
 

 

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብሓንቲ 

 

1. ሓፈሻዊ መእተዊ፡- ኤርትራና 

ግን ከኣ ኣብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስትራተጂያዊ

ዞባታት ጎባልል ኢና ዝብሉ መንግስታት

ንውሓት ዘለዎ ገማግም ባሕርን ብርክት

ምግንዛብ ዘጸግም ኣይኮነን።  

 

ከም ዝፍለጥ፡ ወራር ባዕዳውያን ኣውሮጳውያን

ናጽነተን ክጎናጸፋ እንከሎዋ፡ ኤርትራ

ኣብ ዓይኒ ሃጸያዊት ኣሜሪካ ስለዝወደቐ፡

ረብሓ ኣሜሪካን መሓዛኣ ናይ ሃጸይ ሃይለ

ተበየነ። ዘይፍትሓዊ ዉዑል ፌደረሽን

ዓገብ ባሃሊ ዝተተግበረ፡ ካብ'ዚ ጥሙሕ

 

ካብ እዋን ባዕዳዊ ምምሕዳር እንግሊዝ

ሃይለማርያምን፡ ሃይማኖታዊ ብዙሕነትናን

ንምብርዓን ዝተኻየደ ሸርሒ ቀሊል ኣይነበረን።

ብዙሕነትና ንጸቢብ ናይ ስልጣን ጥሙሖም

ኣሽሓት ንጹሃት ሓርበኛታትን ዲሞክራስያውያን

 

ኤርትራ ዝተዓደለቶ ብዙሕነታዊ ክውንነት

ሸነኽ፡ ናጻን ልዕሉላዊትን ሃገር ክትከውን

ገዚፍ እዩ፤ ብናይ ደገ ጸላእትን ናይ

ሓድነት፡ ብጎደና ምዕባለ ንቕድሚት ከይንምርሽ፡

 

ሎሚ'ውን ነዚ ሓደጋ'ዚ ክሰግሩዎ ዘብቅዖም

ኣውራጃውን ክውንነትና፡ ከም ድልዱል

ጸኒሑ፤ እንተኾነ ግን፡ ኣብ መስርሕ 

ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ድማ፡ ብመልክዑ ፍልይ

ክኽተል ይረአ ኣሎ። ብምቕጻል እዚ 

 

2. ብሓንቲ  እምኒ ብዙሓት ኣዕዋፍ

ህዝብታት ኤርትራ ሃይማኖታውን ብሄራውን

ህዝብታት ኤርትራን ፖሎቲካዊ ሓይልታት

ክንዮው ልዑላዊት ኤርትራ ሰጊሩ ምስ

ብትምክሕቲ ዝተጎልበበ ኤርትራዊ ሃገራውነት

ከቕንዕ ዝተወጠነ ስልቲ'ውን እዩ። ሓደግኡ
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 እምኒ፡ ብዙሓት ኣዕዋፍ ናይ ምህራም፡ 

