ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT
ብሕታዊ ኤርትራዊ ፍታሕ፡ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ጥራሕ።
ኣብ ዝተናውሐ ሰላማውን ዕጥቃውን ተጋድሎ፡ ብጅግንነትን ተወፋይነትን ተጋዲሉ፣ ተሰዊኡ፣
ቆሲሉን ኩሉ ዝኽእሎ ዝኸፈለ፡ ግን ድማ፡ ናይ ኢዱ ዘይረኸበ ህዝቢ እንተልዩ ኤርትራዊ እዩ
ምባል ምግናን ኣይኮነን። ኣብ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታኡ፡ ብሕጊ እንዳባ እናተማሓደረ ዝመጸ፡
ፍሉይ ክብርታት ዘለዎ ክነሱ፡ ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ነጻነታዊ ተጋድሎኡ፡ ኣብ ክንዲ ናብ
ዝበለጸ ዲሞክራስያዊ ምሕደራ፡ ናብ ቅዋም ኣልቦ ፍጹም ፋሽስታዊ ኣገዛዝኣ ዝወደቐ ህዝቢ
እዩ፤ ናይ ስራሕ ባህሉን ስነ ስርዓቱን ዘሐብን፡ ጽዒሩ ግዒሩ ክልወጥ ወትሩ ድሉው ዝኾነ
ህዝቢ፡ ኣብ ዘበነ ህግደፍ ኢዱን እግሩን ተኣሲሩ፡ ናብ ተመጽዋቲ ዝተለወጠ ህዝቢ እዩ። ኣብ
ገዛእ ሃገሩ ከም ነጻ ህዝቢ ተኸቢሩ፡ ብጎደና ምዕባለ ንቕድሚት ክምርሽ ዝባሃገን ዝተቓለሰን፡
ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለላን ዝፈትዋን ሃገሩ፡ ከም እሾኽ ዳንዴር እናወግኣቶ ቅሳነት ስኢኑ፡ ኩቦ
እናደርበየላ ብኣእላፍ ናብ ስደት ክዕዘር ዝጸንሐን ዘሎን ህዝቢ ኢዩ ኤርትራዊ። ንምንታይ ግን
እዚ ኩሉ በደል፣ ግፍዒ፣ መከራ፣ ውርደት ክቕበል ኮይኑ፤ እንታይ ስለዝኣበሰ? ደጋጊምካ
ክተልዕሎን መልሲ ዘድልዮን ጉዳይ እዩ።
እዞም መሰረታዊ ሕቶታት'ዚኦም ተደጋጊሞም እናተላዓሉ ዝመጹ እዮም። ናይ ኩሎም
መሰረታዊ ጸገማትና ቀንዲ መበገሲ፡ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ባህርያት ኢሳይያስን ንሱ
ዝመርሖ ውሱን ጉጅለን ዝወለዶ ምዃኑ ንምግንዛብ ዓሚቕ ምርምር ዝሓትት ኣይኮነን።
''ዘይተጽግበካ ቅጫስ ኣብ ሞቖሎኣ እንከላ ትፍለጥ'' ይብሉ ለባማት ክምስሉ። ርእሰ ፋሽስት
ኢሳይያስን ንሱ ዝመርሖ ጉጅለን፡ ታሪኻዊ ድሕረ ባይትኦም ምልስ ኢልካ ክትምርምሮ
እንከሎኻ፡ ነዚ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዘውርዱዎ ዘለዉ ኣደራዕ ጭቆና፡ ገና ሜዳ
ኤርትራ ረጊጾም መሊኦም እግሪ ከይተኸሉ እንከሎዉ፡ ዝሰረሮም ሕዱር ሕማም ምዃኑ
ትግንዘብ። ናብ ቃልሲ 'ሀ' ኢሉ ክብገስ እንከሎ፡ ናይ ተጋደልቱ ዲሞክራስያዊ መሰላት
ምኽባር ከም ነውሪ ርእዩ፡ ብጨካን ወታደራዊ ሕጊ ከመሓድር ዝጀመረ ጉጅለ እዩ፡
ኢሳይያስ ዝመርሖ ጉጅለ፡፡ ነቶም ካብ ጸረ ዲሞክራስያዊ ኣገባብ ኣመሓዳድራኡ ዝተበገሱ
ቅኑዓት ሕቶታት ብኣረሜናዊ ኣገባብ ክጭፍልቕ፡ ፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ስልቲ ብምኽታል፡
ኣብ ሞንጎ ሓርበኛታትን ዲሞክራስያውያንን ተጋደልቲ፡ ሕድሕድ ዘይምትእምማን ክነግስ ካብ
ወጋሕትኡ ውራየይ ኢሉ ዝሓዞ ሰራም ስልቲ እዩ። እዚ ትምክሕተኛ ጉጅለ'ዚ፡ ናይ ነብሲ

