ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ደምዳሚ መግለጺ

3ይ ስሩዕ ኣኼባ፡ ማእከላይ ሽማግለ፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡
ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ካብ 25 ክሳብ 31 ነሓሰ 2015
ተኻይዱ።
ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ኣብ ፍሉይ ታሪኻዊ ኩነታት እዩ ተሰላሲሉ። ብሓደ ወገን፡ ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ክፍጽሞ ዝጸንሐን ዘሎን ገደብ ዘይብሉ
ግህሰት ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት፡ ብዓሚቕን ሰፊሕን መጽናዕቲ ተሰንዩ፡ ብጉጅለ መጽናዕቲ ሰብኣዊ
መሰላት ኣብ ቅርዓት ዓለምና ዝተቓልዓሉ እዋን እዩ። ስለዝኾነ ድማ፡ ማሕበረ ሰብ ዓለም፡ ንግናይ ምስሊ
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣጉሊሁ ክርኢ ዝበቕዓሉ እዩ፤ ህግደፍ ብዓቕሊ ጽበት ተወጢሩ፡ ብስነ ምግባር
ዝጎደሎም ወኪላቱን ዕሱባቱን፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝለመዶ ግዕዙይን ዕዋላውን ባህርያት፡ ኣብ ጀነቫ
ዓዲ ዲሞክራሲ ብግህዶ ከንጸባርቕ ዝተገደደሉ እዋን እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ብሓፈሻ፡ ኣብ ኣውሮጳ፣
እስራኤል፣ ኣሜሪካን ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያን ድማ ብፍላይ፡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ደለይቲ ለውጢ
ኤርትራውያን፡ ማዕበላዊ ዝኾነ ደገፎም ብዓውታ፡ ንጉጅለ መጽናዕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘሰምዑሉ ታሪኻዊ እዋን
እዩ ተሰላሲሉ።
እዚ በብእዋኑ ዝምዕብል ዘሎ ቁጠዐ ህዝብታት ኤርትራ ብቐንዱ፡ ትዕዝብትን ግንዛበን ማሕበረሰብ ዓለምን
ዓበይቲ መንግስታት ድማ ብካልኣይ ደረጃ ተደማሚሩ፡ ንፖሎቲካዊ ስልጣን ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ
ኣብ ጸቢብ ማሓንቖ እናቐርቀሮ ይኸይድ ምህላዉ፡ ድሙቓት ምልክታት ኣብ ንርእየሉ ዘሎና እዋን እዩ። በቲ
ካልእ ወገን ድማ፡ ኣብ ህልውና ጨካን ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ዝፈትዉዋ ዓዶም ቀሲኖም ምንባር
ዝሰኣኑ ወገናትና፡ ብቓፍላያት ዝተታሓሓዙዎ ዘሰክፍ ጉዕዞ ስደት፡ ብሓደ ወገን፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብሰንኪ
ዝኣረጋ ጀላቡን ሓያል ማዕበልን ብተደጋጋሚ እናጠሓሉ ሂወቶም ዝቕዘፈሉ፡ በቲ ካልእ ድማ፡ ስደተኛታት
ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ (ኣይ-ኤስ-ኤል) ኣብ ሊብያ ብትሕዞ ብካራን
