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ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 

 
ብምኽንያት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ-ሸቃሎ፡ 

 ግንቦት ሓደ (መይ-ደይ) ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ 
 

 
ሓደ ግንቦት ኣብ ዓውደ-ኣዋርሕ ፍሉይ ቦታ ዘለዋ ታሪኻዊት ዕለት’ያ፡፡ እዛ ዕለት’ዚኣ ሸቃሎ/ሰራሕተኛታት ዓለምና፡ ካብ’ቲ ንዘበናት 
ክበጽሖም ዝጸንሐ መሪር ደርባዊ ወጽዓ ንምንጋፍ፡ ተወዲቦም ዘካየዱዎ መሪር ቃልስን ዝኸፈሉዎ ከቢድ መስዋእትን ንምዝካር ብሓደ ሸነኽ፡ 
ብዘገምታዊ መስርሕ ዝዓተርዎም ወርቃዊ መኽሰባት ብምዕቃብ፡ ብሩህ መጻኢ ንምውሓስ ዓሊሞም ዘካይዱዎ ቃልሲ ንምጥንኻር ቃሎም 
ንምሕዳስ ከኣ ብካልእ ሸነኽ፡ ዝጽምብልዋ፡ ዓለም-ለኻዊ ኣፍልጦ ዝተዋህባ ክብርቲ ዕለት’ያ፡፡ እነሆ ነዛ ክብርቲ ዕለት ንምጽንባል፡ ሎሚ ሓደ 
ግንቦት 2017 መበል 124 ግዜ ብደረጃ ዓለም ትዝከር ኣላ።  
 
ኣብ'ዚ ዓለም-ለኻዊ ዝኽሪ በዓል’ዚ፡ ኤርትራውያን ሸቃሎ/ሰራሕተኛታት ብተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ንዝበጽሖም ንዝነበረ ደርባዊ 
ምዝመዛ ብምቅዋም፡ ዘይሕለል ጽንዓትን መኸተን ኣካይዶም ኣብ ምዕራፋት ናይ’ዛ ዕለት ኣሰሮም ኣንቢሮም’ዮም፡፡ ብጀካ’ዚ ከም ሃገር፡ 
ህዝብታት ኤርትራ ዘልዓልዎ ነጻነታዊ ሕቶ ንምዕዋት፡ ኣብ 50ታት ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይኹን፡ ኣብ መስርሕ 
ዕጥቃዊ ቃልሲ፡ ተራን ኣበርክቶን ኤርትራውያን ሸቃሎ/ሰራሕተኛታት ልሉይ ግደ ነበሮ፡፡  
 
ሎሚ ንመበል 124 ግዚኡ ዝበዓል ዘሎ ዓለም-ለኻዊ በዓል “ሜይ-ደይ” ክነብዕል እንከሎና እንበኣር፡ እዚ ዕለት’ዚ ምስ'ቲ ብደረጃ ዓለም 
ዝተኸፍሎ መስዋእቲ፡ ብመስርሕ ዘውሓሶም መኽሰባትን ዝሰነቖ ራእይን ጥራይ ዝዕየር ዘይኮነ፡ ኣብ ክሊ ሃገራዊ ኣጀንዳና ክረአ ዝግበኦ፡ 
ዓሚቕ ትርጉም ዘለዎ፡ ብብሉጽ ናይ ጽንዓትን መኸተን ኤርትራውያን ሸቃሎ/ሰራሕተኛታት ዝተወቕረ ሓደ ምዕራፍ ናይ ታሪኽና’ዩ፡፡  
 
ኤርትራውያን ሸቃሎ/ሰራሕተኛታት፡ ከም ኩሎም ህዝብታት ኤርትራ ነጻነታዊ ተጋድሎና ንምዕዋት፡ ከቢድ መስዋእቲ ንምኽፋል ኣብ ቅድመ-
ግንባር ክስለፉ እንከለዉ፡  ናብ ዘማዕደውዎ ብሩህ መጻኢ ንምብጻሕ’ዩ፡፡ ብዋጋ መስዋእቶም፡ ህዝብታት ኤርትራ ኩለ-መዳያዊ ሓርነታት 
ክዓትሩ፣ ኣብ ሓራ ፖለቲካዊ ምርጭኦም፡ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላቶም ተዋሒሱ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ገስጋስ ብምምዝጋብ 
ብጎደና ምዕባለን ልምዓትን ክምርሹ፣ ካብ ሃገራዊ ጸጋታት ምዕሩይን ፍትሓውን ተጠቃምነቶም ክረጋገጸሎም፣ ምስ ጎዶቦታቶምን ማሕበረ-ሰብ 
ዓለምን ንሓባራዊ ረብሓን ውሑስ ርግኣትን ኣብ ሕድሕድ ምኽብባር ዝተሰረተ ክልተኣዊ ሽርክና ክህልዎም ዓሊሞም’ዮም፡፡ 
 
