
 
 

 

 

 

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

መግለጺ ሰውራዊ

ብምኽንያት ባሕቲ

ባሕቲ መስከረም፡ ብረታዊ ተጋድሎና

ጀጋኑ፡ ብኣጻብዕቲ ዝቑጸራ ዕድመ ዝደፍኣ

ዝወልዑላ ታሪኻዊት ዕለት እያ። እዛ

ን20 ዓመታት ዘካየዱዎ ፖሎቲካዊ ቃልሲ

 

ሕቶ ናጽነት ህዝብታትና፡ ብሰላማዊ ኣገባብ

መሰልካ ዝረጋገጸሉ ባይታ ምጥጣሕ፡

ኮይኖም፡ ብረታዊ ተጋድሎ ብምጅማር

ዕለት'ውን እያ። ብዕጥቂ ዝተሰነየ ናጽነታዊ

ብዓወት ምዝዛሙን፡ ሕማም መርዘን

ዝተሓንገጠቶም ዕላማታት ጸለሎ ክቐብኡ

ዓይኖም ዝርእዩዋ ናጽነትን ልዑላውነት

ዝተበገሱላ ዕለት ብምዃና፡ ኣብ ታሪኾም

 

ዝኸበርኩም ህዝብታት ኤርትራን ደለይቲ

መስከረም፡ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና

ዕለት'ዚኣ ዝተወለዐት ቁልዒ ሓርነት፡ 

ጉንቦት 1991 ዓ.ም.፡ ኤርትራ፡ መሬታ፣

ድሕሪ ክልተ ዓመት ድማ፡ ብመንገዲ 

ድማ፡ ኣብ ኣህጉራውን ዓለም-ለኻውን

ዘይብሉ ኩሉ-መዳያዊ መስዋእትነትና

ልዑላዊትን ሃገር፡ ኣብ ኢድ ደቃ ምስ

ክትማሓደር ኣይበቕዐትን።   

 

ሃገራዊ ሓርነት ኣብ ምርግጋጽ ብልዕልነት

ሃገር ንበይኑ ብሒቱ፡ እነሆ ሃገርና ኣብ

ኣሎ። እቶም ምእንቲ ሃገራዊ ናጽ

መስዋእትነት ከፊሎም ሃገሮም ሓራ

ህዝብታትና፡ ኩሎም ሰብኣውን ዲሞክራስያውን

ሂወቶም ኣንቆልቊሉ፤ ሃገሩ እሾኽ ዝኾነ

ዝተገደደላ ሃገር ኮይና ኣላ። ኣብ ዓዲ

ዝኾነ ሂወት ከሕልፉ ዝተገደዱላ ምድረ

 

ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ብሒቱ ዝተቖጻጸረ

ባህርያቱ ደፊኡዎ፡ ምስ ኩሎም ብምድሪ
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ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ

ባሕቲ መስከረም፡ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ
 

ተጋድሎና ዝጀመርናላ ዕለት፡ ሎሚ ንመበል 59 ጊዜ ንዝክራ 

ዝደፍኣ ጠበናጁ ተሓንጊጦም፡ ናብ ጎቦ ኣዳል ብምድያብ፡

 ዕለት'ዚኣ፡ ህዝብታትና፡ ሃገራዊ ናጽነቶም ብሰላማዊ 

ቃልሲ፡ ሰማዒ ምስ ሰኣኑ፡ ጎነጻዊ ኣገባብ ቃልሲ 'ሀ' ኢሎም

ኣገባብ መልሲ ከይህብ ዝሓንገደ ሓይሊ መግዛእቲ፡ ብዝርደኦ

ምጥጣሕ፡ ንኹሉ ኤርትራዊ ዝምልከት'ኳ እንተነበረ፡ ነዛ ተባዕ

ብምጅማር ዘበሰሩ ጀጋኑ ሓርበኛታትና፡ ወትሩ ብፉሉይ ክብሪ 

ናጽነታዊ ተጋድሎና፡ ኣብ'ዛ ክብርቲ ዕለት'ዚኣ 'ታተ'

