ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክሲያዊ ለውጢ፡ ንግዳያት ISIS
/ዳዓሽ/ን ኣብ ሜዲትራንያን ባሕሪ ንዘጋጠመ ጅምላዊ ህልቂት
ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣመልኪቱ፡
ዝኽሪ ስነ-ስርዓት ሓዘን ኣካይዱ
ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ንዝኽሪ’ቶም ብ19 ሚያዝያ
2015 ብግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ISIS /ዳEሽ/ ኣብ ሃገረ ሊቢያ ብዘስካኽኽ ኣረሜናዊ ስጉምቲ
ዝተቐንጸሉ ንጹሃት ኤርትራውያንን Iትዮጵያውያንን ስደተኛታት፤ ከምU’ውን ኣብ ተመሳሳሊ Eዋን
ኣብ ማEከል ሜዲትራንያን ባሕሪ ብዘጋጠመ ጅምላዊ ህልቒት ህወቶም ዝሰኣኑ ኣስታት 800
ስደተኛታት ናይ ዝኽሪ ስነ-ስርዓት ተካይዱ፡፡

ኣብ’ዚ ብቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ጉዳያትን ዞባዊ ሽማግለ Iትዮጵያን ዝተወደበ ናይ ዝኽሪ ስነ-ስርዓት፡
ኣባላት ፖለቲካዊ ውድባት ኤሃባደለ፣ ኣባላት ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ብርክት ዝበለ ቁጽሪ
ህዝቢ ኤርትራ ነባሪ ኣዲስ-ኣበባን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ’ዩ ተጸንቢሉ፡፡
ኣብ መኽፈቲ’ዚ ስነ-ስርዓት፡ ነቶም ግዳያት ክልቲU ፍጻሜታት ብሕልና ንምዝካር ዝዓለመ ነፍሲወከፍ ተሳተፊ’ዚ ስነ-ስርዓ ሽምዓ ብምውላE ዝኽረ ሰማEታት ብምግባር ብሕልናዊ ጸሎት ዘኪርዎም፡፡
ድሕሪ’ዚ፡ ኣቦ-መንበር ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ብጻይ ክፍለየውሃንስ ወልደገርግስን ብጻይ ጀማል
ሳልሕን፡ ብደረጃ ፈ/ቤ/ጽ ዝተዳለወ ናይ ሓዘን መግለጺ ብቋንቋታት ኣረብኛን ትግርኛን ኣቕሪቦም፡፡
ብመሰረት’ቶም ብጾት ዘቕረብዎ ቃል ፈ/ቤ/ጽ፡ ኣብ ልEሊ ኤርትራውያን ሰደተኛታት ዝበጸሐ ሓደጋ
ዝተሰምOም መሪር ሓዘን ብምግላጽ፡ ንግዳያት’ቲ ሓደጋ መንግስተ-ሰማይ ከዋርሶም፤ ንስድራታቶምን
ድማ ጽንዓት ክህቦም ብምትስፋው፡ ተካፈልቲ ሓዘኖም ምዃኖም ገሊጾም፡፡

Eቲ በዞም ብጾት ዝቐረበ መግለጺ ፈ/ቤ/ጽ ብምቅጻል፡
ቶታሊታርያዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልEሊ ኤርትራውያን
ስደተኛታት
ዝወረደ
ጅምላዊ
ህልቒትን
ባርባራዊ
ግፍEታት ዳዓሽን ከምቲ ዝቐደመ ኣብ ልEሊ ጎኖት
ዝበጸሐ ሓደጋ ጌሩ ኣብ ርEሲ ምግላጹ፡ መርገጹ
ከንጽር’ውን ብዘይምክኣሉ ብቐጥታን ተዘዋዋርን መንገዲ
ካብ ተሓታቲ ምዃኑ ኣነጺሮም፡፡ Eዚ ናይ ቶታሊታርያዊ
ስርዓት ህግደፍ ስቕታ፡ ብወዝቢ ዘይምዃኑ ብምንጻር
“ህግደፍን ዳEሽን ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገጻት ካብ

ሓደ ፖለቲካዊ ሩባ ዝተቐድሑ ቦኽርን ሕሳስ-ልደን
ደቂ-መዛምርቲ ህልቂት ብምዃኖም ዝተፈጥረ ታሪኻዊ
ምግጥጣም’ዩ” ክብሉ ገሊጾም፡፡
ኣብ መወዳEታ Eቲ ብፈ/ቤ/ጽ ዝወጸ መግለጺ ሓዘን፡
“ህልቂት

