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ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ፡
ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ዝተዳለወ መግለጺ።

ሎሚ መዓልቲ፡ ዕጥቃዊ ተጋድሎና ዝጀመርናሉ፡ መበል 56 ዓመት ነኽብር ኣሎና። እዛ ዕለት'ዚኣ ዓባይ ናይ ዝኽሪ ዕለት እያ፤
ንዓና ንኤርትራውያን ድማ፡ ምስ መንነትና ዝተኣሳሰር ፍሉይን ኣገዳስን ታሪኻዊ ዝኽሪ ዘለዋ እያ።

ወትሩ ኣብ'ዛ ዕለት'ዚኣ ኮይና፡ ነቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ መፍትሒ ዘይረኸብናሉ፡ ብሓይሊ ብረት ኣሰኒና፡ ካብ መንጋጋ ባዕዳዊ
መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብምምንዛዕ፡ ነጻነትናን ልኣላዊ ክብረትናን ንምጉንጻፍ ዘካየድናዮ ምዑትን መስተንክርን ተጋድሎ፡ ካበይ
ነቒሉ? ኣብ ከመይ ዝመሰለ ኩነታት ንርከብ? ንምንታይ? ዝብሉ መሰረታዊ ሕቶታት ኣልዒልና ክንዝቲ ግድን እዩ፤ ብዓሰርተታት
ኣሽሓት ጀጋኑ ስዉኣትን ልዕሊ ሚኢቲ ሽሕ ኣካለ ስንኩላንን ዝበጀናሉ፡ ከምኡውን ሰፍ ዘይብል ሃብትን ጥሪትን ህዝብታትና
ኣፍሲስና ዝተጎናጸፍናዮ ሃገራዊ ነጻነት፡ ንምንታይ ከም ትጽቢት ህዝብታትና ክኸውን ኣይበቕዐን? ንምንታይከ ኣብዝሓ
ህዝብታትና ክሳዶም ተረጊጾም ዝጭቆኑሉ፣ ውሑዳት፡ ብደም ዜጋታትን ሃብቲ ሃገርን እናላገጹ፡ ክሳዶም ዘርጉዱሉ ኩነታት
ተፈጢሩ ኢልና ንሓተላን ብዕምቆት እንመራመረላን ዕለት እያ።

ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ'ዛ ታሪኻዊ ዕለት'ዚኣ፡ ብረቶም ተሓንጊጦም ዝወፈሩ ውሑዳት ጀጋኑ ሓርበኛታት ደቆም፡ በብእዋኑ
ብዓሰርተታት ኣሽሓት መንእሰያት እናደርዑ፡ ብዘካየዱዎ ዘይሕለል ቃልሲ፡ ኣኽሊል ነጻነት ክጓናጸፉ ምብቀዖም ወትሩ ከም
ዝሕበኑሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን፡፡ እንተኾነ ግን፡ እታ ናይ ትማሊ፡ ባዕዳዊ መግዛእቲ ደርዒማ ኣኽሊል ነጻነት ዘዕተረቶም ጠበንጃ
ገድሊ፡ ሎሚ ተገልቢጣ፡ ናብ ግንባሮም ቀኒዓ፡ ዝተባህሉዎ ጥራሕ ዝፍጽሙ ጊሎት ተኣዘዝቲ፡ ኣብ ገዛእ ሃገሮም፡ እሞ ድማ
ብውሑዳት መንግስታዊ ስልጣን ዝበሓቱ ደቆም፡ ርእሶም ደፊኦም ኣብ ጥሙይ ከብዶም ደም እናነብዑ ክነብሩ ዝተገደዱሉ፣ ነዚ
ዘይተጻወሩ ድማ፡ ዝፈትዉዋ ሃገሮም ኩቦ ደርብዮምላ፡ ናብ ከርፋሕ ናብራ ስደት ዘምርሑሉን ንዝኸፍአ ዘሰቅቕ መቕዘፍትን
ህልቂትን ዝቃልዑሉ ዘለዉ ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም ሓሳብ ንሓሳብ ዝለዋወጡላ፡ ዝተጠለሙ ሕድሪ
ሰማእታቶም ንምድባስ ቃሎም ዘሐድሱላ፡ ረዚን ክብሪ ዘለዋ ታሪኻዊ በዓልና እያ።

