ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT
08 ሓምለ 2014.

ደምዳሚ መግለጺ፡ 2ይ-ስሩዕ ኣኼባ፡
ማ/ሽማግለ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
ብ29 ሰነ 2014 ዝተጀመረ 2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ሰደግኤ፡ ብ07 ሓምለ 2014 ብዓወት ተዛዚሙ። 2ይ-ስሩዕ
ኣኼባ ማ/ሽማግለ ኣብ ፍሉይ ኩነታት እዩ ተሰላሲሉ። ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ፖሎቲካዊ መስርሕ ሃገርና፡
ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከተኣታቱ ፍጹም ድልየት ከምዘይብሉ፡ ኣብ'ቲ ብምኽንያት ጅግንነታዊ ስርሒት ፈንቅል ዘካየዶ
ቃለ-መሕትት ገሊጹ ከብቅዕ፡ ከም ኣመሉ ግልብጥ ኢሉ፡ ኣብ መዓልቲ ነጻነትና ድማ፡ ''መስርሕ ምንዳፍ ቅዋም
ክጅመር እዩ'' ብምባል ሻሕጣይ መግለጺ ዝሃበሉ እዋን እዩ። ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተል ትካል ውድብ
ሕቡራት ሃገራት፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዘውርዶ ዘሎ ዘስካሕክሕ ግህሰት ሰብኣዊ
መሰላት፡ ጭብጥታት ኣሰንዩ ኣብ ዘቃልዓሉ እዋን ብሓደ ወገን፡ ብኣንጻሩ፡ መንግስቲ ህግደፍ ድማ፡ ነታ
መተኣኻኸቢትን መዛተይትን ሓርበኛታት ዝነበረት ከተማ ቦሎኛ፡ ን23 ዓመታት ረሲዑዋ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ናይ
ህዝብና ደገፍ ከምዘለዎ ከምስል፡ ብምኽንያት 40 ዓመት ፊስቲቫል ቦሎኛ፡ ኣብ ልዕሊ ሬሳታት ግዳያት ላምፐዱዛ
ብዘይሕንከት ናይ ካሜራ ተዋስኦ ኪሰርሕ፡ ሰፊሕ ምሽብሻብ ኣብ ዘካይደሉ እዋን ድማ በቲ ካልእ ወገን፡ እዩ
ተሰላሲሉ።
2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ሰደግኤ፡ ኣብ ላምፐዱዛ ብዘሰቕቕ መንገዲ ዝሃለቑ ኤርትራውያን፡ ገና ንቡር ሓመድ
ድበ ኣብ ዘይረኸቡሉ እዋን፡ ህግደፍ ኣብ ቦሎኛ ዳንኬራን ፌስታን ከዳሉ ምሽብሻቡ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዘለዎ
ክቱር ንዕቀትን ብደዐን ዘንጸባርቕ ብምዃኑ፡ ኣምሪሩ ከምዝኹንኖ ገሊጹ። ነቶም ገና ጽላለት ህግደፍ ዝድህሎምን፡
ብጊዝያዊ ረብሓ ኣብ ጎድኑ ተሰሊፎም ብሕሰምን ሞትን ወገናቶም ዘሽካዕልሉ ዘለዉ፡ ደጋጊሞም ክሓስቡን ኣብ ጎድኒ
ውጹዕ ህዝቦም ተሰሊፎም ዕድመ መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ምሕጻር ክቃለሱ ኣተሓሳሰበ። ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ
ከተማ ቦሎኛ ተኣኻኺቦም፡ ተሪር ተቓውኦም ዘስምዑ ደለይቲ ፍትሕን ዲሞክራስያዊ ለውጥን ኤርትራውያን ደገፉ
ብምርግጋጽ፡ ኣድናቖቱን ኣኽብሮቱን ገለጸ።
ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ብኣርባዕተ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዝወርድ ዘሎ
ዘይተኣደነ ሕሰም መነባብሮ፣ ዘስካሕክሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብርሰትን ኣመልኪቶም ዝዘርግሑዎ መልእኽቲ
ተመያየጠ። ኣብ ትሕቲ ጨካን ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ እናነበሩ፡ ንሂወቶም ከይሰስዑ፡ ኩነታት ህዝቦም ዓው
ኢሎም ምቅለሖም፡ መልእኽቶም ብትሕዝቶኡ ቅኑዕ፡ ተበግሶኦም ድማ፡ ኣብነታዊ ምዃኑ ገምገመ። ነዞም ውፉያትን
ኣብነታውያንን መራሕቲ ሃይማኖት ደገፉ እናገለጸ፡ ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖታት ኤርትራ'ውን ኣሰሮም ክስዕቡ
መጸዋዕታኡ ኣመሓላለፈ። ብተወሳኺ ስደተኛታት ኤርትራውያን ካብ ሃገረ ሱዳን ጀሚሩ ክሳብ እስራኤልን ሊብያን
ከምኡ'ውን ኣብ የመን፡ ኣብ ጉዕዞኦም ክወርዶም ዝጸንሐ ዘሰቅቕ ግፍዕታት ኣብ ምቅላል፡ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን
ሰብኣውያን ማሕበራትን ኣቃልቦ ክገብሩሉ ኣተሓሳሰበ። መስገደል ምድረ-በዳ ሲናይ ጥሒሶም ሃገረ እስራኤል
ዝኣተዉ መንእሰያትና፡ ፖሎቲካዊ ዑቕባ ክወሃቦም ከካይዱዎ ዝጸንሑን ዘለዉን ሰላማዊ ቃልሲ እናደገፈ፡ ፍትሓዊ
መልሲ ክሳብ ዝረክብ ኣብ ጎድኖም ጠጠው ከምዝብል ኣረጋገጸ። ማሕበረ-ሰብ ዓለምን መንግስታትን፡ ሕቶ
ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል፡ ግቡእ መልሲ ክወሃቦ፡ ክተሓባበሩ ተማሕጸነ።
2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ፡ ንዓለማዊ፣ ዞባውን ከባብያውን ኩነታት፡ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ዘለዎ ትርጉም
ብሓፈሻ ገምገመ። ኣብ ከባቢና ኣብ ሃገረ ሶማልያ፡ ሰላምን ምርግጋእን ንምስፋን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ደገፉ ገለጸ፤
ብተወሳኺ ኣብ ሃገረ ደቡብ ሱዳን፡ ተኸሲቱ ዘሎ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ንምፍታሕ፡ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ብሓፈሻ፡
ኣባላት ሃገራት ኢጋድ ድማ ብፍላይ፡ ከካይዱዎ ዝጸንሑን ዘለዉን ዘይሕለል ጻዕሪ ደገፈ፤ መንግስትን ተቓዋሚ
ሸነኽን ደቡብ ሱዳን፡ ንሽግሮም ነባሪ ፖሎቲካዊ ፍታሕ ከናድዩሉ ኣተሓሳሰበ። ማሕበረ ሰብ ዓለም፡ ፖሎቲካዊ
ቅልውላው ዞባና ንምፍታሕ ንዝጽዕት ዘሎ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ብሓፈሻ፡ ንኣባላት ሃገራት ኢጋድ ድማ ብፍላይ፡

1

ሓገዛቱ ኣጠናኺሩ ክቕጽሎ ኣተሓሳሰበ። ኣፍሪቃውያን መንግስታት፡ ውሽጣዊ ሽግር ኣህጉሮም፡ ባዕሎም ንምፍታሕ
ዘርእዩዎ ዘለዉ ተበግሶን ጻዕርን ናእድኡ ገለጸ።
