
 

 

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 

ደምዳሚ  መግለጺ  2ይ -ስሩዕ  ኣኼባ  ፖለቲካዊ  ቤት -ጽሕፈት፡  
ሰውራዊ  ደሞክራስያዊ  ግንባር  ኤርትራ(ሰደግኤ)  

 
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ድሕሪ'ቲ ውድብና፡ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት 2017 ኣብ ከተማ 
ሽረ እንዳስላሴ ዘካየዶ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤኡ፡ ንመበል ካልኣይ ጊዜ፡ ካብ 01 ክሳብ 05 ሓምለ 2017፡ 2ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ።  
 
2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖ/ቤ/ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ኣብ ፍሉይን ተሃዋስን፡ ዓለማዊ፣ ዞባዊ፣ ከባብያውን ሃገራውን ኩነታት እዩ ተኻይዱ። ኣብ ዓለምና፡ 
ኣብ'ተን ብቑጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ምዕራብ፡ ንዘበናት እናተኣኻኸበ ብዝመጸ ዓሚቕ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው፡ ዝማዕበሉ ጸቢብ ሃገራውን 
ዓሌታውን ስምዒታት ዜጋታት እናመዝመዙ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ንምዕታር ዝደናደኑ ፋሽስታዊ ዝምባለ ዘለዎም ጉጅለታት፡ ናብ መድረኽ 
ብምቕልቃሎም፡ ስክፍታ ክፈጥሩ ኣብ ዝረኣዩሉ ኩነታት እዩ። ኣብ ዞባዊ ኩነታት ብሓፈሻ፡ ኣብ ማ/ምብራቕ ድማ ብፍላይ፡ ንነዊሕ ዓመታት፡ 
ፖሎቲካዊ ቅልውላው ዘይተፈለዮ፡ ህዝብታት ብስእነት ሰላምን ምርግጋእን ብሓደ ወገን፡ ብምሒር ጭቆና ድማ፡ በቲ ካልእ ወገን እናተሳቐዩ 
ዝመጹሉ ሕሱም ዘበናት እዩ፤ ካብ'ዚ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ ድማ፡ ብግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ(ኣይሲስ) እናጋጠሞም ዝመጸ፡ ቅዝፈት 
ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕምታቶም፣ ዕንወት ታሪኻውን ባህላውን ቅርስታቶም፣  ምዝንባልን ስደትን ዘእተወሎም ሰለሎ ብዝኸፍአ እናቐጸለ 
ምጽንሑ እዩ፤ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ድማ፡ ኣብ ሞንጎ መንግስታት ወሽመጥ ዓረብ፡ ብዝተኸሰተ ዘይምርድዳእን ሕድሕድ ምውንጃልን፡ ዝኸፍአ 
ወጥርን ጸሊም ደበና ኵናትን ኣብ እነማዕድወሉ ዘሎና ዘሰክፍ ኩነታት እዩ ተኻይዱ። ከባብያዊ ኩነታት ምስ እንምልከት ድማ፡ ኣብ ቀይሕ 
ባሕሪ ሰፊኑ ዝጸንሐ ወጥሪ ብሓደ ወገን፡ ከም ነጸብራቕ ናይ'ዚ ኣብ ማእክላይ ምብራቕ እንርእዮ ዘሎና ኣሰካፊ ኩነታት፡ ሃገረ ቀጠር ሰራዊታ 
ካብ ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ስሒባ ብምውጻኣ ድማ በቲ ካልእ ወገን ተደማሚሩ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ነቲ ቦታ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ 
ብምውዓሉ፡ ነቲ ዝጸንሐ ወጥሪ በንዚን ኣብ ዝውሰኸሉ፡  ዝተሓላለኸ ፖሎቲካዊ ኩነታት እዩ ተሰላሲሉ። 
 