ወከፍ ተጋዳላይ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታን ቤተ-ሰባዊ ምትእስሳርን ኣዳቒቑ እናፈለጠ እንከሎ፡
ኣብ ሞንጎ ተጋደልቲ ግን፡ ዓድኻን ስድራ ቤታዊ ምትእስሳርካን ምልላይ፡ ኣብ ክሊኡ
ምውጋዕ፡ ከም ከቢድ ወንጀል ተራእዩ ዘቕጽዕ፣ ደሃይካ ዘጥፍእ፡ ክኸውን ደንጊጉ ሰሪሑሉ።
በዚ መንገዲ'ዚ ውሽጣዊ ውድባዊ ሂወት ህግሓኤ፡ ብፍጹም ጸረ ዲሞክራስያዊ ኣንፈት እናሃነጸ
ዝዓበየ ኢሳይያስ፡ ኣብ ህዝብታትና ዲሞክራስያዊ ባህልን ኣረኣእያን ክምዕብል፡ ክጽዕት ኢልካ
ዝሕሰብ ኣይኮነን። ኣብ ብረታዊ ተጋድሎና፡ ኣብ ውሽጢ ህግሓኤ፡ ውልቀ ዝና ኢሳይያስ
በብእዋኑ ሰማይ ክዓርግ፡ ገባርን ሓዳግን ናይ ምዃን ስልጣን ተጎናጺፉ፡ ንመሳርሕቱ ከም
ልኡኻቱ ክምእዘዙዎ፡ እንተዘይኮይኑ ድማ፡ ብጽፍዒት እናጨልገመ ርእሶም ዘድንን ጎብለል
ኮይኑ ክወጽእ በቒዑ። እዚ እቲ ኣብ ሙሉእ መስርሕ ነጻነታዊ ተጋድሎና እናገበለ ዝመጸ
ንርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ጥጡሕ ባይታ ዝፈጠረ፡ ነዚ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ወሪዱ
ዘሎ ዘስካሕክሕ ጥልመትን ክትጾሮ ሕቖ ዘጎብጥ ስርዓተ ኣገዛዝኣ ክስዕርር ባይታ ዘጣጥሐ እዩ።
ገና ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ተጋድሎና፡ ኣብ ናቱ ድልየትን ሕርያን ዝተሸየሙ፡ ኣባላት
ማ/ሽማግለን ፖ/ቤት-ጽሕፈትን፡ ኣብ ዘካይዱዎም ኣኼባታት፡ ኢሳይያስ ዘዳለዎ ሪፖርት
ክሰምዑን፡ ዝሓንጸጾም ውሳኔታት ውሒጦም፡ ንተግባራውነቱ ክዋፈሩ'ምበር፡ ተቓዊሞም
ክቕይሩ ወይ ድማ ሓደሽቲ ሓሳባት ከመንጭዉ ዕድል ዘይወሃቦም፡ ናብ'ቲ ርእሰ ፋሽስት
ኢሳይያስ ንበይኑ ዝዝውሮ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ተቛደስቲ ዝኾኑ እዮም። ካብ'ዚ ወጻኢ፡
ኣብ መስርሕ ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ክወዳደሩኒ እዮም ዝበሎም፣ ዝተቓወሙ፣ ፍሉይ ርእይቶ
ሒዞም ዝተኻትዑ፣ ተረርቲ ሕቶታት ዝሓተቱ ተጋደልቲ፡ ብሽም መንካዕ፣ የማናውያን፣
ምሁራት ተበለጽቲ... ወዘተ፡ ብዝብሉ ናይ ጠቐነ ኣስማት እናተለጠፈሎም፡ ብትእዛዝ
ኢሳይያስ፡ ብውሳይን ብግፍዓዊ ኣገባብን ተቐንጺሎም ንሞት ዝተቓልዑ ዲሞክራስያውያንን
ሓርበኛታትን መራሕትን ላዕለዎት ካድራትን ቁጽሮም ውሑድ ኣይኮነን። ንኣብነት፡ ከም
ኣብርሃም ተወልደ፣ ሙሴ ተስፋ ሚካኤል፣ ዶር/ ኢዮብ፣ ሰለሙን ወ/ማርያምን ኢብራሂም
ዓፋን ምጥቃስ ይከኣል። እቶም ድሕሪ ሃገራዊ ነጻነት፡ ብሃንደበታዊ ሕማም ልቢ ሞይቶም፣
ባዕሎም ነብሶም ኣጥፊኦም፣ ብሓደጋ መኪና ሞይቶም እናተባሃሉ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት
ዝተደበዩ መራሕቲ ምህላዎም'ውን ዝርስዑ ኣይኮኑን። እቶም ጽገናዊ ለውጢ ዝሓተቱ መራሕቲ
ግንባርን መንግስትን፣ ነዚ ክውንነት'ዚ ከም ዘለዎ ዘቃልሑ ጋዜጠኛታት ብሕቲ፣ ደገፍቲ
ጉጅለ 15 ኢኹም ዝተባሃሉ ካድራት ወዘተ እናተለቐሙ፡ ኣብ ዘይፍለጥ ጎዳጉዲ ምስ ተዳጎኑ
ክሳብ ሎሚ፡ ደሃዮም የሎን፤ ገሊኦም ሂወቶም ከምዝሓለፈ ዝንገረሎም፡ ገሊኦም ድማ
ኣብተን ጋህስታት ይማስኑ ምህላዎም ካብ ኩሉ ዝተሰወረ ኣይኮነን። ህዝብታትና ድማ ነዚ ኹሉ
ዳር ትርኢት'ዚ፡ ኣብ ውሽጦም ዓቝሮሞ ዘለዉ፡ መዓልቲ ምስ ወግሐ ምስ ኢሳይያስን
ኮራኹሩን ዝተሓሳሰቡሎም ወንጀላት እዮም።

