ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ውድባዊ መግለጺ ሰደግኤ፡
ብምኽንያት 20 ሰነ 2015 መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡
20 ሰነ፡
ጀጋኑ ሰማእታትና ብኽብሪ እንዝክረላ፡ ብመንፈስ ምስኦም ተራኺብና ዓሚቕ ዘተን ምምኽኻርን
እንገብረላ፡ ዝተጠለሙ ዕላማታቶም ንምዕዋት ቃልና እንሐድሰላ ዕለት እያ። ብርግጽ፡ መተካእታ ዘይብላ ሂወቶም፡
ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝተበጀዉ ሰማእታትና፡ ኣብ ሓንቲ ዕለት ጥራሕ ተዘኪሮም ዝተርፉ ኣይኮኑን። ወትሩ
ካብ ኣእምሮና ዘይወጹ ሓወልቲ ዝተኸልናሎም መዘና ዘይርከቦም ብጹኣት እዮም።
ኣብ'ዚ ክቡር መዓልቲ'ዚ ኮይና፡ ሰማእታትና ብዓሚቕ ሕልና ክንዝክሮም እንከሎና፡ እታ ንዝኽሮም፡ እዛ ዕለት'ዚኣ
ዝተሰመየትሎም ጀጋኑ፡ ዝተሰውኡሉ ዕላማ በርዒሉ ምትራፉ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ዘበነ ስልጣን ፋሽስታዊ ስርዓት
ህግደፍ፡ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት በብእዋኑ ኣሰሮም ዝስዕቡ ዘለዉ ዕጽፍታት ሰማእታት ምህላዎም ብዓሚቕ ሓዘን
ንዝክር። ናይ ሎሚ ሰማእታትና ካብ ዝሓለፉ ናይ ቅድሚ ነጻነት ጀጋኑ ስዉኣትና ፍሉይ ዝገበሮ፡ ገሊኦም ነቶም
ብህግደፍ ዝተጠለሙ ዕላማታት ህዝብታትና ንምዕዋት፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
እናተቓለሱ፡ ብጅግንነት ዝተሰውኡ እዮም፤ መዛሕትኦም ድማ፡ ጨካን ኣገዛዝኣ ህግደፍ ኣንጸርጺሩዎም፡ ኣብ ዓዶም
ምንባር ሓርቢቱዎም፡ ናብ ስደት እናምርሑ፡ ብሓይልታት ጸጥታ ህግደፍ፣ ብሸፋቱ በደዊን፣ ራሻይዳ፣ ብሃሩር
ጸሓይ ምድረ-በዳን ኣብ ማእከላይ ባሕርን ዝተቐዝፉ ሰማእታት እዮም።
20 ሰነ ዕለት ሰማእታት ኤርትራ፡ በቶም ከቢድ ዋጋ ዝኸፈሉ ግን ድማ፡ ፍረ ጻዕሮም ዝተጠለሙ ህዝብታት
ኤርትራን ተቓለስቲ ደቆም ጥራሕ ኣይኮነትን ትዝከር። ኣብ ልዕሊ እንግድዓ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ጀጋኑ
ተጋደልቲ ድማ ብፍላይ፡ ተሓንጊሩ ቤተ-መንግስቲ ኣስመራ ዝዓስከረ ፋሽስታዊ ጃንዳ ህግደፍ'ውን እያ።
ፋሽስታዊ ጉጅለ ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ሰማእታት ኤርትራ ይቕረ ዘይበሃሎ ጥልመት ፈጺሙ፡ ብሂወት ህዝብታትና
እናተቛመረ፡ ሃገርን ህዝብን ንዝኸፍአ ሓደጋ ብርሰት እናሳጥሐ እንከሎ፡ ብስም ጀጋኑ ሰማእታትና ንብዓት ሓርገጽ
እናነብዐ፡ ክምሕልን ክጥሕልን ዝውዕለላ ዕለት'ውን እያ። ስለዚ፡ ብሓደ ወገን ሰንደቕ ክብሪ 20 ሰነ ክብ ኣቢሎም፡
ዝበርዓኑ ዕላማታት ሂወት ክዘርኡ፡ ዝተጠለሙ ሕድሪ ሰማእታት ክድብሱ፡ ቃሎም ዘሕድሱ ህዝብታትናን ተቓለስቲ
ደቆምን፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ዓለም ብዓለሙ ዝፈለጦ፡ ብግህሰት ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ዜጋታት
ዝተኸሰሰ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝጨከነ ፋሽስታዊ ጉጅለ ህግደፍን መጋበርያታቱን፡ ዕድመ ስልጣኖም ክናውሑ ናይ
ሓሶት መብጻዓን ኣሰልቻዊ ዲስኩርን ዘስምዑላ፡ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ዝንጸባረቐላ ዕለት እያ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ብሓደ ወገን፡ ሃገር ብዘይ ቅዋም እናገዝአ፡ ፍትሒ ጨፍሊቑ፡ ማሕበራውን