ዝኸበርኩም  ውጹዓት  ህዝብታት  ኤርትራን  ፖሎቲካዊ  ሓይልታት  ተቓውሞናን፡ -  2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት 
ውድብና፡ ኣብ'ዞም ዓበይቲ ኣርእስታት፡ እኹል ጊዜ ሂቡ ብሰፊሑን ብዕምቆትን ዘተየ። ኣብ ክሊ'ዚ ድማ፡ ንህሉው ኩነታት ፋሽስታዊ ስርዓት 
ኢሳይያስ ብዝርኢ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር፣ ከባብን ኣብ ህሉው ቅልውላው ማእከላይ ምብራቕን ዝኽተሎ ዘሎ፡ ንሃገርናን ህዝብታትናን ኣብ 
ከቢድ ሓደጋ ዘውድቕ፡ ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓ ጥራሕ ማእከል ዝገበረ፡ ናይ መርገጺታት ምግልባጥ፡ ልዑል ኣትኩሮት ሂቡ ብሰፊሑ 
ተመያየጠ፤ ናይ መኸተ ኣንፈታትና ድማ፡ ኣነጸረ። ስርዓተ ምሕደራ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ህዝብታትና ኣብ ዝፈትዉዋ ሃገሮም፡ ሰላም 
ረኺቦም፡ ተዓንጊሎም፡ እፎይ ኢሎም፡ ክውዕሉላን ክሓድሩላን ዘይትጥዕሞም ገይሩዋ ይርከብ፤ ስለዝኾነ'ውን እግሮም ናብ ዝመርሖም ፎቖዶ 
ስደት ብዘተሓሳስብ መንገዲ ሃጽ ኢሎም ይስደዱን፡ ኣብ ጉዕዞኦም ንመቕዘፍቲ ይሳጥሑን ምህላዎም ብዕምቆት ተገንዘበ፤ ብተወሳኺ ልኣላዊ 
ግዝኣት ሃገርና፡ መውደኽደኺ ሰራዊት ባዕዲ ክኸውን፣ ኣገደስቲ ከባቢታት ድማ፡ እናሸንሸነ ንሰብ ዶላር እናሸጠ፡ ገረውረው እናበለ ዝመጸ 
ጉጅላዊ ካዝንኡ ብምምላእ፡ ዕድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ፡ ሓደገኛ ኣንፈት ተኸቲሉ ይጓዓዝ ምህላዉ ኣስተውዓለ፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉ፡ 
ኣብ ማእከላይ ምብራቕ፡ ብውሽጢ-ውሽጢ፡ ንነዊሕ ዓመታት ክተሓማመዩሉ ዝጸንሑ ኩነታት፡ ብሃንደበት ናብ ቅርዓት ወጺኡ፡ ንሃገራት 
ወሽመጥ ዓረብ፡ ናብ ርኡይ ወጥሪ ክሽመማ ኣብ ዝኾናሉ እዋን ዝተኸተሎ መርገጺ፡ ኣዝዩ ሓደገኛን ኣዕናውን ምዃኑ መዘነ። እዚ ናብ ቃልዕ 
ዝወጸ፡ ናይ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ  ወጥሪ፡ ሰብ ረብሓ ዝኾኑ ዓበይቲ ሓይልታት ዝዋስኡሉ ዘለዉ'ኳ እንተኾነ፡ ብሰላማውን ውሕሉልን 
ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንምፍትሑ ካብ ምጽዓር ወጻኢ፡ መንገዲ ጎንጽን ኵናትን ምምራጽ፡ ብቐንዱ ንህዝብታት ናይ'ቲ ዞባ፡ ብቐረባ ድማ 
ንከባቢና፣ ቀጺሉ ንዓለምና፡ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘዕርፍ'ምበር፡ ቅንጣብ ፋይዳ ዘይብሉ እዩ፤ እንተኾነ ግን፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ 
ዝሓዞ መርገጺ፡ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ፡ ብዓቕሙ በንዚን ምርብራቡ፡ ንህዝብታና ሎሚ ይኹን ኣብ መጻኢ ዕድሎም፡ በሰልኡ ብቐሊል 
ክሓዊ ዘይክእል ሰለሎ ዘዕርፈሎም ምዃኑ ገምገመ። ትማሊ፣ ሎሚ ይኹን፡ ንመጻኢ፡ ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላውን ናይ 
ግጭት ሃዋሁውን፡ ብሰላም ንምፍታሕ ተጀሚሩ ዘሎ፡ ጻዕሪ ከም ዝድግፍ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ኣረጋገጸ፡፡ ተጠናኺሩ ክቕጽል ድማ 
ጻውዒቱ ኣመሓላለፈ። 
 
