ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ናይ ሓዘን መግለጺ፡
ፖ/ቤ/ጽ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/፡ ነቶም ካብ ሊቢያ ነቒሎም ናብ ኣውሮጳ፡ ፖለቲካዊ
Uቑባ ንምሕታት፡ ኣብ ምስጋር ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ኣብ ገማግም ደሴት ላምፓዱዛ ምስ በጽሑ
ዘጋጠሞም ዘሰቕቕ ጅምላዊ ሓደጋ፡ ካብ ዝሰምዓሉ Eዋን ኣትሒዙ፡ ነቲ ኩነታት ብልUል ተገዳስነት ክከታተሎ
ጸኒሑ’ዩ፡፡
Eዚ ብEለት 3 ጥቅምቲ 2013 ኣብ ጣልያን ደሴት ላምፓዱዛ ገማግም ባሕሪ ምስ ተቓረቡ፡ 500 ስደተኛታት
ጺIና ዝነበረት መርከብ፡ ብዘጋጠማ ብልሽት ሞተርን ዝተኸስተ ባርE ሓውን ብኣማIት ዝቑጸሩ ንጹሃት ወግናትና
ብዘስካሕኽሕ ሓደጋ-ባርE ብጅምላ ክሃልቑ ኮይኖም’ዮም፡፡ Eዚ ሓደጋ’ዚ ካብ ዝተኸሰተሉ Eዋን ጀሚሩ፡ ኣቓልቦ
ማሕበረሰብ ዓለም ብምስሓቡ፡ ህይወት ኣድሕን ህጹጽ ረድኤት ንምግባር ፈተነታት’ኳ Eንተተገበረ፡ ዛጊት 153
ጥራሕ’ዮም ብህይወት ዝተረኽቡ፡፡ 114 ናይ ዝኾኑ ግዳያት ሬሳታት ብዝተኻየደ ሓያል ጻEሪ ክርከብ Eንከሎ፡ ልEሊ
ክልተ Eጽፊ ናይ’ዚ ኣሃዝ’ዚ ገና ሃለዋቶም ኣይተፈለጠን፡፡
Eዞም ንዘሰቅቕ ሓደጋ ተቓሊOም ዘለዉ ዜጋታትና፡ ኣብ ዓዶም ከም ሰብ ናይ ምንባር መሰሎም ዝተነፈጉ፤
ንEስነቶም ብIሳይያሳዊ ኲናትን ወፍሪ-ባርነትን ቀምሲሉ፤ መጻI Eድሎም ጸልሚቱ፣ ብስደትን ሕሰማቱን ኣብ
Eሸል-EድሚOም ከቢድ ዋጋ Eናኸፈሉ፡ መስገደል ሰጊሮም፡ ኣብ ድርኩኺት ኣውሮጳ ምስ በጽሑ፡ ርሑቕ
EናማEደዉ ብሓጺር ዝተኾሎፉ ኤርትራውያን ስደተኛታት’ዮም፡፡ Eዚ ጅምላዊ ህልቂት ንጹሃት ዜጋታትና፡ ናብ
ነፍስ-ወከፍ ኤርትራዊ ማይ-ቤት ዝሰረበ፡ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ዘድመየ መሪር ሓዘን’ዩ፡፡ ፖ/ቤ/ጽ ሰደግኤ ነዚ ኣብ
ልEሊ ንጹሃት ኤርትራውያን ዜጋታትና ዝወረደ ጅምላዊ ህልቂት ዝተሰመO መሪር ሓዘን ብምግላጽ፡ በዚ ተረኽቦ’ዚ
ዝተተንከፉ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ስድራቤታት ግዳያት ድማ ብፍላይ፡ ናይ ጽንዓት መልEኽቱ የመሓላልፍ።
ፖ/ቤ/ጽ ሰደግኤ፡ Eዚ ተረኽቦ’ዚ መቐጸልታ ናይ’ቲ ኣብ ዝሓለፉ 22 ዓመታት Eድመ ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስን
ስርዓቱን ህዝብታት ኤርትራ ናይ ዝተፈደይዎ ኣደራEን ሕሰማቱን Eምበር፡ ናይ መጀመርታ ከም ዘይኮነ ይኣምን፡፡
ኣብ Eድመ’ዚ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ Eልፊ ኣEላፍ ዜጋታትና ብተመሳሳሊ ሓደጋ ጠፊOም፡ ንቡር ቀብርን
ሓዘንን ተሓሪምዎም’ዩ፡፡ ዶባ-ዶብ ኤርትራ ክሰግሩ ብተመልከተለይ ዝተመልዓሱ፣ ኣብ ማEከላይ ባሕሪ ብዓሳታት
ዝተበልUን ጥሒሎም ማEበል ዝገፈOም፣ ኣብ ዶባት ግብጽን Eስራኤልን ህይወቶም ዝሓለፉ፣
