ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት 3ይ-ዓመት ዝኽሪ ህልቂት ላምፔዱሳ
ብሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/
ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ
03 ጥቅምቲ 2013 ጅምላዊ ህልቂት ኣስታት 369 ንጹሃት ዜጋታትና ዝተኸሰተላ፡ ስጋዊ ዝምድና ዘለዎም
ኤርትራውያን ወለድን መቕርብ ቤተ-ሰብን ብፍላይ፡ ህዝብታት ኤርትራ ከኣ ብሓፈሻ፡ ጥራሕ ዘይኮኑ በዚ
ሓደጋ'ዚ ዝተጎድኡ፡ መላእ ዓለም ብመሪር ሓዘን ዝተጎብኣሉ፡ ብሓደ ድምጺ “ጸላም መዓልቲ ሓዘን”
ዝሰመያ ዕለት’ያ፡፡
ጅምላዊ ህልቂት ላምፔዱሳ፡ ንኩሉ ሰብኣዊ ፍጡር ዘቐንዘወ ዘሰቅቕ ፍጻመ ክፍለ-ዘመና’ዩ፡፡ እዚ ጅምላዊ
ህልቂት’ዚ፡ ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ/ኢሳይያስ፡ መረብ-ቤቶም ዳንዴር-እሾኽ ኮይናቶም፡ ውሑስ
ህይወት ከናድዩ፡ ጽንኩራት ኬላታት ሓይልታት ጸጥታ ህይወት እናገበሩ ሰጊሮም፣ ባሕርን ምድረ-ባዳን
ኣቋሪጾም፣ ቅርዓት’ቲ መዕቆቢኦም ክኸውን ዝሓረይዎ ትስፉ መገሽኦም እናማዕደዉ እንከለዉ፡ ብዘራያት
ሓውን ማይን ዝሃለቑ ንጹሃት’ዮም፡፡ ኣብ'ዚ ኣሰቓቒ ተረኽቦ'ዚ ሓንቲ ኣደ ምስ ሰለስተ ህጻውንቲ ደቃ
ዝተቐዝፉሉ፡ ኣብ እዋን’ቲ ሓደጋ ዝሓረሰት ኣደ፡ ዕትብቱ ምስ ዘይተቆረጸ ዕሸል ውላዳ ኣብ መዓሙቕ
ባሕሪ ሬስኦም ዝተረኽበሉ፡ ቦኽርን ሕሳስ ልደን ደቂ-ሓንቲ ማህጸን ቅድሙን ድሑርን ብምዃን ስድራ
ዝጸነተትሉ…ወዘተ መሪር ዛንታታት’ቲ ፍጻመ’ዩ ተበርቢሩ፡፡
ነዚ ዓለም-ለኻዊ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ጅምላዊ ህልቂት’ዚ፡ ርእሰ-ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን
ዓለም ብጹእ ፍራንሲስ፡ ኣብ'ቲ ቦታ ብምብጻሕ፡ ነቲ ዝተዓዘብዎ ጅምላዊ ህልቂት “ናይ ንብዓት መ ዓልቲ
ዓለም ና” ክብሉ ገሊጾሞ’ዮም፡፡ ነዚ ሓደጋ ዘተኣናገደ ህዝብን መንግስትን ጣሊያን፡ ብፍጹም ሰብኣዊ ርህራሄ
ሓዘኖም ብምግላጽ፡ ናይ ሓደ መዓልቲ ሓዘን ኣዊጆም፡፡ ሕብረት ኣፍሪቃ ብተመሳሳሊ ነዛ ዕለት’ዚኣ
“መ ዓልቲ ሓዘን ኣፍሪቃው ያን ስደተኛታ ት” ክትከውን ብምውሳን ሰንደቕ’ቲ ሕብረት ኣብ ፍርቂ ዘንጊ
ብምስቃል፡ ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን ብወግዒ ኣንጸባሪቑ፡፡
ብኣንጻሩ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ “ህልቂት ኣፍሪቃው ያን ስደተኛታ ት” ክብል ኣብ ልዕሊ
ንጹሃት ግዳያት ዝበጽሐ ህልቂት፡ ኤርትራዊ ዛንታ ምዃኑ ብምኽሓድ ብኢ-ሰብኣዊ ጭካነ ንምሕጫጭ ግዜ
ኣይወሰደሉን፡፡ ይኹን ደኣ'ምበር፡ ብሙሉኦም እቶም ግዳያት ኤርትራውያን ምዃኖም ብጭብጥታት
ተረጋጊጹ፡ ናይ ቀብሪ ስነ-ስርዓት ኣብ ሃገሮም ክካየድ ዝቐረበሉ ጻውዒት፡ ሓደ እዋን “ክነመርምሮም ኢና”
