ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ፖሎቲካዊ ውሳኔታት 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
ኣብ ክሊ ናይ ህዝብታትና፡ ተባራዕትን እዋናውያንን ሕቶታት፡ ዝተመስረቱ ዕላማታትን መትከላትን ዝተሓንገጠ፡ ሰፊሕ ሕብረ
ብሄራዊ ግንባር፡ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ ብቐዳምነት ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰት ንምድሓን ንቃለስ!! ኣብ ትሕቲ
ዝብል ማእከላይ ጭርሖን፡ ካልኦት እዋናውያንን ስትራተጂካውያንን ጭርሖታት ማዕሪጉ ክጋባእ ዝቐነየ፡ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ
ሰደግኤ፡ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ፡ መደብ ዕዮ፣ ሕገ ህንጻን ፖሎቲካዊ ውሳኔታትን ሓንጺጹ፡ ኣባላት ማ/ሽማግለ መሪጹ ብዓወት
ተዛዚሙ።
7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡ ኩነታት ዓለም፣ ዞባን ከባብን፡ ኣብ ደሞክራስያዊ ቃልስና ዘዕርፎ ጽልዋ ገምገመ። ህሉው ኩነታት ሃገርና
ማለት፡ ኩነታት፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፣ ህዝብታትናን ሓይሊ ተቓውሞናን ብዕምቖትን ብስፍሓትን ተመያየጠ።
7ይ-ውድባዊ ጉባኤና ኣብ ዝቐረበሉ፡ ሰፊሕን ዝርዝርን ጸብጻብ ማ/ሽማግለ፡ ፍሉይ ቱኽረት ሂቡ ዝዘተየሎም ኣርእስታት፡1. ህሉው ኩነታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፤
2. ኣድላይነት፣ እዋናውነትን ህጹጽነትን፡ ምስረታ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባርን: ብሰላም ጎድና-ጎድኒ ናይ ምቅላስ መርሆ፡
ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ፤
3. ምምስራት ሰፊሕ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ግንባርን ሕቶ ሓድነት ተመሳሳሊ ፖሎቲካዊ መደብ ዕዮ፣ ሕገ ህንጻን መልክዕ
ውደባን ዘለዎም ፖሎቲካዊ ውድባት፤
4. ተሳትፎ መንእሰያት፣ ደቂ ኣንስትዮን ሙሁራትን ኤርትራውያን፡ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን ብሓፈሻ፡ ዲሞክራስያዊ
ለውጢ ኣብ ምርግጋጽ ዘለዎም ተራ ድማ ብፍላይ ብዝምልከት፤
5. ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ፡ ዝመረጽናዮ ኣገባብ ቃልሲ ምስ ህሉው ኩነታት ህዝብታትና፤
6. ዝበዝሐ ክፋል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ከም ቀንዲ ግዳይ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ መጠን፡ ህዝብን ሃገርን ካብ
ሓደጋ ብርሰት ብህጹጽ ኣብ ምድሓን ብዛዕባ ዘለዎ ዘይትካእ ተራ፤
7. ኩነታት ስደተኛታት ኤርትራውያን፡ ዘሕልፉዎ ዘለዉ ዘሰቅቕ ሂወት፡ ክግበረሎም ዝግባእ ቆላሕታ፡
8. ንድፍታት ፖሎቲካዊ መደብ ዕዮን ሕገ ህንጻን ብዝምልከት፡
7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተቐመጡ ኣጀንዳታት፡ ብዕምቆትን ብስፍሓትን ዘተየ፤ ከም ውድብ
ንምትግባሮም ዝቃለሰሎም ኣገደስቲ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት ሓንጸጸ፤ ንምዕዋቶም ብዕቱብነት ክጽዕት ምዃኑ ኣረጋገጸ።
ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተ-ሰብና ማለት ድማ፡ መንእሰያት፡ ደቂ ኣንስትዮ፣ ሙሁራትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል
ኤርትራን፡ ከምኡ'ውን ዝምልከቶም ወገናት፡ ህዝብታትና ኣንጸላልዩዎም ካብ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ብርሰት፡ ኣብ ምድሓን
ታሪኻዊ ጉቡኦም ክፍጽሙ ጻውዒቱ ኣመሓላለፈ።