ኤርትራ ሃገርና ምስ ህዝብታታ፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓተ ምሕደራ ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ በብእዋኑ ናብ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ
እናተሸመመት ትኸደሉ ኩነታት ምህላዋ፡ ኣይኮነንዶ ነቶም ግዳያት ዝኾኑ፡ ንመላእ ማሕበረ ሰብ ዓለም በሪሁ ይርከብ። እዚ
ስርዓት'ዚ፡ ከም መቐጸልታ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት፡ ግን ድማ ብዝኸፍአ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ብውሽጥን ብደገን ከቢድ ሓደጋ
ከንጸላልዎም ገይሩ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሃገር፡ ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወት ህዝብታትና፡ በብእዋኑ ክናጋዕ እናገበረ ብሓደ ወገን፡ ኣብ
ቅድሚ ዓይኖም ዘይርእዩዎ ጸጥታዊ ሓደጋታት እናፈብረኸ በቲ ካልእ ወገን፡ ብዓቕሊ ጽበት ተወጢሮም፡ ዝረገጹዋ መሬት
ምእማን ክሳብ ዝስእኑ፡ መዓልታዊ ሂወቶም ኣብ ሸለብ ገለብ ከሕልፉ ክድርኾም ጸኒሑን ኣሎን። ናይ ህዝብታትና ሃገራዊ
ሓድነት፡ ከም ከቢድ ሓደጋ ንፖሎቲካዊ ስልጣኑ ገይሩ ስለዝርእዮ፡ ብፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ስልቲ፡ ብሄራዊ፣ ሃይማኖታውን
ኣውራጃውን ክውንነትና እናመዝመዘ፡ ሕድሕድ ምትእምማኖም ንምልሕላሕ ከይሰልከየ ክሰርሕ ይርከብ። በዚ ምኽንያት፡ ሃገራዊ
ሓድነት ህዝብታትና ከቢድ ሓደጋ ኣንጸላልዩዎ ኣሎ። ኣብ ወጻኢ በብእዋኑ ክምዕብል ዝጸንሐ፡ ናይ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ናይ
መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ናይ ቃልሲ ምልዕዓል ንምብርዓን ብሓደ ወገን፡ ናይ ሓይልታት ተቓውሞና ዓቕምታት ተወሃሂዱ
ንቕድሚት ከይስድር ድማ በቲ ካልእ ወገን፡ ዝተፈላለዩ ስልትታት ተኸቲሉ፡ ሕልኮ መሊሱ ከውድቖ ክንቀሳቐስ ይርከብ። እዚ
ድማ፡ ተቓወምቲ ብዝመስሉ ቅሉዓትን ሕቡኣትን ዕሱባት ውልቀ-ሰባት ብምውፋር፡ ኣብ ዓውዲ ኢንተርኔትን ማሕበራዊ
መራኸቢታትን፡ ናይ ህዝብታትና ሕቶታት ብምጭዋይ ይኹን፡ ምስ ክውንነትና ፈጺሞም ምትእስሳር ዘይብሎም ኣጀንዳታት
እናፈብረኸ፡ ኣብ ሓሸውየን ምንቛትን ክሽመሙ ውራየይ ኢሉ፡ ሰብኣውን ፋይናንሳውን ዓቕምታቱ የፍስሰሉ ምህላዉ፡ ጋህዲ ኣብ
ዝኾነሉ ኩነታት ንርከብ። እዚ ሓደ መልክዕ፡ ናይ'ቲ ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ተፈንዩ
ዘሎ ኣዕናዊ ናይ ብርሰት ኵናት እዩ።
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ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ፡
ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ዝተዳለወ መግለጺ።

ሎሚ መዓልቲ፡ ዕጥቃዊ ተጋድሎና ዝጀመርናሉ፡ መበል 56 ዓመት ነኽብር ኣሎና። እዛ ዕለት'ዚኣ ዓባይ ናይ ዝኽሪ ዕለት እያ፤
ንዓና ንኤርትራውያን ድማ፡ ምስ መንነትና ዝተኣሳሰር ፍሉይን ኣገዳስን ታሪኻዊ ዝኽሪ ዘለዋ እያ።

ወትሩ ኣብ'ዛ ዕለት'ዚኣ ኮይና፡ ነቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ መፍትሒ ዘይረኸብናሉ፡ ብሓይሊ ብረት ኣሰኒና፡ ካብ መንጋጋ ባዕዳዊ
መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብምምንዛዕ፡ ነጻነትናን ልኣላዊ ክብረትናን ንምጉንጻፍ ዘካየድናዮ ምዑትን መስተንክርን ተጋድሎ፡ ካበይ
ነቒሉ? ኣብ ከመይ ዝመሰለ ኩነታት ንርከብ? ንምንታይ? ዝብሉ መሰረታዊ ሕቶታት ኣልዒልና ክንዝቲ ግድን እዩ፤ ብዓሰርተታት
ኣሽሓት ጀጋኑ ስዉኣትን ልዕሊ ሚኢቲ ሽሕ ኣካለ ስንኩላንን ዝበጀናሉ፡ ከምኡውን ሰፍ ዘይብል ሃብትን ጥሪትን ህዝብታትና
ኣፍሲስና ዝተጎናጸፍናዮ ሃገራዊ ነጻነት፡ ንምንታይ ከም ትጽቢት ህዝብታትና ክኸውን ኣይበቕዐን? ንምንታይከ ኣብዝሓ
ህዝብታትና ክሳዶም ተረጊጾም ዝጭቆኑሉ፣ ውሑዳት፡ ብደም ዜጋታትን ሃብቲ ሃገርን እናላገጹ፡ ክሳዶም ዘርጉዱሉ ኩነታት
ተፈጢሩ ኢልና ንሓተላን ብዕምቆት እንመራመረላን ዕለት እያ።

ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ'ዛ ታሪኻዊ ዕለት'ዚኣ፡ ብረቶም ተሓንጊጦም ዝወፈሩ ውሑዳት ጀጋኑ ሓርበኛታት ደቆም፡ በብእዋኑ
ብዓሰርተታት ኣሽሓት መንእሰያት እናደርዑ፡ ብዘካየዱዎ ዘይሕለል ቃልሲ፡ ኣኽሊል ነጻነት ክጓናጸፉ ምብቀዖም ወትሩ ከም
ዝሕበኑሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን፡፡ እንተኾነ ግን፡ እታ ናይ ትማሊ፡ ባዕዳዊ መግዛእቲ ደርዒማ ኣኽሊል ነጻነት ዘዕተረቶም ጠበንጃ
ገድሊ፡ ሎሚ ተገልቢጣ፡ ናብ ግንባሮም ቀኒዓ፡ ዝተባህሉዎ ጥራሕ ዝፍጽሙ ጊሎት ተኣዘዝቲ፡ ኣብ ገዛእ ሃገሮም፡ እሞ ድማ
ብውሑዳት መንግስታዊ ስልጣን ዝበሓቱ ደቆም፡ ርእሶም ደፊኦም ኣብ ጥሙይ ከብዶም ደም እናነብዑ ክነብሩ ዝተገደዱሉ፣ ነዚ
ዘይተጻወሩ ድማ፡ ዝፈትዉዋ ሃገሮም ኩቦ ደርብዮምላ፡ ናብ ከርፋሕ ናብራ ስደት ዘምርሑሉን ንዝኸፍአ ዘሰቅቕ መቕዘፍትን
ህልቂትን ዝቃልዑሉ ዘለዉ ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም ሓሳብ ንሓሳብ ዝለዋወጡላ፡ ዝተጠለሙ ሕድሪ
ሰማእታቶም ንምድባስ ቃሎም ዘሐድሱላ፡ ረዚን ክብሪ ዘለዋ ታሪኻዊ በዓልና እያ።

ኤርትራ ሃገርና ምስ ህዝብታታ፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓተ ምሕደራ ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ በብእዋኑ ናብ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ
እናተሸመመት ትኸደሉ ኩነታት ምህላዋ፡ ኣይኮነንዶ ነቶም ግዳያት ዝኾኑ፡ ንመላእ ማሕበረ ሰብ ዓለም በሪሁ ይርከብ። እዚ
ስርዓት'ዚ፡ ከም መቐጸልታ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት፡ ግን ድማ ብዝኸፍአ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ብውሽጥን ብደገን ከቢድ ሓደጋ
ከንጸላልዎም ገይሩ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሃገር፡ ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወት ህዝብታትና፡ በብእዋኑ ክናጋዕ እናገበረ ብሓደ ወገን፡ ኣብ
ቅድሚ ዓይኖም ዘይርእዩዎ ጸጥታዊ ሓደጋታት እናፈብረኸ በቲ ካልእ ወገን፡ ብዓቕሊ ጽበት ተወጢሮም፡ ዝረገጹዋ መሬት
ምእማን ክሳብ ዝስእኑ፡ መዓልታዊ ሂወቶም ኣብ ሸለብ ገለብ ከሕልፉ ክድርኾም ጸኒሑን ኣሎን። ናይ ህዝብታትና ሃገራዊ
ሓድነት፡ ከም ከቢድ ሓደጋ ንፖሎቲካዊ ስልጣኑ ገይሩ ስለዝርእዮ፡ ብፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ስልቲ፡ ብሄራዊ፣ ሃይማኖታውን
ኣውራጃውን ክውንነትና እናመዝመዘ፡ ሕድሕድ ምትእምማኖም ንምልሕላሕ ከይሰልከየ ክሰርሕ ይርከብ። በዚ ምኽንያት፡ ሃገራዊ
ሓድነት ህዝብታትና ከቢድ ሓደጋ ኣንጸላልዩዎ ኣሎ። ኣብ ወጻኢ በብእዋኑ ክምዕብል ዝጸንሐ፡ ናይ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ናይ
መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ናይ ቃልሲ ምልዕዓል ንምብርዓን ብሓደ ወገን፡ ናይ ሓይልታት ተቓውሞና ዓቕምታት ተወሃሂዱ
ንቕድሚት ከይስድር ድማ በቲ ካልእ ወገን፡ ዝተፈላለዩ ስልትታት ተኸቲሉ፡ ሕልኮ መሊሱ ከውድቖ ክንቀሳቐስ ይርከብ። እዚ
ድማ፡ ተቓወምቲ ብዝመስሉ ቅሉዓትን ሕቡኣትን ዕሱባት ውልቀ-ሰባት ብምውፋር፡ ኣብ ዓውዲ ኢንተርኔትን ማሕበራዊ
መራኸቢታትን፡ ናይ ህዝብታትና ሕቶታት ብምጭዋይ ይኹን፡ ምስ ክውንነትና ፈጺሞም ምትእስሳር ዘይብሎም ኣጀንዳታት
እናፈብረኸ፡ ኣብ ሓሸውየን ምንቛትን ክሽመሙ ውራየይ ኢሉ፡ ሰብኣውን ፋይናንሳውን ዓቕምታቱ የፍስሰሉ ምህላዉ፡ ጋህዲ ኣብ
ዝኾነሉ ኩነታት ንርከብ። እዚ ሓደ መልክዕ፡ ናይ'ቲ ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ተፈንዩ
ዘሎ ኣዕናዊ ናይ ብርሰት ኵናት እዩ።
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ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ፡
ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ዝተዳለወ መግለጺ።

