ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ደምዳሚ ኣዋጅ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ድሕሪ-ቀትሪ 17 ለካቲት 2017: ወከልቲ መሓዙት ውድባትን ዕዱማት
ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸቡሉ፡ ብጉጅለ ባህሊ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ተሰንዩ ብድምቀት ተኸፊቱ። ፈለማ ኣሰናዳዊት ሽማግለ
ጸብጻብ ንጥፈታታ ኣቕረበት፡፡ ብምቕጻል፡ ወከልቲ መሓዙት ውድባት፡ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ጠመተ ሂቡ ክርእዮም ዘለዎ እዋናውያንን
ስትራተጂካውያንን ጉዳያት ኣልዒሎም መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም፡፡ ንጉባኤና ድማ፡ ዓወት ተመንዮም። ኣቦ-መንበር ውድብ ድማ፡ ነቶም
ዕድመና ኣኽቢሮም ብኣካል ዝተረኸቡ ወከልቲ መሓዙት ውድባትን ዕዱማት ኣጋይሽን ከምኡ'ውን መልእኽቶም ዝሰደዱ መሓዙት ውድባት
ምስጋንኡ ኣቕረበ። ዝቐረቡ ርእይቶታት፡ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤና ግቡእ ሚዛን ሂቡ ክዝትየሎም ምዃኑ ብምርግጋጽ መደርኡ ዛዘመ። 7ይ
ውድባዊ ጉባኤና፡ ስሩዕ ስርሑ ዝጀመረ፡ ብ 18 ለካቲት 2017፡ ካብ ውሽጡ 5 ኣባላት ዝሓዘት ፕረዚድየም ብምምራጽ እዩ።

ዝኸበርኩም ህዝብታት ኤርትራ፡- 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ ኣብ ፍሉይ ዓለማዊ፣ ዞባውን ከባብያውን ኩነታት ብሓፈሻ፡ ሃገራዊ
ኩነታት ድማ ብፍላይ እዩ ዝተሰላሰለ፡፡ ኣብ ዓለማዊ መዳይ፡ ኣብ ሞንጎ ልዕለ ሓያላን ዝካየድ ዘሎ ናይ መን ዓብለለ ምንሕናሕ፡ ብዝለዓለ
ደረጃ ይቕጽል ምህላዉ ተመልከተ፡፡ ምስ መስርሕ ምርጫን ውጽኢትን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ተታሓሒዙ፡ ካብ'ታ ሃገር ሓሊፉ፡ ንዓለምና
ብኹሉ መዳይ ዝጸልዉ ምዕባለታት፡ ኣትኩሮ ዘድልዮም ተርእዮታት ይቀላቐሉ ምህላዎም ኣስተብሃለ። ብቐረባ ምክትታል ከምዘድሊ
ኣመልከተ።
7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡- ኣብ ዞባ ማ/ምብራቕ ዝቦቐለ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ(ኣይሲስ) ካብ መደበሩ ሓሊፉ፡ ንከባቢናን ዓለምናን ኣሉታዊ
ጽልዋ እናዕረፈ፡ ስግኣት እናፈጠረ ምምጽኡ ተመልከተ፤ ብዝተወሃሃደ ቃልሲ፡ ምንቅስቓሱ ንምዕጋት፡ ካብኡ ንላዕሊ'ውን ንምድምሳሱ ክካየድ
ዝጸንሐን ዘሎን ወታደራዊ ወፈራ ውጽኢቱ ረኣየ። ምስ ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታት ፈጺሙ ዘይሳነ፡ ነቲ ዝቦቐለሉ ኣማኒ ሃይማኖት
እስልምና'ውን ዘይውክል ጥሩፍ ኣተሓሳስባ ዝተሓንገጠ ጉጅለ ምድኻም ማለት፡ ኣብ ሰላምን ምርግጋእን ዓለምና ብሓፈሻ፡ ንከባቢና ድማ
ብፍላይ፡ ኣወንዊ ትርጉም ከምዘለዎ ገምገመ።

ዝኸበርኩም ደለይቲ ለውጢ ህዝብታትና፡- 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ ፍሉይ ኣቓልቦ ሂቡ ዝዘተየሉ፡ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ሃገረ
የመንን ኢድ ምትእትታው ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍን እዩ። ኩነታት የመን ቀልቢ ስሒቡ፡ ዓውደ ግጥም ዝተፈላለዩ ሒሳባት
