ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም፡ ዝተዳለወ
ውድባዊ መግለጺ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ።
ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ልEሊOም ንዝተጻEነ ግዱድ ባEዳዊ መግዛEታዊ ኣርUት፡ ካብ ሱሩ ንምምሓው፡ ንዘመናት ጸረ-ተባራረይቲ
ባEዳውያን መግዛEታዊ ሓይልታት ዘካይድዎ ኩሉ-መዳያዊ ቃልሲ፡ ኣብ ቅድሚ ታሪኽን መAየሪታቱን ግቡE ሚዛንን ክብርን
ዝወሃቦ ምዃኑ ንክትE ዝቐርብ ጉዳይ ኣይኮነን፡፡ ካብ'ዞም ረዚን ክብርታት ዘለዎም ወርቃዊ ታሪኻት ኤርትራን ኤርትራዊ
ሃገራውነትን Eታ ሓንቲ ድማ፡ ባሕቲ መስከረም 1961 Eያ፡፡ ባሕቲ መስከረም 1961 ህዝብታት ኤርትራ፡ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ
ቃልሲ፡ ንነጻነቶም ዘካየድዎ ቃልሲ፡ ብትምክሕተኛታት ገዛEቲ ሓይልታት Iትዮጵያን ጎይቶታምን ሰማI ምስ ሰኣነ፡ ምጅማር
ብረታዊ ተጋድሎ ዝተበሰረላ፡ ቁልI ሰውራዊ ቃልሲ ዝወለደት ፈላሚት ሓድሽ ምEራፍ ታሪኽ ተጋድሎና’ያ፡፡
Eዚ ብ1961 ባሕቲ መስከረም፡ ብመሪሕነት ተሓኤ ዝተወለA ነጻነታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ፡ ብሰንሰለታዊ ምቅብባል
ወለዶታት ኤርትራ መብጽዓU Eናውሓሰ፡ ካብ Eዋን ናብ Eዋን መሳርU Eናሰሰነ፡ ናይ Eልፊ-ኣEላፍ ጀጋኑ ዜጋታት ክቡር
መስዋEቲ Eናተኸፍሎ፡ ንዝገጥምዎ ውሽጣውን ግዳማውን ብድሆታት ብምስጋር፡ ናብ ድርኩኺት ነጻነት ዘብጻሓና ምዃኑ፡
መበገሲ ናይ’ዚ ዘለናዮ መድረኽ Eምነ-ኩርናE ታሪኽና’ዩ፡፡ Eዚ ወርቃዊ ታሪኽን ክብርታቱን፡ ሞሳ’ቲ መላE ክፍልታት ሕብረተሰብ
ኤርትራ ብዘይ ኣፈላለይ፡ ብሄራዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ Eድመን ጾታን ዝኸፈልዎ መስዋEቲ፡ ዘካየድዎ መስተንክራዊ ቃልስን ዘርኣዩዎ
ጽንዓትን መኸተን ውጽIት’ዩ፡፡ ስለዚ Eምበኣር’ዩ ባሕቲ መስከረም፡ ትEምርቲ ጽንዓትን መኸተን ናይ ትማሊ፣ ህልውን መጻEን
ወለዶታት ኤርትራ ኮይና ክትቅጽልን ብክብ ዝበለ ድምቀት ክትበዓል ባህርያዊ Eዩ Iሉ ውድብና ሰደግኤ ዝኣምን፡፡
ሎሚ መበል 52 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልስና፡ ባሕቲ መስከረም ክነብEል Eንከሎና፡ Eቲ ኣብ ፖለቲካዊ ካርታ ኤርትራ
ብድሙቕ ዝረA ዘሎ፡ ሕሰም ህዝብታት ኤርትራን ደረጃ ጥርዙን ክንርI ግድን ይኸውን፡፡ ህዝብታት ኤርትራ ከም'ቲ ኣብ ላEሊ
ዝተገለጸ፡ ብዘይ ኣፈላላይ ኣንጻር ተበራረይቲ ገዛEቲ ሓይልታት፡ ኣብ መስርE ሰውራ ተሰሊፎም፡ ክቡር መስዋEቲ ክኸፍሉ
Eንከለዉ፡ መሰረታዊ ሃገራዊ ረብሓታት ንምEታር ምዃኑ ብፍጹም ዘጠራጥር ኣይኮነን፡፡ ነቲ ብነዊሕ ርሕቀት ዘማEደዉዎ መጻI
ብሩህ ተስፋ Eናቋመቱ Eንከለዉ፡ ኣብ ከርሲ ማሕህጸን ሰውራና ዝቦቖለ ድቂ-ፋሽስትነት ትምክሕተኛ ጉጅለ፡ ንሃገራዊ ስምIታት
ህዝቢ ተበሊጹ፡ ንቕሓት ሓፋሽ ብምጉታም፡ ብቃልሲ ህዝብታትና ንዝተረጋገጸ ታሪኻዊ ዓወት ሰውራና ኣበርዓነ፡፡ ህዝብታት
ኤርትራ ዘይተጸበይዎ ሕማቕ ናጤባ ወደቖም፡፡ ብዓወት ሃገራዊ ነጻነት ተጎልቢቡ፡ ድቂ-ፋሽስትነት ሓቒፉ ድርዂኺት ኣስመራ
