
 

 

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 

መግለጺ  ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) 
ብምኽንያት መቕዘፍቲ ኤርትራውያን ኣብ  ላምፐዱዛ። 

  
ኣሰቓቒ መቕዘፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ላምፐዱዛ፡ 03 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም. ካብ ዘጋጥም እነሆ ንመበል 6ይ-ዓመት ንዝክር ኣሎና። እዛ 
ዕለት'ዚኣ ብሰንኪ'ቲ ዝወረደ ዘስካሕክሕ ፍጻመ፡ 'ጸልማት  ማዓልቲ ' እናተባሃለት ተሰይማ እያ። ናይ ብሓቂ ድማ፡ ኣብ ታሪኽ 
ህዝብታት ኤርትራ እታ ዝኸፍአ ጸልማት መዓልቲ ምባል ይከኣል እዩ።  
 
ብሰንኪ ፋሽስታዊ ኣገዛዝኣ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ገዛእ ሃገሮምን ማይ ቤቶምን ተረጋጊኦም ናይ ምንባር ተስፈኦም ማህሚኑ፡ መዋጽኦ 
እንተረኸብና ኢሎም፡ ርሑቕ ስደት እናማዕደዉ፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ፡ ኣብ ዝተሰቐሉዋ ጀልባ ብዘጋጠመ ሃንደበታዊ ባርዕ ሓዊ፡ ልዕሊ 
365 ወገናትና፡ ሓንቲ ካብኦም ወይዘሮ ሄለን ምስ ሰለስተ ዕሸላት ህጻውንቲ ደቃን፡ ንኣሰቓቒ ቅዝፈት ዝተቓልዑላ ጸልማት ዕለት እያ። 
 
እዞም ኣብ ላምፐዱዛ ዝሃለቑ ወገናት፡ ካብ'ቲ ዘጋጠሞም ንዓለም ብዓለሙ ዘሰከሐ መቕዘፍቲ ዘይንእስ፡ እቲ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ 
ዝተወሃቦም ዘስደምም ግብረ መልሲ እዩ። ''ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት'' ብምባል ካብ ተሓታትነት ክሃድም ምፍታኑ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ 
ናብ መሬት ዓዶም ኣትዮም፡ ንቡር ሓመድ ድበ ዝረኽቡሉ ዕድል ከልኪሉ፡ ኣብ ጊዝያዊ መጽንሒ ጉድጓድ ክድበዩ ኮይኖም ምህላዎም 
እዩ። እዚ መወዳድርቲ ኣልቦ ፋሽስታዊ ተግባር'ዚ፡ ነቶም ሂወቶም ዝሰኣኑ ወገናት ከረኻኽበሎም ኢሉ ኣይኮነን። ንሳ'ቶም'ሞ ሂወቶም 
ስኢኖም ንዘልኣለም ተሰናቢቶም'ዮም፤ ኣይርእዩዎ፡ ኣይሰምዑዎ፤ እንታይ ደኣ? ዕላምኡ ከም ጸሓይ ቀትሪ ብሩህ እዩ፤ ንመላእ ህዝብታት 
ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንወለዶምን መቕርብ ኣዝማዶምን ድማ ብፍላይ፡ በሰልኡ ብቐሊሉ ክሓዊ ዘይክእል ስነ-ኣእሙሮኣዊ መቕጻዕቲ 
ንምውራድ ዝዓለመ፡ ወትሩ ካብ ሕልናና ዘይሕከኽ ኣረሜናዊ ውሳኔ እዩ፡፡ እዚ ኣረሜናዊ ተግባር'ዚ፡ በቶም ተቓሊስና ዝሰዓርናዮም፡ 
ዝሓለፉ ባዕዳውያን ገዛእቲ'ውን ወሪዱ ዘይፈልጥ፡ ኣብ ዘበነ ኣገዛዝኣ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ 
ዝፍጸም ዘሎ ካብ ሰብኣውነት ኣዝዩ ዝረሓቐ ፋሽስታዊ ጭካነ እዩ። እዚ ኣብ ሑቖ ህዝብታትና ተኾዲጩ ብመስዋእትን መቑሰልትን 
ጀጋኑ ሓርበኛታት፡ ናብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ዝበቕዐ፡ ኤርትራዊ ስጋን ደምን ዝለበሰ ሓይሊ፡ ንምንታይ ከም'ዚ ዓይነት ደረት ዝሓለፎ 
ጭካነ እናፈጸመ መጺኡ ዝብል ሕቶ ኣልዒልና ክንምልስን ንዕኡ ዝመጣጠን ግብረ-መልሲ ክንህብን ይጠልብ፡፡ 
 
