ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ርእሰ-ዓንቀጽ፡

መŸተና ይዕዘዝ!!
ƒብ'ዞም ዝሓለፉ 24 ናይ ነጻነት ዓመታት፡ ƒብ ዕጹው ደምÅ ድምጽና …ይተሰምዐ፡ ሰብƒውን ዲሞŒራስያውን መሰላት ህዝብታትና …ም
ሕሱም Œዳሃኽ ጸኒሑ እዩ፡፡ ህዝብታትና Ãብ ሰብ ንታሕቲ Ãብ ግኡዝ ƒቕሓ ንላዕሊ ዝflነ …ርፋሕ ሂወት …ሕልፉ ጸኒሖም እዮም። ፍትሒ
ዝÅሃል ተሓሪሙዎም ብƒባላት ስለላን ጸጥታን ስርዓት ህግደፍ Œእሰሩ፣ Œቕጥቀጡ ደሃዮም Œጠፍእ Œቕዘፉን ጸኒሖም እዮም። ግን ድማ ዓው
ኢሉ ƒውያቶም ዘቃልሓሎም፡ ቃንዝኦም ዝሰምዓሎም …ይረŸቡ፡ 10ተታት ዓመታት ƒሕሊፎም። ህግደፍ ንኤርትራ ናብ ዓባይ ቤት
ማእሰርቲ ቀይሩዋ እናሃለወ፡ ናይ ጥይት ድምጺ ዘይስማዓላ ደሴት ሰላም ዝflነት ሃገር …ምዝሃነጸ እናተጃሃረ፡ ዓዘራ መደረ …ስምዕ ጸኒሑ።
እንተflነ ግን ን⁄ሉ ጊዜ ƒሎዎ …ምዝተባሃለ፡ ግህሰት ሰብƒዊ መሰላት ህዝብታትና፡ Ãብ ሓጹር ህግደፍ ፈንጢሱ፡ ƒብ እዝኒ ማሕÅረ ሰብ
ዓለም ŒÅጽሕ Åቒዑ ƒሎ።
መሰŒሕ ባህርያት ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ህግደፍን ƒብ ቅርዓት ወጺኡ Œብለል ዝጀመረ፡ ነቶም ƒብ ላምፐዱዛ ዝሃለቑ፡ መንእሰያት፣ ደቂ
ƒንስትዮን ጨላቕዕ ህጻውንትን ዝር…ቡዎም ልዕሊ 360 ዝflኑ ሰማእታትና ዘርƒዮ ጭÃነ እዩ። ማሕÅረ ሰብ ዓለምን ዓÅይቲ መንግስታትን
ብሓፈሻ፡ መንግስቲ ጣልያንን ƒፍሪቃዊ ሕብረትን ድማ ብፍላይ፡ ሓዘኖም ብምረት ƒብ ዝገለጹሉ እዋን፡ ፋሽስታዊ ስርዓት
ኢሳይያስ/ህግደፍ ይትረፍዶ ናይ ሓዘን ቃል …ውጽእ፡ ጸጊቦም ዝŸዱ እዮም፤ እንቋዕ …ምኡ œኑ ዘስምዕ ቃና ብምቅልሑ፡ ሬሳታት
ሰማእታት ተቐቢሉ ብኽብሪ ዝዓርፉሉ ኩነታት ƒብ ምፍጣር ብምሕሳሙ፡ ማሕÅረ-ሰብ ዓለም ቶባእ ድሕሪ ደጊም Œብሎ ጀሚሩ። ሰፊሕ
ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን፡ ሞት እናተሳገረ ብቓፍላያት ምቕጻሉ ዘተሓሳሰቦ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ መርማሪ œምሽን ብምቛም፡
ƒተሓሕዛ ሰብƒዊ መሰላት ኤርትራውያን መጽናዕቲ …Ãይድ ምስ ወሰነ፡ እቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ተቐቢሩ ዝጸንሐ፡ Œትƒምኖ ዘጸግም
ƒደራዕ፡ ግህሰት ሰብƒዊ መሰላት ህዝብታትና፡ ሓደ ብሓደ ŒብርÅር ጀመረ። ኤርትራ፡ ጨÃን ማእሰርቲ፣ ምስዋር ዜጋታት፣ ስዉር ምጽናት
ዓሌታት፣ ጊላዊ ሽቕለት፣ ጾታዊ ዓመጽ ዝÃየደላ ሲኦል ሃገር ም‰ና ƒረጋጊጹ ንዓለም ሙሉእ ƒቃሊሑ።
ኤርትራውያን፡ ዘይ …ም Åዓል ሶርያ፡ ህዝብታተን ተባራዒ ÷ናት ፈሪሖም፡ ሩዖኦም ጠቕሊሎም ዝሃድሙላ ዘይœነትስ፡ ብሰንÀ ጨÃንን
ሕጊ ƒልቦን ስርዓት ኢሳይያስ፡ ƒብ ዓዶም ቀሲኖም ምንባር ስኢኖም፡ እናራሕርሑዋ ዝወጹ ሃገር ም‰ና፡ ƒውያቶም ንማሕÅረ ሰብ ዓለምን