ገና ካብ እግሪ ተኽሉ፡ ብፍጹም ጸረ ዲሞክራስያዊ ኣሰራርሓን ተግባራትን ተቐሪጹ፡ ብደም
ንጹሃት ሓርበኛታት ተሓጺቡ ውልቀ ዝንኡ ሰማይ ዓሪጉ ቤተ-መንግስቲ ኣስመራ ዝኣተወ
ዕሉል መላኺ ኢሳይያስ፡ ብተሳትፎ ህዝቢ ዝጸደቐ ሃገራዊ ቅዋም፡ ገዛኢ መምርሒ ሃገርን
ህዝብን ክኸውን፡ መንግስቲ ድማ፡ በዚ ጥራሕ ተቐይዱ ከመሓድር ክቕበል ባህርያቱ ፈጺሙ
ኣይፈቕደሉን፡፡ ጉዕዞ ሰውራ ብወሳኒ ተሳትፎ ህዝብታትን ብሓባራዊ ኣመራርሓ ላዕለዎት
ሓለፍትን ኣቢሉ ክሰላሰል ከም ኣንፈት ዘይተኸተለ ውልቀ መላኺ፡ በትረ ስልጣን-ሃገር ኣብ
ኢዱ ምስ ጨበጠ፡ ምስ ባህርያቱ ፈጺሙ ዘይከይድ፡ ዲሞክራስያዊ መርሆን ምዕሩይን
ፍትሓውን ኣከያይዳ ክኽተል ኣይክእልን። ብምዃኑ ድማ፡ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ነጻነታ፡
ዝተገበሩላ ዓበይቲ ትጽቢታትን ሰናይ ትምኒታትን ዝሓሸሸት ሃገር ኮይና።
ኣብ ፖሎቲካዊ መዳይ ምስ እንርኢ፡ ይትረፍ ኤርትራውያን ዓለም ብዓለሙ ዝሓዘነሉ ኩነታት
ኣንጸላልዩዋ ትርከብ። ኤርትራ ልኣላውነታ ተኸቢሩ ከም ነጻ ሃገር ብናይ ባዕላ መንግስቲ
ክትመሓደር ካብ ትጅምር፡ እነሆ ልዕሊ 27 ዓመታ ሓሊፉ ኣሎ፤ እንተኾነ ግን፡ ብሃገራዊ
ቅዋም እትመሓደር ኣይኮነትን፡፡ ፕረዚደንት ሃገር እየ በሃሊ ውልቀ ሰብ፡ ባህ ክብሎ
እንከሎ፡ ኮምሽን ቅዋም ኣቝሙ፡ ንድፊ ሃገራዊ ቅዋም ይርቀቕ፡ ይጽደቕ ይብል፤ ኣብ
ዘይማእመኦ እዋን ድማ፡ ነቲ ጸዲቑ ተባሂሉ ብዙሕ ዲስኩር ዝተገበረሉ ቅዋም፡ ኣብ ከብሒ
ክዕሽጎ ማንም ኣዋዲ ኣይብሉን፤ ብርርር ኣቢሉ ድማ፡ ነቲ ናይ 1997 ሃገራዊ ቅዋም፡ ድሕሪ
15 ዓመታት ሞይቱ እዩ፤ ሓድሽ ንድፊ ቅዋም ትነድፍ ኮምሽን ቆይማ ስራሓ ጀሚራ ኣላ
ክብል፡ ዘሕንኾ ኣይኮነን። ባህሪኡ እዩ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ብሓደ ወገን፡ ብዛዕባ ቅዋም እናልዓለ፡ በቲ ካልእ ድማ፡
ንህዝብታትና ዘስመዖ ናይ ላግጺ መደረ ምንባሩ ዝርሳዕ ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ካብ 30 ክሳብ
40 ዓመታት ምርጫ ዝበሃል ኣይካየድን፤ ''ኣብ ኤርትራ ፖሎቲካዊ ለውጢ ክግበር ኢሉ
ዝሓስብ እንተሃልዩ፡ ኣብ ካልእ ዓለም ከይዱ ክደሊ ኣሎዎ'' ኢሉ ዘሽካዕልል እዩ። ዓገብ
ዝብሎ የሎን።
ህዝብታት ኤርትራ ካብ ቀደም ካብ ዘበነ መስፍናዊ ስርዓተ ምሕደራ ጀሚሮም፡ ዓድታቶም
ብሕጊ እንዳባ ዘመሓድሩሉ