2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ፡- ንህሉው ሃገራዊ ኩነታት፡ ብዕምቆትን ብስፍሓትን ተመያየጠ። ፋሽስታዊ ስርዓት
ህግደፍ፡ ሃገርን ህዝብን ኣብሪሱ ናብ ውድቀት ዝሕምበብ ዘሎ ምዃኑ ገምገመ። ህዝብታትና፡ ብጨቋንን ዓማጽን
ስርዓተ ምሕደራ ህግደፍ፡ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላቶም ተጋሂሱ፣ ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወቶም ተመዛቢሉ፣
መጻኢ ተስፈኦም ጸልሚቱ፣ ዝፈትዉዋ ሃገሮም ራሕሪሖም ናብ ስደት ይውሕዙ ምህላዎም፡ መጻኢ ዕድል ሃገርና፡
ናብ ኣዝዩ ዘሰክፍ ኩነታት ይወድቕ ምህላዉ ተገንዘበ። በቲ ካልእ ድማ፡ ርእሰ ፋሽሽት ኢሳይያስ፡ ኣብ መዓልቲ
ነጻነት፡ ''ምንዳፍ ቅዋም ክጅመር እዩ'' ኢሉ ምእዋጁ፡ ናይ ህዝብታትና ቀልቢ ክስሕብ ከምዘይኮነ ገምገመ። ብርእሰ
ፋሽስት ኢሳይያስ ጥራሕ ብዝቖመ ኮምሽን ቅዋም፡ ፖሎቲካዊ ፕሮግራም ህግደፍ ጥራሕ ሓቝፉ ዝተነድፈ፣ ናይ
ህዝብታትና ነጻን ዲሞክራስያውን ተሳትፎ ዘይተረጋገጸሉ፣ ብህግደፍ ተባሒቱ ዝጸደቐ፡ ግን ድማ ኣብ ከብሒ ተዓሺጉ
ዝጸንሐ ቅዋም 97፡ ኣወጋግናኡ ብሒም ከይበለ ከምዝሰገሮ ተገንዘበ። እዚ ''ሓድሽ ኣዋጅ'ዚ'' ኣይኮነንዶ ነቲ
ብንዕቀት ዝጥምቱዎን ''ኣበይ ዝነበርካ ኢኻ'' እናበሉ ዘቆናጽቡዎን ህዝብና፡ ኣባላት ህግደፍ'ውን ከም ዘይቅበሉዎ
መዘነ። ኣዋጅ ምንዳፍ ቅዋም ርእሰ ፋሽስቲ ኢሳይያስ፡ ቀልቢ መንግስታትን ሃገራትን ንምስሓብ፡ ንዲፕሎማስያዊ
መዓላ ተባሂሉ ዝተቐመረ ሕሳር ስልቲ ምዃኑ ገምገመ።
ኤርትራ ሃገርና፡ ካብ'ዚ ብፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣንጸላልዩ ዘሎ ናይ ብርሰት ሓደጋ ብዘተኣማምን ድሒና፡
ብመንገዲ ሰላም፣ ዲሞክራስን ቁጠባዊ ምዕባለን ንቕድሚት እትምርሽ፡ ብኹሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ኣገደስቲ
ባእታታትን ዝቖመ ሓድሽ ጊዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝመሓደር፡ ሓባራዊ እምነት ዝተነበረሉ ኮምሽን ቅዋም ቆይሙ፡
ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ኣማራጺታት ዝሓቖፈ ንድፊ ቅዋም ክዳሎን፡ ብህዝብታትናን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን ነጻን
ዲሞክራስያውን ምይይጥ ተኻየዱሉ ዝጸደቐ ሃገራዊ ቅዋም ክትምራሕ ምስ እትበቅዕ ጥራሕ ምዃኑ፡ ዘለዎ ጽኑዕ
እምነት ኣስመረሉ። ዳግም ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝንደፍን ዝጸድቕን ቅዋም፡ ፍጹም ጸረ ህዝብን ጸረ
ዲሞክራስን ብምዃኑ፡ ኣጥቢቑ ከም ዝኹንኖን ከም ዝቃለሶን ኣረጋገጸ።
2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ሰደግኤ፡ ብዝርዝር ዝተመያየጠሉ ኣርእስቲ፡ ናይ መንእሰያት ኤርትራ ናይ ቃልሲ
