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ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 

	

ልዑል ቱኽረት ዝጠልብ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ፤ 

ናይ ህዝብታትና ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ፡ እኩብ ድምርን ዝለዓለ መግለጽን ናይ'ቲ ንልዕሊ 28 ዓመታት፡ ኣንጻር 
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳያስ ዝተኻየደ ቃልሲ እዩ። ኣብ'ቲ ናይ ሕጹኖት እዋን፡ ጓይላን ዳንኬራን ዝተወዓዋዓሉ 
ጽባሕብ ሓርነት ሃገርና  ይኹን፡ ጸኒሑ ርእስኻ ኣድኒንካ፡ ናይ'ዛ ሃገርን ህዝብን ዕድልሲ ነዚ ድዩ ነይሩ ዝብል ናይ 
ተስፋ ምቑራጽን ጽልምትምት እዋን፡ ከይተሓለሉ፡ መጻኢ ብሩህ ተስፋ እናቋመቱ፡ ስኖም ነኺሶም ዝተቃለሱ 
ፖሎቲካዊ ውድባት ነይሮምን ኣለውን  እዮም። እዞም ሓይልታት'ዚኦም ባህርያት ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ ብዕምቖት 
ዝተገንዘቡ፡ ኣብ ትሕቲ'ዚ ብውልቀ ዝንኡ ልቡ ዝሓበጠ ዕሉል መላኺ፡ መጻኢ ዕድል ሃገርና ኤርትራ፡ ዝኸፍአ 
ከምዝኸውን ተገንዚቦም፣ ናይ ህዝብታትና ደገፍን ቆላሕታን ከይረኸቡ፣ ውሑዳት ኢና ከይበሉ፣ ኣብ'ቲ ጽንኩር 
ናይ ተነጽሎን ቀዝሕን እዋን፡ ካብ ሕብረተ-ሰቦም ተገሊሎም ብተወፋይነት እናተቓለሱ ሂወቶም ዝበጀዉ፣ 
ዝተጨወዩ፣ ኣብ ስደት ሓመድ ድበ ዝለበሱ ሙዑታት ሓርበኛታትን ዲሞክራስያውያንን ነይሮም እዮም። 
ሎሚ'ውን ኣለዉ። እዞም ሓይልታት'ዚኦም ብርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ ጉጅልኡን፡ ዝተፈላለዩ ቅጽል ኣስማት 
እናተለጠፎም፣ ምስሎም እናተደነወ፣ ብኽድዓት ሃገር እናተኸሰሱ፣ ግን ድማ፡ በዚ ከይተሾቕረሩን ከይተዳህሉን፡ 
ነቲ ጸልማት ድነ ዝተሳገሩ እዮም።  

እዞም ነባራት ተቓለስቲ፡ ኣብ ጉዕዞ ሓድነትን ምሕዝነትን ሓይልታት ሰውራ፡ ህዝብታትና ዝተጸበዩዎ፡ ብኣጋ ብቑዕ 
መልሲ ኣብ ምሃብ፡ ድኽመታት ከምዝነበሮምን ሎሚ'ውን መሊኦም ዘይሰገሩዎ ምዃኑ፡ ሓቢእካ ዝሕባእ ኣይኮነን።  
ይኹን'ምበር፡ ኣብ'ቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዘካየዱዎ ቃልስን ዘርኣዩዎ ጽንዓትን ጅግንነትን፡ ከዊልካ ዘይክወል፡ 
ንዒቕካ ዘይድርበ፡ ነዚ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ህዝብታትና ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ መሰረት ከምዘንጸፉን፡ 
ብኣብነት ክውረስን ክብሪ ክወሃቦን ዘለዎ ምዃኑ ክዝንጋዕ ኣይግባእን። 

