ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

“ላምፐዱዛ” ዘይተኸፍለ፡
ታሪኻዊ Eዳ ኤርትራውያን!!
ካብ 2013 ናብ 2014 ዝዞረ
ዓመተ 2013 ከም ሻምU ዛዚምና ንሓድሽ ዓመት 2014 ተስፋ
ኣይኮነን፡፡ ምኽንያቱ ምስ ግዜ ዝኽሰቱ ተረኽቦታት ኣብ ህይወት
ግድን ብምዃኑ፡ ኣረጊት ዓመት ኣብቂU ናብ ሓድሽ ዓመት ኣብ
ሰብኣዊ ባህሪ’ዩ፡፡ ስለዚ ድማ ሰባት ምስ ምቅያር ግዜ ተስፋ ሰኒቖም

ሰኒቕና ንምቕባል ንሸባሸብ ምህላውና፡ ነጋሪ ዘድልዮ
ሰባት Eንተ ኣወንታዊ/ኣሉታዊ ጽልዋታት ምፍጣሮም
ዝተቀየረሉ Eዋን፡ ካብ ዝሓለፈ ዝሓሸ ነገር ምትስፋው
ንመጻI ጉEዞOም ከማEድዉ ዝተለምደ ነገር’ዩ፡፡

ንዓና ኤርትራውያን ግን ከም ህዝብን ሃገርን ኪኖ’ዚ ሰብኣዊ ምኽንያት፡ ካልE ኣሎና፡፡ ምስ ምጅማር ሓደሽቲ ዓመታት
ስቓይና ክዛዘም፡ ዘመንና ተመሊሱ ራሕሲ ክኾነልና፣ ኣብ ቅድሚ ህላወናን ቀጻልነትናን ንዝተደጎሉ ሓደጋታት ሰጊርና፡
በጋጣሚ ዘይኮነስ ብቃልስና ጎይቶት ብሩህ መጻIና Eንኾነሉ ዓመት Eናተተስፈና፡ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝኸሰርናዮም
ወርቃዊ Eድላት ነከሓሕሰሉ ኣጋጣሚ ብምጽባይ፡ 22 ዓመታት መመላEታ ሓሊፉና’ዩ፡፡ ሎሚ ግን ኣብ ፍሉይ ታሪኻዊ
ኣጋጣሚ ኮይንና Iና ንዓመተ 2013 ሰጊርና ምጅማር ዓመተ 2014 ንጽንብላ ዘለና፡፡
ፍሉይነት Eዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ኣብ ሓደ ቅጽበታዊ ህሞት ኣስታት 370 ዝኾኑ ንጹሃት ዜጋታትና ኣብ ላምፐዱዛ ብጅምላ
ተቐዚፎም ምህላቆም ዝፈጠሮ፡ መሪር ሃገራዊ ሓዘንን ጓህን ናብ የEጽምትና ሰሪቡ’ዩ፤ ሞት ናይ’ቶም ግዳያት፡ Eቶም
ብህይወት ዘሎና፡ ንሕልናና ብምዂሕኳሕ ታሪኻዊ ሓላፍነትና ክንስከም ኣብ ዝተቐሰብናሉ ፍሉይ Eዋን’ዩ፡፡ ከምቲ
“መለበሚን ኣይግበርካ መለበምን ኣይክላEኻ” ዝብልዎ’ኳ Eንተዘይኮነ፡ ንጹሃት ግዳያትና፡ ህይወቶም ዝረከሱሉ ከቢድ ጅምላዊ
ህልቂት፡ ንኩላ ኤርትራዊት ስድራ-ቤት ብመዘና ኣልቦ መሪር ሓዘን ጎቢU፡ ሰፊሕ ህዝባዊ ቁጠA ዝፈጠረ፡ መንነት ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ ንቃልE ክወጽE ዝገበረ’ዩ። ህልቂት ዜጋታትና ኣስቆንቂኑና፡ ንሕሉፍ ጉEዞና ክንፍትሽ ዝደረኸ ኩነታት
ፈጢሩ፡፡ ንቡዙሓት ኣብ መሳርE ደሞክራሲያዊ ለውጢ ክጽንበሩ፡ Eቶም ብዘልማድ ክሳለዩ ዝጸንሑ ድማ፡ ብኣወንታዊ
ኣበርክቶ ክEየሩ ምኽንያት ኮይኑዎም’ዩ፡፡ Eዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ብዋጋ ህይወት ንጹሃት ዜጋታትና፡ ነቲ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን
ዝዝንብይ ዘሎ ሓደጋ ጥፍኣትን ሳEቤኑን ዘመላኽት’ዩ። ስለዝኾነ ድማ፡ ምጅማር ዓመተ 2014 ነዚ ሓደጋ’ዚ ንምEጻፍ
ብስም ሰማEታትና ሕድሪ ኣብ ዝተቐበልናሉ ጽባሕ ብምዃኑ፡ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ፡፡
ነዚ ዝተቐበልናዮ ሕድሪ፡ ምስ ምቕያር ሓድሽ ዓመት፡ ኣጀንድU ዝEጾ ፋይል ዘይኮነስ፡ ክሳብ'ቲ ጠንቂ ህልቂት ንጹሃት
ዜጋታትና ዝኾነ ስርዓት ካብ ሱሩ ምሒና፡ መተካEትU ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ብምህናጽ ክብርታት ዜጋታትና
Eነውሕስ፡ ኣብ ዝባንና ከም ዘይተኸፈለ ሕልናዊ Eዳ ኮይኑ ዝቕጽል’ዩ፡፡
ካብ'ዚ መሰረታዊ ሓቂ’ዚ ብምብጋስ፡ ነዚ ሃገራዊ ዋኒን’ዚ ከም በዓል-ቤት ኮይኑ ኣብ ምEራፉ ንምብጻሕ፡ ዝቃለሱ ዘለዉ
ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾኑ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ Eቲ ሞተር ሕብረተሰባዊ ለውጢ ዝኾነ፡ ተቐባሊ ሕድሪ
መንEሰይ ወለዶ ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ታሪኻዊ ኣበርክቶOም Eንታይ’ዩ? ኣብ ቅድሚOም ዘሎ ብድሆታትን ወርቃዊ
Eድላትን Eንታይ ይመስል? ዝብሉ መሰረታዊ ሕቶታት ምምላስ ….ኣብ ምጅማር’ዚ ሓድሽ ዓመት፡ ቀዳማይ ኣጀንዳና
ክኸውን ንቡር’ዩ፡፡
ብርግጽ ብመንጽር’ዚ ተረኽቦ፡ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ደቁን ሓያል ነድርን ቑጠAን ወሊዱ ሓድሽ ህዝባዊ
ማEበል ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ክፍጠር ኮይኑ’ዩ፡፡ Eዚ ኣወንታዊ ምላሽ ህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ደቁን በጋጣሚ
ዝተፈጠረ ዘይኮነስ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ኣብ ውሽጢ 22 ዓመታት ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ናይ ዝፈጸሞም ገበናት
ድምር ውጽIት’ዩ፡፡ Eዚ ብመስርሕ ዝተዋህለለ ዓሚቕ ቅሬታ መሰረት ጌሩ፡ ብተረኽቦ ላምፐዱዛ ሰማይ ዝዓረገ ህዝባዊ
ተቓውሞ፡ ረስኑ ሓሊዩ ናብ ነገራዊ ለውጢ ክቕየርን መሰረታዊ ረብሓታት ህዝብታትና ንምርግጋጽ ብዘኽEሎ መንገዲ
ብሱል ፖለቲካዊ ሚዛን ክጭብጥ፣ ቅኑE ራEይ ክዓትር፣ ናብ'ቲ ዘንቀዶ መሰረታዊ Eላማ ክበጽሕ ድማ፡ ክውደብን ብቑE
ኣመራርሓ ክህልዎን ዘለዎ ተደላይነት ዘይስገር’ዩ፡፡

