
 

 

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 

ደምዳሚ መግለጺ 7ይ-ስሩዕ ኣኼባ፡ 
ፖ/ቤ/ጽሕፈት ሰደግኤ። 

 
ፖሎቲካዊ ቤ/ጽሕፈት ሰደግኤ፡ 7ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ኣሰላሲሉ። 7ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖ/ቤ-ጽሕፈት፡ ኣብ 
ዓለምና፣ ዞባናን ከባቢናን ብሓፈሻ፡ ኣብ ሃገርና ድማ፡ ብፍላይ ሓደስቲ ተርእዮታት ኣብ ዝምዕብሉሉ ዘለዉ ተኣፋፊ እዋን ተኻይዱ። ዓለማዊ 
ኩነታት ምስ እንርኢ፡ ኣብ ሞንጎ ሓያላት መንግስታት ዓለምና፡ ናይ መን ዓብለለ ውድድረን ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ እናደየበ፡ ኣብ ናይ ንግዲ 
ኩናት ዝተሸመማሉ ኩነታት ንርከብ። እዚ ሕሱም ውድድር'ዚ፡ ኣብ ከባቢና ይኹን ኣብ ሃገርና ጽልዋታቱ እናዕረፈ ይኸይድ ምህላዉ ብግህዶ 
ዝረኣየሉ እዋን እዩ። ኣሜሪካን ኣብ ጎድና ዝወገና መንግስታትን፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ናይ ባዕላተን ጽልዋ ንምዕባይ፡ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ 
ክጓየያ ይርከባ። ከም ውጽኢቱ ድማ፡ እቲ ብሰንኪ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ንውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብመንገዲ ዘተ ኣብ ባይታ ከይምልከት 
ብምሕሳሙ ን16 ዓመታት ሰፊኑ ዝጸንሐ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ኩነታት ተሰጊሩ፡ መራሕቲ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀጻሊ ርክባት 
እናካየዱ፡ ንህዝብታትና ብሩሃት ዘይኮኑ ስምምዓት ብምግባር፡ ኣብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ክሽለሙን ክፈራረሙን ዝረኣዩሉ እዋን እዩ።  
 
ምስ ስምምዕ ሰላም መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተታሓሒዙ፡ ካብ 2009 ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ተነቢሩ 
ዝጸንሐ ማዕቀብ ዝተላዕለሉ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ፈጺሙ ዘይሕከኽ ጸረ ሰላምን ጸረ ህዝብን ባህሪኡ ንምሽፋን፡ ምስ ሃገራት ከባቢና፡ 
ርክባት እናካየደ፡ ኣብ'ዚ ዞባ'ዚ ጎብለል ናይ ምዃን ሸውሃቱ ደጊሱዎ፡ ንሕቶታት ህዝብታት ኤርትራ ዕሽሽ ኢሉ፡ ንየው ነጀው ክብል ይረአ 
ኣሎ። 
 
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ኣብ ልዕሊ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ተነቢሩ ዝጸንሐ ማዕቀብ፡ ምስ'ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና 
ዘውረዶ ከቢድ ሰብኣዊ ግህሰትን ማሕበራውን ቁጠባውን ጭቆና  ዝተኣሳሰር ከምዘይነበረ ይግንዘብ። ዕላማ'ዚ ማዕቀብ'ዚ፡ ንትምክሕተኛ፣ 
ዓንዳርን ጸረ ሰላምን ምርግጋእን ባህርያት እዚ ገባቲ ጉጅለ'ዚ፡ ኣብ ዞባና ዘዕርፎ ኣሉታዊ ጽልዋ ንምኹርኳም፡ ኣጽዋር ከይዕድግን መራሕትን 
ቀንዲ ልኡኻትን ዝኾኑ ሰበ-ስልጣናት ከይንቀሳቀሱ ዝእግድ'ምበር ኣብ ልዕሊ ማሕበረ-ቁጠባዊ ሂወት ህዝብታትና ዘነጻጸረ ከምዘይነበረ 
ኣረጋጊጹ ዝፈልጦ እዩ። ስለዚ ድማ፡ ውሳኔ ማዕቀብ፡ ጻሕታሪ ኩናት ባህርያት ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ ብምግታእ፡ ካልእ ኩናት ከይውልዕ፡ 
ተወሳኺ ሂወትን ንብረትን ህዝብታትና ከይዓኑ ዝዓገተ ደኣ'ምበር፡ ኣብ ዓውዲ ማሕበረ ቁጠባ ኤርትራ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘዕርፍ ከምዘይነበረ 
ኣስሚሩሉ። ብኣንጻሩ፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ ኣቐዲሙ፡ ዶብ ኣይተመልከተን ብዝብል ምስምስ፡ ንህዝብታትና ከም ሕሱም ጀሆ ሒዙዎም 
ዝጸንሐ ክኸውን እንከሎ፡ ብምኽንያት ብይን ማዕቀብ ድማ፡ ከቢድ ሰብኣዊ ግህሰት ክፍጽምን፡ ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ናይ ምንባር ተስፈኦም 
መመሊሱ እናጸልመተ፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ናብ ስደት ክውሕዙ ዘገደደ ምዃኑ ገምገመ። ስለዚ ድማ፡ ምልዓል ማዕቀብ፡ ሕሰም ህዝብታትና 
ብዝኸፍአ ካብ ምግዳድን ሸውሃት ኩናት ኢሳይያስን ጉጅልኡን መሊሱ ክደግስ ካብ ምግባር ሓሊፉ፡ እዚኣ እትበሃል ኣወንታዊ ፋይዳ ክህልዎ 
ከምዘይክእል ኣቐመጠ። ብኣንጻሩ'ኳ ደኣ እዚ ጨካን ስርዓት'ዚ ኣብ ሙሉእ መዋእል ዘበነ ስልጣኑ ብሓፈሻ፡ ኣብ'ዘን ዝሓለፋ 20 ዓመታት 
ድማ ብፍላይ፡ ዘውረዶ ማእለያ ዘይብሉ፡ ፖሎቲካውን ማሕበረ-ቁጠባውን በደላት፡ ካብ ዝባን ህዝብታትና ከልዕሎ ፈጺሙ ድሉው ከም 
ዘይኮነ ኣቐመጠ። ስለዚ ድማ፡ ህዝብታትና ኣብ ዝባኖም ተጻዒኑ ዘሎ ማዕቀብ ክላዓለሎም፡ ብዘይምሕላል ክቃለሱ'ምበር፡ ኣብ ልዕሊ 
ኢሳይያስን ጉጅልኡን ተነቢሩ ዝጸንሐ ማዕቀብ ብምልዓሉ ዝሕጎሱሉ ምኽንያት ከም ዘይብሎም ኣስሚሩሉ ሓለፈ። 
 
