ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT
ብምኽንያት 8 መጋቢት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ
ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ፡
08 መጋቢት፡ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዝበጽሕ ንዝነበረ ናይ መዋእል ኣድልዎን ጾታዊ ጭቆናን ንምውጋድ፡
ብመሪር መስዋእትን ቃልስን ንዘረጋገጸኦ መኽሰባት ንምዕቃብን ቀጻልነቱ ንምውሓስን ብምሕሳብ፡ ንፍትሓዊ
ሕቶ ደቂ-ኣንስትዮ ዓለም-ለኻዊ ኣፍልጦ ብምሃብ ዝተሰየመት ዕለት’ያ፡፡ እነሆ ለንዘበን’ውን እዚ ልዕሊ ሓደ
ክፍለ-ዘመን ዘቑጸረ ፍትሓዊ ቃልሲ ደቂ-ኣንስትዮ 8 መጋቢት 2014 ብድምቀት ንምብዓል፡ 'ማዕርነት ደቂ
ኣንስትዮ ምዕባለ ናይ ኩሉ እዩ' ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ኣብ ድርዂኺት ዝኽረ-በዓል ንርከብ ኣሎና፡፡
ነዛ ናይ ሓደ ክፍለ-ዘመን መሪር ተጋድሎ ደቂ-ኣንስትዮ ዓለምና ንምዝካር ዝተሰምየት ዕለት ክነብዕል እንከሎና፡
ብክንዲ'ቲ ዝተኸፍለ ዋጋ፡ ንዝተረጋገጸ መኽሰባት ክንዕይሮን ዝተርፉና ንምምላእ ደጊምና ቃል ብምእታው፡
ንዝበለጸ ዓወት ክንተግህ ብዘለዋ ትርጉም ምዃኑ ርዱእ’ዩ፡፡ በዚ መንጽር፡ ዓለምና ካብ'ቲ ቅድሚ ሓደ ክፍለዘመን ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዝበጽሕ ዝነበረ ኣድልዎን ጾታዊ ጭቆናን ብብዙሕ መልክዓቱ አወንታዊ ጉዕዞ
ኣመዝጊባ’ያ፡፡ ኣብ ክሊ’ዚ ግን ሎሚ’ውን ብዝተፈላለዩ መልክዓት ዝግለጹ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዝበጽሑ
ወጽዓታት ምህላዎም ክንሰግሮ ዘይንኽእል ናይ ኣደባባይ ሚስጢር’ዩ፡፡
ሓደ ካብ’ዚ ኣብ ኤርትራዊ ውሻጠ ዘሎ መሪር ህይወት ብምግላህ፡ መዳርግቲ ዘይብሉ፡ ናብ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን
ሙዚየም ኣሰር-ታሪኽ ዝመስል ዘሰቅቕ ኣድልዎን ወጽዓን ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ምርኣይ ይከኣል’ዩ፡፡
ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ጎኒ ደቂ-ተባዕትዮ ኣሕዋተን ተሰሊፈን፡ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነትን ጾታዊ
ማዕርነተንን ድርብ-ቃልሲ ብምክያድ ዝኸፈልኦ ከቢድ መስዋእቲ፡ ኣብ ምድማቕ መሰረታዊ ዕላማታት 08
መጋቢት ፍሉይ ታሪኻዊ ስፍራ ዘለዎ’ዩ፡፡ ግን ከኣ፡ እዚ ብሉጽ ታሪኽ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ብፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ ተጨውዩ፡ ከም ኣካል ኣምሳል ህዝብታት ኤርትራ ዝሓልፉዎ ዘለዉ፡ ኩለ-መዳያዊ ሕሰም
ብቅድመ-ግንባር ተረከብቲ ዕዳ ጌሩወን’ዩ፡፡ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዝበጽሕ ዘሎ ፖለቲካዊ፣ ማሕበረቁጠባዊ፣ ጾታውን ደርባውን ወጽዓታትን ጸብጺብካ ዘይውዳእ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብሰሩ ዝኸፍልኦ ዘለዋ መሪር
ዋጋ፡ ብብዙሕ መልክዓቱ ዝግለጽ፡ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላተን ዝቐንጠጠ’ዩ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ዋንኡ ዝኾነ፡ ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎትን ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ(ወፍሪ
