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ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 

 
ብምኽንያት 24 ግንቦት፡ ሃገራዊ መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ  

ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ 
 

24 ግንቦት 1991 መቑሕ ሰንሰለታዊ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ሓይልታት ንሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ 
ምድረ-ገጽ ኤርትራ ዝተማሕወላ፡ ባብ ሓድሽ ሃገራዊ ምዕራፍ ዘርሓወት ታሪኻዊ ዕለት’ያ፡፡ እዛ 
ዕለት’ዚኣ፡ ውልደት ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝተበሰረላ ታሪኻዊት ዕለት’ያ፡፡ ስለዚ ከኣ 24 ግንቦት 
ከም ርእሰ-ደብሪ ሃገራዊ በዓላትና ኣበሪኽና እንሰርዓ፡ መስዋእትናን ስንክልናን ዝደበሰት፡ 
ብንሓልፎ ዘሎና መሪር መስገደላት ርዝነታን ክብርታታን ዘይሸራረፍ፣ ከም ህዝቢ ብመሪር 
ቃልሲ ናይ ዝዓተርዮ ዘውዲ ነጻነት መግለጺ ዝኾነት ሰንደቕ ሃገራዊ ርስትና’ያ፡፡ 
 
እነሆ እንበኣር ነዛ እልፊ ኣእላፍ ሰማእታት ዝገበርናላ፣ ኣማኢት ኣሸሓት ዜጋታትና ኣካላዊ 
ስንክልና ዝኸፈሉላ፣ ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ-ዘመን ኣብ ዝተኻየደ ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ 
ክልተ-ወለዶታት ኤርትራ እናተቐባበሉ መሪር ዋጋ ዝኸፈልሉ፣ ኮታ ሃምን ቀልብን ምልኣተ 
ህዝብታት ኤርትራ ብምስላብ፡ ኣብ ሓደ መሳርዕ ዘሰለፈት ታሪኻዊት ዕለት መዓልቲ ነጻነትና፡ 
ሎሚ ንመበል 26 ዓመተ ዝኽሪ ንምጽንባል፡ ኣብ ፍሉይ ታሪኻዊ እዋን ኮይና ንሸባሸብ ኣሎና፡፡ 
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ) ንመላእ ህዝብታት ኤርትራን 
ተቓለስቲ ደቁን እንቋዕ ንመበል 26 ዓመት ዝኽሪ ጽንብል መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ኣብጽሓኩም 
ክብል እንከሎ፡ ምስ ርዝነት ናይ'ዛ ዕለት ዝዳረግ ታሪኻዊ ሕድሪ ከምዘሎና ብምዝኽኻር’ውን እዩ፡፡ 
 
