ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም
ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ
ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ፤
ባሕቲ መስከረም ኣብ ታሪኽ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ባብ ፍሉይ ምዕራፍ ታሪኽ’ያ፡፡ ነጻን ሉኣላውን
ፖለቲካዊ ውሳኔ ህዝብታት ኤርትራ ንምውሓስ፡ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝተኻየደ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ፡
ኣወንታዊ ምላሽ ተነፊጉ፤ ሃገርና ኣብ ትሕቲ መስፍናዊ ስርዓት ሃይለስላሴ ብፌዴረሽን ክትቁረን ተፈሪዳ፤ ኣብኡ
ጥራሕ ደው ኣይበለን፤ ውዑል ፈደረሽን'ውን እናፈረሰ ከደ። ነዚ ኢ-ፍትሓዊ ውሳነ’ዚ ንምዕጻፍ፡ ሓርነታዊ ቃልሲ
ህዝብታት ኤርትራ፡ ካብ መድረኽ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ፡ ናብ በሊሕ ጎነጻዊ ቃልሲ ክሰጋገር ግድነታዊ ኩነት
ፈጠረ፡፡ ስለዝኾነ ድማ፡ ባሕቲ መስከረም 1961 ንባህጊ ህዝብታትና ዝገሃሰ ውሳነ ንምዕጻፍ፡ ኣብ ታሪኽ ሰውራና
ሓድሽ ምዕራፍ ዘግሃደት፡ ብትእምርቲ ቃልስን ጽንዓትን እትምሰል ቦኳር ዕለት’ያ፡፡
ባሕቲ መስከረም፡ ካብ ሰላማዊ ቃልሲ ናብ ዝበልሐ ዕጥቃዊ ቃልሲ መሰጋገሪት ድልድል ጥራይ ግን ኣይነበረትን፡፡
ህዝብታት ኤርትራ ንስሙር ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓድነቶም ከም ስጋ ጉዚ ክጎዛዝዩዎ፣ ንሃገራዊ መንነቶም ካብ ካርታ
ዓለም ክሓክዎ ዝተወጠነ ሰራም ውዲት ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓይልታት ኣምኪኖም፤ ህላዊኦምን ቀጻልነቶምን
ንምዕቃብ፡ ንሓዋሩ ከኣ ምልኣተ-ሓርነቶምን ሉኣላውነቶምን ንምርግጋጽ፡ ብሕርያን ዕግበትን ከቢድ መስዋእቲ
ክኸፍሉ ድልዋት ምህላዋም ዘረጋገጹላ፡ ታሪኻዊት ዕለት’ውን እያ፡፡
ብርግጽ ብባሕቲ መስከረም ዝተጀመረ ዕጥቃዊ ቃልስና፡ ምስ ዓርሞሸሽ ሓይሊ መግዛእትን ጎይቶቱን ክነጻጸር
ዘይክእል፡ ድሑር ዕጥቅን ኣወዳድባን ሒዙ ዝተበገሰ’ኳ እንተነበረ፡ ፍትሓዊ ሕቶ ዝተሓንገጠ ናይ መላእ ህዝብታት
ኤርትራ ሰውራ ብምንባሩ፡ ዓይነታዊ ብልጭኡ’ዩ ዝነበረ፡፡ ብመስርሕ ከኣ እዚ ሰውራ’ዚ፡ ንሓይሊ ሚዛን ክቕይር፡
ንዝተመንዘዐ ክብርታት ክመልስ ከም ዝኽእል ርግጽ ነበረ፡፡ ስለዝኾነ ከኣ መሳርዕ ሰውራና ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እናሰወደ፡ ብሄራዊ፣ ሃይማኖታውን ባህላውን ብዙሕነት ህዝብታትና፡ ኣብ ሓደ መሰርዕ ቃልሲ ብምዕሳል፡ ንሓርነቶም
ኩለ-መዳያዊ ገዝሚ ከፊሎም፡ ዘውዲ ክዓትሩ ምብቀዖም፡ ባሕቲ መስከረም ዝመስጠረቶ፡ ብሓባራዊ ዕግበትን
ርድየትን፡ ብቃልስን ከቢድ መስዋእትን ዝተነድቀ ናይ ስሙር ሃገራዊ ሓድነቶምን ረዚን ባህጎምን መግለጺ’ዩ፡፡
ህዝብታት ኤርትራ ኣብ መሳርዕ ባሕቲ መስከረም ተሰሊፎም፡ ብኩለንትንኦም ክብጀዉ እንከለዉ፡ ኣብ መጻኢት
ኤርትራ፡ ነቲ ብባዕዳዊ መግዛእታዊ ሓይሊ ዝተሰልበ ሉኣላዊ ፖለቲካዊ ውሳኔኦም ንምውሓስ ዓሊሞም’ዮም፡፡
