ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

መግለጺ ፖሎቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሰደግኤ፡
ብምኽንያት 20 ሰነ 2016 መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ
ሎሚ መዓልቲ፡ ንኹሎም ጀጋኑ ስዉኣት ተቓለስቲ ንሃገራዊ ነጻነትን ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ሰውራናን ብኽብሪ
እንዝክረላ ዕለት እያ። ከምኡ'ውን ንኹሎም'ቶም ኣብ ሰላማዊ መነባብሮኦም ይኹን ኣብ ጉዕዞ ስደት፡ ብሰንኪ
ባዕዳውያን ገዛእትን ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን ብዘሰቅቕ ሂወቶም ዝሰኣኑ ኤርትራውያን እንዝክረላ ክብርቲ
ዕለት'ውን እያ።
ኤርትራ፡ ምእንቲ ነጻነታን ልኣላዊ ክብራን፡ ካብ 40ታት ክሳብ 90ታት ገዚፍ መስዋእቲ ዝተኸፍላ ሃገር እያ። እዚ
መስዋእቲ'ዚ ድማ፡ ምእንቲ ዘተኣማምን ሰላምን ቅሳነት እዩ ዝነበረ። ህዝብታትና ኣብ ገዛእ ሃገሮም ኣብ ኩሉ መዳይ፡
ማዕረ ተሳተፍትን ተጠቀምትን ኮይኖም ክነብሩ እዩ፤ ብሄራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነቶም ከም ጸጋ ብምእማን፡
ብፍቕርን ሕውነትን ኢድ ንኢድ ተታሓሒዞም፡ ኣብ ምህናጽ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ብሓባር ዝምርሹሉ ኩነታት
ንምጥጣሕ እዩ። ብሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ሱታፌን ድምጺ ህዝብን ኣብ ትሕቲ ዝጸደቐ ሃገራዊ ቅዋም፡ ፍትሕን ርትዕን
እናረኸቡ፡ ካብ ፍርሕን ምሹቕራርን መሊኦም ዝገላገለሉ ኩነታት ንምፍጣር'ዩ። ንዘበናት ብተበራረይቲ ባዕዳውያን
ገዛእቲ ካብ ዝወረዶም ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ድኸነትን ድሕረትን፡ ደረጃ ብደረጃ እናተናገፉ፡ ብጎደና ምዕባለ
ንቕድሚት ክምርሹ ብምብሃግ ነበረ፤ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት፣ መንግስታትን ማሕበረ ሰብ ዓለምን፡ ኣብ ውሽጣዊ
ጉዳያት ኢድ ብዘይ-ምትእትታው፡ ኣብ ምክብባርን ማዕረ ተጠቃምነትን ዝተሰረተ ጥዑይ ጉርብትናን ለባም
ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን መስሪቶም ብሰላም ንምንባር ብምምናይ ነበረ።
እቶም ንጽቡቕ መጻኢ ዕድል ሃገርን ህዝብን ዝተሓንጸጹ ክቡራት ዕላማታትን ትጽቢታትን ንምዕዋት፡ ክብርቲ
ሂወቶም ከይሰስዑ፡ ኣብ ነዊሕን መሪርን ተጋድሎና፡ ኣብ ተዋጋኢ ሓይሊ፣ ህዝባዊ ጉዳያት፣ ውሽጣዊ ስርዒት፣ ኣብ
ዲፕሎማስያዊ ዓውድን ኣብ ክሊ ማሕበራዊ ሂወቶም ኮይኖም እናተቓለሱ፡ ብጅግንነት ዝተሰውኡ ኩሎም ተቓለስቲ
ኤርትራውያን፡ ኩሉ ጊዜ ነኽብሮምን ንዝክሮምን፤ ኣብ'ዛ ክብርቲ ዕለት'ዚኣ ኮይና ድማ፡ ብሙሉእ ቀልብናን ሃምናን፡
ውፉያት ጀጋኑና ዝወደቑሎም ዕላማታት እንታይ ነበሩ? መዕለቢኦምከ እንታይ ኮነ? ኢልካ ምምርማር፣ ምዝታይን
ዝሓሹ መዋጽኦታት ምእማትን ግድን ይኸውን ኢልና ንኣምን።