ቁጠባውን ሂወት ረሚሱ፡ ህዝቢ ሃገሩ ራሕሪሑ ናብ ስደት ብዘይምቁራጽ ክውሕጅ ይገብር ኣሎ፤ ኣብ ምድረ-በዳ፣
ማእከላይ ባሕርን ብግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ዝተቐዝፉ ወገናት፡ ብኣዝማዶም ከይሕዘነሎምን ንቡር ቀብሪ
ከይረኽቡ ዝኸልከለ እዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ኤርትራ ደሴት ሰላም፣ ኣብ ማሕበረ ቁጠባ ርኡይ ምዕባለ
እናመዝገበት፡ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ተረጋግጽ ዘላ ሃገር ገይሩ ክኾሓሕላ ኣብ ዝግዕረሉ እዋን'ያ፡ 20 ሰነ
መዓልቲ ሰማእታት እነኽብራ ዘሎና። ብተወሳኺ፡ ዘሎናዮ ወቕቲ፡ ብሓደ ወገን፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡
ንኣሽሓት ዜጋታት ካብ መንበሪ ገዛውቶም ብምስጓግ፡ ብቡልዶዘራት ኣዕንዩ ንጸሓይን ኣሳሒታ ቁርን እናቃልዐ፡ በቲ
ካልእ ወገን ድማ፡ ሓድሽ ንድፊ ቅዋም ነዳሉ ኣሎና ብምባል፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ርኡይ ንዕቀትን ብደዐን
ዘንጸባርቐሉ እዋን'ውን እዩ።
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ወጻኢ ጉዳይ ምኒስተር ህግደፍ፡ ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቖመ፡ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ
መጽናዕቲ ዘካይድ ጉጅለ ዘዳለዎ ሰፊሕ ጽሑፍ ብምቅዋም፡ ዝዘርግሖ ዝጠፈሸ መግለጺ፡ ካብ ተሓታትነት ንምህዳም
ኣብ ዝህውትተሉ እዋን ብሓደ ወገን፡ ብዘይካ ጸቢብ ረብሓኦም ካልእ ክጥምቱ ዘይበቕዑ በሃማት ሓሻክሩን
ሰዓብቱን፡ ናይ ተቓውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ኣብ ዝጉስጉሰሉ እዋን ድማ በቲ ካልእ ወገን እያ ትበዓል ዘላ።
ብኣንጻሩ ድማ፡ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ደለይቲ ለውጢ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ
ዝርከቡ ድማ ብፍላይ፡ ነቲ ብጉጅለ መጽናዕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝተዳለወ፡ ሰፊሕን ዝርዝርን መጽናዕቲ ልባዊ
ደገፎም ንምግላጽ፡ ኣብ ከተማ ብራሰለስ ዉዕዉዕ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱን ዕምሪ ፋሽስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ንምሕጻር
ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ፡ ደገፍ መንግስታትን ማሕበረ ሰብ ዓለምን ክሓቱ፡ ሰፊሕ ምድላው ኣብ
ዘካይዱሉ ታሪኻዊ ናይ ምትሕንናቕ እዋን፡ እትኽበር ዘላ በዓል እያ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብህዝብታትና ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብመላእ ማሕበረ ሰብ ዓለም፡ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፣
ምጽናት ዓሌታት፣ ምስዋር ዜጋታት፣ ግፍዓዊ መቕተልቲ፣ ዘስካሕክሕ ማእሰርትን ንህልውና ሃገርን ህዝብን
