ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT
ብምኽንያት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ-ሸቃሎ
ግንቦት-ሓደ (መይ-ደይ) ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ
ግንቦት ሓደ(መይ-ደይ) ኣብ ታሪኽ ሸቃሎ-ዓለምና ፍሉይ ታሪኻዊ ቦታ ዝሓዘት Eለት’ያ፡፡ Eዛ Eለት’ዚኣ ሸቃሎ
ዓለምና ካብ’ቲ ንዘበናት ክበጽሖም ዝጸንሐ መሪር ደርባዊ ወጽዓ ንምንጋፍ፡ ተወዲቦም ዘካየዱዎ መሪር ቃልስን
ዝኸፈሉዎ ከቢድ መስዋEትን ንምዝካር፣ ንዘመዝገብዎም ወርቃዊ መኽሰባት ንምEቃብን ንብሩህ መጻI ጸዓታቶም
ንምሕያል ዘኽEሎም ተስፋ ዝሰንቁላ፡ ብዓለም-ለኻዊ ማሕበረ-ሰብ ኣፍልጦ ዝተዋህባ Eለት’ያ፡፡ Eነሆ ሎሚ ድማ፡
ንመበል 121 ግዜኣ ብክብ ዝበለ ጽንብል ትዝከር ኣላ፡፡
ኤርትራውያን ሸቃሎ/ሰራሕተኛታት፡ ከም ኣካል-ኣምሳል ናይ’ዚ ዓለማዊ ማሕበረ-ሰብ፡ Eላማታት ግንቦትሓደ(መይደይ) ኣብ ምትግባርን ሕድሪ ቀዳሞት ኣጽኒOም ኣብ ምፍጻምን፡ ኣብ’ዚ ዓለማዊ ገድላዊ ምEራፍ’ዚ፡
ኣወንታዊ ኣሰር-ታሪኽ ኣንቢሮም’ዮም፡፡ ሓደ ካብ’ዚ፡ ኣብ መስርሕ ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ፡ ሸቃሎ ኤርትራ፡ ኪኖ’ቲ ብውልቆም ዝበጽሖም ዝነበረ ሕሱም ምዝመዛ ንምEጻፍ ዘካይድዎ ቃልሲ፡ ብደረጃ ሃገር
ኮማዊ ኣተሓሳስባን ንቕሓትን ብምድላብ፡ ነጻነታዊ ተጋድሎና ዝጠልቦ ኩሉ-መዳያዊ መስዋEቲ ብምኽፋል፡ ታሪኽ
ዝሰነዶ ድርብ ሓላፍነት ተሰኪሞም፡ ዘኩርE ጅግንነታዊ ቅያ ሰሪሖም’ዮም፡፡
ሕማቕ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ሙUት ተጋድሎ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኤርትራውያን ሸቓሎ/ሰራሕተኛታት ከኣ
ብፍላይ፡ ድርብ ጾር ተሰኪሞም፡ ከቢድ መስገደላት ብምስጋር ዘውሓስዎ ዓወት፡ ድቂ-ፋሽስትነት ሓቝፉ ኣብ ማሕጸን
ሰውራና ብዝገበለ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ተኾሊፉ፡ ናይ መስዋEቶም ሞሳ ተሓሪሞም’ዮም፡፡
ንርEሰ ፋሽስቲ Iሳይያስ ዘምልኽ ጉጅለ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ንበይኑ ብሒቱ፡ ንባህግን ተስፋን ህዝብታትና ብሰንጣቕ
ብምጽራር፡ ሃገር ብወለንቱU ንቑልቁል ዝኣፋ Eናሓምበበ ይገዝኣ ብምህላዉ፡ ሸቃሎ ከም ኩሎም ውጹዓት
ህዝብታትና፡ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላቶም ተዓፊኑ፡ ግዳይ ኩለ-መዳያዊ ሕሰማት ክኾኑ ፈሪድዎም። Eቶም
መባEታዊ ዓለም-ለኻዊ መሰላት ሰራሕተኛታት ዝበሃሉ፡ ናይ ስራሕ ውሕስነት፣ ግቡE ክፍሊትን ብሕጊ ዝውሰን ናይ