ዘለዎም መንግስታት ኮይኑ ኣሎ፤ ትማሊ እሙን ልኡኽን መጋበርያን መንግስቲ ኢራን ኮይኑ፡ ንሓይልታት ተቓዋሚ ውድብ ሑቲ፡ ከሰልጥን፣
ከዕጥቕን ከዋፍርን ዝጸንሐ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ተገልቢጡ ኣብ ጎድኒ'ቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ወታደራዊ ጥምረት ሃገራት ኣዕራብ ከምዝተሰለፈ
ኣረጋገጸ። እዚ ሓድሽ ኣሰላልፋ'ዚ ፖሎቲካዊ፣ ማሕበረ-ቁጠባዊ፣ ወታደራዊ፣ ጸጥታውን ዲፕሎማስያውን ሒሳባት መበገሲ ዝገበረ ምዃኑ
ተገንዘበ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ኣብ ሃገረ ሶማልያን ጅቡትን ድማ ብፍላይ፡ ኢዱ እናእተወ ሰላምን ምርግጋእን
ክዘርግ ብምውፋሩ፡ ኣደብ ክገዝእ ብተደጋጋሚ ዝተዋሃቦ ምኽርን ማዕዳን ብትዕቢት ተነፊሑ ክቕበሎ ብዘይምኽኣሉ ዝተበየነሉ ማዕቀብ፡
በብእዋኑ እናሓየለ ከምዝመጸ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ስርዓት'ዚ ብውሳነ ማዕቀብ፡ ከቢድ ቁጠባዊ ሰሎሎ እናኣተዎ፣ ወታደራዊ ዓቕምታቱ
ዘዳኸሞ፣ ኣብ ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎ ዝረግረጎ ብምዃኑ፡ ካብ'ዚ ዓዘቕቲ'ዚ ንምውጻእ ከካይዶ ናይ ዝጸንሐ፡ ዓቕሊ ጽበታዊ ወፍሪ
መግለጺ ምዃኑ ገምገመ። ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ካብ ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሕኡ ተበጊሱ፡ ሕብሩ እናቐያየረ ዝገብሮ ዘሎ ኢድ ምትእትታው፡
ህዝብታት ኤርትራ፡ ምስ ህዝቢ የመንን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን፡ ብቐሊሉ ክሕከኽ ዘይክእል ቂምን ቅርሕንትን ዝወልድ ብምዃኑ፡ ኣዝዩ
ከምዘተሓሳስቦ ኣመልከተ። እዚ ምትእትታው'ዚ፡ ካብ ድልየትን ፍቓድን ህዝብታት ኤርትራ ወጻኢ ዝፈጸሞን ዘይውክሎምን ብምዃኑ፡
ብተሪር ከም ዝኹኑኖ ኣረጋገጸ። ምስ ኩነታት የመን ተታሓሒዙ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ፡ ካብኡ ሰጊሩ ድማ፡ ወደብና ዓሰብ መናሃርያ ወታደራት
ኣዕራብ ክትከውን ምፍቃዱ፡ ብትሪ ከምዝቃወሞ ኣመልከተ። እዚ ኣራግጽ'ዚ ብዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ናብ ንቡር ቦቱኡ ንምምላስ ዝጠልቦ ጻዕሪ
ከቢድ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ምስ ህላወ እዚ ሰራዊት'ዚ ተታሓሒዙ፡ ንላሕኵ ጥሩፍ ምንቅስቓስ፡ ባብ ከይኸፍት ብዝለዓለ ቱኽረት
ምክትታል ከምዘድልዮ ኣተሓሳሰበ።
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7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡- ፖሎቲካዊ ኩነታት ሃገራት ከባቢና ብሓፈሻ፡ ጽልውኡ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ድማ ብፍላይ ፈተሸ፡፡ ኣብ
ክሊ ከባብያዊ ኩነታት ፍሉይ ቱኽረት ሂቡ ዝተመያየጠሉ ድማ፡ ኩነታት ኢትዮጵያ እዩ። ኢትዮጵያ ብኣመራርሓ ኢህወደግ ተመዝግቦ ዘላ
ምዕባለ፡ ብቅኑዕ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ዕላማታት ዝተመርሐ፡ ናይ ሰላም፣ ዲሞክራስን ልምዓት ስትራተጂ ውጽኢት ምዃኑ ገምገመ፤ በቲ
