ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት 08 መጋቢት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ
ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ
ኣብ መዋእል 18 ክፍለ ዘመን ኣብ ፋብሪካታት ተቖጺረን ዝሰርሓ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ ልዕሊአን ዝበጽሕ ዝነበረ
መሪር ጾታውን ደርባውን በደላት ብምቅዋም፡ ነታ ታሪኻዊት ቁልዒ፡ ሕቶ ማዕርነት እትጠልብ ተቓውሞ፡ ኣብ
ኣደባባያት ብምውጻእ ወላዓኣ፡፡ እነሆ’ዚ ታሪኻዊ ፍጻመ'ዚ ብመስርሕ ማሕበራዊ ሰረቱ እናሰፍሐ ዓለም-ለኻዊ
ባህሪ ክወርስ በቒዑ፡፡ እቲ ትማል ሒደት ሙዑታት ዘንቀደኦ ሕቶን ርትዓዊ ጠለባተንን፡ ንደቂ-ኣንስትዮ ጥራሕ
ዝምልከት ዋኒን ምዃኑ ተሪፉ፡ ማእከላይ ሕቶ መላእ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ደሞክራሲያውያን ሓይልታቱን ኮይኑ፡
ወግዓዊ ዓለም-ለኻዊ ኣፍልጦ ረኺቡ፡፡ እዚ ነዊሕ ፈለግ ታሪኽ ዘለዎ፡ ብምዑት ተጋድሎ ደቂ-ኣንስትዮ ዝጀመረን
መመሊሱ ዝኹላዕ ዘሎን ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ፡ 08 መጋቢት፡ ሎሚ ንመበል 106 ግዜኡ
ክጽንበል’ዩ፡፡
08 መጋቢት፡ ኣብ ዓለም-ለኻዊ መዳይ፡ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገለጸ ረዚን ትርጉም ክህልዋ እንከሎ፡ ኣብ ክሊ
ኤርትራዊ ሃገራዊ ኩነታት ድማ፡ ተራን ኣበርክቶን ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ብብርቂ ታሪኻዊ ምዕራፋት
ዝልለ’ዩ፡፡ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ከም ኩለን ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዝርከባ መዘናታተን፡ ንባህርያዊ
ኣወንታዊ ተሳትፎአን ዘየተባብዕ፡ እኳ ደኣስ ቀይድታት ዝበዝሖ ማሕበረ-ቁጠባዊ ድሕረት ዝተሞቑሓ ምዃነን ናይ
ኣደባባይ ሚስጢር እዩ፡፡ ካብ’ቲ ንጾታዊ ማዕርነተን ዝቕይድ ተባዕታዊ ልዕልነት ዝሳዕረረሉ፡ ንደቂ-ኣንስትዮ
ዝወሃብ ዝንቡዕ ኣመለኻኽታ ጀሚርካ፡ ብቐየድቲ ባህልታትን ልምድታትን ዝልለ፡ ደረጃ ማሕበረ-ቁጠባዊ ዕብየት
ሃገርና ንማዕርነትን ደሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባን ክጸውር ገና ኣብ ዘይከኣለሉ ብርኪ እናሃለወ’ዩ፡ ኤርትራውያን ደቂኣንስትዮ ኣርማ መኸተአን ጸብለል ኢሉ ዝተራእየ፡፡
ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣንጻር ተበራረይቲ ባዕዳውያን መግዛእታዊ ሓይልታት ገጢሞም ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነቶም ኣብ
ዘካየድዎ መሪር ተጋድሎ፡ ተራ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዓንዲ ማእከል ሰውራና ብምዃን፡ ኣብ ብልሒ’ቲ ቃልስን
መኸተን ብምስላፍ፡ ታሪኽ ብወርቃዊ ቀለም ዝሰነዶ ዘኩርዕ ገድላዊ ጉቡአን ፈጺመን’የን፡፡ ብርግጽ ከኣ ደቂኣንስትዮ ኤርትራ ዝኽሪ 08 መጋቢት ክለዓል እንከሎ፡ እቲ ሒደት መዳርግቲ ጥራይ ዘለዎ ማህደር ተጋድሎአን
ጸብለል ኢሉ ክረአ ዝገብሮ፡ ''ንድርብ ወጽዓ-ብድርብ ቃልሲ” ዝሕላገቱ መሪሕ መድረኻዊ ጭርሖ፡ ብዕግበት
ሰለዝተቐበልኦ ጥራሕ ኣይ,ኮነን፤ ነዚ ጭርሖ’ዚ ኣብ ግብሪ ንምትርጓሙ፡ ዝሓለፍኦ መስርሕ ቃልስን ተፈጥሮዊባህርያዊ ጸገማትን ንጓል-ኣንስተይቲ ዝያዳ ጽንኩር ኣብ ዝኾነሉ ኩነትን ቦታን ክይተረፈ፡ ንዝተሰለፋሉ መትከል
