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ERITREAN REVOLUTIONARY  

ብምኽንያት 08 መጋቢት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ 

ዝተዳለወ መግለጺ 

መጠኑ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝፈላለ ግን ድማ ኣብ ዓለምና ደቂ ኣብ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ከም ካልኣይ ዜጋ ወይ’ውን 

ጎደሎ ሰብ ዝቁጸራሉን ብኡ መጠን መሰላተንን ፡ ማዕርነተንን ዝተደረተ ኮይኑ ንነዊሕ ዘመናት ኣብ ትሕቲ ኣርዑት 

ጭቆናን ኣድልዎን ጸኒሐን ኢየን ። ሕጂ’ውን መሊኡ ዝተቐረፈ ኣይኮነን፡ ገና ሓያል ቃልሲ ዝሓትት ኢዩ። 8 

መጋቢት ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና  ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመን ነቲ ኣብ ልዕሊአን ዝዓርፍ ዝነበረ መሪር ጾታውን 

ደርባውን ጭቆና ብምቅዋም ታሪኻዊት ቁልዒ ሓርንርትን  ማዕርንርት እትጠልብ ተቓውሞ ኣብ ቅርዓት ብምውጻእ 

ድምጸን ብምስምዐን ብሕሱም ዝተጨፍጨፋላ ግን ድማ ቁልዒ ናይ ቃልሲ ንናጽነትን ሓርነትን ዝወለዓላ ታሪኻዊት 

ዕለት ኢያ። እዚ ታሪኻዊ ፍጻመ 8 መጋብት ብመስርሕ ታሪኻዊ ሰረቱ እንዳዘርአ ዓለም ለኻዊ ባህርይ እንዳሓዘ 

መጺኡን ኣሎን ። እዚ ብውሑዳት ጀጋኑ ዝተበገሰ ፍትሓዊ ናይ ቃልሲ ጠለባት ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ምኻኑ 

ተሪፉ ማእከላይ ሕቶ መላእ ማሕበረ ሰብ ዓለምን ደሞክራስያውን ሓይልታትን ኮይኑ ወግዓዊ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ 

ረኺቡ ኣሎ ፡፡ እዚ ብውሑዳት ምዑታት ደቂ ኣንስትዮ ዝጀመረ ቃልሲ ሕጂ ብደረጃ ዓለም ለኻዊ ዝበዓል መዓልቲ 

ደቂ ኣንስትዮ መጋቢት ሸሞንተ እንሆ ሎሚ ንመበል 110 ይብዓል እሎ። መጋቢት 08 ብዓለም ደረጃ እዚ ልዕል 

ኢሉ ተገሊጹ ዘሎ ኢዩ ትርጉሙ። ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከም ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ነቲ ኣብ ልዕሊአን ዝዓርፍ 

ዝነበረ ድርብ ወጽዓ ማለት በቲ ሓደ ወገን ኣንጻር ባዕዳውያን ገዛእትን ሰራም ውዲታቶምን፡ በቲ ካልእ ድማ ኣንጻር 

ደርባውን ባህላውን ወጽዓታተን ድግዲግት ተዓጢቀን ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ እንዳኸፈላ ክቃለሳ ጸኒሐንን ኣለዋን ። 

ደቂኣንስትዮ ኤርትራ፡ ኣብ'ቲ ኣዝዩ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎና፡ ዝገበረኦ ተሳትፎን ዘርኣየኦ ጅግንነትን፡ 

ኤርትራ ሃገርና ንሓንሳብን ንሓዋሩን፡ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓራ ክትከውን በቒዓ እያ። እንተኾነ ግን፡ 

ብሰንኪቲ ንበይኑ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝበሓተ፡ ጻማ ቃልሲ ህዝብታትና ጠሊሙ፡ ጉጅላዊ ስልጣኑ ኣብ ምጥንኻር 

ጥራሕ ዘትኮረ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ብርኡይ ናብ ዝኸፍአ ፖሎቲካዊ ዓፈና፡ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ዓዘቕትን 

