ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT
መግለጺ፡ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡
ብምኽንያት 08-መጋቢት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ፡፡
መጋቢት 08፡ ምእንቲ ጾታዊ ማዕርነትን ደርባዊ ሓርነትን ውጹዓት ንምርግጋጽ፡ ዝተቓለሳን መስዋእቲ ዝኸፈላን
ጀጋኑ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ንምዝካር ዝተሰየመት ዓለም-ለኻዊት ዕለት እያ። ስለዝኾነ'ውን፡ ኩለን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ
ዓለማት ዝነብራ ደቂ-ኣንስትዮ፣ ኣብ ሙሉእ ጾታዊ ማዕርነትን ደርባዊ ሓርነትን ዝኣምኑ ደቂ-ተባዕትዮን ፖሎቲካዊ
ሓይልታትን ብሓባር በብዓመቱ ዝዝክሩዋን ዘኽብሩዋን ታሪኻዊት ዕለት እያ። ውጹዓት ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ
ድማ፡ ከም ክብርቲ በዓለን እናዘከርኣ ዝመጸት ዕለት እያ።
ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ጾታዊ ማዕርነተንን ሙሉእ ሓርነተንን ብዘተኣማምን ከረጋግጻ፡ ብቐዳምነት ኣንጻር
ተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነት፡ ኣብ ጎድኒ ደቂ-ተባዕትዮ ኣሕዋተን ተሰሊፈን ክቃለሳ ግድን
ነበረ። ብምዃኑ'ውን ካብ ሓምሳታት ጀሚሩ ዝተኻየደ ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልስን ኣብ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ
ተጋድሎናን፡ መስተንክራዊ ጅግንነታዊ ቃልሲ ኣካይደን። ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ኤርትራ፡ ከምኡ'ውን ኣብ
ወጻኢ፡ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ከፊለን። እኩብ ድምር ጅግንነታዊ ተጋድሎ ህዝብታትናን ዝተኸፈለ መስዋእትን፡
ኣካል ምጉዳልን፡ ሃገርና ኤርትራ ካብ ኣርዑት ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ፡ ብግንቦት 24 1991 ዓ.ም. ሓራ ኮይና
እያ። እንተኾነ ግን፡ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ፡ ውጽኢት ሙዑት
ተጋድሎአንን መስዋእተንን ኣይተደበሳን። ብርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ሙሉእ ንሙሉእ ተጠለማ። ካብ
ጽባሕ ሓርነት ጀሚሩ፡ ከም ደቂ ኣንስትዮ ዝተጸበዮኦ ጾታዊ ማዕርነትን ምስ መላእ ህዝበን ዝተቓለሳሉ ሓርነትን
በርዒኑ ተረፈ። ኣብ መዋእል ባዕዳዊ መግዛእቲ፡ ርእየነኦን ሰሚዐነኦን ዘይፈልጣ ኣደራዕ ጭቆና፡ ብገዛእ ካብ
ማህጸነን ዝተወለዱ ደቀን ኢሳያሳውያን/ህግደፍ ይወርደን ኣሎ። ሎሚ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ኣብ'ታ መስተንክር
ጅግንነታዊ ተጋድሎ ዘካየዳላ ሃገረን፡ ርእሰን ኣድኒነን ደም እናነብዓ ጸልማት ሂወት ከሕልፋ ተፈሪደን ኣሎዋ።
ንዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ መጋቢት 08 ክነኽብር እንከሎና፡ ሂወት ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ እንታይ