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ ኣብ 7ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ፡ በዚ ጨካን ስርዓት'ዚ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና  ክወርድ ዝጸንሐ ዘይተኣደነ ግህሰት 
ሰብኣዊ መሰላት፡ ዓለም-ለኸ ማሕበረ ሰብን መንግስታትን ከይተረፈ ብጉቡእ ተገንዚቦም፡ ተጽዕኖታት ከዕርፉ ከም ዝጸንሑ ዘከረ። 
ይኹን'ምበር፡ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም. ብወይዘሮ ሼላ ኬታሩት ፍልይቲ ራፖርተር ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ 
ጉዳይ ኤርትራ ዘቕረበቶ፡ ሓቀኛን ንጹርን ጸብጻብ፡ ብወኪል ጉጅለ ኣፍሪቃ ሕብረትን ውልቀ ልኡኻት መንግስታትን ዝተወሃቦ ግብረ-መልሲ፡ 
ኣዝዩ ከምዘሕዘኖ ኣቐመጠ። ምስ ስምምዕ ሰላም ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዝተታሓሓዘ፡ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ 
መሰላት ኤርትራውያን ዝኾነ ይኹን ለውጢ ኣብ ዘይተራእየሉ፡ እኳ ደኣስ ዋሕዚ ስደት ዜጋታትና ኣዝዩ ኣብ ዝበኣሰሉ ኩነታት እናሃለወ፡ ነቲ 
ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ንፖሎቲካዊ መዓላ ከም ዝተዳለወ ርኢኻ ምቅዋም ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ፋሽስታዊ መንግስቲ ኢሳይያስ  ምዕባለታት የርኢ 
ከምዘሎ ጌርካ ክተጸባብቖ ምፍታን፡ ዳግማይ ጥልመት ብጉጅለ ልኡኽ  ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ከም ዝተፈጸመ ገምገመ። ስለዚ 
ድማ፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ ከም'ቲ ሕሉፍ ነጻነታዊ ተጋድሎኦም፡ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ኣብ ባዕሎም ተኣማሚኖም ብዝለዓለ ሕራነ ክቃለሱ  
ጻውዒቱ ኣመሓላለፈ።  
 



ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ ኣብ 7ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ ፍሉይ ቱኽረት ሂቡ ዝዘተየሉ ኣርእስቲ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ናብ ኢትዮጵያ 
ብተደጋጋሚ ከካይዶ ዝጸንሐ መገሻ ብሓፈሻ፡ ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ዝኣልሞም ዘሎ ሸርሕታት ድማ ብፍላይ እዩ። ውልቀ መላኺ 
ኢሳይያስ፡ ልኣላውነትናን ነጻነትናን ብዘተኣማምን ኣብ ምንጻር ዓብይ ፋይዳ ዘለዎ፡ ናይ ዓሰርተታት ኣሽሓት መንእሰያትና ሂወት ዝበልዐ 
ምምልካት ዶብ ንጎድኒ ጎስዩ፡ ሕዱር ቂሙ ንምፍዳይ ይኹን ሕቡእ ፖሎቲካውን ቁጠባውን ሒሳባቱ ንምምላእ ክብል፡ ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ 
ልዕሊ ሃገርና ከቢድ ሓደጋ ከዕርፍ ዝኽእል ሕቡኣት ስምምዓት ይኣቱ ምህላዉ ተገንዘበ፡፡ ኣብ ሞንጎ ኣባላት ውድባት ኢህወደግ ዝማዕበለ 
ዘይምትእምማን መዝሚዙ፡ ንዲሞክራስያዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብምድኻም፡ ልዕልነት ሓይልታት ትምክሕቲ  ንምርግጋጽ፡ ዘይእዉጅ 
ግንባር ፈጢሩ ይሰርሕ ምህላዉ ኣስተውዓለ። እዞም ናይ ሎሚ ኣዕሩኽን መማኽርትን ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ ኮይኖም ዘውደኽድኹ ዘሎዉ 
ሓይልታት ትምክሕቲ፡ ኣብ ነጻነትን ልኣላውነትን ኤርትራ እምነት ዘይብሎም፡ ተረፍ መረፍ ናይ'ቶም ብነዊሕን መሪሕን ብረታዊ ተጋድሎና 
ዝተሰዓሩ ምዃኖም ረኣየ፤ እዚ ውዲት'ዚ ድማ፡ ኪንዮ ምድኻም ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ፡ ኣብ ልኣላውነትን ነጻነትን ሃገርና ከቢድ 
ሓደጋ ዘዕርፍ ምዃኑ ገምገመ። ስለዝኾነ'ውን ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ብቱኽረት ክከታተሉዎን 
ኣብ ምፍሻሉ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና ክንቃለስ ጸወዐ። 
 
7ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ብቱኽረት ዝረኣዮ ኣርእስቲ፡ ህሉው ኩነታት ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ ብዝምልከት 
እዩ። ኩላትና ሓይልታት ተቓውሞ፡ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት፡ ዓቕምታትና ኣብ ምውሃህድ ስለዘይተዓወትና ብዙሓት ወርቃዊ ናይ ቃልሲ 
ዕድላት ከምዘምለጡና እንኽሕዶ ከምዘይኮነ ኣረጋገጸ። ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ድማ፡ ምስ ስምምዕ ሰላም ተታሓሒዙ ኣብ ሓድሽ ናይ ቃልሲ 
መድረኽ ኣቲና ከም ንርከብ ኣመልከተ፡፡ እዚ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም መንግስታት ተበጺሑ ዘሎ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ህዝብታትና ካብን ናብን 
ኤርትራን ኢትዮጵያን ብነጻነት ናይ ምንቅስቓስ ዕድል ዝሃቦም ብምዃኑ፡ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንረብሓ ክልቲኦም ኣሕዋት 
ህዝብታት ብዘገልግል፡ ተጠናኺሩ ክቕጽል ምግባር ኣማራጺ ከምዘይብሉ ኣቐመጠ። በዚ ኣወንታዊ ምዕባለ'ዚ፡ ህዝብታትና ካብ ናይ ደገ 
ስግኣት ብዝተወሰነ ደረጃ ተናጊፎም፡ ውሽጣዊ ጸገማቶም ንምፍታሕ ኣትኩሮት ክህቡ ዝሓሸ ዕድል ረኺቦም  ምህላዎም ኣስተብሃለ። 
ስለዝኾነ'ውን ዲሞክራስያዊ ቃልስና ማእከሉ ውሽጢ ሃገር ገይሩ ክጠናኸር ተፈጢሩሉ ዘሎ ዝበለጸ ዕድል፡ ጸንፊፍና ክንጥቀሙሉ፡ ምስ 
ህሉው ሓድሽ መድረኽ ዝሳነ፡ ናይ ፖሎቲካዊ ሓይልታትና ዝተወሃሃደ ቃልሲ ክነካይድ ኣተሓሳሰበ። ውድብና ሰደግኤ ኣብ ክሊ ኤርትራዊ 
ሃገራዊ ግንባር ኮይኑ ነዚ መርሆ'ዚ ከዐውት ከምዝቃለስ ኣረጋገጸ። 
 
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ናይ ዝሓለፉ ኣርባዕተ ወርሓት መደባት ኣፈጻጽማ ገምገመ፡፡ ኣብ መዳይ ኣፈጻጽማ ዝተራእዩ ሓያላትን 
ድኹማትን ጎድንታት ፈተሸ፤ ኣወንታዊ ሸነኻት ዓቂቡ ንምምዕባሎም፡ ዝተራእዩ ሕጽረታት ኣለልዩ ንምእራሞም ከምዝጽዕት ብምርግጋጽ፡ 
ንመጻኢ ዝዓሞም መደባት ሓንጺጹ ኣኼብኡ ዛዘመ። 
 
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት  
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) 
ወርሒ ታሕሳስ 2018 ዓ.ም.  
 

 
 


