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ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 

 

ስምምዕ ሰላምን ምኽፋት ዶብን ዘግሃዶ ሓቂ፤ 
 
ምስ ውዑል ሰላም ክልቲኦም መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተታሓሒዙ፡ ድሕሪ ናይ ሰለስተ ወርሓት ትጽቢት፡ ዶባት ክኽፈቱ 
ከምዝጀመሩ ኩሉ ዝርእዮ ዘሎ ግብራዊ ሓቂ እዩ። ህዝብታትና ካብን ናብን ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ምምልላስ ዕድል ረኺቦም፤ ፍስሃ 
ዎ-ደስታ ወሪሱዎም ንርእዮም ኣሎና። ናይ ብሓቂ ድማ፡ ፈጺሞም ክፈላለዩ ዘይነበሮም ኣሕዋት፣ መኻፍልቲ ጸገም ዝኾኑ ህዝብታት፡ 
ብሰንኪ ላዕለዎት መራሕቲ መንግስታት ኣብ ሞንጎኦም ብዝነበረ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ዝተፈንጀረ ጎንጺ፡ ን20 ዓመታት እናተደላለዩን 
እናተነፋፈቑን ተማዓዳድዮም ጸኒሖም እዮም። ኣብ'ዚ ጥራሕ'ውን ዝተወሰነ ኣይኮነን፤ ካብ ክልቲኦም ሃገራት፡ ካብ ደቂ ድኻታት 
ህዝብታት ኣብራኽ ዝወጹ፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ጨላቕዕ መንእሰያት ተቐዚፎም፤ ልዕሊኡ ድማ፡ ንኣካል ምጉዳል ተቓሊዖም፤ 
ኣማኢት ኣሽሓት ህዝቢ ድማ፡ ንብረቱ፣ ጥሪቱን ገዛውቱን ዓንዩ፤ ክሳብ ሎሚ እግሪ ዘይተኸለ ብርክት ዝበለ እዩ። ብፍላይ ብሸነኽ 
ሃገርና፡ እቲ ዝወረደ ዕንወት ኣዝዩ ዝመረረ ምዃኑ እነሆ ሎሚ ኣብ ባይታ ጎሊሁ ይረአ ኣሎ።  
 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ናይ ዜና ማዕከናቱን፡ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ክወግሕ ይኸውን እዩ ከይበሉ፡ ን20 ዓመታት ዘካየዱዎ ሰፊሕ ናይ 
ሓሶትን ጸለመን ወፈራ ምስ እንዝክር፡ ዋላ ዶብ እንተተኸፈተ፡ ህዝብታትና ብቐሊሉ ክተሓዋወሱ ክጽገሙ ዶኾን ይኾኑ እዮም ኢልካ 
ክትሓስብን ክትስከፍን ዝገብር ኩነታት ማዕቢሉ ምንባሩ ኣይንርሰዖን። እዚ ስርዓት'ዚ፡ ብምስምስ ዶብ ብዝወልዖ ኣዕናዊ ወራር ካብ 
ተሓታትነት ንምህዳም፡ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢህወደግ(ወያነ) ዘካየዶ ደረት ዝሰሓተ ናይ ጸለመን ምንዋርን ፕሮፖጋንዳ፡ ኣብ ኣእሙሮ 
ህዝብታትና፡ ጥብ ትብል ፍረ ከምዘየፍረየ ጋህዲ ዝኾነሉ ኩነታት፡ ኣፍ-ደገ ዛላንበሳ፡ ምስተኸፈተ ዝተራእየ ማዕበላዊ ምትሕውዋስ 
ብተግባር ተረጋጊጹ። ንህዝብታት ዓለም ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ድማ ዓሚቕ እዩ። እዚ ህዝብታት'ዚ ፈጺሙ ተፈላልዩን ተረሓሒቑን 
ክነብር ዘይግበኦ፡ ብናይ ጸላእትን ተጻባእትን ሸርሒ ፈጺሙ ዘይባተኽ ለባም ህዝብታት ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ። ለባማት ህዝብታትና፡ 
'ሓሶት  እንተደጋገምካዮ  ሓቂ  ይመስል ' ብዝብል ናይ ድሑራት ጨቆንቲ ስርዓታት ስልቲ ከምዘይታለሉ ኣረጋጊጾም ኣሎዉ። ናይ'ዚ 
ክልተ ህዝብታት ምትሕውዋስን፡ ብሰላም ሓቢርካ ምንባርን ካብ ልቢ ዝምነዩ ዝነበሩ ወገናት ድማ፡ ጠስሚ ልቦም ዝሰተዩሉ ክውንነት 
እዩ ተጋሂዱ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ነዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላምን ምትሕውዋስን ክልቲኡ ህዝብታት፡ ንድሕሪት ክመልስ እንተፈቲኑ፡ 
ርእሱ ኣድኒኑ ዝኸይድ ወይ ድማ፡ ደድሕሪኡ እናጎየየ ዘጣቕዕ ህዝቢ ኣይረክብን፡፡ ብኣንጻሩ ዕለተ ዕርበት ጉጅላዊ ስልጣኑ ዘቀላጥፍ 
ክምዝኸውን ዘይሰሓት እዩ። 
 