ባርነት)ን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ዝፍጸሙ ማእለያ ዘይብሎም፡ ሰብኣዊ ክብርታተን ዝቕንጥጡ
ነውርታት ምህላዎም ጸሓይ ዝወቐዖ ሓቂ’ዩ፡፡ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ንላዕለዎት ወተሃደራዊ ሓለፍትን
መኮንናትን “ከደምቲ/ማሕዮታት” ኮይነን ከገልግላ ዝፈርደን፣ ንዘይተደለየ ጥንስን ሕርስን ክቓሊዓን ኣቦታቶም
ዘይፍለጡ ቆሉዑ ክናብያ ዝገበረ፣ ንተመሓላለፍቲ ሕማማት ክቃልዓን ጾታዊ ዓመጽ ክበጽሐንን ባብ ዘርሓወ፡
ብዋጋ መጻኢ ዕድለን እናተቋመረ ሰብኣዊ ክብርታተን ብምቕንጣጥ ዕድመ-ፖለቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝሰርሐ
ስርዓት’ዩ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡፡
ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ዝበጽሐን ጾታውን ደርባውን ወጽዓታት፡ ሸዊት ዕድሜአንን
ተስፋታተንን ኣጸልሚትዎ፡ ብዙሓት ንስደት ከቃልዓ ኮይነን እየን፡፡ ግን ከኣ ንገንዘብ ሃይማኖቶም ዝገበሩ
ላዕለዎት ወተሃደራዊ ሓለፍትን ኣብ ትሕቲኦም ዝዋፈሩ ደላሎን፡ ኣብ ጎዶቦታት ዶባዶብ ኤርትራ፣ ኣብ ምድረበዳ ሳሃራን ሲናይን ዘሰቅቕ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓፈሻ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ከኣ
ብፍላይ ብምፍጻም፡ ብዝወጽዎ ደሃዮም ክሃጥም ብምግባር፡ ብዋጋ ህይወቶም ጅባታቶም ዘህጠሩ፡ ኢዶም ብደም
ንጹሃት ዘጠልቀዩ ገበነኛታት ምዃኖም ዓለም ብዓለሙ ዝመስከሮ’ዩ፡፡ ኣብ ላምፔዱዛ ዝተኸስተ ዘሰቅቕ ፍጻመ
03 ጥቅምቲ 2014፡ ሓደ መርኣያ ናይ'ዚ ሓቂ’ዩ፡፡ ኣብ’ዚ ፍጻመ’ዚ ሓንቲ ሓራስ-ኣደ ዕትብቱ ምስ ዘይተቆረጸ
ዕሸል ወዳ፡ ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ ተሓቓቂፎም ሬስኦም ምርካቡ፡ ወ/ሮ ራሄል ግርማይ ዝተባህለት ኤርትራዊት
ኣደ፡ ምስ ሰለስተ ህጻውቲ ደቃ ኣብ'ቲ ጅምላዊ ሓደጋ ምህላቖም፡ ህያው-መርኣያ ናይ'ቲ ብፋሽስታዊ ስርዓት
ኢሳይያስ/ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ መዳርግቲ ኣልቦ ግፍዕታት’ዩ፡፡

እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገለጹ ጥረ-ሓቅታት፡ ካብ'ቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ብርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን
ስርዓቱን ካብ ዝተፈጸሙ ኩሉ-መዳያዊ ግፍዕታት ውሱን መግለጺታቱ’ዮም፡፡ እዚ ስርዓት’ዚ፡ ከም ህዝብን ሃገርን
ታሪኻዊ ጅግንነትና ተበሊጹ፣ መኽሰባት ሰውራና ብምግባት፡ ከብርስና ዝተላዕለ ደመኛ ጸላኢ ህዝብታት
ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ምዃኑ ብድሙቕ ዝምስክሩ መርትዖታት’ዮም፡፡
ስለዚ እምበኣር 08 መጋቢት ኣብ ነኽብረሉ ዘሎና እዋን፡ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ብሓደ ሸነኽ ከም ኩለን ናይ
ጾታ ብጾተን ንምዕዋት መሰረታዊ ዕላማታት 08 መጋቢት ዝኸፈልኦ ከቢድ ዋጋ መስዋእቲ፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት
ህግደፍን መጋበርያኡ ዝኾነት ሃማደኤን ተሓሺሹ፡ ናይ ዝበልሐ መግለጺ ወጽዓ ደቂ-ኣንስትዮ ዓለምና ጭራመስርዕ ክሕዛ ዝኾናሉ እዋን’ዩ፡፡ ብካልእ ሸነኽ ድማ ምእንቲ ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነት ዝኸፈልኦ መስዋእቲ፡
ብርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስ ተኾሊፉ፡ ከም ህዝብን ሃገርን ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ኣብ ዝተሳጣሕናሉ እዋን
ኢና ንርከብ ዘሎና፡፡ እዚ ክውንነት'ዚ፡ ምስ ምኽባር 08 መጋቢት ብዝተታሓሓዘ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ድርብ
ታሪኻዊ ሓላፍነት ክስከማ ዝጽውዐን መድረኻዊ ሕቶ ምህላዉ ዘርእይ’ዩ፡፡
ስለዚ እምበኣር፡ ኣብ'ዚ ፍሉይ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ፡ ከም ደቂ-ኣንስትዮ ንዕላማታት 08 መጋቢት ኣብ ምርግጋጽ
ንዝግበር ተጋድሎ ይኹን ከም ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ምዕጻፍ፡
ከም'ቲ ዝቐደመ ታሪኻዊ ባህርያዊ ቦትአን ዓቂበን፡ ኣብ መስርዕ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ብምስላፍ፡ ንቑሕን
ወሳንን ተሳትፎአን ንምርግጋጽ ቃል ክኣትዋ ዝጥለባሉ መድረኽ ምዃኑ ክስመረሉ ዝግባእ’ዩ፡፡ ብርግጽ ከኣ፡
ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ትማሊ ኣብ ጸረ-ባዕዳዊ ቃልሲ ዝሰርሐኦ ታሪኻዊ መስተንክራዊ ጅግንነት፡ ሎሚ ምእንቲ
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፣ ምልኣት ጾታውን ደርባውን ሓርነተንን መጻኢ ውሑስ ዕድለንን ክብላ፡
ብዝተወደበ መልክዕ ተሳትፎአን ኣብ መስርሕ ደሞክራሲያዊ ቃልሲ ከዕዛዛ፡ ጉዳይ ምርጫ ዘይኮነስ መደረኻዊ
ግድነት’ውን ኮይኑ ምህላዉ ምስትውዓል ይሓትት፡፡ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/፡
ሕቶ ደቂ-ኣንስትዮ ማእከላይ ሕቶ ደሞክራሲ ምዃኑ ብመትከል ኣሚኑ፡ ብጽንዓት ኣብ ምቅላስ ይርከብ፡፡
ምእንቲ ዝተማልአ ማዕርነታዊ ጾታዊ ሓርነተንን ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላተንን ኣብ ምኽባር፡ ንቑሕን
ሰፊሕን ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ምርግጋጽ፡ ኣብ ምውሓስ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ወሳኒ መድረኻዊ
ዕማም’ዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለዎ፡፡ ካብ'ዚ መሰረታዊ እምነቱ ብምብጋስ ከኣ፡ ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር ቅሩብ
ምህላዉ በዛ ታሪኻዊት ዕለት ደጊሙ ከረጋግጽ ይደሊ፡፡
ዕላማታት 08 መጋቢት ይዓንብብ!!
ንቑሕን ወሳንን ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ንምርግጋጽ ንረባረብ!!
ሕቶ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ሕቶ ደሞክራሲ’ዩ!!
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህል
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
08 መጋቢት 2014

