
 

 

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 
 

ብምኽንያት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ መጋቢት-08፡ 

ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዝተዳለወ መግለጺ። 

 

ኣብ ታሪኽ  ምዕባለ ሕብረተ-ሰብ ብሓፈሻ፡ ምእንቲ ማዕርነትን መሰልን ደቂ አንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ 

ቃልሲ ከአ ብፍላይ፡ 8 መጋቢት ሓንቲ ካብ'ተን ብኽብሪ እናተጸንበለት እትነብር ታሪኻዊት መዓልቲ 

እያ። ጓል አንስተይቲ ኣብ ውሽጢ ሕብረተ-ሰብ ዘለዋ ማሕበራዊ ቦታን ኣብ ህንጸትን ዕብየትን ስድራ-ቤት 

ዘለዋ ተራን ብጣዕሚ ልዑል ከም'ዚኾነ ንዝኾነ ፍጡር ዘበለ ግሉጽን ብሩህን'ዩ። 

  

እቲ ሓቂ ከም'ዚ ኮይኑ ከብቅዕ፡ ብአንጻር'ዚ ጓል አንስተይቲ መባእታዊ መሰላን ሰብኣዊ ክብራን ተሓሪምዋ፡ 

ከም ሰብ ምልእቲ ዘይኮነት ከም ጎደሎ እናተራእየት፡ ንነዊሕ መዋእል ክትጓዓዝ ጸኒሓ እያ። ኣብ ጉዕዞ 

ምዕባለ ሕብረተ-ሰብ ግን፡ ኣብ መስርሕ ምዑት ቃልሲ ብምክያድ፡ ኣብ ልዕሊኣ ተጻዒኑዋ ዝነበረ ዱሑር 

ሕብረተ-ሰብኣዊ ኣረኣእያን በቲ ሓደ ወገን፡ ኮነ ኢልካ ዝተገበረ ዘንባዕን ጉጉይን ዝኾነ፡ ፖሎቲካዊ፣ 

ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊን ሚዛኑ ዝሰሓተ ተግባርን ከኣ በቲ ካልእ ወገን ተቓሊሳ፡ ናይ መጀመርያ ዓወት 

ከተመዝግብ በቒዓ እያ። እቲ ኣብ'ቲ እዋን'ቲ ዝተመዝገበ ዓወት፡ ኣብ ማዕርነትን መሰረታዊ ሰብኣዊ 

መሰላትን ክብርታትን መሰረት ዝገበረ፡ ንመጀመርያ ናይ ለውጢ ምዕራፍ ዝኸፈተ ኮይኑ፡ ንቐጻሊ ምእንቲ 

ፍትሕን ሰባኣዊ መሰልን ክብርን ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ኣፍ-ደገ ዝኸፈተ ምዃኑ፡ ኣብ ዘሎናዮ መዋእል 

ሕብረተ-ሰባዊ ምዕባለ ንለውጢ ብግብሪ እንርእዮ ዘሎናን ንቐጻሊ እንርእዮን ምዕባለ ኢዩ። 

  

ንሱ ስለ ዝኾነ ከኣ 8 መጋቢት ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ብሓባር ኮይነን ንደርባውን ጾታውን ወጽዓታተን 

ጠቕሊልካ ንምውጋድ ዝግበር ቃልሲ፡ ኮሪዐን ዝንየታላን ንቕድም ኣማዕድየን ከአ ንቐጻሊ ዓወተን ቅድመ 

ምድላዋት ዝገብራላን፡ ምስ ኩሎም ውጹዓት ወገናተን ብሓባር ተሰሊፈን ከኣ፡ ኣንጻር ጨቆንቲን መለኽትን 

መኸተኤን ዘሐይላሉ ታሪኻዊ ዕለት ይገብራ። 

 

ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣካል ኣምሳል ደቂ አንስትዮ ዓለምና ከም ምዃነን መጠን፡ ከም'ቲ ኩለን ደቂ 

አንስትዮ ዓለምና ዝበጽሐን ድርብ ወጽዓ፡ ንዐአን'ውን ክበጽሐን ናይ ግድን'ዩ። ንሱ ጥራይ ከይ ኣኽለን 

ግን ብሰንኪ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፋሽሽታዊ ስርዓት ኢሳያስ፡ ኣብ ህዝብታትና ዘውርዶ ኣደራዕን ብሓፈሻ፡ 

ብፍሉይ ከኣ ኣብ ልዕሊ ደቂ አንስትዮ ዘቕነዐ፡ ዘውርዶ ሕሰመ መከራ ተወሲኽዎ፡ እቲ ሕሰም ካብ'ተን 

ካልኦት ብጾተን ፍሉይን ከቢድን ዝተሓላለኸን ይገብሮ። 

 

ደቂ ኣንስትዩ ኤርትራ፡ ኣብ ታሪኽ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ተጋድሎና፡ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ምእንቲ 

ነጻነት ብግብሪ ተሳቲፈን ከቢድ መስዋእቲ ከፊለን ዘመዝገብኦ ዓወትን ተራኤን አብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ 