ንመዓልቲ ሰማእታትና፡ ክሳብ ሎሚ በብዓመቱ እናኽበርናያ ዝመጻና፡ ክብደትን ቅንዕናን ናይ'ቶም ዝተቓለሱሎም
ዕላማታት ኣብ ጸብጻብ ብምእታው'ምበር፡ ህዝብታትና ኣብ ነጻ ሃገሮም ብውጽኢት መስዋእቲ ጀጋኑ ደቆም፡
ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ኩነታት ተፈጢሩ ብምህላዉ ኣይኮነን። እኳ ደኣስ ብኣንጻሩ፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ በቲ ኣብ
ሑቕፎም ኣሟሚቖም፣ ከም ህጻን ሓብሒቦም ዓንጊሎም፣ ብደሞምን ኣዕጽምቶምን ጸይሮም ኣብ ቤተ-መንግስቲ
ኣስመራ ዘብጽሑዎ መሪሕነት ህግሓኤ/ህግደፍ ፍጹም ተጠሊሞም፤ ኣብ ዘበነ ባዕዳውያን ገዛእቲ ርእዮሞን ሰሚዖሞን
ዘይፈልጡ፡ ኣራግጽ፣ ማእሰርቲ፣ ሞትን ከርፋሕ ስደትን ሕላገቶም ኮይኑ፡ ኣብ ሞንጎ ሕየትን ሞትን ተቐርቂሮም ኣብ
ዝርከቡሉ እዋን እዩ።
እዚ ወትሩ፡ ብዘይ ምስልካይ ብሽም ጀጋኑ ሰማእታት ዝምሕልን ዝጥሕልን ፋሽስታዊ ጉጅለ ኢሳይያስ፡ ኣይኮነንዶ
ነቶም ዓንዲ ፖሎቲካዊ መትከላት ነጻነታዊ ተጋድሎና ከተግብር፡ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝብታትና ብጣዕሚ
ኣድለይቲ ዝኾኑ ቀረባት(ባኒ፣ ማይ፣ መብራህቲ..) ከይተረፈ፡ ኮነ ኢሉ ሕጽረታት ብምፍጣር፡ ህዝብታትና ኣብ ዓቕሊ
ጽበትን ሽቐልቀልን ክነብሩ ዝተፈላለዩ ስልቲታት እተኸተለ፡ ክቐጽዖም ዝጸንሐን ዘሎን እዩ። ንሃገር፡ ንልዕሊ 25
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ዓመታት ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ብሕጊ በረኻ ክገዝእ ቅንጣብ ሕንከት ዘይስምዖ ሰይጣናዊ ጉጅለ ህግደፍ፡ ብዛዕባ
ህልውናን ነጻነትን ፖሎቲካዊ ሰልፍታት፣ ክብሪ ሰብኣዊ መሰላት፣ ነጻ ምርጫን ውሳኔ ህዝቢ ከኽብር ይኹን
ክተግብር ፈጺሙ ዘይሕለም እዩ።
ወትሩ፡ ብዛዕባ'ታ ብሒቱ ዝሓዛ ፖሎቲካዊ ስልጣን ዝጭነቕ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር
ክቕልቀል ዝኽእል ናይ ህዝብታት ተቓውሞ ንምብርዓን፡ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ናይ ስለላ መርበብ ዘርጊሑ
ክቆጻጸር ከይደቀሰ ዝሓድር፡ ብዘይምሕረት ዝጭፍልቕ እዩ፤ ብፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ሜላ፡ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ
ሃይማኖታዊ፣ ኣውራጃዊ፣ ከባብያውን ዓዳውን ድሕረታት እናሳወረ፡ ሕድሕዱ ተኣማሚኑ ኣብ ክሊ ሓባራዊ ጸገማቱ
ልቢ ንልቢ ተዋሃሂቡ ከይማኸር፡ ተተፋኒኑን ተማዓድዩን ርእሱ ኣድኒኑ፡ ሰጥ-ለበጥ ኢሉ ክግዛእ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ፤
ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኩናት እናወልዐ ይኹን፡ ኢዱ ኣእትዩ ሓዊ እናሳወረ፡ ጸላእቲ ብምፍብራኽ፡
ቀልቢ ህዝብታትና ንደገ ክቋምትን፡ ጅሆ ብምዝራዕ ዘሪዑ ብስግኣት ተወጢሮም ክነብሩ እናገበረ ዝመጸን ዘሎን