ስርዓት ዝነበሮም እዮም፤ ሕጊ እንዳባ፡ ዲሞክራስያዊ ባህርያት

ስለዝነበሮ፡ ፋሽስታዊ መንግስቲ ጣልያን፡ ንህዝብታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ
ምስ ኣእተዎም ከይተረፈ፡ ነቲ በብኸባቢኦም ክመሓደሩሉ ዝጸንሑ ሕጊ እንዳባ ክቕይሮ
ኣይደፈረን። ቅድሚ ክንደይ ዘበናት ብሕጊ-እንዳባ ክመሓደሩ ዝጸንሑ ህዝብታትና፡ ድሕሪ
ነዊሕን መሪርን ተጋድሎኦም፡ ሃገሮም ነጻን ልኣላዊትን ክትከውን ምስ ኣብቅዑዋ፡ ብሰፊሕ
ተሳትፎኦም ዝበለጸ ዲሞክራስያዊ ሕጊ ክሕንጽጹን ከጽድቑን'ምበር፡ ኩሉ ኣብ ኢዶም ዝነበረ

ናብ ጎሓፍ ተደርብዩ፡ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ብዘውጸኡዎም ኣዋጃት፣
መምርሒታትን

ሕግታትን

ጥራሕ

እናተገዝኡ

ክቕጽሉ

ዘይሓሰቡዎ

ወደቓ

ክኾኖምን

ክሕርብቶምን ናይ ግድን እዩ፡፡ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ፡ ንቡር ክብረታትን ሕጋውን ፍትሓውን
ስርዓተ ኣመሓዳድራ ህዝቢ ተጸይኑ፡ ካብ ድልየትን ትጽቢትን ህዝብታት ወጻኢ ዝሓከለ
ፋሽስታዊ ጉጅለ፡ ቅኑዕ ስርዓተ ምምሕዳር፣ ፍትሕን ክብረት ሰብኣዊ መሰላትን ምጽባይ
ሕልሚ እዩ።
ካብ ትጽቢታት ህዝብታትና ወጻኢ፡ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቱ ዘቐደመ ርእሰ ፋሽስት
ኢሳይያስ፡ ብቁጠባውን ማሕበራውን መዳይ፡ ዝማዕበለ ሃገር ክርኢ ኣይሓልምን ነይሩ'ኳ
እንተዘይተባሃለ፡ ብተግባር ዝረአ ጭቡጥ ምዕባለ ከረጋግጽ ከምዘይክእል ንምግማት ግን፡
በሊሕ ተማራማሪ ምዃን ኣየድልን። ምኽንያቱ፡ ብሃገራዊ ቅዋም ዘይምራሕ፡ ንጹር ናይ
ቁጠባ ስትራተጂ ዘይብሉ፣ ህዝቢ ኣብ መነባብሮኡ ምምሕያሽ ዘየርእየሉ ምንቅስቓስ፡ ውዒሉ
ሓዲሩ ብውድቀት ክዛዘም ናይ ግድን እዩ። ኣብ ፈለማ ዓመታት ሕጽኖት ነጻነት፡ ውልቀ
መላኺ ኢሳይያስን ካድራቱን፡ ብመልሓሶም፡ ንኤርትራን ህዝባን ክንደይ ጽቡቕ ዝብሉዎ