ከምእንፈልጦ፡ ኩናት ዶብ ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመታት ደማዊ ኩናት ብስምምዕ ኣልጀርስ ደው ምስ በለ፡ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብይን 
ተዋሂቡዎ እዩ። ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ኮምሽን ዶብ ቀሪቦም ዝተሟጎቱሎም፡ ይግብኡና ዝበሉዎም ከባቢታት፡ ዝረትዑሉን 
ዝተረትዑሉን ምህላዉ ዝፍለጥ እዩ። ግን ከኣ፡ እቲ ውሳኔ ካብ ወረቐት ሓሊፉ ኣብ ባይታ ኣይተመልከተን። መንግስቲ ኢህወደግ ወሳኔ 
ኮምሽን ዶብ ቀያድን ናይ መወዳእታን ምዃኑ ተቐቢሉ፡ ኣብ ኣፈጻጽማ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ግን፡ ብቐዳምነት ንዛተ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡ 
ነይሩ፤ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ግን፡ ''ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ኣብ መሬት ከይተመልከተ ዘተ ዝበሃል ዘይሕሰብ እዩ'' ዝብል ደረቕ መርገጺ 
ብምሓዙ፡ መስርሕ ምምልካት ዶብ ን16 ዓመታት ተንጠልጢሉ ክጸንሕ ግድን ኮይኑ። መርገጺ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ንልኣላውነትን 
ነጻነትን ኤርትራ ንምክልኻል ከምዘይነበረ ዝተሓብአ ምስጢር ኣይኮነን፤  ምኽንያቱ ኣብ ኣፈጻጽማ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ንዛተ ማለት፡ 
ንነጻነትን ልኣላውነትን ሃገርና ዝሸራርፍ ዝኾነ ይኹን ነዃል ስለዘይብሉ። እቲ  ምኽንያት ደኣ፡ እንታይ ነይሩ እንተኢልና፡ ብዝወረዶ 
ከቢድ ስዕረት፡ ዘሕደሮ ቂምን ቅርሕትን ዓሚቕ ብምንባሩ፡ መዓልቲ ሓልዩ ሕኒኡ ዝፈድየሉ ኩነታት ክፈጥር ካብ ዝነበሮ ስዉር ትልሚ 
እዩ። ስለዝኾነ ድማ፡ ኣብ'ዞም ዝሓለፉ 20 ዓመታት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና፡ በብእዋኑ ዘውረዶም በደላት፣ ጸገማትን ሰፊሕ ዋሕዚ 
ስደት ዜጋታትን ከይዓጀቦ፡ ምምልካት ዶብ ኣብ ባይታ ከይትግበር ኮነ ኢሉ ኣንቂፉዎ ጸኒሑ እዩ። 
 
