
 

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 

ብምኽንያት 24 ግንቦት፡ መዓልቲ  ሃገራዊ  ነጻነትና፡  
ብሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ 

ዝተዳለወ ውድባዊ  መግለጺ፡ 
 

ሎሚ ግንቦት 24፡  ሃገራዊ ነጻነትና ንመበል 27 ዓመት እነብዕለላ ክብርቲ ዕለት እያ። እዛ ዕለት’ዚኣ ባዕዳዊ መግዛእቲ 
ንሓንሳእን ንሓዋሩን ተሓግሒጉ ጩራ ነጻነት ኣብ መላእ ኤርትራ ደሚቑ ዝተራእየላ ታሪኻዊት በዓልና እያ። ኣብ ገዛእ ሃገርና 
ጓኖት ኮይና ብጎቦ ዓይኒ እንረኣየሉ ጸሊም ዘበን ተጠቐንጢጡ ወነንቲ መሬትና ባዕልና ምዃና ዝተበሰርናላ ወርቃዊት ዕለትና 
እያ። ሃገራዊ ነጻነትና ናይ ልዕሊ 100 ሺሕ ጀጋኑ መስዋእቲ፣ ልዕሊ’ዚ ኣካል ምጉዳል፣ ሰፍ ዘይብል ናይ ንብረትን ጥሪትን 
ብርሰት ….ወዘተ ውጽኢት እያ። መላእ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ ሓርበኛታትን ዲሞክራስያውያንን ተቓለስቲ ኤርትራ 
ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ቃሎም ጸኒዖም ጽንኩራት መድረኻትን ዝተሓላለኹ ብደሆታትን ሰጊሮም፡ ሃገራዊ ነጻነት ብደሞምን 
ብኣዕጽምቶምን ጋህዲ ዝገበሩላ፡ ናይ 50 ዓመታት ሰላማውን ዕጥቃውን ተጋድሎና እኩብ ድምር ውጽኢት እያ። ኣብ ታሪኽ 
ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ፡ ርዝነታን ድምቀታን ወትሩ ኣብ ዝበረኸ ቦታ ዝቕመጥ እዩ። መዓልቲ ነጻነትና፡ በቲ ኣብ እዋን 
ዝተናውሐ ብረታዊ ተጋድሎና፡ ብሰንኪ ጸቢብን ጉጅላውን ሒሳባት መራሕቲ ሰውራና ዝኸፈልናዮ መሪር ዋጋ  ይኹን፡ ካብ 
ጽባሕ ሓርነት ክሳብ ሎሚ፡ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ዝወርደና ዘሎ መወዳድርቲ ኣልቦ በደልን ኣደራዕን፡ 
ርዝነታ ዘይፎኩስ፡ ብደምን ኣዕጽምትን ዝተሃንጸት ጻማ ነዊሕን መሪርን ቃልስና ምዃና ወትሩ ዘይንቕነቕ እምነት ውድብና 
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ እዩ። ስለዝኾነ ድማ፡ ብኣጋጣሚ’ዛ ታሪኻዊትን ክብርትን ዕለትና፡ ንመላእ ህዝብታት 
ኤርትራን ተቓለስቲ ደቆምን መልእኽቲ ዮሃንኡ የመሓላልፍ። 

