
 

 

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት
ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ

እነሆ ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነትና፡ ውሑዳት ሓርበኛታት
ኣብ ምዝካር ንርከብ፡፡ እቲ ዝነውሐ፣ ብዙሕ 
ሕማምን ጥራሕ ዘይኮነስ ክብርቲ ሂወቶም ከይበቐቑ፡
ታሪኻትዊ ዕለት እያ ባሕቲ መስከረም። ካብ 
እናተዘከረት እትነብር ወርቃዊት ዕለት'ያ። ንእተፍቅሮ
ብዉሑዶም፡ ግን ድማ ዘይተርፍ ሰፊሕ ደገፍ ህዝቦም
ዝጀመሩ ብምዃኖም፡ ወትሩ ክብርን ምስጋናን ይግበኦም።
   
ሎሚ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና
ብዙሓት ዝተሓዋወሱ ስምዒታት ኣብ ኣእምሮና
ሸነኽ፡ ህሉው ኩነታት ሃገርናን ህዝብታትናን ድማ፡
ኣብ ባይታ ኤርትራ ዝፍጸሙ ዘለዉ ተግባራትን፡
 
ህዝብታት ኤርትራ ካብ ኣርባዓታት ክሳብ መወዳእታ
እዮም። ይኹን'ምበር ቃልሶም ብሰላማዊ ኣገባብ
መሪርን ብረታዊ ተጋድሎ ክሰጋገሩ ግድን ኮኖም።
ተጋደልቲ ደቆም ድማ ብፍላይ፡ ዝተጸበዩዎን ክቡር
ናጽነታዊ ተጋድሎና ጀሚሩ እዩ። 
  
ኣብ ስሳታት ዝተራእየ ምጉጅጃልን ምቅ'ንጻልን
ሰማንያታት ዝተኻየደ ኣስካሕካሒ ኩናት ሕድሕድን፡
ከምዘዕደየናን፡ ካብ ሕልና ፈታዊ ሃገሩ ዝኾነ ኤርትራዊ
ዘይሕለልን ቃልሲ ህዝብታትናን መስዋእትን 
ዝተመርሐ ጉጅለ፡ ንኤርትራን ህዝብታታን ካብ
ዝግበረሎም ኣይነበረን። ''ዘይተጽግበካ ቅጫስ፡ ኣብ
  
ብርግጽ ብክቱር ጻምእ ሃገራዊ ነጻነት ዝተዓብለሉ
ብፍላይ፡ ጸረ ዲሞክራስያዊ ባህርያትን ኣሰራርሓ
ዝመረጹ፡ ካብ ባዕዳዊ ኣገዛዝኣ ዝኸፍእ የልቦን፤
ግን ናይ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ናይ ኩሎም'ቶም
ብሓደ ሸነኽ፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓተ ምሕደራ
ዘይራኸብ ኮይኑ ኣሎ።  
 
እቲ ሓቂ ከምዘለዎ ንምቕማጥ፡ ኣብ ናጻ ኤርትራ
ዝነበሩ ባዕዳውያን መንግስታት ዝኸፍአ፡ ኤርትራ
ኣብ ትሕቲ ኣገዛዝኣ'ዚ ፋሽስታዊ ጉጅለ'ዚ፡ ህዝብታት
ፋሽስት ኢሳያስ፡ ብብደዐን ንዕቀትን ልቡ ሓቢጡ፡
ዕዳጋ ከእትዋ ዝደናደነሉ እዋን በጺሕና ንርከብ።
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ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም፡ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና፡ 
ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ፡

 
ሓርበኛታት ተጋደልቲ፡ ኣብ ጎቦ ኣዳል ደይቦም ርችት ሓርነት ዝተኮሱላ

 ዓቐብ ቁልቁልን መሪር መስዋእትን ዝጠልብ ዕጥቃዊ ተጋድሎ፡
ከይበቐቑ፡ በጃ ህዝቦም ክሓልፉ ቆሪጾም ናብ ጸምጸም በረኻ ወፊሮም፡

 ኩለን ወርሓትን ዕለታትን፡ ነዚ ታሪኽ'ዚ ዝተሓርየት፡ ኣብ ልቢ
ንእተፍቅሮ ህዝብኻን ሃገርካን፡ ልዕሊ ሂወትካ እትኸፍሎ ነገር ስለዘየለ፡

