ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ስውኣትና
ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ
20 ሰነ፡ ንመላE ህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ደቁን ፍሉይ ዝኽሪ ዘለዋ Eለት’ያ፡፡ ኣብ መስርሕ
ዝተናወሐ ጸረ-ባEዳዊ ነጻነታዊ ሰውራናን ኣብ ህልው ጸረ-ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ኣብ
ዝካየድ ዘሎ ደሞክራሲያዊ ተጋድሎና፡ በጃ ህዝቦምን ሃገሮምን ክብርቲ ህይወቶም ዝወፈዩ
ሰማEታትና Eንዝክረላ ረዛን Eለት’ያ፡፡ ሎሚ 20 ሰነ 2017 ኣብ ኣዝዩ ተሃዋሲ መድረኽ
ብምህላውና፡ ኪኖ ግዚያዊ ብድሆታትና ንሰማEታትና ዘሎና ሓበን ብዝኽሪ፣ መብጽዓታቶም
ንምትግባር ድማ ብግብሪ፡ ከምዝተዓጠቕና ነረጋግጸሉ ታሪኻዊ Eዋን’ዩ፡፡
ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ኣንጻር ባEዳዊ መግዛEታዊ ቃልሲ ይኹን ኣብ ህልው
ደሞክራሲያዊ ተጋድሉU፡ ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ሕልሚ ክልተ-ወለዶታት ኤርትራ ክውን
ንምግባር፡ ካብ ክልቲU ጸወታታት ብዘይ ብሄራውን ሃይማኖታውን ኣፈላላይ Eልፊ ኣEላፍ
ፍንጫሕ መሰንገሉ ቀያሕትን ጸለምትን ደቁ መስዋEቲ ተበጅዮምሉ’ዮም፡፡ Eዞም ንህዝብን ሃገርን
ዝሓለፉ ሰማEታት፡ ኣብ ዝኣምንሉ Eላማ ግንባሮም ንዓረር ብምሃብ ክብጀዉ Eንከለዉ፡
ብመስዋEቶም ዝርህዎ ህዝብን ሃገርን ብምምEዳው፡ ንEሸል EድሚOም ከይበቐቑ፡ ሓለፋ ሰቦም
ከይተጸበዩ፡ ሕድሮም ጥራይ ተላብዮም Iዮም ሓሊፎም፡፡ መርኣያ ናይ’ዚ፡ Eቲ ካብ ፍጹም
ህዝባውነትን ንቑሕ ፖለቲካዊ ብስለትን ወጻI ክሕሰብ ዘይክEል፡ ትEምርቲ ጽንዓትን ቃልስን
ዝኾነ ህቡብ ጭርሖ ሰማEታትና “ኣነ ክስዋE ንስኻ ጽናሕ” ዝብል ሰውራዊ መልEኽቶም ምዝካር
Eኹል’ዩ፡፡
ስለዝኾነ ድማ’ዩ፡ ህዝብታት ኤርትራ ከም ህዝቢ ብሓደ ቃልን ትርግታን 20 ሰነ መዓልቲ
ሰማEታቱ ክዝክር Eንከሎ ሓበኑ ብዝኽርታቱ፡ ደበሶም ከኣ ብተግባር ንምግላጽ፡ ከም ሽምዓ
መኺኾም ብርሃኑ EናማEደዉ ንዝሓለፉ፡ ሽምዓ ወሊU ቃል-መብጽEU ብምሕዳስ ወትሩ ብፍሉ
ድምቀት ዝዝከሮም፡፡
ብኣንጻሩ፡ መቓብር ሰማEታትና ተሳጊሩ፣ ኣብ ሕቑፊ ህዝብታት ኤርትራ ተዓቑቡ፣ ብጭርሖ
ሃገራዊ ነጻነት ተኸዊሉ፡ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ዝደየበ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡
ህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ደቁን ንሰማEታቶም ዘለዎም ዓሚቕ ፍቕርን ጽኑE ማሕላን ወትሩ
ምስ ባህረረ’ዩ፡፡ ኣብ ቦኽሪ 20 ሰነ ፋሽስታዊ ናይ ጥፍኣት ኣዋጁ ብምEዋጅ፡ ንሰማEታትና ዘለዎ
ክብሪ ብምርኻስ፡ መብጽዓታቶም ብሰንጣቕ ብምጽራር ጉልባቡ ክቐልE ዝጀመረ ገና ኣብ ንEዲ
ሕጹኖቱ Eናሃለወ’ዩ፡፡ ንውEለት ሰማEታትና ይኹን ውጉኣት-ሓርነት ከም ተራ ፍጻመ፡ ብገንዘብ
ተሚኑ ጋር-ነብሲ ክኸፍል Eንከሎ፡ ካብ ባህሪU ዝነቅል ናይ ክሕደቱ ጽUቕ መግለጺ’ዩ፡፡ በዚ
ኣቢሉ፡ ኣብ መስርሕ ህዝባዊ ተጋድሎና ተጸንበሩ ግቡU ዝፈጸመ፣ ዝሰንከለ ይኹን ብመስዋEቲ
ዝሓለፈ ኣኽብሮት ብምንፋግ ሃገራዊ ሞቆሚያታትናን ዝህነጹሉ ስነ-ኣEሙራዊ ክብርታት
