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ኣብ ህዝቢ ዓፋር ዘጋጥም ዘሎ ናይ ጥሜት ሓደጋን ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ኣመልኪቱ፡

ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝወጸ ውድባዊ ምግለጺ፤

ህዝቢ ዓፋር ከም ኣካልን ኣምሳልን ህዝብታት ኤርትራ መጠን፡ ኣብቲ ንከባቢ ሓደ ክፍለ ዘመን
ኣንጻር ተኸታተልቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝተኻየደ ሓረበኛዊ ተጋድሎ ምእንቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ
መንነትን ሰብኣዊ ሓርነትን ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ካብ ዝኸፈሉ ህዝብታት ኤርትራ ሓደ እዩ፡፡
ንባዕዳዊ መግዛእታዊ ስርዓት ሃይለስላሰን ደርግን ንምምካት ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ኣብ ዝተኻየደ
ሰላማውን ዝተናወሐ ዕጥቃዊ ቃልሲ’ውን እንተኾነ ከም ኩሎም ህዝብታት ኤርትራ ናቱ ሓርበኛዊ
ተራ ዝተጻወተ ህዝቢ’ዩ፡፡

ፋሽስታዊ መግዛእታዊ ስርዓት ጣልያን ንሓርበኛታት ኣቦታት ኤርትራውያን ኣብ ናኹራ ኣሲሩ
ኣብ ዘሳቕየሉ ዝነበረ ሕሱም ዘመን ንሞቑሕ ኣረሜናዊ ስርዓት ጣልያን ቤት-ማእሰርቲ ብልዑል
ጥበብን ክእለትን ሰቢሮም ከምልጡን ናጻ ክወጹን ካብ ዝገበሩ ጀጋኑ ሓርበኛታት መራሕቲ
ዝነበርዎ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ዓፋር፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይድሌቱ ኣብዚ ዞባዚ ሃገሩ ንረብሓ ልዕለ-
ሓያል ሃገር ኣሜሪካን ስርዓት ሃይለስላሰን ጎባጢ ኣተሓሳስባታት ንምርዋይ ብፌደረሽን ክትቁረን፡
ድሒሩ ካኣ እቲ ፌደራላዊ ስርዓተ-ምሕደራ ክፈርስን ኤርትራ መበል 14 ጠቕላይ ግዝኣት
ኢትዮጵያ ኮይና ክትቁረን ዝተገብረ ውዲት ህዝቢ ዓፋር ካብ ዝተቓወሙ ህዝብታት ኤርትራ ሓደ
እዩ ነይሩ፡፡

ኣብቲ ግዜ እቲ ንህዝቢ ዓፋር ወኪሎም ኣባል ባይቶ ኤርትራ ዝነበሩ ኣቦና መሓመድ ዑመር
ኣኪቶ ካብቶም ምፍራስ ፌደረሽን ዝተቓወሙ ጀጋኑ ሓርበኛታ ኤርትራ ሓደ እዮም ነይሮም፡፡
ኤርትራ ናጻን ልኡላዊትን ሃገር ድሕሪ ምዃና ካኣ ዳግም ኣብ ትሕቲ ዘቤታዊ መግዛእቲ ስርዓት
ህግደፍ ኣብ ዝወደቐትሉ ህዝቢ ዓፋር ከም ኩሎም ህዝብታት ኤርትራ ብሕሱም ብሄራውን
ደርባውን ጭቆና ሓሳረ-መከርኡ ክርኢ ዝኾነ ህዝቢ እዩ፡፡

ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተ-ሰብ ዓፋር መነባብርኡ ኣብ መጓሰ ኮይኑ ዝተወሰነ ካኣ ኣብ ሕርሻን
ምግፋፍ ዓሳን ንግድን ዝምርኮስ እዩ፡፡ ከምኡ ስለ ዝኾነ ካኣ ምስተን ኩለን ምስ ህዝቢ ዓፋር
ዝዳወበለን ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ፡ ጁቡቲ፡ ስግር ባሕሪ ካኣ ምስ የመንን ሱዑድያን ናይ
ንግዲ ምትእስሳር ዘጸንሖ ህዝቢ እዩ፡፡ ስርዓት ህግደፍ ንኩሉ ቁጠባ ሃገር ገቢቱ ኣብ ትሕቲ
ምቁጽጻሩ ብምእታው ብስም ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ ናይ ኣጥሚኻ ግዛእ መዕነዊ ቁጠባዊ ፖሊሲኡ
ኣብ ልዕሊ ኩሎም ህዝብታት ኤርትራ ከተግብሮ ዝጸንሐ ኣረሜናዊ ስርዓት እዩ፡፡