ስምምዕ ሰላምን ምኽፋት ዶብን ዘግሃዶ ዘየላጢ ሓቂ'ምበኣር፡ ሃገርናን ህዝብታትና ኣብ'ዞም ዝሓለፉ ዓመታት ዘሕለፉዎ መሪር ሂወት 
ጠገለ ዘይነበሮ ምዃኑ እዩ። ኣብ ፖሎቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራውን ዓውድታትን ዲፕሎማስያዊ ምስልን ሃገርና ወሪዱ ዘሎ ዕንወት 
ብቓልካ ክትገልጾ ይኹን ኣብ ጽሑፍ ክተስፍሮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ።  
 
ኣብ ፖሎቲካዊ መዳይ ምስ እንርኢ፡ ንፋሽስታዊ መንግስቲ ኤርትራ ይመርሕ ኣሎ ዝበሃል ውድብ ህግደፍ፡ ካብ 1994 ዓ.ም. ንደሓር 
ውድባዊ ጉባኤ ከየካየደ እነሆ 24 ዓመታት ሓሊፉዎ። ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፈጻሚትን ማ/ሽማግለን ህግደፍ፡ ብሞት፣ ማእሰርቲ፣ 
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ምድስካልን ስደትን ጎዲሎም፤ መሪሕነት ህግደፍ ኣብ ኢድ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ዉሱናት ኣፍ ዘይብሎም መጋበርያታቱን ጥራሕ 
ተሓጺሩ ተሪፉ። ወዮ ደኣ ናይ ልምዲ ኮይኑ'ምበር፡ ህግደፍ ዝበሃል ፖሎቲካዊ ውድብ ኣሎ ንምባል ዝከኣል ኣይኮነን። ፖሎቲካዊ 
ኣመራርሓ፡ ኣብ ትሕቲ ሓደ ገባሪ ሓዳጊ ውልቀ ሰብ ዝወደቐላ ሃገር፡ ፖሎቲካዊ ምምሕያሽ ክሕሰብ ይትረፍ ክሕለም'ውን ኣይክእልን፤ 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ከም ቃሉ ብዘይ ምርጫ ክሳብ ዕለተ ሞቱ በይናዊ ስልጣን ሒዙ ይቕጽል ኣሎ። ወያ ኣብ ከብሒ ን15 ዓመታት 
ኣብ ከብሒ ተደርብያ ዝጸንሐት ቅዋም 97 ድማ፡ ከም ዝሞተት ባዕሉ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ፡ ንህዝብታትና ኣርዲኡዎም እዩ። ስለዚ 
ድማ፡ ስርዓተ ኣገዛዝኣ ኢሳይያስ፡ ካብ እዋን ናብ እዋን እናኸፍአ፡ ኣብ ውሽጢ ስርዓቱ ድማ፡ ዘይምርድዳእን ምጥርጣርን እናሰፍሐ 
ዝኸደሉ እዋን እዩ።  
 
ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ኩነታት ሃገርናን ህዝብታትና ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ምስ እንርኢ ድማ፡ ብዙሓት ሕቶታት ክተልዕል ዝገብር 
እዩ። ሃገርን ህዝብን የመሓድር ኣሎኹ ዝብል መንግስቲ፡ ገንዘብ ህዝቢ ኣብ ባንኪ ዘሪዑ፡ ብትኳቦ ክዕድል፡ ዜጋታት ምስ ገንዘቦም 
ዝሕሾም ቀረባት ገዚኦም ከይጥቀሙ፣ ዝፈረሰ ገዛውቶም ከይጽግኑ፣ ኣብ ንግዲ ብንጥፈት ከይንቀሳቐሱ ተሓኒቖም ተታሒዞም ኣሎዉ። 
እዚ ግፍዒ'ዚ ኣብ'ቶም ንሃገርናን ህዝብታትናን ዝገዝኡ ዝነበሩ ባዕዳውያን መንግስታት ዘይተራእየ እዩ። ኣብ ስርዓተ ኣገዛዝእኡ፡ ምስ 
ርእሰ ፋሽሽት ኢሳይያስ ብብዙሕ መዳያት ዝመሳስል ርእሰ ፋሽስት መንግስቱ ሃይለማርያም፡ ካልእ ግፍዕታቱ ገዲፍካ፡ ገንዘብ ዜጋታት 
ኣብ ባንክ ዓሺጉ ብትኳቦ ክዕድል ዝፈተነሉ እዋን ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን፤ ኣብ ከተማታት ዝነብር ህዝብና ብናይ መብራህትን 
ማይን ምቁርራጽ፡ ዋሕዲ ሃለቕቲ ኣቑሑት፣ ሕጽረት ናይ ምግቢ እኽልታት በብእዋኑ እናተገረፈ፡ ገጹ ብማዳ ተደዊኑ ይረአ፤ ትሕተ 
ቅርጻን ውቁባት ህንጻታትን ሃገርና፡ ዝኾነ ይኹን ጽገና ከይተገበረሎም ዓንዮም። ስርዓተ ትምህርቲ ህግደፍ፡ ናይ መንእሰያት መጻኢ 
ዕድል ዘጸልምት፡ መማህራንን ተማሃሮን ብመንፈስ ተስፋ ምቑራጽ፡ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ድልየት ቁልቁል ዝወረደሉ ኩነታት 
ተፈጢሩ ኣሎ። ሕክምናዊ ዓውድታት፡ ብዋሕዲ ሓካይም፣ ዋሕዲ መድሃኒትን ስእነት ቀጻሊ ቀረብ መብራህትን ማይን፡ ዜጋታት 
ሓሚምና፣ ተሓኪምና፣ ሓዊና ናብ ገዛና ክንምለስ ንኽእል ኢና ኢሎም ተስፋ ዘይገብሩለን በረውረው ዝበላ ትካላት ኮይነን ኣሎዋ።  
 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ሰላምን ምርግጋእን ከባቢናን ዞባናን ብምዝራግ ተኸሲሶም ብይን ማዕቀብ ወሪዱዎም፤ 
ዲፕሎማስያዊ ምስሊ ኤርትራ በብእዋኑ እናተደወነ፡  ኣብ ኣውያት ይርከቡ። ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ 
ኣብ ልዕሊ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ ዝፈጸሙዎ ጨካን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፡ ካብ ምድሪ ኤርትራ ሰጊሩ፡ ኣብ እዝንን ዓይንን 
መላእ ማሕበረሰብ ዓለም በጺሑ፤ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተኾነነሉ እዋን እዩ። 
 
እዚ ኹሉ ጉድ ናይ ኤርትራን ህዝባን፡ ኣብ'ዞም ዝሓለፉ 20 ዓመታት፡ ''ኣብ ምውሓስ ልኣላውነት ኢና ተጸሚድና ዘሎና፤ መሬትና 
ተወሪሩ እዩ ዘሎ፤ ዶብና ኣይተመልከተን፤ ስራሕ ሎሚ ራህዋ መጻኢ፤ ሎሚ ንጸመም ጽባሕ ክሓልፈልና እዩ፤...ወዘተ'' ብዝብሉ ጊዜ 
መሸመቲ ዝኾኑ ናይ ምሽሓጥ ስልትታት ተዓቢጦም ጸኒሖም እዮም። በብዓመቱ ሃገርን ህዝብን እናዕነወ ዝተጓዕዘ፡ ግን ድማ፡ 
ብምኽንያት ዶብ ከመሳምስ  ዝጸንሐ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝተመዝገቡ ኣወንታዊ 
ምዕባለታት፡ ካብ ዓይንን እዝን ህዝብታትና ክኽውል፡ ኣብ'ቶም ዝኽሰቱ መባእታዊ ጎንጽታት ኣነጻጺሩ እናጋነነ፡ ንሕና ንሓይሽ፤ ሰላም 
ኣሎና፤'' ዝብል ስምዒት ብምፍጣር፡ ህዝብታትና ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓቱ ከይላዓሉ ከይሰልከየ ክዋፈር ጸኒሑ። 
 
