
 
 

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 
 

ውድባዊ መግለጺ፡ 
ብምኽንያት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ-ሸቃሎ፡ 

ግንቦት ሓደ(May-Day) 
 

ሎሚ፡ ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ሸቃሎ፡ ንመበል 126 ግዜ ትዝከረሉ እዋን እዩ። ታሪኻዊት ዕለት ግንቦት ሓደ (May Day) ንቃልስን 
መስዋእትን ሸቃሎ ዓለምና ንምዝካር ዝተሰየመት እያ። ሸቃሎ ኤርትራ'ውን ከም ኩሎም ካልኦት ሸቃሎ ዓለም፡ ክብርቲ ባዓሎም ብምዃና 
እናዘከሩዋ ጸኒሖም እዮም፤ ሎሚ'ውን ኣብ ፍሉይ ሃገራዊ ኩነታት ኮይኖም የብዕሉዋ ኣሎዉ። 
 
ሸቃሎ ኤርትራ ከም ኩሎም ህዝብታትና፡ ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነት ኣብ ዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን ተጋድሎና ተሳቲፎም፣ ተሰዊኦም፣ ቆሲሎም 
እዮም። እንተኾነ ግን፡ ጻማ ቃልሶም ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጨቋኒ ስርዓቱን ተጠሊሞም። ብስሞም ዝቖመት ሃገራዊ ኮንፈደረሽን 
ሰራሕተኛታት ኤርትራ(ሃኮሰኤ) ድማ፡ መሳርሒ ፋሽስታዊ ኣገዛዝኣ ኢሳያስን ስርዓቱን ኮይና፡ ወጽዓን መረረትን ሸቃሎ ንደገ ከይወጽእ ኣብ 
ምዕፋን ተዋፊራ ዝጸንሐትን ዘላን ናይ ስለላን ዓፈናን ትካል እያ።  
 
ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ሸቃሎ፡ ኣብ ፍሉይ ሃገራዊ ኩነታት ኮይና ነብዕላ ምህላውና ርእሰ ግሉጽ ሓቂ እዩ። ሎሚ፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ 
ብዝሃነጾ ኣዝዩ ጨካን ስርዓተ ምሕደራ፡ ሸቓሎ ኤርትራ፡ ካብ ንቡር ስርሖም ብዘይ ኣገባብ ተጸልጺሎም፤ ብዘይ ፍቓዶም እናተጎተቱ ኣብ 
ገደብ-ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክማስኑ ጸኒሖም፤ ዕድልን ውሕስነት ስራሕ ኣይረኸቡን፤ መላእ ስድርኦም ብድኽነትን ጥሜትን ይሳቐዩ 
ኣሎዉ እናበልና፡ ፍታሕ ክግበረሎም ጻውዒት ኣብ እነቕርበሉ ዕለት ኣይኮናን ንርከብ።  
 
ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ስምምዕ ካብ ዝፈራረም ጀሚሩ፡ ዶብና ምስ ኢትዮጵያ፡ ብውሳኔ ኮምሽን ዶብ 
መሰረት ብህጹጽ ክምልከት ዝነበረ ትጽቢት ህዝብታትና ዕሽሽ ኢሉ፡ ንኽብሪ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ዘዋርድ፡ ኣብ ልዕሊ ናጽነትን 
ልዑላውነትን ሃገርና ሓደጋ ዘንጸላሉ፡ ማለት፡ ' 'ኣነ  ቃል  ዓለም  ኣይፎቱን  እየ፤  ንስኻ  ክትመርሓና  ሓላፍነት  ሂበካ  ኣሎኹ ' '  
ብምባል ኣብ ዝመደረሉ፡ ግን ከኣ ንህዝብታትና ይቕሬታ ኣብ ዘይሓተተሉ፡ እዋን ንርከብ፤ ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ብሕቡእ 
እናተራኸበ፡ ኣብ ልዕሊ'ቲ እንኮ፡ ኣብ ሃገራዊ ናጽነትናን ልዑላውነትናን ንሓንቲ ካልኢት'ውን ተጠራጢሩ ዘይፈልጥ፡ ህዝቢ ትግራይን፡ 
መሪሕ ውድቡ ህወሓትን፡ ውዲት ዝኣልመሉ፣ ኣቐዲሞም ዝተኸፈቱ ኣፍ-ደገታት ዶብ፡ ብሃንደበት ብምዕጻው፡ 'ወያነ መሬትና ከረክበና 
ድሉው ኣይኮነን' ብዝብል ዕባራ ምኽንያት፡ ዳግም ኩናት ንምውላዕ፡ ጎስጓሳት ኣብ ዘካይደሉ እዋን ንርከብ። ስለዚ ድማ፡ ሎሚ፡ ኢሳያሳዊ 
ዳንኬራ ኵናት ብምብርዓን፣ ልዑላውነትን ናጽነትን ሃገርናን ንምዕቃብን፡ ኤርትራ ብሃገራዊ ቅዋም እትግዛእ፡ ህዝብታትና ድማ፡ ብገዛእ 
ፍቓዶምን ድምጾምን ዝመረጹዎ መንግስቲ ጥራሕ ክመሓደሩ ዝኽእሉሉ ኩነታት ምፍጣር፡ ናይ ድሕነትናን ቀጻልነትናን ብሕታዊ ኣማራጺ 
ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኮይና ኢና ነዛ ክብርቲ ዕለት ንዝክራ ዘሎና። 
 
ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ህዝብታትና፡ ናይ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ወይጦታቱን ናይ ጥልመት ኣጀንዳ ብምብርዓን፡ 1. ዶብ ብህጹጽ ይመልከት፤ 2. 
ቅዋም ይተግበር፤ 3. ፖሎቲካዊ እሱራት ኣብ ናጻ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ይዳነዩ ወይ ድማ ናጻ ይውጽኡ፤ 4. ሃገራዊ ኣገልገሎት ብመሰረት 
ቅዋም፡ ብሕጊ ዝምራሕ ክኸውን ኣሎዎ........ ወዘተ ዝብሉ ህጹጻት ሕቶታት ኣልዒሎም፡ 'ይኣክል' ዝብል ሃገራዊ ጨርሖ ተሓንጊጦም፡ ናብ 
በሊሕ ናይ ቃልሲ ጥምጥም ዝኣተዉሉ እዋን እዩ። ሸቃሎ ኤርትራ'ውን፡ ከም ኣካል ኣምሳል ህዝብታትና መጠን፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ካብ'ዞም 
እዋናዊ ሕቶታት'ዚኦም ዝዓቢ ኣጀንዳ ክህልዎም ኣይክእልን ኢልና ንኣምን። ስለዚ ድማ፡ ኣብ ክሊ'ዛ ክብርቲ ዓለም ለኻዊ ባዓሎም 
ኮይኖም፡ ነዚ 'ይኣክል' ብምባል፡ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ እናተጓሃሃረ ዝኸይድ ዘሎ ህዝባዊ ናይ ቃልስን ለውጥን ማዕበል ንምጥንኻር፡ 
እጃሞም ብዝለዓለ ጅግንነትን ተወፋይነትን ከበርክቱ ድሉዋት ምዃኖም ዘረጋግጹላ ዕለት ክትከውን ይግባእ። 
 
'ይኣክል'!! ዝብል ሃገራዊ ጭርሖና ተሓንጊጥና፡ ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝና፡ ወሊዕናዮ ዘሎና ሽግ ሓርነት ብምጉህሃር፡ ንርእሰ ፋሽስት 
ኢሳያስን ወይጦታቱን ጸሪግና፡ ብመሰጋገሪ መድረኽ ሓሊፍና፡ ኣብ ክሊ ቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት፡ ዘላቒ ረብሓታት ሸቃሎ ኤርትራ 
ከምዝረጋገጽ ካብ ዘለና ጽኑዕ እምነት ብምብጋስ፡ ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ ጎድኒ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ጎድኒ ሸቃሎ ኤርትራ ድማ 
ብፍላይ ተሰሊፉ ከምዝቃለስ፡ ብኣጋጣሚ እዛ ክብርቲ ዕለት የረጋግጽ። 
 
ድምቀት ንዓለም ለኻዊ ማዓልቲ ሸቃሎ፡ ግንቦት ሓደ!! 
ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡ ንጽንኩር መድረኽ ብምስጋር፡ ክንዕወት ኢና!! 
ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!! 
 
ፖሎቲካዊ ቤት-ጽሕፈት፡ 
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)  
01 ግንቦት 2019 ዓ.ም.      

 
 


