
 
 

 
ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 

 
ብምኽንያት 20 ሰነ ማዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡ 
ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) 

ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ። 
 

20 ሰነ፡ ንኹሎም’ቶም ምእንቲ ልኣላውነትን ነጻነትን ሃገርና፡ ካብ ዘበነ ኣርባዓታት ጀሚሮም፡ ኣብ ሙሉእ 
መስርሕ ብረታዊ ተጋድሎናን ምእንቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ እነካይዶ ዘሎና ቃልሲ፡ ንህዝቦምን ሃገሮምን 
ዘይትትካእ ክብርቲ ሂወቶም ከይበቐቑ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ቃልስና በጃ ዝሓለፉ ሰማእታትና እንዝክረላ 
ክብርቲ ዕለት እያ። 
 
20 ሰነ፡ ከም’ቲ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ብመንጽር ጸቢብ ናይ ስልጣን ሸውሃቶም ንምርዋይ 
መዳምቕቲ ወይ ድማ ርህሩህ ልቢ ህዝብታትና ንምስላብ ኮነ ኢሎም እናሸሓጡላ ዝውዕሉ ዕለት ኣይኮነትን። 
እዛ ዕለት’ዚኣ ብመን ተሰምያ ብዘየገድስ፡ ንኩሎም ጀጋኑ ሰማእታትና፡ ብሕልና ደው ኢልና እንዝክረላ፡ 
ሂወቶም ዝበጀዉሉ ተኾሊፉ ዘሎ፡ ክቡር ዲሞክራስያዊ ዕላማ፡ ንምዕዋት ዘሎና ቅሩብነት ቃልና እነሐድሰላ፡  
ረዚን ክብሪ ዘለዋ ዕለት እያ።  
 
ሎሚ 20 ሰነ፡ መዓልቲ ጀጋኑ ሰማእታትና፡ ክነኽብር እንከሎና ኣብ ፍሉይ እዋን ኮይና ምዃና ዘይንስሕቶ እዩ። 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ናይ 27 ዓመታት ዘበነ ስልጣኖም፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዘውረዱዎ 
ዕንወት፡ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ብምዃኑ ጥራሕ ኣይኮነን። እዚ ስርዓት’ዚ ኣብ ልዕሊ 
ትጽቢታት ህዝብታትና ምሕረት ዘይግበረሉ ጥልመት ብምፍጻሙ ዘጋጠመ ከቢድ ቁጠባውን ማሕበራውን 
ቅልውላው፡ ንካልኦት ተሓተቲ ብምግባር፡ ቆርበቱ ከድሕን ኣብ ምህውታት ኣብ ዝርከበሉ እዋን 
ብምህላውና’ውን ኣይኮነን።  
 
ሎሚ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታትና ኣብ እንዝክረሉ ዕለት፡ እቲ ን20 ዓመታት ሙሉእ ብምስምስ ዶብ፡ 
ፖሎቲካዊ፣ ማሕበረ ቁጠባውን ጸገማትና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናኸፍአ ክኸይድ ብምግባሩ፡ ቀንዲ 
ተሓታቲ ክኸውን ዝግበኦ ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ፡ መሕብኢቱ ኮይናቶ ዝጸንሐት ጸልማት ዕርዲ 
ዝተቐንጠጠትሉ እዋን ምዃና እዩ። ኩሎም ህዝብታትና ውዒሎም ሓዲሮም ዝፈለጡዎ፡ ግን ከኣ ኣፎም 
ተሎጊሞም ትም ክብሉ ዝቐሰቦም ጉዳይ ግጭትን ቅልውላውን ዶብ፡ ብፈጻሚት ኢህወደግ፡ ‘’ውሳኔ ኮምሽን 
ዶብን ስምምዕ ኣልጀርስን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ንምትግባሩ ድሉዋት ኣሎና፥ መንግስቲ ኤርትራ ድማ 
ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ንጽውዕ’’ ብምባል መልእኽቶም ብቕሉዕ ኣብ ዘመሓላለፉሉ ጽባሕ እያ ትዝከር ዘላ። 
 
ብ12 ግንቦት 1998 ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ብምስጢር ዝተኣዘዘ ሓላፊ፡ ኣሃዱታቱ ኣኽቲቱ ብሸነኽ ባድመ 
ኩናት ካብ ዝኸፍት ክሳብ 2000 ዓ.ም. ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ ካብ’ቲ ኣብ እዋን ብረታዊ 
ተጋድሎና ዝኸፈሉዎ መስዋእቲ ዘይንእስ ከፊሎም እዮም። ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ዜጋታትና ድማ፡ 
ገዝኦምን ንብረቶምን ሓዲጎም ዛሕዛሕ ክብሉ ዝተገደዱሉ፡ ክሳብ ሎሚ ቁስሎም ዘይሓወየሉ ኩነታት ንርከብ። 
እዚ ኩናት’ዚ ናይ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ጸቢብ ፖሎቲካውን ቁጠባውን ሒሳባት ንምምምላእ ተወጢኑ፡ 
ብምኽንያት ዶብ ዝተወልዐ ዘይቅቡል ኩናት ምንባሩ ኩሉ ፈሊጡዎ እዩ።  
 