ከፋፊልካ ግዛእ ስልቲ፤ 

 ንእስ ዝበለ ጂኦግራፍያዊ ክሊ እትውንን፡ ውሑድ ህዝቢ

ስትራተጂያዊ ከባቢ ዝተደኮነት ብምዃና፡ ናይ ብዙሓት ልዕለ

መንግስታት ቆላሕታ ዝዓረፋ ኮይና መጺኣን ኣላን። ናይ ብሓቂ 

ብርክት ዝበላ ደሴታትን ዝሓቖፈት ሃገር ብምዃና፡ ንተደላይነታ

ኣውሮጳውያን መንግስታት እናብቀዐ፡ ብዙሓት ግዙኣት 

ኤርትራ'ውን፡ እዚ ዕድል'ዚ ክትረክብ ነበራ። ይኹን'ምበር ጂኦግራፍያዊ

ስለዝወደቐ፡ ፍትሓዊ ሕቶ ህዝብታትና ንምጉዕጻጽ ቀንዲ ጠንቂ

ሃይለ ስላሴ ኢትዮጵያን ንምምላእ፡ ዕድመ ግፍዓዊ መግዛእታዊ

ፌደረሽን ይኹን፡ ቀጺሉ ዝመጸ ኣስገዳዳዊ ምጽንባር ኤርትራ

ጥሙሕ'ዚ ዝነቅል'ምበር፡ ሓቀኛ ምርጫ ህዝብታትና ብምንባሩ

እንግሊዝ ጀሚሩ፡ ኣብ ዘበነ-ስርዓት ንጉስ ሃይለ-ስላሴን ፋሽስታዊ

ብዙሕነትናን ኣውራጃዊ ኣቃውማናን ብምምዝማዝ፡ ጉዕዞ

ኣይነበረን። እቶም ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነት ዝተጋደሉ መራሕቲ

ጥሙሖም ንምርዋይ ዝተኸተሉዎ ኣንፈት፡ ናብ ኣዕናዊ ኲናት

ዲሞክራስያውያን ተጋደልቲ ሂወት፡ ብኸንቱ ቀዚፉ እዩ። 

ክውንነት ህዝብታታ ብሓደ ሸነኽ፡ ተባሃጊ ጂኦግራፍያዊ ኣከዋውናኣ

ክትከውን ዝሓለፈቶ መስርሕ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ፡ ዝተኸፈለ መስዋእቲ

ናይ ውሽጢ ተበለጽትን፡ ሰላምን ቅሳነትን ረኺብና፡ ኣብ

ከይንምርሽ፡ ከበድቲ ብደሆታት ክጓኑፉና ጸኒሖም እዮም።

ዘብቅዖም ንቕሓት ስለዘይደርዑ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ንሃይማኖታዊ፣

ድልዱል መሕብኢ ዕርዲ እናተጠቐመ፡ ጸቢብ ፖሎቲካዊ ኣጀንደኡ

 ተሪር መኸተ ህዝብታትናን ተቓለስቲ ሓይልታትን እናጋጠሞ

ፍልይ ዝበለ፡ ግን ድማ ካብ'ቶም ዝሓለፉ ብትሕዝቶ 

 ስልቲ'ዚ ዝግለጸሉ መልክዕ ናብ ምርኣይ ንእቶ። 

ኣዕዋፍ ናይ ምህራም ስልቲ፦  እዚ ብዝተራቐቐ 

ብሄራውን ብዙሕነታዊ ክውንነትን ኣውራጃዊ ኣቃውማን

ሓይልታት ተቓውሞን ንምዝራግን ንምልሕላሕን ዝተወጠነ

ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘሎና ሕውነታዊ ዝምድናን ጥዑይ

ሃገራውነት ብምጉህሃር፡ ጽልእን ቅርሕንት ብምብራዕ፡ ቀልቢ

ሓደግኡ ድማ፡ ኣብ ባይታ ጎሊሁ ይረአ ኣሎ። ኣየኖት

 

 

 

ህዝቢ ዝሓቖፈት ሃገር እያ። 

ልዕለ ሓያላን ይኹን ናይ 

 ድማ፡ ናይ 1000 ኪ.ሜ. 

