ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ውድባዊ መግለጺ ብምኽንያት ጽምብል ነጻነት ኤርትራ፡
መበል 25 ዓመት ብሩራዊ Iዮቤልዩ
Eነሆ ሃገራዊ ነጻነትና ካብ ንጭብጥ መበል 25 ዓመት መሊEና። መበል 25 ዓመት፡ ከም ልሙድ ብብሩራዊ Iዮቤልዩ ዝስመ
ክቡር በዓል Eዩ። ብርግጽ ሃገራዊ ነጻነትና፡ ሓደ ስጉሚ ንቕድሚት ኣብ ዝተናውሐ ጉEዞ ሓርነታውን ዲሞክራስያውን
ተጋድሎና ብምዃኑ፡ ግቡE ክብሪ Eንህቦ፡ ጻማ ሰፍ ዘይብል መስዋEቲ ዓሰርተታት ኣሽሓት ጀጋኑ ሰማEታትናን ኣካለ
ስንኩላትናን Eዩ፤ ምEንቲ'ዛ ክብርቲ ሃገር፡ ማEለያ ዘይብሉ ናይ ንብረትን ጥሪትን ብርሰት፡ ፎቖዶ ስደት ከም ደቂ ዛግራ
ፋሕፋሕ ምባልን ተኸፊሉዎ። ርሑቕ ብሩህ ተስፋ EናማEደዉ፡ ክብርትን መተካEታ ዘይብላ ሂወቶምን ኣካላቶምን ከይበቐቑ
ዝበጀዉ ጀጋኑና፡ ምEንቲ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝኸፈሉዎ መዘና ኣልቦ ክቡር ዋጋ፡ ክብርን ኣድናቖትን Eንህቦን ወትሩ
Eንሕበነሎምን ምዃና ብጽንዓት ንኣምን።
Eቲ ነቶም ብሂወት ዝተረፍና ኤርትራውያን በዳሂ ኮይኑ ዘሎ ሕቶ፡ ሕሉፋት ጀጋኑና ምEንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ቅንጣብ
ከይበቐቑ፡ ከቢድ ሕድሪ ገዲፎምልና ተፈልዮም Eዮም፤ ንሕናኸ፡ ነዞም ለዋሃትን ሓላላትን ህዝብታትናን ክብርቲ ሃገርናን፡ ካብ
መሬታዊ ነጻነት ሰጊርና፡ ዓዲ ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ ፍትሒ፣ ዓዲ ማEርነትን ልምዓትን ክትከውን ዓቲብና ሰሪሕናላ ዶ? ሕድሮም
ከየEበርና፡ መስርE ከይበተኽና፡ ዲሞክራስያዊ ጉEዞ ቃልስና ብEቱብነትን ጅግንነትን ቀጸልናዮዶ? ዝብል ሕቶ ግቡE ትኩረት
ዘድልዮ Eዩ፡፡
Eተን ዝሓለፋ 24 ናይ ነጻነት ዓመታት፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ዘሕለፍናየን ናይ ባርነት ዓመታት Eየን፤ ናይ
ግዳም ባEዳውያን ገዛEቲ በብEብረ ካብ ዘውረዱልና ሕሰም፡ ኣብ ዝተናውሐ ነጻነታዊ ተጋድሎና ተጸፍዩ፡ ቋንቋ ህዝቢ
Eናተዛረበ፡ ጭርሖ ነጻነት ተሓንጊጡ ብረታዊ ተጋድሎና ብላEለዋይነት ዝመርሐ ጉጅለ Iሳይያስ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ተኺሉ፡
ዘEተወልና ሰሎሎ EንተዘይከፊU ኣይውሕድን። ኣብ ትሕቲ ባEዳውያን ገዛEቲ ፖሎቲካዊ ነጻነት ዝተሓረመና ጊሎት ኔርና፤
ኣብ'ዞም ዝሓለፍናዮም 24 ናይ ነጻነት ዓመታት ድማ፡ ኣብ ትሕቲ ጠላም መንግስቲ ወዲ ሃገር፡ ኣብ ዝኸፍA ሕሰምን ጭቆናን
ዝተሸኸልና ጊሎት ኮይና ንቕጽል ኣሎና። ብመልክE ዝተፈላለየ፡ ብትሕዝቶ ግን ሓደ፤ ኣብ ትሕቲ ባEዲ ይኹን ኣብ ነጻ ሃገር
ግዙኣት፤ Eድል ህዝብታት ኤርትራ ከምቲ መለሳ ቆሎስ ጥጥቖ Eዩ ኮይኑ ዘሎ።