ጥይትን ብግፍዓዊ ኣገባብ ዝተጨፍጨፉሉ ዘሕዝን ኩነታት እዩ።
3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ብቐዳምነት ሰሪዑ ብሰፊሑን ብዕምቆትን ዝዘተየሉ ኣርእስቲ፡ ህሉው ኩነታት ሃገርና
እዩ። ኣብ ክሊ'ዚ ኣርእስቲ'ዚ፡ ኩነታት፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፣ ህዝብታትናን ሓይልታት ተቓውሞ ብሓፈሻ፡
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ድማ ብፍላይ ብዝርዝር ዘተየ። ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡
ፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ስልቲ ተኸቲሉ፡ ሓድነት ህዝብታትና ብምልሕላሕ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ክሰርሕ
ምጽንሑን ምህላዉን ተመልከተ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ኣመንትን መራሕትን
እናኣሰረ፣ እናቐንጸለን ደሃዮም እናጥፍአን ዝመጸ እዩ። ህግደፍ እንትርፊ ጉጅላዊ ስልጣኑ ዘመደይ ዝብሎ
ብሄር፣ ሃይማኖት፣ ኣውራጃ ይኹን ቁሸት ዘይብሉ፡ ድሑር ስምዒታት ህዝብታትና ዝምዝምዝ እዩ። ናይ
ህዝብታትና ማ/ቁጠባዊ መነባብሮ፡ ካብ እዋን ናብ እዋን ክናጋዕ ብምግባር፡ ኣድለይቲ ናይ ማይ፣ መብራህትን
መሰረታዊ ሃለኽትን ቀረባት ርኡይ ሕጽረታት ብምፍጣር፡ ካብ ዕለታዊ ሸገርገርን ዓቕሊ ምጽባብን ከይወጹ
ብመደብ ይሰርሕ ምህላዉ ተገንዘበ። ምስ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ብዝተታሓሓዘ፡ ንላዕለዎት ሹሞኛታቱን እሙናት
ልኡኻቱን'ኳ ምሕረት ዘይፈልጥ፡ ንህዝቢ ካብ ምድሃኽን ዛሕዛሕ ክብል ካብ ምግባርን ንድሕሪት ከምዘይብል
ብተግባር ዘመስከረ'ዩ። ንፖለቲካዊ ስልጣኑ ቀንዲ ሓደጋ እዩ ዝበሎ ኣብዝሓ ካብ ህዝብታት ኤርትራ፡ ዓቕሉ
ብምጽባብ፡ ፋሕፋሕ እናበለ ዘርሞ-ዘርሞ ክጠፍእ ይድርኾ ምህላዉ ኣስተውዓለ። ምድኻምን ምፍራስን ናይ'ዚ
ህዝቢ'ዚ ከም ጽቡቕ ዕድል ተጠቒሞም ጸቢብ ናይ ስልጣን ሒሳባቶም ከማልኡ ዝህንጠዉ ጉጅለታት ምህላዎም
ድማ፡ ብኣንክሮ ተመልከተ። እዚ ሰራም ስልቲ'ዚ ኣብ ሓድነትን መጻኢ ዕድል ሃገርናን ህዝብታትናን ከቢድ

ሓደጋ ዘዕርፍ ብምዃኑ፡ ደለይቲ ለውጢ ህዝብታትናን ዲሞክራስያውያን ሓይልታቱን ብቱኽረት ክከታተሉዎን
ብዘይምሕረት ክምክቱዎን ኣዘኻከረ። ብሩህ መጻኢ ዕድል ሃገርናን ህዝብታትናን ኣብ ሙሉእ መሰልን
ማዕርነትን ዝተመስረተ ፍቶታዊ ዲሞክራስያዊ ሓድነትን'ምበር፡ ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ፈላሊኻ ናይ ምግዛእ
ስልቲ ወይ ድማ፡ ካልእ መልክዕ ዝሓዘ ድሑርን ጸቢብን ሒሳባት ብምኽታል ከምዘይኮነ ኣረጋገጸ።
ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ን15 ንዓመታት ኣብ ከብሒ ዓሺጉዎ ዝጸንሐ ስማዊ ቅዋም 97
