ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ህያብ ሓድሽ ዓመት!
ምስ ምቅይያራት ግዜ ተኣሳሲሮም፡ ንዝመጽU ኣጋጣሚታት ብምጽባይ ገጸ-በረኸት ህያብ ምቅብባል መዓስ ተጀሚሩ’ኳ
Eንተዘይፈለጥና ዝውቱር ባህሊ ኮይኑ ጸኒሑ’ዩ፡፡ Eቲ ንመቕርብካ ዝወሃብ ህያብ፡ ክንዲ ዝተኻEለ ንድሌታቱ ኣብ ግምት
ዘEተወ፡ ብጸጋ ክቕበሎ ከም ዝኽEል Eትትስፈዎ፡ ብዓቕምካ ድማ EትኽEሎን Eትጾሮን ህያብ ክኸውን ውሁብ’ዩ፡፡
ንሕና ከም ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ ምስ ምጅማር ዓመተ 2014 ንህዝብታት ኤርትራ Eንህቦ ህያብ ክንሓስብ Eንተጀሚርና፡
ልEሊ’ቲ ንህላዊU ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ ፋሽስታዊ ስርዓት፡ ካብ ሱሩ ብምምሓው፡ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላቱ
ተሓሊዩሉ፤ ጎይታ መጻI Eድሉ ዝገብሮ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ብምትካል ድሕነቱን ቀጻልነቱን ምውሓስ ዝዓቢ
ህያብ የብልናን፡፡ Eዚ ንህዝብታት ኤርትራ ዝተተምነናሎም ገጸ-በረኸት፡ ንዓመታት መመላEታ ክንብህጎ ጸኒሕና Iና፡፡ ሎሚ
ግን ልEሊ ባህግታትና ነዚ ህያብ’ዚ ክውን ክንገብሮ Eንግደደሉ ተኣፋፊ መደረኽ ብምህላውና፡ ንህዝብታት ኤርትራ
ክነበርክተሎም ካብ Eንጥለቦ ህጹጽን ግድነታውን ህያብ ኮይኑ’ሎ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ/ህግደፍ፡ ህዝብታት ኤርትራ ሕሉቦምን ንጹፎምን ዝኸፈሉሉ መሰረታዊ Eላማታት ሰውራና
ጨውዩ፣ ከም ህዝቢ ሰብኣውን ደሞክራስያዊን መሰላቶም ጨፍሊቑ፣ ሃገር ብምልEታ ናብ ወተሃደራዊ ካምፖታት ቀይሩ፣
ህዝቢ ብኲናትን ወተሃደራዊ ስነ-ኣEምሮ ጅሆ ዘሪU፣ ከም ግUዝ ኣቕሓ ሰብኣዊ ክብርታቶም ብምቕንጣጥ፡ ዘዋረደ
ስርዓት’ዩ፡፡
ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስ ዝመርሖ ስርዓት ህግደፍ፡ ናይ ህዝብታትና ስልጡን ባህሊ፣ Eምነትን መንነትን በዊዙ ማሕበራዊ
ሰረታቶም ዝባሕጎገ፣ ቁጠባዊ ዓቕምታቶም ኣልሚሱ ናብ ነዳያን ተመጽወቲ ዝቐየረ፣ ብሕጽረት ማሕበራዊ ቀረባት Eናሰቐየ
ብብድA ዘባጭወሎም፡ ከም ቁርዲድ ኣብ ዝባኖም ተወጢሑ፡ ደሞም ብምምጻይ ካብ ንቡር ተራ ሰብኣዊ ፍጡር ዘውጽOምን
ንጥፍኣት ዝፈረዶምን Eዋን Iና ንርከብ ዘሎና፡፡
ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳያስን ንሱ ኣብ ዝመልኮ ስርዓትን ዝተጸፈዩ ሹማምንቲ፡ ብሓሳረ መከራ ህዝብታት ኤርትራ ዝስውዱሉ፣
ብህይወት መንEሰያት ደቆም ማሕፉዳታቶም ዘህጥሩ፣ ኩሊት ኤርትራውያን ዜጋታት ብምሻጥ ዘጋይጹ፣ ካብ ዝፈትውዎም
ስድራቤታቶም ተፈልዮም ናብ ስደት ዝወሓዙ ንጹሃት ዜጋታትና ግዳይ ዘሰቅቕ ህልቂት ኣብ ምዃን ጠንቂ ዝኾኑ፣ ሬሳታት
ግዳያትና ናብ መሬት ዓዱ ከይኣቱ፡ ስድራ-ቤታት ሬሳታት ደቆም ከይቅበሉን ከምቲ ንቡር ከየፋንዉ ዝኸልከሉ፣
ተሰልቢጦም ድማ ዝኸሱ ነውረኛታት’ዮም፡፡ ብርግጽ ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስን Eዚ ስርዓት’ዚ ዝወከሎም መጋበርያታቱን
ብደም ንጹሃት ዝተጠላቐዩ ብምዃኖም፡ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ክስቆሮም ትጽቢት ዝግበረሎም ኣይኮኑን ጥራይ ዘይኮነስ፡ ካብ'ዚ
መንገዲ ጥፍኣት’ዚ ክመልሶም ዝኽEል ማይ-ጨሎት’ውን የሎን፡፡
በዚ መንጽር፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ካብ ካልE ግዜ ንላEሊ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተሳጢሖም ህጹጽ ምላሽ ኣብ
ዘቋምቱሉ Eዋን ብምህላውና፡ ምስ ምጅማር ዓመተ 2014 ብዝተተሓሓዘ፡ ካብ'ቲ ግድነት ክንገብሮ ዝግብኣና ህያብ፡ ህጹጽ
ጻውIት ህዝብታትና ምላሽ ዝህብ ውሕስነት ድሕነቶምን ቀጻልነቶምን ካብ ምርግጋጽ ንላEሊ ጦብላሕ ዝብል ህያብ ክህሉ
ኣይክEልን፡፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ናይ ምውሓስ Eማም ድማ፡ ካብ መሰረታዊ ለውጢ ወጻI ዝሕሰብ ኣይኮነን፡፡ ውድብና
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ብመሰረት ኣብ Eዉት 6ይ ውድባዊ ጉባኤU ዝጨበጦም
ቅኑዓት ታሪኻዊ ፖለቲካዊ ውሳኔታቱ Eናተገርሐ፡ መሰረታዊ ለውጢ ንምርግጋጽን ባህጊ ህዝብታት ኤርትራ ንምፍጻምን
ካብU ዝጥለብ ኩሉ ክገብር ምዃኑ ቃል ይኣቱ፡፡ ምስ’ዚ መሰረታዊ Eምነታቱ ዝሳነዩ ተበግሶታት ደሞክራሲያዊ ለውጢ፡
ብኹሉ ዓቕምታቱ ክደጋገፍ ድልው ምህላዉ’ውን የረጋግጽ፡፡
ዜናን ባህልን ቤት-ጽሕፈት፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)

