ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT
08 መጋቢት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ
ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ
08 መጋቢት፡ ቀዳሞት ውጹዓት ደቂ-ኣንስትዮ ንጾታዊ ማዕርነተንን ደርባዊ ሓርነተንን ዘካየደኦ መሪር ቃልስን
ዝኸፈልኦ ከቢድ መስዋእትን ወግዓዊ ኣፍልጦ ረኺቡ፡ ንዝኽሪ ተጋድሎአን መሰረታዊ ጠለባተን ኣብ ግምት
ብምእታዉ፡ ንዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ዝተሰየመት ዕለት’ያ፡፡ እዚ ብሰንሰለታዊ ምቅብባል ወለዶታት
ዝሓለፈ ቃልሲ፡ ዘልዓሎም ፍትሓውን ደሞክራሲያውን ሕቶ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ዘገምታዊ ለውጢ እናመዝገበ፡
ማእከላይ ሕቶ ደሞክራሲ መላእ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ደሞክራሲያውያን ሓይልታትን ክኸውን በቒዑ’ዩ፡፡ እነሆ
ድማ፡ ሎሚ ንመበል 105 ግዚኡ፡ ብኩሎም ክፍልታት ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ደሞክራሲያውያን ሓይልታቱን
ይጽንበል ኣሎ።
ኣብ’ዚ ዓለማዊ ታሪኽ ተጋድሎ’ዚ፡ ተራ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ሓደ ርእሱ-ዝኸኣለ ምዕራፍ ዝሓዘ’ዩ፡፡ ስለዝኾነ
ከኣ 08 መጋቢት ንዓና ንኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ንደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከኣ ብፍላይ፡ ዓለማውን ሃገራውን
ጥሙር ትርጉም ዘለዎ፡ ብፍሉይ ኣገባብ ብኤርትራዊ ሃገራዊ ቅኒት ማዕሪጉ ዝበዓል፡ ሓደ ካብ'ቶም ዓበይቲ
በዓላትና’ዩ፡፡
ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ከም ኩለን ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት፡ ኣብ ድሑር ፖለቲካዊ ማሕበረ-ቁጠባውን ባህላውን
ሰረት ዝነብራ እየን፡፡ ካብ'ዚ ዝነቅል፡ ኣብ ኤርትራ ድሑራት ልምዳውን ባህላውን እምነታት ዝወለዶም፡
ንመሰላትን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ዝዳፍኡ ቀይድታት ምጽንሖምን፡ ሎሚ’ውን ከም ተርእዮ ኣብ ውሽጢ
ሕብረተ-ሰብና ምህላዎምን ዘይከሓድ ሓቂ’ዮ። እዚ ልምዳውን ባህላውን ቀያዲ ኣተሓሳስባ’ዚ፡ ንግደን ኣበርክቶን፡
መሰልን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ንዘመናት ብምንእኣስ፡ ባህርያዊ ቦትአን ከይረኸባ ቀይዱ ምጽንሑ ኩሉ
ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ። በቲ ካልእ ሸነኹ ድማ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ከም ኣካል ህዝብታት ኤርትራ፡ ሓራ ፖለቲካዊ
ውሳኔኤን ተነፊገን፡ ብእብረ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ሓይሊ ሓሳረ መከርአን ክርእያ ተስገዲደን ዝጸንሓ እየን፡፡ ከም
ውጽኢት ናይ’ዚ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ዝበጽሕ ዝነበረ ወጽዓ፡ ክልተ ብልሒ ዝነበሮ ድርብ
ወጽዓ’ዩ፡፡
ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ነዚ ድርብ ወጽዓ፡ ብድርብ ቃልሲ ንምስዓር፡ ኣብ መስርሕ ነጻነታዊ ተጋድሎ ህዝብታት
ኤርትራ ብምጽንባር፡ ኣብ ብልሒ’ቲ ቃልሲ መተካእታ ዘይብሉ ጅግንነታዊ ቅያ ብምፍጻም ግቡአን ፈጺመን
እየን፡፡ ኣብ ዓውደ-ኲናትን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ-ስራሕን ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተን ተሰሊፈን’የን፡፡ ከም