ዝኸበርኩም ውጹዓት ህዝብታትናን ኣብ መሪር ተጋድሎ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ተጸሚድኩም ዘለኹም 
ተቓለስትን፦ ሎሚ ኣብ’ዛ ክብርቲ ዕለተ ናጽነትና ኮይና፡ ንዝሓለፍናዮም 27 ዓመታት ምስ እንዝክር፡ ብዙሓት ሕቶታት 
ኣብ ሓንጎልና ከምዝመላለሱ ዘካትዕ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ናይ 20 ዓመታት ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልስን ናይ 30 ዓመታት 
ደማዊ ኩናትን ውጽኢት፡ ኣብ መሬታዊ ሓርነትን ምንብልባል ሃገራዊ ባንደራን ጥራሕ ተደሪቱ ክተርፍ ትጽቢትና ብፍጹም 
ኣይነበረን። ሕሉፍ ሓሊፉ ካብ ማህጸን ኤርትራ ዝተወልዱ፡ ኣብ ዝባና ተሓብሒቦም ዝዓበዩ፡ ብጅግንነታዊ መስዋእቲ 
ወለዶታት ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ክኣትዉ ዝበቕዑ፡ ካብ’ቶም ተጋዲሎም ሓመድ ድበ ዘእተዉዎም ባዕዳውያን ገዛእቲ 
ዝኸፍኡ ጠላማት ክኾኑ መብዛሕትኦም ህዝብታትና ኣይጠርጠሩን። ውሑዳት ኮይኖም ደኣ’ምበር፡ ጉዕዞ መሪሕነት 
ህግሓኤ፡ ካብ ሜዳ ጀሚሮም ብቐረባ ዝተኸታተሉስ ኣቐዲሞም ኣእውዮም እዮም።  

ዝኸበርኩም ደለይቲ ለውጢ ወገናትና፡ ኤርትራ ሃገርና፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ኣገዛዝኣ ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ 
ውሽጣ ጸበብትን ጋሃነብ ዝኾና ብርክት ዝበላ መዳጎኒ ሸላታት ዝሓቖፈት፡ ንጹሃት ዜጋታት ብዘይ ፍርዲ ብጸልማት ዝሓቁላ፡ 
ገፋሕ ቤት ማእሰርቲ ኮይና ኣላ። ኤርትራ ንዜጋታታ እሾኽ ዳንዴር ኮይናቶም ኩቦ እናደርበዩላ በብመዓልቱ እግሮም ናብ 
ዝመርሖም  ንስደት ሃጽ ኢሎም ዝጠፍኡላ፡ መጻኢ ዕድላ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐት ሃገር ኮይና ኣላ።  

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ናይ 27 ዓመታት ኩሉ-መዳያዊ ፍሽለቱን ውድቀቱን ጠንቂ፡ ንናይ ግዳም ሓይልታት እናጠቀነ 
መጺኡን ኣሎን። በቲ ካልእ ወገን፡ በብእዋኑ ከም ነፋሒቶ ሕብሩ እናቕያየረ፡ ልኡኽ ናይ ዞባና ጎብለላት መንግስታት 
ብምዃን፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገራት ከባቢና ኢዱ እናእተወ ሰላምን ምርግጋእን ዞባ ኣብ ምዝራግ ውራየይ ኢሉ ሒዙዎ 
ዝጸንሐን ዘሎን እዩ። ኤርትራ እትምረሓሉ ናይ ቁጠባ ስትራተጂ ዘይብላ፡ ህዝብታታ ብማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት 
እናገረፈ፡ ኣፎም ከፊቶም ከየእውዩ፡ ብጨካን ጸጥታዊ መሓዉራቱ  ኣፎም ዓቢሱ ሳንሳን እናበሎም እንከሎ፡ ኣብ ከባቢና፣ 
ኣህጉርናን ዓለምናን ዝኽሰቱ ኣሉታዊ ተርእዮታት ፈልዩ ብምቕራም፡ ወግሐ ጸብሐ እናቃልሐ፡ ህዝብታትና ምስ ካልኦት 
ንነብሶም እናወዳደሩ ያኢ፡ ‘’ጽቡቕ ኣሎና’’ ክብሉ ዝጉስጉስ ነውራም ስርዓት እዩ ተኺሉ ዘሎ መንግስቲ ህግደፍ። 
መንግስታት ከባቢና ኣብ ውሽጦም ዝረኣዩ ጸገማትን ድኽመታትን እናገምገሙ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዘውረዱዎም በደላት፡ 
ደኒኖም ይቕሬታ ብምሕታት፡ መነባብሮን ደረጃ ምዕባለን ህዝቦምን ሃገሮምን ንቕድሚት ክስጉም ክጽዕቱ እናረኣየ፡ ኣብ 
ድኽመታቶምን ጸገማቶምን ጥራሕ ተንጠልጢሉ፡ ምስ ድኽነትን ድሕረትን ተዓራሪኹ ዕድመ ስልጣኑ ዘናውሓላ ስልቲ 
ክምህዝ ግዜኡ ዘባኽን፡ ብመጻኢ ዕድል ህዝብታትና ዝቋመር ዘሎ ስርዓት እዩ።  