መርዘን ዝሓዞም፡ 'ኣንድነታውያን'፡ ክብሪ ናይ'ዛ ታሪኻዊት

ክቐብኡ ላሕ ክብሉ ይረኣዩ ኣሎዉ። ይኹን'ምበር፡ ህዝብታትና

ልዑላውነት ሃገሮም ንምጭባጥ፡ ማዓንጥኦም ኣስጢሞም፣ ከቢድ 

ታሪኾም ብወርቂ ቀለም ተጻሒፋን ደሚቓን እትነብር እያ። 

ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ፖሎቲካዊ ሓይልታትና

ተጋድሎና ክነኽብር እንከሎና፡ ኣብ ፍሉይ ተኣፋፊ ኩነታት 

 ከም ማዕበል ሃልሃል ኢላ፡ ንባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ

መሬታ፣ ሰማያን ባሕራን፡ ሓራ ዝኾነት ሃገር ክትከውን ከምዝበቅዐት

 ሪፈረንደም ናጽነታን ልዑላውነታን ዘረጋገጸት ሃገር ኮይና

ለኻውን መድረኻት ክብ ኢላ ትንብልበል ኣላ። እዚ ዓወት

መስዋእትነትና እዩ። ወትሩ ክንዕቅቦ ይግባእ። ይኹን'ምበር፡ ኤርትራ

ምስ ኣተወት፡ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ቅዋም፡ ብህዝብታታ ዝተመረጸ

ብልዕልነት ዝመርሐ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ፡ 

ኣብ ሕሉፍ ታሪኻ ርእያቶ ዘይትፈልጥ፡ ኩሉ-መዳያዊ ዕንወት

ናጽነቶም ዝተጋደሉ፣ መስተንክር ጅግንነታዊ ቃልሲ 

ሓራ ዝገበሩ፣ ብመንገዲ ሪፈረንደም ናጻን ልዑላዊትን 

ዲሞክራስያውን መሰላቶም ተሓሪሞሞ፣ ፍትሒ ተጓዕጺጹ፣

ዝኾነቶ ዜጋ፡ ናብ ስደት ክውሕዝን ግዳይ ማእሰርትን መቕዘፍትን

ዓዲ ዘሎዉ ድማ፡ ርእሶም ኣድኒኖም፡ ትሕቲ ህሉዋትን

ምድረ-ሲኦል ሃገር ኮይና'ላ።  

ዝተቖጻጸረ፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ትምክሕተኛን

ብምድሪ ዝዳወቡና ሃገራትን፡ ብባሕሪ ትዋሰነና ሃገረ የመንን
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ሰደግኤ) 

ተጋድሎና፡ 

 ኣሎና።  ውሑዳት 

ብምድያብ፡ ርችት ሓርነት 

 ኣገባብ ክኽበረሎም፡ 

ኢሎም ዝፈለሙላ እያ።  

ብዝርደኦ ቋንቋ ገጢምካ 

ተባዕ ውሳኔ'ዚኣ ኣብነት 

 እንዝክረላ ታሪኻዊ 

' ክብል ምጅማሩን 

ት ዕለት ከዋርዱ፣ 

ህዝብታትና ከም ብሌን 

 መስዋእቲ ክኸፍሉ፡ 

  

ሓይልታትናን፦ ሎሚ ባሕቲ 

 ኮይና ኢና። ኣብ'ዛ 

ኢትዮጵያ ብምውጋድ፡ ብ24 

ከምዝበቅዐት ርግጽ'ዩ። 

ይና እያ። ባንዴራኣ 

ዓወት'ዚ፡ ፍረ ማእለያ 

ኤርትራ ከም ናጻን 

ዝተመረጸ መንግስቲ 

 ፖሎቲካዊ ስልጣን 

ዕንወት ክወርዳ ይገብር 

 ኣካይዶም፣ ከቢድ 

 ክትከውን ዘብቅዑ 

ተጓዕጺጹ፣ ማሕበረ ቁጠባዊ 

መቕዘፍትን ክኸውን 

ህሉዋትን ልዕሊ ሙዉታንን 

ትምክሕተኛን ኣስፋሕፋሕን 

የመንን ኲናት ጻሕቲሩ፡ 
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ንሃገርን ህዝብን ኤርትራ፡ ንከቢድ ሰብኣውን ማሕበረ-ቁጠባውን ዕንወት ኣቃሊዑ፡ ዝዓረፎም በሰላ ክሳብ ሎሚ 