ውጽኢቱ ኣብ ታሪኽን ኣተሓሳስባን ሕብረተ-ሰብና ኣገዳሲ ለውጢ ከመዝግባ በቒዐን እየን። እዚ መሪር ቃልሲ
ዝሓተተ፡ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍሎ፡ ልዕሊ ወርቂ ዘንጸባርቕ ቅያን ተጋድሎን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ንጸረደሞክራሲያዊ ባህሪ መራሕቲ ሰውራ ኤርትራ ብምጽዋር፡ ቀዳምነት ሕቶ ሃገራዊ ነጻነት ንምርግጋጽ ዝተኸፍለ፡
ናይ ጽንዓትን መኸተን ሕላገተን’ዩ፡፡
ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ፡ ሕማቕ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይኑ ወሳንነት ህዝብታት ኤርትራ ረጊጹ ፖለቲካዊ ስልጣን
በይኑ ብዝበሓተ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ተጠሊመን፡፡ ቅያን ጅግንነትን ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ፡
ንሃልኪ መጋየጺ በዓላትን ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ህግደፍን ጥራሕ ዘገልግል ኮይኑ ተሪፉ፡፡
ኣብ ሰውራ ኤርትራ ብምስጢር ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዝነበረ በደል፡ ኣብ ነጻ ኤርትራ
ዓይኑ ኣፍጢጡ፡ ንቕርዓት ወጺኡ። ጽባሕ ናጽነት፡ እተን ንኹሉ መስገደል ሰጊረን ብሂወት ዝተረፋ ተጋደልቲ፡
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ንኩሉ ማሕበራዊ ሕሰማት ተቓሊዐን፡፡ ዓስቢ ዝኸፈልኦ ዋጋ፡ ተማሂረን፣ ሞያ ኣጥርየን ዝሓሸ መነባብሮ
ክመርሓ፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ሕብረተ-ሰብ ሃዋርያ ለውጢ ኮይነን ክቕጽላ ኣይተዓደላን። ብጉልባብ ምጥያስ
“ኣይምሕራ-ኣይቀትላ” መጣየሲ ተተዅቡወን ተፋንየን። እተን ትማሊ ተጋዲለን ዘጋደላ፡ ተዋጊኤን ዘዋጋኣ
ጀጋኑ፡ ንኩሉ ዓይነት ሕሰም መነባብሮ ክቃልዓ፡ መሰለን ተጋሂሱ፡ ክብረን ኣብ ዝትንክፍ ከርፋሕ ሂወት ክነብራ
ተፈሪደን። እታ ብስመን ዝቖመት “ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ /ሃማደኤ/” መጋበሪያ ህግደፋዊ
ፖለቲካዊ ሕሳባት ካብ ምዃን ሓሊፉ፡ ብዋጋ መሰልን ክብረትን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ኢደ-በይዛ ደመኛ
ጸላኢአን ኮይና ክትቕጽል መሪጻ።
እቲ ኣብ ጎዳጉዲ፡ ኣንደራትን ሰናጭሮን ሳሕል ዝፍጸም ዝነበረ ሕቡእ ውዲት፣ ዘይሰውራዊ ልምድን
ኣተሓሳስባን ሳዕሪሩ፡ ናይ'ቲ ስርዓት ላዕለዎት ሹማምንትን መኮንናትን መግለጺ ኮይኑ። ንስሩት ባህልን ልምድን
ህዝብታት ኤርትራ ዘራኽስ፡ ንንኡስ ወለዶ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንጎራዙት ድማ ብፍላይ፡ ካብ ሕቑፊ ስድራቤታቶም እናመንጠለ፡ ኣብ ወተሃደራዊ መዓስከራት ጅሆ ዘሪዑ፡ ብዘይ ስነ-ምግራባዊ ጠባያትን ባህርን ስርዓቱ
ብምምራዝ፡ ማሕበራዊ ናይ ምሕንፋጽ ምህንድስንኡ፡ ግዳይ ጌርዎም፡፡ ብሰም ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ሃገራዊ
ጉቡአን ክፍጽማ ዝወፈራ መንእሰያት ጓራዙት፡ ንኣዘዝቲ ሰራዊት ከም ባሮት ክኽድማ፣ ክዕመጻ፡ ክብረ
ንጽህነኤን ክድፈር፡ ኣደዳ ኩሉ ሕማማት ክኾና ንቡር ዕጨአን ኮይኑ።
ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከም ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣደዳ
ስደት፡ ከርተት፡ ሞትን ጥፍኣትን ይኾና ምህላወን ናይ ኣደባባይ ሚስጢር ኢዩ። ሎሚ ኤርትራዊት ኣደ፡ ኣሚና