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ክሃርሞም ኣንቂዱ ተበጊሱ፡፡ ሎሚ ካብ ዝተጋደለ ዘውደልደለ ካብ ዝብል ቄናን ተበላጺ-ሞጎት
ክሳብ ንመስተንክራዊ ተጋድሎ ህዝብታትናን ሰውርUን፤ ክብሪ ሃገራዊ ነጻነትና፣ ውEለት
ሰማEታትናን ዝፈታተን ኣረኣEያተት ክስEርር ዝጅምር ዘሎ፡ መሰረቱ Eዚ ናይ ፋሽስታዊ ስርዓት
Iሳይያስ/ህግደፍ ማሕበራዊ-ምህንድስና ውጥን’ዩ፡፡ ሓደግU ከኣ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን
ኤርትራ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብርሰት፡ ክብርታትናን መቆሚያታትናን ዝብሕጉግ፡ ንብርሰትና
ዘቀላጥፍ ስነ-ኣEሙራዊ ኲናት’ዩ፡፡
ሎሚ 20 ሰነ ክነብEል Eንከሎና፡ ከም ሓድሽ ተርEዮ ዝለዓል ዘሎ Eዚ ዝንባለ’ዚ፡ ብዘይምሕረት
EናቃላEና ብጽንዓት ተቓሊስና ክንስEሮ ዝግባE ምዃኑ ሓደ መዳይ ናይ'ቲ ትኹረት ዘድልዮ
ፍሉይነት’ዩ፡፡ ካብ'ዚ ብተወሳኺ፡ ከም መቐጸልታ’ቲ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ኣብ ልEሊ
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ፈጢርዎ ዘሎ ሓደጋ ዝርከበሉ ተሃዋሲ ኩነትን፡ ንመኸትU ዝግበር ዘሎ
ዘይመጣጠን ግብረ-መልስን ኣብ ጸብጻብ ብምEታው፡ ዘየዳግም ምላሽ ንምሃብ ታሪኻዊ ግቡEና
ንምፍጻም ድልውነትና ከነረጋግጽ Eንጥለበሉ መድረኽ’ዩ፡፡
ህልው መድረኽ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ኣብ ከቢድ
ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተሳጢሖም፤ ሰብኣዊ ክብርታቶምን ደሞክራሲያዊ መሰሎምን
ተጋሂሱ፤ ህላዊOምን ቀጻልነቶምን ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ምህላዉ ዓለም-ብዓለማ Eትምስክሮ ሓቂ’ዩ፡፡
ኤርትራውያን ዜጋታት፡ ኣብ ብቀስበን ኣብ ዝባኖም ዝተጻEነ ኣርUት ጊላዊ ህይወት ካብ ምውቕ
ማይቤቶም ኣመዛቢልዎም፣ ብቃፍላይ ናብ ስደት ክውሕዙን ብጅምላ ግዳያት ህልቂት ክኾኑን
ዝረAየ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ፡ ጉዳይ ኤርትራውያን ኣጀንድU ካብ ዝገብሮ ሓግዩ’ዩ፡፡ ባይቶ
ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመዘዛ ኣጻራይት ኮሚቴ፡ ኣብ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ
ንካልኣይ ግዜ “ላEለዎት ሲቪላውን ወተሃደራውን ሰበ-ስልጣናት ኤርትራ፡ ብመደብ ግህሰት ኣንጻር
ሰብኣውነት” ምፍጻሞም ብጸብጻብ ኣሰንያ መደምደምታ ብምቕራባ፡ Eቲ ጥርዚ ገበናት ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ/Iሳይያስ ብዘየማትE ዘመላኽት’ዩ፡፡
ካብ’ዚ ብተወሳኺ፡ ማሕበራዊ ሰረቱ Eናነሃለ ዝመጸ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ Eድመ
ፖለቲካዊ ስልጣኑ ንምውሓስ፡ ንግዳማውያን ሓይልታት ክEሰብ፣ ካብ ሓደ ጎይታ፡ ናብ ካልE
ጎይትU ብዋጋ ህዝብን ሃገርን ብምሕዳር፡ ብኩቡር መስዋEቲ ንዝተረኽበ ሉኣላዊ መሬታዊ
ግዝኣት ኤርትራ ብዶላራት Eናሸንሸነ የማስሖም ኣሎ፡፡ Eዚ ፖለቲካዊ ጥፍሽና ፋሽስታዊ ስርዓት
Iሳይያስ/ህግደፍ ዝወለዶ ተገላባጢ መርገጻት፡ ሎሚ’ውን ንዞባና ብሓፈሻ ንሃገርናን ህዝብናን ከኣ