ዝተናውሐ ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ብቅኑE ዲሞክራስያዊ መሪሕ Eናተኣልየ ዝጀመረ ኣይኮነን፤ ብጀጋኑ ዲሞክራስያውያን
ተጋደልቲ ንምEራይ ሰውራ ዝተኻየዱ ጻEርታት ድማ፡ Eዉታት ክኾኑ ኣይከኣሉን፤ ብኣንጻሩ፡ ኣብ መስርሕ ልEልነቱ ዘረጋገጸ
ብትምክሕቲ ዝሓበጠ Iሳይያስን ጉጅልUን፡ ሜዳ ኤርትራ ብሒቱ፤ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ንበይኑ ገቢቱ ምስ ሓዘ፡ መዘዙ
ቀሊል ከምዘይከውን ካብ ወጋሕትU ተገንዚብናዮ Iና። ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ካብ ዝሓኾረሉ ጽባሕ፡ “ናይ ውድባት ሓሽውየ
ኣይፍቀድን” Iሉ ዝኣወጀ፡ መንEሰይ ሃገር ኣብ ክንዲ ናብ ትምህርትን ልምዓት ሃገርን፡ ናብ ወታደራዊ ታEሊምን ውግEን
ዝሸመመ ፋሽስታዊ ጉጅለ Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ጥUይ ስርዓተ ምሕደራ፣ ምEሩይ ተሳትፎ ህዝብታት ኣብ ጉዳይ ሃገር፣ ሰላምን
ዲሞክራስን ዘደንፍE ጎደና ልምዓትን ምEባለን ክኽተል Iልካ ምሕሳብ የዋህነት Eዩ ዝነበረ። ስለዝኾ'ውን ካብ ብጕሓቱ፡ ርEሰ
ፋሽስት Iሳይያስን ህግደፍን ካብ ባህሪOም ወጻI ንህዝብታት ኤርትራ ጽቡቕ ክፈድዩዎም ብቑዓትን ድሉዋትን ኣይነበሩን።
ሕሉፋት ተሞኩሮታት ከምዘምህሩና፡ ናይ ህዝብታት ንቕሓት ኣጉቲሞም፣ ንሕና ብዝበልናካ ጥራሕ ትኸይድ ብዝብል ፍጹም
ጸረ ደሞክራስን ጸረ ህዝብን መንገዲ Eናመርሑ ስልጣን ዝጨበጡ መራሕቲ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ መንበረ ስልጣኖም
ኣደልዲሎም ምስሓዙ፡ ካብ ጉጅላዊ ረብሐOም ወጻI፡ ጥቕሚ ህዝቢ ይኹን ሃገር ዝበሃል ንAOም ዘይEንታዮም ምዃኑ
ዝተረጋገጸ Eዩ። ስለዚ Iሳይያስን ጉጅለUን ድማ፡ ካብ'ቶም ቅድሚOም ዝነበሩ ባEዳውያን ገዛEትና፡ ንኤርትራን ህዝባን
ዝተፈለየ ክሓስቡን ክትግብሩን ኣይክEሉን። Eቲ ኣብ ዝሓለፉ 24 ዓመታት ደጋጊምና ዝተሞከርናሉ ድማ፡ Eዚ መሪር ሓቂ
Eዩ።
ሎሚ ዓመት፡ መበል 25 ዓመት ብሩራዊ Iዮበልዩ ነጻነት ሃገርና፡ ኣብ ከመይ ዝመሰለ ኩነታት ኮይና Iና ነብEላ ዘሎና ዝብል
ድማ፡ ብግቡE ምርኣይ የድልየና። ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ በብዓመቱ መዓልቲ ነጻነት መጸት ሰፊሕ ምድላው Eናካየደ፡ ኣብ
ዝሓለፉ 30 ዓመታት ዝተፈጸሙ መስተንክር ታሪኽ ጅግንነታዊ ተጋድሎና ደጋጊሙ Eናቃልሐ፡ ብሽም ጀጋኑ ሰማEታት
Eናማሓለን Eናጠሓለን፡ ዋሕስን ዋርድያን ሃገራዊ ነጻነትን ምEባለ ሃገርና ከምዝኾነ ከEምን ህርዲግ Eናበለ ክመጽE ጸኒሑ Eዩ።
ሃገር ብፋሽስታዊ ስርዓተ ምሕደራ Iሳይያስ፡ መጻIኣ ጸልሚቱ ንቁልቁል Eናተሸመመት፡ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡
መንEሰያት ድማ ብፍላይ፡ ክብርቲ ሃገሮም Eሾኽ ኮይናቶም በብመዓልቱ ራሕሪሖማ ንስደት Eናወሓዙ Eንከለዉ፡ ኤርትራ ደሴት
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ሰላም፣ ኣብ ቅድሚኣ ትስፉው ምEባለ ዘለዋ፣ መንግስትን ህዝብን ከም ማይን ጸባይ ተሳንዮም ኣብ ጎደና ልምዓት ጸሚዶም
ከምዘለዉ ኣምሲሉ፡ ኣብ ባይታ ዘየለ ሕሱር ወፈራ Eናካየደ፡ Eድመ ስልጣኑ ዘናውሓሉ ኣንፈት ጥራሕ ክኽተል Eርጋን
ኣርኪቡዎ ኣሎ።
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ብውሽጥን ብደገን፡ ብተነጽሎ ተወጢሩ ዓፍራ EናተፍA ኣብ ዝርከበሉ Eዋን፡ ንመበል 25
ዓመት ብሩራዊ Iዮቤልዩ፡ ብፍሉይ ድምቀት ከኽብራ፡ ካብ ጽባሕ ሓድሽ ዓመት 2016 ጀሚሩ ተኣንጎት ተሸባሸብ Eናበለ
ጸኒሑ። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ሽግ ነጻነት፡ ፎቖዶ ጎቦታት፣ ቁልቁለትን ሜዳታትን ቆላን ከበሳን ሃገርና Eናተዛወረት፡ ህዝቢ ኣብ
ጥሙይ ከብዱን ዝማደየ ገጹን፡ ብጓይላን Eልላታት፡ ክቕበል፣ ከሳስየላን ክሰንያን ሰፊሕ ወፈራ ክካየድ ሓግዩ Eዩ።
ህዝብታት ኤርትራ ብዘይ ኣፈላላይ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ካብ መዓሙቕ ከብዶም ዓኽ Eንቱፍ Iሎም ተፊOሞ
Eናሃለዉ፡ ንምንታይ ኣብ ምስናይን ምቕባልን ሽግ ነጻነት፡ Eዚ ኹሉ Eልልታን ጓይላን ክተኽሉ ተራEዮም ዝብል ሕቶ ክላዓል
ግቡE Eዩ። ፋሽስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ሽግ ነጻነት ወሊU ፎቖዱU ዶርጓE ክብል ዝሓገየ፡ ኣብ ህዝብታትና Eምነት ስለዘለዎ
ኣይኮነን። ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ደገፍ ኣሎኒ Iሉ፡ ነቲ ኣጋጢሙዎ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎነት መምሎቒ ባብ Eንተረኸብኩ
ብዝብል ነዳይ ሕልሚ Eዩ።
ናይ ህዝብታትና Eልልታን ፌስታን ግን፡ ካብዚ ብመሰረቱ ዝተፈለየ Eዩ። ሽግ ነጻነት፡ ናይ'ቶም ምEንቲ'ዛ ክብርቲ ሃገር
ዝተሰውUን ኣካሎም ዝሰንከሉን ጀጋኑ ደቁ፡ ዝዝክረላ ታሪኻዊት Eለት ስለዝኾነት Eዩ፤ ንAOም ዘለዎ ዘይሃስስ ፍቕርን ክብርን
ካብ ልቡ ንምግላጽ ዝዓለመ Eዩ። ብተወሳኺ፡ ዓው Iሉ Eንተዘይመደረ'ውን፡ ሽግ ነጻነት ናይ ህዝብታት ኤርትራ ብሕታዊት
ዋንነት ደኣ'ምበር፡ ናይ'ቶም ሕድሪ ሰማEታት ጠሊሞም፡ ህዝቢ ኣብ ዝኸፍA ውርደት፣ መከራን ሕሰምን ዝሸመሙ፡
ንማEሰርትን ዘሰቅቕ ሞትን ስደትን ዘቃልUዎ ህግደፋውያን ከምዘይኮነት፡ መልEኽቱ ከመሓላልፍ ስለዝደሊ Eዩ። ዝተጠለመ
ሕድሪ ጀጋኑ ሰማEታታቱን ኣካለ ስንኩላኑን ንምትግባር ዘለዎ ቅሩብነት፡ ብውሽጡ ልባዊ ቃል ኪዳን ንምEታው EተብቅO Eለት