እዚ ብሙዑት ተጋድሎ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኤርትራውያን ሸቓሎ/ሰራሕተኛታት ከኣ ብፍላይ፡ ድርብ ጾር ተሰኪሞም፡ ከቢድ መስገደላት 
ሰጊሮም ዘውሓስዎ ነጻነታዊ ዓወትን ቅዱስ ራእይን፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ተኾሊፉ፤ ኣብ ዓለም መዳርግቲ ንዘይርከበሉ 
ሕሱም ጭቆና፣ ምዝመዛን ዓፈናን ክሳጥሑ፡ ድሕነቶምን ቀጻልነቶምን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ኣብ ዝኾነሉ ሕሱም ወቕቲ ምህላውና ናይ ኣደባባይ 
ሚስጢር’ዩ፡፡  
 
ንመሰረታዊ ዕላማታት ሰውራና ብምብርዓን ንባህግን ተስፋን ህዝብታትና ዘምከነ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ከም'ቲ ንመላእ 
ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ፡ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላቶም ዓፊኑ፡ ጊላታት ስርዓቱ ክኾኑ ዝፈረዶም፡ ንኤርትራውያን 
ሰራሕተኛታት’ውን ከም ማሕበራዊ ቀጸላ ንምብራሶም ዝህንደድ ፖሊሲታት ከተግብር ጸኒሑን ኣሎን። እቶም መባእታዊ ዓለም-ለኻዊ መሰላት 
ሰራሕተኛታት ዝበሃሉ፡ ናይ ስራሕ ውሕስነት፣ ግቡእ ክፍሊትን ብሕጊ ዝውሰን ናይ ስራሕ ሰዓታትን ብምንፋግ፡ ከም ግኡዝ-ኣቕሓ ንሰብኣዊ 
ክብርታቶም ቀንጢጡ፡ ክሳብ ኣንጉዖም ዝመጺ ናይ ጉልበት ምዝመዛ እናፈጸመ፡ ንከርፋሕ ህይወት ክሳጥሑ ፈሪድዎም’ዩ፡፡ ብዘይ ቅቡል 
ምኽንያት ካብ ስራሕ ዝጽልጸሉ፣ ዝድስክሉ፣ ዝባረሩን ብሓይልታት ጸጥታ እናተሃደኑ ዝሙቑሑን ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ማእለያ 
የብሎምን፡፡ ብተወሳኺ ብኣስገዳድ ናብ መሳርዕ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎን ዝጓረቱ፡ ብቀስበን ብረት ክዓጥቑ፡ ከም ሚሊሻ 
ነጻ ኣገልግሎት ክህቡ፡ ኣብ ዓዲ ህግደፍ ዝተስገደዱ’ዮም፡፡ 
 
