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FRONT

ደምዳሚ መግለጺ፡

6ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖ/ቤ/ጽሕፈት፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
ፖሎቲካዊ ቤ/ጽሕፈት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) 6ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ፡ ካብ 24 ክሳብ 27
ታሕሳስ 2014 ኣሰላሲሉ። ፖሎቲካዊ ቤ/ጽሕፈት፡ ኣብ ኣኼብኡ፡ ኣብ ህሉው ዓለማዊ፣ ዞባውን ከባብያውን ኩነታት
ገምጋም ኣካየደ። ኣብ ሞንጎ ምዕቡላት ሃገራት ዝንጸባረቕ ዘሎ ምስሕሓብ፣ ኣብ ዞባና በብእዋኑ እናተስፋሕፈሐ
ዝኸይድ ዘሎ ፖሎቲካዊ ቅልውላው፡ ጽልውኡ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ዘተየ። ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ፡ ኣብ
ሃገራት ዒራቕን ሶርያን ዓስኪሩ፡ እስላማዊ ስርዓት ንምትካልን ንምስፍሕፋሕን ምንቅስቓስ ዘካይድ ዘሎ፡ ብኣይ-ኤስኣይ-ኤስ(ISIS) ዝፍለጥ እስላማዊ ውድብ፡ ኣብ ዓለምና ብሓፈሻ፡ ኣብ ከባቢና ድማ ብፍላይ፡ እናፈጠሮ ዝመጽእ
ዘሎ ስግኣት፡ ንምግታእ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ዳህሰሰ። ብብዙሕነታዊ ክውንነት ኣብ ዝቖመት ዓለምና ብሓፈሻ፡
ከባቢና ድማ ብፍላይ፡ ናይ ሓደ ሃይማኖት ልዕልነት ንምርግጋጽ ዝግበር ፈተነ፡ ህውከትን ዘይምርግጋእን
ብምፍጣር፡ መንፈስ ስኒትን ምክብባርን ህዝብታት ዝዘርግ፡ ተደጋጊፍካ ብሓባር ናይ ምምዕባል ዕድላት ዝኾልፍ
ምዃኑ መዘነ። ኣብ ዓለምና ይኹን ኣብ ዞባና፡ ናይ ህዝብታት መሰረታዊ ረብሓታት ንምሕላው፡ ብጎደና ምዕባለ
ብሓባር ንቕድሚት ዝምርሽ፡ ንብዙሕነታዊ ክውንነት ከም ጸጋ ዝቕበል ኣረኣእያ ንምምዕባል ምቅላስ፡ ኣማራጺ
ከምዘይብሉ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ኣቐመጠ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርናን ህዝብታትናን ዝተመስረተ ሰፊሕን ዓሚቕን
ገምጋም ኣካየደ። ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ በብእዋኑ ብዓሚቕ ቅልውላው እናማሰነ፡ ናብ'ታ ዘይትተርፎ መቓብሩ
የምርሕ ምህላዉ ርኡይ'ኳ እንተኾነ፡ ደረጃ ግፍዕታቱ በብእዋኑ እናዛየደ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዘውርዶ ዘሎ
ሕሰምን መከራን እናተረረ ይኸይድ ምህላዉ ተመልከተ፡፡ ነቶም ብሽም ህዝባዊ ሰራዊት ኣዕጢቑዎም ዝነበረ
ሽማግለታት ወለዲ'ውን ከይገደፈ፡ ናብ ታዕሊም ክወርዱ ብምእዛዝ፡ ተረጋጊኦም መነባብሮኦም ከይመርሑ፡
ማሕበራዊ ሂወቶም ክመዛበልን ዓዶም ሓዲጎም ብጻዕቂ ናብ ስደት ክውሕዙ ይድርኾም ምህላዉ ገምገመ። ምስ
ስደት ብዝተዛመደ፡ ህዝብታትና ዘሕልፉዎ ዘለዉ ሃለዋት፡ ካልእ ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ዝተወሳሰበን መስገደል ኮይኑ