ከምዝመስል ምፍታሽን መፍትሒኡ ምእማትን ግድን ይኾነና። ኣብ ዘበነ ኣገዛዝኣ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡
በብእዋኑ እናጋጠመ ዝመጸ ምንቁልቋል ማሕበረ-ቁጠባዊ ሂወት፡ ቀንዲ ግዳያት ደቂ-ኣንስትዮ እየን። ኣብ
ከተማታት ዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋሚ ናይ ኤሌትሪክ ምቁርራጽን ናይ ማይ ኣገልግሎት ሕጽረትን፡ ጾር ደቂ ኣንስትዮ
ኣዝዩ ክኸብድ ገይሩዎ ይርከብ። ኣብ ሃገርና፡ ኣሎ ዝበሃል መፍረያይ ሓይሊ፡ ብሃገራዊ ኣገልግሎትን ናይ ጊላነት
ዕዮን ኣብ ዕርድታትን ጎቦታትን ጅሆ ተታሒዙ ዕድሚኡ ከበሊ ተፈሪዱ ብምህላዉ፡ ሸኸም ስድራ-ቤት፡ ኣብ
እንግድዓ ደቂ ኣንስትዮ ወዲቑ ይርከብ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎዋ ወላዳት ኣደታት፡ ናይ ዝዘኽተሙን ወለዶም ኣብ
ዕስክርና ጀሆ ዝተታሓዙ ህጻውንትን ቆልዑትን ከምኡውን ዕድመኦም ዝደፍኡ ወለዲ ናይ ምንባይ ሓላፍነት፡ ኣብ
ዝባነን ዝተጻዓነ መስገደል እዩ። ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ውትህድርና ተገፊፈን ዝተወሰዳ መንእሰያት ደቂኣንስትዮ ድማ፡ ብወታሃደራውያን ሓለፍቲ፡ ጾታዊ ዓመጽ እናተፈጸመን ንዘይተዳለዋሉ ጥንስን ሕርስን ክቃልዓን
ግዳይ ተላበድቲ ሕማማት ብምዃን ንሞት ክሳጥሓ ጸኒሐንን ኣሎዋን፡፡ ከደምቲ ኮይነን ከገልግላ እናተፈረዳ፡ ሕሳር
ሂወት የሕልፋ። እዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ሕሰም ተጻዊረን ኣብ ዓደን ክነብራ ዘይከኣላ ድማ፡ ስደት ከም
ኣማራጺ ወሲደን፡ ኣብ ጉዕዘአን ማእለያ ዘይብሎም ጸገማት ክወርደን ጸኒሑን ኣሎን። ምስ ናይ ህግደፍ
ወታደራውያንን ናይ ድሕንነት ሓለፍትን ብዝተኣሳሰሩ ደላሎ ኤርትራውያን፣ ነጋዶ ሰብ ዝኾኑ በደዊንን
ራሻይዳይን ሰፍ ዘይብል ናይ ገንዘብ ዕዳ ክኸፍላ፡ ዘይብለን ድማ ውሽጣዊ ኣካላተን ተመዝሒቑ ዘሰቕቕ ሞት
ከጋጥመን ጸኒሑን ኣሎን። ብተወሳኺ፡ ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ልዕሊአን እናተፈጸመ ኣብ ከቢድ ስነ-ኣእሙሮኣውን
ኣካላውን ማህሰይቲ ክወድቃ ጸኒሐን። ምድረ-በዳታት ሰሃራ ቆሪጸን ብዝኣረጋ ጀላቡ መዲተራንያን ክሳገራ ዝፈተና
ድማ፡ ኣብ ባሕሪ ጥሒለን ሂወተን ዝሰኣና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እየን። ከም ኣብነት፡ ምስ ሰለስተ
ህጻውንቲ ደቃ ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፐዱዛ ብ03 ጥቅምቲ 2013 ብሰቕቕ ዝተቐዝፈትን ኣብ መሬት ዓዳ ንቡር
ሓመድ ድበ ዘይረኸበት፡ ወ/ሮ ራሄል ግርማይ ከም ኣብነት ምዝካር ይከኣል።

ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንምግላጹ ዘሰክፍ ግፍዒ፡ ኣብ ልዕሊኤን እናወረደ
ከም ኩሎም ህዝብታት ኤርትራ ህልውነአን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ። እነሆ ካብ ወርሒ ለካቲት 2015
ጀሚሩ ብትእዛዝ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ዝቕጽል ዘሎ ጽዑቕ ምፍራስ ኣባይቲ ድማ፡ ኣደታት
