
ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ደምዳሚ መግለጺ 3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)

3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ኣብ ውሽጢ ወርሒ መጋቢት 2019
ተሰላሲሉ። ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ውድብና ኣብ ፍሉይ ዓለማዊ፣ ዞባዊ፣ ከባብያውን ሃገራውን ኩነታት ተኻይዱ።
ኣብ ዓለማዊ መዳይ ምስ እንርኢ፡ ኣብ ሞንጎ ልዕለ ሓያላን መንግስታት ሓያል ምንሕናሕ ዝረኣየሉ እዋን እዩ። ብኣሜሪካ
ዝምራሕ ምዕራባዊ ደምበ ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ኣብ ምብራቓዊ ከባቢ ድማ ብፍላይ ዘጋጠሞ ኪሳራ ንምኽሓስ፡ ምስ
ዞባውያን ጎብለላት ተዋዲዱ ዝለዓለ ምርብራብ ዘካይደሉ እዋን እዩ። ከም ውጽኢቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ሓድሽ ፖሎቲካዊ
ተርእዮ ዝተኸሰተሉ እዋን እዩ። ናይ ዞባ ማ/ምብራቕ ጎብለላት ኢና ዝብላ ሃገራት ኣዕራብ፡ ምስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገራት
ሓድሽ ፖሎቲካዊ ዝምድና መስሪተን፡ ጽልወአን ንምስፍሕፋሕ ዝረባረባሉ እዋን እዩ። ከም እኩብ ድምር ናይ'ዚ ድማ፡
ድሕሪ ውሳነ ኮምሽን ዶብ፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ን16 ዓመታት ተንጠልጢሉ ዝጸንሐ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት
ኩነታት፡ በቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2018 ዝተፈራረሙሉ ስምምዕ ሰላም ተዛምዳዊ ምርግጋእ ዝተራእየሉ እዋን እዩ።

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ካብ'ቲ ተሓቢኡሉ ዝጸንሐ ጸልማት በዓቲ ወጺኡ፡ ምስ መንግስታት ከባቢና ብዝሰርሖ
ዲፕሎማስያዊ ተዋስኦታት፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ን27 ዓመታት ኣውሪዱዎ ዝጸንሐን ሎሚ'ውን ቁንጣሮ ዘይተላዕሎ
ኩሉ መዳይ ኣደራዕ ጭቆና፡ ንምሽፋን ዝጽዕረሉ እዋን እዩ፤ በቲ ካልእ ድማ፡ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ኣብ ባይታ ከይተመልከተ፡
ምስ መንግስቲ ኢህወደግ ዘተ ዘይሕሰብ እዩ፡ ክብል ከምዘይጸንሐ፡ ካብ ጽባሕ ስምምዕ ሰላም ጀሚሩ፡ ንምምልካት ዶብ
ንጎድኒ ጎስዩ፡ ኣብ ልዕሊ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ከቢድ ሓደጋ ዘንጸላሉ ምስጢራዊ ርክባት ክገብርን ንክብሪ
ህዝብታትና ዘሕስሩ መደረታት ኣብ ዘስማዓሉ እዋን እዩ።