ፖሎቲካዊ ውሳኔታት 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡1. ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ብዝምልከት፡-

1.1. ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ(ኤ.ሃ.ባ.ደ.ለ)፡ ሰለስተ መሻርኽቲ ኣካላት ሒዙ፡ ህዝብን ሃገርን ኣብ
ምድሓን ዓቕምታትና ኣወሃሂድና መቃለሲ ክኾነና፡ ብሓባራዊ ጻዕሪ ዝመስረትናዮ ጽላል'ኳ እንተነበረ፡ ከም ትጽቢት
ህዝብታትና ከምዘይተዋሰአ፡ እኳ ደኣስ ኣብ ደውታ ኣትዩ ምህላዉ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ገምገመ። ኤ.ሃ.ባ.ደ.ለ. ኣብ'ዚ
ደረጃ'ዚ ወዲቑ ዘሎ፡ ብቐንዱ ብድኽመትን ዘይምትእምማንን ፖሎቲካዊ ውድባት ምዃኑ ኣስመረሉ። ሃገራዊ ባይቶ፡
ካብ ኣትዩዎ ዘሎ ደውታ ንምውጻእ፡ ሕሉፍ ተሞኩሮኡ ብዕምቆት ብምግምጋም፣ ኣበርክቶ መሻርኽቲ ኣካላት ባይቶ
ብምልላይ፣ ቅኑዓት ሓባራዊ መፍትሒታት ብምቕማጥ፡ ናብ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ንምእታው ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡
ውድብና ሰደግኤ ተርኡ ከዕዝዝ ወሰነ፡፡ መሓዙት ውድባትና ንኤ.ሃ.ባ.ደ.ለ.፡ ቅኑዕ መፍትሒ ክረክብ እናካየዱዎ ዝመጹ
መስርሕ ዘተ፡ ብዘይምሕላል ክቕጽሉሉ ጻውዒቱ ኣቕረበ። እጃሙ ከበርክት ድሉው ምህላዉ ኣረጋገጸ።