ህዝብታት ኤርትራ ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ-ዘመን ዝወሰደ መሪር ሓርነታዊ ቃልሲ ከካይዱ እንከለዉ፡ 
ብርሑቕ ዝኣመትዎ ብሩህ ተስፋ ንምዕታር፡ ኣብ ሕልንኦም ዝሳኣልዋ፡ ብመስዋእቶም እትጥጥዕ 
ውልዶ ኤርትራ ህያው ንምግባር ምንባሩ ዘየማትእ ሓቂ’ዩ፡፡ መስዋእትን ስንክልናን ንዝጠልብ 
ቃልሲ፣ ጽምእን ድኻምን ዝሓትት መስገደል፣ ጥሜትን ዕርቃንን ዝጻወር ጽንዓትን ተወፋይነትን 
ህዝብታት ኤርትራ፡ ካብ ዓቀይታይ ተራ ኣምልኾ ብረትን ጥይትን ዝወለዶ፡ ናይ ዓውደ-ኲናት 
ጅግንነት ኣይኮነን፡፡ ብቅዱስ ራእይ ዝተቓነየ፡ ንናይ ትማሊ፣ ሎምን ጽባሕን ወለዶታት ኤርትራ 
ዝተኸፍለ መስዋእቲ’ዩ፡፡ ብርግጽ ከኣ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ በብመድረኹ ንዝገጠምዎም 
ብደሆታት ሰጊሮም፣ ንናይ ተበራረይቲ ባዕዳውያን ሓይልታት ውዲታት ኣምኪኖም፣ 
ብውልቃውን ጉጅላውን ጸቢብ ሕሳባት ዝዓወሩ ተናሓናሕቲ ውድባት ሰውራናን መሪሕነቱን 
ዘብጽሑሎም በደላት ተጻዊሮም፡ ነጻነታዊ ሕቶኦም ኣብ ምዕራፉ ንምብጻሕ ዝሓለፍዎ መስርሕን 
ዝኸፈልዎ ረዚን ዋጋን፡ ኣብ ዕላምኦምን መትከሎምን ካብ ዝነበሮ ጽኑዕ እምነት ዝነቅል’ዩ፡፡ ነዚ 
መዳርግቲ ኣልቦ ጽንዓትን ተወፋይነትን ወትሩ ግቡእ ክብሪ ብምሃብ፡ ንዘመዝገቦም ታሪኻዊ 
ዓወታት ምዕቃብ፣ ሕድሪ’ቶም ዝቐደሙ ጀጋኑና ኣጽኒዕና፡ ዝተረፉ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ 
ዕላማታት መሊኦም ክረጋገጹ ምቅላስ ኣማራጺ ዘይብሉ ታሪኻዊ ዕዳ ተረከብቲ ሕድሪ’ዩ፡፡ ሎሚ 
መበል 26 ዓመት ዝኽሪ በዓል ነጻነትና ክነብዕል እንከሎና ካብ'ዚ ቅኑዕ መንፈስን ዕላማን 
ብምንቃል ክኸውን ይግባእ’ዩ፡፡  
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ከም'ቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገለጸ ህዝብታት ኤርትራ ሓርነታዊ ሰውራና ዝጠልቦ ከይበቐቑ፡ 
ብኩለንትንኦም ክብጀዉ እንከለዉ፡ ኣብ'ታ መጻኢት ኤርትራ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን 
መሰላቶም ብምውሓስ፡ ምዪቕ ከይበሉ ክነብሩ፣ ምዕሩይን ፍትሓውን ተጠቃምነት ሃገራዊ 
ጸጋታቶም ከረጋግጹ፣ ኣብ ጉዳዮም ጎይቶት ልኡላዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ብምዃን፡ ብቀጻሊ ናብ 
ጎደና ምዕባለን ሰላምን ክምርሹ፣ ምስ ኣህዛብ ዓለምን ጎረባብቶምን ኣብ ሕድሕድ ምክብባር 
ዝተሰረተ ኣወንታዊ ዝምድና ክምስርቱ፣ ከም ህዝብን ሃገርን ኣወንታዊ ዓለም-ለኻዊ ሓላፍነታዊ 
ተርኦም ክጻወቱ ብምሕላን ምንባሩ ዘይከሓድ ሓቂ’ዩ፡፡ ግን ከኣ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ነዞም 
ባህርያዊ ባህግታት ህዝብታት ኤርትራ፡ ብሰንጣቕ ተጻሪሩ፡ መብጽዓ ሰማእታትና ጠሊሙ፡ 
መሰረታዊ ዕላማታት ሰውራና ብምህጓግ ብሃገራዊ ክብርታትና እናተቛመረ መቆሚያታቱ 
ኣንሂሉ፣ ህዝብን ሃገርን ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ኣሳጢሕዎም ኣሎ፡፡ 
 
ሎሚ መበል 26 ዓመት መዓልቲ ነጻነትና ኣብ ነብዕለሉ ዘለና እዋን፡ ፋሽስታዊ ስርዓት 
ኢሳይያስ/ህግደፍ  ብዘይትግበሩ መብጽዓታት ህዝቢ እናጎምጀወ፡ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ 
ክጥቀመሉ ዝጸነሐ ስልቲ ከም ዝበለየ ካርታ ተመናኒህዎ፡ ዕርቃኑ ኣብ ዝወጸሉ እዋን ንርከብ 
ኣሎና፡፡ ከም ውጽኢቱ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልስና ካብ ህዝብታት ኤርትራ ዝረኽቦ ዝነበረ ሙሉእ 
ዘይጉዱል ደገፍ ተጸንቂቑዎ፡ ዝረገጾ መሬት እናሃመሞ፣ ብጽላሎቱ ዝብህርር፣ ከስምዕ ይኹን 
ከድምዕ ዘይክእል፣ ተዓሲቡ ድራር ዕለቱ ጥራይ ዝምእርር፣ ከም ስርዓት ዝበኸተ ስርዓት ምዃኑ 
ናይ ኣደባባይ ሚስጢር ኮይኑ’ሎ፡፡ ናይ’ዚ ሓቂ’ዚ ጽዑቕ መግለጺ፡ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስ 
ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2017ተሞኽልዩ ዘካየዶ፡ መስርሕ ጉዕዞ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ 
ስርዓቱ ንቑልቁል-ዝኣፉ ከም ዝተነቖተ ዘግህድ ቀቢጸ-ተስፋዊ ቃለ-መሕትት ጎሊሁ ዝተራእየ 
ሓቂ’ዩ፡፡ 
 