ኤርትራ ምስ ደቀን ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ንቑርን ኣሳሒታን ይቃልዓ ኣሎዋ። ብኣንጻሩ፡ እታ ብሽመን እትምሕልን
እትጥሕልን ''ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ- ሃማደኤ'' ውጽዓን በደልን ደቂ-ኣንስትዮ ንምክልኻል ብጩቕ
ኢላ ዘይትፈልጥ ምዃና እያ። እኳ ደኣስ፡ ሕሉፍ ጅግንነታዊ ቅያ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ደጋጊማ እናቃልሐት፡
ኣብ ዘበነ ፋሽስታዊ መንግስቲ ኢሳይያስ/ህግደፍ ዝወርደን ዘሎ ዘስካሕክሕ ጭቆና፡ ተድበስቢሱ ክሓልፍን፡
ኣገልገልቲ ስርዓት ህግደፍ ክኾናን ከይሰልከየት ክትዓዪ ዝጸንሐትን ዘላን ወይጦ ማሕበር እያ።
ብዘይካ ተሳትፎ ፍርቂ ኣካል ሕብረተ-ሰብ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ፡ ዝዕወት ሰውራ ከምዘየልቦ ተደጋጊሙ ዝተገለጸ
ሓቂ እዩ። ሎሚ፡ ንኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብቐዳምነት ዝስራዕ ህጹጽ ዕማም ኮይኑ ዘሎ፡ ህልውነአን ናይ
ምውሓስን ቀጻልነተን ናይ ምርግጋጽን ተኣፋፊ ዕማም እዩ። ኩላትና ከም ንምልከቶ ዘሎና፡ ብመንጽር ሕሉፍ
ጅግንነታዊ ነጻነታዊ ተጋድሎና ክረአ እንከሎ፡ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና፡ ውሱን
ኮይኑ ምጽንሑ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ስለዚ ድማ፡ ኣብ'ዛ ክብርቲ ዕለት መጋቢት 08 ኮይና እነመሓላልፎ
መልእኽቲ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ከም'ቲ ሕሉፍ ጅግንነታዊ ናይ ቃልሲ ታሪኸን፡ ህዝብን ሃገርን ብህጹጽ ኣብ
ምድሓን ይኹን ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ኣብ ምዕዋት ዕዙዝ ተሳትፎ ከረጋግጻ፡ ቃለን ዘሐድሳሉ ዕለት
ክኸውን ይግባእ ዝብል እዩ።
ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ብሓፈሻ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰት ብህጹጽ ኣብ ምድሓን ድማ ብፍላይ፡
ተሳትፎአን ዝሕይል፡ ንኩለን ውጹዓት ደቂ ኣንስትዮ ዝጥርንፍ ሓያል ናይ ቃልሲ ማሕበር ብምቛም እዩ፡፡ ውድብና
ሰደግኤ፡ ብኣጋጣሚ'ዚ ታሪኻዊ ዕለት መጋቢት 08፡ ብቐዳምነት ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰት ንምድሓን
ይኹን፡ መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡ ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ምዕዛዝ፡
ግቡኡ ከፍጽም ድሉው ምዃኑ ቃል ይኣቱ። ኩሎም ዲሞክራስያውያን ተቓለስቲ ኤርትራውያን፡ ተሳትፎ ደቂ
ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ምትብባዕ፡ በብዓቕሞም ኣወንታዊ ተርኦም ከበርክቱ፡ ብኣጋጣሚ'ዚ ክቡር በዓል ጻውዒቱ
የመሓላልፍ።
ድምቀት ንመጋቢት 8 ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ!!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ!!
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ
08 መጋቢት 2015.

