ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT
ብምኽንያት 08 መጋቢት፡ ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ፡
ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዝተዳለወ መግለጺ፡
እነሆ እታ በብዓመቱ እነኽብራ ታሪኻዊት ዕለት 08 መጋቢት፡ ዓለም ለኻዊት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ፡ ሎሚ ንመበል 107 ጊዜ
ብዓለም ደረጃ ትዝከር ኣላ። እዛ ዕለት'ዚኣ ንቃልስን መስዋእትን ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ንምዝካር ዝተሰየመት ክብርቲ ዕለት እያ።
ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ድማ፡ ኣካል ኣምሳል ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ብምዃነን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ን20 ዓመታት ሰላማዊ
ፖሎቲካዊ ቃልሲ፡ ን30 መሪርን ነዊሕን ዓመታት ድማ፡ ምዑት ብረታዊ ተጋድሎ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነት ኣካይደን፡
ብስንክልነአንን መስዋእተንን ኣብ ዘረጋገጻኣ ነጻ ኤርትራ፡ ዳግማይ ጊሎትን ከደምትን ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን ወታደራውያን
ሓለፍቱን ኮይነን፡ ሓሳረ መከርአን ኣብ ዝርእያሉ፡ ዳግማይ ዲሞክራያዊ ቃልሲ ከካይዳ ኣብ ዝተገደዳሉ እዋን ብምዃኑ'ውን
እዩ።
ናይ ሎሚ ዓመት መጋቢት 08፡ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዝተፈለየን ዝጸንከረን ኩነታት ኮይና ንዝክራ ምህላውና ዘይሰሓት
ሓቂ እዩ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ዑሱባት ልኡኻቱን ካብ ፖሎቲካዊ ስልጣኖም ንላዕሊ ክብሪ ህዝብን ሃገርን ፈጺሙ
ከምዘይዓጦም ኣብ ዝሓለፉ 26 ዓመታት ናይ ስልጣን ዕድሜኦም ብተግባር ተራእዮም እዮም፤ ህዝቢ እንተጠመየ፣ እንተዓረቐ
ዕጅብ ዘይብሎም፡ ዕሉላት ሰይጣውንቲ ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ ብሰንኪ ትምክሕተኛን ዓንዳርን ፖሊሲኦም፡ ሂወት መንእሰያትናን
ንብረትን ጥሪትን ህዝብታትናን ኣብ ናይ ኵናት እቶን ሰኽቲቶም እናዕነዉዎ ምጽንሖም ስኽፍ ዘይብሎም፡ ብነጻነትን ልኣላውነት
ሃገር እናዘመሩ ከሽካዕልሉ ዝጸንሑ እዮም። ሕሉፍ ሓሊፉ ዝፈትዉዋ ሃገሮም መርገጺ እግሪ ስኢኖምላ፡ ስደት ከም መማረጺ
ወሲዶም፡ ኣብ ጉዕዞ እናሃለዉ፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብዘሰቕቕ ኩነታት ብተደጋጋሚ ዝተቐዘፉ መንእሰያትና፡ ኣብ መሬት ዓዶም
ሓመድ ድበ ከይለብሱ ዝፈረደ፡ ሕልናን መንፈስን ወለዲ ኤርትራውያን እናሓምተለ ዝጸንሐን ዘሎን እዩ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ካብ ዝሓለፉ ገበናቱ ከይተማሃረ፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ድማ፡ መሬትን ሃብትን ኤርትራን
ህዝባን፡ ንመንግስታት ባዕዲ ብዶላራት ክሸይጥ ምጽንሑ ኩሉ ክከታተሎ ዝጸንሐ እዩ። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ሃገርና ብምብራቕ ይኹን
ብምዕራባዊ ክሊ፡ መዐንደሪት ወታደራት ኣዕራብ ክትከውን ኣፍ-ደጊኡ ጋሕ ኣቢሉ ክህቦም ጸኒሑ ኣሎ። ብፍላይ ከኣ፡ መንግስቲ