ሎሚ መዓልቲ፡ ዕጥቃዊ ተጋድሎና ዝጀመርናሉ፡ መበል 56 ዓመት ነኽብር ኣሎና። እዛ ዕለት'ዚኣ ዓባይ ናይ ዝኽሪ ዕለት እያ፤
ንዓና ንኤርትራውያን ድማ፡ ምስ መንነትና ዝተኣሳሰር ፍሉይን ኣገዳስን ታሪኻዊ ዝኽሪ ዘለዋ እያ።

ወትሩ ኣብ'ዛ ዕለት'ዚኣ ኮይና፡ ነቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ መፍትሒ ዘይረኸብናሉ፡ ብሓይሊ ብረት ኣሰኒና፡ ካብ መንጋጋ ባዕዳዊ
መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብምምንዛዕ፡ ነጻነትናን ልኣላዊ ክብረትናን ንምጉንጻፍ ዘካየድናዮ ምዑትን መስተንክርን ተጋድሎ፡ ካበይ
ነቒሉ? ኣብ ከመይ ዝመሰለ ኩነታት ንርከብ? ንምንታይ? ዝብሉ መሰረታዊ ሕቶታት ኣልዒልና ክንዝቲ ግድን እዩ፤ ብዓሰርተታት
ኣሽሓት ጀጋኑ ስዉኣትን ልዕሊ ሚኢቲ ሽሕ ኣካለ ስንኩላንን ዝበጀናሉ፡ ከምኡውን ሰፍ ዘይብል ሃብትን ጥሪትን ህዝብታትና
ኣፍሲስና ዝተጎናጸፍናዮ ሃገራዊ ነጻነት፡ ንምንታይ ከም ትጽቢት ህዝብታትና ክኸውን ኣይበቕዐን? ንምንታይከ ኣብዝሓ
ህዝብታትና ክሳዶም ተረጊጾም ዝጭቆኑሉ፣ ውሑዳት፡ ብደም ዜጋታትን ሃብቲ ሃገርን እናላገጹ፡ ክሳዶም ዘርጉዱሉ ኩነታት
ተፈጢሩ ኢልና ንሓተላን ብዕምቆት እንመራመረላን ዕለት እያ።

ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ'ዛ ታሪኻዊ ዕለት'ዚኣ፡ ብረቶም ተሓንጊጦም ዝወፈሩ ውሑዳት ጀጋኑ ሓርበኛታት ደቆም፡ በብእዋኑ
ብዓሰርተታት ኣሽሓት መንእሰያት እናደርዑ፡ ብዘካየዱዎ ዘይሕለል ቃልሲ፡ ኣኽሊል ነጻነት ክጓናጸፉ ምብቀዖም ወትሩ ከም
ዝሕበኑሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን፡፡ እንተኾነ ግን፡ እታ ናይ ትማሊ፡ ባዕዳዊ መግዛእቲ ደርዒማ ኣኽሊል ነጻነት ዘዕተረቶም ጠበንጃ
ገድሊ፡ ሎሚ ተገልቢጣ፡ ናብ ግንባሮም ቀኒዓ፡ ዝተባህሉዎ ጥራሕ ዝፍጽሙ ጊሎት ተኣዘዝቲ፡ ኣብ ገዛእ ሃገሮም፡ እሞ ድማ
ብውሑዳት መንግስታዊ ስልጣን ዝበሓቱ ደቆም፡ ርእሶም ደፊኦም ኣብ ጥሙይ ከብዶም ደም እናነብዑ ክነብሩ ዝተገደዱሉ፣ ነዚ
ዘይተጻወሩ ድማ፡ ዝፈትዉዋ ሃገሮም ኩቦ ደርብዮምላ፡ ናብ ከርፋሕ ናብራ ስደት ዘምርሑሉን ንዝኸፍአ ዘሰቅቕ መቕዘፍትን
ህልቂትን ዝቃልዑሉ ዘለዉ ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም ሓሳብ ንሓሳብ ዝለዋወጡላ፡ ዝተጠለሙ ሕድሪ
ሰማእታቶም ንምድባስ ቃሎም ዘሐድሱላ፡ ረዚን ክብሪ ዘለዋ ታሪኻዊ በዓልና እያ።