ሞይቱ እዩ ኢሉ ከምዝኣወጀ ኣረጋገጸ። መስርሕ ምንዳፍ ቅዋም ከምዝተጀመረን ህዝቢ ሓሳባቱ ነታ ዘይፈልጣ
ኣካል ክልእኽ ብኣሽካዕላል ተገሊጹሉ ምህላዉ ተመልከተ። ንልዕሊ 20 ዓመታት መንግስታዊ ስልጣን ብሒቱ፡
ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም ህዝብን ሃገርን ንሓደጋ ብርሰት ዘቃልዐ ጉጅለ፡ ብሕሱም እርጋን ተዳኺሙ ሎሚ ሞተ
ጽባሕ ሞተ እናተባሃለ ስርዓተ ቀብሩ ክፍጸም ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን፡ ብዛዕባ ምጅማር ምንዳፍ ቅዋም
ክእምት ምፍታኑ፡ ብህዝብታትና ተቐባልነት ዘይብሉ፡ ካብ ዲፕሎማሲያ መዓላ ሓሊፉ፡ ጣቋ ዘይርከቦ ሕሳር
ፖሎቲካዊ ጸወታ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ሓለፈ። ብጨካን ኣገዛዝኣ ህግደፍ ሰኪሑ መዋጽኦ ትኾኖ ባብ ንዝደሊ
ህዝቢ፡ ኣብ ዕንክሊል ንምሽማሙ ዝዓለመ ሸርሒ ብዘይምሕረት ክቃለሶ ወሰነ።
ማ/ሽማግለ ውድብና፡ እቲ ካብ ህዝብታትናን ማሕበረ ሰብ ዓለምን ከም ሕሱም እናተነጸለ ዝኸይድ ዘሎ
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ መኣዝኑ ንምስሓት፡ ናይ ሓምሳታት
ታሪኽ ንቕድሚት ኣምጺኡ፡ ልኣላውነትን ነጻነትን ሃገርና፡ ብግዳማውያን ሓይልታት ዳግም ኣብ ሓደጋ
ዝወድቀሉ ኩነታት ከምዝተፈጠረ ኣምሲሉ ብሕቡእን ብቕሉዕን ተዋፊሩሉ ምህላዉ ተመልከተ። ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ ካብ ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓኡ ወጻኢ፡ ጠበቓ ልኣላውነትን ነጻነትን ኤርትራ ኮይኑ ክርአ ብቕዓት
ዘይብሉ፡ ምስ ጸረ ነጻነትናን ልኣላውነትናን ጉጅለታት እናተሻረኸ ጸላእቲ ዘብዝሓልና፡ ህዝብን ሃገርን ናብ
ብርሰትን ምብትታንን ዝኖቅት ዘሎ ብሕታዊ ጸላኢና'ምበር፡ ካልእ ጸላኢ ከምዘይብልና ዘረጋገጸ ማ/ሽማግለ
ውድብና፡ ዓቕምታት ህዝብታትናን ሓይልታት ዲሞክራስያዊ ለውጥን ተወሃሂዱ ብቐዳምነት ኣብ ምውጋድ
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ከቕንዕ ጸወዐ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ መቐጸልታ'ቲ ምስ ኣልሸባብ ወጊኑ ኣብ ሶማልያ ዝገበሮ ኢድ ምትእትታው፡
ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ድማ፡ ልኡኽ ኢራን ኮይኑ፡ ንሓይልታት ሑቲ ብምድጋፍ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ የመን፡ ኢዱ
ከእቱ ከምዝጸንሐ ብሰፊሑ ክሕመ ጸኒሑ እዩ። ንዝቐረበሉ ክሲ ብቕጽበት ብምኽሓድ፡ ተገልቢጡ ምስ'ቲ
ስዑድያ ትመርሖ ናይ ሃገራት ኣዕራብ ወታሃደራዊ ጥምረት፡ ብወታደራዊ ሓይሊ ክደጋገፍን፡ ነፈርቲ ውግእ ካብ
ዓሰብ እናበረራ፡ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሑቲ ደብዳብ ከካይዳ ከምዝፈቐደ ተረጋጊጹ ኣሎ። ማ/ሽማግለ ውድብና፡