ዝኸበርኩም ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን ህዝብታት ኤርትራ፡- ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን 
ሃገር፡ ብዘይ ተወዳዳሪ ዕድሚኡ ሙሉእ ክብሕቶ ዝወሰነ፣ ኩሎም ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ዓፊኑ ንሃገር ብዘይ 
ቅዋም ዝገዝእ ዘሎ፣ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ እሙን ዓርኪ ዘይብሉ፣ ካዝንኡ ዝመልኣሉ ዓስቢ ከናዲ፡ ንሃገርን ህዝብን 



ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከውርድ ዓይኑ ዘይሓሲ ገበነኛ እዩ። ምስ’ዚ ዕሉል ጨካን ውልቀ መላኺ ብረብሓ ዝተኣሳሰሩ ላዕለዎት 
ጀነራላትን ናይ ድሕነትን ጸጥታን መሓዉራትን ድማ፡ እሙናት ኣገልገልቲ ኮይኖም ብንብዓት ደምን ህዝብታትና እናላገጹ፡ 
ከም ቁርዲድ እናማጸዩ ጁቦኦም ከህጥሩ ጸኒሖምን ኣሎዉን።  

እዚ እቲ ኣብ ባይታ ኤርትራ ዘሎ ከም ዕረ ዝመርር ሓቂ እዩ። እዚ ኹሉ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና 
ዝወረደ ዘይተኣደነ በደል፡ ንክብርን ርዝነትን ሃገራዊ ነጻነትና ኣብ ሕቶ ምልክት ከእትዎ፣ ንጅግንነታዊ መስዋእትን ስንክልናን 
ሓርበኛታትን ዲሞክራስያውያን ተቓለስቲ ሃገርናን ንዘይሕለልን ሙዑትን ቃልሲ ህዝብታትናን ድማ ክብደቱ ከፍኩሶ 
ዝደናደን ዝምባለታት ክምዕብል ጸኒሑን ኣሎን። እዚ ድማ ተመሊሱ፡ ድልዱል መሕብኢ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኮይኑ 
ከገልግል ንርእዮ ኣሎና።  

ዝኸበርኩም ውጹዓት ህዝብታትናን ተቓለስቲ ሓይልታትን፦ ኤርትራ ሃገርና ልኣላውነታን ነጻነታን ዘረጋገጸት ብትኳቦ ወይ 
ድማ ብምጽወታ ኣይኮነን። ባዕዳውያን ገዛእትና ድንግል ሃብትናን ጉልበትናን መዝሚዞም ይኣኽለና፡ ደሓን ኩኑ ኢሎም 
ብሰላም ገዲፎምልና ዝኸዱ ኣይኮኑን። ብሳላ ዘይሕለል ሙዑት ቃልሲ ህዝብታትናን መስተንክር ጅግንነታዊ ተጋድሎን፣ 
መስዋእትነትን ኣካል ምጉዳልን ዝተጓናጸፍናዮ ልኣላውነትን ነጻነትን እዩ። እዚ ፈጺምና ዘይንጣዓሰሉ ታሪኻዊ ዓወትና እዩ።  
ወትሩ ክንዕቅቦን ክንሕልዎን ይህልወና።  