ብፍላይ፡ ኣብ ሓድሽ ወጥሪ ክትሽመም ጌርዋ’ዩ፡፡ ሰሪ’ዚ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ቁማር፡ ኣብ ቅድሚ
ህላወን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ደጉልዎ ዘሎ ሓደጋ፡ ብቀረባ ንኤርትራ ዓውዲ
መነሓንሒ ዓረባዊ ልEልነት ክትከውን ዝገበረ ክኸውን Eንከሎ፡ ብናይ ርሑቕ ድማ ንዙሕነታዊ
ክውንነት ህዝብታትናን ሓባራዊ ስሙር ቀጻልነቶምን ኣብ ሓደጋ ዘEቱ፡ ድቂ-ጥሩፍ ምንቅስቓሳት
ክቋጽር ኣፍደገ ዝኸፍት ኮይኑ’ሎ፡፡ Eዚ “ብድሕረይ ዳንዴር ኣይትብቆላ” ዝብል Eንስሳዊ ሕሳባት
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ብኣግU መግትI Eንተዘይተጌሩሉ፡ ከምቲ “ዓሻ ዝተኸሎለባም ነይነቕሎ” ዝበሃል ንህላወን ቀጻልነትን ህዝብ ሃገርን ኤርትራ ዝህድድ ሓደጋ ዝሓቖፈ
ብምዃኑ፡ ንምEጻፉ ዝካየድ ምርብራብ ፍሉይ ትኽረትን ህጹጽ ምላሽን ዘድልዮ’ዩ፡፡
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ውድብና፡ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ
ስውኣትና ዘሕልፎ መልEኽቲ Eንተሃሊዩ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ቀንድን ብሕታውን
ደመኛ ጸላI ህዝብታት ኤርትራ’ዩ፡፡ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ መስርሕ ነጻነታዊ ተጋድልOም
ብክቡር ዋጋ መስዋEቲ ዝሃነጽዎ ሃገራዊ ክብርታት ብምህራም፡ ሃገራዊ ሓድነቶም ብዝተፈላለዩ
ናይ ፈላሊኻ ግዛE ስልትታት Eናዘረገ፡ ስሙር መኸተOም ብምልማስ፡ ንሓደጋ ብርሰትን
ምብትታንን ብምስጣሕ፡ Eድመ-ስልጣኑ ንምንዋሕ በብግዚU ዝኣልሞም ውዲታት፡ ብንቕሓት
ምምካት፡ ንሰውኣትና ዝኣተናዮ ማሕላ ኣብ ምኽባር ገዛI መለለይና ክኸውን ኣጥቢቑ
የተሓሳስብ፡፡ ውድብና፡ ንሰማEታትና ዝኣተዎ ቃል፡ በዚ ታሪኻዊ Eለት ብምሕዳስ፡ ንቡዝሕነታዊ
ኣካውና ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ጸብጻብ ዘEተወ፣ ንተባራEቲ መድረኻዊ ሕቶታት ብግቡE
ዝምልሽ፣ ቀንዲ EላምU ዝተበታተነ ሓፋሽ ኣብ ዙሪU ብምEሳል ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት
Iሳይያስ/ህግደፍ ስሙር መኸተ ንምክያድ ዝዓለመ፣ ኣብ ቅኑE ናይ ቃልስን ሓድነትን መርሆ
ዝስረት ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ምምስራት ፖሊሲU፡ ንህልው ውሽጣውን ግዳማውን
መልክዓት ዘለዎም ሃገራዊ ግድላትና ኣብ ምፍታሕ ዘለዎ ብቕዓት ዳግም ብምርግጋጽ ንምEዋቱ
ብጽንዓት ክቃለስ ምዃኑ የረጋግጽ፡፡
ª ቅኑE መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ንጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንEወት Iና!!
ª 20 ሰነ፡ Eምነ-ኩርናE ሃገራዊ ክብርታትን ምንጪ ጽንዓትናን’ያ!!
ª ዘልኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑና ሰማEታት!!
ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/
20 ሰነ 2017
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