እንተኾነ ግን፡ እቲ ኹሉ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ተሓቢኡ ዝነበረ ውሽጣዊ ፖሎቲካዊ፣ ማሕበረ ቁጠባውን ዕንወት ሃገርናን ህዝብታትናን 
ድሕሪ ስምምዕ ሰላምን ምኽፋት ዶብን ንፋስ ወቒዑዎ ጉዱ ተቐሊዑ ይርከብ። ምስ ምኽፋት ዶብ ተታሓሒዙ ካብ ሃገርና ናብ ክልል 
ትግራይ ዝሰገሩ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ብሓደ ወገን፡ ካብ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ሃገርና ዝሰገሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያንን 
ድማ በቲ ካልእ ወገን፡ ዝተዓዘቡዎ ነገር ምእማን ከም ዝሰኣኑ፡ ኣብ ኣደባባይ ዓው ኢልካ ዝውጋዕ ኮይኑ ኣሎ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ 
ምስ ጉጅልኡ፡ ብምስምስ ዶብ፡ ንሃገርና ኤርትራ ኮነ ኢሉ ከዕንዋ ወጢኑ ከምዝተዋፈረ ክትጥርጥሮ ብዝገብር፡ ንኸቢድ ውድቀት 
ተሳጢሓ ኣላ። ኤርትራውያን ኣብ ማእከል ሃገሮም ዝስመዖም ክዛረቡ ኣዝዮም ዝፈርሑሉ፡ ካብ ተራ ማሕበራዊ ዕላላት ወጻኢ፡ እታ 
ረጊጾማ ዘለዉ፡ ዋጋ ክቡራት ስዉኣቶምን ስንኩላኖምን ዝኾነት ክብርቲ ሃገሮም፡ ወሪዱዋ ዘሎ ዕንወት፡ መንቀሊኡ እንታይ ምዃኑ 
ክዛረቡ ከምዝሽቑረሩ ንኹሉ ተቓሊዑ። ናብ ሃገረ ኢትዮጵያ መሬት ክልል ትግራይ ምስ ረገጹ ድማ፡ እታ ብድኽነት እትፍለጥ፡ ህዝባ 
ብጸገሙ እናተሰደደ ጉልበቱ እናሸጠ ክነብር ዝግደደላ ዝነበረ፡ ዓጋመ  ዝብል  ናይ  ሓደ  ክቡር  ህዝቢ  መለለይን  ናይ  ኣውራጃ  
ስምን፡  ከም መጽረፍን መንዓቕን ወገናታ ኮይኑ ዝሕጨጨላ ዝነበረት ትግራይ፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ብስለት ህዝባ፣ መነባብሮ፣ ኣከዳድና፣ 
መንበሪ፣ ትሕተ ቅርጻ፣ ትምህርቲ፣ ሕክምና ፋብሪካታትን ዘበናዊ ናይ ኣገልግሎት ትካላትን ...ወዘተ፡ ርኡይ ገስጋስ ኣመዝጊባ ክርእዩዋ 
እንለለዉ፡ ንምእማን ክሳብ ዝጽገሙ ኮይኖም እዮም፡፡  
 
ሃገርና ኤርትራ፡ በዚ ናይ ክልተ ዓመታት ኩናት፡ ብኣሉታ ከምዝተጸለወት ካብ ማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን። እንተኾነ ግን፡ ዕንወት ሃገርና 
ኣብተን ክልተ ዓመታት ጥራሕ ደው ዝበለ ኣይኮነን፡፡ ድሕሪኡ ኣብ ዘለዉ 18 ዓመታት፡ ኣብ ፖሎቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ፣ 
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ዲፕሎማስያውን ዓውድታት፡ ካብ ዝኸፍአ ደረጃ ናብ ዝበኣሰ ዓዘቕቲ እናተሸመመት ከምዝመጸት፡ ምድራን መነባብሮ ህዝብታታን ዓው 
ኢሉ ይምስክር። እቲ ዕንወት፡ ኣብ ልዕሊ'ቶም ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነብሩ ወገናትና ጥራሕ ዝተሓጸረ ኣይኮነን፤ ሃገር ለኸ ዕንወት እዩ 
በብእዋኑ እናበኣሰ መጺኡ። ብኣንጻሩ  ሃገረ ኢትዮጵያኸ ዝብል ብሓፈሻ፡ ምርኣይ ንግዝይኡ ኣጽኒሕና፡ ምስ ክልል ትግራይ ጥራሕ 
ብምንጽጻር ምርኣይ፡ ኩነታት ሃገርና ዝያዳ ብሩህ ክገብሮ እዩ። 
 