ካልእ እዋን ድማ “ንመጓዓዚያታቶም ዝኸውን ዓቕሚ የብልናን” እናበለ ብዋጋ’ቶም ግዳያት ክዋገ
ዘይሓንኽ፡ ሞራላዊ ንድየቱን ኣራዊታዊ ባህሪኡን ኣብ ኣደባባይ ዕርቃኑ ክወጽእ ኮይኑ’ዩ፡፡ ኣብ መወዳእታ
ከኣ፡ 369 ንጹሃት ግዳያት ዝኾኑ ዜጋታትና፡ ንቡር ቀብሪ ተሓሪምዎም፡ ኣብ ባዕዲ ሃገር ኣብ ጋህስታት
ክድበዩ ኮይኖም’ዮም፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ግዳያት፡ ብህይወት እናሃለዉ ካብ ማሙቕ ሕቑፊ ወለዶም
ሃጽ ኢሎም ክስደዱ፡ ንሓሳረ መከራ ስደትን ኣደራዓቱን ክሳጥሑ ዝገበረ ደመኛ ጸላኢ ህዝብታት
ኤርትራ’ዩ፡፡ ብዘሰቅቕ ጅምላዊ ህልቂት ህይወቶም ምስ ሓለፈ ከኣ ንቡር ስርዓተ-ቀርብሪ ከይረኽቡ፡ ከም
ዜጋታት ክወሃቦም ዝግባእ ባህርያዊ ክብሪ ብምንፋግ፡ ንሙዉት ዝኸስስ፡ ንሬሳ ዝቐጽዕ ስርዓት ምዃኑ፡ ኣብ
ልዕሊ ግዳያት ላምፔዱሳ ዝፈጸሞ ኣረሜና ፋሽስታዊ ተግባር ብግሁድ ኣመስኪሩ’ዩ፡፡ ካብ’ዚ ብተወሳኺ እዚ
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ፋሽስታዊ ተግባር’ዚ፡ ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ ህልዋት ስድራ-ቤታት
ግዳያት ድማ ብፍላይ፡ ካብ ብዱዕ ትምክሕታዊ ባህሪያቱ ብምንቃል ዝፈጸሞ ገበን፡ ንያቲዊ ክብርታትን
ባህልታትን ሕብረተ-ሰብና ዘራኽስ፣ ንሞራል ህልዋት ዝደቁስ መዳርግቲ ኣልቦ ፋሽስትነት’ዩ፡፡ ከም
መቐጸልታ’ዚ፡ መላእ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ ስድራ-ቤታት ግዳያት ከኣ ብፍላይ፡ ዝኽሪ 1ይ-ዓመት
ህልቂት ላምፔዱሳ ንምዝካር ኣብ ዝሸባሰቡሉ ዝነበሩ ህሞት፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ
ቦለኛ ዘካየዶ ናይ ጓይላን ዳንኬራን ፌ ስቲቫል፡ መንቀሊታቱን ፖለቲካዊ ትርጉሙን እንታይ ምንባሩ፡
ሕልና ንዘለዎ ሰብ ንምርድኡ ዘጸግሞ ኣይኮነን፡፡
ብርግጽ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣይኮነን’ዶ ንህልው፡ ንሬሳ’ኳ ብዘይምሕረት ምቕጻዕ፡ ሎሚ
ዝተራእየ ፍሉይ ተርእዮ ዘይኮነስ ዝላደየሉ ልሉይ ሕላገቱ’ዩ፡፡ ሰብኣዊ ክብርታት ዜጋታት ብምቕንጣጥ፡
ከም ግኡዝ ኣቕሓ፡ ኣረሜናዊ ኣገዛዝኡኡ ብዘይ ተቓውሞን ተዓቅቦን ኣሜን ኢሉ ዝግዛእ ማሕበረ-ሰብ
ንምስራሕ፡ ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ ፋሽስታዊ ናይ ስልጣን ዕድሚኡ ከይተሓለለ ሰሪሑ’ዩ፡፡ ንመላእ
ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ግዱድ ወተሃደራዊ ወፍርታቱ ቆሪኑ፣ ብስነ-ኣእምሮኣዊ ከበባ ጅሆ
ብምዝራዕ፡ ምእዙዛት ፋሽስታዊ ስርዓቱ ክኾኑ ዝሃቀኖ ውጥን፡ ብዝለዓለ መልክዑ ብምቕጻል፡ ሕሉቡን
ንጹፍን ጥሪትን ገንዘብን ህዝብን ሃገርን ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምሕረቱ ብምእታው፡ ህዝብታት ኤርትራ
