ዘሰቅቕ ጅምላዊ ህልቂት ላምፐዱዛን
ታሪኻዊ ጾርናን!!
03 ጥቅምቲ 2013 ኣብ ታሪኽ መዝገብ ኤርትራውያን ፍሉይ ጸሊም ምዕራፍ ዝሰነደት ናይ ሓዘን መዓልቲ ኮይና ሓሊፋ’ላ፡፡ ላምፐዱዛ ኣብ ቅድሚ ኤርትራውያን
ኮነ ዓለምና፡ ንሓደ ዘሰቕቕ ዛንታ ህልቂት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣተኣናጊዳ’ያ፡፡ ዓለም ብዓለማ ብሓደ ቃና ዝገለጸቶ ዘሰቅቕ ጅምላዊ ህልቂት እዩ፡፡ ዓለምና
“መዓልቲ ንብዓት!!” ዝበለቶ፡ ንዓና ንኤርትራውያን ግን ኣካልና ዝኾነ፡ እንነብሮ ዘለና፡ ከቢድ ዋጋ ዘዕድየና ዘሎ፡ ሰብኣዊ ክብርታትና ቀንጢጡ ከም ሕላገትና
እናኾነ ዝመጸ መሪር ዛንታ'ዩ፡፡ ደጋጊምና እንሞቶ ዘለና፡ መግለጺ ኣብ ባይታ ሃገርና ዘሎ መሪር ህይወት ኤርትራውያን'ዩ፡፡ ጅምላዊ ህልቂት ኤርትራውያን
ስደተኛታት ላምፐዱዛ ጽዑቕ መርኣያ ናይ'ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣንጸላሊዩ ዘሎ ናይ ብርሰት ሓደጋ'ዩ፡፡
ዕለት 3 ጥቅምቲ 2013 ነዚ ዘሰቕቕ ፍጻመን ውጽኢቱን ዝጽብጽብ ዜና መርድእ፡ ካብ ሓደ ማዕከን ዜና ናብ'ቲ ካልእ እናተጋወሐ ቀጸለ፡፡ ኣሃዛዊ መረዳእታታት
እቲ ጸብጻብ፡ ክብን ለጠቕን እናበለ፡ ኣስታት 155 ዝኾኑ ብህይወት ካብ'ቲ ዘሰቕቕ ሓደጋ ንስክላ ደሓኑ። እቶም ዝተረፉ 357 ኤርትራውያን ግን ብዘሰቕቕ ኣብ
ባሕሪ ተቐዘፉ።
ኣብ'ዚ ዘሰቕቕ ናይ ቅዝፈት እዋን፡ ኣብ'ቲ ከባቢ ናይ ስራሕ ዑደት ዝፍጽሙ ዝነበሩ ብጹእ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ኣብ'ቲ ቦታ
ብምብጻሕ ድሕሪ ምዕዛቦም፡ ነታ ዕለት “ናይ ንብዓት መዓልቲ ዓለምና” ክብሉ ገሊጾማ፡፡ መንግስቲ ጣሊያን ብሓደ ሸነኽ ነቶም ግዳያት ህጹጽ ናይ ህይወት
ኣድሕን ስራሕ ኣናካየደ ልዑል ሓገዛቱ ከወፊ እንከሎ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ናይቲ ጅምላዊ ህልቂት ግዝፈትን ኣሰካሕካሒ ባህርያቱን ኣብ ግምት ብምእታው፡
ኣብ መላእ ጣልያን መዓልቲ ሓዘን ክኸውን ኣዊጁ፡፡ ህዝቢ ላምፐዱዛ ካብታ ነቲ ቅዝፈት ዝሰምዓላ ሰዓት ኣትሒዙ፡ ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር ድልውነቱ ኣብ ልዕሊ
ምግላጹ፡ በቲ ፍጻመ ንዝተሰመዖ መሪር ሓዘን ንምግላጽ፡ ብእምነቱን ባህሉን መሰረት ሓዘኑ ብወግዒ ዝገልጸሉ ምድላዋት ጌሩ’ዩ፡፡
ኣብ ጽባሕ’ዚ ዘሰቕቕ ፍጻመ፡ ምዱብ ኣኼብኡ ኣብ ጀነቫ ዘካይድ ዝነበረ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት፡ ነዚ ተረኽቢ’ዚ ኣመልኪቱ ዝተሰምዖ ሓዘን
ገሊጹ’ዩ፡፡ እዚ ፍጻመ’ዚ ድሕሪ ምጉናፉ፡ ሕብረት ኣውሮጳ ብደረጃ ኣህጉር ህጹጽ ግብራዊ ምላሽ ንምሃብ ዘኽእሎ ስጉምቲ ወሲዱ፡፡ ነቶም ብተመሳሳሊ መንገዲ