ብዘስግእ ጽዑቕ ዋሕዚ ስደትን ....ወዘተ፡ ዝሕተት ገበነኛ ጉጅለ ምዃኑ፡ ብዘይጥርጥር
ዕርቃኑ ክወጽእ ኣብ
ዝኾነሉ እዋን እያ ትበዓል ዘላ። እዚ ኣወንታዊ ናይ ኣረኣእያ ምዕባለ'ዚ፡ ንዝበርዓኑ ህዝባዊ ዕላማታትናን ዝተጠለሙ
ሕድርታት ስውኣትናን ዳግም ክጥጥዑ፡ ኣብ እነካይዶ ዲሞክራስያዊ ተጋድሎ፡ ተወሳኺ ዓቕሚ ክንድርብ ዘብቅዓና
ምዃኑ ዘይሰሓት እዩ። በቲ ካልእ ወገን ግን፡ ጭቡጥ ኣካውናን ዓቕምን ሓይልታት ተቓውሞና፡ ምስ ህጹጽነትን
ተሃዋስነት ኩነታት ሃገርናን ህዝብታትናን ዝመጣጠን ብዘይምዃኑ ሓደግኡ ከቢድ ምህላዉ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ።
ህጹጻት መድረኻዊ ሕቶታት ህዝብታትና፡ ብሓላፍነታዊ መንፈስ ኣብ ምሓዝን ብቑዕ ግብረ መልሲ ኣብ ምቕራብን
ኣዝዮም ዘተሓሳስቡ ድኽመታት ኣብ ዝንጸባረቑሉ እዋን ኢና ንርከብ። ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ንሕና ሓይልታት ተቓውሞ
ኤርትራ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ብህጹጽ ምድሓን ዝብል መርሆ፡ ከም ማእከላይ ዕላማ
ተቐቢልና፡ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና ካብ ምቅላስ ወጻኢ፡ ካብ ታሪኻዊ ተሓታትነት ክንሃድም ዘይንኽእለሉ ኩነታት
ኢና ንርከብ። ስለዝኾነ'ውን፡ ኣብ መዓልቲ ሰማእታት 20 ሰነ ኮይና፡ ነብሰ ንስሓ ክንገብረሉን ጽኑዕ ቃለ-መሓላ
ክንኣትወሉን ዝግባእ ቀንዲ ዕማም፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰት ምድሓን ዝብል መርሆ ምዃኑ ክንግንዘብ
ይግባእ።
ካብ ዕንይንይን ሓሸውየን ከይንወጽእ፡ ተዓጢቖም ወፊሮም ዘለዉ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን ናይ
በለጽ ሓይልታትን፡ ብዘየናሕሲ ክንገጥሞምን ክንስዕሮምን ይህልወና። ካብ'ዚ
ወጻኢ ሕድሪ ሰማእታትና
እነተግብረሉ መንገዲ ስለዘየልቦ።
ኣብ'ዛ ንኹሎም ሰማእታትና እንዝክረላ ክብርቲ ዕለት 20 ሰነ፡ መላእ ደለይቲ ለውጢ ህዝብታት ኤርትራ፣ ሲቪክ
ማሕበራትን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን፡ ደው ኢልና ብዓሚቕ ሓላፍነታዊ መንፈስ ክነሰላስል፣ ንህጹጽ ጉዳይና ብልቦና
ክንመኽረሉ፣ ከም ህዝብን ሃገርን ህላውነትናን ቀጻልነትናን ዘረጋግጽ ተባዕ ስጉምቲ ክንወስድ፡ ጽኑዕ ቃለ መሓላ
እንኣትወሉ ዕለት ክኸውን ይግባእ ኢልና ንኣምን። ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ ክሊ ቅኑዓት መትከላዊ መርሆታት
ኮይኑ፡ ኩሉ ዓቕምታቱ ብቐዳምነት ህዝብን ሃገርን፡ ካብ'ቲ ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ
ከቢድ ሓደጋ ብርሰት፡ ብዘተኣማምን ንምግልጋል፡ ብዕቱብነት ክቃለስ ድሉው ምህላዉ ብኣጋጣሚ'ዚ ክቡር ናይ
ዝኽሪ ዕለት የረጋግጽ።
20 ሰነ፡ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ንዘልኣለም እናተዘከረት ክትነብር እያ!!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!
ዓወት ንህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ!!
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ
20 ሰነ 2015
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