اإلنقاذ الوطني اإلرترية حيدرى
ال ت ن ف يذي ة اله ي ئة

ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ
ፈጻሚ ኣካል
Eritrean National Salvation Hidri
executive body

ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ስደተኛታት ዜጋታትና ኣብምንት ምንታይ እዚ ኹሉ?
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስቲ ህግደፍ ንብዓል ነጻነት ኣመኽንዩ ኣብ እስራኤል ዘዳለዎ ጓይላ ብዝተተሓሓዘ ምኽንያት ኣብ
መንጎ ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ዜጋታትና ዝተፈጠረ ባእሲ ኣብ ልዕሊ ሰባትን ንብረትን ሓደጋ ከምዘውረደ ብዙሓት
ማዕከናት ዜና ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ከቃልሕኦ ቀንየን’የን።
ብመሰረቱ ሎሚዶ ጽባሕ ይሰጉና እናበልካ ብስግኣት ኣብ እትነብረሉ ሃገር ኣሽንኳይዶ ህውከትን እምባጋሮን ክትፈጥርስ
ንኩነታት ሃገርካ እናዘከርካን ክመጻካ ዝኽእል ሳዕቤናት እናኣስተውዓልካን ነቲ ኣብ ዕለታዊ ሂወት ዘጋጥመካ ተረክቦታት
ተጻዊርካ ክትከይድ ኣተሃላልዋኻ የገድደካ ኢዩ። ዜጋታትና ነዚ ይስሕትዎ ኣይንብልን፣እንተኾነ ግን እቲ ትማሊ ካብ ሃገር
ንኽወጹ ዘገደዶም ስርዓት ኢሳያስ ደድሕሪኦም እናስዓበ ኣብ ዘለዉዎ ሃገርውን ብሰላም ሰሪሖም ከይነብሩ ወግሐጸብሐ ገበን
ንኽፍጽሙ ብዝደፋፍእ ሜላ እናተጠቐመ ኣብ ዘይተጸበዩዎ ሽግር ከእትዎም ብመደብ ይሰርሓሉ ምህላዉ እቲ ቐንዲ ጠንቂ
ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣጋጣሚታት ሙዃኑ ፈጻሚ ኣካል በጺሑዎ ኣሎ።
ፈጻሚ ኣካል ናይ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ነዚ ኣብ እስራኤል ዘጓነፈ ኩነታት ብቐረባ እናተኸታተለ ከጽንዖ ቀንዩ
ኢዩ። ብርግጽ ድማ ህግደፍ ከም ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ወጻኢውን ሃሱሳቱ ኣዋፊሩ ንንጥፈታት ተቓወምቲ ይከታተልን
ብዝረቐቐ ናይ ከፋፊልካ ግዛእ ሜላ ተጠቒሙ ኣብ መንጎ ዜጋታት ምትእምማን ዝብሃል ነገር ከምዘይህሉ ይገብርን ምህላዉ
ብጭቡጥ ክርዳእ ክኢሉ ኣሎ። ኣብ ርእሲ እቶም ካብ መጀምርያ ናይ ስደት ዓመታት ነዚ ተልእኾዚ ተባሂሎም ናብ ሃገረ
እስራኤል ዝተላእኩ “ንሕና ናይ ቁጠባ ድኣምበር ናይ ፖለቲካ ስደተኛታት ኣይኮንናን” ዝብሉ ሰለይቲ፣ እቶም ደለይቲ
ፍትሒ መሲሎም ውድብ እናቐያየሩ ዝነጣጠፉ መውደልደልቲውን ዕምሪ መንግስቲ ጉጅለ ኢሳያስ ናብ ምንዋሕ ዝዓለመ
ዕማም ዝተዋህቦም ሙዃኖም ኩሉ ከስተብህለሉ ዝግባእ ሓቂ ኢዩ። እዞም ሃሱሳት እዚኣቶም ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ሓዳር
ከይተረፈ ኣትዮም ንዜጋታትና ነንሕድሕዶም ከባእሱ ድቃስ ስኢኖም ዝነብሩ ነውራማት ኢዮም። ገለ ካብዚኦም ሰብ ናእሽቱ
ትካላት፡ ገሊኦም ድማ ብህግደፍ ደሞዝ እናተኸፍሎም ዕለታዊ ስርሖም ሓድነት ህዝብና ምዝራግ ዝገበሩ ዕሱባት ኢዮም።
እቶም ኣብዚ ናይዚ ሰሙንዚ ሁከት ማዕረ ሂወት ኣሕዋቶም ከጥፍኡ ተዋፊሮም ዘነበሩ ከኣ ንሳቶም ኢዮም።
ካብዚኣቶም እቶም ቀንዲ መሪሕ ዝነበሩ ካብቲ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲ ህግደፍ ክሳዕ ሞት ዝበጽሕ ሓደጋ ኣብ
ልዕሊ ደለይቲ ፍትሒ ከውርዱ መምርሒ ዝተዋህቦም ሙዃኖም እሙናት ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ኤምባሲ
ሕሉፍ ሓሊፉ “ካብዞም ጸረ መንግስትና ንሓደ ቅተሉ፣ ጋር ነብሲ ባዕሉ መንግስትና ክሕግዘኩም ኢዩ ምኽንያቱ ንሓደ
ካብዚኣቶም ከይቀተልኩምሎም ዝዓርፉ ኣይኮኑን” ክብል መምርሒ ከምዝሃቦም ብጭቡጥ ተረጋጊጹ ኣሎ። እንተኾነ ግን
እስራኤል ከምታ ህግደፍ ዘማሓድራ ኤርትራ ከምድላይካ ስራሕ ውንብድና ዝፍጸመላ ሃገር ስለዘይኮነት እቲ ውዲት
ኣይተዓወተን ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ብዓል ክፉእ ግቡእ ምርመራ ተጌሩሉ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቡ ንህግደፍ ዘቃልዕ ውሳኔ
ንሰምዓሉ ርሑቕ ከምዘይከውን ዘተኣማምን ሓበሬታ ኣሎ። እዚ ድማ ብኣውርኡ ጠንቂ ናይቲ ኩሉ ዛጊት ዝተራእየ
ባእስታትን ክዉል ሸርሒታትን ህግደፍ ባዕሉ ሙዃኑ ንሕብረተሰብ ዓለም ዝበርሃሉ መርትዖ ከምዝኸውን ዘጠራጥር
ኣይኮነን። በዚ ኣጋጣሚ ኩሉኹም ደለይቲ ፍትሒ ዜጋታት ነዚ ተገንዚብኩም ንንጥፈታት ልኡኻት ህግደፍ ካብ ዝኾነ
ይኹን ግዜ ንላዕሊ ክትከታተሉን ንዝኾነ ይኹን ዝገብሩዎ ጸይቅታት ብሕጋዊ ኣገባብ ክትብድሁን ፈጻሚ ኣካል ሃገራዊ
ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ለበውኡ የማሓላልፍ።
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!
ፈጻሚ ኣካል ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ።
www.enshidri.net
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