
 

 

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 

ብምኽንያት 3 ጥቅምቲ፡  መቕዘፍቲ ኤርትራውያን ኣብ  ላምፐዱዛ፡ 
ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)ዝተዳለወ፡ 

ናይ  ዝኽሪ መግለጺ  
 
ብ3 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም. ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፐዱዛ፡ ኣብ ልዕሊ 365 ንጹሃት ኤርትራውያን  ዝወረደ ዘሰቅቕ መቕዘፍቲ፡ እነሆ 
ንመበል 7ይ-ዓመት ንዝክር ኣሎና። እዛ ዕለት'ዚኣ፡ ብሰንኪ'ቲ ዝወረደና ዘስካሕክሕ መቕዘፍቲ፡ ኣብ ታሪኽ ህዝብታት ኤርትራ ካብ'ተን 
ዝኸፍኣ ጸልማት ዕለታት ሓንቲ እያ። እዛ ዕለት'ዚኣ ብፉሉይነት፡ በብዓመቱ ክንዝክራ ንግደድ ዘሎና፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ፡ ብባርዕ 
ሓውን ምጥሓልን፡ ኣብ ውሑዳት ደቓይቕ ዝተቐዝፉ ወገናትና፡ ኣብ መሬት ዓዶም፡ ሓመድ ድበ ክለብሱ፡ ኣብ'ታ ዕትብቶም 
ዝተቐብረትላ ዓዶም፡ ዘላኣለማዊ ዕረፍቲ ከይረኽቡ ተሓሪሞም፡ ኣብ ሃገር እንዳማቶም፡ ኣብ ጊዝያዊ መጽንሒ ጉድጓድ ተኸዚኖም 
ብምህላዎም እዩ። እዚ ዘሕዝን ፍጻመ'ዚ ዘብቅዕ፣ ብዘይ ምቁራጽ ዝነብዓ ዘለዋ ኣደታትና ንብዓተን  ዝሕበስ ድማ፡ ብምድምሳስ ርእሰ-
ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን ጥራሕ ምዃኑ ብምእማን፡ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ኣሐይልና ከም እንቕጽል፡ ቃልና እነሐድሰላ ናይ ዝኽሪ 
ዕለትና ብምዃና እያ።  
 
ነዛ ናይ ቅዝፈት ዕለት ክንዝክር እንከሎና፡ ካብ'ቶም ልዕሊ 365 ወገናትና፡ እታ ምስ'ቶም ጎዮም ዘይጸገቡ ሰለስተ ህጻውንቲ ደቃ 
ብሓባር ጥሒላ፡ ኣብ ንእስነት ዕድሚኣ  ዝተቖጽየት ሓፍትና፡ ነብሲሄር ወ/ሮ ሄለን፡  ብዓሚቕ ሓዘን ንዝክር። ብተወሳኺ ብሰንኪ 
ጨካን ስርዓተ ምሕደራ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ፡ ዝፈትዉዋ ሃገሮም ኩቦ ደርብዮምላ፡ ኣርሒቖም ናብ ስደት እናተጓዓዙ፡ ብደለልትን 
ነጋዶን ደቂ ሰባት ተጨውዮም፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲታት ተቐጥቂጦም ዝሞቱ፣ ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራን ሲናይን ብዘቃጽል ማዕበል ንፋስን 
ጽምኢ ማይን ተዳኺሞም፡ ኣብ ሑጻ ተቐቢሮም ዝተረፉ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ሂወቶም ዝተቐዝፉን ኣብ 
ውሽጢ ሃገር ድማ፡ ኣብ ኮንተይነራትን ጎዳጉድን ተሞቊሖም እናሃለዉ ሞይቶም፡ ብዘይ መርድእ ኣብ ጋህስታት ዝተደብዩ ወገናትና፡ 
ብዓሚቕ ሓዘን ንዝክር።  
 