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ የመን ዝገብሮ ዘሎ ኢድ ምትእትታው ብትሪ ኮነነ። እዚ ኢድ
ምትእትታው'ዚ ብጸቢብ ረብሓታት ኢሳያስን ጉጅልኡን ዝተቓነየ፡ ንህዝብታት ኤርትራ ፈጺሙ ዘይውክል
ምዃኑ ኣረጋገጸ። ጉዳይ ሃገረ የመን፡ ንህዝብታት የመንን ፖሎቲካዊ ሓይልታቶም ብቐንዱ ዝምልከት ምዃኑ
ብምእማን፡ ናይ ዞባና መንግስታትን ህዝብታትን ይኹን ማሕበረ ሰብ ዓለም፡ የመናውያን ውሽጣዊ ጉዳዮም
ብዘተን ሰላማውን ኣገባብን ክፈትሑ ክድርኽን ክተሓጋገዞምን ጸወዐ።
ማእከላይ ሽማግለ ሰደግኤ፡ ፍሉይ ቱኽረትን እኹል ጊዜን ሂቡ ዝዘተየሉ ኣርእስቲ ህሉው ኩነታት ኤርትራዊ
ሃገራዊ ባይቶ እዩ። ፖሎቲካዊ ቅልውላው ኤሃባደለ፡ ኣብ ድሮ 1ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ ዝተቐልቀለን ኣብ
መስርሕ ጉባኤ ድማ ጎሊሁ ዝተራእየን መፍትሒ ከይተገበረሉ ተዓብዒቡ ዝሰገረ ምዃኑ ዘስተውዓለ ማ/ሽማግለ፡
ናይ'ቲ በብእዋኑ እናኸፍአን እናዓሞቐን ዝመጸ፡ ኣብ'ዚ ሎሚ ዘሎናዮ ደውታ ክንወድቕ ቀንዲ ጠንቂ ዝኾኑ
ድማ፡ ፖሎቲካዊ ውድባት ምዃኖም ይኣምን። እንተኾነ ግን፡ ኩሎም ፖሎቲካዊ ውድባት ኣብ ምዕሟቕ
ውሽጣዊ ቅልውላው ባይቶ ማዕረ ብጽሒት ኣሎዎም ኢሉ ከምዘይርኢ ኣነጸረ። ኣብ ደምበ ተቓውሞና ከም
ውድባት ካብ ኣበርክቶኦም ንላዕሊ ነብሶም ኣግዚፎም ዝርእዩ፡ ዘቖሙዎ ግንባር ካብ ቅኑዕ ራእይ ወጻኢ ዓብላሊ
ክኸውን ዝደልዩ፡ ቅድሚ ድሕነት ሃገርን ህዝብን፡ ውልቃውን ጉጅላውን ስልጣኖም ዘቐድሙ ነባራትን ዓበይትን
ኢና ዝብሉ ውሱናት መራሕቲ፡ ናይ'ቲ ሃገራዊ ባይቶ ዝሓልፎ ዘሎ ሱር ዝሰደደ ሕሰም ቀንዲ ተሓተቲ ኢዮም
ኢሉ ከምዝኣምን ኣቐመጠ።
ኤሃባደለ ካብ ዝኣተዎ ዓሚቕ ቅልውላው ብህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ንምፍዋሱ ዝተገበረ ጻዕሪ፡ እዞም ኣብ
ላዕሊ ዝተጠቐሱ ላዕለዎት መራሕቲ ብዘዋደዱዎ ስልቲ፡ ብኣሰናዳዊት ሽማግለ ኣቢሎም፡ ብትሕዝቶ ንሰላማውን
ልዙብን ምይይጥ ፈጺሙ ዘይዕድም ፈላላዪ ንድፊ ብምድላው፣ ንጹራት ሕጋዊ ኣሰራርሓታትን ዝተበጽሑ
ስምምዓትን ብርእዮ ክጠሓሱ ብምድራኽ፡ ጸቢብ ሒሳባቶም ከማልኡ ብምፍታኖም፡ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ
ውድባትን ካልኦት መሻርኽትን ዘይምትእምማንን ወጥርን ብዝኸፍአ ክዓሙቕ ብምግባር፡ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ
ዝተተለመሉ እዋን ከይትግበር ከምዝተዓንቀፈ ገምገመ። ማእከላይ ሽማግለ ሰደግኤ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም፡

ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ባይቶ፡ በብእዋኑ ምስ መራሕትን ወከልትን ፖሎቲካዊ ውድባት እናተማኸረ፡ 2ይ ሃገራዊ
ጉባኤ ብሓባራዊ ጻዕርን ምትእምማንን ክንኣትዎ ዘካየዶ ስራሓት ምስጋንኡ ገለጸ። በቲ ካልእ መዳይ፡ ኣብ
ጉዕዞኡ ዘርኣዮም ሕጽረታትን ድኽመታትን ብቑዕ ትምህርቲ ክውሰደሎም ዝግባእ ምዃኑ ኣመልከተ። ሃገራዊ
