eማማት፡ ብተወፋይነት ኣብ ምፍጻም
ጻEርታቶም ከበርኹ ጻውIቱ ኣመሓላለፈ።
ፖሎቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሰደግኤ፡
20 ሕዳር 2013.
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