ንጹሃት ዜጋታትና ዘብቕE፤ ድሕነትን
ቀጻልነት ህዝብን ሃገርን ውሑስ ዝኸውን፡ Eናተሰደድና
ኣብ በረኻታት ሰሃራ፣ ሊቢያን ግብጽን ወይ’ውን
ማEከላይ ባሕርን ሜዲቲራንንያንን ብዋጋ ህይወትና ምስ ሞት Eናተቛመርና ዘይኮነስ፤ ምንጪ
ህልቂትናን ውርደትናን ንዝኾነ ቶታሊታርያዊ ስርዓት ህግደፍ
ብምEላይ፡ ጎይቶት ባEልናን ሃገርናን ንኾነሉ ኩነት ብምፍጣር
ጥራሕ’ዩ፤ ዘላቒ፣ ዘተኣማምንን ውሑስን ህይወት ክህልወና
ዝኽEል፡፡ Eዚ ምስ Eንገብር ጥራሕ’ዩ ካብ ሓዘን ናብ ሓዘን
ንዝወራረሱ ዘለዉ ኤርትራውያን ስድራታት ዘልኣለማዊ ደበስ
Eንድብሶም” ክብል ናይ ጽንዓት ቃልስን መኸተን ጻውIቱ
ናብ መላE ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ናብ መንEሰያት ኤርትራ
ድማ ብፍላይ ኣመሓላሊፉ፡፡
ድሕሪ’ዚ ናይ ፈ/ቤ/ጽ መግለጺ ሓዘን፡ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ
ውድባትን ውልቐ-ሰባትን ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት ዝተሳተፉ፡ ኣብ
መንጎ’ቲ ዝተሰርA ናይ ዝኽሪ መደባት፡ መግለጺታቶም ክህቡ
Eድል ተዋሂቡዎም፡፡ ገለ ካብ’ቶም ኣብቲ መድረኽ
ዝተሳተፉ፤ ኣቦ መንበር ፖ/ቤ/ጽ ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ
ኪዳን ብጻይ ጀማል ሳልሕ ነቲ ኣጋጣሚ ኣመልኪቱ ዝወጸ
መግለጺ ከቕርብ Eንከሎ፡ ኣቦ-መንበር ኤስደለ ብጻይ የውሃንስ
ኣስመላሽ Eውን ሓጺር መግለጺ ሂቡ፡፡

በዚ መሰረት ድማ ካብ መንጎ’ቶም መግለጺ ዝሃቡ ተሳተፍቲ Eቲ ሓደ፡ “Eዚ ዘጋጠመና
ሓደጋ ኣመና መሪርን ዘቐንዙን’ዩ፡፡ ነዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ሓደጋ Eንህቦ ምላሽ ግን ሽምዓ
ብምውላE ጥራይ ክኸውን የብሉን፡፡ ዝወላEናዮ ሽምዓ ድሕሪ ፍርቒ ሰዓት ክጠፍE’ዩ፡፡ ልEሊ
ኩሉ Eዚ መድረኽ’ዚ ዝጠልበና ዘሎ ልብና ከነብርሖ’ሞ፡ ነዚ ንሓልፎ ዘለና ናይ ሕሰም
ምEራፉ ክንዓጽፍ’ዩ፡፡ ልብና Eንተበሪሁ ብቕንEና Eንታይ ክንገብር ከምዘሎና ክንዛተን ኣብ
ሓባራዊ Eዮ ክንዋፈርን የክEለና’ዩ፡፡ ቅድሚ ሕጂ 365 ንጹሃት ዜጋታትና ኣብ ላምፔዱሳ
ሓሊቖም፡፡ ምስ ኩሉ’ቲ ሽU ዝነበረና ከቢድ ሓዘን ሽምዓ ወሊEና ዘኪርናዮም፡፡ ሎሚ ከኣ
ካልE ዘሰቅቕ ሓደጋ ኣጓኒፉና፡፡ Eዚ ከምዚ ዝበለ ተርEዮ ደው ክነብሎ EንተዘይኪIልና፡
ንጽባሕ’ውን ውሕስነት የብልናን፡፡ ስለዚ ንከምዚ ዝኣምሰለ መሪር ሓዘን ከይንለምዶን
ከይነዘውትሮን ልብና ብምብራህ መዋጽO ንግበረሉ” ክብል መግለጺ ሓዘኑ ኣቕሪቡ፡፡

ኣብ’ዚ ብ03 ግንቦት 2015 ዝተካየደ ናይ ዝኽሪ ስነ-ስርዓት ካብ ዝተሳተፉ ብዙሓት
መንEሰያት፡ ኣሕመድ Iብራሂም፣ ተሾመ ገ/ሚካኤል፣ ቴድሮስ ዘውዱን ሳልሕ ዓሊን ነቲ
ስነ-ስርዓት ዝኽሪ ዝውክል ስነ-ጥበባዊ ግጥምታት ከቕርቡ Eንከለዉ፡ ኣቶ ኣይነዓለም ድማ
ወረጃ ብዝኾነ ኣቐራርባን ብያታዊ ኣገባብ “ኣውሎ” ረዚን ምEዶ ዝሓዘለ Eዋናዊ መልEኽቲ
ኣቕሪቦም፡፡
ኣብ መወዳEታ፡ ኣቦ መንበር ዞባዊ ሽማግለ ብጻይ ዳዊት መዝገበ መጠቓለሊ ሓሳብ ድሕሪ
ምቕራብ፡ ተሳተፍቲ’ቲ ዝኽሪ ስነ-ስርዓት Iድ-ንIድ ተተሓሒዞም ብሽምቶም ግዳያት
“ሓዘንና ንምድባስ፡ ምንጪ ስደትና ንዝኾነ ስርዓት ህግደፍን ናይ ብርሰት ሓደግUን ንምEጻፍ
ቃል ንኣቱ” ብዝብል መብጽዓ Eቲ ዝኽሪ ስነ-ስርዓት ተዛዚሙ፡፡

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ
04 ግንቦት 2015

