ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት መበል 24 ዓመት በዓል ነጻነት ሃገርና፡
ብሰደግኤ ዝተዳለወ መግለጺ፡
እነሆ ሃገራዊ ነጻነትና ካብ ዝረጋገጽ መበል 24 ዓመቱ ደፊኑ ኣሎ። እዚ ጊዜ'ዚ ዕድመ በጽሒ ጎበዝ
እዩ። መሬታዊ ነጻነት ሃገርና፡ ዋጋ ዓሰርተታት ኣሽሓት ጀጋኑ ሰማእታትናን፡ ልዕሊኡ ዝኸፈልናዮ ኣካል
ምጉዳልን እዩ። እቲ ምእንቲ እዛ ክብርቲ መሬትናን ወረጃን ሓላልን ህዝብና ዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን
ተጋድሎን ዝተኸፈለ ሰፍ ዘይብል መስዋእትን ውጽኢት ብምዃኑ፡ ወትሩ እንሕበነሉን እንዕቅቦን'ምበር
ንሓንቲ ካልኢት'ውን ትኹን፡ ብህልው ክውንነትና ኣንጸርጺርና ክብሪ እንኸልኦ ዓወት ኣይኮነን፤
ንምሕራር መሬትና ዝኸፈልናዮ ሞባእ፡ ንዘይተርፍ ደርባዊ ሓርነትና ባብ ዘርሓወ ታሪኻዊ ዓወት እዩ።
ካብ ዝብኢ ናብ ዝብኢ ፈጺሙ መለሳ ከምዘይብሉ፡ ካብ ናይ ግዳም ዝብኢ፡ ዝብኢ ዓድና ክኸፍእ'ምበር
ዝሕሸሉ ከምዘይኮነ ካብ ጨቡጥ ተግባራዊ ተሞኩሮና ተማሂርና፡ ንመሰረታዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ
እነካይዶ ተጋድሎ ግቡእ ምዃኑ፡ ንቕሓት ክንድልብ ዘብቅዐ ታሪኻዊ ዓወት እዩ። ብኽንድኡ ድማ፡
ህዝብታትና ሎሚ ኣብ ትሕቲ ጨካን ፋሽስታዊ ኣገዛዝኣ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ዘሕልፉዎ ዘሎዉ
ጸበባ ከይረኣዩ፡ መተካእታ ዘይርከባ ክብርቲ ሂወቶም ንሓንሳእን ንሓዋሩን ዝበጀዉ ኣእላፍ ሰማእታትና
ወትሩ ኣብ ኣእምሮና ዘይሃስስ ዝኽሪ ኣሎዎም። ጀጋኑ ኣካለ ስንኩላና ድማ፡ ነኽብሮምን ከም ብሌን
ዓይንና ርኢና ግቡእ ክንክን ክግበረሎም ከምዝግባእ ብጽንዓት ንኣምን።
ወትሩ ደጋጊምና ከምንገልጾ፡ መሬታዊ ነጻነትና፡ ምስ'ቲ ዝኸፈልናዮ ከቢድ ኩሉ መዳያዊ መስዋእቲ
ዝመጣጠን ኣይኮነን። ሃገርና ካብ ተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእትና ሓራ ብምውጻእ፡ ናይ ባዕላ ሃገራዊ
ባንዴራ፡ ኣብ መሬታን ኣብ ኣህጉራውን ዓለማውን ቤት-ጽሕፈታት ክትንብልበል ጥራሕ ኣይነበረን፤
መበገሲ ዕላማ ዝተናውሐ ፖሎቲካውን ብረታውን ተጋድሎናን፡ ሕድሪ'ቶም ንድሕሪት ግልጽ ምልጽ
ከይበሉ በጃ ህዝቦም ዝሓለፉ ሰማእታትና፡ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ቅዋማዊ ስርዓት፡ ብህዝባዊ ድምጺ ተመሪጹ
ኣብ ትሕቲ ዝቖመ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ፡ ዘተኣማምን ሰላም፣ መሰረቱ እናደልደለ ዝኸይድ
ዲሞክራሲ፣ ኣብ ምዕሩይ ተጠቃምነት ዜጋታት ዝተመስረተ ዘየቋርጽ ቁጠባዊ ምዕባለ፣ ካብ ኣድልዎን
ወገንነትን ዝጸረየ ምሕደራ፣ ቅኑዕ ስርዓተ ፍትሒ ......ወዘተ ኣብ ክሊ ብዙሕነታዊ ክውንነትና
ከይተሸራረፈ ክረጋገጽ ነበረ።
ብመንጽር'ዞም ክቡራት ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ዕላማታት ገድልና እንክረአ፡ ህልው ክውንነትና፡ ኣብ
ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ህዝብታትና ኣብ መዋእል መግዛእቲ ካብ ዘጋጠሞም
ውርደትን ሞትን ኣዝዩ ከፊኡ ይርከብ። ኢሳይያስ ህግደፍ፡ ንሃገርና ኤርትራን ህዝብታታን፡ ከም
ብሕታዊት ጥሪቶም፡ ስጋኣ መንጪቶም፣ ደማ ሰትዮም ኣዕጽምታ ቆርጢሞም ዘይረውዩ፡ ንብርሰት
ኤርትራ ዝተዓጥቁ፡ ኣብ'ዚ ምዕቡል ዘበን ብጭካነኦም ውሑዳት መወዳድርቲ ጥራሕ ዘለዎም ኮይኖም
ንረኽቦም። ብጭርሖ ነጻነት ተጎልቢቡ ኣብ ሜዳ ዝገበለ፡ ጎብለል ኮይኑ ፖሎቲካዊ ስልጣን ዝበሓተ
ፋሽስታዊ ጉጅለ ኢሳይያስ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም
ሂወቶምን ኣካላቶምን ዝበጀዉ ጀጋኑ ተጋደልትናን ኣባላት ሓፋሽ ውድባትናን ድማ ብፍላይ፡ ብዝፈጸሞ
ጥልመት፡ ዓመት መጸ ነዛ ክብርቲ ዕለት ክንዝክር እንከሎና፡ ሓጎስናን መጻኢ ተስፋናን እናደብዘዘ
ምምጽኡ 'ኣሉ' ዘይንብሎ መሪር ሓቂ እዩ።
ሎሚ መበል 24 ዓመት መዓልቲ ነጻነትና ክነኽብር እንከሎና፡ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት መዓልቲ ነጻነትና፡
ኣብ ፍሉይን መሪርን ኩነታት ኮይና ንዝክራ ኣሎና። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት፡ ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡
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መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ፋሽስታዊ ኣገዛዝኣ 'ዒፍ' ኢሉዎም፡ ዓዶም እሾኽ ኮይናቶም ናብ እግሮም
ዝመርሖም ፎቖዶ ስደት እናምርሑ፡ ኣብ ምድረበዳ ሰሃራን ሲናይን፡ ኣብ ቤት-ማሰርቲታት ግብጺ፣
ሊብያ፣ እስራኤል ሱዳንን ከቢድ ሕሰም እናሕለፉ ምጽነሖም እንፈልጦ እዩ። በብእዋኑ ኣብ ማእከላይ
ባሕሪ፡ ብዝኣረጋ ጀላቡ ክሰግሩ ብሰንኪ ዝተቐዝፉ ወገናትና፡ ንብዓት ህዝብታትና ከም ውሑጅ ክፈስስ
ጸኒሑ ኣሎ። እዚ መዕገቲ ዘይተረኸቦ ስደት፡ ብቐንዱ ተሓታቲኡ ጨካንን ገበነኛን ጉጅለ
ኢሳይያስ/ህግደፍ እዩ፤
ካብ'ቲ ዝሰገርናዮ ዓመት ጀሚሩ ድማ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ነቲ ብሰፊሑ ዝዶስኮረሉ ቅዋም 97፡
መዋድቖኡ ከይሓበረ፡ ''መስርሕ ምንዳፍ ቅዋም ክጅመር እዩ'' ብዝብል ዝመሰሶ ኣሽካዕላል፡ ''ቅዋም
ሞይቱ'ዩ'' ዝብል መርድእ ብምድርጓሕ፡ ብሕብእቲ ኮምሽን፡ መስርሕ ምንዳፍ ቅዋም ከምዝተጀመረ፡
ንህዝብታትና በቲ ዝተለመደ ናይ ብደዐን ንዕቀትን ልሳኑ ኣፍሊጡ። ''ካብ ዝቐደመ ዝደሓረ ገደደ''
ከምዝበሃል፡ ''ብኮምሽን ቅዋም'' ተነዲፉ፡ ህዝቢ ምይይጥ ገይሩሉ ጸዲቑ ተባሂሉ ዝተቓልሓሉ ቅዋም'ኳ
ዘይነፍዐስ፡ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ እትፍለጥን እትምራሕን ምስጢራዊት ኮምሽን፡ ንመጻኢ ዕድልና
ዝጠቅም፡ ሂወት ዘለዎ ቅዋም ክንርኢ ዘይሕለም እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ሓድሽ ዓመት 2015 ዓ.ም.