ኣብ'ዚ መዳይ’ዚ፡ ከም ጅማሮ ዝረA ዘሎ ብግዱሳት ሃገራውያን ዝተበጋገሰ ናይ ምውዳቡ ተበጉሶታት፡ ኣዝዩ ክተባባE
ዝግብO ኣወንታዊ ተግባር’ዩ፡፡ Eዚ ተበግሶ’ዚ፡ ክንዲ’ቲ ኣወንታዊ ጅማሮU፡ ፍሉይ ኣቓልቦ ክግበረሉ ዝግባE መሰረታዊ
ጉዳያት ኣለዉ፡፡ Eዚ ኣወንታዊ ህዝባዊ ማEበል’ዚ፡ ደሞክራሲያዊ ቃልስና ብብኩራት መሪሕ ደሞክራሲያዊ ውድብ ኣብ
ዝሳቐየሉ፡ ብሰንኩ ድማ ሓይሊ ተቓውሞ ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ኣብ ምፍጻም ዝቦኾረሉን ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ተኣፋፊ
ኩነት ዝወደቐሉን ህሞት ዝተበጋገሰ’ዩ፡፡ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ኣጋጣሚታት ዝለዓሉ ሰፋሕቲ ህዝባዊ ማEበላት፡ ንድሩት
ፖለቲካዊ ንቕሓት ህዝብታት ብምምዝማዝ ብሓደ ሸነኽ፡ ክቱር ባህግን ርሱን ስምIታትን ብምርስሳን ከኣ በቲ ካልE ሸነኽ፡
Eቲ ዝተፈጠረ ማEበል ግዳይ ተበለጽቲ ሓይልታት ናይ ምዃን Eድሉ ዝሰፈሐ’ዩ፡፡ ኣብ Eንግድዓ ሓፋሽ ተወጢሖም
መሰረታዊ Eላማታቱ ንምጭዋይ ዘድብዩ ተበለጽቲ ሓይልታት ግዳይ ዝኾነ ህዝባዊ ማEበል ድማ፡ “ወጮ ኣንተገልበጥካዮ
ወጮ” ካብ ምዃን ዝዘልል ኣይኮነን፡፡ ስለዚ Eምበኣር፡ ሓፋሽ መሰረታዊ ረብሓታቱ ንምርግጋጽ፡ ዋሕስ ደሞክራሲያዊ
ቃልስታቱ ክኸውን ዘብቅO፡ ኣብ ብሱል ፖለቲካዊ ንቕሓት ዝተሰረተ ወሳኒ ተሳትፎU ከረጋግጽ EንተኽIሉ ጥራይ’ዩ፡፡
ስለዚ ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾኑ ህዝብታት ኤርትራ፡ ንነፍሲ-ወከፍ ስድሪ ጉEዞታቶም፡ ብንቕሓት ክመዝንዎን፡
ብመንጽር ምርግጋጽ መሰረታዊ ለውጢ ምEያር ከምዘድሊ ግቡE ትኹረት ክወሃቦ ኣለዎ፡፡
ኣብ መስርሕ Eዚ ህዝባዊ ማEበል፡ ፊተውራሪ ኮይኑ ዝዋሳE ዘሎ መንEሰይ ወለዶ’ዩ፡፡ መንEሰይ ኤርትራ ግቡE ታሪኻዊ
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