
 

 

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 

ብምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት 

ብሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ዝተዋህበ መግለጺ 

 

ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰድግኤ) ከም ሓደ ንምእንቲ ሰላምን፡ ደሞክራስያዊ ምዕባለን፡ 
ጸጥታዊ ርግኣትን ዝቃለስ ሓይሊ መጠን ነዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ኣብ ጉዳይ ኢትዮ-ኤርትራ ድማ 
ብፍላይ ክርአ ዝጸንሐ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘለዎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ብጽሞና ክከታተሎ ጸኒሑ ኢዩ። 

ኢትዮጵያ ብኢህወደግ ዝምራሕ ፈድራላዊ መንግስቲ ን27 ዓመታት ዝአክል ብተዛማዲ ዳሓን ዝኾነ ተስፋ 
ዝህብ ናይ ሰላምን ምዕባለን አንፈት ሒዛ ክትጓዝ ጸኒሐ እያ። ኣብ ፖሎትካውን ኢኮኖምያውን መዳይ 
እውን ዝልለ ምዕባለ ከተመዝግብ ምጽንሓ ዝፍለጥ'ዩ። ይኹን እምበር አብ ከይዲ ምዕባለኣ አብ ውሽጢ 
ኢህወደግ ዝተራእዩ በዓልበታዊ ሕጽረታትን በቲ ሓደ ወገን፡ ብቀጻልን ብዝተዋሃህደ ናይ ደገ ኢድ 
ምትእትታውን ካአ በቲ ካልእ ሸነኽ ተወሲኽዎ፡ እቲ ተስፋ ዝተነብረሉ ምዕባለኣ ተኾሊፉ ጥራይ ዘይኮነ፡ 
አብዚ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ከም ሃገር አብ ከቢድ ናይ ፖሎትካ ቅልውላው ወዲቓ ክትሳሓግ ትርከብ 
ወይ ጸኒሐን ኣላን። ብሰንኪ ሕዱር ደግሲ ፖሎቲካዊ ቅልውላዋታ ከአ አብ ርሱን ዓውደ ኩናት ትርከብ 
አላ ። 

እዚ ብፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ፋሽሽታዊ ስርዓት መንግስቲ ኤርትራን ዝውሰድ ዘሎ ናይ  ጎነጽ 
ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ጭቁናት ህዝቢታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ አብ ልዕሊ ጭቁን ህዝቢ ትግራይን  መሪሕ 
ውድቡ ህወሓትን ከኣ ብፍላይ ውድብና ሰድግኤ አጥቢቑ ይቃዎሞ። ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ከፊሎም 
ዘራጋገጽዎ መሰል ርእሰ-ውሳነን ደሞክራስያዊ ስርዓትን ንምፍራስ ዝካየድ ዘሎ ኢ-ሰብኣዊ ኢ-ደሞክራስያዊ 
ናይ ዓፈናን ጭቆናን ኲናት እውን ስለዝኾነ ደጊሚና ብትሪ ንኹንኖ። ህዝቢ ኤርትራ እውን ክኹኑኖ 
ንጽውዕ። እዚ ክልቲኡ ሓው ህዝብታትን ተቓለስቲ ሓይልታቱን ትርጉም ኲናትን ውጽኢቱን ካብ ናይ 
ባዕሎም ናይ ዓመታት ቀጥታዊ ተሞኩርኦም ብዘይካ ክሳራን ዕንወትን ካልእ መኽሰብ ከም ዘይብሉ 
አጸቢቖም ዝፈልጡ እዮም። ንዝፍጠሩ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብሰላማውን ደሞክራስያውን ኣገባብ ጥራሕ 
ከም ዝፍታሕ ዝብል ጽኑዕ እምነት ዘሎዎምን አብ መስርሕ ቃልሶም ከአ ዘማዕብሉን እዮም። ሕጂ’ውን 
እውን እንተኾይኑ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ) እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ 
ፍልልያት ዝመበገሲኡ ግን ድማ ናብ ሓይሊን ምዕማጽን ዕብለላን ተሰጋጊሩ ዘሎ፡ ብሰላማዊ መንገዲ 
ንክፍታሕ ዝቀርብ ዘሎ ናይ ሰላም ጻውዒት  ከኽብሩን ብሕጊ  ዘተ ክግዝኡን ምሕጽንትኡ የቕርብ። 

 ውድብና ሰደግኤ ይኹን ህዝብና ከም መሓዛ ውጹዕ ህዝቢታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ከም መሓዛን ከም 
ወትሩ ናይ ብሓባር መጻግምትን መሳውእትን ውጹዕ ህዝቢ ትግራይን ከአ ብፍላይ፡ ከም ምዃና መጠን፡ 
ነዚ ዘይፍታሓዊ የዕናዊ ኩናት አብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ብቕልጡፍ ደው ከብል፡ ሰብ ኩሉ  
ዝካአል ነገር ክገብርን ንጽውዕ።  