ስለዝኾነት Eዩ።
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ብሩራዊ መዓልቲ ነጻነት፡ ሰፊሕ ምድላው ከካይድ ኣብ
ዝሸባሸበሉ Eዋን፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታት ኤርትራ፡ ዘለዎ ንEቀትን መሪር ጽልEን ዘጉልሀ፡ ከም ሕሱም ክቐጽOም ተዓጢቑ
ይሰርሕ ምህላዉ፡ ብግብሪ ዘርኣየሉ Eዋን Eዩ።
ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን ጉጅልUን፡ ኣብ ዝሓለፉ 24 ዓመታት ዝፈጸሙዎ በደል ቆጺርካ ዝውዳE ኣይኮነን። ህዝብታትና ካብ
መዓልታዊ ሂወቶም ወጻI፡ ኣርሒቆም ከይሓስቡን ከይመራመሩን፡ ንዝሓሸ ፍታሕ ተዓጢቖም ከይቃለሱ ንምግባር፡
ዝተኸተሉዎም ስልትታት ብርክት ዝበሉ Eዮም። Eዚ ስርዓት'ዚ ኣብ ሃገርና፡ ናይ ሃለኽቲ ኣቑሑት ሕጽረት ብምፍጣር፡
ዜጋታት ዘድልዩዎም መዓልታዊ ቀረባት ንምርካብ ብለይቲ መስርE ሒዞም ብኩቦን ክEድጉ ክገድዶም ጸኒሑ፤ ርUይ ናይ ማይ
ኣገልግሎት ሕጽረት ክፍጠር ብምግባር ብጎሮሮOም ብምሕናቕ፡ ጀሪካናትን በራሚልን ጸይሮም ለይትን ቀትርን ተሰሪOም
ቀንፈዘው ክብሉ ክገብሮም ዝጸንሐ Eዩ። ብናይ ኤሌትሪክ ኣገልግሎት ሕጽረት፡ ብሓይሊ ኤሌትሪክ ዝሰርሑ ናይ ገዛን ንግድን
ኣገልግሎት ብምቁራጽ፡ ኣብ ሸገርገር Eናወደቐ ብጭንቀትን ዓቕሊ ጽበትን ክሳቐዩ ኮነ Iሉ ክሰርሕ ዝጸንሐ ስርዓት Eዩ። በቲ
ካልE ሸነኽ ድማ፡ Eድመ፣ ጾታ፣ ሞያ ብዘይፈሊ ዘካየዶ ናይ Eጥቂ ምEዳልን ናይ ታEሊም መደብን፡ ኣብ ማሕበራዊ ሂወቶም
ዘይምርግጋE ክፈጥርን፡ ኣብ ቅድሚOም ጎሊሁ ብዘይረኣዮም ጸጥታዊ ሓደጋ፡ ኣብ ስግኣትን ሻቕሎትን ክወድቁ ኮነ Iሉ
Eናሰርሐ ዝመጸን ዘሎን ስርዓት Eዩ።
ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን ህግደፍን፡ ካብ ስልጣኖም ወጻI ዘመድ ዘይብሎም ኣረሜናውያን ብምዃኖም፡ ንመበል 25 ዓመት
ብሩራዊ መዓልቲ ነጻነትና ኣብ ቅድመ ምድላው ኣብ ዝነበሩሉ Eዋን፡ ብሃንደበት ኣብ ሓጺር Eዋን ዝትግበር ምቕያር ባጤራ
ናቕፋ ዝኣወጀሉ Eዋን Eዩ። Eዚ ኣዋጅ'ዚ ብርEዮ፡ ህዝብታትና ኣብ Iዶም ዝነበራ ገንዘቦም ንህግደፍ ኣረኪቦም፡ ትኳቦ
ተጸበይቲ ዝኾኑሉ መሪር Eዋን Eዩ፤ ብስEነት ባጤራ፡ በዓል ንብረት፣ ጥሪትን Eኽልን ገዛI ስIኑ፡ ሸማቲ ድማ ዓቕሚ
ሓጺሩዎ፡ ቀባሕባሕ ክብሉ ዝፈረደ ጨካን ስርዓት Eዩ፤ Eዚ ምስ ምቕያር ባጤራ ተኣሳሲሩ፡ ብርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ ብጽኑE
ዝትግበር ዘሎ ጨካን መምርሒ፡ ኣብ መዋEልና በቶም ብጸረ ህዝብነቶምን ጨካንነቶምን ዓለም ዝፈልጦም ፋሽስታውያን
መንግስታት፡ ክፍጸም ዘይተሰምA Eዩ። ህዝብና፡ ብህግደፍ ገንዘቡ ኣብ ባንክ ጅሆ ተታሒዙዎ፡ ብጸገም ክቕጻE ስለዝጀመረ፡