ዝረገጸ Eሉል ትምኽሕተኛ Iሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ንሱ ዝመልኮ ፋሽስታዊ ስርዓት ዶኵኑ፡ ንመብጽዓ ሰማEታት ጠሊሙ፡ ጻማ
ህዝብታት ኤርትራ ኣምከኖ፡፡ ከም ውጽIት ናይ’ዚ፡ ንልEሊ 22 ዓመታት ዝሰፈነ ፋሽስታዊ ስርዓተ-ምሕደራ Iሳይያስ-ህግደፍ፡
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታን ተሳጢሖም ናይ ኣፈር-ክቡ ጻውIቶም ግዜ ዘይህብ ህጹጽ መድረኻዊ ሕቶ
ዝኾነሉ ኩነታት ኮይና Iና፡ ክብርቲ መዓልቲ ባሕቲ መስከረም EነብEላ ዘሎና።
ሎሚ፡ ህዝብታት ኤርትራ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላቶም ተጋሂሱ፡ ተቓሊሶም ዘረጋገጽዎ ዓወት ተዘሚቱ፡ ኣብ ኩለ-መዳያዊ
ህይወቶም ተመጽወትን ኣገልገልትን ስርዓት ህግደፍ ኮይኖም’ዮም፡፡ ብሄራውን ሃይማኖታውን መንነቶም ዝሓክኽ፡ ማሕበራዊ
ክብርታቶም ዝብሕጉግ፡ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣሃዱ ንዝኾነት ስድራን ስጡም ዝምድናታት ኣባላታን ዝበታትን፡ ግዳይ ፋሽስታዊ
ህግደፋዊ ምህንድስና ዝኾነ ማሕበራዊ ምቡዋዝ ብምዃን፡ ህላዌOም ኣብ ዘሰክፍ ብርኪ በጺሑ ኣሎ፡፡ ከም ልሙድ ህላወን
ቀጻልነትን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዘውሕስ ማሕበራዊ ቀጸላ፡ መንEሰይ ወለዶ፡ ብሽም ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ፡ ኣብ “ወፍሪ ባርነት”
ተዘሪU፡ ንEድመ ይፍታሕ ጊላ ላEለዎት ወተሃደራዊ መኮንናት ብምዃን፡ ብብሩህ መጻI Eድላቱ ብምቁማር፡ ሃገር ዘባድም
ፋሽስታዊ ፖሊሲ ስርዓት Iሳይያስ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ፡ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡
የንጸላሉ ኣብ ዘለወሉ Eዋን Iና፡ ባሕቲ መስከረም ነብEል ዘለና፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ብጀካ'ቲ ወተሃደራውን ስለያውን መርበባቱ፡ ህዝቢ ብምርዓድን ብምሽቁራርን ፖለቲካዊ ስልጣኑ
ንምውሓስ ዝጥቀመሉ ልሙድ ናይ ገዛEቲ ብሉይ ስልቲ፡ ንመላE ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዓውዲ ማEቶት ነጺሉ፡ ብሕጽረት ማሕበራዊ
ቀረባት Eናሳቐየ፡ ኣድህቦOም ንምዝባE ዝፈረደ ጨካን ስርዓት’ዩ፡፡ ንኹሉ ኣፍራይ ሰብኣዊ ዓቕምታት ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ መላE
መንEሰይ ወለዶና ከኣ ብፍላይ፡ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ መዓስከራት፡ ብናይ ኵናትን ወራርን መንፈስ ጅሆ ሒዙ፡ ቁጠባዊ ትሕዝቶ
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ሃገር ብምድኻም ተመጽወቲ ስርዓቱ ንምግባር፡ ናይ ዘካይዶ ዘሎ ውዲት ዝለዓለ ጥርዚ፡ ኤርትራ “የሎን” Eምበር “ኣሎ” ዘይበሃላ
ናይ ነዳያን ሃገር ጌሩዋ’ዩ፡፡