እዚ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት ዝወርደና ዘሎ ዘሰቕቕ ጭቆና፡ በቶም ኣብ እዋን ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ኣብ ጎድኒ ህዝቦም 
ተሰሊፎም ዝተጋደሉን ዝመርሑን፣ ኣብ መስርሕ ድማ ናብ ወሰንቲ ናይ ስልጣን ቦታታት እናሓኾሩ ዝደየቡ፣ ንህግሓኤ ናይ 
ጭቆናን ዓፈናን መሳርሒ ክትኮኖም ዝገበሩዋ፡ ውሑዳት ላዕለዎት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር፡ ሓበርኛታት ተጋደልቲ ዝነበሩ 
እዮም። ካብ ሰማይ ዝነጠቡ ርጉማን ፍጥረታት ኣይኮኑን። ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ዝተማሃርናዮን ብተግባር እንፈልጦን፡ ኣብ 
ከባቢና፣ ኣህጉርናን ዓለምናን፡ ንሓርነታዊ ቃልስታት መሪሖም ፖሎቲካዊ ስልጣን ምስ ጨበጡ፡ ሕድሪ ሰማእታቶም 
ጠሊሞም፡  ትጽቢት ህዝቦም ዘበርዓኑ መራሕቲ ነይሮምን ኣለዉን።  

ኣብ ተሞኩሮ ሰውራና፡ ካብ ነጻነታዊ ተጋድሎና ጀሚሩ ዝተኸሰተ ብኩራት ቅኑዕ መሪሕ ውድብ ንምምላስ፡ ዝተቓለሱ 
ዲሞክራስያውያን ጉጅለታትን ባእታታትን፡ ኣብ ውሽጢ ተሓኤ ጀብሃ ዓባይ ይኹን ኣብ ህግሓኤ ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን። 
እንተኾነ ግን ልዕልነት ተበለጽቲ ጉጅለታት ተረጋጊጹ ብምንባሩ፡ ተበግሶታቶም ብጨካን ማእሰርትን ቅንጸላን ላዕለዎት 
መራሕቲ ሰውራ ንግዝይኡ በርዓነ። ስለዝኾነ’ውን ህዝብታት ኤርትራን ንጹሃት ተጋደልቲ ደቆምን፡ ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነት 
ዘካየዱዎ ምዑት ተጋድሎን ዝኸፈሉዎ ከቢድ መስዋእትነት፡ ባዕዳዊ መግዛእቲ ብምውጋድ፡  ካብ መሬታዊ ሓርነትን ባንደራ 
ሃገር ምንብልባልን ዘይሓለፉ፡ እቲ ካብ ሜዳ ጀሚሩ ብጸረ ዲሞክራስያዊ መንነቱ ዝልለ ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጉጅለ፡ ኣብ 
ውሽጢ ውድብ ህግሓኤ ዓብዩ፣ ገቢሉ፣ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ንበይኑ ብሒቱ ክወጽእ ዕድል ብምርካቡ እዩ። ካልእ 
ዘይፍለጥ ምስጢር የልቦን።  

ውጹዓት፡ ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ህዝብታትና፦ ሃገርን ህዝብን ናይ ምግዛእ ባህርያት ዝተዓደለ ጉጅለ ኣብ ቃልሲ 
ይንበር ኣይንበር ብዘየገድስ፡ ዝረኸቦም ጸበብቲ ዕድላት ተጠቒሙ ካብ ምጭቋን ንድሕሪት ከም ዘይብል፣ ሕሉፍ ሓሊፉ 
ድማ፡ ምእንቲ ጉጅላዊ ስልጣኑ፡ ሃገርን ህዝብን ተነጺፉ ክሳብ ምጥፋእ ክበጽሕ ከምዝኽእል፡ ኣብ ዓለምና ዝረኣናዮም፡ 
ብትምክሕትን ብደዐን ዝልለዩ፡ መለኽትን ፋሽስታውያን መራሕትን ከም ኣብነት ምዝካር የድሊ። ስለዝኾነ ድማ፡ ንሕና 
ከም ኤርትራውያን ካብ ክውንነትና ብምብጋስ፡ ክልተ መሰረታውያን ሓቅታት ደረቶም ፈላሊና ክነቐምጥ ከድልየና እዩ 
ኢልና ንኣምን። 