ናብ ኣውሮጳ ንምእታው ዝፍትኑ ስደተኛታት ካብ ዘሰቅቕ ሓደጋ ንምድሓን፡ ጽኑዕ ናይ ባሕርን ኣየርን ሓለዋ ክካየድ ብምውሳን፡ ነዚ ዝኸውን ዓመታዊ በጀት
ኣጽዲቑ፡፡ ውሳነ ሕብረት ኣውሮጳ፡ ምስ’ቲ መሰረታዊ ጸገማት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብሓፈሻ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ብፍላይ፡ ዝጠልቦ ፍታሕ
ኣንጻር እንክረአ ትርጉሙ ኣዝዩ ኢምንት’ዩ፡፡ ግን ከኣ ብመንጽር እቲ እናጋጠመ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋታት ንምክልኻል ዝተወሃቦ ኣቓልቦ ክረኣ እንከሎ ግን፡
ሓላፍነታዊ’ዩ ክበሃል ይከኣል፡፡
በቲ ኣብ ልዕሊ 357 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወረደ ዘሰቕቕ ሓደጋ፡ ብዘይካ ኢሳይያስን መዳኽርቱን ልቡ ዘይተተንከፈ የሎን እንተተባህለ ምግናን ዘይብሉ
ጻልጣ ሓቂ’ዩ፡፡ እዚ ተረኽቢ’ዚ ምስ ኣጓነፈ፡ ኣብ ህጹጽ ረድኤት ካብ ዝተዋፈሩ ገፈፍቲ ዓሳ ላምፐዱዛ ጀሚርካ፡ ነዚ ዘሰቕቕ ፍጻመ ዝጸብጸቡ ጋዜጠኛታት፡
ብሞስኮት ቴሌቪዥን ዝተኸታተሎ ማሕበረሰብ ዓለም….ወዘተ ኩሉ ብተመሳሳሊ ዝሰከሓሉ ፍጻመ’ዩ ኔሩ፡፡ እዚ ብምዃኑ’ውን እዩ፡ ኣብ'ቲ ቅንያት’ቲ ከም ልሙድ
ክካየዱ ዝተመደቡ ግጥማት ኲዕሾ-እግሪ ኣውሮጳ፡ ንግዳያት ላምፐዱዛ ብምዝካር ተኻፈልቲ ናይ'ቲ ሓዘን ምዃኖም ብዝገልጽ ፍሉይ ስነ-ስርዓት ግጥማቶም
ዝመሰስዎ፡፡
ብርግጽ ከኣ፡ እቲ ፍጻመ ኣብ ነብሲ-ወከፍ ዓምዲ ምዕራፋቱ ንዝነበርዎ ዝርዝራት ክትርእይ እንተፈቲንካ፡ እቲ ሓዘን ኣመና ድርብ’ዩ፡፡ ስድራ-ቤት ከም ሓንቲ
ሕብረተሰብኣዊ ብርኪ፡ በዚ ሓደጋ’ዚ ጸኒታ፡ ምዕራፋ ዘኽተመተሉ ታሪኽ መስጢሩ’ሎ፡፡ ኣደን ውላድን ክሳብ ሕልፈተ ህይወቶም ከም ሓረግ ተጠናኒጎም
ዝተሓቋቆፉሉ፣ ኣደ ምስ ሰለስተ ህጻውንቲ ደቃ፣ ኣቦን ኣደን ምስ ትሕቲ ዕድመ ውላዶም ዝጸነቱሉ ጸሊም ምዕራፍ’ዩ፡፡ ሓንቲ ንእሽቶይ ኤርትራዊት ቁሸት፡ ክሳብ
ዓሰርተን ልዕሊኡን ዝኾኑ ኣጓብዝ መንእሰያታ ንሞት ዝገበረትሉ ሕማቕ ታሪኽ’ዩ፡፡ ካብ ሓንቲ ብርኪ ስድራ ዝወጹ የሕዋት፡ ቅዱምን ዱሑሩን ብምዃን ድራር
ዓሳታት ባሕሪ ዝኾኑሉ፡ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ዕሸላት ህጻውንቲ መጻኢኦም ዝተኾልፈሉ መሪር ጸሊም ታሪኽ’ዩ፡፡ ኣብ’ዚ ፍጻመ’ዚ ዝሃለቑ ግዳያት ዳርጋ 90% ዝኾኑ
ኣጓብዝን በጽሕታትን መንእሰያት ብምዃኖም፡ ከም ህዝብን ሃገርን ብሓፈሻ፡ ወለዶም ከኣ ብፍላይ፡ ንቁም-ነገር ዝሓጸይዎም ተስፋ ዘንበሩሎም፡ ሩሑቕ
እናማዕድዉ ብሓጺር ዝተኾልፉ ግዳያት’ዮም፡፡ ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ኣብ መበል 15 ናይ መራሕቲ ሃገራት ኣኼብኡ፡ ነዚ ጉዳይ’ዚ ከም ኣጀንዳ ብምልዓል 03 ሕዳር