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ከም ኣቦ-ጓይላ ኲናት፡ ሰይጣናዊ ሸውሃቱ ንምርዋይ ክብል ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ዕድመ ስልጣኑ ዘሳወሮም 
መጋርያታት፡ ናይ ህዝብታትና ንያትን ተወፋይነትን ብምህራም፡ ሃገርና ዝነበራ ትስፉው መጻእን መስርሕ ምዕባሊአን ኮሊፉ፡  ንሰብኣዊ 
ዓቕምታት ህዝብታትና፡ መሳወሪ ናይ ዝወለዖም ዞባውን ከባብያውን ግርጭታት፡ ንሃገርና ከኣ ናብ መብረ ዘይብሉ እቶን ቀይርዋ’ዩ፡፡ ናይ’ዚ 
ፖሊሲ’ዚ ውጽኢት፡ ህዝብን ሃገርን ኣብ ደንደስ ጥፍኣትን ምብትታንን ክሳጥሑ ኮይኖም ኣለዉ፡፡  
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ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን ስርዓቱን ብዝተኸተልዎም መዕነውቲ ፖሊሲታት፡ ማሕበረ-ቁጠባዊ ዓቕምታትና ብኲናት ብምህንኳቱ፡ ቀጥታዊ 
ጽልውኡ ኣብ መዓልታዊ ህይወት መላእ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሽቓሎ/ሰራሕተኛታት ከኣ ብፍላይ፡ ዓብይ ማሕበራዊ 
ቅልውላው ከም ዝፈጠረ ርዱእ’ዩ፡፡ ካብ’ዚ ብኲናት ዝተሃሞኸ ሃገራዊ ጸጋታት ዝተረፈ፡ ኣብ መንጎ ሞትን ሕየትን እናተሳሕገ ትልኽ ዝብል 
ዝነበረ ዝርካቡ ቁጠባዊ ንጥፈታት ሃገርና፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ጠቕሊሉ ንምቁጽጻር ዓለሊሙ ብሽም “ምቅያር ናቅፋ” ዘተኣታተዎ 
ገባቲ ፖሊሲ፡ ማሕበራውን ቁጠባውን ህይወት ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ሸቃሎ/ሰራሕተኛታት ኤርትራ ድማ ብፍላይ ብዝኸፈአ ቁልቁል ዝኣፉ 
ክንቆት ጌርዎ፡፡  
 
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ዝልለየሉ ናይ ምግባት ፖሊሲ፡ ብሽም ምቅያር ባጤራ ፍጹማዊ ጭካነ ብዝተመልኦ ኣገባብ፡ ንሰብ-ሃብቲ 
ደቂ-ሃገር ይኹን ወጻእተኛታት ርእሰ-ማሎም ዘዋፍሩሉ መፈናፈኒ ብምኽላእ፡ “ኣጥሚኻ -ግዛእ ” ዝብል ጨካን ፖሊሲኡ ኣጋዲዱዎ ኣሎ፡፡ 
እዚ ስርዓት’ዚ፡ እንትርፎ ንፖለቲካዊ ስልጣኑ ወሳኒ ዝኾኑ ትካላት ጸጥታ፣ ሃገራዊ ድሕነትን ምክልኻልን፡ መጻኢ ዕድል ህዝብታት ኤርትራ 
ዘለምልም ሓድሽ ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ኣይተራእየን፡፡ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተወረሳ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝውንነን 
ኢንዱስትሪታትን ፋብሪካታትን፡ ገሊአን ሰኣን እኹል ቀረብ መለዋወጢ ኣቑሑት፡ ገሊአን ድማ ብመደብ ካብ ኣፍራይነት ክዝሕትላን ደው 
ክብላን ኮይነን ኣሎዋ፡፡ ብሰንኪ’ዚ ድማ፡ ነባራት ሸቃሎ ውሕስነት ስራሕ ስኢኖም፡ ካብ ማእቶት ክጽልጸሉን ምስ ስድራ-ቤታቶም ኣብ ሓደጋ 
እናወደቑ ዝኸዱሉ፡ ድኽነት፣ ጥሜትን ዓጸቦን እናዓሞቐ ዝመጸሉ፣ ስደት ኤርትራውያን ብቃፍላያት ዝኾነሉ፣ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብጅምላ 
ህልቂት ዜጋታት ዘጋጥመሉ፡ መሪር ሕላፈትና፡  ናይ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ክውንነትና ዝምስክሮ ሓቂ እዩ፡፡  
 
ነዚ መሪር ክውንነት’ዚ ብምኽሓድ፡ ብዋጋ ሓሳረ መከራ ኤርትራውያን ሽቓሎ/ሰራሕተኛታት እናተጣልዐት፡ ዕድመ ፋሽስታዊ ስርዓት 
ኢሳይያስ ንምንዋሕ ትኽድም ዘላ ስማዊት ማሕበር ሃገራዊ ኮንፈደረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ(ሃኮሰኤ) ትፍጽሞ ዘላ እልቢ ኣልቦ ገበናት 
ንገዛ-ርእሱ ዘቐንዙ ስቓይ ምዃኑ ርእሰ-ግሉጽ ሓቂ’ዩ፡፡  
 