ተበግሶን ምልዕዓልን ብሓፈሻ፡ ጉዕዞ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ድማ ብፍላይ እዩ። ስምረት
መንእሰያት፡ ድሕሪ ብዙሕ ውረድ ደይብን ከበድቲ ብደሆታት ምሕላፉን፡ ናብ ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን
ንድሕነት ሃገር ምስግጋሩ ማ/ሽማግለ ደገፉ ገለጸ። ምስ'ዚ ፖሎቲካዊ ምንቅስቓስ'ዚ፡ ኣብ ክሊ ዘራኽቡዎ ሓባራዊ
ዕላማታት፡ ዓቕምታቱ ኣወሃሂዱ ክቃለስ ዘለዎ ድሉውነት ኣረጋገጸ።
ማ/ሽማግለ ሰደግኤ፡ ንኩነታት ሃገራዊ ባይቶን ጉዕዞኡን ኣመልኪቱ ሰፊሕ ገምጋም ኣካየደ። ሃገራዊ ባይቶ
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ዘሕልፎ ዘሎ ቅልውላው፡ ብቐንዱ ሕመቕ ኣመራርሓ ፖሎቲካዊ
ሓይልታት ዝወለዶ ምዃኑ ከምዝኣምን ኣረጋገጸ። መሪሕነት ባይቶን ፈጻሚትን፡ ብመንፈስ ምክብባርን ምድምማጽን
ንጥፈታት ሃገራዊ ባይቶ ከሰላስሉ ብዘይምብቀዖም፡ ኣሰናዳዊት ሽማግለ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ፡ ሓላፍነታ ብግቡእ
ክትዓምም ከምዘይከኣለት ገምገመ። ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ባይቶ ኣጋጢሙ ዝጸንሐን ዘሎን ፖሎቲካዊ ቅልውላው
ዝፍተሓሉ ዕድል ንምንዳይ፡ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ዝካየደሉ ባይታ ምጥጣሕ ኣማራጺ ዘይብሉ ሕጋዊ ኣሰራርሓ እዩ
ኢሉ ከምዝኣምን ኣነጸረ። ሃገራዊ ባይቶ ዝተወሃቦ ሕጋዊ ሓላፍነት ብብቕዓት ናይ ምዕማም ተኽእሎ ዘረጋግጽ ድማ፡
ፖሎቲካዊ ውድባት ኣብ ህሉው ኩነታት ኤሃባደለ ብሓባራዊ ገምጋም፡ መሪሕ ተርኦም ክጻወቱ እንተበቒዖም ጥራሕ
ምዃኑ ኣስሚሩሉ ሓለፈ።
ማ/ሽማግለ ሰደግኤ፡ ኣብ 2ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ ዓሚቕን ሰፊሕን ገምጋም ዘካየደሉ ኣርእስቲ፡ ጉዕዞ ፖሎቲካዊ ውድባት
ኤርትራ ንምስረታ ሰፊሕ ጽላል እዩ። ካብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ነሓሰ 2013፡ ዝጀመረ 1ይ-ምምኽኻራዊ ኣኼባ
መራሕቲ ውድባት፡ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2014 ብ2ይ-ምምኽኻራዊ ኣኼባ መባእታዊ መዛዘሚ ዝረኸበ ስምምዕ
ብዕምቆት ገምገመ። መስርሕ ምስረታ ሰፊሕ ጽላል፡ ብመንፈስ ስኒትን ምክብባርን ዝተሰነየ፡ ኣብ ንጹርን ግሉጽን
ሓባራዊ ኣረኣእያ ዝተመስረተ፡ መሰል ነጻ ርእይቶ ዝኽበረሉ፡ ሓድነት ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ክሊ ብዙሕነታዊ
ክውንነቱ ብዘተኣማምን ንምውሓስ፡ መንግስቲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃይማኖት፡ ከምኡ'ውን ሃይማኖት ኣብ ውሽጣዊ
ጉዳያት መንግስቲ ኢድ-ምትእትታው ዘየፍቅድ መርሆ ክኽተል ከምዝግባእ እምነቱ ኣቐመጠ፡፡ ማ/ሽማግለ ውድብና፡
ኣብ ጉዕዞ ሓይልታት ተቓውሞ ብሓፈሻ፡ ኣብ ምስረታ ሰፊሕ ጽላል ድማ ብፍላይ፡ ኣግላልነት ንመንፈስ ስኒትን