ኣብ ኣብያተ
ማEሰርትታት ግብጺ፣ ጅቡቲ፣ Eስራኤልን ሊብያን….ኣውያቶም ሰማI ዝሰኣነ ንጹሃት ኤርትራውያን ማEለያ
የብሎምን፡፡ ኣብ ምድረ-በዳታት ሲናይ ብበደዊን ተጨውዮም ብህይወት Eናሃለዉ ክፍሊ ኣካላቶም Eናተመዝሓቖ
ናብ Eዳጋታት ዝተሸጠ፣ ብI-ሰብኣዊ ማህረምቲ ዝሰንከሉ፣ ብሓዊ ዝተቓጸሉ፣ ንኣስገዳድ ስጋዊ-ርክብን
ነውርታትን ዝተቓልዓ፣ ንሕሰማት ኤርትራውያን ሰደተኛታት ምንጪ መኻEበቲ ሃብቲ ኣብ ምግባር፡ ስርዓት
Iሳይያስ ብመሓውራቱ ኣቢሉ ዝሳተፈሉን ንኤርትራዊ ክብርታት በኪሉ ንዜጋታትና ትሕቲ ሰብኣዊ ፍጡር ዝሰርA
ምዃኑ፡...…ወዘተ ጸብጺብካ ዘይውዳE ብደም ንጹሃት ናይ ዝጨቐወ ጸሊም ታሪኽ ርEሰ-ፋሽስቲ Iሳይያስን
ስርዓቱን’ዮም፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ምንጪ ስደት ጥራሕ’ውን ኣይኮነን፡፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ናብ ሓደጋ ብርሰትን
ምብትታንን ዘሳጥሕ ዘሎ ስርዓት’ዩ፡፡ ነዚ ምንጪ ሃገራዊ ሓደጋ’ዚ ከይዓጸፍና ከም ህዝብን ሃገርን ክብረትና
ከነውሕስ ከም ዘይከኣል ጽኑE Eምነት ውድብና ሰደግኤ''ዩ። ዝተማልA ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰል

ህዝብታት ኤርትራ ንምውሓስ፡ ኪኖ ናይ ስደት ምርጫና፡ መሰረታዊ መፍትሒ ክነናድይ ዝጠልብ መድረኽ
ምህላውና፡ ተረኽቦ ላምፓዱዛ ተወሳኺ መርኣያ’ዩ፡፡
ስለዝኾነ ድማ፡ ኩሎም ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾኑ ሓይልታት ዓቕምታቶም ኣውሃሂዶም ነዚ መድረኻዊ
ጠለብ ኣብ ምምላስን ድሕነት ህዝብን ሃገርን ብዘተኣማምን ኣብ ምውሓስ፡ ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ብብቕዓት
ንምፍጻም ቅሩብነቶም ከረጋግጹ ታሪኻዊ መጸዋEታና ነመሓላልፍ፡፡
ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ብተረኽቦ ላምፓዱዛ ህይወቶም ዝሰኣኑ ንጹሃት ዜጋታትና፡ ብሰብኣዊ-ርህራሄ
ህይወቶም ከድሕንዎም ዝገበሩዎ ጻEሪ፣ ኣብ መወዳEታ ድማ ንዝኽሪ’ቶም ግዳያት ሽምዓ ወሊOም ተኻፈልቲ
መሪር ሓዘንና ብምዃኖም፡ ፖ/ቤ/ጽ ውድብና ልባዊ ኣኽብሮትን ምስጋናን የቕርብ። ንቕድሚት’ውን ጉዳይ
ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ጉቡE ኣቓልቦ ብምሃብ፡ ነቲ ምንጪ ዘስካሕኽሕ ህልቂት ንጹሃት ወገናትና ዝኾነ
ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ንምEላይን መሰረታውን ደሞክራሲያዊ ለውጢ ንምምጻEን ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡
ደገፎም ከዛይዱ ይጽውE።

ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/
07 ጥቅምቲ 2013