ብኣንጻሩ ላEለዎት ሲቪል ሰበ-ስልጣናትን ወተሃደራዊ መኮንናትን ስርዓት ህግደፍ፡ ብዋጋ ሕሰም ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡
መንEሰይ(ዋርሳይ) ወለዶና ከኣ ብፍላይ፡ ገበርትን ሓደግትን ጎይቶት ዝኾኑሉ፡ ኣብዝሓ ህዝብታትና ከም ኣገልገልቲ ጊላ
ዝተሰርEሉ ክውንነት፡ ኣብ'ታ ብገዝሚ ስውኣትና ዝተረኽበት ውልዶ ሃገርና ዝሳEረረ መለለዪ ሕላገት ኮይኑ’ሎ፡፡ መንEሰይ
ኤርትራ፡ ብሽም “ወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ (ወፍሪ ባርነት)” ስድራ-ቤታቱ ብጥሙዮምን ብEሩቖምን፡ ኣብ ውልቀ ግራውትን ገዛውትን
ሓለፍቱ ዝኽድም፡ ምንጪ ነጻ ጉልበታዊ Eዮ ሓለፍቲ ኮይኑ፡ ከም ጊላ ሸዊት EድሚU የህልኽ ኣሎ፡፡ መዓስ Eዚ ጥራይ፤
ወተሃደራዊ መኮንናት ስርዓት ህግደፍ፡ ብዝዘርግሕዎ ፍሉይን ምስጢራውን መርበባት፡ መንቀሳቐሲ ወረቐት ካብ ምሃብ ጀሚሩ
ስግረ-ዶብ ሰባት ኣብ ምትሕልላፍን ውሽጣዊ ኣካላት-ደቂ ሰብ ክሳብ ምሻጥ ዝበጽሕ I-ሰብኣዊ ተግባራት ብምውፋር፡ ሚልዮናት
ዘኻEብቱሉ፡ Iደ-ወነናውነት ዝሰፈኖ፡ ብዋጋ ሕሰም ህዝብን ሃገርን ዝቋመር ስርዓት’ዩ፡፡ Eዚ ፋሉል Iደ-ወነናውነት'ዚ፡ ሕድሪ
ሰማEታትና ረጊጹ፡ መብጽዓ ህዝብታትና ጠሊሙ፡ መሰረታዊ Eላማ ሰውራና ብምብርዓን ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስ ኣፈወርቂ
ዝመልኮ ስርዓት ምስ ተደኮነ ዝጀመረ፡ ንረብሓ ውልቀ-መላኺ ስርዓቱን ተጣባቕን ምEዙዝን ንዝኾነ ጉጅለ ሰበ-ስልጣናትን
ወተሃደራዊ መኮንናትን ዝተወሃበ ሓለፋ ጉንO’ዩ፡፡ ኣብ ከም'ዚ ዝኣምሰለ መሪር ክውንነት ኮይንና Iና Eምበኣር፡ ባሕቲ መስከረም
ነክብር ዘሎና፡፡
Eዚ ድምር መግለጺ ህልው ኩነታት ኤርትራ ዝEምቶ ዝተጨበጠ ሓቂ Eንተልዩ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣንጸላልዩ
ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን Eምቆቱ፤ ሓደግUን ህጹጽ ጠለባቱን ኣዝዩ ኣሻቓሊ ምዃኑ’ዩ ብዘየሻሙ ዘርI Eዩ፡፡
ብርግጽ ተርEዮታት ለውጢ ብውሽጥን ብደገን ምህላዉ ዘይከሓድ’ኳ Eንተኾነ፡ ነቲ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ዘንጸላልው ዘሎ
ሓደጋ ንምEጻፍ፡ ኣብ ዘኽEሎ ብርኪ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን’ዩ፡፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ካብ ባህሪU ዝብገስ፡ መቐጸልታ’ቲ
ውሽጣዊ ግርጭታቱ፡ ንጋድምን-ትኹልን Eናተሰንጠቐ፡ ብመስርሕ Eናሰሓወ ዝመጸ’ኳ Eንተኾነ፡ ሕጂ’ውን በቲ ዝለመዶ መንገዲ
ህዝብን ሃገርን ተተርIሱ ክጠፍE ኣብ ጎደና ብርሰት ይሳለ ምህላዉ ኣይተረፈን፡፡ ካብ'ዚ ውሽጣዊ ኩነታቱ ዝብገስ፡ ምስ
ማሕበረሰብ ዓለምን ጎረባብቲ ሃገራትን ብተደጋጋሚ ዝጻሕተሮ ግርጭታት ተላሓሒጹ ክተርፍ ኮይኑ’ዩ፡፡ ኣምሳያ’ዚ ብስEረቱ
ዝወረዶ ክሳራ ንምክሕሓስ፡ ምስ ግብረ-ሽበራውያን ጉጅለታትን ዞባዊ ተቓወምትን ዓሪኹ፡ ንኤርትራ Eምንቲ መናሃርያOም
ብምግባር፡ ክምልምሎም፣ ከEጥቆምን ክሕብሕቦምን ምጅማሩ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኲነኔ ክበጽሖን ንተደጋጋሚ ማEቀብ
