ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብቃልን ተግባርን ዝሰመረ ሓባራዊ ዕዮ
365 ንጹሃት ዜጋታትና ኣብ ደሴት ላምፐዱዛ፡ ብማዕዶ ብርሃን እናማዕደዉ፡ ብቅጽበት ብዘሰቅቕ ኣገባብ
ብጅምላ ዝሃለቑሉ ናይ 03 ጥቅምቲ 2013 ጸሊም ታሪኽ፡ ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት እንዝክረሉ እዋን እዩ፡፡ እዚ
ተረኽቦ’ዚ፡ “ጸሊም ናይ ንብዓት መዓልቲ ዓለምና” ዝተሰመየ፡ ካብ ድርኩዂት ነቲ ፍጻመ ዘተኣናገደት
ላምፐዱዛ ጀሚሩ ብዓባያ ሃገረ ጣሊያን ን3 መዓልታት፡ መዓልቲ ሓዘን ዝኣወጁሉ፡ ንዓለምና ዘንቀጥቀጠ
ህልቂት እዩ፡፡ ንኣውሮጳዊ ሕብረት፡ ህልቂት ስደተኛታት ንምግታእ ግቡአቱ ክገብር ናብ ውሳነ ዝደረኾ እዩ፡፡
ኣፍሪቃዊ ሕብረት መዓልቲ ሓዘን ብምእዋጅ፡ ሓዘኑ ዝገለጸሉ ኣጋጣሚ እዩ፡፡ ንኤርትራ ሃገርና ዝመርሕ ዘሎ
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ድማ፡ ንሞትን ህልቂትን ዜጋታቱ “ኣፍሪቃውያን ዘይሕጋውያን
ስደተኛታት” ብዝብል ጸያፍ ዝኾነ ርእስኻ ዘድንን ኣገባብ ገለጾ፡፡ እዚ’ውን ከይኣክል፡ ግዳያት ንቡር ቀብርን
ሓዘንን ከይረኽቡ ተኸልኪሎም፡ ኣብ ጋህሲታት ሲሲሊ ብግዚያውነት ኣስከሬኖም ክዓርፍ ዝተፈርደሉ
ዕለት’ዩ፡፡ መራሕቲ ዓበይቲ መንግስታትን ሃይማኖታትን “ሕሰም ኣይትርከቡ” ብምባል ኣብ ጎኒ መላእ
ህዝብታት ኤርትራ ኮይኖም ሓዘኖም ገሊጾም’ዮም፡፡ ብኣንጻሩ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ግዳያት
ላምፐዱዛ ክሕደት ምፍጻሙ ከይኣክል፡ ሬሳታቶም ሓመድ-ድበ ከይለበሰ፡ ብፌስቲቫላትን ጓይላን ነቲ
ኤርትራዊ ቃንዛ ክኽውሎ ምፍታኑ፡ ኣብ መላእ ስድራ-ቤታት ግዳያት፣ ህዝብታት ኤርትራን ሓይልታት
ተቓውሞን መሪር ቁጠዐ
ፈጢሩ’ዩ፡፡ ንግዳያት ህልቂት ላምፐዱዛ ንምድባስ፡ ኪኑኡ ከኣ ንተመሳሳሊ
ተርእዮታት ንምግታእ፡ ኣብ ልዕሊ መቓብር ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ደሞክራሲያዊት ኤርትራ
ንምምስራት ብሕራነ መብጽዓ ዝተኣተወሉ ዕለት’ዩ ኔሩ፡፡
ሎሚ ድሕሪ ሓደ ዓመት፡ ምስ ሕልናና ሞጒትና መብጽዓና ክንዝክር እንከሎና፡ ኣብ ማሕላና ምህላውና
ክንፍትሽ፡ ኣበይ ነርና እንታይ ጌርና? እንታይ’ከ ይተርፈና ኣሎ? ክንብል ግድን’ዩ፡፡
ካልእ ገዲፍና ድሕሪ ዘሰቅቕ ፍጻመ ላምፐዱዛ፡ ኣሰሮም ሲዒቦም ናብ ስደት ዝወሓዙ ዜጋታትና ንርአ፡፡ ከም
ኣገላልጻ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ኣይ.ኦ.ኤም. (IOM) ኣብ ውሽጢ ሸሞንተ ወርሒ፡ ናብ ጣልያን ካብ
ዝኣተዉ 75 ሽሕ ስደተኛታት ልዕሊ ¼ ኤርትራውያን ምዃኖም፡ ንጸብጻብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ጣልያን