ስርዓት እዩ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ናይ 25 ዓመታት ዘበነ ስልጣኑ፡ ብርእዮ ክቡራት ዕላማታት ህዝብታትና
ጓዕጺጹ፡ ሕድሪ ሰማእታት ጠሊሙ፡ መጻኢ ዕድል ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ ስለዘጸልመተ፡
ዋሕዚ ስደት በብእዋኑ፡ ሰማይ እናዓረገ ይኸይድ ምህላዉ ዓለም ብዓለሙ ቋሕ ኢሉ ብዓይኒ ስክፍታ ዝከታተሎ ዘሎ
ዘይክወል ሓቂ እዩ። እዚ ስርዓት'ዚ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር፡ ቀንዲ ተሓታቲ ናይ'ቶም ኩሎም ዝፍጸሙ ዘለዉ ግህሰት
ሰብኣዊ መሰላትን ክብረታትን ኤርትራውያን እዩ፤ ናይ'ቶም በብእዋኑ፡ ብዘይ ሕግን ድግን ካብ ቤቶምን ስርሖምን
እናተኣረዩ ኣብ ዘይፍለጥ መዳጎኒታት፡ ብዘይ ፍርዲ ዝበልዩን ዕልምልሞም ዝጠፍኡ ዘለዉን ዜጋታት ቀንዲ ተሓታቲ
እዩ። ናይ'ቶም በብመዓልቱ፡ ካብ ዝፈትዉዋ ሃገሮም ነፊጾም፡ ኣብ ፎቖዶ ምድረ በዳታት፣ ቤት ማእሰርቲ ሱዳን፣
ግብጺ፣ እስራኤልን ሊብያን ዝበልዩ ዘለዉ፣ ፎቖዱኡ ውሽጣዊ ኣካላቶም ብጭካነ እናተመዝሓቐ ሂወቶም እናተቐዘፈ
ከም ብላይ ኣቕሓ ዝጎሓፉ ዘለዉ፣ ናይ'ቶም እናረኣዩ እናሰምዑ፡ ኣብ ዝኣረጋ ጀላቡ እናተሰቕሉ፡ ማእከላይ ባሕሪ
ክሰግሩ ክብሉ ጥሒሎም ዝቕዘፉ ዘለዉ መንእሰያት፣ ኣደታት፣ ዕሸላትን ህጻውንትን ቀንዲ ተሓታቲ እዩ።
ብኣጠቓላሊ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ልዕሊኦም ኣንጸላልዩ ዘሎ ናይ
ብርሰትን ምብትታንን ሓደጋ ቀንዲ ተሓታቲ ምዃኑ፡ ኣይኮነንዶ እቶም ግዳያት ኤርትራውያን፡ ኣብ ውድብ ሕቡራት
መንግስታት፡ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝመዘዛ መርማሪት ኮምሽን'ውን፡ ብኣማኢት ጭብጥታት ኣሰንያ፡ ነቲ ካብ
ማሕበረ ሰብ ዓለም ክሕባእ ዝተፈተነ፡ ሰይጣናዊ ባህርያትን ተግባራትን ፋሽስታዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ኣቃሊዓቶ ኣላ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ነቲ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምሕረቱ ዘሎ ውጹዕ ህዝቢ፡ እናረኣየ ክዓውር፣
እናሰምዐ ክጸምም፣ ዝሓስብ ኣእምሮ እናሃለዎ ክድንቁር፣ ዝተባሃሎ ጥራሕ ዝደግም፡ ሂወት ዘለዎ ግኡዝ ኣቕሓ
ክኾነሉ ዝደልዮ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ዓይኑ ብጨው ተሓጺቡ ፎቖዶ ሃገራት እናዞረን ገዛ-ገዛ እናዃሕኮሐ፡ “ግህሰት
ሰብኣዊ መሰላት ኣይወረደናን፡ ብቑጠባዊ ጸገም ኢና ተሰዲድና እናበልኩም ፈርሙ” ኢሉ፡ ኣፈራሪሁ ዝኣኻኸቦ ናይ
10ተታት ኣሽሓት ሰባት ፌርማ ሒዙ፡ “ካብ'ቲ ሓጥያት ብጹእ እየ'' እናበለ ዓይኒ መርማሪት ኮምሽን፡ ሰብኣዊ
መሰላት ኣብ ኤርትራ፡ ከንቁር ዘይሓንኽ ናይ ቀትሪ ሽፍታ እዩ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ብሽም ምድላው መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ነጻነት ኤርትራ፡ ካብ
ፈለማ ምጅማር ሓድሽ ዓመት 2016 ጀሚሩ፡ ንሓሙሽተ ወርሒ፡ ቀልቢ ህዝብታት ኤርትራን ማሕበረ ሰብ ዓለምን
