ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም 2014
ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ
ባሕቲ መስከረም 1961 ኣብ ታሪኽ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ባብ ፍሉይ ምEራፍ ታሪኽ’ያ፡፡ ነጻን ሉኣላውን
ፖለቲካዊ ውሳኔ ህዝብታት ኤርትራ ንምውሓስ ንልEሊ 20 ዓመታት ዝተካየደ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ፡ ብውዲት
ገዛEትን ልEለ-ሓያላን መንግስታትን ኣወንታዊ ምላሽ ተነፊጉ፤ ግዳይ ተውራራሲ ባEዳዊ መግዛEቲ ክኸውን ተፈሪዱ፡፡
Eዚ ኣብ ልEሊ ፍትሓዊ ሕቶ ህዝብታት ኤርትራ ዝተስገደደ ብይን’ዚ፡ ሕጋዊ ታሪኻውን ሞራላውን መወከሲታት
ዘይነበሮ፡ I-ፍትሓዊ ሞግዚታዊ ብይን ብምንባሩ ኣብ ቅድሚ ህዝብታት ኤርትራን ፍትሓዊ ቃልሶምን ተቐባልነት
ኣይነበሮን፡፡ ነዚ I-ፍትሓዊ ሞግዚታዊ ውሳነ’ዚ ንምEጻፍ፡ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ካብ መደረኽ ፖለቲካዊ
ሰላማዊ ቃልሲ ናብ በሊሕ ጎነጻዊ ቃልሲ ክሰጋገር ግድነታዊ ኩነት ፈጢሩ፡፡ ስለዝኾነ ድማ ባሕቲ መስከረም 1961 ነዚ
ንነጻን ሉዓላውን ፖለቲካዊ ውሳኔ ህዝብታት ኤርትራ ዝገሃሰ ውሳነ’ዚ ንምEጻፍ፡ Eጥቓዊ ቃልሲ ዝተበሰረላ ኣብ ሓርነታዊ
ቃልስና ባብ ሓድሽ ምEራፍ ዘግሃደት፡ ዓሚቕ ፖለቲካዊ ትርጉም ዝመስጠረት፡ ብትEምርቲ ቃልስን ጽንዓትን ህዝብታት
ኤርትራ Eትምሰል ቦዃር Eለት’ያ፡፡
ባሕቲ መስከረም 1961፡ ኣብ ኤርትራዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ባብ ሓድሽ ምEራፍ ታሪኽ ዝተሰመየትሉ ቀንዲ ምኽንያት፡
ብቀጥታዊ ትርጉሙ ንቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ናብ’ቲ ዝበልሓ Eጥቓዊ ጎነጻዊ ቃልሲ መሰጋገሪት ድልድል ብምዃና
ብተራ ወተሃደራዊ Eስትራቴጂያዊ ዓይኒ ጥራይ ግን ኣይኮነን፡፡ ናይ ህዝብታት ኤርትራ ስሙር ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓድነት
ከም ስጋ ጉዚ ክጎዛዛዝዎ፡ ንመንነቱ ካብ ካርታ ዓለም ክሓኽዎ ንዝተወጠነ ሰራም ውዲታት ባEዳውያን ገዛEቲ ሓይልታት
ኣምኪኑ፡ ህላዊUን ቀጻልነቱን ንምEቓብ፤ ንሓዋሩ ከኣ ምልኣተ-ሓርነቱን ሉኣላውነትን ንምርግጋጽ፡ ብሕርያን Eግበትን
ከቢድ መስዋEቲ ክኸፍል ድልው ምህላዉ ዘረጋገጸሉ፡ ንስሙር ኤርትራዊ ሃገራውነት፡ ህዝብታትና ዘካየድዎ ቃልሲ