“መዓልቲ ሓዘን ኣፍሪቃውያን” ኮይና ክትውዕል ብምውሳን፡ ኩሎም ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ነዛ መዓልቲ'ዚኣ ከብዕልዋ ምጽውዑ እምበኣር ካብ’ዚ
ብምብጋስ’ዩ፡፡
እዚ ንኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ብሓደ ቃና ብዝተሰበረ ልቢ ዘዛረበ፡ ጅምላዊ ህልቂት ላምፐዱዛ፡ ካብ’ቲ ስግኡ ዝኾነ ኤርትራዊ እንታይ ምላሽ ረኺቡ? ዝብል ሕቶ
ከየልዓልና እንሓልፎ ኣይኮነን፡፡ ከም ውሁብ ኩሉ ስድራ-ቤታት ኤርትራ፡ በዚ ሓዘን’ዚ ተተንኪፉ ምህላዉን እቲ ሓዘን ኣመና መሪር ምዃኑ ምግንዛብ ዝከኣል’ዩ፡፡
ክሳብ’ዛ ዕለት’ዚኣ እቲ ኣብ ኤርትራዊ ማይ-ቤት ዝተፈጥረ ሓዘን ዝድብስ ወግዓዊ መግለጺስ ይትረፍ፡ ክጸናናዕ ዝገብር ንቡር ግብረ-መልሲ፡ ካብቲ ሃገር
ዘመሓድር ዘሎ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣይረኸበን፡፡ እዚ’ውን ከይኣክል ሬሳታት ደቁ ርእዩ፡ ከም ንቡር ቐቢሩ ክቐብጽ ዝነበሮ ትጽቢት፡ ብሰንኪ ምሕንጋድ
ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስ እቲ ዕድል ተነፊጉዎ’ዩ፡፡ እቲ ሓዘን ኣብ ከርሲ-መዓንጥዑ ተደጕሉ ይሓቕዮ ምህላዉ ናይ ኣደባባይ ምስጢር’ዩ፡፡ ካብ’ዚ ብዝተፈለየ
ክነድህበሉ ዝግባእ ነውራም ኤርትራዊ ኣበር ግን ኣሎ፡፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ኣብ መጀመርያ ተርእዮ'ዚ ህልቂት፡ ብቴቪ ኤረ ኣቢሉ “ኣብ ልዕሊ
ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ሓደጋ ሞት ኣጋጢሙ” ክብል’ዩ ነቲ ዘሰቅቕ ህልቂት ኣዊጅዎ፡፡ እዚ ክብል እንከሎ፡ ካብ’ቲ ሓደጋ ዝደሓነ ግዳይ፡
“ኩላትና ኤርትራውያን ስደተኛታት ኢና” ኣብ ዝበለሉ ህሞት’ዩ፡ ንኤርትራውነቶም ኣብ ኣደባባይ ኪሒዱ፡ ብሚዲያታቱ ንኤርትራውያን ስድራታት መርድእ
ደቆም ዝነገሮም፡፡ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ተረኽቦ ኣህጉራውን ዓለም-ለኻውን ኣቓልቦ ምስ ረኸበ፡ መጀመርያ ብመንገዲ መንእሰያት ህግደፍ ዝብል ላቄባ ስርዓቱ
ዝኾነ ማሕበር፡ ንብዓት ሓርገጽ ክነብዕ ጀሚሩ፡፡ ድሒሩ ኣምባሳደር ጣልያን፣ የማነ ገብረኣብ /ማንኪ/፣ ብመግለጺ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት፣ ኣብ መወዳእታ
ድማ ብሚኒስትሪ ዜና ኣቢሉ ሓተታ ብምቕራብ፡ ነቲ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ዝሰረበ ከቢድ ሓዘንን መሪር ቁጠዐን ከተሃዳድእ ፈቲኑ፡፡ እዚ ከይፈተወ ዝተቓልዐ
ዝባኑ ክሽፍን ኢሉ ናብ ኣደባባይ ዝወጸ ምስሉይ ስርዓት፡ ከም'ቲ ናይ ፈለማ እዋን፡ ንኤርትራውነት ናይ'ቶም ግዳያት ምኽሓድ ከም ዘየዋጽኦ ብምግማቱ፡ ጠንቂ