እቲ ዝሓለፍናዮ 27 ዓመታት፡ ጽምዋን ተነጽሎን ዝዓብለሎ ናይ ቃልሲ ጉዕዞና፡ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ኮይኑ፡ ኣብ'ዚ 
እዋን'ዚ ግን፡ ህዝብታትና ይኣክል ዝብል ሃገራዊ ጭርሖ ክብ ኣቢሎም፡ ኣብ ዓውዲ ቃልሲ ብስፍሓትን ብትብዓትን 
ክሳተፉ ንርእዮም ኣሎና። እቶም ብውሑዶም ንመሪር ቃልስን ናይ ጽምዋ እዋንን ተጻዊሮም ዝተቓለሱ ፖሎቲካዊ 
ሓይልታት፡ ውዒሉ ሓዲሩ፡ እዚ ሎሚ ንርእዮ ዘሎና ሰፊሕ ምልዕዓልን ናይ ለውጢ ባህግን ከምዝምዕብል 
ብምትእምማን እዩ ነይሩ። 

ናይ ህዝብታትና ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ፡ ብሓደ ውሱን ተርእዮ፡ ኣብ ሓደ ረፍዲ ቦግ ኢሉ ዝተተኮሰ ኣይኮነን። 
ናይ 28 ዓመታት መሪር ፖሎቲካዊ ወጽዓ፣ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ውድቀት፣ ስእነት ፍትሕን ውጽኢት ግዕዙይ 
ስርዓተ ምሕደራን ጠገለ ዘይብሉ ሰብኣዊ ግህሰት ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ. ዝወለዶ  እዩ።  

ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ኣብ ጽባሕ ስምምዕ ሰላም፡ ናብ ኢትዮጵያ ገይሹ፡ ክብሪ ህዝብናን ልዑላውነትን ናጽነትን 
ሃገርና ዘዋርድ መደረ ኣብ መድረኽ ስለዘቕረበ ጥራሕ፡ ብሃንደበት ቶግ ኢሉ ዝተላዓለ ባርዕ ኣይኮነን። ህዝብታት 
ኤርትራ፡ ኣብ'ዞም ዝሓለፉ 28 ዓመታት፡ ኣብ ትሕቲ ኣገዛዝኣ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ዝኸሰሩዎ'ምበር ዝረኸቡዎ 
መኽሰብ ምጽብጻብ ኣይከኣልን። ይኹን'ምበር፡ ኣብ'ቶም ዝሓለፍናዮም ዓሰርተታት ዓመታት፡ ብሰንኪ በብእዋኑ 
ብዝፍብረኹ ናይ ግዳም ኣጀንዳታት፡ ናይ ውሽጦም ኩሉ መዳያዊ ኣደራዕን መከራን ተጻዊሮም፡ ሃሞምን ቀልቦምን 
ናብ ግዳማዊ ሓደጋ ከቋሙቱ  ተገዲዶም ነይሮም። ንልዕሊ 27 ዓመታት ዝተጻወሩዎ፡ ክትኮስ ተቐራሪቡ ዝነበረ 
ምሒር ውጽዓ ህዝብታትና፡ ካብ ጽባሕ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ጀሚሩ ፈንቂሉ ክወጽእ ዝጀመረ፡ 
ንዕቀትን ብደዐን ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ደይቡ፡ ልዑላውነትን ናጽነትን ኤርትራ፡ ኣብ ቃልዕ 
መድረኽ፡ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከእትዎ ምስ ተመልከቱዎ እዩ። እዚ ካብ ግምት ህዝብታትና ወጻኢ ዝተጋህደ ናይ 
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ጥልመት ዝምባለ፡ ነቲ ተኾሚሩ፡ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ምትኳሱ ኣይተርፎን እናተባሃለ ትጽቢት ዝግበረሉ ዝነበረ 
ተቓውሞ ህዝብታትና፡ ከም ክርቢት ኮይና ክውላዕ ዘቀላጠፈት ተርእዮ'ምበር፡ ቀንዲ ምኽንያት ናይ'ቲ ምልዕዓል 
ኣይኮነትን። ስለዝኾነ ድማ፡ ኢና፡ እዚ ብሽም ይኣክል ተወሊዑ ዘሎ ናይ ህዝብታትና ምንቅስቓስ፡ እኩብ ድምር 
ናይ ልዕሊ 27 ዓመታት ኩሉ-መዳያዊ ወጽዓ እዩ እንብል። ኣብ ላዕሊ ክንገልጾ ከምዝፈተና፡ ናይ ይኣክል 
ምንቅስቓስ፡ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ዉህሉል ጭቆናን ኣደራዕን ዘባርዖ፡ ናይ ህዝብታትና ዝለዓለ መግለጺ ቁጠዐን 
ሕራነን'ምበር፡ ብሃንደበት ከም መብረቕ ብሰማይ ዝወረደ ከምዘይኮነ ኣስሚርናሉ ክንሓልፍ ንደሊ።  