ስጋብ ክንደይ ኣገዳሲን ልዑልን ምዃኑ፡ ጎሊሑ ክረኤን ክፍለጥን ኮይኑ እዩ። ይኹን እምበር ርእሰ ፋሽሽቲ 

ኢሰያስ፡ ነቲ ቦኽሪ ጭርሖ ደሞክራስያዊ ሕቶን ኩሉ መልክዓት መሰላቱን ዝኾነ ናጽነት ህዝብታት ኤርትራ 

ዓፊኑ ብምሓዝ፡ እቲ ሕሰም ካብ'ቶም ኩሎም ቅድሚኡ ዝሓለፉ ገዛእቲ ደርብታት፡ ብዕምቆቱ ይኹን 

ብስፍሓቱ ኣዚዩ ፍሉይ ብዝኾነ መልክዑ፡ ንሃገርና ኤርትራ ምድረ ሲኦል ገይርዋ ይርከብ ኣሎ። ኣብ'ዚ 

ጊዜ'ዚ ከኣ፡ ሕሉፍ ሓሊፉ ነቲ ኸቢድ መስዋእቲ ተኸፊሉዎ ዝተዓቀበ ነጻነትን ልዑላውነትን ህዝብን ሃገርን፡ 

ንሓደጋ የሕሊፉ ክህቦ ቅሩብነቱ፡ ብቃሉ ባዕሉ ርእሰ ፋሽሽቲ ኢሳያስ ኣረጋጊጽዎ ኣሎ። ዝተርፎ እንተሎ 

ግብራዊ ስርሒት ጥራይ ምዃኑ ከኣ፡ ናይ አደባባይ ምስጢር ኮይኑ ኣሎ። 

  

እዚ ምስጢር እዚ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ቀትሪ ሕልሚ ኮይንዎ ኣሎ። ንሻሕጣይ ኢሰያስ ግን ንነዊሕ 



ጊዜ አብ ኣእምርኡ ተደቂኑ ዝጸንሐ፡ ሎሚ ጊዚኡ ኣኺሉ'ዩ ተባሂሉ፡ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ምዃኑ፡ 

ንህዝብታትና ብቐንዱ፡ ንጭቁናት ማሓዙትና ዝኾኑ ህዝብታት ዓለም ከኣ፡ ብሩህን ጋህዲን ኮይኑ አሎ።  

 

እዚ ጥልመት'ዚ ንደገ ወጺኡ ምስ ተቐልዐ፡ ህዝብታት ኤርትራ ብቑጠዐ ተላዒሎም ከም ቆፉኡ ዝተተንከፈ 

ንህቢ፡ ኣብ ቅርዓት ወጺኦም ይኣክል፡ ምስሉይነት፣ ደግሲ፣ ረግጺ፣ ጥልመት፣ ምልክን መግዛእትን 

ብምባል፡ ነብሶም ክሰርዑን ክወዳደቡን፡ ብስፍሓት ተታሓሒዞሞ ኣለው። ህዝብታትና ነጻነትን 

ልዑላውነትን ሃገሮም ኣሕሊፎም ዘይህቡ፡ ብቐሊል ተደፊኦም ትም ኢሎም ተኸብኪቦም ንዕዳጋ ዝወርዱ 

ከም  ዘይኮኑ ዘረጋግጽ ፍሉይ ሕላገቶም እዩ። እዚ ማለት ብትርጉሙ ኢሳያስ ሒዝዎ ዝኸይድ መንገዲ፡ 

ንበይኑ ዝኸዶ እምበር፡ ህዝብታት ኤርትራ መኻይድቱ ከም ዘይኮኑ ብንጹር ዘመልክት'ዩ። 

 

ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ምሉእ ዓለም እትርከብ፡ ውራየይ እዩ ኢላ ቅናታ ሸጥ አቢላ፡ ነዚ ተበጊሱ  

ዘሎ ህዝባዊ ምልዕዓላት ከተጓሃህር፡ ተታሓሒዛቶ ከም ዘላን ዘመልክት፡ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሪዓ 

ክትራባረብ ትርከብ። ሎሚ 8 መጋቢት ምኽንያት ብምግባር ከኣ፡ ብዝያዳ ሓሪናን ተሳሒላን ኣንጻር ምልኪ 

ኣብ ጎኒ ኩሎም ውጹዓትን ተቓለስቲ መሓዙታን ተሰሊፋ፡ ንውድቀት ፋሽሽታዊ ስርዓት ኢሳያስ 

ከተቃላጥፍን ልዑል ተራኣ መሊኣ ክትጻወትን ዓቢ ትጽቢት ይንበረላ። 

 

ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ) ካብ ባህርያዊን መሰረታዊን ዕላማታቱ ተበጊሱ፡  

ንዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት፡ ሓደ ካብቶም ምእንቲ መሰልን ፍትሕን ማዕርነትን 

ዝግበር ቃልሲ ምዃኑ ኣሚኑ፡ ብኽብሪ ምዝካሩ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንምዕዋቱ  ኣብ ዝግበር ቃልሲ ብጺሒቱ 

ክገብር ጸኒሑን ኣሎን። ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ንህዝብታትናን ሃገርናን ኣንጻላልዩዎም ዘሎ፡ ነጻነትን ልዑላውነትን 

ዝምንዝዕ ከቢድ ሓደጋ ንምድሓን፡ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብቐዳምነት ሰሪዐን ክረባረባን ነቲ ካልእ 

ክፋል ሕብረተ-ሰብና ድማ፡ መርኣያ ኮይነን ክርከባ መጸዋዕታና ነቕርብ። በዚ አጋጣሚ ኩቡር ባዓል'ዚ 

ምኽንያት ብምግባር ካኣ፡ ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ እንቋዕ ናብ'ዚ ክቡር ባዓል'ዚ ኣብቃዓክን ኣብቃዓናን 

ይብል።  

 

8 መጋቢት ከቢራ ትንበር ! 

ልዑላውነትን ነጻነትን ሃገርና ህዝብታትናን ንምድሓን ንረባረብ! 

ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና ! 

ውድቀት ንርእሰ-ፋሽሽቲ ኢሳያስ!! 

 

 

 