ጥፍኣቶም፡ “..ኢድ ኣሜሪካ ዘለዎ’ዩ…ጭብጥና ሒዝና ኣብ መጋባእያታት ክንሙጉት ቅሩባት ኣሎና …..”ብምባል ካብ ተሓታትነት ክሃድም ፈቲኑ’ዩ፡፡
እዚ’ውን ከይኣክል፡ ነቶም ግዳያት ዝውክልን ዝጣበቐሎምን ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳድ ተሓሲሙ፡ ስድራ-ቤታት ግዳያት ሬሳ ደቆም ብወግዒ ከይቐብሩ ሓላፍነቱ
ኣይተዋጽአን፡፡ ህዝብን መንግስትን ጣልያን፣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት፣ ኣውሮጳዊ ሕብረት፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ኣባል ሃገራቱን ንግዳያት ዘኪሮም
ዝተፈላለየ ህጹጽ ስጉምቲ ክወስዱን መዓልቲ ሓዘን ክእውጁን እንከለዉ፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ እትምራሕ ኤርትራ ግን፡ ዘሰቅቕ ህልቂት ደቃ ክንዲ
ሕብረት ኣፍሪቃስ ይትረፍ ክንዲ ሞት ጓና ዝኸውን ክብርን ምድንጋጽን’ኳ ኣይሃበቶምን፡፡ ስርዓት ኢሳይያስ ነዚ ስቕታ’ዚ ዝመረጸሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ ኣብ
ልዕሊ’ዞም ንጹሃን ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዝበጸሐ ጅምላዊ ህልቂት ዘስዕቦ ተሓታትነት ንምህዳምን፡ ንሱ ዝፈጠሮ ቁጠዐ ህዝብታት ኤርትራ ንምድብስባስን

ዝዓለመ ምዃኑ ጻሓይ ዝወቕዖ ሓቂ’ኳ እንተኾነ፡ ኣብ ቅድሚ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ህዝብታት ኤርትራን ፍጻመ ላምፐዱዛ ጥራሕ ዝባኑ ኣውጺኡ ንመንነቱ
ዝኸሸሐ ተረኽቦ ምዃኑ ኣይተረፎን፡፡
ኣብ ላዕሊ መንቀሊ ጅምላዊ ህልቂት ላምፐዱዛ፣ መልክዕ ኣሰቃቒ ፍጻሚኡን ዝመስጠሮም ዛንታታትን ብሓርፋፉ ርኢና፡፡ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ዘብጽሖ ጽልዋን
ዝፈጠሮ ከቢድ ምድንጋጽን ኣስተውዒልና፡፡ ብኣንጻሩ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ዝሃቦ ምላሽን ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ዝፈጠሮ ዓሚቕ ሓዘንን ብኸፊል
ዳህሲስና ኢና፡፡ ዕላማ’ዚ ጹሑፍ፡ ንፍጻመ ላምፐዱዛ ብኸምዚ ኣገባብ ንምትራኹ ኣይኮነን፡፡ ኪኖ’ዚ ዓሚቕ ሓዘን ብምምዕዳው፡ መጻኢ ህላወ ህዝብን ሃገርን
ንምውሓስ ዘኽእሉ ኣመታት ንምሃብ’ዩ፡፡ ናብ'ዚ ንምብጻሕ ከኣ ንድሕሪት ተመሊስና ክነልዕሎም ዝግብእ ሕቶታት ኣለዉ፡፡ ንምዃኑ’ኸ ላምፐዱዛ ናይ መጀመርያ
ድ’ዩ? መጀመርያ እንተዘይኮይኑ ፍጻመ ላምፐዱዛ ንምንታይ ገኒኑ? ድሕሪ ሕጂኸ ካልእ ላምፐዱዛ ከይንርእይ እንታይ'ዩ ውሕስነትና? ላምፐዱዛ ናይ መወዳእታ
ምዕራፍ ጅምላዊ ህልቂት ኤርትራውያን ኮይኑ፡ በዚ ዝተተንከፈ ልቢ ህዝብታት ኤርትራ ንምድባስ እንታይ ክንገብር ትጽቢት ይግበረልና? ዝብሉ ሕቶታት፡
