ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት ዝኽሪ ቀዳማይ-ዓመት
ህልቂት ኤርትራውያን ኣብ ደሴት ላምፐዱዛ፡
ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዝተዳለወ መግለጺ፡
ዓሚ ልክዕ ከም'ዚ ሎሚ፡ ልዕሊ 365 ኤርትራውያን ዜጋታትና፡ ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡
ዝፈትዉዋ ሃገሮም ንድሕሪት እናጠመቱ፡ ጻምእ ምድረ-በዳ ሰሃራ ጥሒሶም፡ ኣብ ቀረባ ርሕቀት
ኣማዕድዮም ብሰላም ዝነብሩለን ሃገራት ኣውሮጳ እናቋመቱ፡ ኣብ ዘይሓሰቡዎን ኣብ ዘይገመቱዎን እዋን፡
ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፐዱዛ ብዘሰቕቕ ኣገባብ ዝሃለቑሉ፡ 03 ጥቅምቲ ብምረት እንዝክረሉ ዕለት እዩ።
ኣሰቃቒ ህልቂት ወገናትና ኣብ ላምፐዱዛ፡ ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ዝፈጠሮ በሰላ፡ መሪር ቃንዛኡ፡ ክሳብ
ዕለተ ውድቀት ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ህግደፍን፡ መመሊሱ ዝንህር'ምበር ፈጺሙ ዝዝሕል
ኣይኮነን። ብክልተ መሰረታዊ ምኽንያታት፡1. ብሰንኪ ግዕዙይን ጨቋንን ፋሽስታዊ ስርዓተ ምሕደራ ኢሳይያስን ህግደፍን፡ መቐረት ሂወት
ጠፊኡዎም፡ ንሃገሮም ኩቦ ደርብዮምላ፡ ዝረኸበ ይርከበና ኢሎም፡ ሰንሰለታዊ ሓጹራት ስለላውን
ጸጥታውን ትካላት ህግደፍን ሃልሃልታ ምድረ-በዳ ሰሃራን ሰጊሮም፡ ዝዓርፉለን ሃገራት ብማዕዶ
እናጠመቱ ኣብ ጉዕዞ ካብ ዝነበሩ ኤርትራውያን፡ ልዕሊ 365 ብሃንደበታዊ ሓደጋ ንዘሰቕቕ ህልቂት
ምድራጎም፤
2. ኣብ ደሴት ላምፐዱዛ ዝሃለቑ ዜጋታትና፡ ኣብ ማሕበረ ሰብ ዓለም ብሓፈሻ፡ ኣብ ዓበይቲ መራሕቲ
ሃይማኖታት ዓለምናን መራሕቲ መንግስታትን ከቢድ ስንባደን ዓሚቕ ሓዘንን ዝፈጠረ ክነሱ፡
ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ህግደፍን ግን፡ ኣይኮነንዶ ከም ኣፍሪቃዊ ሕብረት ንዝኽሮም ሃገራዊ
መዓልቲ ሓዘን ክእውጅ፡ ኣስከሬኖም ኣብ መሬት ዓዶም ንቡር ሓመድ-ድበ ከይረክብ ብምኽልካሉ፡
ኣብ ዓዲ ጓና፡ መሬት ክሳብ ዝወግሕ ኣብ ጊዝያዊ መዕቆቢ ቦታ ክጸንሑ ተበይኑዎም ብምህላዉ
እዩ።
ጥቅምቲ 3 መበል ሓደ ዓመት ኣስካሕካሒ ህልቂት ኤርትራውያን ኣብ ላምፐዱዛ ክንዝክር እንከሎና፡
ጥርዚ ጭካነ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ኣብ'ዚ ጥራሕ ዝተሓጸረ ከምዘይኮነ ኣዐሪና እንግንዘቦ እዩ።
ህዝብታት ኤርትራ፡ ካብ'ቲ ኣብ ዘበነ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝወረዶም ግፍዕታት፣ ዋሕዚ ስደትን
መዘዛቱን ብዝኸፍአ፡ ኣብ ዘበነ ምሕደራ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ህግደፍን ኣጋጢሙዎም ምህላዉ
እዩ። ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ መዋእሎም ርእዮሞ ዘይፈልጡ ግህሰት ሰብኣውን ዲሞክራስያውን
መሰላት፡ ኣብታ ብደሞምን ዓጽሞምን ነጻ ዘውጽኡዋ ሃገሮም ወሪዱዎም ኣሎ። ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት
ኢሳይያስ፡ ውሕስነት ሂወቶምን ቀጻልነቶምን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ። ማሕበረ-ቁጠባዊ ሂወቶም
ተዘናቢሉ ንጥሜትን ዓጸቦን ተቓሊዖም፡ ዓበይቲ ወለዲ ንቡር ቀብሪ ዝሰኣኑሉ ዘሰክሕ ኩነታት ተኸሲቱ
ኣሎ። በብመዓልቱ፡ ብደረጃ ስድራታት ከይተረፈ፡ ብዘይምቁራጽ ንስደት ክውሕዙ ይረኣዩ። ብሰንኪ

ልኡኻት ኢሳይያስ ዝኾኑ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት፡ ብተመልከተለይ ጥይት ዝጠፍኡ ዘለዉ መንእሰያት