ብርግጽ ከኣ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዕድመ ስልጣኑ 
ብዝተኸተሎ ኣዕናዊ ፖሊሲታት፡ ንኤርትራ ሃገርና፡ ብውሽጥን ብግዳምን ብዝወለዖም ኲናታት፡ 
ከም ሕብስቲ እናገላበጠ ክትሓርር ጌርዋ’ዩ፡፡ ብመንእሰይ ኤርትራ ዝጀመሮ ማሕበራዊ 
ምትሕንፋጽ ማእከሉ ዝገበረ ጉዱድ ዕስክርና፡ ናብ መላእ ህዝብታት ኤርትራ ብምስፋሕ ንህዝብን 
ሃገርን ካብ ንቡር ህይወትን ማእቶትን ኣመዛቢሉ፣ መጻኢ ዕድሎም ብምጽልማት፡ ምጽዋት 
ዝጽበዩ በተኻት ጌሩ ጅሆ ዘሪዕዎም’ዩ፡፡ ሎሚ ብተግባር ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ኣንጸላልዩ 
ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ጥሜትን ዓጸቦን፡ ድሕሪ’ቲ “ህጡር ክራማት ኔሩ” ዝተባህለሉ ዓመተ 2016 
ምስዓቡ፡ ባህርያዊ ሓደጋ ዘይኮነስ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ዝተኽተሎ ኣጥሚኻ ግዛእ 
ፖሊሲ ውጺኢት’ዩ፡፡  
 
ኤርትራ ሃገርና፡ ዓባይ-ቤት ማእሰርቲ ዝኾነቶም ንጹሃት ዜጋታት፡ ቆልዓ ሰበይቲ፣ ኣረጋውያን፣ 
ስንኩላን፣ መንእሰያት፣ ሙሁራትን ወተሃደራትን…..ብዘይ ኣፈላለይ ብጅምላዊ ማዕበል፡ ምስ 
ኣድገ-በቕሊ ንስደት ዝውሕዙሉ ህሞት ኢና በጺሕና፡፡ ጅምላዊ ህልቂት ላምፐዱዛ ዝፈጠረልና 
ሕልናዊ-ቁስሊ ከይሓወየ፡ መመሊሱ ክንጉዳእ ዝገብር፡ ካብ መዓሙቕ-ባሕሪ ተዞቒቑ ዝወጽእ 
ሬሳታት ዜጋታትና፡ መዓልታዊ መዳመቒ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምህላውና 
ግሁድ ሓቂ’ዩ፡፡ እዚ ኣብነት’ዚ፡ ሕፍንቲ ናይ'ቲ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ካልኢት፡ ኣብ 
ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ናይ ዝሓልፍዎ ዘለዉ መሪር ህይወት መግለጺ’ዩ፡፡ 
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ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ነታ ትስፍውቲ ሓዳስ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝተሰመየት ውልዶ 
ኤርትራ፡ ሕልማ ኣብ ሓደ-ወለዶ ዘይበጽሕ ግዜ ምቕታሉ ከይኣኽሎ፡ ረዚን ዋጋ መስዋእቲ 
ንዝተኸፈሎ ልኣላዊ ግዝኣታ፡ ባዕዳውያን ሓይልታት ክዕስክሩሉ እናማስሐ ብምርኻስ፡ መናውሒ 
ዕምሪ ስልጣኑ ሕርጓቶ ይቓርም ኣሎ፡፡ እዚ ፖለቲካዊ ጥፍሽና/ምንዝርና ፋሽስታዊ ስርዓት 
ኢሳይያስ ዝሕላገቱ፡ ብልኣላውነት ሃገር ናይ ምቁማር ንዴት፡ ኣብ ቀረባ መጻኢ ሓቝፉዎ ዘሎ 
ሓደጋን መዘዛቱን ንምልላይ፡ ኣብ ጎዶቦታትና ማእከላይ ምብራቕ ደመራ-ኲናት ኣጒዱ፡ 
ህዝብታት ንዘህልቕ ዘሎ መሪር ተሞኩሮ ምውካስ እኹል’ዩ፡፡ “ድሕረይ-ዳንዴር ኣይትብቆላ” 
ብዝብል እንስሳዊ ኣተሓሳስባ እናተመርሐ፡ ኣብ ዝሓለፈ 26 ዓመታት፡ ንሕሉብን ንጹፍን ጸጋታት 
ኤርትራ፡ ንመናውሒ ዕምሪ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ጸንቂቑ ዝተቋመረ ፋሽስታዊ ስርዓት 
ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ሎሚ ኣብ ልዳት መቓብሩ ኮይኑ፡ ኣብ ዘይህላዊኡ ዝነቱግ ሓደጋ ከጻውደልና 
ከይደቀሰ ይሓድር ኣሎ፡፡ 
 