ንተደላይነታ ኣዝዩ ከምዘዕዘዞ 

 ዝነበራ ሃገራት ኣፍሪቃ 

ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣኣ 

ጠንቂ ኮይኑ እዩ፤  ምእንቲ 

መግዛእታዊ ጭቆና ክቕጽል 

ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ፡ ብዘይ 

ብምንባሩ ኣይኮነን።  

ፋሽስታዊ ስርዓት መንግስቱ 

ጉዕዞ ናጽነታዊ ተጋድሎና 

መራሕቲ ሰውራ ከይተረፉ፡ 

ኲናት ሕድሕድ ዳሪጉ፡ ናይ 

ኣከዋውናኣ ድማ በቲ ካልእ 

መስዋእቲ ድማ፡ ብጣዕሚ 

ኣብ ትሕቲ ስጡም ሃገራዊ 

እዮም። 

ንሃይማኖታዊ፣ ብሄራውን 

ኣጀንደኡ ከተግብር ክፍትን 

እናጋጠሞ መጺኡ ኣሎ።  

 ዘይፍለ፡ ሓደገኛ ስልቲ 

 መንገዲ ዝተማህዘ፡ ናይ 

ኣቃውማን ብምምዝማዝ፡ ሓድነት 

ዝተወጠነ ጥራሕ ኣይኮነን፤ 

ጥዑይ ጉርብትናን ብምህራም፡ 

ቀልቢ ህዝብታትና ናብ ደገ 

ኣየኖት እዮም ትብሉ ትኾኑ። 
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ንሳቶም፡ መዋእል ዝሓለፎም፡ ህዝብታትና ድሕሪ መሪርን ነዊሕን ናጽነታዊ ተጋድሎኦም፡ ብመንገዲ ሪፈንደም 

ብድምጾም ዝሰገሩዎም፡ ኣግኣዝያናውን ናይ ትግራይ ትግርኚ ኣረኣእያታት እዮም። እዞም ኣረኣእያታት'ዚኦም፡ 

ብሓደ እዋን ዝተደርበዩ ቁምቡላታት ኣይኮኑን።  

 

ደለይቲ ለውጢ ህዝብታትናን ፖሎቲካዊ ሓይልታት ለውጥን፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳያስ፡ ቅልጽሞም ኣብ 

ሓደ መስርዕ እናወሃሃዱ ድምጺ ተቓውሞኦም ከስምዑ ካብ ዝጀመሩሉ እዋን፡ ብቤት ጽሕፈት ምርምርን መጽናዕትን 

ህግደፍ ዝምእከል፡ ኣብ ሞንጎ ደለይቲ ለውጢ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ መንእሰያት ድማ ብፍላይ፡ ከምኡ'ውን ናይ 

ሓይልታት ተቓውሞ ውሽጣዊ ሓድነት ንምብታን ዝዓለሙ ኣጀንዳታት ብምቕራጽ፡ ብቐንዱ ኣብ ዓውዲ ፓልቶክ  

ሶሊኾም ብምእታው፡ እቲ መድረኽ'ቲ ዓውዲ ቆይቊን ዘይምርድዳእን ክኸውን ኣበርቲዖም ከምዝተረባረቡ ናይ ቀረባ 

እዋን ተዘክሮና እዩ። እዚ ወፍሪ'ዚ፡ ብሕቡእ ሽም ዝጽውዑ፣ ጸላእቲ ህግደፍ መሲሎም ብዝተዋፈሩ፣ ናይ ምምዳር 

ዓቕሚ ዘለዎም ውልቀ ሰባት፡ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ እናመደሩ፡ ግን ከኣ ኣብ ክሊ ደምበ ተቓውሞ ዝረኣዩ 

ድኽመታት ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ላዕለዎት መራሕቲ ውድባት ድማ ብፍላይ፡ ኣነጻጺሮም ከም ሕሱም 

ብምጥቃዕ፡ ደለይቲ ለውጢ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ዓሚቕ ምድንጋር ክጥሕሉን፡ ናብ 

ሽኻል ኣልቦ ሃለውለው ክኣትዉን ተረባሪቦም። በዚ ምኽንያት፡ ኣብ ንጡፋት ተሳተፍቲ ፓልቶክ ዝዓረፈ በሰላ ቀሊል 

ኣይኮነን።  

 

እንተኾነ ግን፡ እቲ ብሕቡእ ሽም ውልቀ ሰባት ዝተኻየደ ናይ ምዝራግ ወፍሪ፡ ዕላምኡ መሊኡ ከዕውት ስለዘይከኣለ፡ 

ብወይጦ ተስፋጽየን ዝምራሕ ጥሩፍ ኣግኣዝያናዊ ምንቅስቓስ ብምጅማር፡ ኣብ ሞንጎ ህዝብታትናን ሓይልታት 

ተቓውሞን ሕንፍሽፍሽን ዘይምትእምማንን ክሰፍን ተንቀሳቒሱ። እዚ ጥሩፍ ኣግኣዝያናዊ ምንቅስቓስ'ዚ፡ በቲ ካብ 

ቤት-ጽሕፈት መጽናዕትን ምርምርን ህግደፍ ዝተዋፈረ ካድር ተስፋጼን እናተመርሐ፡ መዋእል ዝሰገሮ ኣግኣዝያናዊ 

ኣረኣእያ፡ ብዝኸፍአ ብልሒ ብምቅላሕ፡ ኣብ ሞንጎ ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትናን እስልምናን ኤርትራ 

