ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT
ሓድነት መንEሰያት ኤርትራ ብምውሓስ፡
ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎOም ምርግጋጽ፡
ኣብ መስርሕ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ትርጉሙ ኩለንተናዊ’ዩ!!
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተቓሊOም፡ ሕቶ ድሕነቶምን ቀጻልነቶምን ኣብ ሓደጋ
ወዲቑ ህጹጽ ምላሽ ይጠልቡ ምህላዎም ናይ ኣደባባይ ሚስጢር’ዩ፡፡ ኣብ ከም’ዚ ዝኣምሰለ ተሃዋሲ መድረኽ፡
ካብ ኩሉ ክፍልታት ሕብረተሰብ ትጽቢት ዝግበር ታሪኻዊ ሓላፍነት ምህላዉ ዘይከሓድ’ኳ Eንተኾነ፡ ተራ
መንEሰያት ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ መተካEታ ዘይብሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ከምዘለዎ
ንክትE ዘይኣቱ ህያው ሓቂ’ዩ፡፡
ነዚ ሓቂ’ዚ ዘራጉዱ ብዙሓት ረቛሒታት ብምግላጽ ነቲ ዝተበገስናሉ ሓቂ ምድራE ይከኣል’ዩ፡፡ ካብ'ቶም
ኣድማሳዊ ሓቅታት Eቶም መሰረታውያን ዝበሃሉ ረቛሒታት ንምጥቃስ ዝኣክል’ኳ፡ “መንEሰይ ብባህርያዊ
ኣካውንU፡ ንሓድሽ ኣተሓሳስባ ዝቐረበ፡ ወጊድነት ናይ'ቲ ጸኒሓውን ባህላውን ልምድታት ብምዃኑ፡ ኣካላውን ስነኣEሙራውን ድልውነቱ፡ ካብ ካልOት ብዝሓሸ ብርኪ ስለዝርከብ….. ወዘተ መንEሰይ ሕብረተሰብኣዊ ናይ ለውጢ
ሞተር’ዩ” ዝብሉ መሰረታዊ መግለጺ ምቕማጥ ይከኣል’ዩ፡፡ ብደረጃ ኤርትራዊ ክውንነት ክንርEይ Eንተፈቲንና
ድማ፡ ሓርፋፍ ገምጋም ብምውሳድ ካብ ህዝቢ ኤርትራ Eቲ ፍርቂ ክፋል ሕብረተሰብ መንEሰይ ወለዶ
ምዃኑ’ውን Eዚ ማሕበራዊ ሓይሊዚ ኣብ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዘለዎ Eዙዝ ተራ ከም ተወሳኺ መረዳEታ
ዝቐርብ’ዩ፡፡ ካብ’ዚ ዝተገለጸ ሓቅታት ወጻI፡ መንEሰይ ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ታሪኻዊ
ሓላፍነቱ ብብቕዓትን ብተወፋይነትን ክፍጽም ዝድርኽዎ ምኽንያታውን ወድዓውን ክውንነታት’ውን ኣለዉ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ Eድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ ብመደብ ካብ ዝተኸተሎ ፋሽስታዊ ፖሊሲ Eቲ
ሓደ፡ ነቲ ሞተር ሕብረተሰብኣዊ ለውጢ ዝኾነ መንEሰይ ወለዶ፡ ሱሩ ንምብታኹ ዓሊሙ ዘካየዶ ፋሽስታዊ
ወፍሪ’ዩ፡፡ Eዚ ወፍሪ’ዚ ብጉልባብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝጀመረ፡ ብወፍሪ ባርነት ማEቢሉ፡ ነጻ ጉልበቶም
ብምምዝማዝ ብወርቃዊ Eድላት መንEሰያት ኤርትራ Eናተቋመረ፣ ኣብ ዝኣጎዶም ናይ ኲናት መጋርያታት
Eሸላት Eናሳወረ፡ ንመንEሰይ ወለዶ ካብቲ ተረካቢ ሕድሪ ዝኾነ ባህርያዊ ቦትU ኾሊፉ፡ ንህዝብን ሃገርን