መሰረት ጌሩ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣሎ፡፡ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብኣሃዝ 28,557
ኣብ ቀዳማይ ተርታ ብዝሒ ስደተኛታት ተሰሪዖም ኣለዉ፡፡ ካብ'ዚ ብኣሃዝ ዝተሰነየ ቁጽሪ ኤርትራውያን
ወጻኢ፡ ኣብ ገማግም ባሕርታት ሊብያን ጣልያንን ክንዲ ላምፐዱዛ ስሕበት ዘይረኸቡ፡ ግን ድማ ብዙሓት
በብእዋኑ ዝሃለቑን ሬሳታቶም ኣብ ባሕሪ ዘንሳፈፈን ፍጻሜታት ምንባሮም ማዕከናት ዜና ክጽብጽባ ሓግየን
ኣለዋን፡፡
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ዝተሳጥሑሉ፡
ናይ’ዚ ሓደጋ’ዚ መግለጺታት ብጻዕቂ ተርእዮታት እናተሰነየ፡ ኢድና ጠውዩ ክብርታትና ዝቐንጠጠ’ሉ
እዋን’ዩ፡፡ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈልናሉ ነጻነት፡ ብተናጸል ከም ዜጋታት ብእኩብ ድማ፡ ከም ህዝቢ ሃገራዊ

ክብርታትና ተባሕጕጉ፡ ንውርደትን ሓሳረ-መከራን ዝተሳጣሕናሉ እዋን ምዃኑ ልዕሊ’ዚ ኣብነት የሎን፡፡
ሃገራውነት ማለት ብልኡላዊ ስልጣን ህዝብታታ’ዩ ዝግለጽ፡፡ ሃገራውነት ማለት ብብሉጽ ክብርታት
ዜጋታት’ዩ ዝግለጽ፡፡ ንህዝብታታ ዘይትኸውን ሃገር፡ ንዜጋታታ ዘይተኽብር ሃገር፡ ኣብ ቅድሚ ኣህጉራዊ
ማሕበረ-ሰብ ብኣወንታዊ ተራ ዘይኮነስ፡ ሕልናኻ ብዝሰብር ሳጓታት እትልለይ ሃገር፡ መነየቲና ክትከውን
ዘይሕሰብ’ዩ፡፡ ብርግጽ ናይ’ዚ ኩሉ ሕሰም ብሕታዊ ተሓታቲኡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ እዩ፡፡
ነዚ ኩነት’ዚ ኣብ ምዕጻፍ፡ እቶም ሕድሪ ሰማእታት ኤርትራ ዝተቐበልና፡ ሰብ መብጽዓን ቃል ኪዳንን’ከ
እንታይ ጌርና? ክንምልሶ ዝግባእ መድረኻዊ ግድል’ዩ፡፡ ሎሚ ኣብ ዜሮ ሰዓት ዝበጻሕናሉ፡ ኣብ ብልሒ-መላጸ
ደው ዝበልናሉ ወቕቲ ኢና ዘሎና፡፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ከነውሕስ ኣብ ኣጋ ቅብጸታዊ ሰዓት፡ ቅጽበታዊ
ምላሽ ክንህብ እንሕተተሉ ዘሎና መድረኽ ኢና ንርከብ ዘሎና፡፡ ነዚ መድኻዊ ጠለብ’ዚ ንምምላሽ ከኣ፡
ብልምዲ ንዝወረስናዮ፡ መመሊሲና ዝፈተንናዮ፡ ተሓጺብካ ጭቃ ዝኾንናሉን ናይ ፍሽለት ተሞኩሮና
ብዘየዳግም እንእርመሉ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ዝጠልቦ ኩለ-መዳያዊ ነጥበ-መቐይሮ እነረጋግጸሉ እዋን’ዩ፡፡
ድሕነት ህዝብን ሃገርን፡ ብቃልን ተግባርን ስሙር ናይ ድሕነት ሓይሊ ምህናጽ ይጠልብ፡፡ ስሙር ናይ
ድሕነት ሓይሊ ከኣ፡ ሓባራዊ ዕዮ የነጽር፡፡ እዚ መሰረታዊ ቅድመ-ኩነት’ዚ ከኣ፡ ካብ ሓባራዊ ኣረኣእያ ወጻኢ
ክፍጠር ኣይከኣልን’ዩ፡፡ ነዚ ታሪኽ ዘሰከመና ሓላፍነት ንምፍጻም፡ ቃል ንእቶ፡፡ ንምትግባሩ ከኣ ድልውነትና
ነረጋግጽ፡፡
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