መግለጺ ሓዘን ካብ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ለ. ብጉዲይ ኣብ ገማግም ላምፐደሳ ዝተረኽበ ሓዯጋ
ኣመልኪቱ ሕጹጽ ኣኼባ ኣካይደ። ኣብቲ ዝተገብረ ህጹጽ ኣኼባ ነዚ ዝስዕብ ናይ ሓዘን
መግለጺ ከውጽእን ነዚ ዘሰኒ ህጹጽ ዯፕሎማሲያውን ስርዒታውን ንጥፈታት ከካይድ ወሲኑ።
ካብ ሊብያ ካብ ወዯብ ምስራታ ነቒላ ብዕለት 3/10/13 ኣብ ገማግም ኢጣልያዊት ዯሴት
ላምፐደሳ ክትበጽሕ ኣስታት 4 ኪሎሜትር ምስ ተረፋ ብዘጋጠማ ናይ ምግልባጥ ሓዯጋ
ካብቶም መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ 587 ስዯተኛታት ተሳፈርቲ 114 ዝሞቱ 155
ዝዯሓኑ 318 ከኣ ገና ሃለዋቶም ዘይተፈልጡ ኮይኖም ኣለዉ። ግዜ እናነውሔ ኣብ ዝኸዯሉ
ድማ ብህይወት ናይ ምርካቦም ዕድል እናማህመነ ከምዝኸይድ እናጎሃና ንገልጾ ጉዲይ እዩ።
መርድእ ናይቶም ህይወቶም ጠፊኡ ዘሎ ዜጋታትና ፈቐዶ ዓድታትን ኣባይትን እናኳሕኮሔ
ሃገር ሙሉእ ኣብ ዓሚቕ ሓዘን ኣትዩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ዝበለ ሓዯጋ ሎሚ ናይ
መጀመርትኡ ኣይኮነን። በብእዋኑ ኣብ በረኻታት ሲናይ፡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣብ ባሕሪ
መዱተራንያን፡ ከምኡውን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ልዕሊ
ኤርትራውያን ስዯተኛታት ክወርድ ዝጸንሔ ግፍዕታት እናሰማዕና ብዝጠፍኡ ዘለዉ ዜጋታትና
ክንሓዝን፡ ብድሩት ዓቕምና ድማ ዝያዲ ክንጉሂ ጸኒሕና ኢና። እዚ ኩሉ ጸገም ክሳብ መዓስዩ
ዝብል ሕቶ ድማ ዲርጋ ናይ ኩሉ ዜጋ ሕቶ እናኾነ መጺኡ እዩ።
ነዚ ሕቶ ኩሉ በብዝመስሎ ክምልሶ ዝጸንሔ ኮይኑ መልሲ ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ለ. ግን ሓዯን ሓዯን
ጥራሕ እዩ። ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ለ. ህዝብን ሃገርን ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ብርሰትን ምብትታንን ነድሕን
ክብል ከሎ ነቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ብርሰትን ምብትታንን ጠንቂ ዝኾነ ስርዓት ህግዯፍ ምውጋድ
ማለትና እዩ። ብርግጽ ከኣ እቲ ጠንቂ ናይ ብርሰትና ህግዯፍ ክሳብ ዝኾነን ክሳብ ዘሎን
ብርሰትናን ምብትታንናን ዯው ዝብል ዘይኮነንስ እናተቓላጠፈ ዝኸይድ ከምዝኸውን ምፍላጥ
የድሊ።
ህዝብና እቲ ትልኽ ክብል ጸንሔ ሬስኡ ጥራሕ እዩ ፈቐድኡ ዝእረ ዘሎ እምበር ኣብ ውሽጢ
ዓዱ ከሎ እዩ ብዯዉ ዝመውት ዘሎ። ብጥሜትን ጓህን ዝማህመነ ህዝብና ብሕማም ሳልስቲ
ዝቕዘፍ ዘሎ ውሑድ ኣይኮነን። ንጎረርኡ መተርከሲ ማይ ዝሰኣነ ህዝብና ማይ ኢሉ
እንተሓተተ ናብ ማይ ዘለዎ ኪደ ዝበለ ርእሰ ዱክታቶርያዊ ስርዓት ኢሰያስ ኣፈወርቂ
ንኸምዚ ዝበለ ህዝባዊ ሓዯጋ ርሕቕ እንተኢሉ ሲ.ኣይ.ኤ (CIA) ቅርብ እንተኢሉ ድማ ወያኔ
ኣናበለ ካብ ሓላፍነት ክርሕቕ ኣመል ጌርዎ ኣሎ። የግዲስ ዯጊም በዚ ዝዯናገር ህዝቢ ክህሉ
ኣይኮነን።
ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ከምዚ ዝኣመስለ ህዝባውን ሃገራውን ሓዯጋ ካብ ማንም ግዜ
ንላዕሊ ካልኣዊ ፍልልያቶም ወጊዶም፡ ንምውዲቕ ህግዯፍ ክሰርሑ ዘተባብዕ ምኻኑ ምግንዛብ
የድሊ። ህዝብን ሃገርን ካብ ብርሰትን ብምትታንን ንምድሓን ብቐዲምነት ኩሉ ዓቕምታትና
ጸረ ህግዯፍ ይቕናዕ።

እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተርእዮ ንፖለቲካዊ ውድባት ጥራሕ ዘይኮነስ ንሲቪክ ማሕበራትን
ንኹሉ ዯላይ ለውጥን ዯላይ ሰላምን ህዝብና ኣብ ሓዯ ዯንበ ክጽንበር ዝገብር ተርእዮ እዮ።