ስለዚ’ምበኣር፡ እዚ ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሸቃሎ/ሰራሕተኛታት ከኣ 
ብፍላይ ዝፍጸም ዘሎ ተደራራቢ በደላት፡ ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎ፡ ጥርዙ ዝሓለፈ መዳርግቲ ኣልቦ ጭካነ ብምዃኑ፡ ብድሆ ክበሃል ኣለዎ፡፡ 
ንህላወን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝህድድ ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን፡ ቀንዲ ምንጩ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ 
ምዃኑ ክነስምረሉ ዝግባእ’ዩ፡፡ ነዚ ሓደጋ’ዚ ብምዕጻፍ፡ ዋሕስ ህላዌናን ቀጻልነትናን ናይ ምርግጋጽ መድረኻዊ ዕማም፡ ናይ መላእ ህዝብታት 
ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኤርትራውያን ሸቃሎ/ሰራሕተኛታት ድማ ብፍላይ፡ ንቑሕን ወሳኒን ተሳትፎ ስለ ዝጠልብ፡ ነዚ ታሪኻዊ ሓላፍነት ዝዳረግ 
ድልውነት ከረጋግጹ ይግባእ፡፡ እዛ ንመበል 124 ግዜ ንጽንብላ ዘሎና ዓለም-ለኻዊት በዓል “ሜይ-ደይ” ቃልና ነሐድሰሉ ዕለት ክኸውን 
ይህልዎ ንብል፡፡  
 
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ፡ “ቅኑዕ  መስመርን  ሓፋሽን  ሒዝና፡  
ንጽንኩር  መድረኻት  ብምስጋር  ክንዕወት  ኢና ! ! ”  ዝብል መሪሕ ጭርሑኡ ልዕሊ ካልእ እዋን ብምብራኽ፡ መድረኽ ዝጠልቦ ግቡኣቱ 
ክፍጽም ድልው ምህላዉ ከረጋግጽ ይፈቱ፡፡ ውድብና ካብ 17 ክሳብ 21 ለካቲት 2017 ዘሰላሰሎ ታሪኻዊ 7ይ ውድባዊ ጉባኤኡ፡ ንዘለናዮ 
ተኣፋፊ መድረኽ ብጉቡእ ድሕሪ ምምዛን፡ ኪኖ ብድሆታቱ ናብ ብሩህ መጻኢ ከማዕዱው ዘኽእሎ፡ ቅኑዓት እስትራተጂታት፣ ፖሊሲታትን 
ውሳኔታትን ብምሕንጻጽ፡ ፖለቲካውን ሞራላውን ዓቕምታቱ ከሰውድ በቒዑ’ዩ፡፡ ስለዝኾነ ከኣ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ንብዙሕነታዊ ክውንነትና ኣብ 
ጸብጻብ ዘእተወ፡ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎ ህዝብታትና ዝዕድም፡ መድረኻዊ ዕዮታቱ ዘለለየ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ 
ብርሰት ብዘተኣማምን ንምዕጻፍ ዘብቅዖ፡ ኣብ ቅኑዕ መርሆ ዝተሰረተ ዝምድና ሓይልታት ተቓውሞ ንምምስራት ክካየዶ ዝጸንሐን ዘሎን 
ቃልሲ ዳግም ቅንዕንኡ ብምሕዳስ፡ ንምዕዋቱ ከም ወትሩ ብጽንዓትን ተወፋይነትን ክቃለስ ድልው ምህላዉ፡ ብኣጋጣሚ’ዚ ክቡር ዕለት 
የረጋግጽ።  
 
ግንቦት  ሓደ(መይ -ደይ) ዓለም -ለኻዊ  መዓልቲ  ሸቃሎ፡   ንዘልኣለም  ከቢራ  ትንበር ! !  
ቅኑዕ  መስመርን  ሓፋሽን  ሒዝና፡  ንጽንኩራት  መድረኻት  ብምስጋር  ክንዕወት  ኢና ! !  
ዝኽርን  ክብርን  ንሰማእታትና ! !  
 
 
 
 

ፖሎቲካዊ ቤት ጽሕፈት 
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