ይቕጽል ምህላዉ ተመልከተ። ካብ ውሽጢ ሃገር ጀሚሩ ኣብ ከባቢና ይኹን ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ዝተዘርግሐ፡
መርበብ ደላሎ ሰብን መሰጋገርትን፡ ኣብ ልዕሊ ወገናትና ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ሓደጋታት እናውረደ ይኸይድ ኣሎ።
ላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝትን ናይ ጸጥታ ሓለፍትን ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ብንጥፈት ዝዋስኡሉ ዘለዉ፡
ስደተኛታት ብጻዕቂ ናይ ምስግጋር መስርሕ፡ ንገዚፍ ናይ ገንዘብ ዕዳ ዘሳጥሕን፡ ውሽጣዊ ኣካላት ሰብ ብምምዝሓቕ
ንዘሰቕቕ ሞት ዘቃልዕ ዘሎ ምዃኑ ኣስተውዓለ። እዚ ንህዝብታትና፡ ኣብ መዋእል ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ
ተጋድሎኦም ኣጓኒፉዎም ዘይፈልጥ ዝኸፍአ ሕሰም፡ ቀንዲ መፍትሕኡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ካብ
ሱሩ ብምምሓው፡ ብወሳንነት ህዝብታትና ዝቐውም ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ብምትካል ምዃኑ ኣረጋገጸ። ነቲ
ብደላሎን መሰጋገርቲ ደቂ ሰብን ዝካየድ ዘሎ ኣረሜናዊ ወፍሪ ንምግታእ ድማ፡ ዓቕምታትና ምስ ናይ ከባቢ
መንግስታት፣ ሰብኣውያን ትካላትን ማሕበረ ሰብ ዓለምን ብምትሕብባር መኸተና ክነበርኽ ከምዝግባእ ኣተሓሳሰበ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡- ኣብ ክሊ ሓይልታት ተቓውሞና፡ ፍሉይ ቱኽረት ሂቡ ብዕምቆት ዝዘተየሉ ኣርእስቲ፡
ህሉው ኩነታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ብሓፈሻ፡ መስርሕ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶን ውጽኢቱን ድማ ብፍላይ
እዩ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ካብ ዝምስረት ጀሚሩ፡ ኣብ'ዞም ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት እናጋጠሞ ዝመጸ
ፖሎቲካዊ ቅልውላው እናዓሞቐ ከይዱ፡ ብሕገ ህንጻኡ መሰረት ናብ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ምስግጋር ስኢኑ ኣብ
ደውታ ኣትዩ ምንባሩ ገምገመ። ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ፡ ቀንዲ ዕማማቱ ብምንጻር፡ ሓኒቖም ዝሓዙና ቁልፊ
ጸገማት ብምልላይ፡ ናብ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ብሰላም ንምስግጋር ዘብቕዕ መፍትሒ ከቕምጥ ምኽኣሉ ብኣወንታ
መዘነ። መሪሕነት ባይቶ፣ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈትን ኣቦ-መንበር ኣሰናዳዊት ሽማግለን፡ ኣብ መስርሕ ኤርትራዊ
ሃገራዊ ባይቶ እናጋጠሙ ዝመጹ ጸገማትን ሳዕቤኖምን ብምስትውዓል፡ ካብ ሓላፍነቶም ስሒቦም፡ ብሓድሽ ኣካል
ተተኪኦም፡ ብሓባር ናብ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ንምስግጋር እንበቕዓሉ ዕድል ምፍጣሮም፡ ሓላፍነታዊ እዩ ኢሉ