ምረት፣ ስፍሓትን ዕምቆትን ናይ'ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝተቖለለ ወጽዓ ንምዝኽኻር ሓደ ሓደ ዓበይቲ 
ኣብነታት ምጥቃስ ጠቓሚ እዩ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ኣብ'ቶም ዝሓለፉ ልዕሊ 27 ዓመታት፡ ኣብ ልዕሊ 
ህዝብታትና ኣሽካዕላል ክጻወት ጸኒሑ እዩ፤ ህዝብታትና ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ዘለዎም ናይ ምውሳን መሰል መንዚዑ፡ 
ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ካብ ሳላሳ ክሳብ ኣርባዓ ዓመታት(ክሳብ ዕለተ ሕልፈቱ ምባል ይሓይሽ) ክገዝኦም ከምዝወሰነ፡ 
ኣብ ተሌቭዥን ቀሪቡ ክምድር እንከሎ፡ ደጋጊምና ዝሰማዕናዮ እዩ፤ ልቡ ብትዕቢትን ትምክሕትን ተወጢሩ፡ ኣብ 
ወታደራዊ ሓይሊ ተኣማሚኑ፡ ዝተፈላለዩ ምስምሳት እናፈጠረ፡ ብዘይ ውሳነ ካቢነ ሚኒስቴራት ወይ ድማ ሃገራዊ 
ባይቶ፡ እናሓለፈ ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት ኲናት እናኣጎደ፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት መንእሰያትና ክቕዘፉ፣ 
ብኣማኢት ኣሽሓት ክስንክሉ፣ ዓድታት፣ ጥሪትን ንብረትን ህዝብታትና ክባድም ገይሩ እዩ። ህዝብታትና፡ እንተስ 
ተደናጊሮም ወይ ድማ ተገዲዶም ከቢድ ዋጋ ዝኸፈሉሉ'ኳ እንተኾነ፡ ብዝወረዶም ከቢድ ዕንወት፡ ዘዕረፈሎም ስነ 
ኣእምሮኣዊ ቁስልን ዓሚቕ ሓዘንን፡ ካብ ኩላትና ዝተኸወለ ኣይነበረን።  ናብ ቅርዓት ወጺኦም ዓገብ ክብሉ 
ብዘይምብቀዖም፡ በቲ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ ዝተኸተሎ ናይ ዕንወት መንገዲ ባህታ ተሰሚዑዎም ይድግፉዎ 
ነይሮም ማለት ብፍጹም ኣይኮነን። እቲ ካብ 2000 ዓ.ም. ናብ'ዚ እናተዓዘብናዮ ዝመጻና ማዕበላዊ ስደት፡ ጽዑቕ 
መግለጺ ናይ'ቲ ኣብ ልዕሊ'ዚ ስርዓት'ዚ እናማዕበሉዎ ዝመጹ ጽልእን ተቓውሞ ምዃኑ ክንዝንግዖ ኣይግባእን።  

ብርግጽ፡ ኣብ'ቶም ዝሓለፍናዮም 27 ዓመታት፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ንሃገረ ኤርትራ ከም ውልቀ ጥሪቱ 
ህዝብታታ ድማ፡ ከም ጊሎት ኣገልገልቱ ክቖጽሮምን፡ ኣብ ዝደለዮ እዋን፡ ናብ ዝደለዮ ቦታ ኣልዒሉ ክወስዶም፡ 
ማንም ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ ዓገብ ዝብሎ ኣካል ከምዘየልቦ ክኣምን ገይሩዎ እዩ። ይኹን'ምበር፡ ልቢ 
ህዝብታትና፡ ብውሽጡ ሃልሃል ኢሉ ከም ከሰል እናጸለመ፡ ክፍንጀር ኣብ ናይ መወዳእታ ጫፍ በጺሑ ምንባሩ 
ኣይተገንዘበን ነይሩ ምባል ይከኣል። ቀይሕ መስመር ክሓልፍ ምስ ፈተነ ድማ፡ እቲ ተዶጊሉ ዝነበረ መሪር ቃንዛን 
ስምዒትን ህዝብታትና፡ ኣብ ቅርዓት ብተግባር ርኢናዮ።  

