ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት 20 ሰነ 2014 መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡
ብሰደግኤ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ
20 ሰነ፡ ሕቶ ሃገራዊ ነጻነት ኤርትራ ንምምላስ፡ ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ-ዘመን ኣብ ዝተኻየደ ሰላማውን ዕጥቃውን
ቃልሲ፡ መተካእታ ንዘይብላ ብልጽቲ ህይወቶም ዋጋ ሓርነት ንዝኸፈሉ ጀጋኑ ሰማእታትና ብኽብሪ እንዝክረላ ዕለት
እያ። ከምኡ'ውን ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ንዝተጠለሙ ዲሞክራስያዊ ዕላማታት ህዝብታትና ንምዕዋት
እናተቓለሱ ኣሰሮም ንዝሰዓቡ፡ ናይ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ስውኣትና፡ ንዘቐበሉና ሽግ ሓርነትን ዲሞክራስን ኣብ
ምዕራፉ ንምብጻሕ፡ መብጻዓና እንሕድሰላ ክብርቲ ዕለት’ያ፡፡ ስለዝኾነ ድማ፡ እዛ ዕለት’ዚኣ ኣብ መላእ ህዝብታት
ኤርትራን ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾኑ ሓይልታቱን፡ ረዚን ትርጉም ዘለዋ ዕለት’ያ፡፡
ብርግጽ፡ ህዝብታት ኤርትራን ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጥን፡ ንሰማእታቶም ዘለዎም ክብሪ ዓሚቕን ልባውን
ምዃኑ ወትሩ ዘየጠራጥር እዩ፡፡ ምኽንያቱ ከኣ፡ ሰማእታትና፡ ብኣካልን ስጋን ፍንጫሕ-መሰንገለ ኩሉ ኤርትራዊ
እዮም፡፡ ብዕላማ ድማ፡ ምእንቲ ህልውን መጻእን ወለዶታት ኤርትራ ዝተበጀዉ፣ ንውልቃውነት ሲዒሮም ሃገራውን
ህዝባውን ኣተሓሳስባ ብተግባር ዝመሃሩ፣ ብዋጋ መስዋእቶም ኤርትራዊ መንነትን ሃገራዊ ክብርታትን ዝሃነጹ፣
ዘይስገር ንዝመስል መስገደል ብምስጋር፡ ንትስፉው መጻኢ- መድረኽ ዝሃንደሱ፡ መዘና ኣልቦ ሰብ-ውዕለት ኤርትራን
ኤርትራውያንን እዮም፡፡ በዚ መንጽር’ዚ፡ 20 ሰነ ካብ ካልኦት ሃገራዊ በዓላትና ፍልይትን ጸብለል ዝበለትን ዕለት’ያ፡፡
ናይ ሎሚ ዝኽሪ 20 ሰነ 2014 ከኣ፡ ካብ'ቶም መዘናታታ ዝተፈለየትን ኣብ ኣዝዩ ፍሉይ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ
እትጽንበል ዘላ ዕለት’ያ፡፡
ብሓደ ገጽ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ዝሓለፉ 23 ዓመታት ዕድመ ስልጣኑ፡ ብሰንኪ ዝተኸተሎ
በሓትን ኣግላልን ፖሊሲታት፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ዝተሳጥሑሉ እዋን እዩ።
ብኸቢድ መስዋእቲ ዝተሃነጸ ሃገራዊ መቖሚያታትና ተባሕጊጉ፡ ማሕበራዊ ክብርታትና ተበሪዙ፡ ቁጠባዊ ህይወት
ህዝብታትና ንሂሉ እዩ፡፡ ሃገር ብምልእታ ብዘይ-መብረ፡ ድኽነት ዝመቓርሓላ ሃገረ-ተመጽወቲ ዝኾነትሉ ኩነታት’ዩ
ዘሎ፡፡ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ዓሚቕ ፖለቲካውን ማሕበረ-ቁጠባውን ቅልውላው ዝተሸመመት፡ መጻኢ ብሩህ ተስፋ