ከም'ቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገለጸ፡ ናይ ክልተ ዓመታት ኣዕናዊ ኩናት ዶብ፡ ንመላእ ሃገረ ኢትዮጵያ ዝጸለወ'ኳ እንተኾነ፡ ብፍላይ ንክልል 
ትግራይ(ዓውዲ ኩናት ብምንባራ) ብኣሉታ ጸልዩዋ እዩ። ኣብ'ተን ዝሓለፋ 16 ዓመታት ኣይሰላም ኣይኩናት ኩነታት ምስ እንርኢ ግን፡ 
ኣብ ትግራይ ተመዝጊቡ ዘሎ፡ ፖሎቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ምዕባለ መስካሪ ዘየድልዮ፡ ባዕሉ ዝዛረብ እዩ። ኣብ'ዚ ክልል'ዚ ዝነብር 
ትግረዋይ፡ ነቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ምዕባለ ዓዱ፡ ውጽኢት ቃልሱን መስዋእቱን ብምዃኑ፡ ብኣወንታ ዝርእዮ'ኳ እንተኾነ፡ ልዕሊኡ 
ክንምዕብል፣ ክንጥቀምን ነይሩና፤ ብጉድለት ሰናይ ምምሕዳር፣ ሰበይ ሰብካን ጉድለት ፍትሕን ክትብድሉና ጸኒሕኩም ኢኹም እናበለ፡ 
ንክልላዊ መንግስቱን ንመሪሕ ውድቡ ህወሓትን፡ ብጎሮሮኦም ሓኒቑ ከናዝዞም ተኸታቲልና፡፡ እዞም ኣካላት'ዚኦም ድማ፡ እወ በዲልናካ 
ኢና፤ ክንክሕስ ኢና ኢሎም ክናስሑን እናተዓዘብና ጸኒሕናን ኣሎናን። ብንቕሓትን ብሰፊሕ ተሳትፎኡን፡ ሃገራዊ ቅዋም ኣጽዲቑ ብኡኡ 
ዝምራሕ፡ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላቱ ዝተኸበረሉ ህዝቢ፡ ብመንገዲ ቁጠባዊ ዕብየት ንቕድሚት ክምርሽ፡ ንዘጋጥሙዎ 
ብደሆታት፡ ዋርድያ ዓዱን ዘላቒ ጥቕምታቱን ኮይኑ፡ ብትብዓት ክቃለስ ከምዘይከብዶ፡ ዓብይ ትምህርቲ ክንወስደሉ እንኽእል እዩ። 
 