ብፖለቲካዊ ኣምር ናይ Eምቆቱ ብባሕቲ መስከረም ዝውከል ህያው ሓወልቲ ታሪኽና’ዩ፡፡
ብርግጽ ብባሕቲ መስከረም ዝተጀመረ Eጥቓዊ ቃልሲ ሰውራና፡ ኣብ ኣበጋግስU ምስ ዓርሞሸሽ ሓይሊ መግዛEትን
ጎይቶቱን ክነጻጸር ዘይክEል ብድሑር Eጥቕን ኣወዳድባን ዝተበገሰ’ኳ Eንተነበረ፡ ፍትሓዊ ሕቶ ዝተሓንገጠ ናይ መላE
ህዝብታት ኤርትራ ሰውራ ብምንባሩ ዓይነታዊ ብልጭU’ዩ ኔሩ፡፡ ብመስርሕ ከኣ Eዚ ሰውራ’ዚ ንሓይሊ ሚዛን ክቅይር፡
ንዝተመንዘA ርትI ከውሕስ ከም ዝክEል ርግጹ ኔሩ፡፡ ስለዝኾነ ከኣ መሳርE ሰውራና ካብ ግዜ ናብ ግዜ Eናሰወደ፡
ብሄራዊ፣ ሃይማኖታውን ጾታውን ፍልልያቱ ከይዓቐብዎ፡ ንምልኣተ-ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ሓደ መሰርE ቃልሲ
ብምEሳል፡ ንዋጋ ሓርነቱ ኩለ-መዳያዊ ገዝሚ ከፊሉ፡ ዘውዲ ክዓትር ምብቕU፡ ባሕቲ መስከረም ዝመስጠረቶ ብሓባራዊ
Eግበትን ርድየትን፤ ብስሙር ቃልስን ከቢድ መስዋEትን ዝተነድቐ ስሙር ሃገራዊ ሓድነቱን ናይቲ ረዚን ባህጉን
መግለጺ’ዩ፡፡
ህዝብታት ኤርትራ ኣብ መሳርE ባሕቲ መስከረም ተሰሊፎም፡ ብኩለንትንOም ክብጀዉ Eንከለዉ፡ ኣብታ መጻIት
ኤርትራ ነቲ ብባEዳዊ መግዛEታዊ ሓይሊ ንዝተሰልበ ሉኣላዊ ፖለቲካዊ ውሳኔOም ዓሊሞም’ዮም፡፡ Eዚ ባህጊ ህዝብታት
ኤርትራ ዝግለጽ ከኣ፡ ንብዙሕነታዊ ኣካውንOም ዝቅበል፤ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላቶም ብምውሓስ፡ ምዪቕ
ከይበሉ ክነብሩ፤ ምEሩይን ፍትሓውን ምምቕራሕ ሃገራዊ ጸጋታቶም ብምርግጋጽ፤ ጎይቶት ልUላዊ ፖለቲካዊ ስልጣን
ኮይኖም ብቀጻሊ ናብ ጎደና ምEባለን ሰላምን ክምርሹ፤ ምስ ዓለማውን ኣህጉራውን መድረኽ ሕውነታውን ሕድሕድ
ምክብባርን መሰረት ዝገበረ ዝምድና ክምስርቱ፤ ከም ህዝብን ሃገርን ኣወንታዊ ተርOም ክጻወቱ ዘክEሎም ምቹE ኩነታት
ብምፍጣር’ዩ ህያውነት ዝለብስ፡፡

ሕማቕ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን Eቲ ኣብ መስርሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ልEልነቱ ዘረጋገጸ ትምክሕተኛ ፋሽስታዊ ጉጅለ
ህግደፍ፡ ነዞም ባህርያዊ ባህግታት ህዝብታት ኤርትራ፡ ብሰንጣቕ ብምጽራር ኣህጉጉ፡ መብጽዓ ሰማEታትና ጠሊሙ፡
ከቢድ መስዋEቲ ንዝተኸፍሎ ታሪኻዊ ዓወት ህዝብታትና ብምሓት፡ ንጉጅላዊ ጥሙሓቱ መርወዪ ኣውIልዎ፡፡ Eቲ
ብቃልስን መስዋEትን ዝተጠረየ ሓባራዊ ሃገራዊ ክብርታትን ጸጋታቱን፡ ሓዳስን ደሞክራሲያዊትን ኤርትራ ንምህናጽ
ፈጢርዊ ዝነበረ ምቹE Eድላት ኣበርIኑ፡ ብቕዲ-ገዛEቲ ሓይልታትን ሓድግታቶምን ህዝቢ ብምጉዝዛይ ከፋፊልካ ግዛE