ህዝቦም ተኣማሚኖም፡ ሽግ ሓርነት ወሊዖም፡ ነቲ ነዊሕን መሪርን
ይግበኦም። 

ተጋድሎና ክነኽብር እንከሎና፡ ኣብ ኣዝዩ ፍሉይ ኩነታት ኮይና ኢና።
ኣእምሮና ቅጅል ከምዝብሉና ዝሰሓት ኣይኮነን። ንምንታይሲ፡ ዕላማታት

ድማ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ ምስ እነነጻጽር፡ ሓርበኛታትና ተሓንጊጦሞ
፡ ናይ ምድርን ሰማይን ፍልልይ ስለ ዘለዎም እዩ። 

መወዳእታ ሓምሳታት ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነቶም ሰብኣዊ ክብረቶምን
ኣገባብ ብምንባሩ፡ ጭቡጥ ፍረ ኣይረኸቡሉን፤ ስለዝኾነ ድማ፡ ናብ'ቲ

ኖም። ይኹን'ምበር፡ መራሕቲ ሰውራ ሓሊሞሞ ዝተበገሱን፡ ህዝብታት
ክቡር ዋጋ ዝኸፈሉሉ ዕላማን፡ ዘይሳነ ምዃኑ እናተራእየ ዝመጸ፡ 

ንጻልን ተበለጽቲ መራሕቲ ሓይልታት ሰውራን፡ ካብ ምጅማር
ሕድሕድን፡ ካብ ትጽቢታት ህዝብታትናን ጀጋኑ ተጋደልትና 
ኤርትራዊ ዝተኸወለ ኣይኮነን። ኣብ'ዚ መስርሕ'ዚ ልዕልነቱ ኣረጋጊጹ

 መቑሰልትን ሓርበኛታትና፡ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ዝበቕዐ
ካብ'ዚ ሎሚ ዝርከቡዎ ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነታት ወጻኢ፡ ጽቡቕ ክፈድዩዎም

ኣብ ሞቕሎኣ እንከላ ትፍለጥ'' ስለዝኾነ። 

ዝተዓብለሉ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ሓርበኛታትን ዲሞክራስያውያን ተጋደልቲ
ኣሰራርሓታትን መራሕቶም ተጸሚሞም፡ ንኹሉ ተጻዊሮም፡ ናብ ምውጋድ
የልቦን፤ ኣብ ናጻ ኤርትራ ዝሓሸ ዕድል ክህልወና እዩ፡ ካብ ዝብል ሰናይ

ቶም ኣብ ቅድመ ግንባር  ተሰሊፎም ዝተዃሽሑ ሓርበኛታት ድማ
ምሕደራ ኢሳያስን ጉጅልኡን ዘሕልፉዎ ዘለዉ ክውንነትን ድማ፡

ኤርትራ፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ተኾዲጩ ዘሎ ጉጅለ፡ ካብ'ቶም ንሃገርና
ኤርትራዊ ስጋን ደምን ዝለበሰ፡ ብሰይጣናዊ ተግባራቱ ዝልለ ጨካን

ህዝብታት ኤርትራ ናብ ዝበኣሰ ብርሰትን ምብትታንን ይቃልዑ ኣሎዉ፤
ሓቢጡ፡ ንልዑላውነትን ናጽነትን ሃገርና፡ ብዋጋ ጸቢብ ናይ ስልጣን

ንርከብ። ሃገርና ድማ፡ ነበረት ከይትኸውን ኣብ ዘስግእ ኩነታት ትርከብ።

 

 