ባይቶና ካብ ኣትዩዎ ዘሎ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ተናጊፉ ሓባራዊ መቃለሲ ጽላልና ክኸውን፡ ናይ
ዝሓለፉ ከባቢ ኣርባዕተ ዓመታት ጉዕዞኡ ብዕምቆት ክግምገምን፡ ኣብ ክሊ ንኡስ መደብ ዕዮ ተኸባቢርና
ክንቃለስ እንኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ይህልዎ ኢሉ ከምዝኣምን ኣረጋገጸ። ኣብ'ዚ ሰረተ እምነት'ዚ ሙርኩስ
ብምግባር፡ ንህሉው ቅልውላው ባይቶ ብዝምልከት፡ ብደረጃ ሓሙሽተ ውድባት ዝወጸ ሓባራዊ መግለጺ፡ ልባዊ
ደገፉ ገለጸ። ፖሎቲካዊ ቅልውላው ባይቶና ዘላቒ መፍትሒ ክናደየሉ ዝተጀመረ ዝተወሃሃደ ጻዕሪ ሓሙሽተ
ፖሎቲካዊ ውድባት ተጠናኺሩ ክቕጽል ኣወንታዊ ተርኡ ክጻወት ወሰነ።
ማእከላይ ሽማግለ ውድብና፡ ኣብ ህሉው ዝምድናታት ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ዘካየዶ
ዓሚቕ ምይይጥ፡ እቶም ብትምክሕትን ጽበትን ዝልለዩ ሽነኻት፡ ንፍሉይ ርእይቶ ዘለዎም ፖሎቲካዊ
ሓይልታት፡ ብምግላልን ብምንጻልን ንምድኻሞም ዝዓለመ፣ ጊዜ ዝሓለፎ፣ ንመሰረታዊ ዲሞክራስያዊ መትከላት
ዝጻረር ኣንፈት ተኸቲሎም ክኸዱ ይፍትኑ ምህላዎም ተመልከተ። ኣብ ፖሎቲካዊ ዕላምኦምን ኣብ ወሳንነት
ህዝብታትናን ዱልዱል እምነት ዝጎድሎም፡ ንቕሓት ህዝቢ ብምጉታም ልዕልነቶም ከረጋግጹ ዝህንጠዉ ወገናት፡
ዝሓዙዎ ኣግላሊ ኣንፈት ብልዙብን ዲሞክራስያውን ኣገባብ ክቃለሶ ወሰነ። ማእከላይ ሽማግለ ውድብና፡
ንፖሎቲካዊ ውሳኔታት 6ይ-ውድባዊ ጉባኤኡ ሙርኩስ ብምግባር፡ ምስ ኩሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡
ኣብ ቅኑዕ ናይ ሓድነትን ምሕዝነትን መርሆታት ተሰሪቱ፡ በብደረጅኡ ሓቢሩ ክቃለስ ዘለዎ ድልውነት ደጊሙ
ኣረጋገጸ።
ማእከላይ ሽማግለ ውድብና፡ ህሉው ኩነታት ቃልሲ መንእሰያት ኤርትራ ግቡእ ኣትኩሮት ሂቡ ዘተየሉ።
መንእሰያትና በብእዋኑ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዘካይዱዎ ዘሎዉ ውዑይን ተባዕን ቃልሲ እናድነቐ፡
ንሓድነቶምን ውደብኦምን ዝጻብኡ መሰናኽላት እናጠሓሱ ኣብ ብልሒ ጫፍ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ተሰሊፎም
ናይ ለውጢ ሞተር ክኾኑ ጸውዐ። ኣብ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ተጋድሎና፡ መንእሰያት ዝሰረቱ ሕኑን ፖሎቲካዊ
ምንቅስቓስን፡ ሰፊሕ ሃገር ለኸ ማሕበር መንእሰያትን ምምስራት፡ ኣብ ሕድሕዶም ተመላላእትን ተመጋገብትን
ምዃኖም ተገንዚቦም፡ ነቲ ዓቕምታቶም ንምልማስ ዝዓለመ፡ ብቐንዱ ካብ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ
ዝውርወሮም ዘሎ ናይ ተጻብኦ ብልሕን ናይ ካልኦትን፡ ብጥሙር መኸተ ክስዕሩዎ ከምዝግባእ ኣጽንኦት ሂቡ
ኣዘኻኸረ። ውድብና ሰደግኤ ከም ወትሩ ንሕኑንን ዝተወደበን ቃልሲ መንእሰያት ኤርትራ ደገፉ ከምዝቕጽል