3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ፍሉይ ቱኽረት ሂቡ ዝተመያየጠሉ ቀንዲ ኣጀንዳ፡ ምስ ምፍርራም ስምምዕ ሰላም
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተኣሳሲሩ ዝማዕበለ ኩነታት እዩ። ምስ'ዚ ጉዳይ'ዚ ብዝተታሓሓዘ፡
ናይ ህዝብታትና ዝለዓለ ትጽቢት፡ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብቕልጡፍ ኣብ ባይታ ተተግቢሩ፡ ስምምዕ ሰላም ብዘተኣማምን
ዝወሓሰሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ነይሩ፤ ህዝብታትና፡ ንጉዳይ ዶብ፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት መናእሰያት ደቆም ዝገበሩሉ፣ ካብኡ
ንላዕሊ ኣካሎም ዝጎደለሉ፡ ብኣማኢት ኣሽሓት ድማ፡ ካብ ሙዉቕ መረቤቶም ተፈናቒሎም፡ ዛሕዛሕ ኢሎም ፎቖዱኡ
ዝተበተኑ፡ ምስ ምውሓስ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገሮም ብቐጥታ ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ፡ ብቐዳምነት ክዕመም ትጽቢት
ምሕዳሮም ግቡእ ምዃኑ ገምገመ። እንተኾነ ግን፡ እቲ ን16 ዓመታት ብውሳኔ ኮምሽን ዶብ ክምሕልን ክጥሕልን ዝጸንሐ
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ንምምልካት ዶብ ዕሽሽ ኢሉ ብምሕላፍ፡ ከም ንኡስ ጉዳይ ከቃልሎ፡ ንጸቢብ ውልቃውን
ጉጅላውን ጥሙሑ ብቐዳምነት ንምርዋይ፡ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብሓፈሻ፡ ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ድማ
ብፍላይ ክኣልሞም ዝጸንሐ ሸርሕታት፡ ኣብ ልዕሊ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ከቢድ ሓደጋ ከንጸላሉ ዝገብር ምዃኑ
ማ/ሽማግለ ሰደግኤ ገምገመ። እዚ ስርዓት'ዚ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ህወሓት ዓቝሩዎ ዝጸንሐ ቂምን ቅርሕንትን ሕኒኡ
ንምፍዳይ ይኹን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ጸቢብ ፖሎቲካውን ቁጠባውን ሒሳባቱ ንምርግጋጽ፡ ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት
ኤርትራ ዝኸፍአ ሓደጋ ከስዕብ ዝኽእል መቐላ ዕዮ ሒዙ፡ ተዋፊሩ ምጽንሑን ምህላዉን ኣስተውዓለ። ርእሰ ፋሽስት
ኢሳይያስን እቶም ብብረታዊ ተጋድሎና ዝሳዓርናዮም፡ ዳግም ዝተኣኻኸቡ ዘለዉ ተረፍ መረፍ ሓይልታት ትምክሕቲ
ኢትዮጵያን፡ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም፡ ብቐዳምነት ንህዝቢ ትግራይን ውድቡ ህወሓትን ብምድሃኽ፡ ንፌደራላዊ ስርዓትን
ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንምፍራስ ዘካይዱዎ ዘለዉ ምርብራብ፡ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርናን
ህዝብታትናን ብምግሃስ፡ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ንምጽንባር ዝዓለመ ምዃኑ ግንዛበኡ ኣቐመጠ፡፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን
ወይጦታቱን፡ ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ተዋዲዶም ከተግብሩዎ ዝዋፈሩሉ ዘሎዉ ርኹስ ዕላማ፡ ኣብ ልዕሊ

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ደምዳሚ መግለጺ 3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)

3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ኣብ ውሽጢ ወርሒ መጋቢት 2019
ተሰላሲሉ። ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ውድብና ኣብ ፍሉይ ዓለማዊ፣ ዞባዊ፣ ከባብያውን ሃገራውን ኩነታት ተኻይዱ።
ኣብ ዓለማዊ መዳይ ምስ እንርኢ፡ ኣብ ሞንጎ ልዕለ ሓያላን መንግስታት ሓያል ምንሕናሕ ዝረኣየሉ እዋን እዩ። ብኣሜሪካ
ዝምራሕ ምዕራባዊ ደምበ ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ኣብ ምብራቓዊ ከባቢ ድማ ብፍላይ ዘጋጠሞ ኪሳራ ንምኽሓስ፡ ምስ
ዞባውያን ጎብለላት ተዋዲዱ ዝለዓለ ምርብራብ ዘካይደሉ እዋን እዩ። ከም ውጽኢቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ሓድሽ ፖሎቲካዊ
ተርእዮ ዝተኸሰተሉ እዋን እዩ። ናይ ዞባ ማ/ምብራቕ ጎብለላት ኢና ዝብላ ሃገራት ኣዕራብ፡ ምስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገራት
ሓድሽ ፖሎቲካዊ ዝምድና መስሪተን፡ ጽልወአን ንምስፍሕፋሕ ዝረባረባሉ እዋን እዩ። ከም እኩብ ድምር ናይ'ዚ ድማ፡
ድሕሪ ውሳነ ኮምሽን ዶብ፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ን16 ዓመታት ተንጠልጢሉ ዝጸንሐ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት
ኩነታት፡ በቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2018 ዝተፈራረሙሉ ስምምዕ ሰላም ተዛምዳዊ ምርግጋእ ዝተራእየሉ እዋን እዩ።