ኪኖ’ዚ ከቢድ ሓዘን ከነልዕል ግድነት’ዩ፡፡
ላምፐዱዛ ኣብ ዕድመ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ናይ ዝተኸስቱ ናይ ጅምላን ቓጻን ህልቂታት ንጹሃት ኤርትራውያን ዜጋታት መቐጸልታ’ምበር መጀመርያ
ኣይኮነትን፡፡ 2007 ንድሕሪት እንተተመሊስና፡ 364 ንጹሃት ኤርትራውያን ዜጋታት፡ ኣብ ሜዲቴራንያን ባሕሪ ብጅምላ ዝሃለቑሉ ዝኽሪ ጸሊም ታሪኽ፡ ወላ’ኳ
ግዜ ዘርዩዎ ከም ላምፐዱዛ እንተዘይተዋዓወዐ ኩላትና ኣይንዝንግዖን ኢና፡፡ ዶባ-ዶብ ኤርትራ ክሰግሩ ብተመልከተለይ ዝተመልዓሱ፣ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ
ብዓሳታት ዝተበልዑ፣ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ማዕበል ዝገፍዖም፣ ኣብ ዶባት ግብጽን እስራኤልን ህይወቶም ዝሓለፈ፣ ኣብ ከተማታት ማልታ፣ ጣልያንን ሱዳንን ኣብ
ኣብያተ ማእሰርትታት ግብጺ፣ ጅቡቲ፣ እስራኤል፣ ሊቢያ….ኣውያቶም ሰማዒ ዝሰኣነ ንጹሃት ኤርትራውያን ማእለያ የብሎምን፡፡ ኣብ በረኻታት ሲናይ ኣምዑት
ከብዶም እናተጠብሐ፡ ኩላሊቶምን ልቦምን ተሰሪቑ ንዕዳጋታት ምዕራባውያን ክሽየጥ ዘሳሰየ፡ ዓስቢ ውዕለቱ ዶላራት ዘኻዕበተን ከም ምንጪ እቶቱ ብህይወት
ኤርትራውያን ዝተቛመረን ብሕታዊ ስርዓት፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ምዃኑ ንመን ይጠፍኦ፡፡ ናይ’ዚ ኩሉ ሓሳረ መከራን ውርደትን ኤርትራውያን እንኮ
ተሓታቲ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን ስርዓቱን’ዮም፡፡ ኣብ ዕድመ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ እልፊ ኣእላፍ ዜጋታትና ንህልቂት ተሳጢሖም፡ ንቡር ቀብርን ሓዘንን
ተሓሪምዎም’ዩ፡፡ ላምፐዱዛ መቐጸልታ ናይ’ዚ ልዕሊ 22 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝነገሰ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ዝጠንቁ ብርሰት ህዝብን ሃገርን ዘቀላጥፍ ዘሎ
ሰብ-ዝሰርሖ ሓደጋ’ዩ፡፡ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን ስርዓቱን ክሳብ ዝሃለዉ ከኣ፡ ካልእ ላምፐዱዛታት ከየጓንፉና፡ ካልእ ጅምላዊ ህልቂት ዜጋታትና ከይንሰምዕ
ዝገብር ውሕስነት የብልናን፡፡ መርኣያ ናይ’ዚ፡ ድሕሪ ፍጻመ ላምፐዱዛ ኣብ ዝተኸሰተሉ ሶሙን ካልኦት ኣማኢት ዜጋታትና፡ ኣብ መስርዕ’ቲ ሓደጋ ኣትዮም
ብሓልዮት ኣውሮጳዊ ሕብረት ዘዋፈሮም ህይወት ኣድሕን ሰራሕተኛታት ካብ ሞት ከም ዝደሓኑ ብማዕከናት ዜና ተቓሊሑ’ዩ፡፡ እዚ ተርእዮ’ዚ ዝእምቶ ነገር
እንተልዩ፡ ምንጪ ጥፍኣትን ብርሰትን ኤርትራውያን ዝኾነ ስርዓት ኢሳይያስ ክሳብ ዝሃለወ፡ እቲ ናብ ሞት ዝግበር ዋሕዚ ቀጻሊ’ዩ፡፡ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነት፡