ክሳጣሕን ጸኒሑ’ዩ፡፡ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ኣብ ባEሉ ነብሰ-ቅትለት Eናፈጸመ ብምጽንሑ፡ ሎሚ ሰሪሑ ዘየድምE፡ ተዛሪቡ
ይኹን ጠሪU ዘየስምE፡ ካብ ኩሉ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ፈተውቱን ዝተነጸለ ሕሱር ስርዓት ኮይኑ'ሎ፡፡ Eዞም ረቛሒታት Eዚኣቶም፡
ደሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ምቅልጣፍ ወርቃዊ Eድላት’ኳ Eንተነበሩ፡ Eቲ ኣዝዩ ዝመረረ ሓቂ ግን፡ ሓይሊ ተቓውሞ ኤርትራ ነዚ
Eድላት’ዚ ብዝግባE ብምምዝማዝ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብን ሃገርን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብምEጻፍ፡ ድሕነትን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን
ንምውሓስ ኣብ ዘኽEሎ ኣካውና ዘይምህላዉ’ዩ፡፡ ነታ ካብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ መድረኽ ናብ'ቲ ዝበለሐ Eጥቃዊ ቃልሲ ዘሰጋገረት፡
ባብ ሓድሽ ምEራፍ ኣብ ታሪኽ ተጋድሎና ዝኾነት ዝኽሪ በዓል ባሕቲ መስከረም ነኽብረሉ ዘሎና Eዋን Eምበኣር፡ ኣብ ከምዚ
ዝኣምሰለ፡ ሕሱምን ዝተሃላለኸን ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኮይና Iና፡፡
ብምኽንያት ዝኽሪ በዓል ባሕቲ መስከረም መበል 52 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና፡ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ
ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ንህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ንመንEሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ከምU'ውን ንሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራን
ፈተውትን ዝስEብ መልEኽቲ ከመሓላልፍ ይደሊ።
ህዝብታት ኤርትራ ብናይ 20 ዓመታት ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልስን ናይ 30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ተጋድሎን ከረጋግጹዎም
ዝተጋደሉሎም ክቡራት Eላማታት፡ ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ተጠሊሞም Eዮም። ዘበነ ህግደፍ፡ ዘበነ ጥሜት፣ ድኽነት፣
ሕስረት፣ ስደት፣ ማEሰርትን ዘሰቕቅ ሞትን ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዘመነ ምሕደራ ህግደፍ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ናብ ኣዝዩ
ዝኸፍA ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ክሳጥሑ'ምበር መንቋሕቋሕታ ብርሃን ክርEዩ ዘይሕሰብ ኮይኑ ኣሎ። በቲ ካልE ድማ
ንፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስን ህግደፍን ብምቅዋም፡ ኣብ ሃገርና ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምምዝጋብ ኣብ ምቅላስ Eንርከብ
ሓይልታት ተቓውሞ፡ ተስፋ ህዝብታትና Eነለምልምን ሕነU Eንፈድን ኮይና ኣይተረኸብናን። ገና ካብ ሕድሕድ ምንጻይን ኣብ
ካልኣዊ ጉዳይ Eንክሊል ካብ ምባልን መሊEና ኣይተናገፍናን። ጉEዞና Iሉ Iሉ፡ ''ጨው ንባEልኻ ክትብል መቅር፡ Eንተዘይኮይኑ
Eምኒ ተባሂልካ ክትስንዶ Iኻ፡'' ዝብል ምስላ ኣበው፡ ከምዝምልከተና ክንቅበል ክህልወና Eዩ። ብEምነት ውድብና ሰደግኤ፡
ኣካውና ሓይልታት ተቓውሞ ብመሰረቱ Eቲ ዝተባሃለ ኣብ ቦትU ምህላዉ ሓቂ'ኳ Eንተኾይነ፡ ንኩላትና ሓይልታት ተቓውሞ
ብማEረ ኣይምልከተናን ይብል። ብኣረኣEያ ይኹን ብተግባር ሓደ ኣይኮናን Iሉ ይኣምን። ንኹላትና ሓይልታት ተቓውሞ ኣብ
ሓደ ሞጉE ኣEቲኻ ምውቃጥ፡ ጉEዞ ቃልስና ኣብ Eንክሊል ዘEቱን ንረብሓ ስርዓት Iሳይያስ ዘገልግል ኣመዛዝና Eዩ Iሉ
ይኣምን። ስለዚ ሓይልታት ተቓውሞ ኣብ ክሊ'ቲ ዘለዉዎ ድኹም ኩነታት፡ ሓያልን ድኹምን ጎድንታቶም ብምልላይ፡ ንዝሓሹ
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ንቕድሚት ዝውጥጥ ደገፍ ምሃብ፡ ንዘይልወጡ ድማ ግቡE ቦታOም ክረኽቡ ዝገብር ኣተሓሕዛ ምኽታል Eዋኑ ዝሓቶ ብሕታዊ
ኣማራጺ Eዩ Iሉ ይኣምን። ስለዝኾነ'ውን ንኹሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ብማEረ ምውቃጥ የብቅE ዝብል ጻውIቱ ብምኽንያት
ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና የቕርብ።
መንEሰያት ኤርትራ፡ ተስፋ መጻI Eድል ሃገርናን ህዝብታትናን Eዮም። ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ብኹሉ መAቀኒታት፡
መጻI Eድል ሃገርና ንምብርዓን ተታሒዙዎ ዘሎ ፖሊሲ፡ ብቐንዱ ኣብ ልEሊ መንEሰያትና ዝወልO ናይ ጥፍኣት ኵናት Eዩ።
ብሂወት ከይነብሩ ኣብ ሓዊ Eናጠጠቐ፣ ተማሂሮም ሰሪሖም ንባEሎምን ንሃገሮም ከይጠቕሙ፡ ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ኣብ
ውትድርና ኣብ ጎቦታት ዘሪU መጻI Eድሎም Eናባኸነ፣ ካብ ዝፈትዉዋ ሃገሮም ከም ደቂ ዛግራ ፋሕ ጭንግራሕ Iሎም ናብ
ስደት ክውሕዙ Eናገበረ፡ ኣብ ምድረ-በዳ ሲናይ፡ ንማEሰርትን ዘስቅቕ ሞትን EናቃልA ዝመጸ ስርዓት Eዩ። መንEሰያት ኤርትራ
ካብ ሕብረተብና ዝተፈጥሩ ቀንዲ ግዳያት ስርዓት ህግደፍ Eዮም። ስለዝኾነ ድማ፡ ንባEሎምን ንህዝቦምን ንምድሓን ካብ ድቃሶም
ክበራበሩን፡ ካብ ዝተበተኑዎ ክወዳደቡን ይረኣዩ ኣሎዉ። ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳያያስ ብትብዓትን ብቖራጽነትን ክተሓናነቑ
ጀሚሮም ኣሎዉ። Eንተኾነ ግን፡ ካብ'ቲ ብብዙሕነት ዝልለ ሕብረተሰብና ዝተወልዱ ብምዃኖም፡ ድኹምን ሓያልን ባህርያት
ሕብረተሰብና ዝወረሱ Eዮም። ብብቕዓትን ተሞኩሮን ድማ ብዙሕ ዝጎድሎም Eዮም። ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ድማ፡ ጸረ
ዲሞክራስያዊ ኣሰራርሓን ባህልን ከስርጸሎም ሓያል ጻEሪ ዘካየደሎም፡ ብህሉዋት ሓይልታት ተቓውሞ ድማ፡ ግቡE ደገፍ