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ካብ'ቲ ተሓቢኡሉ ዝጸንሐ ጸልማት በዓቲ ወጺኡ፡ ምስ መንግስታት ከባቢና ብዝሰርሖ
ዲፕሎማስያዊ ተዋስኦታት፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ን27 ዓመታት ኣውሪዱዎ ዝጸንሐን ሎሚ'ውን ቁንጣሮ ዘይተላዕሎ
ኩሉ መዳይ ኣደራዕ ጭቆና፡ ንምሽፋን ዝጽዕረሉ እዋን እዩ፤ በቲ ካልእ ድማ፡ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ኣብ ባይታ ከይተመልከተ፡
ምስ መንግስቲ ኢህወደግ ዘተ ዘይሕሰብ እዩ፡ ክብል ከምዘይጸንሐ፡ ካብ ጽባሕ ስምምዕ ሰላም ጀሚሩ፡ ንምምልካት ዶብ
ንጎድኒ ጎስዩ፡ ኣብ ልዕሊ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ከቢድ ሓደጋ ዘንጸላሉ ምስጢራዊ ርክባት ክገብርን ንክብሪ
ህዝብታትና ዘሕስሩ መደረታት ኣብ ዘስማዓሉ እዋን እዩ።

3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ፍሉይ ቱኽረት ሂቡ ዝተመያየጠሉ ቀንዲ ኣጀንዳ፡ ምስ ምፍርራም ስምምዕ ሰላም
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተኣሳሲሩ ዝማዕበለ ኩነታት እዩ። ምስ'ዚ ጉዳይ'ዚ ብዝተታሓሓዘ፡
ናይ ህዝብታትና ዝለዓለ ትጽቢት፡ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብቕልጡፍ ኣብ ባይታ ተተግቢሩ፡ ስምምዕ ሰላም ብዘተኣማምን
ዝወሓሰሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ነይሩ፤ ህዝብታትና፡ ንጉዳይ ዶብ፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት መናእሰያት ደቆም ዝገበሩሉ፣ ካብኡ
ንላዕሊ ኣካሎም ዝጎደለሉ፡ ብኣማኢት ኣሽሓት ድማ፡ ካብ ሙዉቕ መረቤቶም ተፈናቒሎም፡ ዛሕዛሕ ኢሎም ፎቖዱኡ
ዝተበተኑ፡ ምስ ምውሓስ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገሮም ብቐጥታ ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ፡ ብቐዳምነት ክዕመም ትጽቢት
ምሕዳሮም ግቡእ ምዃኑ ገምገመ። እንተኾነ ግን፡ እቲ ን16 ዓመታት ብውሳኔ ኮምሽን ዶብ ክምሕልን ክጥሕልን ዝጸንሐ
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ንምምልካት ዶብ ዕሽሽ ኢሉ ብምሕላፍ፡ ከም ንኡስ ጉዳይ ከቃልሎ፡ ንጸቢብ ውልቃውን
ጉጅላውን ጥሙሑ ብቐዳምነት ንምርዋይ፡ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብሓፈሻ፡ ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ድማ
ብፍላይ ክኣልሞም ዝጸንሐ ሸርሕታት፡ ኣብ ልዕሊ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ከቢድ ሓደጋ ከንጸላሉ ዝገብር ምዃኑ
ማ/ሽማግለ ሰደግኤ ገምገመ። እዚ ስርዓት'ዚ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ህወሓት ዓቝሩዎ ዝጸንሐ ቂምን ቅርሕንትን ሕኒኡ
ንምፍዳይ ይኹን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ጸቢብ ፖሎቲካውን ቁጠባውን ሒሳባቱ ንምርግጋጽ፡ ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት
ኤርትራ ዝኸፍአ ሓደጋ ከስዕብ ዝኽእል መቐላ ዕዮ ሒዙ፡ ተዋፊሩ ምጽንሑን ምህላዉን ኣስተውዓለ። ርእሰ ፋሽስት
ኢሳይያስን እቶም ብብረታዊ ተጋድሎና ዝሳዓርናዮም፡ ዳግም ዝተኣኻኸቡ ዘለዉ ተረፍ መረፍ ሓይልታት ትምክሕቲ
ኢትዮጵያን፡ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም፡ ብቐዳምነት ንህዝቢ ትግራይን ውድቡ ህወሓትን ብምድሃኽ፡ ንፌደራላዊ ስርዓትን
ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንምፍራስ ዘካይዱዎ ዘለዉ ምርብራብ፡ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርናን
ህዝብታትናን ብምግሃስ፡ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ንምጽንባር ዝዓለመ ምዃኑ ግንዛበኡ ኣቐመጠ፡፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን
ወይጦታቱን፡ ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ተዋዲዶም ከተግብሩዎ ዝዋፈሩሉ ዘሎዉ ርኹስ ዕላማ፡ ኣብ ልዕሊ