ዘይተመባጽዑ፤ ኤርትራ ብቁጠባዊ ምዕባለ ከም ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና፤ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ
ኣፍሪቃ ናይ ፋይናንስ ማእከል ክትከውን እያ፤ ብወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ ናይ ልምዓት
ስትራተጂ ሓንጺጽና ንዋፈር ኣሎና፡...ወዘተ፡ ኢሎም ክድስኩሩ'ውን ተኸታቲልና ኢና።
እንተኾነ ግን ኣብ መጽናዕቲ ዘይተመስረተ፡ ብስምዒትን ሃውርን ዝምራሕ፡ ናይ ህዝብታትና
ቀጻልን ምዕሩይን ተጠቃምነት ኣብ ግምት ዘየእቱ ናይ ቁጠባ ስትራተጂ፡ ውዒሉ ሓዲሩ ካብ
ውድቀት ክድሕን ዝኽእል ኣይነበረን፡፡ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ሕርሻውን ማዕድናውን
ሃብቲ ተመስሪቱ፡ ብመንገዲ ኮንትሮባንድ፡ ፋይናንሳዊ ዓቕሙ ከካዕብት ዝሓልም ጉጅለ
ዝመርሖ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ፡ ነቲ ቀንዲ ናይ ልምዓትን ምዕባለን ሞተር ዝኾነ ህዝቢ ለኪሙ
ክወድቕ'ምበር፡ ውሽጣዊ ዓቕሚ ሃገር ከሰስን ማለት ዘበት እዩ። ብተግባር ኣብ ባይታ ኤርትራ
ዘሎ ድማ እዚ እዩ
ትምክሕተኛን ብዱዕን፡ ኣብ ሙሁራትን ክኢላታትን ኤርትራውያን እምነት ዘይብሉ ውልቀ
መላኺ ኢሳይያስ ዝመርሖ ቁጠባዊ ወፍሪ፡ ኣብ መስርሕ ዘጋጥሙዎ ውድቀታት ገምጊሙ፡
ድኽመታቱ ኣለልዩ ዳግመ-ምምዕርራይ ገይሩ ክዋፈር ባህርያቱ ፈጺሙ ኣይፈቕደሉን። እኳ
ደኣስ፡ ጠንቂ ናይ ውድቀቱ ካልኦት ተሓታቲ ንምግባር፡ ሃሰውሰው ምባል እዩ ዝቐንዖ። እዚ
ካብ ነብሰ-ተሓታትነት ንምህዳም ዝግበር ሃተምተም ድማ፡ ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ግጭት
ከምዘምርሕ ታሪኽ ደጋጊሙ ምሂሩና እዩ፤ እቲ ኣብ ዘበነ ስልጣን ርእሰ ፋሽሽት ኢሳይያስ
ዝረኣናዮ ድማ፡ ነዚ ሓቂ'ዚ ዘረጋግጽ እዩ።