መግለጺ፡ 

ዝተኮሱላ ዕለት፡ ንመበል 58 ዓመት 
ተጋድሎ፡ ጻምእ፣ ጥሜት፣ ድኻም፣ 

ም፡ ዕጥቃዊ ተጋድሎ ዝጀመሩላ 
ልቢ ህዝብታት ኤርትራ ወትሩ 
ስለዘየለ፡ ጀጋኑ ሓርበኛታትና፡ 

መሪርን ብረታዊ ገድሊ 'ሀ' ኢሎም 

ኢና። ኣብ'ዛ ክብርቲ ዕለተ-ዝኽሪ፡ 
ዕላማታት ባሕቲ መስከረም ብሓደ 

ተሓንጊጦሞም ዝወፈሩ ዕላማታትን፡ ሎሚ 

ክብረቶምን ሙዑት ተጋድሎ ኣካይዶም 
ቲ 30 ዓመታት ዝወሰደ ነዊሕን 

ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ጀጋኑ 
 ሎሚ ዘይኮነስ፡ ገና ካብ እዋን 

ምጅማር ሰብዓታት ክሳብ መጀመርያ 
 ወጻኢ ምንባሩ፡ ከቢድ ዋጋ 

ኣረጋጊጹ ዝወጸ፡ ብጅግንነታውን 
ዝበቕዐ ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ 

ድዩዎም እዮም ኢልካ ትጽቢት 

ተጋደልቲ ናጽነታዊ ቃልስና ድማ 
ምውጋድ ባዕዳዊ መግዛእቲ ከቕንዑ 
ሰናይ ትምኒት እዩ ነይሩ። እንተኾነ 
ድማ ብፍላይ፡ ትጽቢትን ተስፋን 
ድማ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ፡ ፈጺሙ 

ንሃገርናን ህዝብታትናን ዝገዝኡ 
ጨካን መንግስቲ እዩ። ስለዝኾነ'ውን 

ኣሎዉ፤  ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ርእሰ 
ስልጣን ሸውሃቱ፡ ብቕሉዕ ኣብ ዋጋ 

ትርከብ። 
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ባሕቲ መስከረም መበል 58 ዓመት ምጅማር ዕጥቃዊ ተጋድሎና ኣብ ነኽብረሉ ዘሎና እዋን፡ ነዛ ሓሊፍናያ ዘሎና ዓመት ንድሕሪት ምልስ 
ኢልና ብምርኣይ፡ መጻኢ ተስፋታት ዲሞክራስያዊ ቃልስና ብሓደ ሸነኽ፡ ኣብ ልዕሌና ኣንጸላልዮም ዘሎዉ ሓደጋታትን ከበድቲ ብደሆታትን 
ድማ በቲ ካልእ ሸነኽ፡ ምድህሳስ ኣገዳሲ እዩ።  
 
ዓሚ ከም'ዚ ሎሚ፡ ንታሪኻዊት በዓልና ባሕቲ መስከረም 2018፡ ብሓደ ወገን ተስፋታት እናቋመትና በቲ ካልእ ወገን ድማ ብስግኣታት 
ተኸቢብና ኢና ኣኽቢርናያ። እቲ ብምኽንያት ዶብ ዝተወልዐ ኣዕናዊ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡  ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመት ደማዊ ጎንጺ፡ 
ብኣጠቓላሊ ስምምዕ ኣልጀርስ ደው'ኳ እንተበለ፡ ንልዕሊ 16 ዓመታት ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት፡ ህዝብታትና ንከቢድ ፖሎቲካዊ ዓፈና፣ ዓሚቕ 
ድኽነትን ክቱር ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ተቓሊዖም'ዮም፤ ድሕሪ ናይ ልዕሊ 20 ዓመታት ኩሉ መዳያዊ ሕሰም፡ ኣብ ወርሒ ሰነ 2018 
ብዝተቓልሐ ናይ መንግስቲ ኢህወደግ ኣዋጅ፡ ክልቲኦም መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስምምዕ ከምዝተፈራረሙ እንዝክሮ እዩ።  
በቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት፡ ምጅማር ናይ ነፋሪት መጓዓዝያ፣ ናይ ስልኪ ርክብን ናይ ላዕለዎት ሓለፍቲ ካብን ናብን ኤርትራ ኢትዮጵያን 
ዝተገበሩ ብጽሖታት፡ ንባሕቲ መስከረም ዘማዕረጉ ኣወንታዊ ተስፋታት ምንባሮም ንዝክሮ እዩ። ብኣንጻሩ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ብ20 ሰነ 
2018 ኣብ ዘስመዖ መደረ፡ ብሓደ ወገን ነቲ ጻውዒት ሰላም ከምዝተቐበሎ ከረጋግጽ እንከሎ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ''ወያነ ጌም ኦቨር'' 
ብምባል ዘመሓላለፎ መልእኽቲ፡ ኣብ ሞንጎ ውድባትን መራሕትን ኢህወደግ ፍልልያት ብምዕሟቕ፡ ብኸፋፊልካ ናይ ምህራም ስልቲ 
ውሽጣዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ንምምዝማዝ ተዓጢቑ ምህላዉ ዘረጋገጸ ነበረ። ገባቲ ኢሳያስ፡ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ንልዕሊ 16 ዓመታት 
ተንጠልጢሉ ክጸንሕ ዝገበሮ፡ ውሳነ ኮምሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ-ኩነት ኣብ ባይታ ክምልከት ኣሎዎ ብዝብል ምስምስ'ኳ እንተነበረ፡ ካብ 
ጽባሕ ስምምዕ ሰላም ጀሚሩ ዝተኸተሎ ኣንፈት ግን፡ ነዚ ተባራዒ ናይ ዶብ ሕቶ ንጎድኒ ጎስዩ፡ ናብ ካልእ ጉዳያት ከድህብ ምጅማሩ እዩ። 
ብመሰረት ስምምዕ ሰላም ብሰማይ ናይ ነፋሪት መጓዓዝያ ክጅመር ምቕባሉ ከም ኣወንታ ዝረአ'ኳ እንተነበረ፡ ነቲ ብእግሪ፣ ብኣድገ በቕልን 
ብመኪናን ክራኸብ ዝኽእል ዝበዝሐ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዓፋርን፡ ናይ ምርኻብ ዕድል ከይተፈቕዶ ብምጽንሑ፡ ስምምዕ ሰላም 
ብስግኣታት ተኸቢቡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኢና ኣብዒልናያ። 
  