1

2. ኣድላይነት፣ እዋናውነትን ህጹጽነትን ምምስራት ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ፖሎቲካዊ ውድባት
ኤርትራን፡ ብሰላም ጎድና ጎድኒ ናይ ምቅላስ መርሆ ብዝምልከት፡2.1. 7ይ-ውድባዊ ጉባኤና፡ ዓቕምታት ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ ብምጥማር፡ ቀንዲ ጠመተኦም፡ ብቐዳምነት ኣንጻር ገባቲ
ስርዓት ህግደፍ ከቕንዕ ንምግባር ዘየቋርጽ ጻዕርታት እናተኻየደ ምምጽኡ ተረደአ፤ እንተኾነ ግን፡ ናይ ህዝብታትና
ተሳትፎ ዝስሕብ፡ እምነት ዝተነበረሉ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ ክቐውም ከምዘይከኣለ
ረኣየ። ይኹን'ምበር፡ ብጊዝያዊ ዕንቅፋታት ተዳሂልካ ዕሽሽ ዘይበሃል ናይ መትከል ሕቶ ምዃኑ ብምእማን፡ ካብ ሕሉፍ
ድኽመታት ዝተማሃረ፣ ተባራዕትን እዋናውያንን ሕቶታት ህዝብታትና ብግቡእ ዘለለየ፣ ከም ቀንዲ ዕላማ ዝተበታተነ
ዓቕምታት ህዝብታትና ጠርኒፉ፡ ብቐዳምነት ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዘቕንዕ፡ ቀልቢ ህዝብታትና ዝስሕቡ
ዕላማታትን መትከላትን ዝተሓንገጠ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ንምምስራት ከካይዶ ዝጸንሐ ቃልሲ ኣጠናኺሩ
ክቕጽሎ ወሰነ።
2.2. 7ይ-ውድባዊ ጉባኤና፡ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ፡ ብፖሎቲካዊ መደብ ዕዮ፣ መልክዕ ውደባ፣ ኣብ እዋናውያን
ዕላማታትን መትከላትን ዝፈላለዩ፡ ከምኡ'ውን ካልኣዊ ኣፈላላያት ብልዙብ ኣገባብ ምፍታሕ ስኢኖም፡ በብእዋኑ
ዝጫጭሑ፡ ብርክት ዝበሉ ፖለቲካዊ ውድባት ዝሓቖፈ ምዃኑ ኣስተውዓለ። ኣብ ሞንጎ'ዚ ፖሎቲካዊ ሓይልታት'ዚ፡
ዘለዉ ኣፈላላያት ብግቡእ ተመሓዲሮም፡ እንተወሓደ በብሸነኾም፡ ቀንዲ ኣተኩሮኦም ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ
ዘቕንዑሉ መባእታዊ ናይ ዝምድና መርሆ ምቕባል፡ ኣማራጺ ዘይብሉ ለባም ኣንፈት ምዃኑ እምነቱ ኣቐመጠ፡፡ ካልኣዊ
ፍልልያት ብግቡእ ኣመሓዲርካ፡ ጎድና ጎድኒ ብሰላም ናይ ምቅላስን፡ መባእታዊ ምትሕግጋዝ ናይ ምግባርን መርሆ፡
ብእዋናውነት ኣንጻር፡ ናብ ዘየድሊ ግጭት ከየምራሕካ፡ ቀንዲ ቆላሕታኻ፡ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ክተቕንዕ
ዝጠቕም ክኸውን እንከሎ፡ ብዘላቕነት ድማ፡ እቶም ኣብ መደብ ዕዮ ፍልልይ ዘይብሎም፡ ብካልኣዊ ኣፈላላያት
ተፈናጪሎም ዝጸንሑ፡ ብመስርሕ ናብ ንቡር ሓድነት ዝምለሱሉ ዕድል ዘርሑ ብምዃኑ፤ እቶም ናይ መደብ ዕዮን
እዋናውያን ዕላማታትን መትከላትን ፍልልይ ዘለዎም ድማ፡ ናብ ዘይእዋናዊ ተጻብኦን ጎነጽን ከየምርሑ፡ ቀንዲ
ጠመተኦም፡ ጸረ ህግደፍ ከቕንዑ ዝገብር፡ ድሕሪ ውድቀት እዚ ስርዓትዚ ድማ፡ ኣብ መሰጋገሪ እዋን ይኹን ኣብ ትሕቲ
ቅዋማዊ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ብሰላማውን ዲሞክራስያውን ኣገባብን ብድምጺ ህዝብን ጥራሕ፡
ናይ ምጭባጥ ባህሊ ከማዕብሉ ዝሕግዝ ምዃኑ ዘለዎ እምነት ኣቐመጠ። ስለዝኾነ'ውን ኣብ ሞንጎ ጸረ ህግደፍ ዝኾኑ
ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡ እንተወሓደ ኣብ መባእታዊ ስምምዕን ምትሕግጋዝን ዝተመስረተ፡ ብሰላም ሓቢርካ ጎድናጎድኒ ናይ ምቅላስ መርሆ ምኽታል ቅኑዕን ለባምን ምዃኑ ብምእማን፡ ንተግባራውነቱ ዕቱብ ቃልሲ ከካይድ ወሰነ።