ህልቂት ዜጋታትና ብቑጽሪ ጥራይ ዝግመት ኣይኮነን፡፡ ከም ህዝብን ሃገርን ብከምዚ ዝኣምሰለ መስርሕ እንኸፍሎ ዋጋ፡ ብቑጽሪ ዜጋታትና ዝዕቐን ሞት ጥራሕ
ዘይኮነስ፡ ልዕሊኡ ብመስዋእትን ጅግንነትን ንዝተሃነጸ ሃገራዊ ክብርታትና ዝህድድ መጻኢ ብሩህ ተስፋና ዘጸልምት ቀቢጸ-ተስፋዊ ስምዒታት እናሳዕረረ ከይኸይድ
ዘፍርሕ’ዩ፡፡ ላምፐዱዛ ብፖለቲካዊ መዐቀኒታቱ ክሳብ ክንድ’ዚ ዝዓሙቕ ምልክታት ዘተምበሀ፡ ብዋጋ’ቶም ግዳያት፡ ህልዋት ክንልብምን ህጹጽ ምላሽ ክንህበሉን
ዝቐሰበ ታሪኻዊ መጸዋዕታ’ዩ፡፡
ነዚ መድረኻዊ ጠለብ ንምምላሽ፡ ህልው ሓይሊ ተቓውሞ ብቅድመ-ግንባር ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ክስከም ኣለዎ፡፡ ነዚ ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ብብቕዓት ክፍጽም
እንተኾይኑ፡ ካብቶም ጸኒሓውን ልማዳውን ኣተሓሳስባታትን ተግባርን ክወጽእ ዘኽእሎ ድልውነት ከርእይ ኣለዎ፡፡ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታቱ ካብ ገምጋም
ህልው ኩነታት ኤርትራ ዝብገስ ሓባራዊ ተረድኦ ከጥሪ፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ቀዳምነት ዝሰርዐ ሓባራዊ መድረኻዊ ሃገራዊ ራእይ ክሃንጽ፡ ካብኡ ዝብገስ
ግብራዊ ዕማማት ክስእልን ነዚ ዘገልግል ኣብ መንጎ ሓይልታቱ ዝምስራሕ ዝምድናታት መትከላዊ ክኸውን ብምግባር፡ ነቲ ዝጸንሐ ኣካውንኡ ክእርም ክበቅዕ
ኣለዎ፡፡ ሓይሊ ተቓውሞ፡ ነዚ ኩነት’ዚ ከማልእ እንተበቒዑ፡ ሽዑ ንሽዑ ባህርያዊ መሳርሒ ለውጢ ክኸውን ዘኽእሎ ዓቕምታት ስለዝፈጥረሉ፡ ነቲ እናሳዕረረ
ከይኸይድ እንስከፈሉ ተስፋ ምቑራጽ ብምሕካም ማእከላይ ስሕበት ቃልሲ ኮይኑ ህዝቢ ኣብ ዙርይኡ ብምዕሳል፡ ህዝብን ሃገርን ምውሓስ ናብ ዘኽእሎ ብርኪ
ከሰጋገሮን መጻኢ ብሩህ ተስፋ ከቋምት ክገብሮ ይኽእል’ዩ፡፡ እዚ ድማ፡ ሓይሊ ተቓውሞ ኣብ ውሽጡ ብዘካይዶ ናይ ምእራም ስጉምቲ ዝጥረ ውሽጣዊ
ዓቕሚ’ዩ፡፡ ብካልኣይ ደረጃ፡ ካብ ሓይልታት ተቓውሞ ትጽቢት ዝግበር፡ ነቲ ህልው ሕጽረታት ሓይሊ ተቓውሞ ብምርኣይ ኣብ ህልው ውድባት ዘይኣተወ ግን
ከኣ ንምርጫ ስደት ዕጹው ጌሩ፡ ኣብ ቃልሲ ንጡፍ ታሪኻዊ ተርኡ ክጻወት ከምዝግባእ ብምልላይ፡ ብማሕበር ደረጃ ነብሱ ወዱቡ ናብ ዝበረኸ ንጡፍ ተዋሳኣይ
ክሰጋገር ናይ ገዛእ-ርእሱ ፖለቲካዊ ውድብ ምምስራት ምርጭኡ ዝገበረ መንእሰይ ወለዶ፡ ብልበ ሙሉእነት ከም መሻርኽቲ ደሞክራሲያዊ ቃልሲ ኣፍልጦ ሂቡ
ክድግፎ ይግባእ፡፡
እቲ በዓል-ቤት ዝኾነ መንእሰይ ወለዶ ከኣ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ዕዮ-ገዛ ክፍጽም ኣለዎ፡፡ ብርግጽ ኣብዝሓ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ተግባራዊ ተሞኩሩኡ ብምብጋስ፡