ናይ ህዝብታትና ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ፡  ናይ ልዕሊ 28 ዓመታት፡ ኩሉ መዳያዊ ሕሰም ብምዃኑ፡ ንድሕሪት 
ዝምለስ ከምዘይኮነ ምግንዛብ ይከኣል። እንተኾነ ግን፡ ክሳብ ሎሚ፡ ዕላማታቱ ኣነጺሩ ብብቑዓት ተቓለስቲ 
እናተመርሐ ውደበኡ ደረጃ ብደረጃ ንቕድሚት ኣብ ምምራሽ፡ ዝተፈላለዩ ሕጽረታት ይረኣዩ ኣለዉ። ከም ናይ 
ህዝቢ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ መጠን፡ ምስ'ቶም ነባራት ፖሎቲካዊ ውድባት ምትእስሳሩ ከሐይል ኣይረአን ዘሎ። 
ምስ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቐራሪቡ፡ ዓቕምታቱ ኣወሃሂዱ ቃልሱ ብዝያዳ  ከየሓይል ዝዕንቅፉዎ ዝምባለታት፡ 
ክንጸባረቑ ጸኒሖም እዮም። ክሳብ ሎሚ'ውን መሊኦም ኣይተቐረፉን። 

ርእሰ ፋሽሽት ኢሳያስን ጉጅልኡን ድማ፡ ቀንዲ ቱኽረቶም ኣብ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ብምቕናዕ፡ ንምብርዓኑ 
ናይ ሞትን ሕየት ምርብራብ ከካይዱ ይረኣዩ ኣለዉ። ናይ'ዚ ፋሽስታዊ ስርዓት'ዚ ቀንዲ ቱኽረት ድማ፡ ኣብ'ቶም 
ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ዘይሰገሮም ሕጽረታት ዘነጻጸረ ኮይኑ ኣሎ። ከምዝፍለጥ፡ ገባቲ ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ናይ 
ህዝብታትና ዝሰፍሐን ዝነቕሕን ምንቅስቓስ፡ ዕምሪ ስልጣኖም ብቕልጡፍ ዘሕጽር ምዃኑ ኣዐርዮም ይግንዘቡ 
እዮም። ስለዝኾነ ድማ፡ ብብቑዓት መራሕቲ እናተኣለየ ውደብኡ ኣጠናኺሩ ንቕድሚት ከይስድር፡ ዝለዓለ 
ምርብራብ ክገብሩ ይረኣዩ። ነዚ ንምትግባር ዝኽተሉዎ ዘለዉ ሓደገኛ ስልቲ ድማ፡ ኣውራጃዊ፣ ብሄራውን 
ሃይማኖታውን ፍልልያት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ብምስዋር፡ ውሽጣዊ ሓድነት ናይ'ዚ ምንቅስቓስ'ዚ ክልሕልሕን 
ፈርከሽከሽ ክብልን ምግባር እዩ። ብተወሳኺ፡ ኣብ'ዚ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ'ዚ ዝሳተፉ ነባራትን ሓደስትን 
ተቓወምቲ፡ ኣብ ናይ ስልጣን ሕቶ ክተሃላለኹ ብምግባር፡ ብሓደ ሸነኽ፡ ደቂ ማይ-ቤት፡ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ደቂ-
ገበላ ከምዝኾኑ ክስመዖም ብምግባር፡ ኣብ ዓሚቕ ወጥርን ዘይምርድዳእን ክሽመሙ ጻዕርታት የካይዱ ምህላዎም 
ምግንዛብ የድሊ። ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስን ወይጦታቱን፡ ኣብ ውሽጢ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ዝረኣዩ፡ 