ስራሕ ሰዓታትን ብምንፋግ፡ ከም ግUዝ-ኣቕሓ ንሰብኣዊ ክብርታቶም ቀንጢጡ፡ ንኣደራE ሕሰማት ፈሪድዎም’ዩ፡፡ ከም
ውጽIት ናይ’ዚ ድማ፡ ኣብ Eድመ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ብዘይ ቅቡል ምኽንያት ካብ ስራሕ ክጽልጸሉ፣
ብሓይልታት ጸጥታ Eናተሃደኑ ክሙቑሑን ብሓይሊ Eናተገፈፉ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ(ጊላዊ Eዮ)ን ክጓረቱ ምጽነሖምን ምህላዎምን ናይ ኣደባባይ ምስጢር’ዩ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ኣብ ኲናትን ህውከትን ጥራሕ ሸውሃቱ ዝረዊ፡ ጸረ-ሰላምን ምEባለን ምዃኑ ጸሓይ
ዝወቕO ሓቂ’ዩ፡፡ ካብ'ዚ ባህሪU ብምንቃል ድማ፡ ኣብ ዝሓለፉ 23 ዓመታት Eድመ ስልጣኑ፡ ናይ ህዝብታትና ንያትን
ተወፋይነትን ብምህራም፡ ሃገርና ድሕሪ ነጻነት ዝነበራ ትስፉው መጻI ብምሕሻሽ፡ መስርሕ ምEባለOም ኮሊፉ፡
ንሃገርና ናብ ዓውዲ ኲናት፡ ንሰብኣዊ ዓቕምታቶም ከኣ፡ መሳወሪ ባEሉ ዝወለOም ዞባዊ ግርጭታት ጌሩዎም’ዩ፡፡
ናይ’ዚ ፖሊሲ’ዚ ውጽIት፡ ህዝብን ሃገርን ኣብ ደንደስ ጥፍኣትን ምብትታንን ተሳጢሖም፡ ናይ ኣፈ-ርክቡ ጻውIቶም
በሪኹ ዝቃልሓሉ ፍሉይ ታሪኻዊ Eዋን ኮይንና Iና፡ ነዚ ታሪኻዊ Eለት’ዚ ነብEሎ ዘሎና፡፡ ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ
ወቕቲ፡ Eንጽንብላ ዘሎና ግንቦት-ሓደ(መይደይ) ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ሽቃሎ፡ ንኤርትራውያን ሽቃሎ ፍሉይ
ትርጉም ክህልዋ፡ ስለዚ ድማ፡ ድርብ ታሪኻዊ ሓላፍነት ክስከሙ ኣብ ዝሕተቱሉ መድረኽ ምህላውና፡ ርEሰ ግሉጽ
ሓቂ’ዩ፡፡
ገባቲ ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስን ስርዓቱን ዝተኸተልዎ ኣEናዊ ፖሊሲታት፡ ሃገራዊ ማሕበረ-ቁጠባዊ ዓቕምታትና
ብኲናት ተሃንኲቱ ብምህላዉ፡ ቀጥታዊ ጽልውU ኣብ መዓልታዊ ህይወት ኤርትራውያን ሽቓሎ ዓብይ ስንብራትን
ማሕበራዊ ምምዝባላትን ክፍጠር ኮይኑ’ዩ፡፡ ፖሊሲታት Eቲ ስርዓት፡ ንሰብ-ሃብቲ ደቂ-ሃገር ይኹን ወጻEተኛታት
ምቹE ብዘይምዃኑ ርEሰ-ማሎም ከዋፍሩ ዘተባብOም ኣይኮነን፤ ኣቐዲሞም ዝፈተኑ ድማ Eናኸሰሩን Eናጠፈሹን
ብምኻዶም፡ ኣብ Eድመ’ዚ ስርዓት ሓድሽ ናይ ስራሕ Eድል ኣይተፈጥረን፡፡ ብተወሳኺ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ

ብከቢድ ሕጽረት ናይ ወጻI ሸርፊ Eናተሳቐየ ብምቕጻሉ፡ ብመንግስቲ ዝውነና Iንዱስትሪታትን ፋብሪካታትን ሰኣን
Eኹል ቀረብ መለዋወጢ ኣቑሑት፡ ካብ ኣፍራይነት ክዝሕትላን ደው ናብ ምባል ክበጽሓን ይኾና ኣሎዋ፡፡ ብሰንኪ’ዚ
ድማ፡ ነባራት ሸቃሎ ውሕስነት ስራሕ ስIኖም፡ ካብ ዓውዲ ማEቶት ክጽልጸሉን ምስ ስድራ-ቤታቶም ኣብ ሓደጋ