ህዝብታታ ዝተኾልፈ፡ ከም ህዝብን ሃገርን ከኣ፡ ንቐጻልነቶም ዝህድድ፡ መጻኢኦም ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣተወሉ
ተኣፋፊ ሃገራዊ ኩነታት ኮይና ኢና፡ 20 ሰነ ነብዕላ ዘሎና፡፡
በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ፡ 20 ሰነ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ስደተኛታት ብምዃን፡ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ትበዓል
ብምህላዋ፡ ከም ኤርትራውያን መመሊሱ ዝደግስ ቁስልና ክንዝክር እትገብረና ዕለት'ውን’ያ፡፡ ብሰንኪ ፋሽስታዊ
ስርዓት ኢሳይያስ፡ ሃገሮም ምድራዊት ሲኦል ኮይናቶም፡ ካብ ዝፈትውዎም ስድራቤቶምን መረብ-ቤቶምን
ተመዛቢሎም፡ ውሑስ ህይወት ከናድዩ፡ ኣብ ምድረ-በዳታት ሰሃራን ሲናይን፣ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕርን
ሜዲተራንያንን ብጅምላ ዝሃለቑ ኤርትራውያን ስደተኛታት እንዝክረላ ዕለት’ውን እያ፡፡
እቲ ጠንቂ ስደትን ህልቂትን ንጹሃት ዜጋታትና ዝኾነ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ
እናሃለዉ፡ ብባርነታዊ ወፍርታቱ ቆሪኑ ብመጻኢ ዕድሎም ክቋመር፡ ካብ ሑቕፉ ምስ ወጹ ከኣ፡ ብሓሳረ-መከረኦም፡
ከም ምንጪ ኣታዊታቱ ክጥቀመሎም፡ ክሳብ ኣምዑት ከብዶም ዝሸይጥ ተራ በጋሚንዶ ብምዃን፡ ንዝቐደመ
ቁስልታትና ብግራጭ ዝጓዳእ ዕሉል ደመኛ ጸላኢ ህዝብን ሃገርን ምዃኑ ብተግባራቱ ኣመስኪሩ’ዩ፡፡ ካልእ
እንተተረፈ፡ መላእ ህዝብታት ኤርትራ መዓንጥኦም ክሳብ ዝቕረጽ ኣብ ዝጓሃዩሉ፡ ዓለም ብዓለማ ድማ፡ መኻፍልቲ
መሪር ሓዘኖም ምዃና ኣብ ዝገለጸትሉ እዋን፡ ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ ልዕሊ ግዳያት ላምፔዱዛ ዝፈጸሞ ክሕደትን፡
ሬሳታቶም ንቡር ቀብሪ ከይረክብ ምሕሳሙን፡ ጽዑቕ መግለጺ መንነት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ እዩ።

ሎሚ 20 ሰነ፡ ኣብ ነኽብረሉ ዘሎና ህሞት፡ በዞም ድርብ ዝኽርታትን ረዚን ሃገራዊ ትርጉሞምን ክንጽንብላ
እንኮለና፡ ነፍሲ-ወከፍና ክንስከሞ ዝግባእ ድርብ ታሪኻዊ ሓላፍነት ምህላዉ ክስቆረና ይህልዎ፡፡
ብርግጽ ከኣ፡ ኣብ’ዚ ፍሉይ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ'ዚ፡ ከም ህዝብን ሃገርን ንሰማእታትና ኣብ ንዝክረሉ እዋን፡ ሽምዓ
ወሊዕና “ቅሰኑ ሰማእታትና!” ክንብል ዘኽእለና ሞራላውን ሕልናውን ድፍረት ክህልወና እንተኾይኑ፡፡ ንህልው
ኩነታትናን ሓቝፉዎ ዘሎ ሓደጋን ብምዕጻፍ፡ ሕድሪ ሰማእታትና ክነውሕስ እንተኺኢልና ጥራይ’ዩ፡፡ “ቅሰኑ
ሰማእታትና” ክንብል ዘምሕረልና፡ ሰማእታትና ንዝሃነጹዎ ህዝባዊ ወገናውነትን ብሉጽ ሃገራዊ ክብርታትን ሓሊና፡
ኣብ ኣሰር-ዕላምኦም ጸኒዕና እንተተቓሊስና ጥራሕ’ዩ፡፡ ከም'ቲ ኣርባዕተ ሓላፍነታውያን መራሕቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ፡ ኣብ ዝሐለፈ ወርሒ “ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?” ብዝብል ዝዘርግሕዎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ፡