ካልእ መዳይ፡ ምስ ብዙሕነታዊ ክውንነት ኢትዮጵያን ኣብ ውሽጢ ኣካላትን ኣባላትን ኢህወደግ እናተራእዩ ብዝመጹ ዝተፈላለዩ ድኽመታት
ተኣሳሲሩ ዝተኸሰተ፡ መስርሕ ሰላምን ምርግጋእን ዝዘርግ፣ ዲሞክራስያዊ ጉዕዞ ዘበርዕን ተስፋ ልምዓት ዝኾልፍ ተርእዮ ንምፍታሕ
ዝተኸተሉዎ ኣንፈት፡ ኣብ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ዓቢይ ትምህርቲ ከምዝኾነና ኣስሚሩሉ ሓለፈ። ፋሽስታዊ ስርዓት
ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ብዙሕነታዊ ክውንነት ኢትዮጵያን ገና ዘይተሰገሩ ድሕረታትን እናመዝመዘ፡ ነቲ ሱር እናሰደደ ዝኸይድ ዘሎ ፌደራላዊ
ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምብርዓን፡ ዝዓለመ ሰራም ወፍሪ ከካይድ ምጽንሑ ኣስተውዓለ፤ እዚ ድማ፡ መቐጸልታ'ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት
ኤርትራ ንልዕሊ 25 ዓመታት እናውረዶ ዝመጸ ዘስካሕክሕ ጭቖና ምዃኑ ብምግንዛብ፡ ኣጥቢቑ ከምዝኹንኖን ከምዝቃለሶን ኣረጋገጸ።
7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡ ብዕምቆትን ብስፍሓትን ዝተመያየጠሉ ዛዕባ፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና፡ ብዛዕባ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፣
ሃለዋት ህዝብታትናን ኩነታት ሓይልታት ተቓውሞናን እዩ። ፖሎቲካዊ፣ ማሕበረ ቁጠባዊ፣ ወታደራዊ፣ ጸጥታውን ዲፕሎማስያውን ወፍሪ
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ብቐንዱ ብውሽጡ እናመሽመሸ ዝኸይድ ዘሎ መሓውራቱ ብምጽጋን፡ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝዓለመ
ምዃኑ ኣነጸረ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ሃገርና ፖሎቲካዊ ጽገና ንምግባር ሕልሚ ዘይብሉ፡ መልክዕ'ምበር ውደባዊ ሃለዋት ዘይጸንሖ
ህግደፍ፡ ዳግም ጸጋጊኑ መሪሕ ፋሽስታዊ ስርዓቱ ኮይኑ ክቕጽል ተሊሙ ይንቀሳቐስ ምህላዉ ረኣየ። በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ቅዋም 97 ከም
ዝሞተን፡ ሓድሽ ቅዋም ኣብ ምንዳፍ ከምዘሎ ምእዋጁ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ዘለዎ ክቱር ንዕቀት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ገምገመ። ክንደይ
ዲስኩር ዝተነፍሓሉ፡ ህዝቢ ተመያይጡ ብሃገራዊ ባይቶ ጸዲቑ ዝተባሃለ ቅዋም 97፡ ንህዝብታትና ዘበርከቶ ነገር ዘየለ ክነሱ፡ ከም ብሓድሽ
ብዝንደፍ ቅዋም፡ ጻማ ህዝብታትና ከምዘይከሓስ ብምንጻር፡ እዚ ናይ ዓዋሉ ጸወታ'ዚ ንዲፕሎማስያዊ መዓላ ጥራሕ ተባሂሉ ዝተዳለወ፡
ዝኣረገ ተዋስኦ ምዃኑ ኣስመረሉ። ብዘይምቁራጽ ክቃላዕ ድማ ወሰነ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ብተደጋጋሚ ማዕቀብ ዝኣተዎ ዓሚቕ ሰሎሎ ክለዓለሉ፡ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝብለሉ እዋን፡ ኣብ ልዕሊ
ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ድማ ብፍላይ፡ ከውርዶ ዝጸንሐ ከቢድ ገበን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፡ ሓጹር