ዓÅይቲ መንግስታትን ጭብጥታት ƒሰንዮም ƒረጋጊጾም ƒሎዉ። œታስ ሕሰም ህዝብታት ኤርትራ፡ Ãብ ተሓቢኡሉ ዝነÅረ ጽኑዕ Åዓቲ
ህግደፍ ተርቢዑ ወጺኡ፡ ƒብ እዝኒ ዓለም ŒÅጽሕ ምኽƒሉ ዓብይ ዓወት እዩ።
ንሃገር ብምልእታ ብስለላን ጸጥታን ጅሆ ሒዙ፡ ጉዱ ንደገ …ይወጽእ ƒፍ ህዝቢ ዓቢሱ ንዘልƒለም Œነብር ዝኽእል ስርዓት …ምዘየልቦ ብተግባር
ዝተረጋገጸሉ ታሪ‹ዊ እዋን ኢና ንር…ብ። ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን œራ⁄ሩን ጉዶም ናብ ቅርዓት ተቓሊዑ ብምውጽኡ፡ ዝሕዙዎን
ዝጭብጡዎን ስኢኖም፡ ƒብ ቅርዓት ኤርትራ ዝለመዱዎ ስድነት፡ ƒብ ዓዲ ዲሞŒራሲን ሰብƒዊ መሰልን(…ተማ ጀነቫ) ነቶም መጽናዕቲ
ዘÃየዱ ƒባላት መርማሪት œምሽን፡ …ፈራርሑን Œድህሉን ምፍታኖም፡ ዕሉላት ዓመጸºታትን ነውሪ ዘይፈልጡ ስድታትን ም‰ኖም፡
ባዕሎም ንነብሶም ƒቃሊዖም እዮም። እዚ Œውንነት'ዚ፡ ነቶም …ቢድ መስገደል ƒብ እንግድዓኦም ጸይሮም ዝጸንሑ ህዝብታትና ተወሳኺ
ዓወት እዩ።
ƒብ መላእ ዓለም ዝር…ቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ፡ ንመጽናዕቲ መርማሪት œምሽን ሰብƒዊ መሰላት ብምድጋፍ፡ ዘÃየዱዎ ሰፊሕ
ሰላማዊ ሰልፍታት፡ ህዝብታትና ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ እናወረዶም ዝጸንሐ ƒደራዕ Œጻወሩዎ ናብ ዘይŒእሉሉ ደረጃ ምስግጋሮም
ዘመልŒት እዩ፤ ህግደፋውያን ድማ፡ ዕለተ ዕርÅቶም ዝተቓረÅሉ እዋን ምብጽሑ ዘÅስር ታሪ‹ዊ ፍጻመ ጌርÃ ዝውሰድ እዩ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ህግደፍ፡ ƒብ እንግድዓ ህዝብታት ኤርትራ ተሰቒሉ ዝፈጸሞ ወንጀል ቆጺርÃ ƒይውዳእን። ህዝቢ ƒብ …ቢድ ማሕÅረ
ቁጠባዊ ድኽነት ብምሽማም፣ ፍትሒ ብምንፋግ …ም ግኡዝ ƒቕሓ …ን…ላብቶም ጸኒሑ እዩ። ህዝብታትና፡ ስርዓተ ምሕደራ ፋሽስታዊ
መንግስቲ ህግደፍ ƒንገፍጊፉዎም ንሰፊሕ ዋሕዚ ስደትን መ…ራታቱን Œቃልዑ œይኖም። እዚ ኩሉ Åደል ንሓንሳብን ንሓዋሩን፡ ይƒŒል
ŒÅሃል ƒሎዎ። ብገዚፍ መስዋእቲ ዝረŸብናያ Œብርቲ ሃገር ƒላትና። …ም ህዝብን ሃገርን Œንህሉን Œንቅጽልን ይግባእ፤ መሰልና ድማ እዩ።
እታ ብሕታዊት ፍታሕ ƒብ ኢድና ዘላ እያ። ƒብ'ዚ እዋን'ዚ ድማ፡ ሓቀº ሃለዋትና ዝግንዘብ ማሕÅረ-ሰብ ዓለምን መንግስታትን ƒብ ጎድንና
እናተሰለፉ ŒŸዱ ንምል…ት ƒሎና። እዚ ƒውንታዊ ምዕባለ'ዚ፡ ድሕንነትናን ቀጻልነትናን ንምርግጋጽ ƒብ እነÃይዶ ተጋድሎ፡ ተወሳኺ
ዓቕሚ …ምዝድርዐልና ƒየጠራጥርን። ስለዝflነ'ውን እቲ ንፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይይስ/ህግደፍ ንምብዳህ ጀሚርናዮ ዘሎና መ…ተ፡
ƒጠናኺርና Œንቅጽለሉ ይህልወና። ብሕኑን ዲሞŒራስያዊ ቃልስና ዓወትና ናይ ግድን እዩ።
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ሰውራዊ ደሞŒራስያዊ ግንባር ኤርትራ።

