ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት መበል 23 ዓመት ዝኽሪ በዓል
መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ
24 ግንቦት፡ ናይ ወለዶታት ኤርትራ ሃረርታ፡ ብዝተኸፈለ ክቡር ናይ ህይወት መስዋእቲ፣ ኣካላዊ
ስንክልና፣ ናይ ሞራልን ንዋትን ገዝሚ፡ ነቲ ካብ ካርታ-ዓለም ብዓመጽ ዝተሓኸኸ ምስሊ፡ ትንፋስ ዘሪኡ
ሓድሽ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝዓተርናሉ፡ ሉዑላዊ ግዝኣትን ሃገራዊ ክብርታትናን ዘረጋገጽናሉ፡
ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝተበሰረሉ ታሪኻዊት ዕለት’ያ፡፡
እዛ ዕለት’ዚኣ ንዓና ንኤርትራውያን፡ ከም ተራ ግኡዝ ናይ ዓውደ-ኣዋርሕ ምቅይያራት፡ ኣብ ዓመት ሓደ
እዋን እትኽሰት ዕለት ኣይኮነትን፡፡ ብክንዲ'ቲ ዝተኸፈለላ ሱባኤ፡ ብህይወት ሰማእታትና እተተንፍስ
ብመሓውራት ኣካለ-ስንኩላትና ድማ ምልኣተ-ህይወት ዘለዋ፡ ብቐጻሊ እትፈርይን እትጸግይን፡ ካብ
ጸጋታታ ከኣ፡ ብፍትሓውን ማዕርነታውን ምምቕራሕ እንቋደሰላ ፈልሲ-ሰውራና፡ ርስቲ ናይ ሎምን
ጽባሕን ወለዶታት ኤርትራ ዝኾነት
ዕለት’ያ፡፡ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ
(ሰደግኤ) ንመላእ ህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ደቁን እንቋዕ ንመበል 23 ዓመት ዝኽሪ ጽንብል
መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ኣብጽሓኩም ክብል እንከሎ፡ ምስ ርዝነት ናይ'ዛ ዕለት ዝዳረግ ታሪኻዊ ሕድሪ
ከምዘሎና ብምዝኽኻር’ውን እዩ፡፡
ነዛ ሰንደቕ ኤርትራዊ ሃገራውነትና ዝኾነት ዕለት ክነብዕል እንከሎና፡ በጃ’ዛ ዕለት ዝሓለፉ ሰማእታትና
ዘውረሱና ረዚን ሕድሪ ኣብ ምፍጻም ዝኸድናዮ ርሕቀት እናዘከርና፡ ሕልናና እንፍትሸሉን ብመንፈስ ምስ
ሰማእታትና ብምዝታይ፡ ቃልና ነሐድሰሉ ምቹእ ኣጋጣሚ፡ ካብ'ዛ ዕለት ንላዕሊ ካልእ ዕድል
ከምዘይብልና ብምእማን እዩ፡፡
ሎሚ መበል 23 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ 24 ግንቦት 2014 ኣብ ነብዕለሉ ዘለና ህሞት፡ ኣብ
ፍሉይ ታሪኻዊ እዋን ምህላውና ንኹሉ ብሩህ’ዩ፡፡ እቲ ቅድሚ 23 ዓመት በዛ ዕለት’ዚኣ፡ ብነጻነታዊ
ጭርሖ ተጎልቢቡ፡ ሙሉእ ዘይጉዱል ደገፍ ህዝብታት ኤርትራ ረኺቡ፡ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ዝተወጠሐ
ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ውሽጢ 23 ዓመት ዕድመ ስልጣኑ ብዝተኸተሎ ፋሽስታዊ
ፖሊሲ፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ናብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ኣሳጢሑዎም ምህላዉ እዩ፡፡ ከም
ውጽኢቱ፡ ነዛ ሎሚ ንኣነብዕላ ዘሎና ኮኾብ ነጻነትና ዝኾነት ዕለት፡ ብኸቢድ ናይ ህላወን ቀጻልነትን
ስግኣት ክድወን ጌሩዋ ኣሎ ፡፡
ህዝብታት ኤርትራ፡ ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ-ዘመን ዝወሰደ መሪር ሓርነታዊ ቃልሲ ከካይዱ እንከለዉ፡
ብርሑቕ ዘማዕደውዎ ብሩህ መጻኢ፡ ኪኖ ኣድማስ ምንባሩ ብሩህ’ዩ፡፡ መስዋእትን ስንክልናን ንዝሓትት