ኤርትራ ሰጊሩ ኣብ መላእ ዓለም ብምቅልዑ፡ ከዕርፈሉ ዝኽእል መዘዝ ኣጨኒቑዎ፡ ዓቕሊ ጽበታዊ ወፈራ ተታሓሒዙዎ ምጽንሑን ምህላዉን
ተመልከተ። እቲ ብመርማሪ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፡ ብሰፊሑን ብዕምቆትን ተጸኒዑ ናብ መጋባእያ ዓለም ዝተቓልዐ መሪር ሓቂ፡
ማዕበላዊ ደገፍ ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ዝረኸበ ኮይኑ፡ መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ዕብድብድ ኣትዩ፡ ነውርታቱ ኣብ መጋባእያታት ክተፍእ
ዝተቐሰበሉ፡ ሕሉፍ ሓሊፉ ነቶም ልኣላውነትን ነጻነትን ሃገርና ዘይወሓጠሎም ትምክሕተኛታት ሓይልታት ኢትዮጵያ ሒዙ፡ ኣብ ኣደባባያት
ብሰላማዊ ሰልፊ ክቃወም ዝተገደደሉ፡ ኣብ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ኣገዳሲ ትርጉም ዘለዎ ተርእዩ ማዕቢሉ ምህላዉ ገምገመ።
በብእዋኑ ናይ ሕስረት ካባ እናተጎምጎመ ዝመጸ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ዝወርዶ ዘሎ ከቢድ ኪሳራ ንምዕጻፍ ከይሰልከየ ተዋፊሩ ምህላዉ
ድማ ተመልከተ። ደለይቲ ለውጢ ዝኾና ውጹዓት ተቓለስቲ ኤርትራውያን፡ ኣብ ኣደባባያት ዝማዕበላ ሃገራት፡ ክፉእ ምስሊ ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ ብምቅላዕ ዝረኸብናዮም ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ዓቂብና፡ ብቐንዱ ኣብ ውሽጢ ሃገርና እነካይዶ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ኣብ
ምጥንኻር ክነውዕሎ፡ ሓያል መኸተና ክነተዓጻጽፍ፡ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ኣዘኻኸረ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ከደልድል ካብ ምጽዓር ሓሊፉ፡ መነባብሮ ህዝብታትና ከማሓይሽ ፈቲኑ ከምዘይፈልጥ ዘረጋገጸ
7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡ ብሕጽረት ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት፡ በብዕለቱ ክገርፎም ምጽንሑ ከይኣኸሎ፡ ሕሉፍ ሓሊፉ ባጤራ ናቕፋ
ክቕየር ብምእዋጅ፡ ገንዘብ ህዝቢ ኣብ ባንክታቱ ዓሺጉ፡ መዓልታዊ ሂወቶም ይቆጻጸር ምህላዉ ገምገመ። ህዝቢ ኣብ ከቢድ ስግኣት ክወድቕ
ንምግባር ድማ፡ ክሳብ 70 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ሽማግለታት ወለዲ ናብ ታዕሊም ክወርዱ፣ ብረት ክዓጥቁ፣ ለይታዊ ሓለዋ ክወጹ እናገደደ
ምጽንሑ ረኣየ። መንእሰያት ቀሲኖም ማሕበራዊ ሂወቶም ዝመርሑሉ ዕድል መሊኡ ክኾልፍ፡ ግፋን ታዕሊም ሳዋን ኣጠናኺሩ ክቕጽሎ
ምጽንሑን ምህላዉን ተመልከተ። ኣባላት ሓይሊ ምክልኻል ኤርትራ፡ ብዋሕዲ ደመወዝ፡ ወለዶምን ስድራ ቤቶምን ክመርሑ ዘይክእሉ፡
ንቡር ሓዳር መስሪቶም ማሕበራዊ ሂወት ከስተማቕሩ ዘይተዓደሉ፡ ኣብ ትሕቲ ጨካን ወታደራዊ ሕግታት ተቐይዶም ዝነብሩ ዘለዉ፡ ቀንዲ
ግዳይ ክፋል ህዝብታት ኤርትራ ምዃኖም ገምገመ። ኣብ ዓዶም ምንባር ሓርቢቱዎም፡ በብመዓልቱ ብበዝሒ ናብ ስደት ዝቃልዑ ዘሎዉ