ተዘሚታ ክትቁዝም ተፈሪዳ’ያ፡፡ ቅድሙን ድሕሩን ውላዳ ስኢና፡ ዘኽቲማ’ያ፡፡ ኣብ እርጋና ዝጥውሩዋ ደቃ
ሲኢና፡ ዑና ክትሕሉ ጽሓይ ይዓርባ’ሎ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ካብ'ቲ ገባቲ ባህርያቱ ተበጊሱ፡ ንኩሉ ማሕበራዊ ህይወት ህዝብታት ኤርትራ
ንምቁጽጻር፡ ብሽም “ምቕያር ባጤራ ናቕፋ” ኣብ'ዚ እዋን’ዚ ዘተኣታተዎ ጨካን ፖሊሲ፡ ኣብ መላእ ህዝብታት
ኤርትራ ፈጢርዎ ዘሎ ማሕበረ-ቁጠባዊ ቅልውላው፡ ኣብ ልዕሊ'ታ ጾር ስድራ ዝተሰከመት ኤርትራዊት ጓልኣንስተይቲ ሓለፋ ኣሰር ዝገድፍ ምዃኑ ርዱእ’ዩ፡፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ
ብርሰትን ምብትታንን፡ ልዕሊ ኩሉ ነታ ዓንዲ ስድራ ዝኾነት ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ፡ ግዳይ ዝገበረ’ዩ፡፡
ብዘይ ምግናን ዓጸፋ ደቂ ተባዕትዮ፡ ግዳይ ፋሽስታዊ ህግደፋዊ ዓመጽን ወጽዓን ዝኾና ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ
ኤርትራ ኢየን።
ብርግጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕን በደልን፡ መዳርግቲ ኣልቦ ክልተ ዝብልሑ
ኣካላውን ሰነ ኣእምራውን ዓመጽ ዝጠቓለል፡ ብምብኳር ጾታዊ ማዕርነትን ደርባዊ ሓርነትን ዝግለጽ ኢዩ፡፡
እንተኾነ ግን፡ እዚ ዘይተኣደነ፡ ንኽትገልጾ ዝሕርብት ሰፍ ዘይብል ኩለ-መዳያዊ ወጽዓ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ
ኤርትራ እናተፈጸመ እንከሎ፡ ግብረ-መልስን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣብ ምርግጋጽ ደሞክራሲያዊ ለውጢ
ይኹን ብቐጥታዊ ንቑሕ ተሳትፎአን ኣቢለን ንመሰልን ማዕርነትን ኣብ ምጥባቕ ዘካይደኦ ቃልሲ፡ ውሱንነት ከም
ዘለዎ ዝሰሓት ኣይኮነን።
ኩሎም ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ድማ ብፍላይ
ከምዝፈልጦኦ፡ ኩሎም ጸረ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝኾኑ፡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፣ ሲቪክ ማሕበራትን ነጻ ህዝብን
ኣብ ዝተሳተፉዎ 1ይ ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ፡ ብኹሉ ደላይ ለውጢ ልዑል ተስፋ ዝተነበረሉ ኤርትራዊ ሃገራዊ
ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ከምዝተመስረተ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን። ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ይኹን ኤሃባደለ ኣብ
ምምስራት፡ ተራ ተቓለስቲ ደቂ ኣንስትዮ ዕዙዝ ምንባሩ፡ ኣብ'ዞም መጋባእያታት ዝወዓሉ ዝምስክሩዎ እዩ።
እንተኾነ ግን፡ ጸቢብ ናይ ስልጣን ሒሳባት ዘቐድሙ ላዕለዎት መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ቀዳማይ ሃገራዊ
ጉባኤና፡ ኣብ ቀንዲ ኣጀንዳታት ኣትኵሩ፡ ብታሪኻውን ኣገደስትን ውሳኔታትን ተጸንቢሉ ከይወጽእ ኣሉታዊ
ጽልዋ ምዕራፎም ዘይርሳዕ እዩ።
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ስለዝኾነ'ውን ምስ ዝተደጎሉ ጸገማቱ ዝተመስረተ ኤሃባደለ፡ ብሰንኪ ቁልፊ ናይ ስልጣን ቦታ ዝሓዙን ዝግባኣና
ቦታ ኣይረኸብናን ኢሎም ዝርእዩን ላዕለዎት መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ኣብ ሕድሕዶም ዝቐጸለ
ምንሕናሕ፡ ሕጋዊ ኣሰራርሓታትን ስርዒታዊ ሓላፍነታትን ባይቶና በብእዋኑ እናተጣሓሱ፡ ናብ ዝዓሞቐ