ኣረጋገጸ።
ማእከላይ ሽማግለ ሰደግኤ፡ ንዞባውን ከባብያውን ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዘካየዶ ሓፈሻዊ ገምጋም፡ ብቐንዱ
ዘትኮረሉ፡ ነቲ ብዳዕሽ(ISIS) ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ይኹን ሰሜን ኣፍሪቃ ዝፍጸም ዘሎ ግብረ ሽበራዊ
ምንቅስቓስ፡ ንዓለምና ብሓፈሻ፡ ንከባቢና ድማ ብፍላይ ዘለዎ ጽልዋ ዝምልከት እዩ። ናይ ዳዕሽ ግብረ ሽበራዊ
ምንቅስቓስ፡ ዓለማዊ ምትእስሳር ከምዘለዎ ዝተረደአ ማ/ሽማግለ፡ ጽልውኡ ንምስፋሕን መሓዉራቱ
ንምዝርጋሕን ዘካይዶም ምንቅስቓሳት፡ መልክዓቶም ይኹን ዝኽተሉዎ ስልቲታት ከም ዝፈላለ ብምግንዛብ፡
ንቑሕ መኸተ ደለይቲ ሰላምን ዲሞክራስን ህዝብታት ዓለም ብዓብይኡ ከምዝሓትት ኣረጋገጸ። እዚ ኣብ ዞባ
ማ/ምብራቕ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ፡ ናይ ቀረባ ሓደግኡ ንኩነታት ሃገርና ብኩሉ መዳይ ዝዳህሰሰ
ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ናይ ህዝብታት ኤርትራ ንቑሕ መኸተ ክዛይድ ኣብ ምግባር፡ ናይ ዲሞክራስያውያን
ሓይልታት ኤርትራ ብቕዓትን ጽንዓትን ኣመራርሓ፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣጽንኦት ሂቡ ኣዘኻኸረ።
ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ኣብ ሶማልያ ዘላቒ ዘላም ንምርግጋጽ ብኣፍሪቃ ሕብረትን ማሕበረሰብ ዓለምን ዝካየዱ
ዘለዉ ጻዕርታት ኣወንታዊ መዳዮም እናማዕበለ ይኸይድ ምህላዉ ዝተገንዘበ ኮይኑ፡ ብዝያዳ ተጠናኺሩ ክቕጽል
ኣዘኻኸረ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተኸሰተ ዘሕዝን ፖሎቲካዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ብኢጋድን ኣፍሪቃ ሕብረትን
ከምኡ'ውን ብሕቡራት መንግስታት ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕሪ፡ ናይ መወዳእታ መዕለቢ ክረክብን፡ ህዝቢ ደቡብ
ሱዳን ሰላምን ምርግጋእን ረኺቡ ኣብ ሃገሩ ቀሲኑ ክነብር፡ መንግስትን ተቓወምትን ብዝበጽሑዎ ስምምዕ
ተገዛእቲ ክኾኑ ጻውዒቱ ኣመሓላለፈ።
ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ብኢህወደግ ዝምራሕ ዘሎ ዲሞክራስያውን ልምዓታውን ጉዕዞ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ
ተመያየጠ። ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራስያውን ልምዓታውን መስርሕ፡ ኣብ ቅድሚኡ እናጋጠሙዎ ዝመጹ
ብደሆታት፡ ንምስጋር ዝኽተሉዎ ኣንፈት፡ ንብዙሕነታዊ ክውንነት ዘለዎም ህዝብታትን ሃገራትን ብሓፈሻ፡ ንዓና
ንኤርትራውያን ድማ ብፍላይ፡ ዓቢ ትምህርቲ ዝሕፈሶ ምዃኑ ተገንዘበ።
ኢትዮጵያ
ብጉዳይ ኣባይ
ብዝምልከት ምስ ግብጽን ሱዳንን እናማዕበለቶ ትመጽእ ዘላ፡ ሓቢርካ ተጠቃሚ ናይ ምዃን ኣንፈት፡ ኣብ ዞባና