መሊኡ ዘይሓወየሉ ኩነታት ንርከብ። 

 

ዝኸበርኩም ህዝብታትና፦ ብነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎና ሓሊፉ፣ ብሰፊሕን ወሳንን ተሳትፎ ህዝብታትና 

ተሰንዩ፣ ናብ ስልጣን ዝበቕዐ ጉጅለ ኢሳያስ፡ ተገልቢጡ ካብ'ቶም ዝሰዓርናዮም ባዕዳውያን ገዛእቲ ብዝኸፍአ፡ 

ናብ'ዚ ውድቀት'ዚ እናሸመ'መና ምምጽኡ፡ ሕንቅል-ሕንቅሊተይ ኮይኑና ጸኒሑ እዩ። ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ግን፡ እቲ 

ተሓቢኡ ዝነበረ ሓቀኛ መንነት ናይ'ዚ ጉጅለ'ዚ፡ ኣብ ዝተቓልዓሉ እዋን ንርከብ። ነዚ ምስጢር'ዚ ድማ፡ 

''ስምምዕ ሰላም'' ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስን ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድን፡ ሕርሕራይ ገይሩ ናብ ቃልዕ ኣውጺኡዎ ኣሎ። 

 

ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ፡ ካብ ጽባሕ ሓርነት ጀሚሩ፡ ንህላወ ፖሎቲካዊ ውድባት ብእዉጅ ክሒዱ፤ ናይ 

ተጋደልትን ኣካለ ስንኩላንን ማሕበረ-ቁጠባዊ ሕቶታት ብሓይሊ እናጨፍለቐ ዝመጸ፡ ብሃውሪ ወይ ብተራ ጭካነ 

ኣይኮነን። ንይምሰል ረቒቑ፣ ተዘትዩሉ፣ ጸዲቑ ተባሂሉ ዝተኣወጀ ሃገራዊ ቅዋም፡ ኣብ ስራሕ ከይወዓለ ኣብ 

ከብሒ ክጥቅርን ውዒሉ ሓዲሩ ድማ፡ 'ሞይቱ እዩ' ተባሂሉ መርድእ ዝተነገረሉ፡ ብዘይ ዕላማ ኣይነበረን። ናይ 

ህዝብታትና ውሽጣዊ ተቓውሞን ዒምዒምታን ንምብርዓን፡ እናሓለፈ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት እናተሳሓሓበ ደማዊ 

ኲናት ዝኣጎደ፡ ማሕበረ ቁጠባዊ ዓቕምታቶም ብምዕናው፣ ሃገራዊ ሓድነቶም ብምዝራግ፣ ክብረታቶም 

ብምብሕጓግ፣ ንያቶም ኣዕሪቡ፡ ንመሰላቶም ርእሶም ኣቕኒዖም ዘይሟጎቱ፡ ከም እንስሳ ናብ ዝደፍኦም ዘምርሑ 

ክኾኑሉ፡ ዝዓለመ እዩ። እነሆ እቲ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ህ.ግ.፡ ቅልቅል-ህልም ክብል ዝጸንሐ ሕቡእ ናይ 

ክድዓት ዝምባለ፡ ማዓልቱ ኣኺሉ ኣብ ዓበይቲ መድረኻትን ሚድያታትን፡ ብዓውታ ክድርጓሕ ዝሰማዕናሉ እዋን 

እዩ፤ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብምጽንባር፡ ንጉሰ ነገስት ክኸውን፡ ካብ ዘለዎ ሕልሚ ዝብገስ ምዃኑ ድማ፡ ከም 

ጸሓይ ቀትሪ፡ ኳዕ ኢሉ በሪሁ ኣሎ።  

 

ዝኸበርኩም ህዝብታት ኤርትራ፡- እቲ ካብ ቅድሚ ክልተ ዓመት ፈረቓን ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፌደራል 