ከምዝኣምን ኣረጋገጸ። ናብ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ብሰላም ንምስግጋር ተራሕዩ ዘሎ ኣፍደገ፡ ብጽፉፍን ሰፊሕን ቅድመ
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ምድላው ተሰንዩ፡ ብዓወት ክሰላሰል፡ ኩላትና መሻርኽቲ ኤሃባደለ ብሓፈሻ፡ ፖሎቲካዊ ውድባት ድማ ብፍላይ፡
ዝለዓለ ጻዕሪ ክነካይድ ከምዝግባእ ኣመልከተ። ውድብና ሰደግኤ፡ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ
ለውጢ ንምዕዋት ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡ ብኹሉ ዓቕሙ ክጽዕት ምዃኑ ኣረጋገጸ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡- ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል
ደረጃን ገምገመ። ኣብ ክሊ እዋናዊ ዕላማታት፡ ብቅኑዕ መርሆ
ጻዕሪ ከምዝቕጽለሉ ኣረጋገጸ። ኣብ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ
ሓይልታት፡ እናመዝገብናዮም ዝመጻና ኣወንታዊ መኽሰባት
ዲሞክራስያዊ ግንባር ንምስግጋር ጻዕርታቱ ኣጠናኺሩ ክንቅጽል

ንምምስራት ዝተጀመረ መስርሕን በጺሑዎ ጸሎ
ዝእለ ናይ ቃልሲ ዝምድና ንምምስራት ዝተጀመረ
ፕሮግራም፡ ሓባራዊ ኣረኣእያ ዘሎና ፖሎቲካዊ
ብምዕቃብ፡ ብመስርሕ ዘተ፡ ናብ ምስረታ ሰፊሕ
ወሰነ።

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡- ኣብ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ብኣድባራትን ብዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖታትን
ዝብገስ ዘሎ ተቓውሞን ከምኡ'ውን ኣብ ክሊ ደምበ ተቓውሞና፡ ዝረአ ዘሎ ናይ ምቅርራብን ሕኑን ናይ ቃልሲ
መንፈስን ዘተባብዕ ምዃኑ ብምምዛን ንምጥንኻሩ ክንቃለስ ከምዝግባእ ኣመልከተ። በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ብሓደሓደ ኣካላት ዝንጸባረቑ ዘለዉ ኣሉታዊ ተርእዮታት መበገሲታቶም ብኣትኩሮት ተመያየጠ። ንውሽጣዊ ድኽመታት
ሓይሊ ተቓውሞና ብዕምቆት ብምግምጋም፡ ማእከሉ ረብሓ ህዝብታትና ዝገበረ ፍታሕ ብምቕማጥ፡ ቀንዲ
ቱኽረትና ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ከነቕንዕ ኣብ ክንዲ ምእማት፡ ንቕሓት ህዝብታትና ብምጉታም፡ ኣብ
ዕንክሊል ክንኣቱ ዝገብር መርገጻት ክቃላሕ ይረአ ምህላዉ ተገንዘበ። ደውታን ምንቁልቋ`ልን ሓይልታት
ተቓውሞና፡ ካብ ውሽጣዊ ድኽመታቱ ዝነቅል፡ ዓወታቱ ድማ፡ ኣብ ሓያል ጎድንታቱን ወሳኒ ደገፍ ህዝቡን
ከምዝምስረት፡ እምነት ውድብና ምዃኑ ኣረጋገጸ። ብውሽጣዊ ድኽመታትና እነሕልፎ ዘሎና ሕሰም፡ ካልእ
ተሓታቲ ሃሰውሰው ናብ ምባል ምቁማት፡ ስድሪ ዘየኽይድ ስንኩል ኣተሓሳስባ ምዃኑ ብምእማን፡ ድኽመታትና
ንምእራም ቀንዲ ቱኽረትና ናብ ውሽጥና ዝጠመተ ክኸውን ኣዘኻኸረ። መድረኽ ዝሰገሮምን ኣብ ናይ ታሪኽ
ጎሓፍ ዝተደርበዩ ኣረኣእያታት፡ ካብ ዝተደበዩሉ ዓሚቕ ጉድጓድ እናውጻእኻ፡ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታትና፡