1 .  ምእንቲ  ሃገራዊ  ነጻነትና  ልኣላዊ  ክብረትናን  ዘካየድናዮ  ተጋድሎን  ምእንትኡ  ዝኸፈልናዮ  ከቢድ  ኩሉ  መዳያዊ  
መስዋእትን  ዘይንጣዓሰሉ  ክኸውን  ይግባእ።  ምኽንያቱ  ካብ  ባዕዳዊ  መግዛእቲ  ሓራ  ንምውጻእ  ምእንቲ  ሃገራዊ  
ነጻነትን  ልኣላውነትናን  ኣብ  ዝካየድ  ተጋድሎ፡  ብስርናይን  ክርዳድን  ክምሰል  ዝኽእል  ባህርያት  ዘለዎም  
ኤርትራውያን  ኣብ  ሓደ  መስርዕ  ሓቁፉ  ናይ  ምጉዓዝ  ባህሪ  ኣለዎ።  እዚ  ክውንነት  ዝሓቖፈ  ሰውራ፡  ኣብ  እዋኑ  
ልዕልነት  ዲሞክራስያውያን  ሓይልታት  ከረጋግጽ  እንተዘይበቒዑ፡  ውዒሉ  ሓዲሩ፡  ከም  ኢሳይያስን  ጉጅልኡን  
ዝመሰሉ  ቆርበት  በጊዕ  ዝተኸደኑ  ብሕማም  ስልጣን  ዝዓወሩ  ኤርትራውያን፡  ነቲ  ባዶነት  ተበሊጾም  ናብ  ፖሎቲካዊ  
ስልጣን  ብምሕኳር፡  ብመንነቶም ’ምበር  ብባህርያቶም  ካብ ’ቶም  ዝተሳዓሩ  ባዕዳውያን  ገዛእቲ  ዘይፍለዩ  ወረ  
ዝበኣሱ  ኮይኖም፡  ሃገሮምን  ህዝቦምን  ዝጭቁኑሉ  ኩነታት  ዝፍጠር  ምዃኑ  እዩ።  እዞም  ኣብ  ውሽጢ  ነጻነታዊ  
ገድልና  ተጸፍዮም  ባህርያት  ቃልስናን  ንቕሓትናን  ተበሊጾም  ክጭቁኑና  ዝበቕዑ  ኣርወታት፡  ዓይንና  ቋሕ  ኣቢልና  
ክነለልዮምን  ብቖራጽነት  ክንቃለሶም  ዘብቅዓና፡  እቲ  ብነዊሕን  መሪርን  ተጋድሎና፡  ዝተጓናጸፍናዮ  ሃገራዊ  
ነጻነትናን  ልኣላውነትናን  እዩ።  ስለዝኾነ ’ውን፡  ናብ ’ዚ  ደረጃ  ንቕሓት ’ዚ  ክንሰጋገር  ዘብቅዑና  ሰማእታትና፣  ኣካለ  
ስንኩላናን  በጃኦም  ዝረኸብናያ  ሃገራዊ  ነጻነትን  ልኣላውነትን  ክነኽብርን  ክንከናኸንን  ከምዝግባእ  ምግንዛብ  
ዘድልየና  ምዃኑ።  