ምክብባርን ዝሃርም ብምዃኑ፡ ክንቃለሶ'ምበር መሳሰይቱ ክንከውን ከምዘይግባእ ጽኑዕ እምነቱ ገለጸ። ኣብ ፖሎቲካዊ
ውድባት ዘጋጥሙ ጸገማት፡ ኣብ ክሊ ሓባራዊ ጽላል እናተሓከመ ዝኸደሉ፣ ደገፍን ምኽርን ዝረኽቡሉ፡ በብደረጀኦም
ዝዋስኡሉ ኣንፈት ምኽታል ከምዘድሊ ረኣየ። ንደምሓኩኤ፡ ከም መቐጸልታ'ቲ ኣብ 2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ
ዝተወሰነሉ ዘይሕጋውን ዘይዲሞክራስያውን ውሳኔ፡ ካብ መስርሕ ምስረታ ሰፊሕ ጽላል ንምግላሉ ዝሓለነ ስጉምቲ ብትሪ
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ከምዝቃወሞ ኣፍለጠ። ኣብ ግሃድኤ ዘጋጠመ ተረኽቦ ምፍልላይ ብምምኽናይ ካብ ምግላሎም፡ ክልቲኦም ሸነኻት፡
ድኽመታቶም ዝእርምሉ፣ ምኽርን ደገፍን እናረኸቡ፡ ኣብ ሕድሕዶም ካብ ምጥቕቓዕ ተቖጢቦም ዓቕሚ ኣባላቶምን
ደገፍቶምን ኣወሃሂዶም ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ዘቕንዑሉ ኩነታት ንምፍጣር፡ ተሳትፎኦም ኣብ ምስረታ ሰፊሕ
ፖሎቲካዊ ጽላል ክቕጽል ከም ዝድግፍ ኣረጋገጸ። ኣብ መስርሕ ምምኽኻር ዘይተሳተፉ ፖሎቲካዊ ውድባት ድማ፡
ኩነታቶም ብምግምጋም፡ ከም ዓቕሞም ኣብ ሰፊሕ ጽላል ተዋሳእቲ ዝኾኑሉ ኣንፈት ምኽታል ከምዝኣምን ኣመልከተ።
ካብ'ዚ መስርሕ'ዚ ተገሊሉ ክተርፍ ዘለዎን፡ ተቓሊስና ክንስዕሮ ዝግባእ ሸነኽ፡ ብሽም ተቓዋሚ፡ ንመስርሕ
ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዕንቅፋት ምዃኑ ብተግባር ዝተረጋገጸ፡ ኣገልግሎቱ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ
ፖሎቲካዊ ሓይሊ ጥራሕ ክኸውን ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ ሓለፈ።
2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ፡- ኣብ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ፕሮግራም፡ ሓደ ወይ ተመሳሳሊ እምነት ዘለዎም ሕብረብሄራውን ብሄራውን ውድባት ዝሓቖፈ፡ ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ግንባር ንምምስራት ዝተጀመረ ጻዕሪ ተጠናኺሩ
ክቕጽል ወሰነ። ንምስረታ ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ግንባር እነካይዶ ቃልሲ፡ ሕሉፍ ተሞኩሮታትና ብቑዕ ትምህርቲ
ክንሓፍሰሉ ከምዝግባእ ኣዘኻከረ። ንሕቶ ሓድነት ብዝምልከት ድማ፡ ግቡእ ቱኽረት ሂቡ ተመያየጠ። ሕቶ ሓድነት
ካብ ሓደ ወይ ተመሳሳሊ ፖሎቲካዊ መደብ ዕዮን ንዕኡ ዘንጸባርቕ ተግባራዊ ምንቅስቓስን ዝብገስ ክኸውን
ከምዝግባእ ኣነጸረ። ማእከሉ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ፕሮግራም ዘይገብር ናይ ሓድነት ጭርሖ፡ ዝሓለፉ ናይ ፍሽለት
ተሞኩሮታት ዝደግም፡ ካብ ጊዝያዊ ዜናዊ ሃልኪ ዘይሓልፍ፡ ግጉይ ኣንፈት ምዃኑ ተመልከተ። ውድብና ሰደግኤ፡ ነቲ