ብርግጽ ከኣ፡ ህዝብታት ኤርትራ ን20 ዓመታት ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልሲ፡ ን30 ዓመታት ድማ፡ ነዊሕን መሪርን ጅግንነታዊ ተጋድሎ 
ኣካይዶም፣ ተሰዊኦም፣ ሰንኪሎም ኣብ ዘረጋገጹዋ ናጻ ሃገር፡ ከምዚ ዝመሰለ ኣደራዕን መከራን ክወርዶም ዘይተጸበዩዎ፡ ኣብ ኣእምሮኦም  
ፈጺሙ ተቐጂሉ ዘይፈልጥ ብምንባሩ፡ እዚ ኣብ ዘበነ ጨካንን ፋሽስታውን ስርዓተ ምሕደራ ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ዝወርዶም ዘሎ ኩሉ 
መዳያዊ ዕንወት፡ ንዕኡ ዝምጥን ቃል ኣይረኸብናሉን።  
 
ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ንህዝብታትና፡ ብምጥማይ፣ ብምእሳር፣ ብምስዋር፣ ብምሕቃቕ፣ ናብ ስደት ሃጽ ክብሉን፡ ኣደዳ 
ማእሰርትን ሞትን ክቃልዑ ብምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ፡ እነሆ ነታ ከም ብሌን ዓይኖም ዝርእዩዋ፡ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና፡ ምስ 
ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ተመሳጢሩ ከንቁራ፡ ውዲት ናብ ምፍሓስ ተሰጋጊሩ እዩ። እዚ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና 
ዝተንጠልጠለ፡ እቲ ዝላዓለ ጫፍ ናይ ብርሰትን ምብትታንን  ሓደጋ እዩ።  
 
እዚ ውዲት'ዚ፡ ህዝብታትና ዓይኖም ኣንቊሖም ምስ ረኣዩዎ፣ ዓገብ ክብሉን ናብ ማዕበላዊ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ምስ ተሰጋገሩ፡ 
ውልቀ-መላኺ ኢሳያስን ጉጅልኡን ስልቲ ቀይሮም፡ ንብዓት ሓርገጽ ክነብዑ ንርእዮም ኣሎና። እቶም ዘንጸባረቑዎም ቅሉዓት ናይ 
ክድዓት መደረታትን ዝኣለሙዎም ሸርሕታትን፡  ኣብ ብርኪ ህዝብታትና ወዲቖም፡ ብእዉጅ ይቕሬታ ክሳብ ዘይሓተቱሎም፣ ብቕልጡፍ 
ድማ፡ ናብ ቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓትን ነጻ መረጻ  መንግስትን ክሰጋገሩ ድሉዋት ክሳብ ዘይኮኑ፣ ኣብ ጋህስታት ሞቊሖሞም ዘለዉ 
ፖሎቲካዊ እሱራትና ብዘይ ቅድመ ኩነት ክሳብ ዘይፈትሑዎም፡ መንእሰያትና ካብ ዘይተገደበ ''ሃገራዊ ኣገልግሎት'' ሓራ ክኾኑ ክሳብ  
ዘይተቐበሉ፡. . . . ወዘተ፡ ማንም ዝኣምኖም ክህሉ ኣይክእልን፤ ኣይግባእንውን።  
 
ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ብጉህዶ ኣብ ልዕሊ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና፡ ክድዓት ክፍጽም ካብ ተደናደነ፡ ጊዜን ዕድልን 
እንተተዋሂቡዎ፡ ካልእ ዘይተገመተ ወንጀል ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ካብ ምፍጻም ንድሕሪት ክብል ከምዘይክእል ዘጠራጥር ኣይኮነን። 
ዝሓሰቦ እከይ ውዲት ዝፈሸሎ ጉጅለ፡ 'ኣነ ዝሞትኩላ ዳንዴር ኣይትብቆላ' ዝብል ኣራዊታዊ ስልቲ ተኸቲሉ፡ ብብሄር፣ ብሃይማኖት፣ 
ኣውራጃን ከባብን እናፈላለየ ከናቑተና፡ ላዕልን ታሕትን ክብል ጸኒሑ ኣሎ። ሎሚ ድማ፡ ናይ ስልጣን ዕምሩ ንመወዳእታ ጊዜ ትሓጽር 
ምህላዋ ስለዝተገንዘበ፡ ነቲ ለውጢ ዝጠልብ ናይ ህዝብታትና ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ከበርዕን፡ ኩሎም ዓይነት ናይ ድሕረት ስልቲታት 



