ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT
ናይ ደገፍ መግለጺ
ንኣፍሪቃውያን/ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ Eስራኤል
ኣብ ሃገረ Eስራኤል፡ ኣቓልቦ ዓበይቲ ማEከናት ዜና ዓለምና ዝሰሐበ፣ ኣህጉራውያን ኣጀንዳታት ብምድብዛዝ፡
መቕድም ኩሎም ዝተሰርA ሓደ መስደመም
ዓብይ ኣፍሪቃዊ ኤርትራዊ ሰላማዊ ሰልፊ ብተኸታታሊ ክካየድ
ምቕናዩ፡ ንኩሉ ብሩህ’ዩ፡፡
መበገሲ’ዚ ሰልማዊ ሰልፊ፡ መንግስቲ Eስራኤል ኣብ በበይኑ Eዋናት፡ ኣብ ሃገሩ ንዝነብሩ ስደተኛታት ንምስጓግ
ክደናደን ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ ዝሓለፈ Eዋናት ብወግI ኣብዝሓ ድምጺ ፓርላማ ረኺቡ ብዝጸደቐ ሓድሽ ውሳነ
መሰረት፡ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንምስጓግ ናብ ተግባራዊ ስጉምቲ ምEታዉ ስIቡ ዝተሰላሰለ ናይ ተቓውሞ
ሰላማዊ ሰልፊ’ዩ፡፡ መንግስቲ Eስራኤል፡ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንምስጓግ ዝደረኾ ውሽጣዊ ምኽንያታት ንጎኒ
ገዲፍና፡ Eቲ ብወግI ብቐዳማይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ዝተወሃበ መመኽነይታ፡ “ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት
ብስEነት ስራሕን ቀጠባዊ ቅልውላውን ተሰዲዶም ብዘይ-ሕጋዊ ፍቓድ ናብ Eሰራኤል ዝኣተዉ Eዮም” ክብል
ገሊጽዎ’ዩ፡፡ ስለዚ ከኣ “Eስራኤል፡ ኣብ ሃገራ ንዘለዉ ኣፍሪቃውያን ሰደተኛታት መንበሪ ፍቃዶም ብምስራዝ፡ ቀዳማይ
ምርጫ ናብ ሃገሮም፡ ከም ካልኣይ ድማ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክትሰጎም’ያ” ክብል መንግስታዊ መግለጺU ኣፍሊጡ’ዩ፡፡
ብርግጽ፡ Eስራኤል ከም ሓንቲ ሉኣላዊት ሃገር ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት፡ ሃገራዊ ረብሓታታ ብምቅዳም ክትሰርሕ ከም
ትክEል ውሁብ ሓቂ’ዩ፡፡ ግን ከኣ Eዚ ጅምላዊ ፍርዲ’ዚ ናይ ዝበዝሑ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ሂወት ኣብ ሓደጋ
ዘሳጠሐ፡ Eስራኤል ንዝተቐበለቶ ኣህጉራዊ ውEላት ዝጻባE፡ መሰል ፖለቲካዊ Eቑባ ስደተኛታት ዝግህስ ብምዃኑ፡
ብሞራላውን ሓላፍነታውን ዓይኒ ታሪኻዊ ጌጋ’ዩ፡፡
ነዚ ሓቂ’ዚ ብጭብጥታት ንምስናይ፡ Eጫ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምርኣይ ሓጋዚ’ዩ፡፡ ኤርትራውያን መንEሰያት፡
ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብሽም ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ወፍሪ ባርነት “ወፍሪ ዋርሳይ-ይከኣሎ”
Eድመ ይፍታሕ ተቖሪኖም፣ መጻI ብሩህ ተስፋታቶም ጸልሚቱ፣ ብመስዋEቲ ብሉጻት ደቃ ነጻ ዝኾነት ሃገሮም
“ዳስ-ሓውያ” ኮይናቶም’ዮም፡ ስደት ግድነታዊ EጭOም ዝኾነ፡፡
Eቲ ዘሕዝን፡ ኤርትራውያን ገና ንስደት ኣብ ዘንቀዱሉ ኣብ ቀዳማይ ስጉምቶም፡ ክሳብ ዶባት ኤርትራ ንምብጻሕ
ዘኽEሎም መንቀሳቐሲ ንምርካብ፡ ቁጠባዊ ማሕፉዳታት ስድራ-ቤታቶም ነጊፎም፡ ንሓለፍትን ሹማምንትን ሰበስልጣናት ብላE ምኽፋል ዘይተርፍ EድOም ምዃኑ’ዩ፡፡ ነዚ ዘነውር፡ ግን ከኣ ንቡር ዝኾነ ግዴታ ፈጺሞም፡ ዶብ
ክሰግሩ Eንከለዉ ብEሱባት ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ምክትታል ዶባትን Eናተሃደኑ፡ ካብ መስርOም መሳቱOም