ንነዊሕ ዓመታት ኣድብዩ ክከታተል ዝጸንሐ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ካብ ዋና ከተማና
ኣስመራ ጀሚርካ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሃገርና፡ ዜጋታትና ሽቂሎም ጨቖቕ ኢሎም ብዘፍረዩዎ
ገንዘብ ዝተሰርሑ ኣሽሓት ኣባይቲ፡ ብቡልዶዘራት ብጭካነ ክዓንዉ ብምግባር፡ ብርክት ዝበሉ ስድራታት፡
ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ንጸሓይ ሃሩርን ኣሳሒታ ቁርን ክቃልዑ ብምግባር፡ ንመሪር ንስቓይ ፈሪዱዎም ኣሎ።
እነሆ ድማ፡ ኣብ ድሮ መበል 24 ዓመት በዓል ነጻነትና፡ ብሓደ ወገን፡ ሚያዝያ 18-2015፡ ሃይማኖት
እስልምና ጉልባብ ገይሩ፡ ISIS(ዳዕሽ) ብዝብል ዝፍለጥ፡ ኣብ ሊብያ ዝንቀሳቐስ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ፡
ብትሕዞ ካራን ጥይትን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ዝቐዘፈሉን
እዋን እዩ፤ በቲ ካልእ መዳይ ድማ፡ ሚያዝያ 19-2015፡ ካብ 800 ስደተኛታት ውሽጢ፡ ካብ'ዛ ብበዝሒ
ህዝባ ዝነኣሰት ሃገርና፡ 350 ወገናትና ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብምጥሓሎም ተደማሚሩ፡ መዐቀኒ ኣብ
ዘይርከቦ ሕሱምን መሪርን ሓዘን ጥሒልና እናሃሎና ኢና ነብዕላ ዘሎና። ውድብና ሰደግኤ፡ ነዚ ሃይማኖት
እስልምና ተጎልቢቡ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ክርስትና ዝኾኑ ወገናትና፡ ብISIS /ዳዕሽ ዝተፈጸመ ግብረ
ሽበራዊ መቕዘፍቲ ብትረት ይኹንን፤ ኣብ ባይታ ኤርትራ ነዚ ባህርያት'ዚ ዝጸውር፡ ንሃይማኖታዊ
ብዙሕነትናን ክብርታትናን ዝዘርግን ሓድነትና ዝጻባእን ተርእዮ ከይምዕብል፡ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና
ክንምክቶ ይጽውዕ።
ናይ ሎሚ መበል 24 ዓመት መዓልቲ ነጻነትና፡ ንህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ደቁን ናይ ፍስሃን
ደስታን ዕለት ክትከውን ኣይበቕዐትን። እኳ ደኣስ፡ ነቶም ነዛ ክብርቲ ነጻነት ክብሉ፡ እዚ ሎሚ
ብድሕሪኦም ንሓልፎ ዘሎና መሪር ሕሰም ከይረኣዩ ብጅግንነት ሂወቶም ዝበጀዉ ሰማእታትና ብልብና
እናዘከርና፡ ካብ'ዚ ብሰንኪ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ዝወርደና ዘሎ መወዳድርቲ ዘይተረኽቦ
ኣደራዕን ሞትን ንሓንሳብን ንሓዋሩን እንገላገለሉ ኩነታት ንምፍጣር፡ ብኣንክሮ ክንሓስብን፡ ኩላትና
ደለይቲ ለውጢ፡ ኣብ ሕድሕድና ብዕምቆትን ብሓላፍነታዊ መንፈስን ክንላዘብ እንግደደሉ ወቕቲ ኮይና
ኢና ነኽብራ ዘሎና።
ኩላትና ከምንፈልጦ፡ ክድዓትን ጥልመትን ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ግቡእ