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ካብ ጽባሕ ነጻነት ጀሚሩ፡ በብእዋኑ እናጋጠሞ ብዝመጸ ኩሉ
መዳያዊ ውድቀት፡

ብህዝብታትና ክለዓሉ ዝጀመሩ ሕቶታት ንምብርዓን ይኹን ትኹረቶም

ናብ ግዳም ክቐንዕ ንምግባር፡ በብእዋኑ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን መንግስታትን ናብ ግጭትን
ኩናትን ኣትዩ። በዚ ምኽንያት ዘይተተንከፈት ጎረቤት ሃገር የብልናን።
ህዝብታት ኤርትራ፡ ተቓሊሶም ከረጋገጽዎ ዝተመነዩዎን፡ ኣብ ባይታ ብርእሰ ፋሽስት
ኢሳይያስ ዝተተግበረን ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ዘለዎ ኮይኑ ኣሎ፡፡ ተጋዲሉ፣ ተሰዊኡ
ቆሲሉ ነጻ ሃገርን ሓራ ህዝብን ክኸውን ዝተመነየ፡ ብኣንጻሩ ካብ ዘበነ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣዝዩ
ዝኸፍአ፡ ምስ መነባብሮ ጊላ ዝዳረግ ሂወት ከሕልፍ፡ ከም ግኡዝ ፍጥረት ናብ ዝተደፍኦ
ጥራሕ ክኸይድ ዝተቐሰበ ህዝቢ ናብ ምዃን ወዲቑ ኣሎ። ህዝብታትና ብቓልሶም፡ ካብ
ድኽነትን ድሕረትን መሊኦም ክናገፉ ዝተመነዩ፡ ኣብ ዘበነ ህግደፍ፡ ቁጠባዊ ሂወቶም ካብ
ዕለት ናብ ዕለት እናንቆልቆለ ከይዱ፡ ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ዝርካበን ገንዘቦም ኣብ ባንኪ ተዓሺገን፡
ተመጽወቲ ክኾኑ ተገዲዶም ኣሎዉ። ማሕበራዊ ሂወቶም ተዘናቢሉ፡ ግዳይ ከርፋሕ ስደትን
ሳዕቤናቱን እናኾኑ መጺኦም እዮም። ምስ ጎረባብቶም ብሰላምን ምክብባርን ናይ ምንባር
ድልየቶም ብተደጋጋሚ ኣብ ሓደጋ እናወደቐ፡ ከቢድ ዋጋ ክዓድዩ ጸኒሖም። ምስ ጻዕቂ
ስደትን ሳዕቤናቱን ተታሓሒዙ፡ ብማሕበረ ሰብ ዓለም፣ መንግስታትን ገበርቲ ሰናይ
ማሕበራትን ግቡእ ኣቓልቦ ዝተሓረሙሉ ኩነታት ንርከብ። ሕሰም ህዝብታት ኤርትራ፡
ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን።
ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ኣገዛዝእ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ
ክሓልፈልና እዩ ዝብል ተስፈኦም ተጸንቂቑ፡ መጻኢ ዕድሎም ኣብ ዝጸልመተሉ ኩነታት ኢና
ንርከብ፡፡ እዚ ኣብ ሃገርና ሰፊኑ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ካብ ሱሩ ዝፍታሕ፡ ብወሳኒ ተሳትፎ
ህዝብታትና፡ መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ብምርግጋጽ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ህዝብታትና
ብሓፈሻ፡ መንእሰያት፣ ሙሁራትን ደቂ ኣንስትዮን ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ጎድኒ
ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ኤርትራ ተሰሊፎም፡ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ብተወፋይነትን
ብብቕዓትን ክቃለሱ ይህልዎም፡፡ ብሕታዊ ኤርትራዊ ፍታሕ፡ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ጥራሕ
እዩ ዘበለና'ውን በዚ ምኽንያት እዩ። ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ኣብ
ሃገርና ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ተጋድሎ፡ ከም ኣባል ኤርትራዊ ሃገራዊ
ግንባርን፡ ኣካል ኣምሳል ደምበ ተቓውሞን መጠን፡ ብቕኑዕ ኣንፈት ናይ ቃልሲ እጃሙ
ከበርክት፡ ወትሩ ድሉው እዩ።
ቤት-ጽሕፈት ዜናን ባህልን

ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
31 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም.