ጠንቂ ናይዚ ከምዚ ዝበለ ብርሰት ህግዯፍ ጥራሕ ምዃኑ ፈሊጥና ነቲ ስርዓት ንምውጋድ
ጸጸጸርና ካብ ምድርባይ ወጻኢ ካልእ ዝሓይሽ መተካእታ የልቦን።
ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ህዝባዊ ቅልውላው ክርብሑ ዝዯልዩ ተበለጽቲ
ምህላዎም እውን ኣይንዝንግዕን። ንቑጠባዊ ረብሓ ክብሉ ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ክሸጡ
ድሕር ዘይብሉ ናይ ሰብ ነጋዶ ከም ዘለዉን ብጽሞና ንከታተሎም ከምዘለናን ክንሕብር
ንዯሊ።እዚኦም ብዝኾነ ኣካል ይኹን ብውልቀ ተበግሶታቶም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ነውራም
ስራሓት ተዋፊሮም ዘለዉ ኣካላት ብቕጽበት ካብ ተዋፊሮሞ ዘለዉ ስራሓት ዯው
እንተዘይኢሎም ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ስጉምቲ ተሓተትቲ ባዕላቶም ምዃኖም ኣቐዱምና
ከነጠንቕቕ ንዯሊ።
ጎረባብቲ ሃገራት ኩሎም ብማዕረ ዝኽሰሱ እኳ እንተዘይኮኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን
ስዯተኛታት ዝወርድ ዘሎ ስቓይ ዕሸሽ ኣብ ምባል ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሰብ ነጋዶ
ከምድላዮም ክንቀሳቐሱ ምግዲፎም ንዘሕፍር ተግባራቶም ሓላፍነት ክወስደ ነተሓሳስብ።
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ወሪደ ዘሎ
ኣዯራዕ ብቐረባ ዝከታተልዎ ምህላዎም ብሩህ ኮይኑ ኣብ ጉዲይ ኤርትራውያን ስዯተኛታት
ኣስፊሮሞ ዘለዉ ፖሊሲ ዲግመ ርእይቶ ክገብርሉ ንምሕጸን።
መንግስቲ ኢጣልያ ብውዕል ቦሲ ፊኒ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ መንግስቲ በርሎስኮኒን ናይ ሊብያ
መንግስቲ ቃዛፊን ዝተገብረ ኣብ 30 July 2002 ዝተፈረመ ብ Law of Immigration and
Asylum ቁጽሪ 189 ዝፍለጥ ሕጊ ንኹሎም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ንዝኣትዉ ስዯተኛታት መሰል
ዘይህብ ሕጊ ዲግመ ርእይቶ ክገብሩሉ ንጽውዕ።
ናይ ቫቲካን ጳጳስ ብጹእ ጳጳስ ፍራንሲስ ነቲ ተረኺቡ ዘሎ ሓዯጋ ግቡእ ኣቓልቦ ክረክብ
ዝገበርዎ ጻዕርታት፡ ንከንቲባ ላምፐደሳን፡ ናይ ህጹጽ ረድኤት ትካላትን፡ ህዝቢ ላምፐደሳን
በቲ ዝገበርዎ ናይ ነብሲ ኣድሕን ምትሕብባር እና ኣመስገንና ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖታትን
መራሕቲ መንግስትን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዯቂ ሰባት ወሪደ ዘሎ ሓዯጋ ብማዕረ ክግዯስሉን
ኣብ ፍታሕ ክተሓጋገዙን ንጽውዕ።
ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰል ተጣበቕቲ ናይ እዚ ወሪደ ዘሎ ሓዯጋ እንኮ
ተሓታቲ መንግሲት ኤርትራ ምዃኑን ኣብ ልዕሊኡ ኣድላዪ ዝበሃል ስጉምቲ ኩሉ ክወስድን
ነተባብዕ።
ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ለ. በዚ ወሪደ ዘሎ ሃገራዊ ሓዘን ዝተተንከፈ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ
ንስድራቤት ናይቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ንጹሃት ሃገራውያን ድማ ብፍላይ ጽንዓት ይሃብኩም
ይብል።
ከምዚ ዝበለ ሓዯጋ ንከይድገም ታሪኽ ህግዯፍ ይዯምዯም።
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤ.ሃ.ባ.ዯ.ለ.
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