3. ምምስራት ሰፊሕ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ግንባርን፡ ሕቶ ሓድነት ተመሳሳሊ ፖሎቲካዊ መደብ ዕዮ፣ ሕገ ህንጻን
መልክዕ ውደባን ዘለዎም ፖሎቲካዊ ውድባት ብዝምልከት፤
3.1. 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡- ኣብ ሞንጎ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ዕላማታት ዝወነኑ ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡ ብሰፊሕ
ዲሞክራስያዊ ግንባር ናይ ምጥርናፍ ዕዮ፡ ምስ ምፍጣርን ምምዕባልን ሕቶ መሪሕ ውድብ ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም
ዘለዎ ተገንዘበ፤ ኣብ ሕሉፍ ጉዕዞ ቃልስና፡ ምስ'ዚ ዕማም'ዚ ብዝተታሓሓዘ ዝነበሩና ዓበይቲ ሕጽረታት ኣለሊና፡ ካብ
ተሞኩሮና ዝቐሰምናዮ ትምህርቲ ብምምርኳስ፡ ንድሕሪት ዘይምለስ ሰፊሕ ደሞክራያዊ ግንባር ንምምስራት ኣበርቲዑ
ክቃለስ ወሰነ።
3.2. 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡- ኣብ ክሊ ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር ይኹን፡ ኣብ ክሊ ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ግንባር ብሓባር
እናተቓለስና፡ እነዋህልሎም ልምድታትን ኣወንታዊ ተሞኩሮታትን ብምዕቃብ፡ ምስ ሕቶ ሓድነት ብዝተኣሳሰረ
ዘርኣናዮም ሕጽረታት ብዘተኣማምን ብምስጋር፡ ምስ ውድብና ተመሳሳሊ፡ ፖሎቲካዊ መደብ ዕዮ፣ ሕገ ህንጻ፣
መልክዕ ውደባን እዋናውያን ፖሊሲታትን ዘለዎም ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ናብ ሙሉእ ሓድነት ክበጽሕ ብዕቱብነት
ክቃለስ ወሰነ።

4. ተሳትፎ መንእሰያት፣ ደቂ ኣንስትዮን ሙሁራት ኤርትራውያን ብዝምልከት፡-

4.1. መንእሰያት ከም ሞተር ለውጢ፡ ኣብ ሕብረተ-ሰብኣዊ ምዕባለ ብሓፈሻ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ናይ
ብርሰት ሓደጋ ኣብ ምድሓን ድማ ብፍላይ፡ ዘለዎም ዓብይ ተራ ብምእማን፡ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎኦም ምዕዛዝ
ዘለዎ ኣገዳስነት ብምስትውዓል፤
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4.2. ደቂ ኣንስትዮና፡ ከም ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብና መጠን፡ ኣብ እዋን ነጻነታዊ ተጋድሎና ዝነበረን ታሪኽ ዘይርስዖ
ጅግንነታዊ ኣበርክቶ ብምዝካር፡ ሎሚ'ውን ብዘይ ተሳትፎአን ዝዕወት ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ከምዘየልቦ ብምእማን፤
4.3. ሙሁራት ኤርትራውያን፡ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና፡ ምስ ናይ ቀረባን ርሑቕን መድረኻት ቃልሲ እናተሳነየ ክኸይድ
ዝኽእል፡ ቅኑዕ ስትራተጂ፣ ስልትን ፖሊሲታትን ኣብ ምሕንጻጽ ዘለዎም ዘይትካእ ተራ ብምግንዛብ፡ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰት ብቐዳምነት ኣብ ምድሓን ይኹን፡ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ምርግጋጽ ተሳትፎኦም
ከዕዝዙ ኣበርቲዑ ክቃለስ ወሰነ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ነቲ በብእዋኑ እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ መንእሰያት ኤርትራ ከበርዕን፡ ብሄራዊ፣
ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ፍልልያት እናሳወረ፡ ኣብ ሕድሕዶም ክመናጨቱ ንምግባር፡ ሓያል ናይ ለውጢ ቅልጽሞም
ከበርዕን፡ ብሰፊሑ ተዋፊሩ ከምዘሎ ብምስትውዓል፡ ብዘለዎ ዓቕሚ ኣብ ምፍሻሉን፡ ሓድነታዊ ቃልሲ መንእሰያት
ኤርትራ ተጠናኺሩ ንቕድሚት ክምርሽ ክቃለስ ቅሩብነቱ ኣረጋገጸ። መንእሰያትና፡ ቀንድን ብሕታውን ጸላኢኦም
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ጥራሕ ምዃኑ ኣሚኖም፡ ሓድነቶም ብምጥንኻር፡ ሃገሮምን ህዝቦምን ኣብ ምድሓን
ቅድመ ግንባር ኮይኖም ክቃለሱ ጻውዒቱ ኣመሓላለፈ።