መሰረታዊ መፍትሒ ሽግራቱ ብምልላይ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ዝረኸቦም ኩሎም ኣጋጣሚታት ክቃለስ ምጅማሩ፡ ብኣወንታ ዝግለጽ ጎኑ’ዩ፡፡ ግን
ከኣ ዘይተማእከለን ዘይተወደበን ቃልሲ፡ ካብ'ቶም ግዝያዊ ከባብያዊ ዓወታት ወጻኢ፡ ናብ መሰረታዊ ፍታሕ ከብጽሕ ኣይክእልን’ዩ፡፡ ስለዝኾነ ድማ ሞተር ቃልስን
ለውጥን ዝኾነ ሓይሊ መንእሰይ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ክውደብ ዘለዎ ተደላይነት ኣዝዩ ልዑል’ዩ፡፡ ኣብ'ዚ መዳይ’ዚ ኣብ ደብረ-ዘይቲ ዝተበጋገሰን
ብሽም ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ዝቖመ ውደባ ዘካየዶም ንጥፈታትን ተሳትፍኡ ንምሕያል ከም መደብ ዝሐዞ ጉባኤ ብኣብነት ዝጥቀስ’ዩ፡፡ እዚ
ጉባኤ’ዚ፡ ኣብ ጽባሕ’ዚ ታሪኻዊ መጸዋዕታ ህልቂት ላምፐዱዛ ይጋባእ ብምህላዉ ዝወሃቦ ግምትን ዝተሰከሞ ረዚን ሓላፍነትን ድርብ ሃገራዊ ጾር ምዃኑ ርዱእ’ዩ፡፡
እዚ ጉባኤ’ዚ፡ ነቲ ንጅምላዊ ህልቂት ላምፐዱዛ ዝደረኸ ምንጪ ብርሰት ህዝብን ሃገርን ዝኾነ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ንምእላይ፡ ንቡኩራት መንእሰያት
ኤርትራ ኣብ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝፍውስ፡ ብንጹር ራእይን ቅኑዕ ኣንፈትን ዝግራሕ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንምድሓን ማእከሉ ዝገበረ ሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ
መሰረታቱ ዘውሓሰ፡ መንእሰያት ማእከሉ ዝገበረ ሓያል ናይ ቃልሲ መሳርሒ ውዳበ ክፈጥር ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ብምስትውዓል፡ ነዚ ሓላፍነት’ዚ ዝስከም
ቅድመ-ምድላው ከካይድ ይጥለብ ምህላዉ ምዝኽኻር፡ ግቡእ’ዩ፡፡
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/፡ ብጅምላዊ ህልቂት ላምፐዱዛ ዝተጎዱኡ ህዝብታት ኤርትራ ንምድባሶም ኣብ ዝካየድ መድረኻዊ ቃልሲ፡
ታሪኻዊ ናይ ቃልሲ ኣበርክትኡ ንምፍጻም፡ ብሽም ግዳያት ላምፐዱዛ መብጽዕኡ ከሐድስ ይፈቱ፡፡ ውድብና ኣብ ክሊ’ቶም ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ብርሰትን
ምብትታንን ንምድሓን ከም ቀዳማይ መድረኻዊ ዕማም ዝሰርዐ፡ ታሪኻዊ ፖለቲካዊ ውሳኔታት 6ይ ውድባዊ ጉባኤኡ እናተገርሐ፡ ምስ ኩሎም መሻርኽቱ
ብመትካላዊ ጽምዶ ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ክፍጽምን ካብኡ ዝጥለብ ከበርክት ድልው ምህላው ከረጋግጽ ይፈቱ፡፡

	
  