ግብጺ፡ ብጉዳይ ፈለግ ናይል ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፍልልይን ሒሳባቱን፡ ከም ልኡኽን መናሃርያን ብምዃን ክኽድም ተዳልዩ
ከምዝጸንሐ ኩሉ ዝከታተሎ ዘሎ እዩ።
ኣብ ናይ ልዕሊ 26 ዓመታት ጨካን ዘበነ ኣገዛዝኣ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ህዝብታትናን ሃገርናን ማእለያ ዘይብሉ
ሰብኣውን ንዋታውን ሃብቲ ዓንዩዎም እዩ፤ እዚ ከቢድ ኪሳራ'ዚ ኣብ ዘበነ ምሕደራ ህግደፍ ክሓዊ ኢልካ ትጽቢት ዘይግበረሉ'ኳ
እንተነበረ፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ድማ፡ ሃገርና ናብ ዓውዲ ኵናት ዝቕይር ጸሊም ደበና እናጸላለወ ክኸይድ ኣብ እንርእየሉ ኩነታት
ኢና መጋቢት 08 ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እነኽብር ዘለና፡፡ ኤርትራውያን ወለዲ ብሓፈሻ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ
ድማ ብፍላይ፡ ደቀን፣ ደቂ ደቀን፣ ሰብ ሓዳረንን ኣቦታተንን ስኢነን፡ ብሓዘን ማዳ ዝለበሳሉ እዋን መለሳ ከይረኸባሉ እንከሎዋ፡
ካልእ ዝኸፍአ ዋጋ ክዓድያ ዝፍረዳሉ ወቕቲ እዩ ኣብ ቅድሚአን ተደቂኑ ዘሎ። ስለዚ ድምጸን ክብ ኣቢለን፡ ሎምስ ይኣክል፡
ክብላ ዝግበአን ወሳኒ ወቕቲ በጺሐናሉ ዘለዋ እዋን እዩ።
ድኽነት ዝወለዶ ጥሜትን ዕርቃንን ንግዝይኡ ክጽወር ይኽእል እዩ፡፡ እንተኾነ ግን፡ ኣብ ውሽጢ 26 ዓመታት ዘበነ ስልጣን
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ እዚ ክውንነት'ዚ ሕላገት ህዝብታትና ክሳብ ዝመስል ሳዕሪሩ ጸኒሑ እዩ፤ ንብርሰትን ምብትታንን
ሃገርና ዝዓለመ ሸርሕን ተግባራትን ክፍጸም ምጽንሑ ድማ እንፈልጦ እዩ። ሎሚ ግን፡ ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ናይ ግዳም ዓንተራት፡
ናይ ባዕሎም ሒሳባት ዘለዎ መንግስታት መናሃርያ ኮይና፡ እናረኣናን እናሰምዓናን፡ እንበርሰሉ ኩነታት እናንጸላለወና እንከሎ፡
ከምዘይረኣና ትም ኢልና ክንሓልፎ ዝግባእ ኣይኮነን። ሰብ ፍሉይ ጉዳይ ዝኾኑ ናይ ባዕዲ መንግስታት፡ ንሃገርና መናሃርያ ኵናት
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ገይሮም፡ ንህዝብታትና ኣብ ሓዊ ኣእትዮም ክጥጥቑዎ ክንፈቅድ ፈጺሙ ኣብ ዘይግበእና እዋን ንርከብ። ኩሉ ኤርትራዊ
ንድሕንነት ሃገሩን ህዝቡን ብሓደ ቃል ተላዒሉ፡ ይኣክል ክብል ኣብ ዝግበኦ ወቕቲ ምህላዉ ክግንዘብ የድሊ። ብፍላይ ድማ፡
ናይ'ቲ ዝወርድ ከቢድ ሓደጋ ቀንዲ ተጠቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን፡ ኣብ ሕብረተ-ሰብና ብዘለክን ዓብይ ጽልዋ፡
መቐነትክን ሸጥ ኣቢልክን፡ ነዚ ኣብ ቅድሜና ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ኵናት ንምምካን ብኹሉ ዓቕምኽን ክትቃለሳን ክትምክታን
ኣብ ዝግባኣክን ወቕቲ ትርከባ ኢልና ንኣምን።
እታ ብሽምክን እትምሕልን እትጥሕልን ''ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ'' ዓመት ሙሉእ ኣበይ ከምዝነበረት ዘይትፍለጥ
ተሓቢኣ ጸኒሓ፡ ብምኽንያት መጋቢት 08 ዓለም ለኻዊ መዓልትኽን፡ ተልእኾ ህግደፍ ተሓንጊጣ፡ እሙናት ኣሳሰይትን ከደምትን
ህግደፍ ኮይንክን ክተገልግላ፡ ጎሮርኣ ክሳብ ዝልሕትት ትዋፈር ኣላ። ዓሚ ቅድሚ ዓሚ፡ ካብ ዓደን ተሰዲደን ኣብ ሃገራት
ኣውሮጳ ክዕቆባ፡ ማእከላይ ባሕሪ ክሰግራ ዝተቐዘፋ ኣደታት፣ መንእሰያትን ህጻውንትን ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣብ ሃገረን ሓመድ ድበ