5. ኣገባብ ቃልሲ ብዝምልከት፡-

7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡
5.1. ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ንበይኑ ብሒቱ ዝሓዘ፣ ንሰላማውን ሕጋውን ተቓውሞ
ፈጺሙ ዘይጻወር፣ ሃገርን ህዝብን ብዘይ ቅዋም ንልዕሊ 25 ዓመታት ዝገዝእ ዘሎ ፍጹም ጸረ ሰላምን ጸረ ህዝብን
ስርዓት ምዃኑ ብምእማን፤
5.2. ኣብ ሃገርና፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ብድምጺ ህዝብታት ንምጭባጥ ዘብቅዕ ሰላማውን ሕጋውን ውድድር ፖሎቲካዊ
ሰልፍታት ዝካየደሉ ጥጡሕ ባይታ ምፍጣር፡ ኣማራጺ ዘይብሉ ዲሞክራስያዊ መንገዲ ምዃኑ ብምቕባል፡ክንክተሎ ዝጸናሕና፡ ኩሉ-መዳያዊ ኣገባብ ቃልሲ፡ ቅንዕንኡ ዳግም ብምርግጋጽ፡ ኣብ ኣፈጻጽማኡ ማ/ሽማግለ
ሓላፍነት ተሸኪሙ፡ ብዕቱብነት ክቃለስ ወሲኑ።

6. ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብዝምልከት፡-

6.1. 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ ኣብዝሓ ክፋል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ(ተጋዳላይ ይኹን ሃገራዊ ኣገልግሎት)፡ ከም
ኣካል ጭቁን ሕብረተ-ሰብና መጠን፡ ቀንዲ ግዳይ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ህግደፍ ምዃኑ ገምገመ። መብዛሕትኡ፡
ካብ ትምህርትን ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሓትን ዝተፈናቐለ፡ መንእሰያዊ ዕድመኡ ኣብ ዘይኣምነሉ ኵናት እናተኣጎደ
ንሞትን መቑሰልትን እናተዳረገ ዝመጸ፣ ጊላዊ ጉልበቱ ኣብ ጥቕሚ ላዕለዎት ወታደራውያን ሞኮንናት ከውዕል፣ ናይ
ቤተ-ሰቡ ውሕስነት መነባብሮ ፍጹም ዝተሓረሞ ክፋል ሕብረተሰብ ብምዃኑ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ
ሓደጋ ብርሰት ብዘተኣማምን ምድሓን ይኹን፡ ኣብ ሃገርና ዲሞክራስያዊ ለውጢ ምምዝጋብ ማለት፡ ብቐንዱ ንባዕሉ
ካብ ዘየቋርጽ ገልታዕታዕ፣ ስንክልናን ሞትን ምድሓን፡ መጻኢ ዕድሉ ድማ፡ ዘላቒ ውሕስነት ክረክብ ምግባር ማለት
እዩ፤ ስለዚ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ንምውጋድ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡ ቅድመ ግንባር ተዋሳኢ ክኸውን ከምዘለዎ፡
7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ኣመልከተ፡፡ እዚ ሓይሊ'ዚ፡ ኣብ ጎድኒ ውጹዕ ህዝቡ ተሰሊፉ ዘይትካእ ተርኡ ከበርክት ምእንቲ፡
ውድብና ሰደግኤ ውሕሉል ፖሎቲካውን ውደባውን ስራሓት ከካይድ ወሰነ።