ክጥምዝዝ፡ ኣብ ሰፊሕ ወፈራ ተጸሚዱ ሓግዩ። ክቡራት ዕላማታት ነጻነት ጨውዩ፡ ንህዝብታትና ብጭካነ ቁልቁል
ኣፎም ክድፍኡ ከም ሕሱም እናሸቀለ እንከሎ፡ ኣብ ጽላል ጅግንነታዊ ነጻነታዊ ተጋድሎ ህዝብታትና ተሓቢኡ
ሓጥያቱ ክኽውል ምሒር ክልህልህ ተራእዩ። ብሽም ኣዋጅ ምቕያር ባጤራ ናቕፋ፡ ኣብ ኢድ ህዝቢ ዝጸንሐ ገንዘብ
ኣራርዩ ኣብ ባንካታቱ ሾጕሩ ተቶኮብቲ ገይሩዎም ከብቅዕ፡ ብምኽንያት በዓል ነጻነት፡ ዕድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ
ዘናውሓሉ ዲፕሎማስያዊ መኽሰብ ክምእርር፡ ከብዲ ህዝብታትና ብጥሙዩ፡ ሚልዮናት ገንዘብ ኣፍሲሱ እዩ። እነሆ
ድማ ሎሚ፡ ብሽም መዓልቲ ሰማእታት፡ ነቶም ሕድሮም ዝጠለሞም፣ ሓድጊ ዝኾኑዎም ደቆም ከይተረፈ፡ ኣብ
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ኲናት፣ ምድረ በዳን ባሕርን ክሃልቁ ዝፈረደ ጨካን ስርዓት፡ ኣብ'ዚ መዓልቲ'ዚ፡ ብሽም ጀጋኑ ሰማእታት ንብዓት
ሓርገጽ እናነብዐ፡ ክምሕልን ክጥሕልን ዝሓንኽ ኣይኮነን።
እንተኾነ ግን ሎሚ፡ ከም ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ኣይኮነን፤ ሎሚ ህዝብታት ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ መላእ ማሕበረ
ሰብ ዓለም'ውን፡ ናይ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን መጋበርያታቱን ጨካነን ግፍዕን፡ ዘውረዱዎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን፡
ኮለል ኢሉ ኣብ ዝተራእዮም ታሪኻዊ እዋን ኮይና ኢና ን20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ንዝክራ ዘለና። ሎሚ፡ ርእሰ
ፋሽስት ኢሳይያስን ወይጦታቱን፡ ብሽም ሰማእታት ክምሕሉን ክጥሕሉን እንተፈተኑ'ውን፡ ኣብ ልቢ ህዝብታትና ጥብ
እትብል ምድንጋጽ ይኹን ርህራሄ ኣብ ዘይረኽቡሉ እዋን እያ ትበዓል ዘላ፡፡ ብውሽጦም ብመንፈስ ተስፋ ምቑራጽ
ተወሪሮም ብዝላሕተተ ድምጺ፡ ዝደጋግሙዎ ማሕላን መብጽዓን ዘፍስሱዎ ንብዓትን፡ ኣብ ባይታ ተዘሪኡ ዘይቦቁል፡
ከም ሃፋ በኒኑ ኣብ ዝተርፈሉ እዋን እያ ትበዓል ዘላ።
ሎሚ፡ ንዝተጠለሙ ዕላማታትን ሕድሪ ሰማእታትን፡ ሰንደቕ ዲሞክራሲ ክብ ኢቢሉ ዝቃለስ ደላይ ለውጢ ኤርትራዊ፡
ርእሱ ኣቕኒዑ፡ ም ልኪ ይኣክል! ግህሰት ሰብኣዊ መ ሰላት ደው ይበል! መ ላኺ ኢ ሳይያስ ናብ ፍርዲ
ይቕረብ! እሱራት ፖ ሎቲካ ብዘይ ቅድመ ኩነት ይፈትሑ ! ስልጣን ንህዝቢ ይረከብ! ...ወዘተ ዝብሉ ወርቃዊ
ጨርሖታት እናንበልበለ ኣብ ልዕሊ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ወሳኒ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ዝዓትረሉ ታሪኻዊ ወቕቲ
ኮይና ነብዕላ ዘለና ዕለት እያ።
ናይ ሎሚ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት፡ ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን፡ ውጽኢት ዝተናውሐን መሪርን ዲሞክራስያዊ