ርኡይ ጾታዊ ኣድልዎን ወዲቐን ኣሎዋ ።  

ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ኣብ ሰውራና ኣባላት ሰራዊት ኮይነን ዝተጋደላ፡ ኣብ ከተማታት ብውሽጣዊ ስርዒት 

ተወዲበን፡ ምስጢራት ጸላኢ እናጓሕጓሓ ንሰውረአን ዘቐበላ፡ ኣብ ገጠራትን ወጻኢ ሃገራትን ድማ፡ ለይትን ቀትርን 

እናሸቀላ፡ ተጋዳላይ ከይጠሚ ዝዓንገላ፣ ከይጸምኦ ጎረሮኡ ዘተርከሳ፣ ከይዓርቕ ዝኸደና፡ ኣብ መስርሕ ነጻነታዊ 

ተጋድሎና፡ ብወርቂ ቀለም ዝተጻሓፈ፡ ብማንም ከሓዲ ጉጅለ ዘይራኸስ ክቡር ታሪኽ ዝሰርሓ እየን። ኤርትራውያን 

ደቂ ኣንስትዮ፡ ካብ ጽባሕ ሓርነት ጀሚረን'ውን፡ ኣብ ሃገረን ካብ ዘለወን ዓሚቕ ፍቕሪ ዝነቅል፡ ንምህናጽ ዓደን 

ዘርኣየኦ ድልውነትን ዘወፈየኦ ኣበርክቶን ኣዝዩ ገዚፍ እዩ። ኣብ ጉዕዞአን ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ዝወረደን 
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ብደዐን በደልን ሻላ ብምባል፡ ሃገረይ ሽልማተይ ኢለን፡ ዝገበረኦ ኩሉ መዳይ ተሳትፎ ዝድነቕ እዩ። ናይ'ቲ ርኹስ 

ኢሳይያስ ውሽጣዊ ባህርያትን ተግባራትን ቀልጢፈን ስለዘይነቕሓሉ፡ ንኢሳይያስ ምኽባርን ምሒር ምፍታውን ማለት፡ 

ከም ዓሚቕ ፍቕርን ተሓላቕነትን ሃገር ገይረን ብምእማን፡ ክሳብ'ዚ ቀረባ እዋናት ዘበርከታሉ ደገፍ ዓብይ እዩ ። 

ይኹን'ምበር፡ መድረኻት ቃልሲ፡ ዝተሓብኡ ሓቅታት እናፈንቀለ ከውጽእ ግድን ስለዝኾነ፡ እነሆ ሎሚ፡ ሓቀኛ 

መንነት ፋሽሽታዊ ኢሳያስን ጉጅልኡን ተቐላሊዑ ክረኣየን ኣብ ዝኸኣለሉ እዋን በጺሕና ኣሎና ።  

ናይ ሎሚ መጋቢት 08 ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂኣንስትዮ፡ ኣብ ፍሉይ ታሪኻዊ ኩነታት ኮይና ነብዕላ ምህላውና 

ዘይሕባእ ሓቂ እዩ። ዓመተ 2021 ሓቀኛ መንነት ወራሪ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን፡ ንህዝብታትና ብሓፈሻ፡ 

ንደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ጎሊሑ ዝተራእየላ ዓመት እያ። እቲ በብዓመቱ ዝኣትዎም መብጻዓታት፡ ኣብ 

ባይታ ጥብ ዝብል ፍረ ከይተረኽቦም ምሕላፎም ከይኣክል፡ እቲ ን16 ዓመታት ተሓቢኡሉ ዝጸንሐ፡ ጉዳይ ትግባረ 

ውሳኔ ኮምሽን ዶብ፡ ጉዳይ ዶብ ሓቀኛ መበገሲኡ ከምዘይኮነ ዝተቐልዓሉ ፡ ብኣንጻሩ ድማ ልኡላውነት ህዝብታት 

ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን ኣብ ሓደጋ ኣእትይዎ ይርከብ ኣሎ። ፡እዚ ጥራይ ከይኣክል ጽልእን ቅርሕንትን ኣብ መንጎ 