ሜላ ከተግብር ብመደብ ወፊሩ ኣሎ፡፡ ንጉጅላዊ ፖለቲካዊ ሕሳባቱ ንምርዋይ፡ ንቡዙሕነታዊ ኣካውና ህዝብታትና
ብምኽሓድ፡ ንታሪኻዊ ገድላዊ ኣበርክቶ ሓፋሽ ህዝብን ፖለቲካዊ ሓይልታቱን ብምጉሳይ፡ ንፋሽስታዊ ፖለቲካዊ ስልጣኑ
ዝጸውር ህግደፋዊ ማሕበረሰብ ክሃንጽ፡ ንስሩት መንነት ህዝብታት ኤርትራ ብምብዋዝ ኣብ ምሕንፋጽ ተጸሚዱ ኣሎ፡፡
ከም ውጽIት Eዚ ፋሽስታዊ ቅዲ’ዚ፡ ንብምልEቲ ሃገር ናብ መጋርያ ኲናት ቀይሩ፣ ብግዱድ ወፍሪ ሃገራዊ
ኣግልግሎትን Eድመ ዘይፈሊ ጊላዊ ወተሃደራዊ Eስክርናን ሃገር ብምልEታ ቆሪኑ፣ ብሻቕሎት ኲናትን ወረ-ኲናት ጅሆ
ብምዝራE፡ ናይ ዜጋታት መዓልታዊ ናይ ህይወት ውሕስነት ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑዎሎ፡፡
ሃገርና ኤርትራ ብስንኪ’ዚ ፋሽስታዊ ስርዓትን ትምክሕተኛ ባህሪUን ገና ኣብ ንUስ-Eድመ ነጻነታ፡ መጻI ብሩህ ተስፋኣ
ዝተዓንጸሉ፡ ተካI መንEሰይ ወለዶ ብቐጻሊ ዝበርሰላ፡ ወለዲ ብዘይቀባርን ጠዋርን ዝተርፍሉ፣ ህጻውንቲ ዝዝኽትሙሉ
ዝቓደረት ሃገር ክትኸውን ፈሪድዋ ኣሎ፡፡ ዋሕዚ ስደትን ኣብ መስርሕ ዘጋጥም ኣስካሕካሒ ህልቒታቱን መዓልታዊ
ተርEዮታት ኮይኖም፡ ጅምላዊ ህልቒት ላምፔዱሳ ኣብ ጽባሕ-ጽባሕ ዝደጋገም Eጫ ኤርትራውያን ኮይኑ’ሎ፡፡
ብኣጠቓላሊ ሎሚ መበል 53 ዓመት፡ ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ክንጽንብል Eንከሎና፡ ብመንፈስን ትርጉምን ናይዛ ክብርቲ
Eለት ኣብ ፍሉይ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይና፡ ነብEላ ምህላውና ግሁድ ሓቂ’ዩ፡፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት
Iሳይያስ/ህግደፍ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተሳጢሖም፡ ሕቶ ድሕነቶምን ቀጻልነቶምን
ልEልን-ቅድምን ኩሉ ህጹጽ ምላሽ ዝጠልብ መድረኻዊ ሕቶ ኣብ ዝኾነሉ Eዋን ንርከብ ምህላውና ፍሉይ ታሪኻዊ
ኣጋጣሚ’ዩ፡፡ Eቲ ቅድሚ 53 ዓመታት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ባሕቲ መስከረም ሰውራና ዝተለሞን፡ ህዝብታት ኤርትራ
ኣብ ዙሪU ዓሲሎም ዘፍሸልዎን ኣብ ልEሊ ስሙር ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣንጸላልዩ ዝነበረ ባEዳዊ መግዛEታዊ ውዲት
ዝመበገሲU ሓደጋ፡ ሎሚ ብኤርትራዊ ዝመበቆሉ ፋሽስታዊ Iሳያሳዊ ናይ ትምኽሕቲ ምህንድስና ዳግም ደጊሱ፡ ንህላወና