እናተቓለሰሉን ከቢድ ዋጋ እናኸፈለሉን ዝመጸ፡ ሕቶ ሓድነት ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት፡ ብቕኑዕ መርሆ
ንምትግባሩ ከይሰልከየ ከምዝቃለሰሉ ኣረጋገጸ።
ማ/ሽማግለ፡ ዝነውሐ ጊዜ ሂቡ ብሰፊሑን ብዕምቆትን ዝተመያየጠሉ ኣርእስቲ፡ ጉዕዞ ውድብና ካብ ጽባሕ 6ይ
ውድባዊ ጉባኤ ክሳብ ሎሚ እዩ። ውድብና ሰደግኤ፡ ንፖሎቲካዊ ውሳኔታት 6ይ-ውድባዊ ጉባኤኡ መሰረት
ብምግባር፡ ኣብ ዜናዊ፣ ህዝባውን ኣብ ወጻኢ ጉዳያትን፡ ዕቱብ ጻዕሪ ከካይድ ከምዝጸንሐ ኣረጋገጸ። ኣብ ክሊ
ንጥፈታቱ እናተንጸባረቑ ዝመጹ ግጉያት ዝምባለታት፡ መበገሲኦምን መፍትሒኦምን ብሰፊሑ ዘተየ። ንቅኑዓት
ፖለቲካዊ ውሳኔታት 6ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሙርኩስ ብምግባር፡ ውሽጣዊ ዓቕምታት ውድብና ብምጥንኻር፡
ንትግባረኦም ብኹሉ መዳይ ኣበርቲዑ ክቃለስ ወሰነ። ኣባላት ውድብና ንሕገ ህንጻዊ ኣሰራርሓታት ምእዙዛት
ብምዃን፡ ፖሎቲካዊ ውሳኔታትና ንምዕዋት ከካይዱዎ ዝጸንሑ ቃልሲ ኣሞጎሰ። ንዘጋጥሙና ዕንቅፋታት፡ ብንቕሓትን
ብብቕዓትን ንምስጋር፡ ብዘይምሕላል ክቃለሱ ማ/ሽማግለ ጸውዐ።
ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ናይ ሓደ ዓመት ኩሉ-መዳያዊ ንጥፈታቱ ብዝርዝርን ብዕምቆትን ድሕሪ ምግምጋም፡ ኣገደስቲ
ውሳኔታት ብምምሕልላፍ፡ ናይ ሓደ ዓመት ኩሉ-መዳያዊ መደባት ሓንጸጸ። ካብ ውሽጡ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ
ፖሎቲካዊ ቤ/ጽሕፈት መረጸ። ኣባላት ውድብናን ደገፍትናን፡ ከም'ቲ ልሙድ መደባትና ኣብ ምዕዋት ኣበርክቶኦም
ኣጠናኺሮም ክቕጽሉ ጸወዐ።
ኣብ መደምደምታ፡ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ፡ ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓተ ምሕደራ ህግደፍ፡ በብእዋኑ ዝስደዱ
ዘለዉ ኤርትራውያን እናተቐበሉ ብሰላም ክነብሩ፡ ንመንእሰያት ተማሃሮ ድማ፡ ክሳብ ናይ ዩኒቨርስቲ ዕድል ክረኽቡ
እናገበሩዎ ዝጸንሑን ዘለዉን ምድግጋፍ ኣመስገነ። ብተወሳኺ፡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ውሽጣዊ
ድኽመታቶም ተማሂሮም፡ ቀንዲ ቱኽረቶም ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ምድሓን ከቕንዑ፡ ክህቡዎ ዝጸንሑ ምኽርን
ደገፍን ምስጋንኡ ገለጸ። ንመጻኢ'ውን ኣጠናኺሮም ክቕጽሉዎ ኣተሓሳሰበ።
ዓወት ንፖሎቲካዊ ውሳኔታት 6ይ ውድባዊ ጉባኤና!!
መደባት 2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ንምትግባር ክንቃለስ ኢና!!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!
2ይ ስሩዕ-ኣኼባ ማ/ሽማግለ ሰደግኤ፡
08 ሓምለ 2014.
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