ሓቀኛ መንነት ኢሳያስ ዘይፈልጡ ወገናት፡ ናይ ሰላም ስምምዕ ክፈራረም ክዕዘቡዎ እንከሎዉ፡ መሬት ዝወግሐትልና ዝመሰሎም፡ ክዕልሉን 
ክዘሉን ተራእዮም እዮም። እንተኾነ ግን፡ እቶም ባህርያት'ዚ ርእሰ ፋሽስት'ዚ ዝፈልጡ፡ መንቀሊ ኣዕናዊ ኲናት ዶብ እንታይ ምንባሩ 
ብዕምቆት ዝርድኡ ወገናትና ግን፡ ስምምዕ ሰላምን ክምስምስ ኢሳያስን ነዊሕ ርሕቀት ዘይኸይድ፡ ብሸርሕታት ዝተጠናነገ ምዃኑ ኣዐርዮም 
ይግንዘቡ ነይሮም እዮም። ትማሊ ቅድሚ ትማሊ፡ ብኢደወነኑ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኮንፈደረሽን ክተኣሳሰራ ዝሓተተ፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን 
ኢትዮጵያን ዘሎ ዶብ፡ ናብ ትርጉም ዘይብሉ ደረጃ ክወርድ እዩ'' ብምባል ዝመደረ ኢሳያስ፡ ተገልቢጡ ብጉዳይ ዶብ ኣመሳሚሱ፡ ህዝብን 
ሃገርን ናብ ኣዕናዊ ኲናት ዝደቕደቖም፡ ቀንዲ መበገሲኡ ጉዳይ ዶብ ከምዘይነበረ ከም ጸሓይ ቀትሪ ብሩህ እዩ ነይሩ። ስለዝኾነ'ውን ስምምዕ 
ሰላም ኣብ ዝተፈራረመሉ ጽባሕ፡ ጉዳይ ምምልካት ዶብ ሰጊሩዎ ምኻዱ ዘገርም ኣይነበረን። 
 