ክልቲኡ ሓው ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ክዘርእ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብምእታዊ 

ኣብ ልዕሊ ሓውን ፡ ፈታውን መሓዛን ህዝቢ ትግራይ ቅሉዕ ወራር ብምእዋጅ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ 

ንመንእሰያትና ድማ ብፍላይ የብርሶም ይርከብ ። ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ኣብ 

ነጻነትን ልኣላውነትን ሃገረን ዘይዋገያ ብምዃነን፡ በዚ ፋሽስታዊ ስርዓት'ዚ ዝወርደን ግፍዕታትን በደላትን ተጻዊረን፡ 

ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ይተግበር ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ ደጋጊሙ ዝልፍልፎ መደረ ኣሚነን፡ ኣብ ጎድኑ ተሰሊፈን 

ጸኒሐን እየን ። እንተኾነ ግን ፡ ስዉር ሕልሚ ኢሳያስን ሃንቀውታን ድልየትን ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ደቂ ኣንስትዮ 

ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ፈጺሙ ዘይራኸብ፡ ሕቖን ከብድን ምዃኑ፡ ካብ መፋርቕ 2018 ዓ.ም. ጀሚሩ ተጋሂዱ፡ 

ንኢሰያስ ሕጂ እሞ ሕቶታት ህዝብታት ኤርትራ ኣይንታዩን ምኻኑ ከም ጸሓይ ቀትሪ በሪሁ ኣሎ።  

መንግስቲ ኢህወደግ፡ ኣብ ጉዳይ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ፡ ን16 ዓመታት ሒዙዎ ዝጸንሐ ፖሊሲ ብኣዋጅ ቀይሩ፡ ብዘይ-

ቅድመ ኩነት ክትግብሮ ድሉው ምህላዉ ካብ ዘረጋገጸላ ዕለት፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ኣብ'ቲ ደሪቑ ሒዙዎ ዝጸንሐ 

መርገጺ ኣይጸንዐን፡፡ ንትግባረ ምምልካት ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ዓቲቡ ክንቀሳቐስ ኣይተራእየን። እኳ ደኣስ፡ ግልብጥ 

ኢሉ፡ ጉዳይ ዶብ ካልኣዊ እዩ፤ ውሽጣዊ ምርግጋእ ኢትዮጵያ ብቐዳምነት እንርእዮ እዩ ብምባል ኣብ ውሽጢ 

ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሕጽቦ ክነካይድ ኢና ዝብል መርሆ ተኸቲሉ እቲ ንነዊሕ ሒዝዎ ዝጸንሔ ቂም ከተግብር 

ንህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ የጽንት ኣሎ። ኣብዚ ተወሊዑ ዘሎ ናይ ወራር ኲትና 

ልዕሊ ዋናታቱ ዋና ኮይኑ ንሓው፡ ፈታዊ፡ እሙን መሓዛን ጎሬቤትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምጽናት ተዋፊሩሎ ዘሎ 

ህሞት እያ መጋቢት 08 ትኽበር ዘላ። ንስተደተኛታት ኤርትራ ኣብታ መዕቆቢቶምን መጽለሊቶምን ኮይና ዝጸንሓት 

ትግራይ ብከበድቲ ብረት ክድብድብዎን ክጨውይዎን አብ ልዕሊ ደቂ አንስትዮ ብፍላይ ዓመጻት ከካይዱ ተዋፊሮም 

ከምዘልው ዝፍለጥ'ዩ። እዚ ሕጂ ብዝኸፍአ መልክዑ ዘርእዎ ዘለው ግፍዕን ጨፍጫፍን አብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ 