ብጽንዓት ተቓሊሰናሉ እየን፡፡ ብተመሳሳሊ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ መሳርዑ ዝተሰለፋሉ ሰውራ፡ ካብ
ባህሪ መራሕቱ ዝነቅል ኣብ ልዕሊኤን ዝበጽሕ ዝነበረ ሕሰምን-ኣደራን ብምጻር፡ ነታ ብዓብይ ስእሊ ዘማዕድውኣ
ዝነበራ ሃገራዊ ነጻነት ንምዕዋት፡ ልዕሊ ሰበን ከፊለን እየ፡፡
እዚ ከም ወርቂ ብሓዊ ዝተፈተነ፡ ሰውራዊ ዲሲፕሊን፣ ጽንዓትን መኸተን ኤርትራውያን ደቂ-ኣንትዮ፡ ብቁዱስ
ሃገራዊ፣ ደርባውን ጾታውን ብሩህ ራእይ ዝተቓነየ’ዩ ኔሩ፡፡ ኣብ ናጻ ኤርትራ ተዘሪኡ ክዕንብብ፣ ሕልሚ ሚልዮናት
ህዝብታት ኤርትራ ናብ ተግባር ክቕይር፣ ብሉጻት ደቂ-ህዝቢ ንዝኸፈልዎ መስዋእቲ፡ ከም ወረስቲ ሕድሪ
ዝተቐበልኦ መብጽዓን ማሕላን ንምውሓስ ዝተኻየደ ተጋድሎ’ዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ’ዚ ገዚፍ ሃገራዊ ዕላማ፡
ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ተመጽወቲ ዘይኮናስ፡ ሰብ-ብርኪ ምዃነን ዘማዕደወ ካብ ጽኑዕ መትከል ዝነቅል ራእይ
ዝግለጽ’ዩ፡፡
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ይኹን ደኣ'ምበር፡ እቲ ኣብ ማህጸን ሰውራና ተወሊዱ ዝገበለ፣ ድቂ-ፋሽስትነት ቋጺሩ ሉኣላዊ ፖለቲካዊ ስልጣን
ህዝብታትና ንምርሳይ ነብሱ ዘዋደደ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስ/ህግ-ህግደፍ መሰረታዊ ዕላማታት ሰውራና ኣበርዒኑ፤
ባህጊ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ናይ ደቂ-ኣንስትዮና ከኣ ብፍላይ ዓንጸሎ፡፡
ነቲ ተኣምር ዝሰርሐ ቅያን ጅግንነትን ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ብምኽሓድ፡ ኣብ
ጽባሕ ናጽነት፡ እተን ገድልን መስገደላቱን ሰጊረን ብህይወት ዝተረፋ ተጋደልቲ፡ ብሽም “ምጥያስ” ካብ መሳርዕ
ክወጻ ገበረን፡፡ ኣብ ክንዲ’ቲ ከቢድ ዋጋ ከፊለን ዝዓተርዖ መሰል ቀጥታዊ ተረባሕቲ ብምዃን፡ ተማሂረን፣ ሞያ
ኣጥርየን ዝሓሸ መነባብሮ ክመርሓ፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ሕብረተ-ሰብ ከኣ ሃዋርያ ለውጢ ኮይነን ክቕጽላ ዘብቀዐን
ምድግጋፍ ዝግበረለን፡ ከም ሓደጋ ናይ'ቲ ስርዓት ተቖጺረን ቀዳሞት ግዳያት ኮይነን፡፡ ብሰሪ’ዚ ከኣ፡ እተን ሰብ
ውዕለት ሰውራ ኤርትራ ዝኾና ጀጋኑ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ንኩሉ ዓይነት ሕሰማት መነባብሮ ተሳጢሐን፡፡
መሰለን ተጋሂሱ፡ ክብረን ኣብ ዝትንክፍ ከርፋሕ ህይወት ክነብራ፣ ኣብ ሕሳር ዓውዲ ስራሕን ክወፍራ ተቐሲበን፡፡
እታ ብስመን ዝቖመት “ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ(ሃማደኤ)” መጋበሪያ ህግደፋዊ ፖለቲካዊ ሒሳባት
ካብ ምዃን ሓሊፉ፡ ብዋጋ መሰልን ክብረትን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እትጣላዕ፡ ኢደ-በይዛ ደመኛ ጸላኢአን
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኮይና ክትቕጽል መሪጻ ጸኒሓን ኣላን።
እቲ ኣብ መሳርዕ ብረታዊ ተጋድሎና ብመሪሕነት ህግ ዝፍጸም ዝነበረ፡ መላእ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ ደቂኣንስትዮ ከኣ ብፍላይ ምእንቲ “ሃገራዊ ነጻነት” ክብላ ዝተጻወርኦ፡ ሕቡእ ገበናት፣ ውዲት፣ ዘይሰውራዊ ልምድን