ብርእይቶ ውድብና ሰድግኤ ንህዝቢ ትግራይን ንመሪሕ ውድቡ ሕውሓትን ብሓሶት ከም ከቢድ ገበን 
ዝገብሩ ጌርካ ብምቕራብ ፡ ካብቶም ካልኦት የሕዋቱ ዝኾኑ ብሄራት ነጺልካ ብኹሉ ኩርናዓት ከቢብካ አብ 



ናይ ኩናት መጋርያ ክጥጠቕ ምግባር ኢሰባዊን ኢሞክራስያውን ክኹነን ዝለዎ ተግባር'ዩ ዝብል እምነት 
አሎና ዓገብ እውን ንብል። 

ኩቡር ህዝቢ ኤርትራን ፖሎትካዊ ሓይልታቱን አብ ውሽጥን ስደትን እትርከብ፥  እዚ አብ 
ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቐጥታን ብተዛዋዋርን ንዓና ከም ህዝብን ከም ሃገርን ከምዝጸሉ ጥራይ 
ዘይኮነስ፡ አብ ውሽጡ ተላዕጢጡ ዘሎ መርዚ ንዓና እውን ዝልክም ምዃኑ ብግቡእ ትርዶኦ ኢኻ ዝብል 
ጽኑዕ እምነት አሎና። እዚ ኩናት'ዚ ፋሽሽታዊ ኢሰያስ አፈውርቂ ርእሱን ኢዱን እግሩን ዝሓወሰሉን 
ዘእተዎሉን ጉዳይ ምኻኑ ፈሊጥካ ነቲ ብኸቢድ መስዋእቲ ተኸፊሉዎ ዝመጸ ልዑላውነት ሃገር ክትዕቅብ፡ 
ሓላፍነትካ ፈሊጥካ ብንቕሓት ክትዋጻእ ንጽውዕ። እንተ ኪኢልካ ከአ ንጭቁናት ወገናትካ ብግብእ 
አለሊኻ ሞራላዊን ንያታውን ድጋፍ ክትገብር ንላበወካ።  

ኩብራት ሓለውቲ ሃገርኩም ሰራዊት ኤርትራ፥ እዚ አብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጠንቁን 
ሳዕበኑን ብግቡእ ፈሊጥኩም ልዕላውነት ሃገርኩም ቀጥ ኣቢልኩም ካብ ምሕላውን ምክልኻልን ሓሊፍኩም፡ 
ኣብ ዘየድሊ ታሪኻዊ ጌጋ ከይትኣትዉ። ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ሓድሕዳዊ ኩናት ኢትዮጵያውያን ጸግዒ 
ጎበጥቲ ከይትኹኑ ብጥብቂ ነማሕጽነኩም። ፋሽሽታዊ ኢሰያስ ድሮ ካብ ምድላው ናይ'ዚ ኩናት'ዚ 
ጀሚርካ ስጋብ ኣብ ምስታፍ ተዋፊሩ ከም ዘሎ ፈሊጥኩም፡ ነቲ አብ ኩናት ክሳተፍ ኮይኑ ዘሎ ወገንኩም 
ተቓዊምኩም ደው ከተብልዎ ንጽዉዕ። እንተድአ ኪኢልኩም ከኣ ልዕሊ'ዚ ኬድኩም ነቲ ንህዝብና ረጊጹ 
ንሃገርና ኣሕሊፉ ዝህባ ዘሎ ፋሽሽታ ስርዓት ኢሰያስ ከተወግድዎ ታሪኽ ስርሑ። 

 ኩብራት ህዝብታት ኢትዮጵያን ፖሎትካዊ ውድባትን ሰልፍታትን፡  እዚ አብ ሃገርኩም ዝካየድ 
ዘሎ ሕድሕዳዊ የዕናዊ ኩናት ሕጂ እውን መፍቲሒ ናይቲ ጉዳይ ሰላምን ብስላም ጥራሕ ክፍታሕ አለዎ 
ኢልና ስለ ንአምን ክሊቲኦም ነቲ ኩናት ጠጠው ኣቢሎም ብስላም ክፈትሕዎ ከኣ እቲ ዝካል ጻዕሪ 
ትብዓት ሓዊስኩም ክትሰርሕሉን ክትራባረቡን ንጽውዕ ፡ ኣብ ጎንኹም ድማ ኣሎና ። 

 

ዓወት ንውጻዓት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን! 

ውድቀት ንገዛእቲ ደርብታት! 

ቤትጽሕፈት ዜና ሰድግኤ 

ዕለት ሕዳር10.2020  

 

 