ብሐፈሻ፡ ብፍሉይ ከአ ኣብ ልዕሊ ደቂ አንስትዮ ትግራይ ዝፍጽምዎ ዘለው ዘስደምም ገፍዓ ንውሽጣዊ መንነት 

ፋሽሽታትዊ ኢሰያስን ጉጅልኡን ንዓለም ምሉእ ብጋህዲ ቀሊዑ ዘርአየ ተረኽቦ ኮይኑ አሎ።  እዚ ዝረአየ 

ማሕብረሰብ ከአ ትምእሉ ዓይኑ ጨፊኑ ክሓልፎ ዘይሕሰብ እዩ። ማሕበረሰብ ዓአለም ናይ'ዚ ግብረ መልሲ ኣብ 

ሓጺር እዋን ብዝተወደበ መንገዲ ስጉምቲ ክወስድ ግድን ይኸውን። ድሮ እውን እቲ ዝካየድ ዘሎ ወጽዓ ብግቡእ 
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ተፈሊጡ ኣብ አብ ምፍትሑ ዓለም ኣብ ምሽብሻብ ትርከብ አላ። ሳዕበን ናይ'ዚ ዝተኻየደ ገብናት'ዚ ከቢድ ከምዃኑ 

ዘየተሓት'ዩ። እቲ ዝወሰድ ስጉምቲ ሐደ ካብቶም ብቕልጡፍ ንዕምሪ ፋሽሽቲ ኢሰያስን ጉጅልኡን ዘሕጽር ምዃኑ 

ዘይጠራጥር እዩ። ስለዚ ኢሰያስ ባዕሉ ዝፈሐራ ጉድጓድ ክአትዋ'ዩ። ዓለም ንዓአ ዘድልያ ውስነ ክትወስድ ሓደ ጉዳይ 

ኮይኑ፡ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ግን ቁጥዐ ውጽዓን ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ብሓፈሻ፡ ብፍሉይ ከአ ናይ  

ደቂ አንስትዮን መንእሰያትን ኤርትራውያን ተጋሩን፡ ሰማይ ዓሪጉ ህጹጽ ፍታሕ ንምምርካብ ምዑት ቃልሲ ክግብር 

ንጽውዕ። ደቂ አንስትዮ ክአ ንፍሉይ ወጽዓአን ዘድሃበ ፍሉይ ትኹረት ሂበን ቃልሰን ኣተሓባቢረን አብ ልዕሊ 

ፋሽሽታዊ ኢሰያስን ጉጅልኡን ጸቕጠን ከዕርፋሉ ዝኽእላ ርሱን መድርኽ ናይ ቃልሲ ተፈጢሩ ከም ዘሎ፡ በዚ 

አጋጣሚ ናይ'ዚ ከቡር ዕለት'ዚ ክንገልጽ ንፈቱ። ካብ'ዚ ፈልኻ ዘይረአ እውን መንእስያት ኤርትራ ነዚ አብ 

ልዕለኦም ዝፍጸም ዘሎ ናይ ህልቂትን ብርሰትን ወፍሪ ምዃኑ ተረዲኦም፡ ብንቕሓት ድሕነቶም ዘረጋግጽሉ ምችእ 

ባይታ ክፈጥሩን አንጻር ፋሽሽቲ ኢሰያስን ጉጅልኡን አብ ቁኑዕ'ዩ ዝብልዎ ፖሎቲካዊ ሓይሊ ተሰሊፎም ክቃለሱ 

ንጽውዕ። ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከም ወትሩ ኣብ ጎኒ ውጹዓት ተሰሊፉ አንጻር 

ፋሽሽታውያን ወረርትን ሓይልታት ከም ዝቃለስ ድልውነቱ በዚ ኩብር ናይ ቃልሲ መልዓቲ ደጊሙ የረጋግጽ። 

 

ስዕረት ንፋሽሽታውያን ወረርትን! 

8 መጋቢት ማዓልቲ ደቂ አንስትዮ ከቢራ ትንበር! 

 

ቤትጽ. ዜናን ሓበረታን ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ( ሰደግኤ) 

ዕለት 08.03.2021 

 

 