ጉዳይ መሬት ይግባኣኒ፡ ካብ ሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ወጻኢ፡ ካልእ ቅኑዕ ፍታሕ ከምዘይብሉ፡ ብምኽንያት 
ደሴታት ሓኒሽ ምስ የመን ዝተወልዐ ውግእን ናይ መወዳእታ መዕለቢኡን ምግንዛብ ይከኣል ነይሩ። እንተኾነ 
ግን፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ክንዮው ሕቶ ዶብ ዝሓለሞ፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት መላምል መንእሰያትና በሊዑ 
ከም ንፋስ በኒኑ ዝተረፈ ሰይጣናዊ ውጥን ስለዝነበሮ ጥራሕ እዩ። 
 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ሕልሙ ኣብ ድፋዓት ባድመ መኺኹ ምስ ተረፈ፡ ካብ’ቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝዘንበየ ሓደጋ 
ንምድሓን፡ ነቲ ብተደጋጋሚ ዝተሓሰሞ ናይ ሰላም ስምምዕ ክቕበልን፡ ሕሉፍ ሓሊፉ ናብ ኣልጀርስ ተጓይዩ 
ከይዱ፡ 25 ትርብዒት ኪ.ሜ. ልኣላዊ መሬትና ብሽም ጸጥታ ዞባ፡ ንወታሃደራት ዓቃብ ሰላም ኣሕሊፉ ክህብ፡ 
ሰራዊቱን ከበድቲ ኣጽዋሩን ድማ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ከየዋፍር ፈሪሙ እዩ። እንተኾነ ግን፡ ኮምሽን ዶብ ውሳኔኡ 
ምስ ኣፍለጠ፡ ኣብ ኣፈጻጽማኡ ብዝተፈጠረ ኣፈላላይ፡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ‘’ዘተ ድሕሪ ትግባረ ውሳኔ 
ኮምሽን ዶብ ’’ ብምባል፡ ድልዱል መሕብኢ በዓቲ ነዲቖም፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ 
ውድቀት እናሸመሙዎ ጸኒሖም። እቲ ንልዕሊ 16 ዓመታት ሰፊኑ ዝጸንሐ፡ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ኩነታት ድማ፡ 



ኣብ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ህዝብታት ፖሎቲካዊ፣ ማሕበረ ቁጠባውን ጸጥታውን ሂወት ከቢድ ዕንወት 
ኣውሪዱ። እንተኾነ ግን፡ ክሳብ ሎሚ ንስርዓት ኢሳይያስ፡ ዕጅብ ከይበሎ፡ ንሓጥያቱ መሕብኢ ገይሩዎ 
ይርከብ። ብወገን ኢትዮጵያ ግን፡ በዚ ኩነታት’ዚ ብቀጥታ ዝተሃሰየ ህዝቢ ብፍላይ፡ ደለይቲ ሰላም፣ ጽቡቕ 
ጉርብትናን ሓቢሮምን ተኸባቢሮምን ናይ ምንባርን፡ ብሓባር ናይ ምልማዕን ድልየት ዘለዎም ህዝብታት 
ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ እዚ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ሃዋሁው፡ ዘላቒ መፍትሒ ክግበረሉ፡ ንመንግስቶም ብተደጋጋሚ 
ተጽዕኖ ከዕርፉ ጸኒሖም እዮም። ማሕበረ ሰብ ዓለምን ገለ መንግስታትን’ውን፡ እዚ ኩነታት’ዚ መፍትሒ 
ክግበረሉ ክደፍኡ ምጽነሖም ዝተሰወረ ኣይኮነን። ከም ውጽኢቱ ድማ፡ እነሆ ፈጻሚ ኣካል ኢህወደግ ውሳኔኡ 
ኣፍሊጡ፡ ነታ ኩዕሶ ናብ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኣብ ዝደርበየላ እዋን 20 ሰነ መዓልቲ 
ሰማእታትና ንዝክር ኣሎና። 
 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ካብ ወጋሕትኡ ናብ ኣዕናዊ ኩናት ዝተዋፈረሉ ምኽንያት፡ ብይግባኣኒ መሬት ባድመ 
ፈጺሙ ኣይነበረን። ንመጎልበቢ ዝተጠቐመሉ እኩይ ስልቲ እዩ ነይሩ። ‘’ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 
ናብ ትርጉም ዘይብሉ ደረጃ ክወርድ እዩ፡ ’’ ኢሉ ዝመደረ ኢሳይያስ፡ ንጽባሒቱ ብምኽንያት ዶብ ናብ 
ኩናት ከም ዝተሸመመ ከእምን ኣይክእልን። ውሳኔ ኮምሽን ዶብ፡ ኣብ ኣፈጻጽማኡ ነባሪ ሰላም ብዘስፍን 
መስርሕ ዘተ ክትግበር ክቕበል’ውን ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን፡ እታ መኸወሊ ክጥቀመላ ዝጸንሐ 
መሕብኢት ዕርዱ ፈሪሳ ኣላ።  
 