ቃልሲ ከይበቐቑ፡ ብኩለንትንኦም ክብጀዉ እንከለዉ፡ ኣብ'ታ መጻኢት ኤርትራ ሰብኣውን
ደሞክራሲያውን መሰላቶም ብምውሓስ፡ ምዪቕ ከይበሉ ክነብሩ፣ ምዕሩይን ፍትሓውን ተጠቀምቲ ሃገራዊ
ጸጋታቶም ኩኾኑ፣ ኣብ ጉዳዮም ጎይቶት ልኡላዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ብምዃን ብቀጻሊ ብጎደና ምዕባለን
ሰላምን ክምርሹ፣ ምስ ኣህዛብ ዓለምን ጎረባብቶምን ሕውነታውን ሕድሕድ ምክብባርን መሰረት ዝገበረ
ዝምድና ክምስርቱ፣ ከም ህዝብን ሃገርን ኣወንታዊ ዓለም-ለኻዊ ሓላፍነታዊ ተርኦም ክጻወቱ ብምሕላን

እዩ ዝነበረ፡፡ ግን ከኣ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ነዞም ባህርያዊ ባህግታት ህዝብታት ኤርትራ፡ ብሰንጣቕ
ብምጽራር ኣህጕጉ፡ መብጽዓ ሰማእታትና ጠሊሙ፡ ብሃገራዊ ክብርታትና ክቋመር ጸኒሑን ኣሎን።
ሎሚ መበል 23 ዓመት መዓልቲ ነጻነትና ኣብ ነኽብረሉ ዘለና እዋን፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ
ብዝተኸተሎ ኣዕናዊ ፖሊሲታት፡ ንኤርትራ ሃገርና ብውሽጥን ብግዳምን ብዝወለዖም ኲናታት ከም
ሕብስቲ እናገላበጠ ክትሓርር ፈሪድዋ’ዩ፡፡ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ኤርትራ ዝተሞኮረሉ፡ ውዲት ማሕበራዊ
ምትሕንፋጽ ብምስፋሕ፡ ንመላእ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ግዱድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዘሪዑ፣ ጻማ
ኣብ ዘይብሉ ባርነታዊ ወፍርታት ጸሚዱ፣ ብጥሜትን ዓጸቦን እናቐጽዐ ግዳያት ፋሽስታዊ ውጥኑ
ብምግባር፡ መጻኢ ዕድሎም ኣጸልሚትዎ እዩ። ዜጋታትና፡ ቆልዓ ሰበይቲ፣ ኣረጋውያንን ስንኩላንን፣
መንእሰያትን.. ብዘይ ኣፈላለይ፡ ብጅምላዊ ማዕበል ምስ ኣድገ-በቕሊ ንስደት ዝውሕዙሉ ህሞት ኢና
በጺሕና፡፡ ጅምላዊ ህልቂት ላምፐዱዛ፡ ካብ ዝኽርታትና ከይሃሰሰ እንከሎ፡ ካብ መዓሙቕ ማእከላይ ባሕሪ
ተዞቒቑ ዝወጽእ ሬሳታት ዜጋታትና፡ መዓልታዊ መዳመቒ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣብ ዝኾነሉ እዋን
ምህላውና ግሁድ ሓቂ’ዩ፡፡ እዚ ኣብነት’ዚ፡ ቁንጣሮ ናይ'ቲ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ካልኢት
ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ናይ ዝሓልፍዎ ዘለዉ መሪር ህይወት መግለጺ’ዩ፡፡
እዚ ክውንነታዊ ሓቂ’ዚ፡ ነታ ብዋጋ እልፊ ኣእላፍ መስዋእቲ ዝዓተርናያ ሃገራዊ ነጻነትና፡ ከም ባህግና
ክትጸግን ክትፈርይን ዘይኮነስ፡ ትመክን ምህላዋ፡ ኢሉ’ውን ንህላዊኣ ዝፈታተን ናይ ጥፍኣት ሓደጋ
ኣንጸላልይዋ ምህላዉ፡ ጋህዲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኢና ንጽንብላ ዘሎና ክብርቲ መዓልቲ ነጻነትና፡፡ እዚ
ኩነት’ዚ፡ ንመቓብር ሰማእታትና ዝኹሕኩሕ ፋሽስታዊ ክሕደት ምዃኑ ዘየጠራጥር’ዩ፡፡ ስለዚ’ምበኣር ነዚ
ክሕደት’ዚ፡ እቶም ወረስቲ ሕድሪ ሰማእታትና ዝኾንና፡ ህጹጽን ግብራውን ምላሽ እንህበሉ እዋን፡ ካብ
ማንም እዋን፡ ብዝተፈለየ ታሪኻዊ ምኽንያት፡ ሎሚ’ዩ፡፡
ሎሚ መበል 23 ዓመት መዓልቲ ነጻነትና ኣብ ነኽብረሉ ዘሎና እዋን፡ ነዚ ታሪኻዊ በዓል’ዚ ዘድምቕ፡ ነቲ
ኣብ ቅድሚና ዘሎ ጸላም ክጋልህ፡ ብህዝብታት ኤርትራን ደሞክራስያዊ ሓይልታቱን ተስፋ ዝተነብረሉ፡