ዘይረኸቡ Eዮም። ውዳበOምን ናይ ቃልሲ ናህሮምን፡ ህዝብታትና ናብ ዝደልዩዎ ደረጃ ንምብጻሕ፡ ሓያል ደገፍ ይሓቱ ምህላዎም
ብተግባር ኣብ ዝረኣየሉ Eዋን ንርከብ። ስለዝኾነ ድማ፡ ኩሎም ሓይልታት ዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ካብ ጸቢብ ውድባውን
ጉጅላውን ሒሳባት ተናጊፎም፡ ቃልሲ መንEሰያት ኤርትራ፡ ናብ ዝላEለ ደረጃ ንምስግጋር፡ ኣበርቲOም ክዓዩ፡ ዝለዓለ ሓላፍነት
ክሽከሙ ይጥለቡ። ኣካል ኣምሳል ቃልሲ መንEሰያት ኤርትራውያን ዝኾነ ስምረት መንEሰያት ንድሕነት ሃገር፡ ብጉባኤ ኣቢሉ
ሓያል ናይ ቃልሲ መሳርሒ ዝኾነ ውደባ ክሰጋገር ናብ ዘብቅO ጉባኤ ክኣቱ ኣብ ምድላው ይርከብ። ቃልስን ውደባን
መንEሰያትና ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምስግጋር፡ ካብ ኩሎም ወገናት ምድግጋፍ ክግበረሉ ብኣጋጣሚ ባሕቲ መስከረም መጸዋEታና
ነቕርብ።
በዚ መንጽር፡ መበል 52- ዓመት ዝኽሪ በዓል ባሕቲ መስከረም ነጥበ-መቐይሮ ህልው ኩነታትና ክትኸውን ዘብቅE ናይ ኣተሓሳስባ
ለውጢ ንምርግጋጽ ቃል ክንኣትው ዝግባኣና Eዋን ምህላውና
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ብጽንዓት
ይኣምን፡፡
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ዝጽንብል ዘሎ፡ ኣብ ጽባሕ Eዉት ታሪኻዊ 6ይ
ውድባዊ ጉባኤU ኮይኑ Eዩ።፡ ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ 6ይ ውድባዊ ጉባኤU፡ ንዝጸንሕዎ ሕጽረታት ፈቲሹ፡ ብታሪኻዊ ፖለቲካዊ
ውሳኔታት ተጸንቢሉ፡ ምስ'ዚ ህሉው መድረኽ ዘሰጉምዎ ውድባውን ፖለቲካውን Eጥቂ ኣብ ዝሰነቐሉ Eዋን ብምዃኑ ፍሉይነት
ኣለዎ፡፡ 6ይ ውድባዊ ጉባኤና፡ ንህጹጻት መድረኻዊ Eማማት ብምልላይ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ብቐዳምነት ዝሰርU መድረኻዊ
Eማማት ብምሕንጻጽ፡ ነዚ ዘፈጽሙ ውዳበታት ንምፍጣር ዘብቅUዎ መደባት ብምስኣል፡ ዝምራሓሎም መትከላዊ መርሆታት
ብምንጻር ብዓወት ዝተጸንበለ ታሪኻዊ ጉባኤ’ዩ፡፡ ንተግባራውነት ዘመሓላለፎም ታሪኻዊ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት Eሙን ብምዃን፡
ብቐዳምነት ህዝብን ሃገርን ንምድሓንን ዘላቒ ረብሓታት ህዝብታት ኤርትራ ብዘተኣማምን ንምውሓስን ኣብ ዝካየድ ዲሞክራስያዊ
ተጋድሎ ግቡU ከምዝፍጽም ብኣጋጣሚ ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና የረጋግጽ።
ባሕቲ መስከረም ንዘልኣለም ተኸቢራ ትንበር!!
ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ሰማEታትና!
ቅኑE መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ንጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንEወት Iና!!
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ
01 መስከረም 2013
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