ደለይቲ  ለውጢ  ፖሎቲካዊ  ውድባትናን  ናይ  መንእሰያት  ምንቅስቓሳትን  ብፍላይ፡  ውጹዓት  ህዝብታት  ኤርትራ  ድማ  
ብሓፈሻ፡ -  ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ኣብ 2ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ ግቡእ ኣቓልቦ ሂቡ ዝዘተየሉ ዛዕባ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት 
ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ነቲ ብውሽጡ እናቖንቆነ ዝኸይድ ዘሎ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ፡ ተወሳኺ ዕድመ ክልቅብ፡ በብእዋኑ ዝምህዞም ሓደገኛ 
ስልትታት፡ ኣብ ቃልሲ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ውሽጢ ሓይልታት ተቓውሞ ሃገርና ድማ ብፍላይ፡ ዓቕምታት ዝበታትኑ፣ ምጥርጣርን 



ዘይምትእምማንን ዘዕምቑ፣ ቀንዲ ኣንፈት መኸተኦም ዘዛብዑ ዘለዉ ተርእዮታት ብዝምልከት እዩ። ርእሰ ፋሽሽት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ 
ደለይቲ ለውጢ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ  ሓይልታት ተቓውሞ ድማ ብፍላይ፡ ብውሽጥን ብደገን፡ ተቓወምቲ 
ንዝመስሉ በላሕቲ ውልቀ-ሰባት ዝተራቐቑ ስልትታት ኣዕጢቑ፡ ብስዉር ኣብ ዘዳለዎ ኣጀንዳ ይኹን፡ ደለይቲ ለውጢ ዝዋስኡሉ ቅኑዕ ኣጀንዳ 
ኣንፈቱ ብምጥምዛዝ፡ ኣብ ሓሸውየን ዕግርግርን ተጸሚዶም፡ ጥጡሕ ናይ ቃልሲ ባይታን ወርቃዊ ናይ ለውጢ ዕድላትን፡ ካብ ኢዶም ክሞልቁ 
እናገበረ ምምጽኡ ብምስትውዓል፡ ብኣትኩረት ዘተየ።   
 
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ብሓደ ወገን፡ ዝተጸንዑን ዝተዋደዱን ኣርእስታት እናፈብረኹ  በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ቅኑዓትን 
እዋናውያን ሕቶታት ቃልስና፡ ኣንፈቶም ብምስሓት፡ ኣብ ሞንጎ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ደለይቲ ለውጢ ፖሎቲካዊ ውድባትን ናይ 
መንእሰያት ምንቅስቓሳትን ድማ ብፍላይ፡ ዘይምርድዳእን ህውከትን ክፍጠር፡ መንፈስ ተስፋ ምቑራጽ እናሳዕረረ ክኸይድ፡ ከይተሓለሉ 
ክሰርሑ ምጽነሖም፡ ፖሎቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ፍሉይ ኣቓልቦ ሂቡ ብዕምቆት ገምገመ። ናይ ኣገጣጥማ ኣንፈታት ድማ ኣነጸረ።   
 