ዝለብሳሉ ፍቓድ ክረኽባ፡ ድምጻ ዘየስመዐት እያ፤ ትማሊ ትማሊ ጥቅምቲ 31 2017 ዓ.ም. ድማ፡ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ፡
ጥርዓነን ብሰላማዊ ኣገባብ ክገልጻ ኣብ ቅርዓት ሰላማዊ ሰልፊ ክካይዳ ዝወጻ መንእሰያትን ህጻናትን ተማሃሮን ደቂ ኣንስትዮ፡
ዲያእ ኣል-እስላምያ፡ ክቕጥቀጣን ክእሰራን እንከለዋ፡ ዘይተጣበቐት ማሕበር፡ ነዚ ብርእሰ ፋሽሽት ኢሳይያስ/ህግደፍ ኣብ ልዕሊ
ሃገርናን ህዝብታትናን፡ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ፡ ኣብ ምግታእ ኣበርክቶኣ ክተረጋግጽ'ያ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ምኽንያቱ
ዕትብታ ምስ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ዝተኣሳሰረን፡ ውዑይ ተሳትፎን ኣበርክቶን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ኣብ ዲሞክራስያዊ
ቃልስና ንምብርዓን ተዓጢቓ ዝተዋፈረት ፋሽስታዊት ማሕበር ብምዃና እያ።
ሎሚ መጋቢት 08 ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እነኽብር ዘሎና፡ ኣብ ፍሉይን ተኣፋፍን ሃገራዊ ኩነታት ኮይና ኢና።
ከም'ቶም ዝሓለፉ ዓመታት፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ዝወርዱና ዝተፈላለዩ መልክዕ ዘለዎም ሕሰማት እናዘርዘርና
ዲሞክራስያዊ ፍታሕ ንምምጻእ ክንቃለስ ጻውዒት እነመሓላልፈሉ እዋን ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብታትናን ንልዕሊ 26
ዓመታት ብብደዐን ኣሽካዕላልን ክድህከና ዝጸንሐ ስርዓት፡ ናይ ደገ ወታደራትን ከበድቲ ኣጽዋርን በብእዋኑ እናራገፈ፡
መዐንደሪቶምን ናይ ኵናት ዓውዶምን ክገብራ ተዋፊሩ ኣብ ዝርከበሉ ዘስግእ ኩነታት ኮይና፡ ንድሕነትናን ቀጻልነትናን ክንብል
ናይ ኣፈርክቡ ሂወት ኣድሕን ግብራዊ ምላሽ ክንህብ፡ ኣብ እንቕሰበሉ ኩነታት ኮይና ኢና።
ኣብ ባይታ ኤርትራ ብጋህዲ እናተራእየ ዝኸይድ ዘሎ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ-ህግደፍ፡ ካብ ህዝብታት ኤርትራ ተነጺሉ
እዩ። መብዛሕትኦም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ቀንዲ ግዳያት እዚ ስርዓት'ዚ ብምዃኖም፡ ብ10ተታ ኣሽሓት ናብ
ስደት ክውሕዙ ጸኒሖም እዮም፤ እዚ ስርዓት'ዚ ምስ ሰብ ፍሉይ ረብሓ ዝኾኑ ናይ ድሕንነትን ወታደራውያን ሓለፍቲ ዑሱባቱ፡
ከምኡ'ውን ምስ ጎረባብቲ ናይ ባዕዲ መንግስታት ተሻሪኹ፡ ብዋጋ ብርሰትን ዕንወትን ህዝብን ሃገርን፡ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ
ላዕልን ታሕትን ክብል ይርከብ።
ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፡- እዞም ኩሎም ኣብ ሓይሊ ምክልኻል ኤርትራ ዕድመ ንእስነቶም ኣብ ድፋዕን ጊላዊ ጉልበቶም ዘህልኹ
ዘለዉ መንእሰያት፣ ማእከላይ ዕድመን ሽማግለታት ኤርትራውያን፡ ደቅኽን፣ ኣሕዋትክን ወይ ሰብኡትክን እዮም። ደቂ ኣንስትዮ
ኤርትራ፡ ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብና ምዃንክን ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ'ዞም ዝጠቐስናዮም ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን
ጸጥታን ኤርትራ፡ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ፡ ብኣወንታ ናይ ምጽላው ተራ ዘለክን ኢኽን። ሎሚ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስህግደፍ፡ ንዝጠስጠሰ ስልጣኑ ንምቕናይ ክብል፡ መሬትን ሃብትን ሃገር ብዶላራት ምሻጥ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ልኣላዊ መሬትና፡