ተተኮብቲ ስርዓቱ ክኾኑ ብምፍራድ፡ ብስእነት መሰረታዊ ቀረባት እናሳቐየ፡ ብሕማም፣ ብጥሜት፣
ድኽነትን ስእነትን ኣረብሪቡ፡ ተቓውሞኦም ብምድቋስ፡ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ዝሓልምን ብፖሊሲ ደረጃ
ዝሰርሕን ብሕታዊ ነዳይ ፋሽስታዊ ስርዓት’ዩ፡፡ ኣብ ልዕሊ ግዳያት ጅምላዊ ህልቂት ላምፔዱሳ ዝፈጸሞ
ምውት ብምቕጻዕ፡ ንህልዋት ናይ ምርዓድ ተርእዮ ከኣ፡ ናይ'ዚ መሰረታዊ ጸረ-ህዝቢ ባህሪኡ መቐጸልታ’ዩ፡፡
ሎሚ’ምበኣር፡ 3ይ-ዓመት ዝኽሪ ግዳያት ላምፔዱሳ ክነልዕል እንከሎና፡ ብሓደ ገጽ ብጅምላዊ ህልቂት
ዝተጎድኡ ንጹሃት ግዳያት ንዝክረሉ ክኸውን እንከሎ፡ በቲ ካልእ ገጽ ድማ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት
ኢሳይያስ/ህግደፍ ዝፍጽሞም ዘሎ ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎም ገበናትን፡ ብሰሪ'ዚ ኣብ ልዕሊ ህልውናን
ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ፈጢርዎ ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ብዕምቆት ብምፍታሽ፡ ኣብ
ምዕጻፉ ታሪኻዊ ሓላፍነትና ክንፍጽም ዘኽእለና ድልውነት ነረጋግጸሉ ኣጋጣሚ ክኸውን ከም ዝግባእ
ንምምልኻት እዩ፡፡ ከም እምነት ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/ ፋሽስታዊ
ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ግዳያት ላምፔዱሳ ዝፈጸሞ ኣረሜናዊ ተግባር፡ ዝወልዖ ሰፊሕ
ቁጠዐን ተቓውሞን ሓፋሽ፡ ናህሩን መብጽዓታቱን ብምሕዳስ፡ ንግዳያት ዝድብስ ዳግም ተመሳሳሊ
ዛንታታት ከይድገሙ ዝገብር መሰረታዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዓቲብና ክንቃለስ፡ መብጽዓና ነሕድሰሉ እዋን
ክኸውን ይህልዎ ዝብል እዩ፡፡ ውድብና ሰደግኤ፡ በዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ፡ ንግዳያትና ሕልናዊ ጾሎትና
ብምብጻሕ፡ ንስድራ-ቤታቶምን መላእ ህዝብታት ኤርትራን ናይ ቃልስን ጽንዓትን መልእኽቱ የመሓላልፍ።
ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና ንጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!!
ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማእታትና!!

ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/
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W ebsite: - www.merho.net
admin@merho.net

E-mail:- webmaster@merho.net or
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