ዘይምትእምማን ንምፍጣር ተዋፊሩ። እቲ ኣቐዲሙ ብሰንኪ ጉጅለ ኢሳያስ ዝተኸተሎ ፖሊሲ፡ ኣብ ልዕሊ ትግርኛ 

ክርስትያን ምጥርጣር ኣሕዲሩ ዝነበረ ኣማኒ ሃይማኖት እስልምና፡ በዚ ናይ ተቓውሞ ካባ ዝለበሰ፡ ጥሩፍን ኣዕናውን 

ኣግኣዝያናዊ ምንቅስቓስ፡ ጥርጣሬታቱ ክዛይድ ኮይኑ። ምኽንያቱ ኣግኣዝያናዊ ምንቅስቓስ ንህዝቢ ክርስትያን ዓንዲ 

ማእከል ገይሩ፡ ንኣመንቲ እስልምናን ካልኦት ብሄራትናን ክብሪ ዘይህብ፡ ኣብ ገዛእ ሃገሮም ከም ጓናታት ክስመዖም 

ዝገብር ሓደገኛ ምንቅስቓስ ስለዝኾነ እዩ። በቲ ካልእ ድማ፡ እዚ ጥሩፍ ኣግኣዝያናዊ ምንቅስቓስ'ዚ፡ ንኤርትራዊ 

ናጽነትን ልዑላውነትን ብምስባር፡ ምስ ሓደ ሓደ ክልላት ኢትዮጵያ፡ ሓድሽ ሃገራዊ መንግስታዊ ቅርጺ ክፈጥር 

ዝሓልም እዩ። ብምዃኑ ድማ፡ ንገለ-ገለ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ክሳተፉ ዝጸንሑ፡ ግን ድማ ኣብ መራሕቶም ተስፋ 

ዝቖረጹ ኤርትራውያንን፡ ብውሽጣዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ዕግበቶም እናነከዩ ዝመጹ ሓደ-ሓደ ሙሁራት ተጋሩን 

ስለዝተጸንበሩዎ፡ ነቲ ኣብ ናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ጽኑዕ እምነት ዘለዎ፡ ቀንዲ ጸገሙ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስን 

ስርዓተ ኣገዛዝኣኡን ጥራሕ ምዃኑ ኣሚኑ ክቃለስ ዝጸንሐ ህዝብናን ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን፡ ዘደናግርን 

ውሽጣዊ ምትእምማን ዘላሕልሕን ኩነታት ክምዕብል ተራእዩ።  

 

ብሓጺሩ ንምግላጽ ዝከኣል፡ ብቐንዱ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን ዝተሃንደሰ ሓደገኛ ስልቲ፡ ካባ ተቓውሞ 

ዝለበሱ ልኡኻቱን፡ ብላዕለዋይ መልክዕ ናይ'ዚ ጭርሖ'ዚ ጎምጅዮም ዝተሓወሱዎ ውሱናት ኤርትራውያንን ሓደ ሓደ 

ተጋሩን ብዘካየዱዎ ወፈራ፡ ኣብ ብዙሕነታዊ ሓድነት ህዝብታትናን ፖሎቲካዊ ሓይልታትናን ዘዕረፎ በሰላ፡ ገና 

መሊኡ ኣይሓወየን፤ ምስ ተጋሩ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ድማ፡ ናይ ቅርሕትን ምትፍናን ሃዋሁው ንምዕራግ ክስራሓሉ 