ድማ፡ ብቐንዱ፡ እዞም ሞቶር ምዕባለ ሃገር ዝኾኑ መንእሰያት፡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ምዃኖም ኣቐመጠ፤ ህዝብን ሃገርን ካብ
ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ናይ ብርሰት ሓደጋ ኣብ ምድሓን ይኹን፡ ዘተኣማምን ዲሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ምትካል ዘይትካእ ተራ ስለዘለዎም፡ ኣብ
ጎድኒ ውጹዕ ህዝቦም ተሰሊፎም ዕድመ ፋሽስታዊ ስርዓት ንምሕጻር ክቃለሱ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ጸወዐ።
7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓተ ምሕደራ ኢሳይይስ/ህግደፍ፡ በብእዋኑ ካብ ዓዶም ተፈናቒሎም ፎቖዶ ስደት ፋሕፋሕ
ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ድማ ብፍላይ፡ ኩነታቶም ብሰፊሑ ተመልከተ። ስደተኛታትና ኣብ
ውሕስነት ዘይብሉ ጉዕዞ ምድረ-በዳታት ሲናይን ሰሃራን፡ ከምኡውን ማእከላይ ባሕሪ ንምቑራጽ ኣብ ዝገብሩዎ ጻዕሪ፡ ብተደጋጋሚ ንዘሰቅቕ
መቕዝፍቲ ክቃልዑ ምጽነሖም፡ ዝተሰመዖ ዓሚቕ ሓዘን ገለጸ፤ ሎሚ'ውን፡ ስደት ዘየቋርጽ ኮይኑ ይቕጽል ምህላዉ ኣዝዩ ከምዘተሓሳሰቦ
ኣመልከተ፡፡ ብዕድል፡ ናብ ኣውሮጳ ዝሰገሩ ወገናትና ድማ፡ ብቑዕ ሰብኣዊ ክንክንን ፖሎቲካዊ ዑቕባን ዝረኽቡሉ ዕድል እናጸበበ ብምምጽኡ፡
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ከም ዘሰከፎ ኣረጋገጸ። ስደት ጊዝያዊ ፍታሕ'ምበር ዘላቕነት ዘይብሉ፡ ንውርደትን ጸገምን ዘቃልዕ ብምዃኑ፡ ውጹዓት ህዝብታትና ብሓፈሻ፡
መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ተሪር ቅልጽሞም ኣብ ምውጋድ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ከውዕሉዎ ጸወዐ፡፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ እናበረኸ ዝኸይድ
ዘሎ ተቓውሞን ቃልስን መንእሰያትና ጎልቢቱ፡ ብቕኑዕ ኣንፈት ክቕጽል ዘኽእሎ ምድግጋፍ ክገብር ድሉውነቱ ኣረጋገጸ። ደቂ ኣንስትዮ
ኤርትራውያን፡ ኣብ ትሕቲ'ዚ ስርዓትዚ ይኹን፡ ኣብ ስደት ዘጋጥመን ዘሎ ፍሉይን ዘስካሕክሕን ጸገማት ዝዳህሰሰ ጉባኤ፡ ንኹሎም ሻሕጣይ
ስልትታት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ መኪተን፡ ምእንቲ ጾታዊ ማዕርነተንን ዘላቒ ረብሐአንን፡ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ብስፍሓት ክሳተፋ
ጻውዒቱ ኣቕረበ።
7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ሓይልታት ተቓውሞና ብሰፊሑ ዘተየ፡፡ ብሓምለ 2011 ዝመስረትናዮ ሰፊሕ ጽላልና ኤርትራዊ
ሃገራዊ ባይቶ፡ ብህዝብታትና ትጽቢት ዝተገበረሉ ሃገራዊ ዕዮ ምዕማም ስኢኑ፡ ኣብ ሕሱም ደውታ ወዲቑ ምህላዉ ኣረጋገጸ። ቀንዲ ጠንቂ
ናይ'ዚ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላውን ደውታን ድማ፡ ጸቢብ ጉጅላውን ውድባውን ሒሳባት ላለዎት መራሕቲ ውድባት ዝወለዶ ምዃኑ
ገምገመ፡፡ ካብ'ዚ ደውታ'ዚ ብዘተኣማምን ብምውጻእ፡ ናብ ዕዉት 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ንምእታው ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ዘተ ንምዕዋት፡