ኤርትራ ሃገርና ምስ ህዝብታታ፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓተ ምሕደራ ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ በብእዋኑ ናብ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ
እናተሸመመት ትኸደሉ ኩነታት ምህላዋ፡ ኣይኮነንዶ ነቶም ግዳያት ዝኾኑ፡ ንመላእ ማሕበረ ሰብ ዓለም በሪሁ ይርከብ። እዚ
ስርዓት'ዚ፡ ከም መቐጸልታ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት፡ ግን ድማ ብዝኸፍአ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ብውሽጥን ብደገን ከቢድ ሓደጋ
ከንጸላልዎም ገይሩ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሃገር፡ ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወት ህዝብታትና፡ በብእዋኑ ክናጋዕ እናገበረ ብሓደ ወገን፡ ኣብ
ቅድሚ ዓይኖም ዘይርእዩዎ ጸጥታዊ ሓደጋታት እናፈብረኸ በቲ ካልእ ወገን፡ ብዓቕሊ ጽበት ተወጢሮም፡ ዝረገጹዋ መሬት
ምእማን ክሳብ ዝስእኑ፡ መዓልታዊ ሂወቶም ኣብ ሸለብ ገለብ ከሕልፉ ክድርኾም ጸኒሑን ኣሎን። ናይ ህዝብታትና ሃገራዊ
ሓድነት፡ ከም ከቢድ ሓደጋ ንፖሎቲካዊ ስልጣኑ ገይሩ ስለዝርእዮ፡ ብፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ስልቲ፡ ብሄራዊ፣ ሃይማኖታውን
ኣውራጃውን ክውንነትና እናመዝመዘ፡ ሕድሕድ ምትእምማኖም ንምልሕላሕ ከይሰልከየ ክሰርሕ ይርከብ። በዚ ምኽንያት፡ ሃገራዊ
ሓድነት ህዝብታትና ከቢድ ሓደጋ ኣንጸላልዩዎ ኣሎ። ኣብ ወጻኢ በብእዋኑ ክምዕብል ዝጸንሐ፡ ናይ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ናይ
መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ናይ ቃልሲ ምልዕዓል ንምብርዓን ብሓደ ወገን፡ ናይ ሓይልታት ተቓውሞና ዓቕምታት ተወሃሂዱ
ንቕድሚት ከይስድር ድማ በቲ ካልእ ወገን፡ ዝተፈላለዩ ስልትታት ተኸቲሉ፡ ሕልኮ መሊሱ ከውድቖ ክንቀሳቐስ ይርከብ። እዚ
ድማ፡ ተቓወምቲ ብዝመስሉ ቅሉዓትን ሕቡኣትን ዕሱባት ውልቀ-ሰባት ብምውፋር፡ ኣብ ዓውዲ ኢንተርኔትን ማሕበራዊ
መራኸቢታትን፡ ናይ ህዝብታትና ሕቶታት ብምጭዋይ ይኹን፡ ምስ ክውንነትና ፈጺሞም ምትእስሳር ዘይብሎም ኣጀንዳታት
እናፈብረኸ፡ ኣብ ሓሸውየን ምንቛትን ክሽመሙ ውራየይ ኢሉ፡ ሰብኣውን ፋይናንሳውን ዓቕምታቱ የፍስሰሉ ምህላዉ፡ ጋህዲ ኣብ
ዝኾነሉ ኩነታት ንርከብ። እዚ ሓደ መልክዕ፡ ናይ'ቲ ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ተፈንዩ
ዘሎ ኣዕናዊ ናይ ብርሰት ኵናት እዩ።
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ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ምስ ግብረ ሽበራውያን ሓይልታት ተሻሪኹ፡ ነዚ ዞባ'ዚ ብምሕማስ፡
እንተኾይኑሉ ጎብለል ኮይኑ ክወጽእ፡ እንተዘይሰሊጡዎ ድማ፡ ፋይናንሳዊ ረብሓታት ክምእርር እናጸዓረ ምምጽኡ እንፈልጦ እዩ።
ካብ'ዚ እከይን ጸረ ሰላምን ተግባራቱ ክቑጠብ ዝቐረቡሉ መተሓሳሰቢታትን መጠንቀቕታታትን ክቕበሎ ስለዘይከኣለ፡ ኣብ ልዕሊኡ
ተደጋገሚ ማዕቀብ ክብየነሉ ጸኒሑን ኣሎን። ከም ውጽኢቱ ድማ፡ ብቁጠባዊ መዳይ ኣዐርዩ እናነሃለ፡ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ፡
ኣብ ከቢድ ተነጽሎነት ወዲቑ ብቐዝሒ ክኹምተር ጸኒሑ ኣሎ። እዚ እከይ ስርዓት'ዚ፡ ብሰንኪ ትምክሕተኛን ጸረ ሰላምን
ባህርያቱን ተግባራቱን ዝወረዶ መቕጻዕቲ፡ ንካልኦት መንግስታት ተሓተቲ ብምግባር፡ ኣውያቱ ከቓልሕን፡ ካብ'ዚ መሸንቖቓ'ዚ
ክሞልቕ፡ ዝተፈላለዩ ሸርሕታት ኣሊሙ ላዕልን ታሕትን ክብል ፈቲኑ፤ ግን ከኣ መሊኡ ኣይሰመረሉን።

