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ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ብምኽንያት ዝኽሪ 4ይ-ዓመት ጅምላዊ ህልቂት ላምፔዱሳ
ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ፡

ቅድሚ 4 ዓመት ልክዕ ከም'ዛ ሎሚ፡ 03 ጥቅምቲ 2013 ኣዝዩ ዘሰንብድን ሃንደበታውን ጅምላዊ ህልቂት
ንጹሃት ዜጋታት ዝተረዳእናሉ መሪር ወቕቲ ኔሩ። ኣስታት 365 ንጹሃት ኤርትራውያን ሰደተኛታት፡ ኣብ
ገማግም ማእከላይ ባሕሪ ደሴት ላምፔዱሳ ብዘሰቅቕ ዝተቐዝፉሉ እዋን’ዩ፡፡ እዚ ፍጻመ’ዚ ዓለምና ንስደተኛታት
ዝሃበቶ ትሑት ኣቓልቦ ኣብ ትዕዝብቲ ክትወድቕ ዝገበራ፡ ንዓና ንኤርትራውያን ድማ ኣብ ልዕሊ ህላዌናን
ቀጻልነትናን ኣንጸላልዩ ናይ ዘሎ ሓደጋ ብርሰት፡ ጥርዙን ግዝፉን ዘግሃደ መነቓቕሒ ደወል’ዩ፡፡ ብክንድ’ቲ ግዝፉ
ብደረጃ ዓለም፡ መራሕቲ ሃገራት፣ መራሕቲ ሃይማኖታት፣ ጋዜጠኛታት፣ ውሩያት ሰባትን ስፖርተኛታትን
ብዘይኣፈላላይ “ጸሊም መዓልቲ ንብዓት ዓለምና” ዝሰመይዎ፡ ኤርትራዊ ዘሰቅቕ ዛንታ ህልቂት’ዩ፡፡ ብደረጃ
ሕብረት ኣፍሪቃ “መዓልቲ ስደተኛታት” ክሳብ ምስማይ ዘብጸሐን፡ ሰንደቕ እቲ ሕብረትን ኣባል ሃገራቱን ኣብ
ፍርቂ-ዘንጊ ክስቀል ዝተወሰነሉ ኣህጉራዊ መዓልቲ ሓዘን ንምእዋጅ ምኽንያት ዝኾነ ኣጋጣሚ’ዩ፡፡

ሎሚ ድሕሪ 4 ዓመት ነዚ መሪር ጅምላዊ ህልቂት ዜጋታትና ክንዝክሮ ከሎና፡ ዝገደፈልና ሕልናዊ-በሰላን
ዓሚቕ ሓዘንን ገና ኣይሃሰሰን። እቲ ቃንዛ ሎሚ’ውን ህያው እዩ። ዝኽርና ግን ቁስልና ንምሕካኽን
ንምስቁንቋንን ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንስድራታት ግዳያትና ንምድባስ ዝኣተናዮ ታሪኻዊ መብጽዓ፡ ንምሕዳስ
ዝዓለመ’ዩ።

ብርግጽ ጅምላዊ ህልቂት ላምፔዱሳ፡ ሓደ ዘሕዝን ተረኽቦ’ዩ። ቅድምን ድሕሪን መቕዘፍቲ ላምፔዱሳ
ብተመሳሳሊ ሓደጋ፡ ብጅምላ ዝሃለቁ፣ ብዳዕሽ ኣብ ሊቢያ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ብካራ ዝተጎይሑ፣ ኣብ ምድረ-
በዳታት ሰሃራ ብኣሰጋገርቲ ሰባት ብህይወቶም እናሃለዉ ክፍሊ-ኣካላቶም ከም መለዋወጢ ኣቕሓ ዝተመዝሓቑን
ኣብ ጋህስታት ዝተደርበዩን ኣሎዉና፤ ብኣሰቃቒ መልክዑ ዝተቐጥቀጡ፣ ዝነድድ ጎማ ኣብ ዝባኖም
ዝመኸኾም፣ ጾታዊ ዓመጽ ዝተፈጸመን፡ ብሓፈሻ ናይ ሙሉእ ዘመን ህይወቶም ሕልናዊ ቁስሊ ዝተሸከሙን፣
ኮታ ኣይኮነን’ዶ ክትውዕሎ ዛንትኡ ክትሰምዖ'ኳ ዘባህርር ኢ-ሰብኣዊ ተግባራት፡ ከም ህዝብን ሃገርን፡ ብጅምላን
ብቃጻን ወሪዱና እዩ። ጅምላዊ ህልቂት ላምፔዱሳ እምበኣር ብንጽል ዘይኮነስ፡ ድምር ናይ’ዞም ኩሎም ግዳያትን
ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝበጽሕ ዘሎ ዘስካሕክሕ ህልቂት ጽዑቕ መግለጺ ዝገብሮ፡ ብዙሓት
ምኽንያታት ዝሓቆፈ’ዩ።