ካብ ጽባሕ ባሕቲ መስከረም 2018 ክሳብ ሎሚ ዝሓለፍናዮ ኩነታት ምስ እንምልከት፡ ተገላባጥን ጠላምን ባህርያት ኢሳያስ ብሓደ ሸነኽ፡ ኣብ 
ልዕሊ ህዝብታትና ዘለዎ ክቱር ንዕቀትን ዓሚቕ ጽልእን ድማ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ፡ ጎሊሁ ዝተራእየሉ እዋን እዩ። ከም መቐጸልታ ዘካየዶ ኣምሰሉ 
ስምምዕ ሰላም፡ ኣፍ-ደገታት ዶብ ጠረብ ጠረብ እናበለ ክኸፍተን ዝረኣናዮ'ኳ እንተኾና፡ ንህዝብታትና ዝኾነ ይኹን መብርሂ ከይሃበ፡ 
ብሃንደበት በብተራ ረጊጡዎ እዩ። ናይ'ዚ ተግባር'ዚ ቀንዲ መበገሲ ምኽንያት ድማ፡ ናይ ህዝብታት ሰላምን ፍቕርን ዘቑርሮ፡ ዝተራእየ ናይ 
ዋጋ ምጉዳልን ናይ ናብራ ምምሕያሽን ዘሕምሞ፡ ውዒሎም ሓዲሮም ክላዓሉ ዝኽእሉ ናይ ዲሞክራሲ፣ ናይ ፍትሕን ማሕበራውን ቁጠባውን. 
. . . . ወዘተ ሕቶታት፡ ኣብ ልዕሊ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ዝድቅኑዎ ሓደጋ ስለዘስግኦ እዩ። ብርግጽ ድማ፡ ህዝብታትና ካብ ጽባሕ ናይ ሰላም 
ስምምዕ ጀሚሮም፡ ንጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ብፍላይ ዝተዓዘቡዎ ለውጢ፡ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ 
ኣገዛዝኣ ኢሳያስ ወሪዱዋ ዘሎ ዕንወት ብዕምቆት ክግንዘቡ በቒዖም እዮም። ብተወሳኺ እቲ ን16 ዓመታት ተንጠልጢሉ ዝጸንሐ ጉዳይ 
ምምልካት ዶብ፡ ኣብ ባይታ ክሕንጸጽ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ ቁሩ'ብ ከምዘይኮነ ተገንዚቦም እዮም። ብዘይ ሕግን ፍትሕን በብእዋኑ 
እናተወጠጡ መዋድቖኦም ዘይፍለጡ ደቆም፡ ናብ ሕጋዊ ቤት-ፍርዲ ቀሪቦም ዳንነት ክረኽቡ ከምዘይግበር በሪሁሎም እዩ። ብምኽንያት ዶብ፡ 
ናብ ዓውደ ግንባር ከቲቶም ንስክላ ካብ ሞት ዝተረፉ መንእሰያት ደቆም፡ ናብ ትምህርቶም ወይ ድማ ናብ ሓዳሮም ተመሊሶም፡ ንቡር ሂወት 
ዝመርሑሉ ዕድሉ ከምዘይፍቀደሎም ኣረጋጊጾም እዮም። እዛ ሃገር'ዚኣ ኣብ ትሕቲ ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ብሃገራዊ ቅዋም እትግዛእ፡ ህዝቢ 
ንመራሕቱ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ መሪጹ ዝመሓዳደረሉ ዕድል፡ ፈጺሙ ዘይሕለም ምዃኑ፡ ሕርሕራይ ገይሮም ተገንዚቦም እዮም። ሕሉፍ 
ሓሊፉ፡ እታ ዋጋ ኣማኢት ኣሽሓት ሰማእታትን ኣካለ ስንኩላንን ደቆም ዝኾነት፡ ናጻን ልዑላዊትን ሃገሮም፡ ካብ ፍቓዶምን ውሳኔኦምን ወጻኢ፡ 
ብቀዳማይ ምኒስቴር ኢትዮጵያ ክትምራሕ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ ሓላፍነት ከምዝሃቦ፡ ኣብ እንግዶት ከተማ ሃዋሳ ኣብ መስኮት ተለቭዥን 
ክምድር ተከታቲሎም እዮም። ከም ናይ'ዚ እኩብ ድምር ድማ፡ እቶም ን27 ዓመታት፡ ሕሱምን ጨካንን ኣገዛዝኣ ኢሳያስ ተጻዊሮም ዝመጹ 
ኤርትራውያን፡ 'ከም ቆፉኡ ዝተተንከፎ ንህቢ' ኣብ ትሕቲ 'ይኣክል' ዝብል እዋናዊ ሃገራዊ ጭርሖ ዓሲሎም፡ ተቓውሞኦም ኣብ ልዕሊ'ዚ ኢደ-