“ሓወይ/ሓፍተይ ኣበይ ኣሎ/ኣላ? ሃገረይከ ኣብ ምንታይ ኣላ?” ንዝብል ሕቶ ብግብሪ ክንምልስ ክንክእል ይህልወና፡፡
ካብ’ዚ ወጻኢ፡ ከምቲ “ድሕረይ ዳንዴር ኣይትብቆላ” ዝበለት እንሰሳ፡ ኣብ መስርዕ ፋሽስታዊ ስርዓት
ኢሳይያስ/ህግደፍን ናይ ጥፍኣት ኮለኛኡን ተወጢሕካ፡ ብሓሳረ-መከራ ህዝብታት ኤርትራ ምንጋድ ታሪኽ ዘይርሰዖ
ጸሊም ገበን ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ ንብል፡፡
መላእ ህዝብታት ኤርትራን ሓይልታት ደሞክራሲያዊ ለውጥን፡ ንዝኽሪ 20 ሰነ ብባህርያዊ ትርጉማ ንምጽንባል ኣብ
ዝሸባሸቡሉ ዘለዉ ወቕቲ፡ ኣብ ቦለኛ እሞ ድማ፡ ኣሰቃቒ ህልቂት ኤርትራውያን ኣብ ዘጋጠመሉ ቦታ፡ ኣብ
ኣፋፌቱን ኣብ ዓለማዊ ዝኽሪ ዕለቱን፡ ጓይላታት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ንምድማቕ ዝግበር ዘሎ ላዕልን-ታሕትን፡
ብዋዛ ዘይንሰግሮ ክሕደት ዝሕላገቱ፡ ፖለቲካዊ ዝሙት ብምዃኑ፡ ኣጥቢቕና ንኹንኖ፡፡ በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ’ዚ፡
ንጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራን ሕድርታቶምን ንምፍጻም፡ ካብ ልቢ ዝተግህ ኩሉ ደላይ ለውጢ፡ ነዚ ኣብ ቦለኛ
ዝጥጃእ ዘሎ ውዲት ንምፍሻል ክረባረብ ንጽውዕ፡፡ ተሪር ተቓውሞኦም ንምስማዕ ዝቃለሱ ዘለዉ ወገናትና ድማ፡
ኣጆኹም ኣብ ጎድንኹም ኣሎና ንብሎም።
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ንድርብ ዝኽርታት 20 ሰነ 2014 ክጽንብል እንከሎ፡
ንህልውናን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝህድድ ዘሎ፡ ናይ ብርሰትን ምብትታንን ሓደጋ ንምዕጻፍ፡ ኩሉ
ዓቕምታት ደሞክራሲያዊ ለውጢ ምጥማር፡ ኣማራጺ ከም ዘይብሉ ብምእማን እዩ፡፡ ካብ'ዚ ቅኑዕ መርሆ'ዚ
ብምብጋስ፡ ኣሰር ጀጋኑ ሰማእታትና ብምኽታል፣ ሕድሮም ንምውሓስ ዝቃለስ ኩሉ ፖሎቲካዊ ሓይሊ፡ ብክንድታ
ዓቕሙ ከበርክተሉ ዝኽእል ሰፊሕ መቃለሲ መድረኽ ክረክብ ኣለዎ ካብ ዝብል ጽኑዕን ዘይዕጸፍን እምነቱ፡ ኣንጻር
ኣግላልን በሓትን ኣረኣእያታት፡ ብጽንዓትን ብትብዓትን እናተቓለሰ፡ ሓቀኛ ረብሓታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ
ንምርግጋጽ፡ ኣብ ክሊ ሓባራዊ ዕላማታት፡ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ሓይልታት ተቓውሞ ንምምስራት ኣብ ዝካየድ
ቃልሲ፡ እጃሙ ከበርክት ምዃኑ፡ በዚ ታሪኻዊ ዕለት’ዚ ደጊሙ የረጋግጽ፡፡
ዘልኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!
ስደትን ሕሰማቱን ብምዕጻፍ፡ ኣብ መቓብር ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡
ደሞክራሲያዊት ኤርትራ ክንሃንጽ ኢና!!
ሕድሪ ሰማእታትና ኣይነዕብርን!!

ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ)
20 ሰነ 2014፡