 
2 .  ኣብ  ሑቕፊ  ዝተናውሐ  ነጻነታዊ  ተጋድሎና  ተጸፍዩ፡  ብመስርሕ  ዝገበለ፡  ብባህርያቱ  ናይ  ምጭቋንን  ምግዛእን  

ጥሙሕ  ዘለዎ  ጸቢብ  ጉጅለ  ልዕልነት  ኣረጋጊጹ  ፖሎቲካዊ  ስልጣን  ሃገር  ክብሕት  ዕድል  ብምርካቡ፡  መቐረት  
ሃገራዊ  ነጻነትናን  ልኣላውነትናን  ካብ  መሬታዊ  ሓርነትን  ምንብልባል  ሃገራዊ  ባንደራን  ኣይሰገረን።  ኣብ  ትሕቲ  
ሃገራዊ  ቅዋም፡  ሰብኣውን  ዲሞክራስያውን  መሰላትና  ዝሕለወሉ፣  መራሕትና  ብድምጽና  መሪጽና  ከመሓድሩና  
ዝበቕዑሉ፣  መሰልን  ማዕርነትን  ብሄራትናን  ሃይማኖታትናን  ዝኽበረሉ፣  መነባብሮ  ህዝብታትና  ደረጃ  ብደረጃ  
እናተመሓየሸ፡  ሃገርና  ብጎደና  ዕብየት  ንቕድሚት  እትሕንበበሉን  ምስ  ጎረባብትናን  ዓለምን  ብሰላምን  ምክብባርን  
ተደጋጊፍና  እንነብረሉ  ዕድል  ኣይተጎናጸፍናን።  እዚ  እቲ  ኣብ  ባይታ  ሃገርና  ዘሎ  ፈጺሙ  ዘይክወል  ሓቂ  ምዃኑ  
ድማ፡   ብዘይ  ነግ  ፈረግ  ክንኣምነሉ  ዝግባእ  ምዃኑ  እዩ።  

ዝኸበርኩም ጭቁናት ህዝብታትናን ደለይቲ ለውጥን፦  ካብ’ዞም ኣብ ላዕሊ ዝተቐመጡ ሓቅታት ብምብጋስ፡  ናይ 
እዋኑ ጠለብናን ቃልስናን፡ ሕቶ ነጻነትን ልኣላውነትን ሃገርና ንምርግጋጽ ፈጺሙ ኣይኮነን። እዞም ሕቶታት’ዚኦም ንድሕሪት 
ብዘየብል፡ ነባሪ ፍታሕ ረኺቦም ዝተዓጸዉ ኣጀንዳታት እዮም ኢልና ንኣምን። እቶም ተሪፎምና ዘለዉ ሕቶታት፡ ኣብ ክሊ 
ነጻነትናን ልኣላውነትናን ክምለሱ ዘለዎም መሰረታዊ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ሕቶታት ጥራሕ እዮም። ስለዚ ከኣ ቃልስና፡ ኣንጻር’ቲ 
ፖሎቲካዊ ስልጣን ብሒቱ ንኩሎም ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ሕቶታት ህዝብታትና ዓፊኑ ዝድህከና ዘሎ፡ ኤርትራዊ መንነት ዝለበሰ 
ትምክሕተኛ ብውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ዝምራሕ ፋሽስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ዘቕነዐ ክኸውን ይህልዎ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ብቐንዱ 
ኣንጻር ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ዘቕነዐ፡ ሕኑን ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ክነካይድ ኣብ እንጥለበሉ መድረኽ ምህላውና 
ብግቡእ ምስትውዓል የድልየና ኢልና ንኣምን።  

ዝኸበርኩም ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኤርትራውያን፡- ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ሕቶ ነጻነትን ልኣላውነትን ብሓደ 
ወገን፡ ሕቶ ፍትሒ፣ ዲሞክራሲ፣ መሰልን ማዕርነትን፣ ሰብኣዊ መሰላት፣ ቁጠባዊ ሓርነትን ምህናጽ ጥዑይ ዝምድናን በቲ ካልእ 
ወገን፡ እናሓዋወስና፡ ዓቕምታት ህዝብታትና ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ክነዋድዶ ኣጸጋሚ ምዃኑ ክነስተውዕል የድሊ። 
እዋናውያንን ናይ ርሑቕ ዕላማታትናን ምስ’ቶም ኣቐዲሞም መልሲ ዝረኸቡ ሕቶታትና ከይደዋወስና፡ ብውሕልነትን ብንቕሓትን 
ክንቃለስ፡ ኣብ ዝግባኣና ዝተሓላለኸን ጽንኩርን ናይ ቃልሲ መድረኽ ምህላውና፡ ንጽባሕ ንድሕሪ ጽባሕ ዘይንብሎ ጉዳይ ምዃኑ 
ክግንዘብ የድልየና። 