መግለጺ ናይ’ዚ ባህጊ’ዚ ከኣ፡ ንብዙሕነታዊ ኣካውንኦም ዝቕበል፣ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላቶም ዘውሕስ፡
ምዕሩይን ፍትሓውን ምምቕራሕ ሃገራዊ ጸጋታት ንምርግጋጽ እዩ፤ ኣብ ሃገሮም፡ ጎይቶት ልኡላዊ ፖለቲካዊ
ስልጣን ኮይኖም ብቐጻሊ ብጎደና ምዕባለን ሰላምን ክምርሹ፡ ኣብ ዓለማውን ኣህጉራውን መድረኽ ብሕውነታውን
ሕድሕድ ምክብባርን ዝተሰረተ ዝምድና ክምስርቱ እዩ ነይሩ፤ ከም ህዝብን ሃገርን ኣወንታዊ ተርኦም ክጻወቱ
ዘኽእሎም ምቹእ ኩነታት ንምፍጣር ነበረ፡፡
ይኹን’ምበር፡ ኣብ መስርሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ልዕልነቱ ዘረጋገጸ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ንባህግታት
ህዝብታት ኤርትራ ኣህጕጉ፡ መብጽዓ ሰማእታትና ጠሊሙ፡ ከቢድ መስዋእቲ ንዝተኸፍሎ ታሪኻዊ ዓወት
ብምብሓት፡ ንጉጅላዊ ጥሙሓቱ መርወዪ ኣውዒልዎ ይርከብ፡፡ እቲ ብቃልስን መስዋእትን ዝተጠረየ ሓባራዊ ሃገራዊ
ክብርታትን ጸጋታቱን፡ ሓዳስን ደሞክራሲያዊትን ኤርትራ ንምህናጽ ፈጢሩዎ ዝነበረ ምቹእ ዕድላት ኣበርዒኑ፡
ወራስ-ዓራት ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓይልታትን ሓድግታቶምን ብምዃን፡ ከፋፊልካ ግዛእ ሜላ ከተግብር ብመደብ
ወፊሩ፡፡ ንጉጅላዊ ፖለቲካዊ ሕሳባቱ ንምርዋይ፡ ንቡዙሕነታዊ ክውንነትና ብምኽሓድ፡ ንታሪኻዊ ገድላዊ ኣበርክቶ
ህዝብታትናን ፖለቲካዊ ሓይልታቱን ብምጉሳይ፡ ንፋሽስታዊ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ዝጸውር ህግደፋዊ ማሕበራዊ ሰረት
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ክሃንጽ ላዕልን ታሕትን ክብል ጸኒሑን ኣሎን። ምስ ጎረባብቲ ሃገራት በብእብረ ናብ ግጭት ኣትዩ፡ ንሃገርና ናብ
መጋርያ ኲናት ቀይሩ፣ ንመላእ ህዝብታት ኤርትራ ብግዱድ ወፍሪ ሃገራዊ ኣግልግሎትን ዕድመ ዘይፈሊ ጊላዊ
ወተሃደራዊ ዕስክርናን ቆሪኑዎም፤ ብኲናትን ወረ-ኲናትን ጅሆ ብምዝራዕ፡ ናይ ዜጋታት መዓልታዊ ህይወት ኣብ
ሓደጋ ኣውዲቑዎ ጸኒሑን ኣሎን፡፡
ሎሚ ባሕቲ መስከረም ብረታዊ ተጋድሎና ዝተጀመረሉ ዕለት ክነብዕል እንከሎና፡ ሃገርና ኤርትራ ብስንኪ’ዚ
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍን ትምክሕተኛ ባህሪኡን፡ ገና ኣብ ንኡስ-ዕድመ ነጻነታ፡ መጻኢ ብሩህ ተስፋኣ
ቀምሲሉ፡ ተቐባሊ ሕድሪ መንእሰይ ወለዶኣ፡ ብኢድ መኮንናት ህግደፍ፣ ኣብ ምድረ-በዳን ባሕርን ብቐጻሊ
ዝቕዘፈላ፣ ወለዲ ብዘይ ጠዋርን ቀባርን ዝተርፉሉ፣ ህጻውንቲ ዝዝኽትሙሉ፡ ኮታ ዝቓደረት ሃገር ኣብ ዝኾነትሉ
እዋን እዩ፤ ዋሕዚ ስደትን ኣብ መስርሕ ዘጋጥሙ ኣስካሕካሒ ህልቂታቱን ሕላገታ ኮይኖም ኣሎዉ፤ ኣብ ትሕቲ
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተሳጢሖም፡
ድሕንነቶምን ቀጻልነቶምን ልዕልን-ቅድምን ኩሉ ህጹጽ ምላሽ ዝጠልብ መድረኻዊ ሕቶ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እዩ።
ብካልእ መዳይ፡ እቲ ካልእ ዝዓበየ ጠንቂ ህልቂትን ብርሰትን ኤርትራውያን ዝኸውን ዘሎ፡ ዘየቋርጽ ዋሕዚ ስደት፡
