ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

መዛግብ ታሪኽና ንድሕሪት ተመሊስና Eንተተወኪስና፡ ብ1988 ዓ.ም ንህዝቢ ሽEብ፣ ብ1974 ዓ.ም
ንህዝቢ ኣቑርደት፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ኣብ ልEሊ ንጹሃት ዜጋታትና ጅምላዊ ጭፍጨፋ
ዝፈጸመሉን ንጹሃት ብጥይትን ዓረርን ዝሃለቑሉ ዘሰቅቕ ፍጻመ’ዩ፡፡ ብርግጽ ከኣ ምስልን ዝኽርን Eዚ
ፍጻመ፡ ግዜ ዘይብልሎ ንሕልናና ዘቑሰለ ኣብ ዝኽርታትና ኣሰር ዝገደፈልና፡ ሓድጊ መግዛEታዊ
ጸሊም ታሪኽና Eዩ፡፡ Eዚ ፋሽስታዊ ፍጻመ’ዚ፡ Eንተ ብወዝቢ Eንተ ብመደብ Eለተ-ሰንበት ዝተፈጸመ
ብምዃኑ፡ መግለጺ ዓሚቕ ሓዘንና “ጸላም ሰንበት” ሰሚናዮ፡፡ ግን ከኣ ከምቲ ገዛEትና ዝተመነዩዎ
ክሳድና ኣድኒና፣ Eጥቅና ዘዝለቕና ዘይኮነስ፡ ሕድሪ ሰማEታትና ከነተግብር፡ ንግዳያትና ብነጻነት
ክንድብሶም፡ ብጽንዓት ተቓሊስና፡ ሓድሽ ምEራፍ ታሪኽ ኣበሲርና፡፡
ነዚ ጸሊም ታሪኽ ምEራፍና፡ ንድሕሪት ተመሊስና ቁስልና ክንሓክኽ ዝገበረና፡ ኣብ'ዛ Eልፊ ኣEላፍ
ዋጋ ዝተኸፍላ፡ ብነጻነት ተደቢሳ ዝበልናያ ውልዶ ኤርትራና፡ ወራስ ዓራት ሕሉፋት ባEዳውያን
ገዛEቲ ዝኾነ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ካልE “ጸላም ሰንበት” ኣብ ልEሊ ንጹሃት መንEሰያትና
ብምፍጻሙ’ዩ፡፡ Eለተ ሰንበት 03 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣስመራ፡ ብተመልከተለይ
ኣድራጋ ጠያይቲ፡ ንጹሃት መናEሰያት ደቁ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ኣብ ጽርግያታት ክስጥሑ ጌርዎም፡፡
Eዚ ፍጻመ’ዚ ብባህሪUን ኣተገባብርUን ኣብ Eለተ ሰንበት ዝተፈጸመ፡ ነታ ብነጻነት ዝተደበስናያ
“ጸላም ሰንበት” ዝደገመ ናይ ደመኛ ጸላEቲ ህዝብታት ኤርትራ ተግባራዊ መግለጺ’ዩ፡፡
ብርግጽ ፍሉይነት ናይ’ዚ ፍጻመ፡ ኣብ ቅድሚ ህዝብን ኣብ ኣደባባይን ብምዃኑ Eዩ፡፡ ካልOት ነዚ
ፍጻመ’ዚ ዝዳረጉ፡ ኣብ ስንጭሮታትን ጎቦታትን፤ ምስጢራዊ ኣብያተ ማEሰርትታትን ሸላታትን
ብዙሓት ነጋሪ ዘይረኸቡ፡ ብደም ንጹሃት ዝተሰነዱ ገበናዊ ማህደራት ፋሽስታዊ ስርዓት
Iሳይያስ/ህግደፍ መሊOም’ዮም፡፡ Eዚ ፍጻመ’ዚ ከም'ቲ ኣብ ልEሊ ስንኩላን ማይ-ሓባር ኣብ ጸምጸም
በረኻ ዝተኻየደ ጭፍጨፋ ኣይኮነን፡፡ Eዚ ፍጻመ’ዚ፡ ከምቲ ኣብ ከውታ-ለይቲ ኣብ ቤት ማEሰርቲ
ዓዲ-ኣበይቶ ዝተገብረ ጅምላዊ ጭፍጨፋ፡ ካብ ህዝቢ ዝተመስጠረ ኣይኮነን፡፡ Eዚ ፍጻመ’ዚ ከምቲ
ህልቂት ላምፔዱሳን ግዳያት ዳEሽን ኣብ ስግሪ-ዓዲ ብጅምላ ሃሊቆም፡ መርድE ጥራይ ዝተነግረሎም