7. ስደተኛታት ኤርትራውያን ብዝምልከት፡-

7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡
7.1. ኣብ መዋእል ባዕዳዊ መግዛእቲ፡ ካብ ሃገሮም ዝተሰደዱ ወገናትና፡ ብሰንኪ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ዲሞክራስን ባህርያት
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ድሕሪ ሃገራዊ ነጻነት ናብ ዝፈትዉዋ ሃገሮም ተመሊሶም፡ ዳግም ናብ ንቡር ሂወቶም
ክምለሱ ዘይበቕዑ፡ ከርፋሕ ናብራ ስደት ዝቕጽሉ ዘለዉ ወገናትና ምህላዎም ብዓሚቕ ሓዘን ብምዝካር፡
7.2. ብሰንኪ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮኦም ካብ እዋን ናብ እዋን እናንቆልቆለ ስለዝኸደ፡
ፖሎቲካዊ፣ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላቶም ስለዝተገፈፈ፣ ፍትሒ ተሓሪሙዎም ከም ግኡዝ ኣቕሓ ክከላበቱ
ዝተፈርዱ፣ ብሂወት ናይ ምንባር ዕድሎም እናጸልመተ ብምቕጻሉ፡ ዝፈትዉዋ ሃገሮም መርገጺ ስኢኖምላ፡ በብእዋኑ
ብኣሽሓት ክስደዱ ዝጸንሑን ዘለዉን ኤርትራውያን ምህላዎም ብምግንዛብ፡3

ኣብ ዝዓረፉለን ሃገራት፡ ናይ መነባብሮ ውሕስነትን ናይ ፖሎቲካ ዑቕባን ክረኽቡ እናጸወዐ፡ ምስ ኩሎም ፖሎቲካዊ
ሓይልታት፣ ሰብኣውያን ማሕበራትን ግዱሳት ኤርትራውያንን ተወሃሂዱ፡ ምሕጽንትኡን ጥርዓኑን ናብ ዝምከቶም
ኣካላት ንምብጻሕ ዓቕሙ ዝፈቕዶ ጻዕሪ ከካይድ ወሰነ።
ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ጉዕዞ ስደት ከጋጥሞም ዝጸንሐን ዘሎን
መጭወይቲ፣ ሰፍ ዘይብል ናይ ገንዘብ ዕዳ፣ ምምዝሓቕ ውሽጣዊ ኣካላት ሰብነት፣ ንግፍዓዊ ማእሰርትን ዘሰቅቕ
ሞትን ዘቃልዑዎም ዘለዉ፡ ዝተፈላለዩ ደላሎን መሰጋገርትን፡ መሻርኽቶም ሰበ-ስልጣናት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን
ልኡኻቶምን ብጽኑዕ ኮነነ። መንግስታት፡ ሱዳን፣ ግብጽን እስራኤልን ናብ ሃገራቶም ዝኣትዉ ስደተኛታት ወገናትና፡
ድሕንነቶም ክሕሎ፡ ኣብ ኢድ ሓይልታት ስለላን ጸጥታን ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ከይወድቁ፡ ሓለዋን ክንክንን
ክገብሩሎም 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ተማሕጸነ።
በዚ ኣጋጣሚ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ፡ ንኤርትራውያን ስደተኛታት እናርኣዩዎ ዝመጹ ሕውነታውን ሰብኣውን
ኣተሓሕዛን ክንክንን ብልቢ ኣመስገነ፡፡ መጻኢ ዕድል መንእሰያት ተማሃሮ ሰደተኛታት ኤርትራውያን ዘለምልም፡
ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ(ዩኒቨርስቲ) ክረኽቡ ምግባሮም ኣድናቖቱ ገለጸ፡፡ ንመጻኢ ኣጠናኺሮም ክቕጽሉዎ ጸውዐ።

8. ፖሎቲካዊ መደብ ዕዮን ሕገ-ህንጻን ብዝምልከት፡8.1. 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡ ኣብ ንድፍታት ፖሎቲካዊ መደብ ዕዮን ሕገ ህንጻን፡ ሰፊሕን ዓሚቕን ምይይጥ ኣካየደ፤ ኣድላይ
ምትዕርራይ ገይሩ፡ ከም መቃለሲ ሰነዳቱ ተቐቢሉ ንምዕዋቶም ብዕቱብነትን ብተወፋይነትን ክቃለስ ወሰነ።
7ይ-ውድባዊ ጉባኤ
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
21-ለካቲት 2017
ሽረ-እንዳስላሴ፡፡
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