ኣብ ዘበነ ኣገዛዝኣ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ፡ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ጸሓይ ዝወቕዖምን ብጸልማት 
ዝተፈጸሙን፡ ዝተኣውየሎምን ዘይተኣውየሎምን ዘስካሕክሑ መቕዘፍቲታት እናወረዶም መጺኡ ኣሎ። ኣብ ማእከላይ ባሕሪ፡ ካብ 
ላምፐዱዛ ወጻኢ፡ በብእዋኑ እናጋጠመ ዝጸንሐ መቕዘፍቲ ቆጺርካ ዘይውዳእ፡ በብእዋኑ ዝቕጽል ዘሎ እዩ። ምድረ በዳታት ሰሃራን 
ሲናይን ክቖርጹ፡ ብጽምኢ ማይን ወቕዒ ጸሓይን፡ ኣብ መንገዲ ሑጻ ውሒጡዎም ዝተረፉ፣ ብደላሎ፡ ራሻይዳ፣ በደዊንን ተሓባበርቶም 
ልኡኻት ኢሳያስን፡ ሰብነቶም እናተጠብሐ፡ ውሽጣዊ ኣካላት ሰብነቶም እናተመዝሓቐ ንሕልፈት ዝተዳረጉ፡ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ 
ብዘስካሕክሕ ግፍዒ እናተቐጥቀጡ ዝተቐዝፉ፡ ብዙሓት እዮም። ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ሃገር፡ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ብምልጣፍ፡ 
ኣብ ሸላታት፣ ኮንተይነራትን ጎዳጉድን ተሞቑሖም ዝማስኑ ዘለዉን፡ ብምሒር መግረፍቲ ሂወቶም ስኢኖም፡ ብዘይ ኣውያት ብጸልማት 
ኣብ ጋህስታት ዝተደብዩ ወገናትና ቁጽሮም ንምግማት ኣጸጋሚ እዩ። ስለዝኾነ'ውን፡ ንመቕዘፍቲ ላምፐዱዛ ክንዝክር እንከሎና፡ 
ንኹሎም'ቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርቲታት ይኹን ኣብ ምድበዳታትን ማእከላይ ባሕርን ዝቕዘፉ ዘለዉ 
ወገናትና'ውን፡ ብሓባር እናዘከርና፡ ናይ'ዚ ኩሉ ህልቂት'ዚ ቀንዲ ተሓታቲ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ ብምዃኑ፡ ብምዑት 
ቃልሲ ንምውጋዱ ክነካይዶ ዝጸናሕናን ዘሎናን ዲሞክራስያዊ ተጋድሎ ብጽንዓትን ብተወፋይነትን ከም እንቕጽሎ ቃልና ብምሕዳስ 
እዩ። ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ቃልስና፡ ብወሳኒ ተሳትፎ ህዝብታትና፡ ብዓወት ከም ዝድምደም ድማ፡ ዘጠራጥር ኣይኮነን። 
 
ዝኽርን ክብርን ንኹሎም ሰማእታትና!! 
ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!! 
 
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ 
03 ጥቅምቲ 2019 ዓ.ም. 
 