ጅምላዊ ህልቂት ኤርትራውያን ስደተኛታት ላምፔዱሳ፡ ንኩሉ ሕልና ዘለዎ ፍጡር ብሓፈሻ፡ ንኤርትራውያን
ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከቡ ብዘይ-ኣፈላላይ፡ ኣብ ከቢድ ሓዘን ክንሽመም ዝገበረ ዘስካሕክሕ
ሓደጋ’ዩ። እቲ ምኽንያት፡ ቅድምን ድሑሩን ኮይኖም፡ ደቂ ሓንቲ ስድራ ዝጸነቱሉ፣ ዓዲ ዝባደመትሉ፣
ኣረጋውያን ወለዲ ክጥውሩዎምን ከብርይዎምን ዝሓሰብዎም ዕሸላት ደቆም ተመንጢሎም፡ ናባይን ቀባርን
ዝሰኣኑሉ እዩ፤ ዕሸል-ህጻን ብጻዕረ-ሞት ኣዲኡ ብሙዉቱ ተወሊዱ ምስ ዕትብቱ ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ
ዝተረኽበሉ፣ ሓንቲ ካልእ ኣደ ምስ ሰለስተ ህጻውንቲ ደቃ ብጅምላ ዝተቐዘፈትሉ፡ ኮታ ድርብ መሪር ሓዘንን
መርድእን ከም ሃገርን ህዝብን ብጸሊም ደበና ዝጎብኣና ክስተት’ዩ፡፡ ኣብ’ዚ መሪር ሃገር-ከደን መዓልቲ ሓዘንና፡
ዓለም-ብዓለሙ ተኻፈልቲ ሓዘና ምዃኖም ብወግዒ ብወከልቶም ገሊጾም’ዮም። ብኣንጻሩ ፋሽስታዊ ስርዓት
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ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ዘርኣዮ ኣረሜናዊ ግብረ-መልስን ክሕደትን፡ ሰይጣናዊ ባህርያቱ ኣዐርዩ ዘቃልዐ እዩ። እዚ
ስርዓት'ዚ፡ ነዞም ግዳያት፡ ከም ግኡዝ-ኣቕሓ ብባርነታዊ መቑሕ ቀይዱ ዘሳቐዮም፡ ዝፈትውዎም ስድራ-
ቤታቶምን ዝዓበይሉ ቁሸቶምን ገዲፎም ክስደዱ ዝገበሮም ከይኣክል፡ ብሕሰሞም’ውን ክሕጭጭን ካዝንኡ
ዝመልኣሉ ዕድል ክፈጥር ምህቃኑ፡ ነቲ ብመሪር ሓዘን ዝተሰበረ ልብታት ኤርትራውያን ዘቕሓረ ኣረሜናዊ
ተግባር ኮይኑ ተሰኒዱ’ዩ። እዚ ፋሽስታዊ ስርዓት’ዚ፡ ንመንነት’ቶም ግዳያት ካብ ምክሓድ ጀሚሩ፡ ኣብ ሃገሮም
ሓመድ ዓዶም ክለብሱ ዝቐረበሉ ኣህጉራዊ ምሕጽንታ፡ ማሕፉዱኡ ንምምላእ ከም ምቹእ ኣጋጣሚ ብምሕሳብ
ብዋጋ ግዳያትን ስድራ-ቤታቶምን ክዋገየሎም ዝፈተነ፡ ሕልና-ኣልቦ ነውርታት ዝፈጸመ ስርዓት’ዩ፡፡ ከም
ውጽኢት’ዚ፡ ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎ ክሕደት፡ ግዳያት ላምፔዱሳ ሓመድ-ዓዶም ከይለብሱ፡ ስድራ-ቤታቶም ንቡር
ቀብርን ሓዘንን ከይገብሩ ገዚቱ፡ ኣብ ጋህስታት ዓዲ-ጓና ክድበዩ ዝፈረዶም ምዃኑ፡ ወትሩ ዘይንርሰዖ ጸሊም
ታሪኽ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ እዩ። ኣብ’ዚ ሰሚርናሉ ክንሓልፍ ዝግባእ ዓብይ መልእኽቲ፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ግዳያት ላምፔዱሳ ዝፈጸሞ ክሕደትን ነውርታትን፡ ናይ ሓደ
እዋን ፍጻመ ዘይኮነስ፡ ጸረ-ህዝቢ ፖለቲካዊ መንነቱ ዝዓደሎ ካብ ባህሪኡ ዝነቅል ሕላገቱ ምዃኑ’ዩ።

ስለ’ዚ ከም ህዝብን ሃገርን፡ ላምፔዱሳን ካልኦት ተመሳሳሊ ናይ ኤርትራውያን ዛንታታት፡ ዘብቅዑሉ፣ ስድራታት
ግዳያትና ዝድበሱሉ፣ ክብርታትና ውሑስ ኮይኑ ብመንነትና እንሕበነሉ፣ መጻኢ ዕድልና ይኹን ተካእቲ
ወለዶታትና ብሕርያና እነማእዝነሉ፣ ኮታ ጎይቶት ነብስና እንኾነሉ ክውንነት ዝፍጠር፡ ኣብ ቅንያት ፍጻመ
ላምፔዱሳ ዝኣተናዮ ታሪኻዊ መብጽዓ ብምፍጻም’ዩ፡፡ ደመኛ ጸላኢና ዝኾነ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ
ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምውጋድ፡ ብቅኑዕ ራእይ እናተገራሕና፡ ሰፊሕን ንቑሑን ተሳትፎ ህዝብታትና ብዘረጋግጽ
መርሆ፡ ዓቕምታትና ብምጥማር ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክል ምስ እንበቕዕ’ዩ። ውደብና
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/፡ ኣብ ዝኽሪ መበል 4ይ ዓመት ጅምላዊ ህልቂት ኤርትራውያን
ስደተኛታት ላምፔዱሳ፡ ዳግም ቃሉ ብምሕዳስ፡ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድባስ እጃሙ ከበርክት ድሉው ምህላዉ
የረጋግጽ።

ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና ንጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!!
ሞት ንደመኛ ጸላኢና ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ!!
ክብርን ሞጎስን ንሰማእታትና!!

ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/

ጥቅምቲ 2017