በብእዋኑ ተስፋ እናቖረጸ፡ ዕለተ ዕርበቱ ኣብ ቅድሚኡ ቅጅል እናበለቶ ዝመጸ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ''ኣነ ዝሞትኩላ ዳንዴር
ኣይትብቆላ'' ዝብል መርሆ እንስሳ ተኸቲሉ፡ ንህዝብታትና፡ ምስ ጎረባብቶም ሃገራትን ህዝብታትን ኣናቝሩ ናብ ክወጹዎ ዘይክእሉ
ማዓሙቕ ጥፍኣት ዝድቕድቖም ሓደገኛ መርገጺታት ሒዙ፡ ግብራዊ ምንቅስቓሳት ከካይድ፡ ኣብ ዝርከበሉ ኩነታት ኢና፡ እዛ
ክብርቲ ዕለትና ነብዕላ ዘሎና።

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡ፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገረ የመን ኢዱ ኣእትዩ፡ ልኡኽ መንግስቲ ኢራን ኮይኑ፡ ንሓይልታት
ሑቲ፡ ከሰልጥን፣ ከዕጥቕን ከዋፍርን ምጽንሑ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ። ግልብጥ ኢሉ ድማ፡ ኣብ ክሊ ሒሳባት መንግስቲ
ሱዑድያ ሓድሽ ጽምዶ ኣሲሩ፡ ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ሃገራት ኣዕራብ ተሰሊፉ፡ ኣንጻር ሓይልታት ሑቲ ተዋፊሩ ብምህላዉ፡ ምስ
ህዝቢ የመን ብቐሊሉ ዘይፎሓቕ ጽልኢ ይተኽለልና ኣሎ። ሓደጋ ናይ'ዚ ሰራም ጽምዶ'ዚ፡ ኣብ'ዚ ጥራሕ ዝተወሰነ ኣይኮነን፡፡
ልኣላዊ መሬትናን ወሰናስን ባሕርናን፡ መውደኽደኺ መዓስከርን መናሃርያ ናይ ውግእ ነፈርትን መራኽብን ሰራዊት ሃገራት ኣዕራብ
ክኸውን ፈቒዱ ኣሎ። ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ፡ ንሓደ ሓደ ሃገራት ኣዕራብ፡ መሬት እናሸንሸነ ብዶላራት ክሸጦ
ምጽንሑ ብሰፊሑ ዝሕመየሉ ዘሎ እዩ። እዚ ብጸቢብ ሒሳባት ዝተቓነየ ጠንቃም ሽርክነት'ዚ፡ ንሎሚ ይኹን ንመጻኢ ዕድል
ሃገርናን ህዝብታትናን ዘለዎ ሓደጋ ከቢድ ምዃኑ ኣይንስሕቶን።

ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ብሰበብ ዶብ ዝኣተዎ ኣዕናዊ ኵናት ደው ኢሉ፡ ብኮምሽን ዶብ ናይ
መወዳእታ ብይን ዝተወሃቦ'ኳ እንተኾነ፡ ኣፈጻጽማኡ ንነባሪ ሰላም ክልቲኦም ኣሕዋትንን ጎረባብትን ህዝብታትና ብዘውሕስ፡
ብስልጡን ኣገባብ ዘተ ክዛዘም ዝቐረበሉ ጻውዒት ተሓሲሙ፡ ''ኣይ-ሰላም፡ ኣይ-ኩናት'' ኩነታት ሰፊኑ ምህላዉ ዝፍለጥ እዩ። እዚ
ውጡር ኩነታት'ዚ፡ ናብ ደማዊ ግጭት ዘምርሓሉ ተርእዮ ክኽሰት ከምዝጸንሐ ድማ፡ ክንከታተሎ ጸኒሕና ኢና። ፋሽስታዊ
ስርዓት ኢሳይያስ፡ በብእዋኑ ምስ ሓይልታት ተቓውሞ ኢትዮጵያን ካልኦት ናይ ግዳም ሓይልታትን እናተሻረኸ፡ ሰላምን
ምርግጋእን፡ ከምኡ'ውን ልምዓታዊ ጉዕዞ ኢትዮጵያ ንምኹላፍ ክንቀሳቐስ ከምዝጸንሐ ዝተኸወለ ኣይኮነን። ከም ናይ'ዚ እከይ
ተግባራቱ ግብረ መልሲ፡ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከይወርዶ ኣብ ስግኣት ጸኒሑን ኣሎን። ስለዝኾነ ድማ፡ ንጉጅላዊ
ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ክከላኸል ክብል፡ መንግስቲ ግብጺ ምስ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ፈለግ ናይል ዘለዎ ኣፈላላይ መዝሚዙ፡ ዝተፈላለዩ
ሕቡኣትን ዲፕሎማስያዊ ካባ ዝለበሱ ርክባትን ከካይድ ጸኒሑ እዩ። ምስ መንግስቲ ግብጺ፡ ክሳብ ዝለዓለ ጸጥታውን ወታደራውን
መዳያት ምትሕግጋዝ እንተገበረ ከም ዘየሰክፎ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ከምዘረጋገጸ ድማ ዝተኸታተልናዮ እዩ።
ብተግባር ድማ፡ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ግብጺ፡ ኣብ ምዕራባዊ ከባቢታት ሃገርና ኮለላ ከካይዱ ከምዝጸንሑን፡ ወታሃደራዊ
መዓስከር ክተኽሉ ተሰማሚዖም ኣብ ምንቅስቓስ ከምዝርከቡ ተፈሊጡ ኣሎ።

ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ምስ ዝተፈላለዩ መንግስታት ኣዕራብ፡ ብግሉጽን ሕቡእን ዝገብሮ ዘሎ ሰራም ሽርክነት፡
ቀንዲ ዕላምኡ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ግድን እዩ። እዚ ውዑል'ዚ ይኹን ዝትግበር ዘሎ ሽርክነታዊ ወፍሪ፡ ብውልቀ
ውሳኔ ኢሳይያስን ልኡኻቱን ጥራሕ ክፍጸም ዝጸንሐ እዩ። ህዝብታት ኤርትራ፡ ብምርጫ ዝወከሉዎ ሃገራዊ ባይቶ ክህልዎም
ስለዘይተዓደሉ፡ ነዚ ውዑል'ዚ ዝፈልጡዎንን ዝምልከቶምን ብፍጹም ኣይኮነን። እዚ ሽርክነት'ዚ፡ ጸቢብ ረብሓ ኢሳይያስን
ጉጅልኡን ዘማልእ'ምበር፡ ንህዝብታትና ቅንጣብ ፋይዳ ከምዘይብሉ ካብ ወጋሕትኡ ዘይሰሓት እዩ። ብኣንጻሩ፡ እዚ ውዑል'ዚ፡
ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዘውርዶ መዘዝ ብቐሊሉ ክሓዊ ዝኽእል ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ከቢድ፡ ኣገባብ
ኣተኣላልያኡ ድማ፡ ዝተሓላለኸን ብዙሕ ዓቐብ ቁልቁል ዝሓትት ክኸውን እዩ። እቲ ካልኣይን ዝኸፍአን መልክዕ፡ ብፋሽስታዊ
ስርዓት ኢሳይያስ፡ ብደገ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝተኸፈተ ኣዕናዊ ኵናት ዝበልናዮ ድማ እዚ እዩ።
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ብኣጠቓላሊ ክረአ እንከሎ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብህዝብታትና ተፈንፊኑን ተጸሊኡን ኣብ
ዝርከቡሉ፡ ኣብ ዲፕሎማስያው መዳይ ተነጺሉ፡ ብተደጋጋሚ ማዕቀብ እናማሰነ፡ ብኸቢድ ቁጠባዊ ጸገም ኣብ ዝተሓንቀሉ እዋን፡
ብኹሉ መኣዝናት፡ ዝተወሃሃደ ኵናት ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ከፊቱ፡ ዕድመ ስልጣኑ ዘናውሓሉ ሓደገኛ ስልቲ ተኸቲሉ፡
ብመንገዲ ጥፍኣት ኣብ ዘንቆልቁለሉ ወቕቲ ኮይና ኢና መበል 56 ዓመት ምጅማር ዕጥቃዊ ተጋድሎና ነኽብር ዘሎና። በዚ መንጽር
ኣብ እንግድዓና እንሽከሞ ሓላፍነት ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዝኾነ'ውን፡-

1. ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ብሓደ ወገን ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ክሒዱ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡
ብፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ስልቲ፡ ኣብ ህዝብታትና ሕድሕድ ምትእምማን ብምልሕላሕ፡ ናይ ቃልሲ ቀላጽሞም ከይሰምር፡
ከይተሓለለ ይሰርሕ ምህላዉ ብምርዳእ፡ ኣብ ብዙሕነታዊ ክውንነትና ብጽንዓት ኣሚና፡ ናይ ህዝብታትና ዓቕሚ ኣወሃሂድና፡
ንምዕቃቡን ንምድልዳሉን፡ እንቃለሰሉ ቅኑዕ ኣንፈት ክንክተል፤

2. ገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ፡ በብእዋኑ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ውድቀት እናተረግረገ ዝኸይድ ዘሎ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ንምድሓን፡ ኣብ
ደለይቲ ለውጢ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ደምበ ተቓውሞና ድማ ብፍላይ፡ ናይ ቃልሲ ኣጀንዳታትና ብምጭዋይ ይኹን፡
ዘይእዋናውያን ኣርእስታት እናፈጠረ፡ ኣብ ሓሸውየ ጸሚዱ፡ ዓርሞሸሽ ናይ ለውጢ ቅልጽምና ኣልሚሱ፡ መተካእታ ዝኸውን
ናይ ለውጢ ሓይሊ ከይዓኹኽ ንምግባር፡ ስኑ ነኺሱ ብኹሉ ዓቕሙ ይረባረብ ምህላው ብምግንዛብ፡ ሽኻልና ኣጽኒዕና ቀንዲ
ጠመተና፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ዘቕነዐ፡ ውሕሉል ቃልሲ ክነካይድ፤

3. እዚ ስርዓት'ዚ፡ ካብ ዘጋጠሞ ቁጠባዊ ማሕንቖን ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎን ብምውጻእ፡ ጉጅላዊ ስልጣኑ ንምውሓስን
ንምድልዳልን፡ ክወዓዓሎም ዝጸንሐን ዘሎን ሽርክነታት፡ ንህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ሓይልታቱን ከምዘይውክሉ፤
ብሕታዊ ተሓታቲኦም ድማ፡ ባዕሉ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ ጥራሕ ምዃኑ ኣስሚርና ክነቐምጥ፡ ኣንጻሩ
ዕቱብን ዝተወሃሃደን መኸተና ክነዕዝዝ፡ ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝና ናብ ውዑይ ቃልስን ዓወትን ክንሰጋገር፡ ህሉው ኩነታት
ሃገርናን ህዝብታትና ይጠልበና ኣሎ።

ውድብና ሰደግኤ፡ ንሓደ መስከረምን፡ ነቶም ኣብነታውያን ጀመርቲ ሓርበኛታት ኤርትራውያን ተጋደልቲ ዘለዎ ኣኽብሮት
እናገለጸ፡ ንመስዋእትነቶም ድማ ብኽብሪ እናዘከረ፡ ንመላእ ህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ደቁን እንቋዕ ናብ'ዛ ታሪኻዊት ዕለት
ኣብጻሓና ይብል። ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ዝተጠልሙ ዕላማታት ነጻነታዊ ተጋድሎና ንምዕዋት፡ ምስ ኩሎም፡ ኣብ
ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታት ኤርትራን እዋናውያን ተባራዕቲ ሕቶታቶምን ዝምልሱ ዕላማታትን መትከላትን፡ ብጽንዓት
ኣሚኖም ምስ ዝቃለሱ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ዓቕምታቱ ጠሚሩ ክቃለስ ዘለዎ ቅሩብነት ይገልጽ፤ ምስ ኩሎም ጸረ ገባቲ ስርዓት
ኢሳይያስ ሓቀኛ መርገጺ ዘለዎም ደለይቲ ለውጢ ሓይልታት፡ ተኸባቢሩን ተላዚቡን ክቃለስ ዘለዎ ድሉውነት ደጊሙ የረጋግጽ፡፡

ታሪኻዊ ዕለት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ዕጥቃዊ ተጋድሎና፡ ወትሩ እናተዘከረት ትንበር!!
ዝኽርን ክብርን ንኹሎም ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነትን ህዝባዊ ሓርነትን ዝወደቑ ጀጋኑ ሰማእታትና!!
ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!!

ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
ሓደ መስከረም 2017 ዓ.ም.