መዐንደሪ ሰራዊት ሃገራት ኣዕራብን መራገፊ ዘበናዊ ኣጽዋራቶምን ብምግባር፡ ኤርትራ ናብ ዓውዲ ኵናት ክትልወጥ ዝፈርድ
ኣዕናዊ ተግባራት ብምፍጻም፡ ብዋጋ ህዝብን ሃገርን ኣብ ዝጣልዓሉ እዋን፡ ነዚ ሓደገኛ ተርእዮ'ዚ ኣብ ምዕጻፍ ተራኽን
መተካእታ የብሉን።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ንጅግንነታዊ ኣስተዋጽኦ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣብ እዋን ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎና
ይኹን ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ ኣጸቢቑ ስለዝፈልጥ፡ እቲ ኹሉ ኣብ ልዕሌኽን እናፈጸሞ ዝመጸን ሎሚ መስሪቱዎ ዘሎ እኩይ ዝምድና
ምስ ሃገራት ኣዕራብ ሓቢኡ፡ ብጅግንነትክን፣ ዘደንቕ ታሪኽክንን ሎሚ'ውን ብዘለክን ኣስተዋጽኦን እናዘመረ፡ ከሽካዕልል እዩ፤
ስለዚ፡ 'ይኣኽለካ' ክትብለኦ ይግባእ። ብዓይኒ ዝረአ፡ ብእዝኒ ዝስማዕ፡ ቀንዲ ግዳይ ትኾናሉ ዘለኽን ፋሽስታዊ ስርዓተ ምሕደራ
ህግደፍ፡ ህዝብን ሃገርን እናብረሰ እናሃለወ፡ ሓያል ናይ ለውጢ ቅልጽምክን ክለምስን ተጸባዪ ክኸውንን የብሉን። ኣብ'ዛ ክብርቲ
ታሪኻዊት መዓልቲ መጋቢት 08፡ ሕድሪ ጀጋኑ ሰማእታትን፡ ንህዝብታትና ዝኣተዎ መብጻዓ ዝጠለመ ስርዓት፡ ብህጹጽ
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ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምእላይ፡ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎኽን ኣብ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ክተረጋግጻ፡ ቃልክን እተሐድሳላ
ዕለት ክትከውን ይግባእ። ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ሰደግኤ)ን ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባርና፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ
ግንባር(ኤሃግ)ን ዓቕምታቶም፡ ምስ ኩሎም ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾኑ ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ ኣወሃሂዶም፡
ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ብህጹጽ ኣብ ምድሓን ይኹን፡ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ምርግጋጽ፡ ተሳትፎ
ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ምዕዛዝ፡ እጃሞም ከበርክቱ፡ ከም ወትሩ ድሉዋት ምህላዎም፡ ብኣጋጣሚ'ዛ ክብርቲ ዕለት'ዚኣ
ነረጋግጽ።
መጋቢት 08 ዓለም-ለኻዊት መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ንዘላኣለም ተኸቢራ ትንበር!!
ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ቃልስና ንምዕዛዝ ንቃለስ!!
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!!
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
08 መጋቢት 2018
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