ንጹሃት ዜጋታትና ናይ ማEዶ-ሞት ኣይኮነን፡፡ Eዚ ፍጻመ’ዚ ኣብ ቅርዓት ህዝብታት ኤርትራ
ዝተፈጸመ’ዩ፡፡ ብIሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታት ኤርትራ ዝተፈጸመ ጨካን ጨፍጨፋ፡
ብክቱር ንEቐትን ትምክሕትን ዝተላEጠጠ ጽUቕ መግለጺ ፋሽስታዊ ተግባር’ዩ፡፡
ፋሽስታዊ ተግባር ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ግን ኣብ’ዚ ደው-ዝበለ ኣይኮነን፡፡ መላE ህዝብታት
ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ከኣ ብፍላይ፡ በዚ ጅምላዊ ጨፍጨፋ’ዚ መዓንጣ ከብዶም
ተቐሪጾም፡ ብከቢድ ሓዘን ተጎቢOም Eናሃለዉ፡ ካልE ፋሽስታዊ ባህሪU ዝዓደሎ ጸረ ህዝቢ ተግባር
ካብ ምፍጻም ዓዲ ኣይወዓለን፡፡ ብ06 ሚያዝያ 2016 ዓም ኣብ ከተማ ኣስመራ ከባቢ ቀሓውታ፣
ሰንበልን ጎዳይፍን ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ኣባይቲ ከፍርስ ውIሉ፡፡ Eዚ ተግባር’ዚ፡ ካብ'ቲ ዝቐደመ
ህልቂት መንEሰያትና ብዘይፍለ፡ ዜጋታት ብህይወቶም Eናሃለዉ ብጅምላ ናብ ምድራዊ-ሲOል
ብምድርባይ፡ ብፋሽስታዊ ሓለንጉ ንምቕጸOም ዝዓለመ ጸረ-ህዝቢ ውዲት’ዩ፡፡
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ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብዋጋ ሉUላውነትን ክብርታትን ህዝብታት ኤርትራ፡ መጻI ህልውንOም
ኣብ ሓደጋ ዘEቱ ፖለቲካዊ ቁማር ክጻወት Eንከሎ ካብ’ዚ ባህሪU ዝነቅል’ዩ፡፡ ምስ’ቲ ስUዲ-ዓረብ
ዝመርሖ ወተሃደራዊ ልፍንቲ ምምሕዛሙ ናይ’ዚ ፖለቲካዊ ምንዝርና ጽUቕ መግለጺ’ዩ፡፡ ብሽም
“ምቅያር ባጤራ ናቅፋ” ሕሉብን ንጹፍን ሃብቲ ህዝብታት ኤርትራ ብምህጋር፡ ኣጥሚዪ ክገዝE
ክብገስ Eንከሎ፡ ባህሪU ዝዓደሎ መንነቱ’ዩ፡፡ ካብ መላE ህዝብታት ኤርትራ ተነጺሉ፡ ፎE ኣብ
ዝተባህለሉ Eዋን፡ ኤርትራዊ መበቆል ንዘለዎም ንስለ ኤርትራን ህዝባን Eንቅፋት’ኳ ሃሪሙዎም
ዘይፈልጥ፡ ብዓሚቕ ናይ መንነት ቅልውላዉ ንዝሳቐዩ በጋሚንዶታት ብምስሉን ባህሪUን
ብምምልማል፡ ናይ ጥፍኣት ተልEኾ የEጢቑ ከዋፍር Eንከሎ፡ ካብ'ዚ ጸረ-ህዝቢ ኣጀንድU
ብምንቃል’ዩ፡፡ Eዚ ደመኛ ጸላI መላE ህዝብታት ኤርትራን ደሞክራሲያውያን ሓይልታትን፡
EድሚU Eድመ-ኩኩናይ ደርሆ ምግባሩ፡ ዳግማይ “ጸላም ሰንበት” ዘይንርኤላ ኤርትራ ምፍጣር’ዩ፡፡
ንኩሎም ግዳያትና፡ ምድባስ’ዩ!!
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/
ሚያዝያ 2016
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