ውድብና ሰደግኤ ምስ መሓዙቱ ፖሎቲካዊ ውድባት ተወሃሂዱ፡ ኣብ ቅኑዓት መትከላዊ መርሆታት ተመስሪቱ ከካይዶ ዝጸንሐ ጻዕሪ
ኣጠናኺሩ ክቕጽለሉ ወሰነ። ብተወሳኺ፡ ናይ ህዝብታትና እዋናውያንን ተባራዕትን ሕቶታት ማእከል ዝገበሩ ዕላማታትን መትከላትን
ዝተሓንገጠ፡ ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር ፖሎቲካዊ ውድባት ንምምስራት ዝተጀመረ ጻዕሪ ንምዕዋት፡ ቃልሱ ኣጠናኺሩ ክቕጽል ወሰነ።
7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡- ሰደግኤ ምስ'ቶም ብፖሎቲካዊ መደብ ዕዮ ዝመሳሰሉዎ መሓዙት ብሄራውን ሕብረ-ብሄራውን ውድባት፡ ብደረጃ ሰፊሕ
ደሞክራስያዊ ግንባር ተጠሚሩ ክቃለስ ዘለዎ ድሉውነት ብምርግጋጽ፡ ንሕሉፍ ጉዕዞና ገምጊምና፡ ካብ ተሞኩሮና ተማሂርና ንግብራዊነቱ
ብዕቱብነት ክንቃለስ ጻውዒቱ ኣመሓላለፈ። ኣብ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መደብ ዕዮ፣ ሕገ-ህንጻ፣ መልክዕ ውደባን እዋናውያን መድረኻዊ
ፖሊሲታትን ናይ ሓባር እምነት ዘሎና ሕ/ብሄራዊ ውድባት ድማ፡ ናብ ሙሉእ ሓድነት ንምስጋር ድሉው ምዃኑ ኣረጋገጸ። ንተግባራውነቱ
ድማ፡ ከይተሓለለ ክቃለሰሉ ወሰነ።
7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡ ናይ ሰለስተ ዓመትን ፈረቓን ንጥፈታት ማ/ሽማግለ ብዕምቆት ገምገመ፤ ሓያላት ጎድንታት ውድብና ተዓቂቦም ብዝበለጸ
ተጠናኺሮም ክቕጽሉ፡ ድኽመታትና ድማ መንቀሊኦም ብዕምዕቆት ኣለልዩ፡ ንመጻኢ ክእረሙ ኣዘኻኸረ። ኣብ ንድፍታት ፖሎቲካዊ መደብ
ዕዮን ሕገ ህንጻን ሰፊሕን ዓሚቕን ምይይጥ ኣካይዱ ዘድሊ ምምሕያሽ ብምግባር ኣጽደቐ። ኣገደስትን እዋናውያንን ፖሎቲካዊ ውሳኔታት
ኣመሓላለፈ። ካብ ውሽጡ ኣባላት ማ/ሽማግለ፡ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ መረጸ።
ኣብ መደምደምታ፡- መንግስቲ ኢህወደግን ህዝብታት ኢትዮጵያን፡ ናብ ሃገሮም በብእዋኑ ዝውሕዙ ዘለዉ ኣሽሓት ስደተኛታት ኤርትራውያን፡
ብሕውነታዊ መንፈስ እናተቐበሉ ብሰላም ዝነብሩሉ ጥጡሕ ባይታ ኣብ ምፍጣር ጥራሕ ከይተወሰኑ፡ መንእሰያት ተማሃሮና ኣብ ዝተፈላለዩ
ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ፡ ክመሃሩ ዝህቡዎም ዘለዉ ዕድል ኣመስገነ። ብተወሳኺ፡ 7ይ ውድባዊ ጉባኤና፡ ካብ ቅድመ ምድላው ጀሚሩ፡ ብሰላም
ተሰላሲሉ ብዓወት ክዛዘም፡ ጥጡሕ ናይ ቃልሲ ባይታ ብምፍጣሮም፡ ልዑል ምስጋንኡ ገለጸ። ንመጻኢ'ውን ዲሞክራስያዊ ቃልሲ
ህዝብታትና፡ ኣብ መፈጸምትኡ ክሳብ ዝበጽሕ፡ ከም ቀረባ ጎረቤት ሃገር፣ መሓዛን ፈታዊ መንግስትን ህዝብን መጠን፡ ደገፎም ኣጠናኺሮም
ክቕጽሉዎ ኣተሓሳሰበ። 17 ለካቲት 2017 ብድሙቕ መኽፈቲ ዝተጀመረ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ ብ21 ለካቲት 2017 ብዕዉት ጽንብል
ተዛዘመ።
ፖሎቲካዊ ውሳኔታት 7ይ-ውድባዊ ጉባኤና ንምዕዋት ክንቃለስ ኢና!!
ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና ጽንኩር መድረኽ ብምስጋር፡ ክንዕወት ኢና!!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!
7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
21 ለካቲት 2017.
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