ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ውሑስ ጎደና ዓወት!!
ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ዘሕልፍዎ ዘለዉ ኩለ-መዳያዊ ህይወት፡
ኣብ ህልው ይኹን ሕሉፍ ናይ ታሪኽ መዛግብቲ መዳርግቲ የብሉን፡፡ Eዚ መሪር ኩነት’ዚ፡ ካብ ግዜ
ናብ ግዜ Eናበኣሰ ቁልቁል-ዝኣፉ ዝንቆት ዘሎ ብምዃኑ ድማ፡ ሎሚ ካብ'ቲ ናይ ትማሊ፡ ንላEሊ
ድሕነትን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣሻቓሊ፡ ተባራI ሕቶ ኮይኑ’ሎ፡፡ ነዚ ሻቕሎት’ዚ
ዘጋድዱ ረቛሒታት ብዙሓት’ዮም፡፡ ነቶም ሱር ዝሰደዱ ነዊሕ ዘኳማሳEናዮም ኤርትራዊ ዛEባታት ከም
ርዱኣት ወሲድና፡ ናይ ቀረባ Eዋን ተርEዮታት መወከሲና Eንተጌርና’ኳ፡ ናይ’ቲ ኣብ ልEሊ ህዝብን
ሃገርን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ግዝፈት፣ መጠኑን ዝተወሳሰበ ባህሪUን ምርኣይ ዝከኣል’ዩ፡፡
ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ፡ ኣብ የመን ዘካይዶ ዘሎ ወተሃደራዊ መጥቃEቲ፡ ብፍሉይነት ኣብ ኤርትራ
ፈጢርዎ ዘሎ ስግኣት ቁጽሪ ሓደ ኣጀንዳ’ዩ፡፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ነዚ ዞናውን ከባብያውን
ወተሃደራዊ Iድ-ምትEትታው፡ ዓዳሚ ተራ ዝተጻወተ’ዩ፡፡ ኣብ መስርሕ ከኣ ነቲ ዘሳወሮ ፖለቲካዊ
ወጥሪ፡ ኣብ ረብሕU ንምውዓል፡ ኤርትራ መንደርደሪ’ዚ ወተሃደራዊ ወፍሪ ክትከውን ብIደ-ወነኑ
ስምምE ኸቲሙ፡፡ ኤርትራ መበገሲU ዝገብር ወተሃደራዊ መጥቃEቲ፡ ኣብ ኤርትራ ዝህልዎ ቀጥታዊ
ጽልዋ ሓደ መልክE ስግኣት’ዩ፡፡ Eዚ ተገላባጢ መርገጻት፡ ኣብ ዝምድናታት ህዝብታት ኤርትራን
የመንን ክፈጥሮ ብዛEባ ዝኽEል ኣሉታዊ ኣሰር፡ ካልE ዘተሓሳስብ ጉዳይ’ዩ፡፡ Eዚ ወፍሪ’ዚ፡ ካብ
ወተሃደራዊ ተልEኹU ወጻI መበገሲ ዝገብሮም ኣይዶሎጂካውን፡ ካብ ታሪኽ ዝወረሶም በሰላታቱን፡
ብጉልባብ’ቲ ዝጀመሮ ወፍሪ ኣብ ምስፍሕፍሑ፡ ንኤርትራ መንጠሪቱ ከይገብር፡ ስግኣት ዓለም-ለኻዊ
ማሕበረሰብ ከይተረፈ ኮይኑ ኣሎ፡፡ ንህዝብታት ኤርትራ ከኣ ልEሊU፡ ዘቤታዊ ጉዳዮም’ዩ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ብሽም ምቅያር ባጤራ ናቕፋ ዘተኣታተዎ ናይ ምግባት ፖሊሲ፡
ንመዓልታዊ ህይወት ህዝብታትና ብምንጋE፡ ፈጢርዎ ዘሎ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራውን ቁጠባውን
ቅልውላው ርEሱ ዝኸኣለ ዛEባ’ዩ፡፡ Eዚ ፖሊሲ’ዚ፡ ንህዝብታት ኤርትራ ኣብ ካልኣዊ ኣጀንዳታት
ንምጽማድ፡ ንሱሩE ህይወቶም ከይተረፈ ብምቁጽጻር ክርEሙ ዝገብር ፍጹም ፋሽስታዊ ጭካነ ዝወለዶ
መቕጻEቲ’ዩ፡፡ ዝትግበረሉ ዘሎ Eዋን ከኣ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታት ኤርትራ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ፡
ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘኸትል ዓጸቦን ህልቂትን ከየስEብ ብማሕበረሰብ ዓለም ደረጃ ስግኣታት ኣብ
ዝንጸባረቐሉ ዘሎ Eዋን’ዩ፡፡ ብርግጽ ሓደጋ ደርቂ፡ ተፈጥሮኣዊ’ዩ፡፡ ግን ከኣ ህዝብታትና ክጻወርዎ
ዘኽEሎም ሰብኣዊ ዓቕምታት፡ ብጊላዊ ወፍርታት ጅሆ ዘሪU፡ ክምጽወቱ ጌርዎም’ዩ፡፡ ኣብ ርEሲU፡
ብሓገዝ ክረኽብዎ ንዝኽEሉ ህጹጽ ረድኤት ብምሕሳም፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታትና ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ
ብምስጢር ሒዝዎ’ሎ፡፡ ስለዚ ስርዓት ህግደፍ ዘነሃሃሮ ተፈጥሮኣዊ ደርቅን ፋሽስታዊ ናይ ምግባት
ፖሊሲUን Eናተዘራረዩ፡ ንማሕበራዊ ህይወት ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ፈተና ክወድቕ ጌሮም ኣለዉ፡፡
ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ኣብ መስርሕ ዘጋጥም ዘሎ ጅምላዊ ህልቂት፡ ነዚ ኩነት’ዚ ዝድርኽ ዘሎ