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ደምዳሚ መግለጺ 3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)

3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ኣብ ውሽጢ ወርሒ መጋቢት 2019
ተሰላሲሉ። ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ውድብና ኣብ ፍሉይ ዓለማዊ፣ ዞባዊ፣ ከባብያውን ሃገራውን ኩነታት ተኻይዱ።
ኣብ ዓለማዊ መዳይ ምስ እንርኢ፡ ኣብ ሞንጎ ልዕለ ሓያላን መንግስታት ሓያል ምንሕናሕ ዝረኣየሉ እዋን እዩ። ብኣሜሪካ
ዝምራሕ ምዕራባዊ ደምበ ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ኣብ ምብራቓዊ ከባቢ ድማ ብፍላይ ዘጋጠሞ ኪሳራ ንምኽሓስ፡ ምስ
ዞባውያን ጎብለላት ተዋዲዱ ዝለዓለ ምርብራብ ዘካይደሉ እዋን እዩ። ከም ውጽኢቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ሓድሽ ፖሎቲካዊ
ተርእዮ ዝተኸሰተሉ እዋን እዩ። ናይ ዞባ ማ/ምብራቕ ጎብለላት ኢና ዝብላ ሃገራት ኣዕራብ፡ ምስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገራት
ሓድሽ ፖሎቲካዊ ዝምድና መስሪተን፡ ጽልወአን ንምስፍሕፋሕ ዝረባረባሉ እዋን እዩ። ከም እኩብ ድምር ናይ'ዚ ድማ፡
ድሕሪ ውሳነ ኮምሽን ዶብ፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ን16 ዓመታት ተንጠልጢሉ ዝጸንሐ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት
ኩነታት፡ በቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2018 ዝተፈራረሙሉ ስምምዕ ሰላም ተዛምዳዊ ምርግጋእ ዝተራእየሉ እዋን እዩ።

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ካብ'ቲ ተሓቢኡሉ ዝጸንሐ ጸልማት በዓቲ ወጺኡ፡ ምስ መንግስታት ከባቢና ብዝሰርሖ
ዲፕሎማስያዊ ተዋስኦታት፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ን27 ዓመታት ኣውሪዱዎ ዝጸንሐን ሎሚ'ውን ቁንጣሮ ዘይተላዕሎ
ኩሉ መዳይ ኣደራዕ ጭቆና፡ ንምሽፋን ዝጽዕረሉ እዋን እዩ፤ በቲ ካልእ ድማ፡ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ኣብ ባይታ ከይተመልከተ፡
ምስ መንግስቲ ኢህወደግ ዘተ ዘይሕሰብ እዩ፡ ክብል ከምዘይጸንሐ፡ ካብ ጽባሕ ስምምዕ ሰላም ጀሚሩ፡ ንምምልካት ዶብ
ንጎድኒ ጎስዩ፡ ኣብ ልዕሊ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ከቢድ ሓደጋ ዘንጸላሉ ምስጢራዊ ርክባት ክገብርን ንክብሪ
ህዝብታትና ዘሕስሩ መደረታት ኣብ ዘስማዓሉ እዋን እዩ።

3ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ፍሉይ ቱኽረት ሂቡ ዝተመያየጠሉ ቀንዲ ኣጀንዳ፡ ምስ ምፍርራም ስምምዕ ሰላም
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተኣሳሲሩ ዝማዕበለ ኩነታት እዩ። ምስ'ዚ ጉዳይ'ዚ ብዝተታሓሓዘ፡
ናይ ህዝብታትና ዝለዓለ ትጽቢት፡ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብቕልጡፍ ኣብ ባይታ ተተግቢሩ፡ ስምምዕ ሰላም ብዘተኣማምን
ዝወሓሰሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ ነይሩ፤ ህዝብታትና፡ ንጉዳይ ዶብ፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት መናእሰያት ደቆም ዝገበሩሉ፣ ካብኡ
ንላዕሊ ኣካሎም ዝጎደለሉ፡ ብኣማኢት ኣሽሓት ድማ፡ ካብ ሙዉቕ መረቤቶም ተፈናቒሎም፡ ዛሕዛሕ ኢሎም ፎቖዱኡ
ዝተበተኑ፡ ምስ ምውሓስ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገሮም ብቐጥታ ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ፡ ብቐዳምነት ክዕመም ትጽቢት
ምሕዳሮም ግቡእ ምዃኑ ገምገመ። እንተኾነ ግን፡ እቲ ን16 ዓመታት ብውሳኔ ኮምሽን ዶብ ክምሕልን ክጥሕልን ዝጸንሐ
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ንምምልካት ዶብ ዕሽሽ ኢሉ ብምሕላፍ፡ ከም ንኡስ ጉዳይ ከቃልሎ፡ ንጸቢብ ውልቃውን
ጉጅላውን ጥሙሑ ብቐዳምነት ንምርዋይ፡ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብሓፈሻ፡ ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ድማ
ብፍላይ ክኣልሞም ዝጸንሐ ሸርሕታት፡ ኣብ ልዕሊ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ከቢድ ሓደጋ ከንጸላሉ ዝገብር ምዃኑ
ማ/ሽማግለ ሰደግኤ ገምገመ። እዚ ስርዓት'ዚ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ህወሓት ዓቝሩዎ ዝጸንሐ ቂምን ቅርሕንትን ሕኒኡ
ንምፍዳይ ይኹን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ጸቢብ ፖሎቲካውን ቁጠባውን ሒሳባቱ ንምርግጋጽ፡ ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት
ኤርትራ ዝኸፍአ ሓደጋ ከስዕብ ዝኽእል መቐላ ዕዮ ሒዙ፡ ተዋፊሩ ምጽንሑን ምህላዉን ኣስተውዓለ። ርእሰ ፋሽስት
ኢሳይያስን እቶም ብብረታዊ ተጋድሎና ዝሳዓርናዮም፡ ዳግም ዝተኣኻኸቡ ዘለዉ ተረፍ መረፍ ሓይልታት ትምክሕቲ
ኢትዮጵያን፡ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም፡ ብቐዳምነት ንህዝቢ ትግራይን ውድቡ ህወሓትን ብምድሃኽ፡ ንፌደራላዊ ስርዓትን
ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንምፍራስ ዘካይዱዎ ዘለዉ ምርብራብ፡ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርናን
ህዝብታትናን ብምግሃስ፡ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ንምጽንባር ዝዓለመ ምዃኑ ግንዛበኡ ኣቐመጠ፡፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን
ወይጦታቱን፡ ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ተዋዲዶም ከተግብሩዎ ዝዋፈሩሉ ዘሎዉ ርኹስ ዕላማ፡ ኣብ ልዕሊ



ህዝብታትና ዘውርዶ ሓደጋ ከይቃላዕን፡ ሓያል መኸተ ከየጋጥሞን ብምስጋእ፡ ህዝብታትና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን
ህወሓትን፡ መንፈስ ጽልእን ምጥርጣርን ንምዝራእ፡ ብሓደ ሸነኽ ዝተኸፈተ ዶብ ብሃንደበት ብምዕጻው ይኹን በቲ ካልእ
ከይተሓሰበ ብምኽፋት፡ ከምኡ'ውን ዝተፈላለዩ ስልትታት እናተኸተሉ ብመንገዲ መራኸቢ ሓፋሽ (Social Media)፡ ወግሐ
ጸብሐ ከካይዱዎ ዝጸንሑን ዘለዉን ሰንካም ወፈራ፡ ብዕምቆት ገምገመ። ስለዝኾነ'ውን ናይ ሃገርና ልዑላውነትን ናጽነትን
ብዘተኣማምን ንምውሓስ፡ ከም ህዝብን ሃገርን ቀጻልነትና ንምርግጋጽ፡ ነዚ ዝእለም ዘሎ ሓደገኛ ሸርሒ፡ ብርሑቑ
ንምብርዓን፡ ምስ ህዝቢ ትግራይን ዲሞክራስያውያን ሓይልታት ኢትዮጵያን ዓቕምታትና ብምውህሃድ ክንገጥሞ ከምዝግባእ
ኣመልከተ።

ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ኣብ 3ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ ብዕምቆትን ብስፍሓትን ዝተመያየጠሉ ኣርእስቲ ህሉው ኩነታት ህዝብታትናን
ሓይልታት ተቓውሞናን ብዝምልከት እዩ። ህዝብታትና ኣብ'ዞም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ብሓፈሻ፡ ኣብ'ተን ዳሕረዎት 20
ዓመታት ድማ ብፍላይ፡ ዘሕለፉዎ ሓሳረ መከራን ውርደትን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ልዑላውነትን ናጽነትን ሃገሮም ኣብ ከቢድ
ሓደጋ ክወድቕ ዝገብር ዘሎ ቀንዲ ተሓታቲ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምዃኑ ኣብ ዝተገንዘቡሉ እዋን በጺሕና ምህላውና
ኣረጋገጸ። ብህዝብታትና ብኹሉ መዳይ ዝረአ ዘሎ ቁጠዐን ደጊም ይኣክል ዝብል ሕራነን፡ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ዉህሉል
ተሞኩሮ ውጽኢት ምዃኑ ገምገመ። ነዚ ዝምዕብል ዘሎ ዉዑይ ናይ ቃልሲ መንፈስን ህዝባዊ ምልዕዓልን ናብ ዝበረኸ ደረጃ
ክድይብን ብዓወት ህዝብታትና ክዛዘምን፡ ነባራትን ሓደስትን ፖሎቲካዊ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ኤርትራ፡ ነዚ ሓድሽ
መድረኽ'ዚ ዝምጥን ስሙርን ውሁድን ናይ ቃልስን መኸተን ኣንፈት ክንክተል ግድን ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምህላውና ኣነጸረ።
ኣብ'ዚ ሓድሽ መድረኽ'ዚ፡ ገባቲ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ዝኽተሉዎ ፈላሊኻ ግዛእ ስልቲ ዕድል ዘይህብ፡ ናይ ህዝብታትና
ሃገራዊ ሓድነት ዘደልድል፡ ኩሉ ዓቕምታት ደለይቲ ለውጢ፡ ብሓደ ኣንፈት ብምምእዛን፡ ቀንዲ ቱኽረቱ ንገባቲ ስርዓት
ኢሳይያስን መሻርኽቱን ንምውጋድ ዘቕነዐ ክኸውን ኣተሓሳሰበ። ውድብና ሰደግኤ ከም ኣባል ኤርትራዊ ሃገራዊ
ግንባር(ኤሃግ)፡ ናይ ቃልሲ ብጽሒቱ ክፍጽም ድሉው ምህላዉ ማ/ሽማግለ ኣረጋገጸ። መንእሰያት፣ ደቂ ኣንስትዮን
ሙሁራትን ኤርትራውያን፡ ኣብ ዓውዲ መራኸቢ ሓፋሽ፡ ንገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ ንምቅላዕ ዘካይዱዎ ዘለዉ ቃልሲ ናእድኡ
ገለጸ፤ ኣጠናኺሮም ክቕጽሉዎ ኣተሓሳሰበ። ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጎድኒ ህዝቦም ተሰሊፎም፡ ናጽነትን ልዑላውነትን
ሃገሮም ኣብ ምውሓስ ይኹን ድሕንነትን ቀጻልነትን ህዝቦም ኣብ ምርግጋጽ፡ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ክቃለሱ ጸወዐ።

ማ/ሽማግለ ውድብና ኣብ መበል ሳልሳይ ኣኼብኡ፡ ብፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ዝቐረበሉ ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ጸብጻብ
ገምጋም ኣካየደ። ዝተራእዩ ጉድለታት መበገሲኦም ብምንጻር መኣረምታ ሓሳባት ኣቐመጠ፤ ኣወንታዊ ጎድንታት ድማ፡
ብግቡእ ተዓቂቦም ብዝበለጸ ክጠናኸሩ ኣዘኻኸረ፤ 8ይ ውድባዊ ጉባኤ ውድብና ንምስልሳል ዘድሊ ቅድመ ምድላው ክካየድ
ወሰነ። ኣብ መደምደምታ፡ ንመጻኢ ሓደ ዓመት ዝዓሞም ሓፈሻዊ መደባት ብምሕንጻጽ፡ ካብ ውሽጡ ብዲሞክራስያዊ
ኣገባብ፡ ኣባላት ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት መሪጹ ኣኼብኡ ዛዘመ።

ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡
ጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!

ማእከላይ ሽማግለ፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
መጋቢት 2019 ዓ.ም.