ተረድኦ ካብ ዝምዕብል፡ ኣይወሓደን። ህዝብታትና ንለውጢ ዘለዎም ባህጊ እናበረኸ፡ ትጽቢቶም ኣብ
ሓይልታት ተቓውሞ እናዓበየ ከምዝመጸ እንግንዘቦ እዩ። እንተኾነ ግን፡ ደምበ ተቓውሞ ብእኩብ ይኹን
ብውልቀ ውድባት፡ ምስ ትጽቢት ህዝብታትና ዝመጣጠን ርኡይ ምዕባለ ከም ዘየመዝገብና ናይ ኣደባባይ
ምስጢር እዩ። ብርግጽ ኣብ ሞንጎ ሓይልታት ተቓውሞን ደለይቲ ለውጢ ወገናትን ተጀሚሩ ዝቕጽል
ዘሎ ሓባራዊ ዘተን ልዝብን፡ ክብሪ ዝወሃቦን ክዕቀብን ክምዕብልን ዝግበኦ እዩ። እንተኾነ ግን፡
ብመንጽር'ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና በብእዋኑ እናዓረገ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ብርሰትን ምብትታን ሓደጋ
ዝዳረግ ኣይኮነን፤ ስለዝኾነ'ውን ኣብ ኤርትራውያን ወገናትና፡ በብእዋኑ መንፈስ ተስፋ ምቑራጽ
እናማዕበለ ምምጽኡ ዝከሓድ ኣይኮነን።
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ብኣጋጣሚ'ዚ ክቡር ዕለት መበል 24 ዓመት መዓልቲ ነጻነትና፡ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ፈታንን
ኣሰካፍን እዋን ኣብ ዝርከቡሉ ወቕቲ፡ ውድብና ሰደግኤ ሓደ ዝኣምነሉ መሰረታዊ ሓቂ ከተንብህ
ይግደድ። ደምበ ተቓውሞ ብእኩብ፡ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን፡ ብሓባር ዝካፈሎ ርኡይ ወድዓውን
ባዕላውን ሕጽረታት ከምዘሎዉዎ ዘይንሰግሮ ሓቂ እዩ። እንተኾነ ግን፡ ሓባራዊ ቃልስና በብእዋኑ
ንድሕሪት ክነንቆልቁል፡ ወይ ኣብ ሓሸውየ ክንነብር ዝገብረና ዘሎ ፖሎቲካዊ ቅልውላው፡ ኩሎም
ፖሎቲካዊ ውድባት ብማዕረ ዝሕተቱሉ ከምዘይኮኑ፡ ጽኑዕ እምነት ሰደግኤ እዩ። ኣብ ደንበ ተቓውሞና፡
ገሊኡ ሸነኽ፡ ማእከሉ ጸቢብ ጉጅላውን ውድባውን ሒሳባት ገይሩ፡ ኣብ ሓባራዊ ገድላዊ ዕዮና
ብተደጋጋሚ መሰናኽላትን ዕንቅፋታትን እናፈጠረ ዝመጸ ክኸውን እንከሎ፡ ገሊኡ ሸነኽ ግን፡ ማእከሉ
ረብሓ ህዝብን ሃገርን ብምግባር፡ ብቐዳምነት ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ምድሓን
ዝብል መርሆ ኣስጢሙ ሒዙ፡ ክቃለስ ዝጽዕር ዘሎ እዩ፤ ስለዚ ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ካብ
ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ኣስጋኢ ክውንነት ዝድሕኑ፡ ነቲ ዝሓሸ ናይ ለውጢ ሸነኽ ቀሪቦም ብምድጋፍ፡ ነቲ
ዝዕንቅፍ ዘሎ ድማ ብምልላይ፡ ዝቃለሱሉ ግንዛበ ከማዕብሉ ይህልዎም ኢሉ ይኣምን።
ንኹሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ብማዕረ ብምውቃስ፡ ናይ ማዕዶ ተመልካቲ ምዃን፡ ሽሻይ ናይ'ቲ
ምእንቲ ጸቢብ ጉጅላዊ ስልጣኑ ህዝብን ሃገርን ለኪሙ ዝዓርብ ዘሎ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ህግደፍ