ጸኒሑ ኣሎ።  

 

ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ እቲ ብተስፋጼን ዝምራሕ ዝነበረ ኣዝዩ ጥሩፍ ኣግኣዝያናዊ ምንቅስቓስ፡ ህግደፋዊ ካብኡ እናተቐልዐ፡ 

እናኣረገ ክኸይድ እንከሎ፡ ሓደ-ሓደ ወገናት፡ ነቲ ዝበልሐ ግናይ ጫፋቱ ኣሪምና ኢሎም፡ ግን ከኣ፡ ንልዑላውነትን 

ናጽነትን ህዝብታት ኤርትራ ዝጻረር፡ ንኻልኦት ብሄራትን እምነታትን ግቡእ ክብሪ ዘይህብ ኣግኣዝያናዊ ኣረኣእያ 

ሒዞም፡ ፖሎቲካዊ ዕምሪ ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ብተግባር ዘናውሕ ምንቅስቓስ የካይዱ ምህላዎም ንዕዘብ ኣሎና። 

 

ርእሰ-ፋሽሽት ኢሳያስ፡ ጉጅላዊ ፖሎቲካዊ ስልጣኑን ናይ ውልቀ ዝንኡን ንምዕቃብ፡ ብዋጋ ልዑላውነትን ናጽነትን 

ሃገርና ክጣላዕ ሕፍር ከምዘይብል፡ ኣብ ጽባሕ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየዶም መገሻታት ዓው ኢሉ 
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ከቃልሖ ተኸታቲልና ኢና። ምእንቲ ክብሩን ስልጣኑን፡ ቀዋሚ መሓዛ ዝባሃል ዘይብሉ፡ ከም ነፋሒቶ ሕብሩ 

እናለዋወጠ ከምዝኸይድ ኣብ ባይታ ዝረአ ምንቅስቓሳቱ ግብራዊ መግለጺታት እዮም። ምስ መንግስቲ ኢራን ዝነበሮ 

ናይ ክድምና ዝምድና ጠንጢኑ፡ ኣብ ሓንቲ ረፋድ፡ ምስ'ቲ ብስዑዲ ዝምራሕ፡ ኣንጻር ሓይሊ ሑቲ የመን ዘቕነዐ 

ጥምረት ወታሃደራት ኣዕራብ፡ ክመሓዞ ሕንኽ ከምዘይብሎ ኣረጋጊጽና ኢና። ስለዚ ድማ፡ እቲ ብሽም ኣግኣዝያናዊ 

ኣረኣእያ፡ ዝተወሃቦ ናይ ምዝራግ ተልእኾ  ክፍጽም ዝጸንሐ ጥሩፍን ኣዕናውን ምንቅስቓስ፡ እናተቓልዐን እናኣረገን 

ምስ ከደ፡ ካልእ መልክዕ ናይ ምዝራግ ተልእኾ ዘለዎ ምንቅስቓስ ካብ ምእላም፡ ዓዲ ከምዘይውዕል ዘይሰሓት ነበረ። 

እቲ ዝተገመተ ድማ፡ ብዝተራቐቐ መንገዲ፡ ካባ ደለይቲ ለውጢ ዝተጎልበቡ፣ ናይ ትግራይ ትግርኚ ኣረኣእያ 

ተሓንጊጦም ክዋፈሩ ንዕዘብ ኣሎና። ከም ሓቂ፡ ኣረኣእያ ትግራይ ትግርኚ፡ ካብ ኣግኣዝያናዊ ምንቅስቓስ ብመሰረቱ 

ዝተፈለየ ዘይኮነስ፡ ናቱ መቐጸልታ እዩ ክባሃል ይከኣል። 

 