ኤርትራ ናይ ወላድ መኻን ዝገበረ ደመኛ ጸላI ህዝብታት ኤርትራ’ዩ፡፡ ብርግጽ ከኣ፡ Eዚ ንድሕነት ህዝብን
ሃገርን ዝህድድ ዘሎ ፋሽስታዊ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ፡ ህልውና ህዝብታትና ብቅሉE ናብ ሓደጋ ምስጥሑ፡
ብተግባር ናብ ዝግለጽ ብርኪ ኣብ ልEሊ ምEራጉ፡ ብቅድመ-ግንባር ልEልን ቅድሚ-ኩሉን ከቢድ ዋጋ ዘኽፈሎ
ክፍሊ ሕብረተሰብና Eንተሎ መንEሰይ ኤርትራ’ዩ፡፡
መንEሰይ ኤርትራ፡ ኣብ ገዛE ሃገሩ ንቡር ህይወት ተሓሪሙ፣ ብኲናትን ህውከትን ሳንሳን Iሉ፣ ዝፈትዎም
ስድራን Eትብቱ ዝተቐበረትላ መሬት ወለዱ ገዲፉ ክስደድ፣ ብዋጋ ህይወቱ ዘይተኣደነ ሓሳረ መከራ ክወርዶ፣
ብሰሩ ከኣ ዓዲ ዝገደፎም ኣረጋውያን ስድራቤታቱ፡ ኣብ ኣጋ-ምጥዋሮም ብማEሰርቲ ክቕጽU፡ ንብረቶምን
ጥሪቶምን ክራሰዩ….ወዘተ መዳርግቲ ኣልቦ በደላት ዝበጽሖ ዘሎ፡ ብርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስን ስርዓቱን Eዩ፡፡
ነዚ ሓቂ’ዚ ብሓደ Eዋናዊ ጭብጢ ክነሰንዮ፡፡ Eቲ ገና ዝኽርታቱ ዘይሃሰሰ ዘሰቅቕ ፍጻመ ላምፔዱዛን ኣብU
ዝሃለቑ 365 ንጹሃት ግዳያትናን ከም ኣብነት ወሲድና ንርኣይ፡፡ ዘሰቅቕ ፍጻመ ላምፔዱዛ ጽUቕ መግለጺ ኣብ
ልEሊ ኤርትራውያን መንEሰያት፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ዝፍደይዎ ዘለዉ ናይ ሕሰም ህይወት ጥርዚ
መርኣያ’ዩ፡፡ ነዚ ዓለም ብዓለማ ብድነ-ሓዘን ዝተጎብኣትሉ ኤርትራዊ ፍጻመ፡ ንሕና ኤርትራውያን ግን፡

ንግዳያትና ንቡር ቀብሪ’ኳ ክንገብረሎም ኣይተዓደልናን፡፡ መንቀሊ ጥፍኣት ንጹሃት ግዳያትና ዝኾነ፡ ኣብ ምድሪቤትና ዝቦቖለ ዳንዴር ስርዓት፡ ሰሪ ጥፍኣቶም ንሱ ባEሉ ክንሱ፡ ብህልቂቶም ከባጭወሎም ሰሚEና፡፡
Eስኪ ንተመሳሳሊ ፍጻመ መበገሲና ንምግባር ታሪኽ ክንውከስ፡፡ ብ2007 ምስ ላምፐዱዛ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝኾነ
ፍጻመ፡ ኣስታት 400 ዝበጽሑ ንጹሃት ዜጋታትና፡ ድራር ዓሳታት ባሕሪ ኣብ ዝኾኑሉ ህሞት፡ ብሞትን ሕሰምን
ዜጋታትና ዝፍሳህ Eሉል ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብምኽንያት ቅንያት ፌስቲቫል መንEሰያት ኣብ
ዘካየዶ ቃለ-መሕትት “ግቡኣቶም ንዘይምብርካት ዝሃድሙ ዘለዉ ሃዳማት’ዮም….Eዚኣቶም
ሓተላታት
Eዮም…ናይ ታሪኽ ግለት….Eዚኣቶም Eንተኸይዶምልካ Eዳ ቀለለ” ብዝብል ቃና፡ ኣብ ጽባሕ’ቲ ህይወት ንጹሃት
ዝኸፈልናሉ ሓደጋ፡ ከቆናጽቦም ተዓዚብና Iና፡፡ Eነሀለ ከኣ፡ Eቲ Eቡይ ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስ ኣፈወርቂ
ብምኽንያት መበል 23 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል “Eዚኣቶም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ፡ ካብ ዘይብሉ