ጉዳይ ዶብ ብሰላም ንምፍታሕ፡ ፈጻሚት ኣካል ኢህወደግ ቅሩብነት ምርግጋጹ፡ ህዝብታትና ብሰንኪ’ዚ 
ተዓፊኖም ዝጸንሑ መሰረታዊ ሕቶታቶም፡ መልሲ ክጽበዩሎም ርሑው ኣፍደገ ዝኸፍት እዩ። ንርእሰ ፋሽስት 
ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ብመደራጉሕ ሕቶታት ሓኒቖም መልሲ ክህብ ዘገድዱሉ፡ ሙሉእ ስነ-ኣእሙሮኣውን 
ኣካላውን ድሉውነት ከጥርዩ ዝሕግዞም እዩ። ብኡ ኣቢሉ ድማ፡ ብሰንኪ’ዚ ትምክሕተኛ ጉጅለ ተኾሊፎም 
ዝጸንሑ መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ ሕቶታት ንምፍታሕ ዝካየድ ቃልሲ ጥጡሕ ባይታ ዝምድምድ እዩ። በዚ 
ምኽንያት ኢና፡ ሎሚ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታትና ክነኽብር እንከሎና፡ ኣብ ፍሉይ ተሪኻዊ ኩነታት ከም 
እንርከብ ዘመልከትና። ብርግጽ፡ ናይ ዶብ ግጭትን ቅልውላውን፡ ቀንዲ መንቀሊ ናይ’ቶም ኣብ ልዕሊ 
ህዝብታትና ን27 ዓመታት ክወርዱ ዝጸንሑ ዘይተኣደኑ ኩሎም ዓይነት ግፍዕታት ኣይኮነን። ኩሎም፡ ካብ ጸረ 
ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ባህርያት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ዝተበገሱ እዮም። ይኹን’ምበር እዚ ስርዓት’ዚ ብዶብ 
እናመኻነየ፡ መጠን ወጽዓን ውርደትን ኤርትራውያን ከምዘጋደዶ ካብ ማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን።  
 
ርእሰ ፋሽሽት ኢሳይያስ፡ ንውሳኔ ፈጻሚት ኮሚቴ ኢህወደግ ዘመሓላለፎ ጻውዒት ተቐቢሉ፡ ናብ ትግባረ 
እንተኣተወ’ውን፡ መሰረታዊ ጸገማት ህዝብታትና ከምዘይፍትሑ ፍሉጥ እዩ። ከም’ቲ ኣብ ላዕሊ ዝኣመትናዮ፡ 
ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታትና፡ ኣዝዩ ብሱል ወድዓዊ ኩነታት ዝፈጥረሉ ብምዃኑ፡ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ 
ብቕኑዕ ራእይ እናተመራሕና፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ህግደፍ፡ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምውጋድ፡ 
ክንጥቀመሉ ይህልወና ንብል። ብምኽንያት መዓልቲ ሰማእታትና፡ 20 ሰነ ንኩሎም ውጹዓት ህዝብታትናን 
ደለይቲ ለውጢ ፖሎቲካዊ ሓይልታትናን እነመሓላልፎ መልእኽቲ፡ ካብ’ቶም ነዊሕን መሪርን ነጻነታዊ 
ተጋድሎና ዝተሸከሞም ክቡራት ዕላማታት፡ ግን ድማ ብኢሳይያስን ጉጅልኡን ዝተኾልፈ መሰረታዊ ዕላማ፡ 
‘ሙሉእ ሓርነቱ ዝተጎናጸፈ ህዝቢ ናይ ምርግጋጽ ክቡር ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ዕላማና ንምዕዋት ብተወፋይነትን 
ብጽንዓትን ክንጋደል ይህልወና ዝብል እዩ። 
 
ዝኽርን ክብርን ንኹሎም ጀጋኑ ሰማእታትና ! ! 
ሰማእታትና ወትሩ ብኽብሪ እናተዘከሩ ክነብሩ እዮም ! ! 
ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና ! ! 
 
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ 
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) 
20 ሰነ 2018 ዓ .ም .        