ኣብ ሕሉፍ ተሞኩሮና፡ ኣብ ዘበነ ሓምሳታት ከባቢ፡ ናይ ትግራይ ትግርኚ ኣረኣእያ ተቐልቂሉ ምንባሩ ኣብ ታሪኽና 

ዝተሰነደ እዩ። እንተኾነ ግን፡ ብህዝብታት ኤርትራ ተደማጽነት ስለዘይረኸበ፡ ተሰጊሩ ዝተሓለፈ እዩ። ብተግባር ድማ፡ 

ህዝብታትና ን30 ዓመታት ነዊሕን መሪርን ናጽነታዊ ተጋድሎ ኣካይዶም፡ ንሃገሮም ካብ ባዕዳዊ መንግዛእቲ 

ኢትዮጵያ ብሓይሊ ብረት ሓራ ብምግባር፡ ብህዝበ ውሳኔ  'እወ ንናጽነት' ኣድሚጾም፡ ነቲ ዝሓለፈ ኣረጊት ምዕራፍ 

መዕጸዊ ገይሮሙሉ እዮም። እቲ ብሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪቃን ይኹን ካልኦት ዓለማዊ ይኹና 

ኣህጉራዊ ትካላት፡ ኣፍልጦን ተቐባልነትን ዝረኸበ ልዑላውነትን ናጽነትን ሃገርና፡ ንድሕሪት ምምላስ ክም ዘይከኣል 

ዘጠራጥር ኣይኮነን።  

 

እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ ደኣ፡ ንምንታይ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ነዚ ርእይቶ'ዚ ኣዋዲዱ፣ ወዲቡ፡ ብስዉር መንገዲ 

ይመርሖን የንቀሳቕሶን ኣሎ ዝብል ሕቶ ክላዓል ይኽእል እዩ። ዕላምኡ ስዉር ኣይኮነን፤ ካብ'ቲ ብሽም ኣግኣዝያናዊ 

ምንቅስቓስ፡ ኣብ ሓድነት ህዝብታትናን ፖሎቲካዊ ሓይልታትናን ጥራሕ ከይተሓጽረ፡ ምስ ህዝቢ ትግራይን ውድቡ 

ህወሓትን ዘሎና ዘይዕጸፍ፡ ሕውነታውን ስትራተጂያውን ዝምድና፡ ንምልሕላሕ ዝዓለመ ምዃኑ ንምግንዛብ፡ ዓሚቕ 

ኳዕቲ ዘድልዮ ኣይኮነን። ነዚ ኣረኣእያታት'ዚ ተሓንጊጦም ዝዋፈሩ ዘለዉ ሕቡኣት ወይጦታት ኢሳያስን፡ በዚ 

ርእይቶ'ዚ ልቦም ዝተሰልበ ወገናትን፡ ኣብ ሾሻል ሚድያ ዘካይዱዎ ዘለዉ ወፈራ፡ ኣብ ሓቀኛታት ደለይቲ ለውጢ 

ኤርትራውያን ዝፈጥሩዎ ዘለዉ ነድሪ ድማ፡ ንከታተሎ ኣሎና።  

 

ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ነቲ ባዕሎም ዝሃንደሱዎ ሓደገኛ ኣረኣእያ፡ ተገልቢጦም፡ ብወይጦታቶም 

ብምቅዋም፡ እሙናት ተሓለቕቲ ኤርትራዊ ሃገርነት ተመሲሎም፡ ኣብ ሞንጎ ህዝብታትናን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን 

ይኹን፡ ምስ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ዘሎና ዝምድና ንምልሕላሕ፡ መመሊሶም ቤንዚን እናነስነሱ ከባርዑዎ ጽዑቕ 

ጻዕሪ ከካይዱ ንከታተሎም ንርከብ። እዚ ስዉር ምንቅስቓስ'ዚ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳያስ ብህዝብታትና ተኻዒቡ፡ 

ብናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ናብ'ታ ዘይትተርፎ ዓሟቕ ጉድጓድ ክጎሓፍ፡ ውዑይ ቃልሲ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን፡ ነዚ 

ማዕበል'ዚ ንምዕጻፍን ኣንፈቱ ንምስሓትን ዘካይዶ ዘሎ፡ ርኹስን ውዲተኛን፡ ዝነደየ ምንቅስቓስ እዩ። 

 