ፖሎቲካዊ ቅልውላው እናተሸመመ ብምኻዱ፡ ናብ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ እንሰጋገረሉ ኩነታት ኣብ ደውታ ኣትዩ
ጸኒሑን ኣሎን።
ውድብና ሰደግኤ፡ ከም ኣካል ሹዱሽተ መሓዙት ውድባት፡ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ባይቶና ዝፍተሓሉ ቅኑዕ
ኣንፈት ብምንጻር ክቃለስ ጸኒሑን ኣሎን። እንተኾነ ግን፡ ንፖሎቲካዊ ስልጣን ብመንጽር ጸቢብ ጉጅላውን
ውልቃውን ሒሳባቶም ዝርእዩ ውሱናት ላዕለዎት መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ሃገራዊ ባይቶና ካብ ዝጸንሖ
ፖሎቲካዊ ቅልውላው ናብ ዝበኣሰ ዝድርኽ፡ ኣግላልን በሓትን ኣንፈት ሒዞም ክጓዓዙ ይረኣዩ ኣሎዉ። እዚ
ንሓባራዊ ጽላልና ዝኾነ ባይቶና፡ ናብ ዝኽፍአ ሓደጋ ውድቀት ዝሽምም ዘይቅኑዕ ኣንፈት፡ መግትኢ ክግበረሉን
ውሽጣዊ ጸገማት ባይቶና ብምርድዳእ ፈቲሖም፡ ብሓባር ናብ ዕዉት 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤና ንሰጋገረሉ ኩነታት
ንምጥጣሕ፡ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ሓይልታት ብሓፈሻ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ኣወንታዊ
ተርአን ክጻወታ ይጽውዕ።
ሎሚ 08 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ነብዕሎ ዘሎና፡ ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ እትሓልፎ ዘላ ናይ
ሕሰም ምዕራፉ ብምዕጻው፡ ንዝኸፈለቶ ዋጋ ዝዳረግ ዓስቢ ንምኽፋል፡ ረዚን ታሪኻዊ ሓላፍነት ኣብ
ዝተሰከምናሉ እዋን’ዩ። እዚ ዕማም’ዚ፡ ብባህሪኡ ናይ ኩሎም ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾኑ ህዝብታት
ኤርትራን ሓይልታት ደሞክራስን እኳ እንተኾነ፡ ዝተወደበን ሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ኤርትራውያን ደቂ
ኣንስትዮ ካብ ምርግጋጽ ወጻኢ፡ ነዚ ገዚፍ ሃገራዊ ዕዮ'ዚ ምዕዋት ዝሕሰብ ኣይኮነን፡፡
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/፡ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡
ደቂ ኣንስትዮ ከኣ ብፍላይ፡ ኣብ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ደረጃ ብደረጃ ንምትርናዕ፡ ኣብ ቅኑዓት መርሆታትን
ንጹር ራእይን ተሰሪቱ፡ ብዓቕሙ ከይተሓለለ ክቃለሰ ጸኒሑን ኣሎን፡፡ ንመጻኢ'ውን ኣሐይሉ ክቕጽለሉ ምዃኑ
ይገልጽ።
ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ ንመላእ ደለይቲ ለውጢ ዝኾኑ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፣ ሲቪክ ማሕበራትን ህዝብን ኤርትራ
ኣሻቒሉ ዘሎ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላውን ደውታን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ
ምፍታሕ፡ ምስ ኩሎም መሻርኽቲ ሓይልታት ባይቶ ተወሃሂዱ ክቃለስ ድልውነቱ ኣብ ቦቱኡ ምህላዉ፡
ብኣጋጣሚ'ዚ ክቡር ዕለት 8 መጋቢት ታሪኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ የረጋግጽ።
ድምቀት ንመጋቢት 8 ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ!!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ!!

ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/
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