ዘተኣማምን ሰላምን ስጡም ቁጠባዊ ምትእስሳርን ኣብ ምምዕባል ኣገዳሲ ተራ ከምዘለዎ እምነቱ ኣቐመጠ።
ብመሪሕነት ኢህወደግ፡ 5ይ ዙር ሃገራውን ክልላውን ምርጫ ወከልቲ ህዝብታት፡ ብሰላማውን ዲሞክራስያውን
ኣገባብ ምዝዛሙ፡ ሞጎሱ ገለጸ። እዚ ተሞኩሮ'ዚ፡ ህዝብታት፡ ደሞክራስያውን ሰብኣውን መሰላቶም ብዘይ
ምሽርራፍ እንተተረጋጊጹሎም፡ ብሰላማዊ ኣገባብ፡ ይመርሓና ዝብሉዎ ሰልፊ ንምምራጽን፡ ብውጽኢቱ ምእዙዛት
ክኾኑ ከምዘይጽገሙ ዘመልክት ምዃኑ ይኣምን። እዚ ክውንነት'ዚ ነቶም ኣብ ልዕሊ ህዝብታቶም ብክቱር
ንዕቀት ዝሰኸሩ፡ ''ንሕና ኢና ንፈልጠልካ' ብምባል ባዕሎም ወዳእቲ ዝኾኑ ከም ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ
ዝመሳሰሉ ናይ'ዚ ምዕቡል ዘበን ሓተላ፡ ዘሕምም ጽፍዒት ዘዕርፍ ምዃኑ ኣስመረሉ።
ማእከላይ ሽማግለ ውድብና፡ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ነቶም በብእዋኑ ዓዶም ሓዲጎም ዝስደዱ ዘለዉ
ኤርትራውያን፡ ብሕውነታውን ሰብኣውን ሓልዮት ተቐቢሎም መጽለሊ ብምሃብ፡ ንቆልዑትት መንእሰያትን
ተማሃሮ ስደተኛታት ካብ ዝተሓተ ደረጃ ክሳብ ዩኒቨርስቲ ክማሃሩ ዕድል ብምኽፋቶም፡ ልዑል ምስጋናኡ
ይገልጽ። ንመጻኢ'ውን፡ ደገፎም ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ኣጠናኺሮም ክቕጽሉ ኣተሓሳሰበ።
ማ/ሽማግለ ሰደግኤ፡ ማሕበረ ሰብ ዓለም፣ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራትን ዓበይቲ መንግስታትን፡ ንኩነታት
ስደተኛታት ኤርትራውያን፡ ብቐረባ እናተኸታተሉ፡ ኣብ ዝተዓቖቡለን ሃገራት ሰብኣዊ ሓልዮትን ክንክንን
ክግበረሎምን፡ ፖሎቲካዊ ዑቕባ ናይ ምርካብ መሰሎም ክሕለወሎም ጻውዒቱ ኣቕረበ።
ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ብፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ዝቐረበሉ ዓመታዊ ጸብጻብ ውድባዊ መደባት፡ ብዕምቆትን
ብስፍሓትን ገምገመ። ንኣወንታዊ ጎድንታቱ ንምምዕባል ክዓዪ፡ ንዝተራእዩ ሕጽረታት ድማ፡ ንምእራም፡
ኣበርቲዑ ክጽዕት ወሰነ። ብምቕጻል ናይ ሓደ ዓመት መደባት ቤት-ጽሕፈታት ሓንጸጸ፡፡ ናብ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ
ንምእታው ዘብቅዑና ቅድመ ምድላዋት፡ ኣብ ትሕቲ መምርሒታትን መደባትን ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ኮይኑ
ክፍጸም ሓላፍነት ኣሸከመ። ኣብ መደምደምታ ካብ ውሽጡ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ብምምራጽ ኣኼብኡ
ዛዘመ።
ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!
ማእከላይ ሽማግለ
ሰውራዊ ደሞክራስያራዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡
01 መስከረም 2015.