ኣተሓሳስባን ሳዕሪሩ፡ ናይ'ቲ ስርዓት ብሕታዊ መግለጺ ክሳብ ምዃን ዓሪጉ። ንስሩት ባህልን ልምድን ህዝብታት
ኤርትራ ዘራኽስ፡ ንንኡስ ወለዶ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንጎራዙት ድማ ብፍላይ፡ ካብ ሕቑፊ ስድራ-ቤተን እናመንጠለ፡
ኣብ ወተሃደራዊ መዓስከራት ጅሆ ዘሪዑ፡ ብብልሹው ስነ-ምግባር ከመራስሐን ጸኒሑን ኣሎን፤ ብሰም ሃገራዊ
ኣገልግሎት “ሃገራዊ ጉቡእ” ክፍጽማ ዝወፈራ መንእሰያት ጓራዙት፡ ንኣዘዝቲ ሰራዊት ከም ባሮት ዝኽድማ፣
ዝዕመጻ፡ ክብረ ንጽህነአን ክድፈር፡ ኣደዳ ኩሉ ዓይነት ሕማማት ክኾና ዕጨአን ጌርዎ።
ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከም ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ኣደዳ ስደት፣
ከርተት፣ ሞትን ጥፍኣትን ይኾና ምህላወን ናይ ኣደባባይ ሚስጢር ኢዩ። ከም ውጽኢቱ ከኣ፡ ግዳይ ጅምላዊ
ህልቂት ይኾና ምህላወን፡ ኣብ ላምፐዱዛ፡ ምስ ሰለስተ ጨላቕዕ ህጻውንቲ ደቃ ዝተቐዝፈት ሓፍትናን ካልኦት
ወገናትናን ተደጋጋሚ መርድእ፡ ከም መርትዖ ምውካስ ይከኣል’ዩ፡፡ ኣሚና ተዘሚታ፣ ቅድሙን ድሑሩን ውላዳ
ተመንጢላ፣ ዘኽቲማ ርእሳ-ብድርሙሙ፡ ኣብ እርጋና ዝጥውሩዋ ደቃ ሲኢና፡ ዑና ክትሕሉ ጽሓይ ዝዓርባ ዘሎ
ኤርትራዊት ኣደ፡ ትሓልፎ ዘላ ከርፋሕ ህይወት፡ ህያው ምስክር’ዩ፡፡ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ
ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን፡ ልዕሊ ኩሉ ነታ ዓንዲ ስድራ ዝኾነት ኤርትራዊት ኣደ ሓለፋ
ዘለዎ’ዩ፡፡ ብርግጽ፡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕን በደልን፡ መዳርግቲ ኣልቦ፡ ክልተ
ዝብልሑ ኣካላውን ሰነ ኣእምራውን ዓመጽ ዘጠቓልል፡ ብምብኳር ጾታዊ ማዕርነትን ደርባዊ ሓርነትን ዝግለጽ
ኢዩ፡፡ ከም ሓደ ርጡብ መርትዖ፡ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት፡ ኣብ ኤርትራ ኩነታት
ሰብኣዊ መሰላት ክተጻሪ ዝተመዘዘት ሽማግለ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋናት ዕላዊ ዝገበረቶ ጸብጻብ ከም ዘነጽሮ፡ ኣብ
ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል “ኣንጻር ሰብኣዊ ፍጡር ዝተፈጸመ ገበን’ዩ” ክትብል መደምደምታኣ
ሂባ’ያ፡፡ ብፍሉይ “ብላዕለዎት ሰበ-ስልጣናት፡ ወተሃደራዊ መኮንናትን ሓይልታት ጸጥታን ስርዓት ኤርትራ፡ ኣብ
ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብመደብ ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን ግፍዕታት ይፍጽሙ፤ ጾታዊ ዓመጽ ድማ ብቅሉዕ
የካይዱ” ክትብል እያ ምስክርነታ ዝሃበት፡፡
እዚ ዘይተኣደነ፡ መዳርግቲ ኣልቦ ሰፍ ዘይብል ኩለ-መዳያዊ ወጽዓ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እናተፈጸመ
እንከሎ፡ ግብረ-መልስን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣብ ደሞክራሲያዊ ቃልሲ ብሓፈሻ፡ ንመሰለንን ማዕርነተንን
ዘካይደኦ ቃልሲ ድማ ብፍላይ፡ ክሳብ’ዚ ቀረባ እዋናት ውሱን ኮይኑ ምጽንሑ ዘይከሓድ ሓቂ’ዩ። ብርግጽ፡ ሎሚ
እዚ ክውንነት’ዚ መጠናዊ ለውጢ እናርኣየ፡ ንለውጥን ቃልስን ዘተባብዕ ኩነታት ይምዕብል ኣሎ። ይኹን'ምበር፡
ምስ'ቲ ድሕነትን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኢርትራ ንምውሓስ እንጥለቦ ዘሎና ህጹጽ መድረኻዊ ዕማም