ስደት ከም ብሕታዊ ኣማራጺ ክወስድ ዝተገደደሉ Eዋን Eዩ፡፡
ካልE ዝኸፍA ድማ፡ ብ03 ሚያዝያ 2016፡ ወታደራዊ ስልጠና ወዲOም ተባሂሎም ናብ ምብራቓዊ ቆላታት ሃገርና፡ ብመካይን
ተጻIኖም ብኣስመራ ዝሓልፉ ዝነበሩ መንEሰያት ዘጋጠሞም ዘስካሕክሕ ግፍI Eዩ፤ ኣብ ከተማ ኣስመራ፡ ኣብ ማEከል ህዝቢ፡
ካብ መካይን Eናዘለሉ ንዝወረዱ መንEሰያት፡ ብሓለውቶም ብጭካነ ብዝተተኮሶም ጠያይት፡ ኣደዳ ዘስካሕክሕ ሞትን
መቑሰልትን ዝተሳጥሑሉ Eዋን Eዩ። Eዚ ፋሽስታዊ መቕዘፍቲ'ዚ፡ ኣብ ማEከል ከተማን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝተፈጸመ
ብምንባሩ፡ ክፉE ዝረኣየ ህዝቢ ብሓፈሻ፡ መንEሰያት ድማ ብፍላይ፡ ክጻወሩዎ ስለዘይከኣሉ፡ ዓው Iሎም ክቃወሙን ምስ
ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ናብ ግጭት ዝኣተዉሉ ኩነት ተፈጢሩ፡ ናይ ኣሰርተታት Eሸላት መንEሰያት ሂወት ክጠፍE ኮይኑ
Eዩ፤ ኣብ ጽባሕ’ዚ ጅምላዊ ፋሽስታዊ ጭፍጨፋ፡ ብ06 ሚያዝያ 2016 ንሰፊሕ ከባቢታት ኣስመራ ብሓፈሻ ንከባቢታት
ቀሓውታ፣ ጎዳይፍን ሰንበልን ድማ ብፍላይ ዝሸፈነ፡ ኣባይቲ ብብልዶዞራት ብምፍራስ ኣስታት 5000 ስድራቤታት ካብ መረብቤቶም ክፈናቐሉ ጌሩ’ዩ፡፡ Eዚ ፍጻመ’ዚ፡ መቐጸልታ’ቲ ኣብ ከባቢታት ደቀምሓረ፣ ዓዲ-ቐይሕን ከረንን ኣባይቲ ስድራቤታት
ብምፍራስ፡ ዜጋታት መጽለሊ ኣልቦ ክኾኑ ዝገበረ ጅምላዊ መቕጻEቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ’ዩ፡፡ Eነሃለ ድማ ኣብ ድሮ

Website: - www.merho.net

E-mail:- webmaster@merho.net or admin@merho.net

2

ብሩራዊ Eዮቤልዩ ነጻነትና፡ ብዝከፈA መልክU ቀጺልዎ ኣሎ፡፡ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ መሪር ክውንነት Eንበኣር’ዩ መበል 25
ዓመት ብሩራዊ መዓልቲ ነጻነት ዝኽበር ዘሎ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ መበል 25 ዓመት ብሩራዊ መዓልቲ ነጻነት ከኽብር ክሸባሸብ ዝሓገየን ዘሎን፡ ናይ ህዝብታትና ልባዊ
ደገፍ ሃልዩዎ፡ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ንህዝቢ ዘርዊ ቁጠባዊ ልምዓት፣ ጥUይ ስርዓተ ምሕደራ፣ ክብሪ ሃገር ክብ ዘብል ዘኹርE
ተግባራት ወዘተ፡ ስለዝፈጸመ ኣይኮነን፡፡ ህዝብታትና ምሒር ፈንፊኖሞ፣ Eለተ Eርበቱ ብሃንቀውታ ዝጽበዩ ዘለዉ ምዃኖም
Eናፈለጠ፡ ንዲፕሎማስያዊ ሃልኪ ንምውዓል ጥራሕ Eዩ። ስለዝኾነ'ውን ህዝቢ ፈተወ ጸልA፡ ተቐሲቡ ኣብ'ቲ ህግደፍ ዝተኸሎ