ወነናዊ ጉጅለ'ዚ፡ ከቃልሑ ጀሚሮም እዮም፡፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ፡ ምስ ስርዓት ኢሳያስ ዘራኽቡዎም ዝነበሩ ቀጠንቲ 
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መተኣሳሰሪ ገመዳት ተበታቲኾም፡ ዝተዓፈኑ ሕቶታቶም ብሓፈሻ፡ ንምውሓስ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገሮም ድማ ብፍላይ፡ ዝተላዓዓሉሉ 
እዋን እዩ። 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ብናይ ህዝብታትና ምልዕዓልን ተቓውሞን ርዒዱ፡ ኣንፈት ቃልሲ ህዝብታትና ንምስሓት ዝተፈላለዩ 
ስልትታት ክኽተል ጸኒሑን ኣሎን። እዚ ስርዓት'ዚ፡ ናይ ህዝብታትና መሰረታዊ ሕቶታት ጎስዩ ብምሕላፍ፡ በቶም ረኺበዮም ዝብሎም 
ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ኣቓልቦኦም ንምጥምዛዝ ክፍትን ጸኒሑ ኣሎ፤ እንተኾነ ግን ኣይሰለጦን። ድሕሪ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ኤርትራ ''ኣብ 
ከባቢኣ ዝሓሸ ተቐባልነት እናረኸበት፡ ሓቢራ ትዓብየሉን ትለምዓሉን ዕድላት ተፈጢሩ ኣሎ፤ ሕጂ'ውን ንጸመም፤ ተወሳኺ ዓመታት ከድልየና 
እዩ፤ ተዓገሱና'' እናበለ፡ ነቶም  ዓበይትን እዋናውያን ሕቶታት ህዝቢ ዓፊኑ፡ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ፡ ሑኽ ክብል ንርእዮ ኣሎና። ጠመተ 
ህዝብታትና ናብ ደገ ንምቕናዕ፡ ብሓደ ወገን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ስምምዕ ጌርና ኣሎና እናበለ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ''ወያነ 
መሬትና ክህበና ፍቓደኛ ስለዘይኮነ፡ ኲናት ምጅማሩ ኣይተርፍን እዩ፤ ተዳለዉ'' ብምባል ጎስጓስ ከካይድ ጸኒሑ እዩ፤ ብህዝብታትና ተቐባልነት 
ዘይረኸበ ፍሹል ወፈራ እዩ። እንተኾነ ግን በዚ ተስፋ ኣይቆረጸን። ብሓደ ወገን ሰፊሕ ናይ መንእሰያት ግፋ ከካይድ እንከሎ፡ በቲ ካልእ ወገን 
ድማ፡ ጽዑቕ ስልጠና ናይ ሰራዊት ከካይድ ጸኒሑ ኣሎ። ብተወሳኺ እታ ኣብ መጻኢ ዕድል መንእሰያትና፡ ጸሊም ታሪኽ ብምዕራፍ እትፍለጥ፡ 
እሙናት ኣገልገልትን ጊሎትን ሰበ ስልጣናት ኢሳያስ ክኾኑን፡ ኣይ ሙህሮ ኣይ ሓዳር ምናምን ክተርፉ ዝፍረዱላ ወታደራዊ ማዓስከር ሳዋ፡ 
መበል 25 ዓመት ንምኽባር ኣብ ዝተዳለወ ጽንብል፡ ዝተራእየ ናይ ሰራዊትን ከበድቲ ኣጽዋራትን ምርኢት፡ ናይ ኢሳያስን ጉጅልኡን 
ወታሃደራዊ ሓንጎልን ኲናት ናይ ምእጓድ ወልፍን፡ መሊኡ ከምዘይመኸነ ዝተጋህደሉ እዋን እዩ። ዝተፈላለዩ ሰብ ጸቢብ ረብሓ ዝኾኑ፡ 
መንግስታትን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ድማ፡ ድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም፡ ነዚ ዉሉፍ ኲናት ዝኾነ ጉጅለ፡ ኣብ ምርስሳን ደራኺ ተርኦም ይጻወቱ 
ምህላዎም ነስተውዕል ኣሎና። 
 