እዚ መዕነዊ ቁጠባዊ ፖሊሲ እዚ ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር’ን ዝተዘውተረ ኮይኑ ዓሳ
ዝገፈለን ዝነበራ ይኹና ዕለታዊ ሃለኽቲ መነባብርኡ ዘመላልሰለን ጀላብኡ ዝተሃገራ ኮይነን ካብ
ቁጽጽረይ ወጻኢ እዮም ንዝበሎም ካኣ ብጃምላ ብምጭፍጫፍን ብምእሳርን ብብዝሒ ናብ ስደት
ክበታተኑ ገይሩዎም እዩ፡፡ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረት-ሰብ ዓፋር ሰበኽ-ሳግም ዝኾነ ህዝቢ ንነብሱ
ይኹን ንጥሪቱ ማይ ይኹን ሳዕሪ፡ ሕክምና ይኹን ትምህርቲ፡ ክረኽበሉ ዝኽእል ዕድላት ተነፊጉዎ
ብጥሜትን ዓጸቦን፡ ሕማምን ሞትን፡ ኣደዳ ድሕረትን ድኽነትን ኮይኑ ከሳቐ ዝጸንሐን ዘሎን
ሕብረተ-ሰብ እዩ፡፡
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ኣብዚ ግዜ’ዚ ካኣ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተወሲኹዎ ስርዓት ህግደፍ ነዚ ሽፋን ገይሩ ኣብ
ህዝቢ ዓፋር ኣብ ርእሲ እቲ ዝጸንሐ ስቓዩ እዚ ተደሪቡዎ ብኩሉ ኣብ ከበባ ኣትዩ ነታ ብጽፍሩ
ክምእርራ ዝጸንሐ ዕለታዊ መነባብርኡ መተካእታን ምድልዋትን ከይገበረሉ ብኣስገዳድ ብኩሉ-
ኩርናዓት ክዕጾ ምግባሩ፡ እቲ ህዝብን ጥሪቱን ኣብዚ ሙቖት ዝበዝሖ ጻምእ ዘለዎ ቆላዊ ቦታታት
እዚ ኣዝዩ ክሳቐ ዝገብሮ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሓደ መዓልቲ’ውን ክውዕል ኣይክእልን እዩ፡፡ ህዝቢ
ኣፋር ነዚ ብሽፋን ናይ ኮሮና ቫይረስ ተገይሩ ዘሎ ከበባ፡ ተኾርሚኻ ሞት፡ ኣሳፊሕ ሞት ስለ
ዝኾኖ ነዚ ፈንጢሱ ከምቲ ዝልመዶ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት እናሰገረ ዕለታዊ መነነባብርኡ ክምእርር
ክንቀሳቐስን መስዋእቲ ክኸፍልን ግድን እዩ፡፡ እቲ ስርዓት ካኣ ኮነ ኢሉ ነቲ ዝጸንሐ ናይ ኣጥሚኻ-
ግዛእ ፖሊሲኡ ዘተግብር ዘሎ እንተዘይኮነ፡ ጥዑይ ስርዓት ነይሩ እንተዝኸውን ነመነባብሮ ህዝቢ
ዓፋር ኣብ ግምት ብምእታው ንሓደጋታት ኮሮና ቫይረስ ብዘየሳጥሕ ኣገባብ ባዕሉ እቲ ስርዓት
ዘድልዮ መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ብዘለዎ ናይ ምድርን ባሕርን ኣየርን መጓዓዝያታት እናኣምጸአ፡
ነቲ ህዝቢ ብሓፈሻ፡ነቲ ብጣዕሚ ዝተጸገመ ካኣ እኹል ናይ መነባሮን ሕክምናን ሓገዛት እናሃበ ካብ
ጥሜትን ዓጸቦን ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ከድሕን ምኸኣለ፡፡ እዚ ግን ምስ ባህረ ስርዓት ህግደፍ
ዝኸይድ ኣይኮነን፡፡

ብኣንጻሩ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ዝኾነ ወደብ ዓሰብ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ዓፋር ምንም
ዘይጥቀምሉ፡ ስርዓት ህግደፍ ንልኡላውያን መራሕቲ ሃገረ ኤምሬይት ኣካርዩ ብሚልዮናት ዶላራት
ዝግሕጦ ዘሎ፡ ቅንዕና እንተዝህሉዎ ነይሩ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ካኣ ንህዝቢ ዓፋር
ክንደይ ምጠቐመ ነይሩ፡፡ ስርዓት ህግደፍ ካብ ብጊሓቱ ኣትሒዙ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ
ብፍላይ ካኣ ሕጂ ብዝኸፍአ መልክዑ ኣብ ህዝቢ ዓፋር፡ ብናይ ኣጥሚኻ ግዛእ ፖሊሲኡ ዘንጸላልዎ
ዘሎ ናይ ጥሜት ብርሰትን ናይ ኮሮና ቫይረስ ስግኣት ሓደጋን ብሰንኪ ጨካን ተግባራቱ ኣብ
ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ዘውርዶ ዘሎ ስቕያት ደግሓኤ ኣጥቢቑ ይኹንን፡፡ ነዚ ኣንጸላልይዎ ዘሎ ናይ
ጥሜት ሓደጋ እዚ ፍታሕ ክረክብ ድማ ሕብረተ-ሰብ ዓለም ንውጹዕ ህዝቢ ዓፋር ልዑል ቆላሕታ
ክገብረሉን፡ ሂወቱ ንምድሓን ህጹጽ ሓገዛት ከበርክተሉን ደግሓኤ ጸዋዒቱ የቕርብ፡፡

እዚ ሰብኣዊ ሓገዛት እዚ ግዝያዊ ፍታሕ ዳኣምበር ዘላቒ ፍታሕ ስለ ዘይከውን፡ ህዝቢ ዓፋር ስርዓት
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ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ፡
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