ዝኸበርኩም ጭቁናት ደለይቲ ፍትሕን ለውጥን ህዝብታትና፡ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ዘሎ ዘይተፈትሕ 
መሰረታዊ ሽግር፡ ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ዘሎና ዝተደዋወሰን ጽልግልግ ዝብል ተረድኦታትን እዩ በሃልቲ ኢና። ብተወሳኺ ኣብ’ቲ 
በብእዋኑ ናብ ውዑይ ቃልሲ እናተጸንበረ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ቃልሲ ሞተር ክኸውን ዓብይ ትጽቢት ዝግበረሉ መንእሰይ ወለዶና፡ 
ኣብ ናይ ህዝብታትና ሕቶታትን ነባሪ መፍትሒታቱን፡ ሕጽረት ቅኑዕ ተረድኦ ብሓደ ወገን፡ ስምዒታውነት በቲ ካልእ ወገን፡ 
ብሰፊሑ ክንጸባረቕ ክንዕዘብ ጸኒሕናን ኣሎናን። ከም ናይ’ዚ ድኽመታትና ውጽኢት ድማ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን 
መሓዉራቱን፡ ብቕሉዕ ይኹን ብስዉር፡ ነዞም ሕጽረታትና ንምዕሟቕ ይኹን፡ ካልኣውን ዘይእዋናውያንን ኣጀንዳታትን እናልዓሉ፡ 
ኣንፈት መኸተ ቃልስና ክዛባዕን ኣብ ዕንይንይ ወዲቕና፡ ዞርሞ ዞርሞ ክንተርፍ፡ ከይተሓለሉ ክብድሁና ጸኒሖምን ኣሎዉን። ስለዚ 
ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ብሓፈሻ፡ ሞቶር ዲሞክራስያዊ ቃልስና ዝኾኑ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ 
ናይ ህዝብታትና እዋናውያንን ዘላቕን ሕቶታት ብግቡእ ኣለልዮም፡ ብህግደፍ ዝፍብረኹ ኣንፈት መኸተና ዘጥፍኡ ኣጀንዳታት 
ብምፍሻል፡ ቀንዲ ቱኽረቶም ብቐዳምነት ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ከቕንዕ፡ ኣብ ሞንጎኦም ይኹን ምስ ነባራት ፖሎቲካዊ 
ሓይልታት ተቐራሪቦም፡ ዕቱብ ዘተ ከካይዱ፡ ናብ ጭቡጥን ዘድምዕን ናይ ቃልሲ ዕዮ ክሰጋገሩ ከምዘለዎም፡ ብኣጋጣሚ’ዛ ክብርቲ 
መዓልቲ ነጻነትና ውድባዊ መልእኽትና ነመሓላልፍ።  

ውድብና ሰደግኤ፡ ንዕለተ ነጻነትናን ልኣላውነትናን ግንቦት 24 ዘለዎ ኣኽብሮት እናገለጸ፡ ነቶም ዘይተመልኡ ህዝባዊ 
ዲሞክራስያዊ ዕላማታት ሰውራና ንምዕዋት፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብቐዳምነት ብምውጋድ፡ ብሰላማዊ 
መሰጋገሪ መድረኽ ኣቢልና ናብ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት እንሰጋገረሉ ጥጡሕ ኩነታት ኣብ ምፍጣር፡ ምስ ኩሎም ደለይቲ 
ዲሞክራስያዊ ለውጢ ተቐራሪቡ ናይ ቃልሲ እጃሙ ከበርክት ዘለዎ ድሉውነት ከም ወትሩ እናረጋገጸ፡ ደጊሙ ንኹሎም 
ህዝብታት ኤርትራን ፈተውቱን ዮሃንኡ የመሓላልፍ። 

24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነትና፡ ንዘልኣለም ደሚቓን ተኸቢራን ክትነብር እያ ! !  
ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ንጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና ! !   
ዝኽርን ክብርን ንኩሎም ጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ ! !  
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት 
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) 
24 ግንቦት 2018 ዓ .ም .         