ኣብ ዝኽሪ በዓል ባሕቲ መስከረም 2019 ኮይና እንዕዘቦም መሰረታዊ ሓቅታት ኣሎዉ፡፡ ብሓደ ወገን፡ ህዝብታትና ካብ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ 
ተሞኩሮኦም ተማሂሮም፡ ሓቀኛ መንነት ኢሳያስን ጉጅልኡን ኣለልዮም፡ ደጊም ኣብ እንግድዐኦም ጸይሮሞ ክጓዓዙ ኣብ ዘይክእሉሉ ደረጃ 
ዝበጽሑሉ እዋን ምህላዎም እዩ፤ ስለዝኾነ'ውን ዕምሪ እዚ ጨካን ጉጅለ'ዚ ንምሕጻር ብሓያል ናይ ቃልሲ መንፈስ ተላዓዒሎም ይኣክል ዝብል 
ሃገራዊ ጭርሖ ኣልዒሎም ይቃለሱ ኣለዉ። እዚ ዕድል'ዚ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ተረኺቡ ዘይፈልጥ፡ ንዲሞክራስያዊ ቃልስን ለውጥን ዝዕድም 
ኣዝዩ ብሱል ወድዓዊ ኩነታት እዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ዘይተርፍ ዕለተ ዕርበቶም ኣማዕድዮም እናቋመቱ፡ ብኹሉ 
ሓይሎም ነዚ ናይ ህዝብታትና ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ምንቅስቓስ ንምብርዓን፡ ምስ ናይ ግዳም ሓይልታት ተሻሪኾም፡ ዝረባረቡሉ እዋን እዩ። 
ነዞም ብርእሰ ፋሽስት ኢሳያስን መሓዙቱን ዝእለሙልና ዘለዉ ሸርሕታትን ኣንጸላልዩና ዘሎ ሓደጋን ንምምካትን ንምስዓርን፡ ናይ ህዝብታትና 
ናይ ቃልስን ሕራነን መንፈስ  ጸንፊፍካ ኣብ ረብሓ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምውዓል፡ ናይ ብቑዕ መሪሕ ውድብ ሕቶ ብህጹጽ ምምላስ 
ኣማራጺ ኣብ ዘይብሉ እዋን ንርከብ። ነዚ ሕቶ'ዚ ብብቕዓትን ብቕልጡፍን ክሳብ ዘይመለስና፡ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ብሓፈሻ፡ ናይ 
ህዝብታትና ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ድማ ብፍላይ፡ ዝተፈላለዩ መልክዕ ዘለዎም ብደሆታትን ተጻብኦታትን ከጓንፉዎን ዋጋ ከኽፍሉዎን 
ከምዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ። ስለዝኾነ ድማ፡ ሎሚ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና ክነኽብር እንከሎና፡ ነቶም ብርእሰ 
ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን ዝበርዓኑ ዕላማታት ህዝብታትና፡ ምስ ህሉው መድረኽ ኣጠዓዒምና ንምዕዋቶም እነካይዶ ቃልሲ፡ ሓድነት 
ህዝብታትና ኣብ ክሊ ብዙሕነትና ብምዕቃብን ብምጥንኻርን፡ ናይ ብቑዕ መሪሕ ውድብ ሕቶና ንምምላስ፡ ዝለዓለ ቱኽረት ሂብና ክንቃለሰሉ 
ዝግባእ ሓባራዊ ዕማም ምዃኑ ተገንዚብና፡ ኢድ-ንኢድ ተታሓሒዝና፡ ድግድጊት ተዓጢቕና ክንወፍር ቃል እንኣትወሉ ዕለት ክኸውን 
ይህልዎ። ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ከም ውድብ ይኹን፡ ኣብ ክሊ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) 
ተጠርኒፉ፡ ነዚ ህጹጽን እዋናውን ሕቶ ንምምላስ፡ ምስ ኩሎም ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾኑ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ክላዘበሉ 
ድሉው ምህላዉ፡ ብምኽንያት'ዛ ክብርቲ በዓልና ባሕቲ መስከረም  የረጋግጽ። ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ መወዳእታ፡ ንኹሎም'ቶም ምእንቲ 
ሃገራዊ ናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ዝተቓለሱን፡ ሎሚ ይኹን ንመጻኢ፡ ኣብ ናጻን ልዑላዊትን ኤርትራ ጽኑዕ እምነት ዘለዎም 
ኤርትራውያን፡ እንቋዕ ናብ'ዛ ክብርቲ በዓል ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና ዝኾነት ባሕቲ መስከረም ኣብጻሓኩም ብምባል ሰናይ ትምኒቱ 
ይገልጽ። መጻኢ ቃልስና ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምድያብ፡ ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝና ክንቃለስ፡ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር 
ኤርትራ(ሰደግኤ) መጸዋዕታኡ የመሓላልፍ። 
 
ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና፡ ንዘልኣለም ተኸቢራ ክትነብር እያ!! 
ምዩቕ ዘይንብለላ ዲሞክራስያዊ ኤርትራ ንምህናጽ ንቃለስ!! 
 
ዝኽርን ክብርን ንኹሎም'ቶም ንናጽነትን ልዑላውነትን ኤርትራ በጃ ዝኾኑ ጀጋኑ ሰማእታትና!! 
 
ፖሎቲካዊ ቤት ጽሕፈት  
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) 
ባሕቲ መስከረም 2019 ዓ.ም.     