3	
	

ድኽመታትን፡ ድሑራት ስምዒታትን እናጫነዉ፡ ኣብ ውሽጡ ተሓቢኦም፡  ንኡሽተይ ዓቀብ ከይድይብ፡ ብኹሉ 
ዓቕሞም ክረባረቡ ጸኒሖምን ኣሎዉን። 

ናይ ህዝብና ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ፡ ንርእሰ ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን ኣብ ምውጋድን፡ ህዝብን ሃገርን ካብ 
ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ሓደጋ ብርሰት ኣብ ምድሓን፡ እጃሙ ከበርክት ዝተበገሰ ናይ ቃልሲ መሳርሒ እዩ። ብደረጃ 
ሃገር ፖሎቲካዊ ስልጣን ናይ ምጭባጥ ሕቶ፡ ናይ ሕጂ ተልእኾኡ ኣይኮነን። ክኸውን ድማ ኣይክእልን። 
ስለዝኾነ'ውን እዚ ምንቅስቓስ'ዚ፡ ተልእኾኡ ብብቕዓት ክፍጽም እንተኾይኑ፡  ንኹሉ ደላዪ ለውጢ ዝሓቑፍን 
በብደረጅኡ ዉዳበኡ ብቐጻልነት ክጠናኸርን ይህልዎ። ነዚ ተልእኾ'ዚ ንምዕዋት ድማ፡ ናይ ብቑዕ ኣመራርሓ ሕቶ፡ 
ብጥንቃቐ ክምልስ ይህልዎ። እዚ ድማ፡ ካብ'ቲ ናይ ህዝብና ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ዝፍጠር፡ ንብዙሕነትና 
ዘንጸባርቕ ኣቃውማ ክህልዎ ምግባር ኣማራጺ ዘይብሉ፡ ሕድሕድ ምትእምማን፣ ምክብባርን፡ ኩሉ-መዳያዊ ዓቕሚ፡ 
ዘማዕብል ኣንፈት እዩ።  

ኣብ'ዚ ናይ ህዝብታትና ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ዝረኣዩ ዘለዉ ሕጽረታት ኣብ ምእራም፡ ናይ ፖሎቲካዊ 
ውድባትን መራሕተንን ተራ ዕዙዝ ምዃኑ፡ ምስትውዓል የድሊ። ብርግጽ፡ ኣብ ውሽጢ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ፡ 
ተሳትፎን ደገፍን ፖሎቲካዊ ሓይልታት ንምድራትን ንምግላልን ዝደፍኡ ዝምባለታት ምህላዎም ዘይሰሓት እዩ። 
ይኹን'ምበር ኩላትና ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ነቶም ኣብ ሞንጎና ዘሎዉ፡ ፍልልያት ብቓልሲ እናፈታሕና፡  ኣብ 
ውሽጢ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ዝረኣዩ ዘለዉ ሕጽረታትን በዳህቲ ተርእዮታትን ኣብ ምፍታሕ፡ እጃምና 
ከነበርክት ይህልወና። ብጸቢብ ናይ ስልጣን ሒሳባት ይኹን፡ ብተልእኾ ደመኛ ጸላኢ ህዝብታትና፡ ኣብ ውሽጢ'ቲ 
ምንቅስቓስ ሰሪጾም ኣትዮም፡ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ፖሎቲካዊ ውድባት ንምዕንቃፍ ዝንቀሳቐሱ ጉጅለታት፡ 
ብውሕሉልን ሰላማውን ኣገባብ ብምቅላስ፡ እዚ ምንቅስቓስ'ዚ ብብቑዓትን ዉፉያት ተቓለስቲ እናተመርሐ፡ ምስ 
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ዓቕምታቱ  ኣወሃሂዱ ንቕድሚት ዝምርሸሉ ጥጡሕ ናይ ቃልስን ለውጥን ባይታ ንምፍጣር 
ልዑል ቱኽረት ክንህቦ ይግባእ። ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ይኹን ሰፊሕ ግንባርና ኤርትራዊ 
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