ምዃን ጥራሕ እዩ። ህዝብታት ኤርትራ፡ ካብ ብጃምላ ምውቃስን ናይ ማዕዶ ተመልካቲ ኮይንካ ምንባርን
ተገላጊሎም፡ ንቀይሕ ቀይሕ፡ ንጸሊም ድማ ጸሊም ምባል ክለምዱዎ፡ እዋናውን ቅኑዕን ናይ ቃልሲ
ኣማራጺ እዩ ኢሉ ውድብና ሰደግኤ ብጽንዓት ይኣምን።
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ንብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትናን ድኹም ጎድንታት ሓይልታት
ተቓውሞናን እናመዝመዘ፡ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ከይሰልከየ ክጽዕር ጸኒሑን ኣሎን። ህዝብታትና ኣብ
ሕድሕዶም ከይተኣማመኑ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ሓይልታቶም ብጃምላ እምነት ክስእኑ
ንምግባር፡ ከይተሓለለ ክቃለሰሉ ዝጸንሐ ሓደገኛ ፖሊሲኡ እዩ። ካብ'ዚ መጻወድያ'ዚ ንሓንሳእን ንሓዋሩን
ፈንጢስካ ምውጻእ፡ ከም ህዝብን ሃገርን ህልውናናን ቀጻልነትናን ንምውሓስ፡ መዳርግቲ ዘይብሉ ፍታሕ
እዩ። ምእንቲ'ዚ ድማ፡ መንፈስ ምጽውዋውርን ምክብባርን ክነማዕብል፡ ንድሕንነትናን ቀጻልነትናን፡
ዕቱብ ዘተታት ክነሰላስል፡ ተኣማሚና ዓቕምታትና ኣወሃሂድና ክንቃለስ እዋኑ፡ ጽባሕ-ድሕሪ ጽባሕ
ዘይኮነ፡ ሎሚ እዩ።
ብኣጋጣሚ መበል 24 ዓመት ጽንብል ሃገራዊ ነጻነትና፡ ኩላትና ደለይቲ ለውጢ ህዝብታት ኤርትራን
ፖሎቲካዊ ሓይልታትን፡ ዝተጠለሙ ዕላማታት ዝተናውሐ ተጋድሎናን ሕድሪ ጀጋኑ ሰማእታትናን
ንምትግባር፡ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና ክንቃለስ፡ ቃልና እነሐድሰሉ ዕለት ክኸውን ነዘኻኽር።
ውድብና ሰደግኤ፡ እቲ ኣብ ድሮ መበል 24 ዓመት ጽንብል ነጻነትና፡ ኣብ ማእከላይ ባሕርን ብጥሩፍ
ጉጅለ ISIS(ዳዕሽ)ን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ወገናትና ወሪዱ ዘሎ ዘሰቕቕ መቕዘፍቲ ዝተሰመዖ ዓሚቕ ሓዘን
ይገልጽ፤ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብቐዳምነት ካብ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን
ንምድሓን፡ ምስ ኩሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ደለይቲ ለውጥን ተኸባቢሩ፡ ብቕኑዕ መትከላዊ
መርሆታት ዓቕምታቱ ኣወሃሂዱ፡ ክቃለስ ዘለዎ ድልውነት ደጊሙ የረጋግጽ።
24 ግንቦት መዓልቲ ነጻነትና ንዘላኣለም ተኸቢራ ትንበር!!
ጀጋኑ ሰማእታትና ዝገደፉልና ሕድሪ ኣይነዕብርን!!
ዓወት ንህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ቃልስና!!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
24 ግንቦት 2015.
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