ተኸቲሉ፡  ብቕሉዕ ይኹን፡ በቶም ቋንቋ ተቓውሞ ዝጥቀሙ ሕቡኣት ወይጦታቱ፡ ኣዕናዊ ተግባራት ክፍጽም፡  ምርብራብ ከካይድ 
ንርእዮ ኣሎና። ስለዚ፡ ሓቀኛታት ደለይቲ ለውጢ ዝኾኑ መራሕቲ ምንቅስቓስ ይኣክል፡ ሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ህዝብታትና 
ብምሕያል፡ ግሉጽነት ብምዝውታር፡ ነቶም ናብ ውሽጢ ሶሊኾም ኣትዮም፡ ክሕንክሩ ተዋፊሮም ዘሎዉ ባእታታት፡ ብዘይ ምሕረት 
ክተቃልዑዎም፡ ወትሩ ክቃለሱ ይግባእ ኢልና ንኣምን። ውሽጣዊ ጽሬቱ ብቐጻልነት እናረጋገጸ ዘይከይድ ምንቅስቓስ፡ ዓቐብ ክድይብ 
ይኹን፡ ቁልቁለት ክወርድ ኣይክእልን እዩ፤ ሓቀኛታት  ደለይቲ  ለውጢ ዝኾ'ና ፖሎቲካዊ ሓይልታት ድማ፡ ነዚ ተወሊዑ ዝጸንሐን 
ዝቕጽል ዘሎን ናይ ህዝብታትና ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ፡ ካብ ውድባውን ጉጅላውን ሒሳባትና ውጽእ ኢልና ብምድጋፍ፡ ሕጽረታቱ 
ኣብ ምእራምን፡ ምስ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቐራሪቡን ተዋሃሂዱን ዝቃለሰሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር፡ ሓላፍነትና ክንፍጽም  ትጽቢት 
ከምዝግበረልና ክነዘኻኽር ንደሊ። ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ፡ ናይ ህዝብታትና ዝለዓለ ማዕበላዊ ተቓውሞ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት 
ኢሳያስ'ምበር፡ ኣብ ኩሎም  ፖለቲካዊ ኣረኣእያታት፡ ሓድነት ኣረጋጊጹ ዝተበገሰ ዘይምዃኑ ብምግንዛብ፡ ዝጀመሮ ተቓውሞን ሕኑን 
ቃልስን፡ ብቕኑዕ ኣንፈት፣ ብኣድማዕነትን ብስጥመትን ክቕጽሎ ንምግባርን፡ ናብ ናይ ሓባር ዓወት ንምስግጋርን፡ ልዑልን ቀጻልን ሓገዝ 
ከምዘድልዮ፡ ብኣጋጣሚ'ዛ ናይ ዝኽሪ ዕለት 03 ጥቅምቲ፡ ክነመልክት ንፎቱ። 
 
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ከም ኣባል ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)፡ ከም ወትሩ ኣብ ጎድኒ ናይ 
ህዝብታትና ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ  ተሰሊፉ፡ ምስ ኩሎም ደለይቲ ለውጢ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ተዋሃሂዱ፡ ሓቀኛ መንነት 
ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን ብምቅላዕ፡ ሕነ'ቶም ዝተገፍዑ፣ ዝተኣስሩን ዝተቐዝፉን ንጹሃት ወገናትና፡ መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ 
ለውጢ ብምርግጋጽ ንምኽሓሶም፡ ናይ ቃልሲ እጃሙ ከበርክት ድሉው ምዃኑ ደጊሙ የረጋግጽ። ብኣጋጣሚ'ዛ ናይ ዝኽሪ ዕለት'ዚኣ፡ 
ውድብና ሰደግኤ፡ ንመላእ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንስድራ ግዳያት ድማ ብፍላይ፡ ደጊሙ ጽንዓትን ኣኻእሎን  ይምነ። 
 
 
ዝኽሪ ንግዳያት ላምፐዱዛ!! 
ዝኽርን ክብርን ንኹሎም ሰማእታትና!! 
ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!! 
 
ፖሎቲካዊ  ቤት -ጽሕፈት   
ሰውራዊ  ደሞክራስያዊ  ግንባር  ኤርትራ(ሰደግኤ)፡  
03 ጥቅምቲ  2020 ዓ .ም .  
 