ምስ ታሪኻውያን ፈተውቱ ክባተኽ፡ ምስ ጸላእቱ ድማ ክተዓረቕ፡ ዝፍኖ ዘሎ ዝነደየ ፖሎቲካዊ ስብከት፡ ሓደግኡ
ብዕምቆት ብምልላይ መኸተና ክነዕዝዝ ጸወዐ።
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡- ካብ ወጋሕትኡ ጀሚሩ ኣብ ጎድኒ ነጻነታዊ ሕቶ ህዝብታት ኤርትራ ብጽንዓት
ደው ኢሉ ዝመከተ፣ ፖሎቲካዊ ስልጣን ምስ ጨበጠ ድማ፡ ኣብ ልኣላውነትን ነጻነትን ሃገርናን ህዝብታታን ደገፉ
ብእዉጅ ዘረጋገጸ፣ ኣብ ጽንኩር መድረኻት ኣብ መርገጻቱ ከይተወላወለ ዝቐጸለ፡ እሙን ፈታዊ ህዝብታት
ኤርትራ፡ ህወሓት/ኢህወደግ ምዃኑ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ዳግም ኣረጋገጸ። መንግስቲ ኢህወደግ ምስ ህዝቡ ኮይኑ፡
ነቶም ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ዓዶም ብሰላም ምንባር ስኢኖም ዶብ እናተሳገሩ ዝመጹ
ወገናትና፡
ብሕውነታዊ መንፈስ ብምቕባል ይኹን ብዓቕሙ ኣብ ምክንኻን ዘርእዮ ዘሎ ሓልዮት፣ ንዝሓሸ
መነባብሮ ናብ 3ይ ሃገር ክሰጋገሩ ኣብ ምትሕብባር፣ ኣብ ከተማታት ምስ ቤተ-ሰቦም ብሓባር ክነብሩ ዝሃቡዎም
ዕድል ደጊሙ ኣመስገነ፡፡ ብተወሳኺ፡ ንስደተኛታት መንእሰያትና ኣብ ዩኒቨርስታት ዝለዓለ ናይ ትምህርቲ ዕድል
ክረኽቡ እናገበሩዎ ዝጸንሑን ዘለዉን ምድግጋፍ፡ ምስጋንኡ ገለጸ። ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ ብሓፈሻ፡
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ድማ ብፍላይ፡ ካብ ዝጸንሖ ድስኩል ሃዋሁው ክወጽእ ዘካየዶ ህጹጽ
ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ፡ ዘድልዮ ወጻኢታት ብምሽፋን ሰላሙ ተሓልዩ ብዓወት ክጠቓለል ዝገበሩልና ሓገዝ ኣመስገነ።
ንመጻኢ'ውን ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታትና፡ ምድግጋፎም ኣጠናኺሮም ክቕጽሉዎ ኣተሓሳሰበ። ደለልትን
መሰጋገርቲ ሰብን፡ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዘውርዱዎ ዘለዉ ዘይተኣደነ በደላት ኣብ ምክልኻል፡
ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዝተጠናኸረ ቁጽጽርን ምትሕብባርን ክገብሩ ጻውዒቱ ኣመሓላለፈ።
ፖሎቲካዊ ቤት ጽሕፈት ውድብና፡- ኣብ ጽባሕ 2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለና ዝሓንጸጾም ኩሉ መዳያዊ መደባት
ኣፈጻጽማኦም ብዕምቆት ገምገመ፤ ኣወንታውን ድኹምን ጎድንታቱ ኣለለየ። ንመጻኢ፡ ሓያል ጎድንታቱ ዓቂቡ
ንምጥንኻር፡ ድኽመታቱ ድማ ንምእራም ክጽዕት ወሰነ። ኣብ መደምደምታ፡ ንመጻኢ ኣርባዕተ ወርሓት ዝዓሞም
ኩሉ-መዳያዊ መደባት ሓንጸጸ። ኣባላት ውድብና፡ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት 6ይ ውድባዊ ጉባኤናን ዝተፈላለዩ
ዕማማትን ንምዕዋት ከካይዱዎ ዝጸንሑ ጻዕሪ ብምምጓስ፡ ኣጠናኺሮም ክቕጽሉዎ ብምዝኽኻር ኣኼብኡ ብዓወት
ዛዘመ።
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡
27 ታሕሳስ 2014
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