ስልጣን ጨቢጡ ዘሎ ጉጅለን፡ እቶም ካብ ዝተቐበሩዎ ጉድጓድ ሓመዶም ነጊፎም ዝተንስኡ ሓይልታት 

ትምክሕቲ ኢትዮጵያን፡ ምስ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ ተሻሪኾም ዝተፈላለዩ ውዲታት እናፈሓሱ፡ ናጽነትናን 

ልዑላውነትናን ንምሕካሕ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝብሉሉ እዋን ንርከብ። ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ፌደራል 

ኢትዮጵያ፡ ብመራሒኦም ዶር/ ኣብይ ኣሕመድ፡ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብዘይ-ቅድመ ኩነት ኣብ ባይታ ከትግበር፡ 

ስምምዕ ሰላም ዝተፈራረሙ'ኳ እንተኾኑ፡ ሕቡእ ዕላምኦም፡ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምጽንባር ብምዃኑ፡ ጉዳይ 

ምምልካት ዶብ ክሰግሩዎ እናሰርሑ ጸኒሖም ኣሎዉ። ሕሉፍ-ሓሊፉ፡ ሃገራዊ ናጽነትና ንምጭባጥ፡ ን30 

ዓመታት ዘካየድናዮ ብረታዊ ተጋድሎን ዝኸፈልናዮ ከቢድ መስዋእትን፡ ''ኪሳራ እዩ ነይሩ፤ እቲ ዝፈሰሰ ደም 

ድማ የሕዝነኒ'' ብምባል፡ ዶር/ ኣብይ ኣሕመድ፡ ምስ ፖሎቲካዊ ውድባት ተቓውሞ ሃገሩ ኣብ ዘካየዶ ርክብ 

ክገልጽ ተኸታቲልናዮ ኢና። እዚ መደረ'ዚ ድማ፡ ናይ'ቶም  ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብምጥባቕ፡ ኣብ ማእከል 

ዓበይቲ ከተማታቶም ኣብ ካርቶናት ዝሰቐሉን፡ ናይ ሓደ-ሓደ ጋዜጠኛታት ሰንካም መልእኽትን መቐጸልታ 

ብምዃኑ፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ኣዝዩ ገዚፍ ምዃኑ ክንግንዘብ ዘኽእለና እዩ። 

 

ስለዝኾነ'ውን፡ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና፡ ሎሚ ኣብ መበል 59 ዓመት ክንዝክራ እንከሎና፡ 

ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ እዋን ኮይና ኢና። ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ክሳብ ሎሚ፡ ብዝተወደበ ይኹን 

ብተናጸል፣ ተቐራሪብና ወይ ድማ ተፈናቲትና፣ ክነካይዶ ዝጸናሕና ተጋድሎ፡ ናጻን ልዑላዊትን ኤርትራ፡ ከም 

ዉሁብ ኣብ ኢድ ህዝብታታ ምህላዋ ብምእማን፡ ዕምሪ ምሕደራ ምልኪ ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ ንምሕጻር እዩ 

ነይሩ፤ ኣብ ልዕሊ መቓብሩ ድማ፡ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ቅዋም፡ ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ተኺልና፡ ሃገርናን 

ህዝብታትናን ብመንገዲ ምዕባለን ሰላምን፡ ንቕድሚት ዝምርሸሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ዝነበረ። 

ይኹን'ምበር፡ ከም ሓይልታት ተቓውሞ፡ ንእዋናዊ ናይ ሓባር ዕላማታትና ኣብ ምዕዋት፡ ተቐራሪብና ንቃለሰሉ 

ኩነታት፡ ብኣጋ ብዘይምፍጣርና፡ ብርክት ዝበሉ ወርቃዊ ናይ ለውጢ ዕድላት ከሞልቁና ጸኒሖም እዮም። ሎሚ 

ግን፡ ኣብ ካልእ ዝኸፍአ ተኣፋፍን ፉሉይን ኩነታት ወዲቕና ንርከብ፡፡ ኣብ ልዕሊ እታ ዝርካባ ከም ብሌን-

ዓይንና እንርእያ፡ ዋጋ ከቢድ መስዋእትነትን ስንክልናን ጀጋኑና ዝኾነት፡ ናጻን ልዑላዊትን ሃገርና ዘቕነዐ፡ ከቢድ 

ናይ ክድዓት ሓደጋ ኣንጸላልዩና ኣሎ። ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ ነዚ ካብ ምዕቃብ ዝዓቢ እዋናዊ ዕላማ ክህልወና 