Eናወደቑ ዝኸዱሉ ኩነታት EናኸፍA መጺU Eዩ፡፡ ነዚ መሪር ክውንነት’ዚ ብምኽሓድ፡ ብዋጋ ሓሳረ መከራ
ኤርትራውያን ሽቓሎ/ሰራሕተኛታት Eናዘመወት፡ Eድመ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ንምንዋሕ ትኽድም ዘላ
ስማዊት ማሕበር ሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ(ሃኮሰኤ) ትፍጽሞ ዘላ Eልቢ ኣልቦ ገበናት’ውን ንገዛርEሱ ዘቐንዙ ስቓይ ምዃኑ ርEሰ-ግሉጽ ሓቂ’ዩ፡፡
በዚ ስርዓት'ዚ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታትና ዝወርድ ዘሎ ገደብ ኣልቦ ፖሎቲካውን ማሕበረ-ቁጠባውን ጭቆና፡ ድኽነት፣
ጥሜት፣ ማEሰርቲ፣ መጭወይቲ፣ ሞትን ሰፊሕ ዋሕ'ዚ ስደትን ሕላገት ህዝብታት ኤርትራ ካብ ዝኸውን Eነሆ 23
ዓመታት ንደፍን ኣሎና። ብፍላይ ተርEዮ ስደት፡ ካብ'ቶም ዝቐደሙ ዓመታት ብዝኸፈAን ብዝጸዓቐን መልክU፡
ስድራ-ቤታት ከም ሓንቲ ኣሃዱ ካብ መሬት ዓዶም ተመዝሒቖም ንስደት ዝጓዙሙሉ መዋEል ተበጺሑ ኣሎ፡፡
Eሙራት ዓድታት ናብ ሰብ-ኣልቦ Uናታት ዝቕይር፡ ሓደገኛ ማEበል ስደት፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታት ኤርትራ ክዝንብይ
ጀሚሩ ኣሎ፡፡ ከም ውጽIቱ ከኣ፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ናብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ዘሳጥሑ ረቛሒታት
Eናዛየዱ ምምጽOም ዘተምብሁ ምልክታት ይገዝፉ ኣለዉ፡፡ Eዚ ኣብ ልEሊ ህዝብታት ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ
ዘይተኣደነ በደል፡ ሸቃሎ ኤርትራ'ውን ከም ኣካል ኣምሳል ህዝብታት ኤርትራ መጠን፡ ግዳይ ኮይኖም፡ ከቢድ ዋጋ
ክEደይሉ ምጽነሖም ምህላዎምን ዘይሕባE ሓቂ Eዩ።
ስለዚ’ምበኣር፡ Eዚ ብፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስን ዝወረደ ተደራራቢ ገጸብ፡ ኣብ ክሊ ህልው፡ ፖለቲካዊ፣ ማሕበረቁጠባዊ ክውንነት ክረA Eንከሎ፡ ንኩሎም ማሕበራዊ ክፍልታት ዝትንክፍ፡ ንህላወን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን
ኤርትራ ዝህድድ ዘሎ ሓደጋ ምEጻፍ፡ መድረኻዊ ሃገራዊ Eዮና ምዃኑ ርዱE’ዩ፡፡ ነዚ Eዮ’ዚ ንምፍጻም ከኣ፡ ንሃብታም
ታሪኻዊ ውርሻናን ኣብ መስርሕ ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ንኩሎም ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ንሸቃሎ ከኣ ብፍላይ፡ ገዛI
መርሆታቶም ኮይኑ፡ ድርብ ሓላፍነት ክስከሙ ዘብቕOም ኮማዊ ኣተሓሳስባ ምሕዳሱ፡ ግድን ኣብ ዝኾነሉ መድረኽ