ዳስ፡ ክውEል ግድን Eዩ። ኣብ ላEሊ ከም ዝጠቐስናዮ፡ ሎሚ መበል 25 ዓመት ብሩራዊ መዓልቲ ነጻነት ሃገርና ነኽብር ዘሎና፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልEሊ ህዝብታትና ብዘለዎ ምሒር ንEቀትን መሪር ጽልEን፡ ዝኸፍA ጭካነ ብምፍጻም፡ ህዝብን
ሃገርን ንሓደጋ ብርሰት ኣብ ዘሳጥሓሉ Eዋን Eዩ።
በቲ ካልE ገጽ፡ ኩነታት ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾና ፖሎቲካዊ ሓይልታት Eንተተመልከትና ድማ፡ ካልE ዘሕዝን
ትርIት ንEዘብ፤ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ዘይምትEምማን ሰፊኑ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ብስውራት
ልUኻቱ ኣቢሉ ከም ድልየቱ ክEንድር ዝኽEለሉ ኩነታት ተራሕዩሉ ይርከብ። ብስንኪ ውሽጣዊ ኣካውና ፖለቲካዊ ውድባት፡
Eቲ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ዝተመስረተ ሰፊሕ ጽላል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ኣብ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ
ቅልውላው ተሸሚሙ፡ ኣብ ደውታ ኣትዩ ይርከብ። ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብውሽጣዊ ግርጭታት ተበሊU በብEዋኑ
Eናቖንቆነ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ Eዋን፡ ሓይሊ ተቓውሞና ካብU ብዝኸፍA Eናተዳኸመ ይኸይድ ምህላዉ፡ ዘሰክፍ ዘይንቡር
ተርEዮ ምዃኑ ብዘይሕንከት Eንገልጾ Eዩ። ሎሚ'ውን፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ፡ ናይ
ምድሓን ሓላፍነት፡ ንፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ካብ ዝባኖም ዝወረደ ኣይኮነን። ነዚ ከቢድ ጾር፡ ብብቕዓት ንምፍጻም
ድማ፡ ከም'ቲ ሕሉፍ፡ ኣብ ሃውርን ተብተብን ዝተመስረተ፡ ናይ ህዝብታትና Eዋናውያንን ተባራEትን ሕቶታት፡ ኣብ ግምት
ዘየEተወ ኣንፈት ብምኽታል ፈጺሙ ክኸውን ኣይክEልን። ናይ ህዝብታት ኤርትራ ሓድነት ኣብ ክሊ ብዙሕነታዊ ክውንነቶም
ብግቡE ዘውሕስ Eላማን መትከልን ከይሓንጸጽካ፡ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን ከድምE Eየ Iልካ ምትምናይ፡ ንዝሓለፈ ናይ 15
ዓመታት ተሞኩሮ ካብ ምድጋም ዝዘልል ጣቋ ኣይህልዎን። ስለዚ፡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ብሓድሽ መንፈስ፡ ቅኑE ናይ
ምሕዝነትን ሓድነትን Eላማታትን መትከላትን ተሓንጊጦም፡ ህዝብታትና ኣብ ጎድኖም ብምEሳል፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ
ንምውጋድ፡ ቃሎም ዘሐድሱሉ ናይ ነጻነት በዓል ክኸውን ይህልዎ።
መበል 25 ዓመት ብሩራዊ መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ክነኽብር Eንከሎና፡ ኣብ ዝሓለፍናዮም ዓመታት ዝፈጸምናዮም ዓበይቲ
ጌጋታት ብግቡE ገምጊምና፡ ሓያላት ጎድንታትና ዓቂብና፡ ኣብ ደምበ ተቓውሞና ተኸሲቱ ዘሎ ርUይ ብኩራት ዝፍውስ፡
ንቁሕን ወሳንን ተሳትፎ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮን ሙሁራትን ከኣ ብፍላይ ዘተባብE ቅኑE ስትራተጅን
ስልትን ክንሕንጽጽ የድሊ፤ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ዲያስፖራ Eናበረኸ ክመጽE ዝጸንሐርን ዘሎን ናይ መንEሰያት
ኤርትራ ናይ ቃልሲ ሕራነን ምልEዓልን ድማ፡ ኣብ ደምበ ተቓውሞና ሞቶር ናይ ለውጢ ኮይኖም ክቃለሱ ዘብቕOም፡
ኣብነታውን መሪሕን ተራ ምጽዋት የድሊ።
መበል 25 ዓመት ብሩራዊ Iዮቤልዩ ነጻነት ኤርትራ፡ ብዋጋ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰማEታት፣ ኣካለ ስንኩላንን ማEለያ ዘይብሉ
ናይ ንብረትን ጥሪትን Eንወት ውጽIት ስለዝኾነት፡ ከም ወትሩ፡ ንመጻI ብሩህ ተስፋ ዘማEደወ ናይ ቃልሲ ሕራነን
ተወፋይነትን ክብ ኣቢልና፡ ብድምቀት ክነብEላ ዝግባE ታሪኻዊት Eለት Eያ፤ Eዛ ክብርቲ Eለት፡ ወትሩ Eናተኸበረትን
Eናተዘከረትን Eትነብር፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ፡ ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት፡ ክብራን ድምቀታን
ኣዝዩ EናተኾልA Eትቕጽል ታሪኻዊት Eለት Eያ።
ኣብ መደምደምታ፡ ውድብና ሰደግኤ፡ ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ብሩራዊ መዓልቲ ነጻነትና፡ ንመላE ህዝብታት ኤርትራን
ነቶም ከይተሓለሉ ንፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ንምውጋድ ዝቃለሱ ዘለዉ ደቁን፡ ዮሃንU የመሓላልፍ።

ድምቀት ንመዓልቲ ነጻነት 24 ግንቦት!!
መዓልቲ ነጻነት 24 ግንቦት፡ ብህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት፡ ወትሩ ክትደምቕ Eያ!!
ክብርን ሞጎስን ነቶም ንነጻነት ሃገር ክዉን ዝገበሩን፡
ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ዝሓለፉ ጀጋኑ ሰማEታትና!!
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/
24 ግንቦት 2016

Website: - www.merho.net

E-mail:- webmaster@merho.net or admin@merho.net
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