ፍሉይ ኣቓልቦ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ክስሕብ ዝኾነሉ እዋን እዩ። ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል
ዝተመዘዘት፡ መርማሪት ኮምሽን፡ ብዘካየደቶ ምጽራይ፡ ኣብ ኤርትራ ግህሰት ኣንጻር ሰብኣዊ ፍጡር ከምዝፍጸም
ብጭብጢ መጽናዕትታት ኣሰንያ መርገጽ ክትወስድ በቒዓ’ያ፤ ብጀካ’ዚ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣናት መንግስቲ፣ ግንባርን
ወተሃደራዊ ሓለፍትን ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ክሕተቱ ዝግብኦም ገበነኛታት
ምዃኖም ኣሚታ ኣላ፡፡ እዚ ዲፕሎማስያዊ ዓወት’ዚ፡ ብሓያል ቃልሲ ዝተረኸበ እዩ፤ ካብ ሰማይ ዝነጠበ ኣይኮነን፡፡
መርማሪት ኮምሽን ምስ ኣማኢት ግዳያት ተራኺባ፡ ብወለንትኦም ኣብ ዝባኖም ንዘሎ ገጸብ ብዘይተዓቅቦ ክምስክሩ
ብምብቅዖም፡ ዝተረጋጸ እዩ፤ ብተወሳኺ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ነዚ ክሲ’ዚ ንምዕጻፍ ዘካየዶም ተጻብኦታት
ንምብዳህ፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን፡ ኣብ እስራኤል፣ ስዊዘርላንድ(ጀነቫ)ን ኢትዮጵያን ንሪፖርት
መርማሪት ኮምሽን ብምድጋፍ፡ ናይ ዘካየድዎም ማዕበላዊ ሰላማዊ ሰልፍታት እኩብ ድምር ውጽኢት እዩ። እዚ
ድማ፡ ኣብ መስርሕ ፍትሓውን ደሞክራሲያውን ቃልስና ዓብይ ትርጉም ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ መኽሰብ ምዃኑ
ዘይሰሓት እዩ፡፡
ይኹን'ምበር፡ ገለ ወገናት ኣብ’ዚ ማዕበላዊ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ በሪኾም ክረኣዩ ብዘይምኽኣሎም፡ ነዚ
ዲፕሎማስያዊ ዓወት'ዚ ግቡእ ክብሪ ኣይሃቡዎን፤ ሕሉፍ ሓሊፎም’ውን ልዕሊ ሰቦም፡ ካባ- ሃገራውነት ለቢሶም፡
ንፍትሓዊ ደሞክራሲያዊ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ብልሑ ዘጉትም፡ ዕጥቅና ፈቲሕና፡ ብገበነኛ ኢሳይያስን
መሻርኽቱን ዝትኮበልና ጽገናዊ ፍታሕ ክነቛምት ክምሕጸኑና ጀሚሮም ኣለዉ፡፡ ንግደ ሓቂ፡ ሎሚ ህዝብታት
ኤርትራ ዕጥቆም ዝፈትሑሉ እዋን ዘይኮነስ፡ ብሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎኦም ባህርያትን መልክዓትን ደመኛታት
ጸላእቶም እናለለዩ፡ መሳርዖም ካብ ስልኳታት ጸላእቲ ብምሕላው፡ ናህሮምን ሰውራዊ ቁጠዐኦምን ዓቂቦም
ንቕድሚት ዝምርሹሉ እዋን’ዩ፡፡
ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ብፍኑውን ብዝተወደበን
መልክዑ ዘካይድዎ ዘለው ተቓውሞታት፡ በብእዋኑ እናበረኸ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ንርከብ፡፡ እቲ ብ23 ሰነ 2016 ኣብ
ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብሓፈሻ፡ ኣብ ስዊዘርላድ(ጀነቫ) ድማ ብፍላይ፡ ዝተኻየደ ማዕበላዊ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ናይ'ዚ
ሓቂ’ዚ ህያው ኣብነት’ዩ ኢልና ንኣምን፡፡ ክሳብ ሎሚ ዘመዝገብናዮም ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ብዝበለጸ ዓቂብና