ኣብ ምልክት ሕቶ ኣውዲቕዎሎ፡፡ ስለዝኾነ ድማ፡ ከም ህዝብን ሃገርን፡ ኣብ መሳርE ድሕነት ህዝብን ሃገርን ክንዓስል
ንመንፈስን ትርጉምን ባሕቲ መስከረም ክነEቑብ፡ ታሪኻዊ ሓላፍነት ክንስከም Eንሕተተሉ ዘሎና Eዋን’ዩ፡፡

ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/፡ Eዚ ንህላወን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝህድድ ዘሎ
ፋሽስታዊ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ’ዚ፡ ቀንዲ ምንጩ ትምኽሕታዊ ናይ ኣግላልን በሓትን ፖሊሲታት ፋሽስታዊ ስርዓት
Iሳይያስ ዝወለዶ ምዃኑ ብጽንዓት ይኣምን፡፡ ነዚ ሓደጋ ንምEጻፍ ዘክEል ቅኑE ኣንፈት ድማ፡ ንብዙሕነታዊ ኣካውና
ህዝብታትና ብጉቡE ዘተኣናግድ፤ ሉኣላዊ ፖለቲካዊ ስልጣኖም ዝቕበል፤ ብቅኑE ናይ ቃልስን ሓድነትን መርሆ
ዝግራሕ፤ ኣብ ዙሪU ዓቕምታት ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝጥርንፍ፡ ንቀልቢ ሓፋሽ ህዝብታትና ገዚU ንቕሓቶም ብቀጻሊ
ክብ Eናበለ፡ መጻI ብሩህ ተስፋታቶም ብምምEዳው፡ ንጡፍን ወሳንን ተሳትፎOም ዘረጋግጽሉ ብቑE ናይ ቃልሲ
መሳርሒ ዝኾነ ውደባ ኣብ ምፍጣር፡ ከም መድረኻዊ Eማሞም ምስ ዝቕበሉ ሓይልታት፡ ኣብ ጽምዶ ብምEታው ታሪኻዊ
ሓላፍነቱ ክፍጽም ድልው ምህላው የረጋግጽ፡፡ ኣብ መወዳEታ፡ ውድብና በዚ ታሪኻዊ Eለት’ዚ ናብ መላE ህዝብታት
ኤርትራን ደለይቲ ሓቐኛ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾኑ ሓይልታቱን ዘሕልፎ መልEኽቲ Eንተሊዩ፡ ንስሙር ኤርትራዊ
ሃገራዊ ሓድነትን መቋሚያታቱን ብምህራም፡ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታን ዘሳጠሓ ትምክሕታዊ ፖሊሲ ፋሽስታዊ
ስርዓት Iሳይያስ ንምEጻፍ ብዝብል ሓፈሻውነት፡ ካብ ቅኑE መርሆ ወጻI ንትምክሕትን ጽበትን ካብ ምርራው ክቑጠቡን
ከስEቦ ንዝክEል ሓደጋ ኣብ ምንካይ ብንቕሓት ክቓለስዎ ይጽውE፡፡
ቅኑE መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ንጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንEወት Iና!!
ባሕቲ መስከረም ትEምርቲ ቃልስን ጽንዓት’ያ!!
ዘልኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንሰማEታትና!!

ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/
01 መስከረም 2014