2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ቅኑዓት ደለይቲ ለውጢ ዝኾኑ ፖሎቲካዊ 
ሓይልታትን ምንቅስቓሳትን ድማ ብፍላይ፡ ካብ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ ጸላኢ ከምዘይብሎም ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ኣቐመጠ፡፡ 
ብሰንኪ'ዚ ስርዓት'ዚ ኣንጸላልዩና ካብ ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተገላጊልና፡ ብዙሕነታዊ ክውንነትና ብግቡእ ዓቂብናን ኣኽቢርናን፡ 
ኣብ ትሕቲ ቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት እንነብረሉ ጥጡሕ ኩነታት ካብ ምፍጣር ወጻኢ፡ ሎሚ ብቐዳምነት እንሰርዖ ካልእ ሃገራዊ ውራይ 
ከምዘይብልና ኣረጋገጸ። ነዚ ክቡርን ህጹጽን ዕላማን መትከልን ህዝብታትና ንምዕዋት ድማ፡ ዓቕምታትና በብደረጅኡ ጠሚርና፣ ተኸባቢርና፣ 
ቀንዲ ቱኽረትና ኣንጻር ናይ ሓባር ደመኛ ጸላኢና ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ካብ ምቕናዕን፡ ብተወፋይነት ካብ ምቅላስን ወጻኢ፡ ናብ ዘተኣማምን 
ዓወት ዘሰጋግረና ካልእ ኣማራጺ ከምዘይብልና ኣጽንኦት ሂቡ ኣመልከተ።  
 
ስለዝኾነ'ውን፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ዕለተ እርጋኑ፡ ዕድመኡ ንምንዋሕ ወይ ድማ፡ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ለኻኺሙ፡ 
ነበረ ገይሩና ክጠፍእ ዝኽተሎም ዘሎ፡ ከም ሕብሪ ነፋሒቶ በብግዝይኡ ዝቀያየሩ ሰራማት ስልትታት፡ ብንቕሓትን ብትኹረትን እናለለና፡ 
ቀንዲ ኣንፈት መኸተና፡ ኣብ ገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ጥራሕ ከቕንዕን፡ ዓቕሚ ውቅዒትና ድማ፡ ኣብ ልዕሊኡ ጥራሕ ክዓርፍ ንምግባር፡ 
ብረዚን ሃገራዊ ሓላፍነት ክንቃለስ፡ ጻውዒቱ ኣመሓላለፈ።  
 
ዝኸበርኩም  ደለይቲ  ለውጢ  ወገናትና፡ -  2ይ-ስሩዕ-ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ኣብ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤና ዝተሓንጸጹ 
ፖሎቲካዊ ውሳኔታት፡ እዋናውነቶምን ቅንዕነኦምን ዳግም ብምርግጋጽ፡ ንተግባራውነቶም፡ ብዕቱብነት ከም ዝቃለስ ኣረጋገጸ። 
 
2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ነቶም ኣብ 1ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ ዝሓንጸጾም ዝርዝር መደባት ኣፈጻጽማ፡ ሓያልን ድኹምን 
ጎድንታት ብዕምቆትን ብስፍሓትን ገምገመ፡፡ ኣወንታዊ መዳያት ተዓቂቦም ክምዕብሉ፡ ዝነበሩና ሕጽረታት ድማ፡ ብቕኑዕ ኣንፈት ተኣሪሞም፡ 
ውድባዊ ተልእኾና ብኣድማዕነት እንዓመሉ ኩነታት ክንፈጥር ወሰነ። ኣባላት ውድብናን ደገፍትናን፡ ንፖሎቲካዊ ውሳኔታት 7ይ-ውድባዊ 
ጉባኤና ኣብ ምትግባር ይኹን፡ ናይ ህዝብታትና ተረድኦ ኣብ ምምዕባል፡ ጻዕርታቶም ክብ ከብሉ ጻውዒቱ ኣመሓላለፈ። ኣብ ዝመጹ ኣርባዕተ 
ወርሓት ዝዓሞም ዝርዝር መደባት ድማ፡ ሓንጸጸ፤  
 
ኣብ መደምደምታ፡ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝብታት ኢትዮጵያን፡ ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታትና ከበርክቱዎ 
ዝጸንሑን ዘለዉን ደገፍ ብሓፈሻ፡ 2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ውድብና፡ ብሰላም ተጀሚሩ ብሰላም ክዛዘም ዝፈጠሩልና ጥጡሕ 
ባይታ ድማ ብፍላይ፡ ምስጋንኡ ብምግላጽ ኣኼብኡ ዛዘመ። 
 
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት  
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) 
05 ሓምለ 2017 ዓ.ም.       
 