እምበኣርከስ፡ ምስ ስምምዕ ሰላምን ምኽፋት ዶብን ተታሓሒዙ፡ ህዝብታት ኤርትራ ተገንዚቦሞ ዘለዉ ሓቂ ኣዝዩ ዓብይ እዩ። ልዕሊ'ቲ 
ሳላ ስምምዕ ሰላምን ምኽፋት ዶብን ረኺቦሞ ዘሎ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ፋይዳ፡ ፖሎቲካዊ ግንዛበኦም ኣዝዩ ክብርኽ ክኢሉ ኣሎ። 
ን20 ዓመታት ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልሲ፡ ን30 ዓመታት ድማ፡ ጅግንነታዊ ብረታዊ ተጋድሎ ዘካየዱን፡ ማእለያ ዘይብሉ መስዋእቲ 
ዝኸፈሉ ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓተ ምሕደራ ኢሳይያስ፡ ወሪዱዎም ዘሎ ዘይተኣደነ ዕንወት ብሓደ ወገን፡ ን17 
ዓመታት ብረታዊ ተጋድሎ ዘካየደ ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕ ውድቡ ህወሓት/ኢህወደግ እናተኣለየ፡ ኣመዝጊቡዎ ዘሎ ምዕባለ በቲ ካልእ 
ወገን፡ ኣነጻጺሮም ክመዝኑ በቒዖም ኣሎዉ። ህዝብታትና፡ እዚ ኣብ ልዕሊኦም ወሪዱ ዘሎ ዕንወት፡ ብሰማይ ዝነጠቦም ዕዳ፡ ወይ ድማ፡ 
ብናይ ደገ ጸላእቲ ዝተፈነወሎም መርዚ ከምዘይኮነ፡ ብተግባር ክመሃሩ በቒዖም ኣሎዉ። ናይ ኩሉ ጸገማቶም  ቀንዲ ተሓታቲ፡ ካብ 
ማህጸኖም ዝወጸ፡ ኣብ መስርሕ ነጻነታዊ ተጋድሎና ፍሑኽ እናበለ ተጓዒዙ ዝገበለ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ብሓይሊ ብሒቱ 
ዝተቖጻጸረ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ ምዃኑ፡ ሕርሕራይ ገይሮም ዝተገንዘቡሉ ደረጃ በጺሖም እዮም። ኣብ ውሽጢ ሃገሮም 
ዘሎዉ መሰረታዊ ጸገማት፡ ምስ ጉዳይ ዶብ ዘተኣሳስር ከምዘይብሎም በሪሁሎም ኣሎ፡፡ ምስ ኣሕዋቶምን ፈተውቶምን ዝኾኑ ህዝብታት 
ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ምስ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን ድማ ብፍላይ፡ ናብ ኩናት ኖቒቱ፡ ክረሓሓቑ ገይሩዎም ዝጸንሐ፡ ውሽጣዊ ሕመቑ 
ክኽውል ዝወጠነ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምዃኑ፡ እኹል ተረድኦ ወኒኖም ኣሎዉ። ስለዚ ድማ፡ ካብ ሎሚ ንደሓር፡ እቶም ብምስምስ 
ዶብ ን20 ዓመታት ተሸኪሞም ዝጸንሑ ሕሰማት፡ መሊኦም ክራገፉሎም ደኣ'ምበር፡ ዳግም ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት፡ ነዛ ረኺቦማ 
ዘለዉ ንፋስ ሰላምን ሕውነትን ዝኾልፈሎም ጸረ ህዝቢ ሓይሊ ዝጻወር እንግድዓ የብሎምን። ስለዝኾነ ድማ፡ ኩላትና ንደሞክራስያዊ 
ለውጢ እንቃለስ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ነዚ ህዝብታትና ካብ ፖሎቲካዊ ተሞኩሮኦም እናዋህለሉዎ መጺኦም ዘለዉ ደረጃ 
ግንዛበ ብምብራኽ፡ ኩሉ ዓቕምታቶም ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ ዘቕንዑሉ፡ ኣብ ሃገርና መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ 
ንምርግጋጽ ዘብቅዖም ጥጡሕ ኩነታት ዝፈጥር፡ ብቑዕ ኣመራርሓ ንምሃብ፡ ተቐራሪብና፣ ተላዚብና፣ ተወሃሂድና ንቃለሰሉ ሰፊሕ ዓውዲ 
መቃለሲ ክንፈጥር፡ እዚ ዘሎናዮ ተኣፋፊ ወቕቲ ይጠልበና ኣሎ። ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ህዝብታት 
ኤርትራ ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ምስ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን ድማ፡ ብፍላይ፡ ናብ ንቡር ሰላምን ሕውነትን ዝምለሱሉ 
ዕድል ምርካቦም ዝተሰመዖ ዓሚቕ ሓጎስ እናገለጸ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኤርትራ ዘተኣማምን ዘላቒ ሰላምን ዲሞክራስያዊ ለውጥን 
ንምምዝጋብ ኣብ ዝካየድ ተጋድሎ፡ ብዝለዓለ ተወፋይነት ከምዝቃለስ የረጋግጽ። 
 
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን፡ 
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) 
ጥቅምቲ 15- 2018 ዓ.ም.   
 
 