ንቕድሚት ክንምርሽ ድማ፡ ኣብ'ዚ ወርሒ'ዚ፡ ኣብ ንዮርክ ዝጋባእ ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣኼባ፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ክፍጽሞም ዝጸንሐን ዘሎን ግፍዕታት፡ ብዝሓየለ
ንምቅላዕን ንሪፖርት መርማሪት ኮምሽን ዳግም ዘይዕጸፍ ደገፍና ንምግላጽን፡ ንሰፊሕ፣ ዝተወሃሃደን ዕሙርን ሰላማዊ
ሰልፊ፡ ጽፉፍ ቅድመ-ምድላው ክነካይድ፡ ውድብና ሰደግኤ፡ ብምኽንያት ዝኽሪ በዓል ባሕቲ መስከረም ምጅማር
ብረታዊ ተጋድሎና ጻውዒቱ የመሓላልፍ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብሰንኪ ጸረ ሰላም፣ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ባህርያቱ ካብ ህዝብታትናን ካብ
ማሕበረ ሰብ ዓለምን እናተነጸለ፡ በብእዋኑ ብፖሎቲካዊ ቅልውላው እናተሓቑነ ሰልከም እናበለ ናብ ናይ መወዳእታ
ውድቀቱ ዝጓዓዘሉ እዋን እዩ። ይኹን'ምበር፡ ሎሚ'ውን ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ክብል፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ
ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ብሓደ ወገን ኣብ ሰፊሕ ናይ ምድንጋር ወፈራ ክጽመድ

2

እንከሎ፤ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ናይ ህዝብታትና ግልጋሎታውን ማሕበራውን ሂወት ሓኒቑ ብምሓዝ፡ ኣብ ጸጥታዊ
መዳይ ብስግኣት ወጢሩ ክቆጻጸሮም ላዕልን ታሕትን ኣብ ምባል ዝርከበሉ እዋን እዩ፤ ካብ ጸረ ሰላም ባህርያቱን
ምስ ዝፈጸሞ ገበን ግህሰት መሰል ደቂ ሰባትን ተታሓሒዙ፡ ካብ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን መንግስታትን እናጋጠሞ
ዝመጸ ዓሚቕ ተነጽሎነት ንምድሓን፡ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ክጓየ ይረአ።
ውድብና ሰደግኤ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዘካይዶም ዘሎ ምንቅስቓሳት፡
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ናብ ኣዝዩ ዝበኣሰ ሓደጋ ዝሽምሞም ምዃኑ ስለዝግንዘብ፡ ቀንዲ ቱኽረትና ነዚ ስርዓት'ዚ
ብቐዳምነት ንምውጋድ ዘብቅዓና፡ ቅኑዕ መትከላዊ መርሆ ክንክተል፡ ብኣጋጣሚ'ዚ ክቡር በዓል ባሕቲ መስከረም
ጻውዒቱ የመሓላልፍ። ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ
ብምውጋድ፡ ንዘልኣለም ደሚቓን ተኸቢራን ክትነብር እያ።
ባሕቲ መስከረም ትእምርቲ ቃልስን ጽንዓት’ያ!!
ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ንጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!!
ዘልኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንሰማእታትና!!
ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
01 መስከረም 2016
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