ኣምሂርዎም ከብቕE፡ EድOም ከይከፍሉ ዝሃደሙ ሰረቕቲ’ዮም” ክብል በቲ ጽያፍ ልሳኑ ክዝልፎም ሰሚEና፡፡
ታሪኽ ንባEላ ደጊማ!! ኣብ ጽባሕ ዘሰቅቕ ህልቂት ላምፔዱዛ ድሮ Eቲ ኣባላት ሓለዋ ባሕሪ ጣልያን፡ ንኣስታት
400 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ማEከል ባሕሪ፡ ካብ ኣንጸላልዩዎም ዝነበረ ከቢድ ሓደጋ ብምድሓን
ብህይወት ከምዘውጽEዎም ብማEከናት ዜና ኣብ ዝግለጸሉ ዝነበረ ሰሙን’ዩ፡ ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስ፡ Eቲ
ሕማሙ ደጊስዎ ብድፊIት መስተን ስኽራንን ዝኸሓነ ጽልU ክዶግሖ ዝኾነ፡፡
ስለዚ Eምበኣር፡ ነዚ ታሪኽ ብጸሊም መዛግብ ዝሰነዶ ግፍEታት ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ንሓንሳብን
ንሓዋሩን ካብ ገጻት ኤርትራ ንምሕካኽ፡ ነዚ በሰላ’ዚ ንምሕዋይን ድሕነትን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ
ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡ ተራ መንEሰይ ኤርትራ ፊታውራሪ ብጽሒት ክህልዎ ግድን’ዩ፡፡ ካብ'ዚ መሰረታዊ ሓቂ’ዚ
ብምብጋስ፡ ተሳትፎ መንEሰያት ኤርትራ ኣብ ደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ካብ'ቶም ዝቐደሙ ዓመታት ብዝሓሸ፡
ብሓደ ገጽ ግዳያት ናይ’ቲ ሕሰም ጥራሕ ምዃኖም ዝግለጽ ዝነበረ ተሞኩሮOም ተሰጊሩ፡ ብካልE ገጽ ኣካል’ቲ
ፍታሕ ንምዃን ዘርኣይዎ ቅሩብነት ንብዙሓት ቡሩህ-ተስፋ ከማEዱዉ ጌሩዎም’ዩ፡፡
Eዚ Aወንታዊ ዝላ’ዚ፡ ነቶም ካብ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ሓቀኛ ረብሓ ዘለዎም ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራን
ተቓለስቲ ሓይልታቱን፡ መሳርOም ዘሰስን፣ ንተዓዋታይነቶም ዝድርE፣ መኽሰባቶም ዘውሕስ፣ ፍረ- ቃልሶምን
ጽንዓቶምን ጌሮም ብምርኣይ፡ ልባዊ ግን፡ ከኣ ዘይተወሃሃደ ዝተበታተኸ፡ ብክንዲቲ ዝድለ ደረጃ ዘየድመA
ደገፋት ንምግባር ጻEርታት ተኻይዱ’ዩ፡፡ ሕጂ’ውን ደገፋቶም ካብ ምብርካት ኣይቦኾሩን፡፡ ብኣንጻሩ ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍን ሳተላይት መጋበሪያታቱን ከኣ፡ ብስግኣት ተዋሒጦም ኣብ ሓደ Eዋናዊ ጭርሖ ንዝዓስል
ዝሰመረ ተበግሶታት መንEሰይ ኤርትራ፡ ከም ሓደጋ ጌሮም ስለዝወሰዱዎ፡ ንምኹላፉ ብኩሉ ዓቕምታቶም
ክወፍሩ ኮይኖም’ዮም፡፡ ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ክልተ ዝመጋገቡ፡ ግን ከኣ ከካብ ናይ ባEሎም ኩርናዓት ዝብገሱ
ዝመስሉ ብባህርን ዓይነትን ግን ናይ ሓደ ውዲት ናይ ኣፈጻጽማ ስልትታት፡ ንመረዳEታ ዝኾኑ ጥበባት
ፋሽስታውያን ክንጠቅስ፡፡
ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስን ስርዓቱን፡ ኣብ ልEሊ መንEሰይ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ Eዋናት ክቱር ጽልOም
ብዝኸሓነ ናይ ቂምን ቅርሕንትን ብዱE ልሳኖም ጥራሕ ኣይኮኑን ገሊጾሞ፡፡ Eቲ ኣብ ልEሊOም ዘነጻጸረ ሰውራዊ
ነድሪ መንEሰያት ኣብ ዝEዘቡሉ Eዋን፡ ውIሉ-ሓዲሩ ዝፈጥሮ ማEበል ክጸርጎም ምዃኑ ክርEዩ ኣብ ዝጀመሩሉ
Eዋን፡ Eታ ናይ ትEቢት መልሓሶም ዓጺፎም ከቐባጥሩሉ ከም ዝጅምሩ ተሞኩሮOም ባEሉ መምህር’ዩ፡፡ ከም
ዝዝከር ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስ፡ ነዚ ብመንEሰያት ዝጓሃሃር ዘሎ ናይ ለውጢ ማEበል ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣብ
ዝበጽሓሉ Eዋን፡ ብኣካል ኣብ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ኣብ ዘካየዶ Uደት ብዝገጠሞ ብድሆታት የAርዩ
ተገንዚብዎ’ዩ፡፡ ስለዚ ከኣ ጽባሕ ናይቲ Uደቱ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መሕትት “መንEሰይ ኤርትራ
ኣብ ዝኸደ ከይዱ ንህዝቡን መንግስቱን ከዲU ኣይፈልጥን’ዩ….ሎሚ ናብ ስደት ዝውሕዝ ዘሎ፡ ዝሓሸ ቁጠባዊ
ህይወት ብምድላይ’ዩ…..ዝሓሸ ቁጠባዊ ህይወት ምድላይ ከኣ ገበን ኣይኮነን…..ናብ ዓዲ ክምለስ Eንተደልዩ
ዝኾነ ሰብ ጽንጽያ ዓይኑ ከንፍረሉ ኣይክEልን’ዩ…Eዚ ዓዲ’ዚ ሕጊ ኣለዎ ኩላትና ከኣ ብሕጊ Eና ንኸይድ” ወዘተ
ምባሉ ናይ ቀረባ ተዘክሮ ኩላትና’ዩ፡፡ Eዚ ኣባሃህላ’ዚ፡ ነቲ ዝድይብ ዝነበረ ሓያል ተቓውሞ መንEሰያት ኤርትራ፡
ብጓንጓ መብጽዓታት ንምህራሙ ዝተማህዘ’ምበር፡ Eምነት ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስ’ሲ፡ Eቲ ወቕቲ Eናመረጸ
ዝደጋገም ጸረ-መንEሰይ ኤርትራ ዘትከለ፡ ንስሩት ፋሽስታዊ Eምነቱ ብፍጹም ዝቅይር ኣይኮነን፡፡ ኣይነበረን ከኣ፡፡

መቐጸልታ ናይ’ዚ ውዲት፡ ኣብታ ጽንEቲ Eርድን መናሃርያን ሙUታት ደለይቲ ለውጢ መንEሰያት ኤርትራ
ብምዃን Eትፍለጥ ሃገረ Eስራኤል፡ ተራ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ Eንታይ ኔሩን ኣሎን ምርኣይ ከድልየና’ዩ፡፡
መንግስቲ Eስራኤል ኣብ ሃገሩ ንዘለዉ “ዘይሕጋውያን ስደተኛታት” ንዝበሎም ንምውጻE መደብ ምስ ሓዘ፡ ጉዳይ
ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ፖሎቲካዊ Eቑባ ናይ ምርካብ መሰሎም ክሕሎ ሓያለ ምሕጽንታታት፡ ክሳብ’ውን
ሰላማዊ ሰልፍታት ከይተረፈ ተኻይዱ’ዩ፡፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ግን፡ ነቲ ኣጋጣሚ ብምምዝማዝ ካብ
መንEሰያት ክመጽO ዝኽEል ናይ ለውጢ ማEበል ንምኹላፍ “ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ቁጠባ ጸገም
