ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ስሙር መኸተና ይደንፍE!
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታት ኤርትራ፡ ን25 ዓመታት መመላEታ ዝፈጸሞ ሰፍ ዘይብል
በደል፡ ንቕርዓት ኤርትራ ሰጊሩ: ኣብ ኣህጉራዊ መጋባEያታት “ኣብ ልEሊ ሰብኣዊ ፍጡር ዝተፈጸመ ገበን” ተሓታቲ
ምዃኑ ተነጺሩ’ሎ፡፡ በዚ ገበን’ዚ ዝሕተቱ ላEለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ሓይልታት ጸጥታን ሃገራዊ ድሕነትን
ብዘየማትE ተነጺሮም፡ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ዝጽውE Eማመ ቀሪቡ’ሎ፡፡
ብርግጽ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ዝሕተተሎም ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎም ገበናት ዝፈጸመ፡ የEዳዉ ብደም
ዝጨቐወን ብጥልመት ዝሕተትን ናይ በጋሚንዶ ጃንዳ’ዩ፡፡ በዚ መንጽር፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ
ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ “ብገበን ኣንጻር ሰብኣዊ ፍጡር” ክኸሰስ ምዃኑ ሓደ ዓብይ ትርጉም ዝወሃቦ ምEባለ ጌርካ
ክውሰድ ይከኣል፡፡ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ፈጺሙዎ ምስ ዘሎ በደላትን ኣውሪዱዎ ዘሎ ሓደጋታትን ግን፡ Eዚ
ዝተኸሰሰሉ ገበን ከፊላዊ’ዩ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ብሓደ ሸነኽ ንግሩህ ሃገራዊ ስሚIታት ህዝብታትና ብምብላጽ፡ በቲ ካልE ሸነኽ ከኣ
ኣብ ሕሉፍ ጅግንነታዊ ተጋድሎ ሰውራና ተሓቢU፡ 25 ዓመታት መመላEታ ህዝብን ሃገርን ንሓደጋ ብርሰትን
ምብትታንን ክኖቑቶም ምጽንሑ፡ ሕሉፍ ተሞኩሮና ህያው ምስክር’ዩ፡፡ Eዚ ንህልውናን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን
ኤርትራ ዝደናደን ዘሎ ፋሽስታዊ ሓደጋ፡ Eምቆቱን ስፍሓቱን ኩለ-መዳያዊ Eዩ፡፡
Eዚ ደመኛ ጸላI ህዝብታት ኤርትራ ዝኾነ ስርዓት’ዚ፡ ካብ ወጋሕትU ንቡዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ብኣዋጅ
ኣብ ሕቶ ኣውዲቑ፡ ንወሳኒ ተሳትፎOም ብምEፋን፡ ኩሉ-መዳያዊ ጸጋታት ሃገር ገቢቱ፡ ብዋጋ መስዋEቲ ብሉጻት
ደቆም ንዝዓተርዎ ሓርነት ብምንፋግ፡ መሪር ፖለቲካዊ ዓፈናን ቅንጸላን ዝፈጸመ ገበነኛ ስርዓት’ዩ፡፡ ኣብ መስርሕ ጸረባEዳዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ብክቡር መስዋEቲ ዝተነድቀ ሃገራዊ ሓድነት ብምብሕጓግ፡ ኣብ ድሕረታት
ተሓቢU፡ ብከፋፊልካ ግዛE ፖሊሲU ፍልልያት Eናባለሐ፡ ትስፉው መጻI ህዝብን ሃገርን ዘህጎገ ስርዓት’ዩ፡፡ Eዚ
ስርዓት’ዚ፡ ብረዚን ዝኽርታትን ክቡራት Eላማታትን ንዝግለጹ ሃገራዊ በዓላትና ብምጅላሕ፡ ንኣራዊታዊ ምስሉ
መጋየጺ፡ ብሕሱር ፕሮፓጋንዳዊ ወፍርታቱ ከራኽሶምን መናውሒ Eድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ክብል፡ ንባህርያዊ
ትርጉሞም ዝተጋሰሰ ጠላም ስርዓት’ዩ፡፡ ብኣጠቓላሊ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ ንኤርትራዊ ሃገራዊ
ክብርታት ክንህል ዝገበረ፡ ኤርትራዊ ጭዋ ባህልን መለለዪታቱን ዝበረዘ፡ ብሕታዊ ሓደጋ ስሙር ኤርትራዊ
ሃገራውነት’ዩ፡፡
ስለዚ Eዚ ስርዓት’ዚ፡ ማEረ’ቲ ታሪኽ ይቅረ ዘይብሎ ኩሉ መዳያዊ ገበናቱ፡ ግቡE ህዝባዊ ፍርዲ ክወሃቦ ዝግባE፡
ደመኛ ጸላI ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ’ዩ፡፡
ህዝብታት ኤርትራ ብስሙር ቅልጽሞም ነዚ ስርዓት’ዚ ክፋረድዎ ዘብቅOም ሚስጢር ዓወት፡ ንብዙሕነታዊ
ክውንነቶም ብጸጋ ዝቕበል፣ ስሙር ሃገራዊ ሓድነቶም ዘውሕስ፣ ብጅግንነታዊ ተጋድሎOም ዘረጋገጽዎም መኽሰባት
ብምEቃብ፡ ኣብ ዙርያ ቅኑE ራEይ፡ ንቑሕን ወሳንን ሱታፌOም ብምርግጋጽ፡ ዋናታት ሃገራዊ ጉዳዮም ብምዃን፡
ንመንኮርኮር ታሪኽ ምስ ዝቕልስዎ’ዩ፡፡ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ፡ ደሞክራሲያዊ
ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ወሳንነት ሓፋሽ ብዘረጋግጽ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ብዘተኣማምንን ንምውሓስ ኣብ
ዝካየድ ተጋድሎ፡ ሎሚ’ውን ከም ትማሊ፡ ብጅግንነታዊ ተጋድሎና ዘረጋገጽናዮ ሃገራዊ ነጻነት ብምEቃብ፡ ሰንደቕ
ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ዝሰረቱ ስሙር ናይ ቃልሲ ጽንዓትን መኸተን ክብ ብምባል፡ ካብU ዝጥለብ ኩሉ
ከማልE ድልው'ዩ፡፡
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