ንርከብ፡፡ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ብምEጻፍ፡ ብዘላቕነት
ኩሎም ሰብ-ብርኪ፡ ሓቀኛ ረብሓታቶም ዘውሕሱሉ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዝግበር ተጋድሎ፡ ብንቕሓት
ካብ ምስታፍ ወጻI፡ ካልE ኣማራጺ ኣብ ቅድሜና የሎን፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ከም ህዝብን ሃገርን ንምጽናትና ዝተላEለ ጨካን ስርዓት ምዃኑ፡ ተሞኩሮ ናይ’ዞም
ዝሓለፉ ዓመታት Eኹል መረጋገጺ’ዩ፡፡ ነዚ ስርዓት’ዚን ሓደጋታቱን፡ ብድሆ Iልና ክንስEር Eንተኾይንና ከኣ፡
ንኩሎም ሸርሕታቱ ብንቕሓት ብምምካት፡ ኣብ መንጎ ውጹዓት ድልዱል ደሞክራሲያውን ብጻያውን ሓድነት
ብምህናጽ፡ ብንጹር ራEይ ንሓባራዊ ሃገራዊ Eዮ ብቀዳምነት ሰሪEና፡ ክንስለፍ EንተበቒEና ጥራይ’ዩ፡፡ ኣብ’ዚ
መዳይ’ዚ፡ ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት/ሸቓሎ፡ ብሉጽ ዓቕምን ታሪኻዊ ውርሻን ስለዘለዎም፡ ኣብዛ ታሪኻዊት Eለት
ግንቦት-ሓደ/መይ-ደይ ቃሎም ኣሐዲሶም፡ መድረኻዊ ግቡOም ክፍጽሙ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር
ኤርትራ(ሰደግኤ) ይጽውE፡፡
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ፡ ሓድነት ህዝብታትና ብምEቃብ ብምድልዳልን፡ ዓቕሚ
ሓይልታት ተቓውሞ ብምውህሃድ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ንምEጻፍ፡ ብቑE ናይ ለውጢ
መሳርሒ ዝኾነ ውደባ ምፍጣር፡ ከም ዘድሊ ብጽንዓት ይኣምን፡፡ ነዚ ኣብ ምውሓስ፡ ብቅድመ-ግንባር Eናዓየየ፡ ዘላቒ
ረብሓ ህዝብታትና ዘረጋግጽ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል፡ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ደሞክራስያዊ ተጋድሎ፡
ብቕኑE ራEይ Eናተገርሐ ብኹሉ ዓቕሙ ክቃለስ፡ ከም ወትሩ ቅሩብ ምህላዉ ብኣጋጣሚ’ዚ ክቡር Eለት ደጊሙ
የረጋግጽ።

ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ሸቃሎ ግንቦት-ሓደ(መይደይ) ንዘልኣለም ከቢራ ትንበር!!
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ብርሰትን ምብትታንን ንምድሓን፡ ብኹሉ ዓቕምታትና ንቃለስ!!
ውድቀት ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ!!
ዝኽርን ክብርን ንሰማEታትና!!
ፖሎቲካዊ ቤት ጽሕፈት፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
01 ግንቦት 2014