Eንተዘይኮይኑ ፖለቲካዊ ሽግር የብሎምን” ክብል ብወግI ክምጉት’ዩ ፈቲኑ፡፡ ሓያል ወፍርታት ኣብ ምክያድ
ከኣ ተጸሚዱ፡፡ ናይ’ዚ ውዲት’ዚ Eላማ ንጹር’ዩ፡፡ ነቲ ኣብ ናይ ለውጢ መሳርE ንዝተሰለፈ መንEሰይ ኤርትራ፡
ብዋጋ ህልውን መጻEን Eድላቱ Eናተቛመርካ መሳርU ንምዝራግ ዝተማህዘ ውዲት’ዩ፡፡ ብርግጽ Eዚ ብሉይፋሽስታዊ ስልቲ'ዚ፡ ኣብ ሃገረ Eስራኤል ብጹUቕን ብዝተወደበን መልክU፡ ነቲ መንግስቲ Eስራኤል ንዝሓዞ
መርገጽ ከም ጽቡቕ ድኽI ብምምዝማዝ ይካየድ ብምህላዉ፡ ምስ Eዋናውነቱ ከም ኣብነት ክንረቑሖ
መሪጽና’ምበር ሓድሽ ስልቲ ብምዃኑ ኣይኮነን፡፡ ካብ'ዚ ወጻI ኣብ ኩሉ ክፍላተ ዓለማት ኤርትራውያን ኣብ
ዝሰመሩለን ከባቢታት፡ ምስ ኩነታት ዝቀያየር ሜላታት Eናመሃዘ፡ ብትሕዝትUን EላምUን ግን ሓደን
ተመሳሳልን ፋሽስታዊ ናይ ምዝራግ ወፍሪ ከካይድ ምጽንሑን ምህላዉን ጻሓይ ዝወቕO ሓቂ’ዩ፡፡ ኣብ
መዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራውያን፡ ኣብ Iትዮጵያን ሱዳንን ንዝበጋገስ ተቓውሞ ንምዝራግን ናህሩ
ንምጉታምን ዓሊሙ፡ “ካብዚ ዘለኹሞ ዝሓሸ Eድላት ብመንዶ በልዎ ተከፊቱሎ” ብዝብል ምስምስ፤ ኣብ
ኣሜሪካን ኣውሮጳን ድማ፡ ድሑር ኣውራጃውን ሃይማኖታውን ስምIታት ብምምዝማዝ፡ ከፋፊሉ ንምህራም
ዝዓለመ ውዲታቱ…ካብቶም ልሙዳት ስልትታት Eቶም ዝፈረዩ Eዮም፡፡
ብተመሳሳሊ ቆርበት በጊE ዝተኸድኑ ተዃሉ፡ ብሽም “ተቓወምቲ” ባጀላታት ዝሓዙ፡ ምቅሊት ስርሖም ካብ
ካምፖ ፋሽስታውያን ተነጺሩ ዝተዋህቦም፡ ሳተላይት መጋበርያታት ስርዓት ህግደፍ ዝኽተልዎ ስልቲ’ውን ኣሎ፡፡
ነዚ ኣብ ሓደ መስርE ዝተሰለፈ መንEሰይ፡ ብዝተፈላለየ ናይ ድሕረት ዝንባሌታት፣ ብሃገራዊ ጭርሖታት
ዝተሰንU ጓንጓ ፍልስፍናታት፣ ፈታውን ጸላEን ብዝደዋውሱ ስልትታት፣ ብሽም ኣገባብ ቃልሲ፡ ንብልሒ
ኲናት ብዘጉትሙ ጥበባት….ኮታ ኣብ'ቲ Eሙር ጓይላ ተቓውሞ ሸኾርተት ከብልዎም ዝኽEሉ ስልትታት
Eናመሃዙ፡ መሳርE ዝበትኩ ሓይልታት ኣለዉ፡፡ ናይ’ዞም ሓይልታት ጥበብ፡ ርሑቕ ከጓEዞም ዝኽEል ስንቂ
ስለዘይኮነ፡ ነቲ ጅሆ ዝዘርEዎ መንEሰይ፡ ከም መዋገዪ ጌሮም ክጥቀሙሉ Eንተዘይኮይኖም፡ ብሽም “ተቓውሞ”
ብዝሓዝዎ ባጀላ ትርጉም
ዘለዎ ስራሕ ክሰርሑ ኣይትጽበዮምን፡፡ Eማሞም ኣብ ደሞክራሲያዊ ለውጢ
መመላEታ ናይ ምዃን ዘይኮነስ፡ መሳርE ናይ ምብታኽ ውዲት ብምዃኑ፡፡ ብርግጽ ገሊOም ድሮ’ኳ ጥራሕ
ዝባኖም ክወጹ ጀሚሮም ኣለዉ፡፡ Eቲ መስርሕ ግን፡ ናይ ሓደ Eዋን Eማም ስለዘይኮነ ሳተላይታት ስርዓት
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ኣንፈት ብሕቡE፣ ቕሉEን ሓውሲ ቕሉEን መንገዲ፡ መሳርE ደሞክራሲያዊ ለውጢ ብሓፈሻ፡ ሞተር ለውጢ
ንዝኾነ መንEሰይ ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ኣነጻጺሩ ንምዝራጉ ዝካየድ ሰራም ውዲት፡ ብብዙሕ መልክዓቱ
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