ውሽጣዊ ኩነታትን ጉዳይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰል ዜጋታትን’ውን ካልE ኤርትራዊ ዛEባ’ዩ፡፡
ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል፡ ዝተመዘዘት ኣጻራይት ኮምሽን፡ ዘውጽኣቶ በዓል
453 ገጻት ሪፖርት፡ ህልው ኩነታት ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ መጋባEያ ከይተረፈ ዘተሓሳስብ ምዃኑ
ዘርEይ’ዩ፡፡ ኣውሮጳዊ ሕብረት፡ ን5 ዓመት ዝጸንሕ ፍልሰት ኤርትራውያን ንምንካይ ዝዓለመ ኣስታት
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200 ሚልዮን ዩሮ ዝውድE ፕሮጀክት ሰብኣዊ ሓገዝ ቀሪጹ፡ ኣብ ኤርትራ ከተግብሮ ዝተቐሰበ፡ ካብ
ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፈጠረሉ ገዚፍ ሻቕሎት ዝነቅል’ዩ፡፡ Eዚ ሓገዝ’ዚ፡ ኣብ ጽባሕ’ቲ፡
ባይቶ ጸጥታ ኣብ ልEሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘንበሮ ማEቀብ ን3 ግዜ ክቕጽል ኣብ ዝወሰነሉ፡
ኣጻራይት ኮምሽን ዘቕረበቶ ጸብጻብ ዝመርመረ መጋባEያ ው/ሕ/ሃ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት፡ ተወሳኺ
መጽናEቲ ክግበር ውሳነ ኣብ ዘሕለፈሉ Eዋን’ዩ፡፡ ስለዚ Eምበኣር መበገሲ ኣውሮጳዊ ሕብረት፡ ኣብ
ልEሊ ፖለቲካዊ ባህሪ ስርዓት ህግደፍ ዘሎ ዓለም-ለኻዊ ሚዛን ኣብ ቦትU Eናሃለወ፡ Eቲ ሓገዝ
ብሰብኣዊ ዓይኒ ዝረA፡ ንሰብኣዊ ረድኤት ጥራይ ዝውEል፣ ጠንቂ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት
ዝኾኑ ፖሊሲታት ጽገናዊ-ለውጢ ክግበረሎም ቅድመ-ኩነት ዘለዎን ኣፈጻጽምU ብቀረባ ምክትታል
ዝግበረሉን ስምምE ምዃኑ፡ ካብ ብራስለስ ዝተወሃበ ወግዓዊ መግለጺ ይሕብር’ዩ፡፡
Eዞም ተርEዮታት፡ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ዝሻቐል፡ ብግብሪ ነዚ ጭርሖ'ዚ ንምውሓስ ንዝቃለስ
ሓይሊ፡ ዝያዳ’ቲ ትማሊ ሓላፍነት ክስከም ዝገብሮ ምዃኑ ርዱE’ዩ፡፡ ነዚ መሰረት ዝገበሩ፡ ብሓባርን
ብተናጸልን ዝካየዱ ጻEርታት ኣለዉ፡፡ ሰፋሕቲ ህዝባዊ ምልEዓላት፣ Eናበረኸ ዝመጸ ዝተወደበ ተሳትፎ
ህዝቢ፣ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብውልቀን ብሓባርን ዘካይድዎ ጻEርታት….ወዘተ ዝተመዝገበ ዘገምታዊ
ለውጢ ኣሎ፡፡ ግን ከኣ፡ ረብሓታት ህዝቢ ማEከሉ ዝገብር፣ ንተባራEቲ ሕቶታቱ ብዝግባE ዝምልሽ፣
ኣብ ጽኑE መትከላት ዝተመሰረተን ብንጹር ራEይ ዝግራሕን መሪሕ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ምፍጣር
Eዮ-ገዛና ኣይመለስናዮን፡፡ ደሞክራሲያዊ ቃልስና፡ ብEድመ ዘይኮነስ ብውጽIት ክምዘን ናብ ዘኽEሎ
ደረጃ ክሰጋገር፡ ፖለቲካዊ ድልውነትና ብምርግጋጽ ታሪኻዊ ሓላፍነት ክንፍጽም ንጥለብ ኣሎና፡፡
ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣድህቦ ዝነፈግናዮም፡ መንቀሊ ተደጋጋሚ ፍሽለታትና ዝኾኑ መሰረታዊ
ሕጽረታትና ክንEርሞም ይግባE፡፡ መትከላዊ መቆሚያታትና፡ ናይ መጀመርያን መወዳEታን
ኣገልግሎቶም ዝሰፈሐ ህዝቢ ዝጥርንፍን ንረብሑU ብንቕሓት ዝቃለሰሉ ባይታ ብምፍጣር መንጽር
ክEየር ኣለዎ፡፡ ንዘመዝገብናዮም ኣወንታዊ ምEብልናታት ኣEቍብና ናብ ውሑስ ጎደና ዓወት
Eንበጽሕ፡ በዚ ኣንፈት Eንተኸድና’ዩ፡፡ ኣብ ክሊ’ዚ ቅኑE ኣንፈት'ዚ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ
ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/ ካብU ዝጥለብ ዘበለ ኩሉ ክገብር ድልው’ዩ፡፡

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/
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