ዝመጣጠን፡ ዝተወደበ፣ ብቕኑዕ ራእይ ዝግራሕ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ
ኣይተረጋገጸን። ነዚ ዕዮ-ገዛ’ዚ ብበዓል-ቤታዊ መንፈስ ክፍጽማ ትጽቢት ዝግበረለን ድማ፡ ብቐንዱ እተን ዋዕሮታት
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ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ’የን፡፡ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ጾታዊ ማዕርነት ደቂኣንስትዮ፡ ማእከላይ ሕቶ ደሞክራሲ ምዃኑ ብጽንዓት ብምእማን፡ ኣብ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤኡ፡ ደቂ ኣንስትዮ
ኤርትራ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰት ኣብ ምድሓን ይኹን፡ ዘላቒ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ምርግጋጽ
ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎአን ንምዕዛዝ ከምዝቃለስ ዘረጋግጽ፡ ኣገዳሲ ፖሎቲካዊ ውሳኔ ኣመሓላሊፉ ምህላዉ፡
ብኣጋጣሚ'ዚ ክቡር በዓል ይሕብር።
ሎሚ 08 መጋቢት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እነብዕሎ ዘሎና፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ደቂ
ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ፡ ብከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገምን ብገበን ግህሰት ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላትን
ምኽንያት፡ ህልወነአን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝወደቐሉ ኣዝዩ ዘሰክፍ ኩነታት እዩ። ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ፡ ከም
ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮናስ፡ ኣብ ኩሎም ክፋላት ሕብረትሰብና ቀጥታውን ተዘዋዋርን
ጽልዋ/ተጽዕኖ ዘዕርፋ ብምዃነን፡ ግዝኣተ ምሕደራ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ከብቅዕ፡ ኣብ
ታሪኻዊት መዓልተን መጋቢት 08፡ ዘይምሕር ቅልጽመን ኣልዒለን ብሕራነ ክቃለሳ፡ ቃል ዝኣትዋላ ዕለት
ክትከውን ይግባእ። ውድብና ሰደግኤ፡ ምስ ኩሎም ጸረ ህግደፍ ዝቃለሱ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ኣብ
ዘራኽቡዎ ዕላማታትን መትከላትን፡ ዓቕምታቱ ኣዋዲዱ፡ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕያል እጃሙ ከበርክት፡
ድሉው ምህላዉ፡ ኣብ'ዛ ዓለም ለኻዊት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ መጋቢት 08፡ ደጊሙ የረጋግጽ።
ድምቀት ንመጋቢት 8 ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ!!
ንጹር መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ንጹንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ!!
ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/
08 መጋቢት 2017
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