ኣብ ትሕቲ ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ዘጽለሉ መንእሰያት፡ ንቑሕን ሰፊሕን
ተሳትፎኦም ንምርግጋጽ ዓሊሞም ጉባኤኦም ዝጅምሩሉ ዕለት ምዃኑ እዩ፡፡ እዚ ሃምን ቀልብን ናይ
ኩልና ዝሰሓበ ጉባኤ’ዚ፡ ታሪኻዊ ካብ ዝገብርዎ ምኽንያታት፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንሓደጋ ብርሰትን
ምብትታንን ተሳጢሖም ህጹጽ ምላሽ ዝጠልቡሉ እዋን ምዃኑ ብሓደ ገጽ፡ ሓይሊ ተቓውሞ ብብኩራት
ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ ዝሳቐየሉ እዋን፡ መንእሰይ ብናይ ባዕሉ ዕግበትን በዓል-ቤታዊ
ዓቕሙን ነዚ መሰረታዊ ሕጽረት ንምፍዋስ ዝተወሰደ ኣወንታዊ ተበግሶ ብምዃኑ ከኣ በቲ ካልእ ገጽ፡
ፍሉይነት ኣለዎ፡፡ ስለዝኾነ ከኣ፡ እዚ ጉባኤ’ዚ፡ ብክንድ'ቲ መላእ ህዝብታትናን ደሞክራሲያዊ ሓይልታቱን
ተስፋ ዘንበሩሉ፡ ኣብ መስርሕ ደሞክራሲያዊ ቃልስና ናይ ተመዓዳዳዊ ሓይሊ ተራ ዘይኮነስ፡ ማእከላይ
ስሕበት ደሞክራሲያዊ ቃልስና ዝኾነሉ ንቑሕ ተሳትፎ መንእሰያት ኤርትራ ብምርግጋጽ፡ ንተባራዕቲ
መድረኻዊ ሕቶታት ህዝብታትና፡ ብቑዕን ስነ-ፍልጠታውን ምላሽ ክህብ ዘኽእሉዎ ታሪኻዊ ፖለቲካዊ
ውሳኔታት ተጸንቢሉ ክወጽእ ትጽቢት ይግበረሉ፡፡
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ፡ መስራቲ ጉባኤ
ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር፡ ብዓወት ክጽንበል ዘለዎ ሰናይ ትምኒት ክገልጽ ይፈቱ፡፡
ውድብና፡ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ደሞክራሲያዊ ቃልስና ምርግጋጽን፡ ንነጻ
ፖለቲካዊ ምርጫኦም ብዘይተዓቅቦ ምቕባልን፡ ሓደ ካብ ታሪኻዊ ፖለቲካዊ ውሳኔታት 6ይ-ውድባዊ
ጉባኤኡ ምዃኑ፡ ዳግም በዚ ታሪኻዊ ዕለት’ዚ ከረጋግጽ ይደሊ፡፡ ካብ'ዚ መሰረታዊ ዕግበቱ ብምብጋስ፡ ኣብ
ክሊ ውጽኢት መስራቲ ጉባኤ ስምረት ተሞርኲሱ፡ ኣብ ዘራኽብዎ፡ ብጽምዶ ክሰርሕ ቅሩብ ምዃኑ

የረጋግጽ፡፡ ብተወሳኺ፡ መላእ ህዝብታት ኤርትራን ደሞክራሲያዊ ሓይልታቱን፡ ነዚ መንእሰያት ኤርትራ
ወሲዶሞ ዘለዉ ታሪኻዊ ተበግሶ፡ ሙሉእ ደገፍ ክህቡዎ፡ ብኣጋጣሚ'ዚ ክቡር ዕለት ይጽውዕ፡፡
ኣብ መወዳእታ፡ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ብገዝሚ ከቢድ መስዋእቲ
ንዝዓተርናያ ቦካር ዓወትና ብምዕቃብ፡ 24 ግንቦት ባህርያዊ መልክዓ ክደምቕን ወትሩ ክትጸግን
ብምግባር፡ ካብ ዘይነፍጽ ሽሻያታ፡ ናይ ህዝብታትና ፍትሓውን ማዕርነታውን ተጠቓምነቶም ንምውሓስ፡
ካብ ዘለዎ መሰረታዊ እምነት ብምብጋስ፡ ብቐዳምነት ህዝብን ሃገርን ብምድሓን፡ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ
ዕላማታቱ ንምዕዋት፡ ካብኡ ዝጥለብ ኩሉ ንምብርካት ብጽንዓት ክቃለስ ምዃኑ የረጋግጽ፡፡
24 ግንቦት መዓልቲ ነጻነትና፡ ንዘላኣለም ተኸቢራ ክትነብር እያ!!
ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ንጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!!
ዘልኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑና ሰማእታት!!
ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
24 ግንቦት 2014