ተጋድሎኦም፡ ኣብ ባይታ ጭቡጥ ፍረ ክርእዩ ዝጀመሩሉ እዋን ክኸውን እንከሎ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ህግደፍን
ድማ፡ ኣብ ናይ 25 ዓመታት ዕድመ ስልጣኖም ዝፈጸሙዎም ግፍዕታት ኩልዕ ኢሎም እናተራእዩ፡ ኣብ ቅድሚ
ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ ዘለዎን ጸረ-ሰብኣዊ ፍጡ ር ገበነኛታ ት ምዃኖም ዝተቓልዑሉ፡ ሕግን
ሕጋውነትን ሰዓርቲ ምዃኖም ጎሊሁ ዝረኣየሉ እዋን ኮይና ነብዕላ ዘሎና ክብርቲ ዕለት እያ።
ሎሚ፡ ናይ 25 ዓመታት ዕንደራን ገደብ ኣልቦ ጭካነን ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ኣረሜናውያን ልኡኻቱን ጸሓዮም
ትዓርበሉ፡ ንመላእ ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ነቶም ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ዝተቓለሱላ ሓይልታት
ለውጢ ድማ ብፍላይ፡ መንቋሕቋሕታ ብርሃን ዝርእዩሉ እዋን እዩ፤ ብምዃኑ'ውን ዲፕሎማስያዊ ዓወታትና ብዝበለጸ
ንምድማቕ፡ ኣብ'ቲ ኣብ ጀነቫ-ስዊዘርላንድን ካልኦት ሃገራትን ከባቢታትን ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ፡ ንጸብጻብ
መርማሪት ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝድግፍ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ብኹሉ ዓቕምታትና ብምስታፍ፡ ርእሲ
ህግደፋውያንን ዕሱባት ናይ ግዳም ደገፍቶምን ብምድናን፡ ልዕልነት ደለይቲ ለውጢ፡ ክብ ኢሉ ክረአ፡ ጻዕርታትና
ክነዛይድ፡ ብሽም እዛ ክብርቲ መዓልቲ ሰማእታትና ንጽውዕ። ውድብና ሰደግኤ፡ ከም ወትሩ፡ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ
ህዝብታትና ተዓዋቲ ኮይኑ ክወጽእ፡ ኣብ ኩሉ መዳይ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ንምቅላዕ፡ ብዘለዎ
ዓቕሚ ክጽዕት፡ ከም ወትሩ ድሉው ምህላዉ የረጋግጽ።
ናይ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ላግጽን ኣሽካዕላልን፡ ኣብ ልዕሊ ጀጋኑ ሰማእታትና ከብቅዕ እዩ። ክብሪ
ጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ፡ ኣብ ክሊ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓትና ንዘላኣለም ደሚቑን ኣጉላዕሊዑን ክነብር እዩ።
20 ሰነ መ ዓልቲ ሰማእታ ት ኤርትራ፡ ንዘላኣለም ተኸቢራ ትንበር!!
ው ድቀት ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን ኮራኹ ሩን!!
ዝኽርን ክብርን ንኩሎም ጀጋኑ ሰማእታ ትና!!
ፖ ሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡
20 ሰነ 2016

W ebsite: - www.merho.net
admin@merho.net

E-mail:- webmaster@merho.net or
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