ብዙሓት እዮም፡፡ ሬስኦም ንቡር ቀብሪ ከይረኸበ ኣስከሬኖም ኣደዳ ኣራዊት ክኾኑ ጸኒሖም እዮም። ኣብ
ምድረ-በዳታት ሲናይን ሰሃራን ብማይ ጽምኢ ዝሃለቑን፡ ኣብ ኢድ ገበነኛታት ነጋዶ ሰብ ራሻይዳን
በደዊንን ተሓባበርቶም መራሕትን ልኡኻትን ህግደፍ ወዲቖም፡ ውሽጣዊ ኣካላቶም ተመዝሒቑ፡ ንቡር
ቀብሪ ስኢኖም ዝተደርበዩ ቁጽሮም ውሑድ ኣይኮነን። በብእዋኑ፡ ቅድምን ድሕርን ኣሰቃቒ መቕዘፍቲ
ላምፐዱዛ፡ ብዝኣረጋን ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ሰባት ብዝጸዓና ጀላቡ፡ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን(ማእከላይ
ባሕሪ) ንሓደጋ ሞት ዝተቓልዑን ቀለብ ዓሳታት ዝኾኑን ኤርትራውያን ብዙሓት እዮም። ስለዝኾነ'ውን፡
3 ጥቅምቲ ክንዝክር እንከሎና፡ ነቶም ኣብ'ዚ ዕለት'ዚ ኣብ ደሴት ላምፐዱዛ ብሰቕቕ ኣገባብ ዝሃለቑ
ወገናትና ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ሂወቶም ዝሰኣኑ ኩሎም
ኤርትራውያን እንዝክረላ ዕለት'ውን እያ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ህግደፍን፡ ኣብ ዕድመ ስልጣኖም፡ ናይ ህዝብታት ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ
ሕሰማት ቀንዲ ተሓተቲ ምዃኖም፡ ንኹሉ ከም ጸሓይ ቀትሪ ብሩህ ዝኾነሉ እዋን ኢና ንርከብ። እዚ
ስርዓት እዚ፡ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዝኽእለሉ ዝተወሰነ ዕድል ምስ ዝረክብ፡ ብኡ መጠን፡ ናይ ህዝብታት
ኤርትራ፡ ሕሰም ማሕበራዊ መነባብሮ፣ ዓፈና፣ ማእሰርቲ፣ ዘይነጽፍ ዋሕዚ ስደት፣ ማእሰርትን ሞትን
ፈጺሙ ኣይከቋርጽን እዩ። እቲ ዝኸፍአ ድማ፡ ከም ኤርትራውያን ዝነበረና ክብረትን ተቐባልነትን
በብእዋኑ እናተባሕጎገ፡ ኣብ ቅድሚ ማሕበረ ሰብ ዓለም እናተፈንፈና ምኻድና ኣይተርፍን። እዚ ድማ፡
ነቲ ብሓርበኝነቱን ጅግንነቱን ዝኽበር ዝነበረ ህዝብታት ኤርትራ ክልተ ሻዕ ሞት እዩ። ስለዚ፡ ውሕስነት
ህላወናን ቀጻልነትናን ክነረጋግጽን፡ ከም ኤርትራውያን ኣብ ቅድሚ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ተኸቢርናን
ተሓፊርናን ክነብር እንኽእል፡ ኣብ ልዕሊ መቓብር ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ህግደፍን ኣብ እንሃንጻ
ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ጥራሕ እዩ። ካብ ዘየቋርጽ ዋሕዚ ስደት፡ ውርደትን ሞትን'ምበር መኽሰብ
የብልናን፡፡ ዋሕዚ ስደት የብቅዕ! ከም ህዝብን ሃገርን ውሕስነትናን ቀጻልነትናን ንምርግጋጽ፡ ኩሉ
ዓቕምታትና ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ የቕንዕ!! ዝብል መልእኽቲ ውድብና፡ ብምኽንያት ዝኽሪ
መበል ሓደ ዓመት ኣሰቃቒ ህልቂት ላምፐዱዛ፡ 3(ሰለስተ) ጥቅምቲ ናብ ህዝብታት ኤርትራ ነመሓላልፍ።
ውድብና ሰደግኤ ከም ወትሩ፡ ብቕኑዕ መርሆ እናተገርሐ፡ ምስ ኩሎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡
በብደረጅኡ፡ ጥቡቕ ናይ ቃልሲ ዝምድናታት መስሪቱ፡ ዕድመ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ንምሕጻር
ክቃለስ ዘለዎ ድሉውነት ደጊሙ የረጋግጽ።
ዝኽርን ክብርን ንኹሎም ሰማእታትና!!
ኣሰቃቒ ህልቂት ላምፐዱዛ፡ ኣብ ልዕሊ መቓብር ህግደፍ ክድበስ እዩ!!
ዓወት ንዲሞክራስያዊ ቃልስና!!
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
03 ጥቅምቲ 2014.