3. መጠቓለሊ፥ ኣብ ላዕሊ ብዝርዝር ክንጠቕሶ ከምዝጸናሕና፡ እቲ ኣብ ሜዳ ዝተራእየ ሓድነት ተጋደልትን 

ህዝብን ብምልሕላሕ፡ እሙናት ኣገልገልቲ ኢሳያስን ጉጅልኡን ንምምልማል ዝተፈጸመ ሸርሒ ንጎድኒ ገዲፍና፡ 

ኣብ'ዘን ዝሓለፋ ልዕሊ 28 ዓመታት፡ እዚ ጉጅለ'ዚ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝብታታን ዝፈጸሞ ማእለያ ዘይብሉ 

በደል፡ ዘድምዕ ህዝባዊ ተቓውሞ ከየጋጠሞ ክሳብ'ዚ ቀረባ እዋን ጸኒሑ ዘሎ፡ እቲ ቀንዲ ምኽንያት፡ እዚ ብዝተፈላለዩ 

ስልትታት ዝግለጽ፡ ፈላሊኻ ናይ ምግዛእ መርሆ ምዃኑ፡ ብግቡእ ክንግንዘቦ ይህልወና። 

 

ህዝብታትናን ፖሎቲካዊ ሓይልታት ደለይቲ ለውጥን፡ ነዚ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ዝግለጽ፡ መርዛም ዝኾነ ናይ 

ፈላሊኻ ግዛእ ስልቲ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ብዕምቆት ብምልላይ፡ ሓድነቶም ኣጠናኺሮም ክቃለሱዎ 

እንተዘይበቒዖም፡ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ብዓወት ክዛዘም ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት እዩ። 

ምኽንያቱ ቃልሲ ህዝብታትና ካብ ድልዱል ሃገራዊ ሓድነት ወጻኢ ክዕወት ዘይሕሰብ እዩ። ኣብ'ዞም ዝሓለፉ ልዕሊ 

28 ዓመታት፡ ሓድነት ህዝብታትናን ፖሎቲካዊ ሓይልታቱን ኣብ ከቢድ ፈተና ወዲቑ ዝጸንሐን፡ ሎሚ'ውን መሊኡ 

ዘይተገላገለ ዘሎ፡ ናይ'ዚ ጉጅለ'ዚ ዝተራቐቑ ናይ ፈላሊኻ ምግዛእ ስልትታት ብብቕዓት ኣለሊና፡ ባይታ ክንከልኦምን 
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ክንስዕሮምን ስለዘይከኣልና እዮም። ነዞም ሸርሕታት'ዚኦም፡ ብንቕሓትን ብብቕዓትን መኪትና፡ ተዘሪኦም ዝቦቕሉሉ 

ባይታ ክነምክኖ እንተበቒዕና፡ ብሓይሊ፣ ብራዕድን ሽበራን ኣቢሉ፡ ርእሲ ህዝብታትና ብምድናን፡ ዕድመ ስልጣኑ 

ንምንዋሕ ከካይዶ ዝጸንሐ ጻዕሪ፡ ነዊሕ ዕምሪ ክረክብ ከምዘይክእል ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዝኾነ'ውን፡ ኣብ ክሊ 

ብዙሕነታዊ ክውንነትና ሓድነት ህዝብታት ኤርትራ ብምሕላውን ብምድልዳልን፡ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና 

ንምዕቃብ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን ንምቅባጽ፡ ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ ክነካይድ ኣብ ንጥለበሉ ወቕቲ 

ንርከብ። ውድብና ሰደግኤን ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባርና፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)ን፡ ናይ ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ 

ሓደገኛ ፈላሊኻ ግዛእ ስልቲ ዝግለጸሎም መልክዓት ብዘይ ምሕረት ብምቅላዕ፡ ብብቕዓት ንምምካትን ንምስዓርን፡ 

ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ድሉዋት እዮም፡፡ 

 

ቤት-ጽሕፈት ዜናን ባህልን 

ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) 

ወርሒ ጥቅምቲ 2019        