በድራጋ ጠያይቲ ፋሽስታውያን Eናረገፉ፡ ሬሳታት የሕዋቶም ሰጊሮም፡ ተረፍ ሞት ብምዃን’ዮም ዶባት ኤርትራ
ዝሰግሩ፡፡ ኣብ ስደት’ውን፡ ላEለዎት ወተሃደራዊ ሓለፍቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ምስ በደዊንን ራሻይዳን
ተመሻጢሮም፡ ኣብ በረኻታት ሲናይ ኩሊትን ልብን ንጹሃት ዜጋታትና፡ ብህይወቶም Eናጠብሑ ብምሻጥ፡ ዶላራት
ከም ዘኻEብቱ ኣህጉራዊ መጽናEትታት ከይተረፈ ዘረጋገጾ ሚስጢር’ዩ፡፡ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2013 ኣስታት 375
ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ኣብ ላምፐዱዛ ዘጋጠሞም ጅምላዊ ህልቂት፡ ሕልፈት ኤርትራውያን ስደተኛታት ክሳብ
ክንደይ መሪር ምዃኑ ዝገልጽ ህያው ተወሳኺ መረዳEታ’ዩ፡፡
ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም “ሓዊ-ለይቶ” ወይ’ውን “ብህይወት ቁማር ምጽዋት” ዝብል መግለጺታት ዝወሃቦ
ሓደገኛ ምርጫ ብምውሳድ፡ ምስ ሓደጋታት ሞት Eናተራጸሙ፡ ከቢድ ዋጋ ህይወት Eናግዘሙ፡ ከም ጨው ኣብ
ኩሉ-ኩርናዓት ዓለም ዝዝረዉ ዘለዉ፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ሃለዋቶም “ትሕቲ ህልዋት፡ ልEሊ
ሙዉታት” ከም ዝበሃል ስለዝኾኖም’ዩ፡፡ ኣብ ልEሊ’ቶም ደቆም ንስደት ዘፋነዉ ኤርትራውያን ወለዲ ዝወርድ
ኣደራዓት’ሞ ከኣ ቅርዓት ኤርትራ ዝምስክሮ ፋሽስታዊ ግህሰታት’ዩ ዝፍጸም ዘሎ፡፡

Eዚ ቁንጫል መረዳEታ’ዚ፡ ናይ'ታ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ትሰሓግ ዘላ ኤርትራዊት ገሃነም-Eሳት
ህያው መግለጺ’ዩ፡፡ Eዚ መዳርግቲ ኣልቦ ኤርትራዊ ክውንነታዊ ምስሊ’ዚ፡ ብርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስን ስርዓቱን ኣብ
ልEሊ ህዝብታት ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ፖለቲካውን ማሕበረ-ቁጠባውን መሪር ወጽዓ’ዩ፡፡ ምንጪ ኤርትራዊ ስደት
Eምበኣር፡ ናይ’ዚ ክውንነት'ዚ ውጽIት’ዩ፡፡
ስለ’ዚ ከኣ’ዩ፡ ነዚ ናይ መንግስቲ Eስራኤል ጅምላዊ ዘይፍትሓዊ መግለጺ ስIቡ፡ ብኣማIት ኣሽሓት ኣፍሪቃውያን
ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጎደናታት ቴልኣቪቭ ሰላማዊ ተቓውምOም ብሓያል ነድርን ቁጠAን፡ ንባህርያዊ
ተጻብOታት፣ ድኻምን ጥሜትን ተጻዊሮም ንተኸታተልቲ መዓልታት “ኣቤቱታታቶም” ከስምU ዝተገደዱ፡፡ ኣብ
መስርሕ’ዚ ሓያል ናይ ተቓውሞ ሰላማዊ ሰልፊ’ዚ፡ ኤርትራውያን መንEሰያት መሪሕ ተራ ምጽዋቶም፡ Eቲ ኣብ
ልEሊOም ዘሎ ገጸብ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብልክE ከለልየሎምን ወግዓዊ ኣፍልጦ ክህቦምን
ናይ ዝኸፈልዎ መስዋEትን ትብዓትን መግለጺ’ዩ፡፡ ብርግጽ Eዚ ሰላማዊ ስልፊ’ዚ ኣብ ምድረ ቴልኣቪቭ-Eስራኤል፡
ታሪኻዊ’ዩ፡፡ ማEረ’ቲ ኤርትራውያን መንEሰያት ድምጾም ንማሕበረሰብ ዓለም ብስሙር ሓድነት ምግላጾም፡ ናይ’ቲ
ሰላማዊ ሰልፊ ደርማሳዊ ውዳበ፡ ብፍጹም ሰላማዊ መንገዲ ምክያዱ፡ ኣፍሪቃዊ ኤርትራዊ ጭዋ ባህሊ ሕላገቱ ምግባሩ፡
ከም'ቲ ገለ ፖለቲከኛታት Eስራኤል “ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ገበነኛታት Eዮም” ዝበልዎ ዘይኮነስ፡ መሰል ፖለቲካዊ
Uቑባ ክኽበረሎም ናይ ዝጠልቡ፡ ውርዙይ መንነትን ባህልን ዘለዎም ውጹዓት ፖለቲካዊ ስደተኛታት ምዃኖም
ኣመስኪሮም’ዮም፡፡ Eዚ ወረጃ መንነትን ስነ-ምግባርን፡ ካብቲ ተራ ህዝብን ሙሁራትን ኣኽብሮት ረኺቡ፡ ንጠለቦም