ሎሚ ዝኽሪ መበል 26 ዓመት መዓልቲ ነጻነትና ክነብዕል እንከሎና’ምበኣር፡ ነዚ ኣብ ላዕሊ 
ዝተገለጸ ክውንነት ኤርትራ ብግቡእ ዝተረደአ፡ ኣብ ቅድሚ ህላወን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን 
ኤርትራ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋን ዕምቆቱን ዘለለየ፡ ንምዕጻፉ ዘኽእለና ታሪኻዊ ምላሽ ክንህብ 
ዘብቅዓና ድልውነት ክነረጋግጽ ይህልወና፡፡ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ 
/ሰደግኤ/፡ ኣብ ህልው ኩነታት ኤርትራ ካብ ዘዋህለሎ ኣገንዝቦ ብምብጋስ፡ ኣብ 7ይ ውድባዊ 
ጉባኤኡ፡ ቅኑዕ ናይ ሓድነትን ምሕዝነትን መርሆ ብምጽዳቕ ንምዕዋቱ እናተረባረበ ይርከብ፡፡ ከም 
እምነት ውድብና ሰደግኤ፡ ንብዙሕነታዊ ኣካውና ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ጸብጻብ ዘእተወ፣ 
ንተባራዕቲ መድረኻዊ ሕቶታት ዝምልሽ፣ ቀንዲ ዕላምኡ ዝተበታተነ ሓፋሽ ኣብ ዙርያኡ 
ብምዕሳል፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ስሙር መኸተ ንምክያድ ዝዓለመ፣ ኣብ 
ቅኑዓት መትከላትን ዕላማታትን ዝተመስረተ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ናይ ምምስራት 
ፖሊሲኡ፡ ካልእ መብረ ፖለቲካዊ ኣማራጺ ዘይብሉ፡ ቅኑዕ ፖሊሲ ብምዃኑ ንምዕዋቱ ብጽንዓት 
ክቃለስ’ዩ፡፡   
 
ኣብ መወዳእታ፡ ውድብና ሰደግኤ፡ ካብ ዝተሓንገጦም ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ እምነታቱ ተበጊሱ፡ 
ብቐዳምነት ህዝብን ሃገርን ካብ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ሓደጋ ብርሰት ብዘላቕነት ዝድሕነሉ ኩነታት 
ብምፍጣር፡ ነዛ ከቢድ መስዋእቲ ከፊልና ንዝዓተርያ ነጻነት ኤርትራ፡ ብባህርያዊ መልክዓ 
ክትደምቕን ወትሩ ክትጸግን፡ ካብ ዘይነጽፍ ሽሻያታ ድማ፡ ህዝብታት ኤርትራ ብፍትሓውን 
ማዕርነታውን ኣገባብ ተቋደስቲ ክኾኑ፡ ካብኡ ዝጥለብ ኩሉ ንምብርካት ብጽንዓት ክቃለስ ምዃኑ፡ 
በዛ ታሪኻዊት ዕለት ደጊሙ የረጋግጽ፡፡         
 
Ä ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ንጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና ! ! 
Ä ወትሩ ክብርን ድምቀትን ን24 ግንቦት !  
Ä ዘልኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑና ሰማእታት ! ! 
 
 

ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት 
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) 

24 ግንቦት 2017 