ኣይክእልን። እዚ ዕላማ'ዚ ብቐዳምነት ምዕዋት ማለት ድማ፡ ኣብ መጻኢት ኤርትራ፡ ንህዝብታትና ከም ኣማራጺ 
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ክነቕርቦ ተዳሊናሉ ዘሎና፡ ናይ ውልቀ ፖሎቲካዊ ውድባትና ናይ ርሑቕ ዕላማታት፡ ጥጡሕ ባይታ ምፍጣር 

ማለት እዩ። ስለዝኾነ'ውን፡ ንኩሎም ህዝብታትና፡ ኣብ ጎድንና ብምስላፍ፡ ኣብ ምዕቃብ ናጽነትን ልዑላውነትን 

ሃገርና ንክዋፈሩ፡ ከም ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ኣብ ክሊ'ዚ እዋናዊ ዕላማ'ዚ ዘትከለ፡ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል 

ውድባትና ምምስራት፡ ንጽባሕ፡ ንድሕሪ ጽባሕ ዘይንብሎ ህጹጽ ዋኒና ክኸውን ይግባእ። ኩሎም እነካይዶም 

ሓባራዊ ዕማማት ድማ፡ ነዚ ህጹጽ እዋናዊ ሕቶ'ዚ ንምምላስ ዘቕነዑ ክኾኑ ይህልዎም ኢልና ንኣምን። 

 

ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ከም ኣካል ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ)፡ 

ብመሰረት መጸዋዕታ ዋዕላ ሎንዶን፡ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል 

ውድባትና ንምምስራት፡ ተጀሚሩ ዝነበረ ዘተ፡ ዳግም ተበራቢሩ ክቕጽልን፡ ንምዕዋቱ ኣበርቲዕና ክንሰርሕን፡ 

ብኣጋጣሚ ታሪኻዊት ዕለትና ባሕቲ መስከረም መጸዋዕታኡ የቕርብ። ውድብና ሰደግኤ፡ እቲ ኣብ ልዕሊ 

ህዝብታትናን ሃገርናን ኣንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ኣብ ምዕጻፍ፡ ኣብ ንጹራት እዋናዊ ሓባራዊ ዕላማታት፡ ምስ 

ኩሎም ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ፖሎቲካዊ ሓይልታትና፡ ዓቕምታቱ ኣወሃሂዱ፡ ናይ ቃልሲ እጃሙ 

ከበርክት ድሉው ምህላዉ፡ ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና የረጋግጽ። ነዛ ክብርቲ 

ዕለት'ዚኣ ምኽንያት ብምግባር፡ ንመላእ ህዝብታትናን ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ፖሎቲካዊ ሓይልታትናን 

ዮሃና ይብል።  

 

ኣብ መደምደምታ፡ ውድብና ሰደግኤ፡ ህዝቢ ትግራይ ናይ ገዛእ ርእሱ ዕድል ባዕሉ ዝውስነሉን፡ ባዕሉ 

ብዝመረጾም ጥራሕ ክማሓደር ዘለዎ ሕገ-መንግስታዊ መሰል ዘረጋግጸሉን፡ 6ይ-መረጻ ንምክያድ ተታሓሒዙዎ 

ዘሎ፡ ታሪኻውን ወሳንን ዕማም ብዓወት ክዛዝም፡ ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ባዓልና ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ 

ተጋድሎና፡ ሰናይ ትምኒቱ ይገልጽ። 

 

ባሕቲ መስከረም ንዘላኣለም ተኸቢራ ትንበር!! 

ዝኽርን ክብርን ንኹሎም ጀጋኑ ሰማእታትና!! 

 

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ 

ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) 

ባሕቲ መስከረም 2020 ዓ.ም.  