ዝድግፉ ኣብ ጎኖም ዝስለፉ Eስራኤላውያን ክኸስቡ ኣኽIልዎም’ዩ፡፡
Eዚ Eስራኤላውያን ዘርኣይዎ ደገፍ፡ ካብ ሰብኣዊነት ዝተበገሰ ክኸውን ይክEል፡፡ ብክንድU ድማ፡ ኣኽብሮት ክንህቦ
ይግባE፡፡ ግን ከኣ Eዚ ጅምላዊ ፍርዲ’ዚ፡ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ከቢድ ዋጋ ዘኽፍሎም’ዩ፡፡ ስለዚ ድማ፡
መንግስቲ Eስራኤል ዝወስዶ ስጉምቲ፡ ኣብ ኤርትራዊ ምEራፋት፡ ንሕቶ ውጹዓት ብምንጻግ፡ ጸግI ፋሽስታዊ ስርዓት
ህግደፍ ብምሓዝ ዝግለጽ፡ ጸሊም ታሪኽ ምዃኑ ኣይተርፎን፡፡
Eዚ ኣብ ልEሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ፡ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል፡ ግቡE ቱኽረት ብምግባር፡
ንምEጻፉ ክረባረብ በዚ ኣጋጣሚ ታሪኻዊ መጸዋEታና ነመሓላልፍ፡፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኲርናዓት ዓለም ዝርከቡ
ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን ንዝወስድዎ ዘለዉ ተበግሶታት ብምንኣድ፡ ነዚ ኣብነታዊ ወፍሪ'ዚ ኩሉ ክስEቦ
ንላቦ፡፡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ነዚ ዝበጋገስ ዘሎ ናይ ደገፍ መግለጺታት ብምውዳብ፡ ኣብ ልEሊ መንግስቲ
Eስራኤልን ዝምልከቶም ኣህጉራውያን መንግስታትን ትካላትን፡ ግቡE ቱኽረት ክገብራሉ ኣወንታዊ ጸቕጥታት
ንምፍጣር ታሪኻዊ ጉቡUም ክፍጽሙ ንጽውE፡፡ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም፣ ሓላፍነት ዝስምOም መንግስታት፣
ግብረ-ሰናይ ማሕበራትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብሓፈሻ፡ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ጉዳይ ስደተኛታት
ድማ ብፍላይ፡ ነዚ ኣብ ልEሊ ኣፍሪቃውያን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብምEላይ፡ ፖለቲካዊ
Eቑባ ናይ ምርካብ መሰሎም ክኽበረሎም፡ ታሪኻውን ሞራላውን ሓላፍነቶም ክፍጽሙ ንጽውE፡፡
ውድብና፡ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ናይ'ዚ ኣብ ልEሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣንጸላሊዩ
ዘሎ Eዋናዊ ሓደጋ፡ መቐጸልታ ናይ'ቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ምንጪ ኩለ-መዳያዊ ኤርትራዊ ሕሰማት’ዩ፡፡ ርEሰፋሽስቲ Iሳይያስ ስርዓቱን Eንኮ ተሓተቲ’ዮም፡፡ ኣብ ገዛE ሃገሮም፡ ናይ ዜጋታት ሰብኣዊ ክብርታት ሓኺኹ፡ ንስደት
ከቋምቱ ዝገበረ፣ ኣብ ስደት’ውን Eንተኾነ ኣብተን ዝተዓቑቡለን ሃገራት(ኣብ ግብጺ፣ ሊቢያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሳUድ
ዓረቢያ፣…ወዘተ)፡ ብትሕዝቶ ካብ'ዚ ናይ Eስራኤል ብዘይተፈለየ መንገዲ ውሕስነት ሲIኖም፡ ንEልቢ ሓደጋታት
ክሳጡሑ ዝገበረ፡ ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስን ስርዓቱን’ዩ፡፡ ስለዝኾነ ከኣ፡ ናይ’ዚ ብውሽጥን ብግዳምን ኣብ ልEሊ
ህዝብታት ኤርትራ ኣንጸላሊዩ ዘሎ ኩለ-መዳያዊ ሓደጋታት መሰረታዊ መፍትሒU፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ
ብምEላይ መሰረታዊ ለውጢ ምርግጋጽ ጥራይ’ዩ፡፡
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