
ተሞክሮታት ተርኽቦ
3 ሚያዝያ 2016

ኣስመራ

ብኣንቶንዮ ተስፋይ
20 ሚያዝያ 2016

ብዕለት 3 ሚያዝያ 2016 ኣብ ቅርዓት ኣስመራ ቅትለት መንእሰያት ከም ዝተረኽበ ቀጢን ኣውያት ተሰሚዑ፡
ህዝብና ነቲ ሎሚ ዶ ጽባሕ እንዳበለ ዝጽበዮ ዝነበረ ቀጻሊ ሓደጋታት ከኣ ብዝኸፍአ መልክዑ ኣብ ከብዲ ዓዲ፡ ኣብ
ዋና ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ተረኺቡ። እወ ቅድሚ ሕጂ'ውን ህዝብና ኣብ 2001 ዓ.ም ተመሃሮ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ
ከም ጥሪት ተዀብኪቦም ኣብ ሜዳ መጻወቲ ኵዕሶ እግሪ ( ብሜዳ ንግስተ ሳባ) ዝጽዋዕ ዝነበረ፡ ደሓርን ከኣ
ብመመላለሲ ኣቍሑት ወይ ጽዕነት መኪና ኣብ ቅድሚ ዝነብዓ ኣደታት ንውዓ ወሲዶም ድከቶም ኣስተዮሞም፡
ኣብኡ ምስ በጽሑ ከኣ ዝሞቱ ተማሃሮ ከም ይርጋ ዮሴፍ ነበሩ።

ብዕለት 4 ጥቅምቲ 2004 ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ዝተፈጸመ ህልቂት መእሰይ ኤርትራ'ውን ብተመሳሳሊ ጭካነ ዝመልኦ
ተግባራት ጸጥታ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ብተመልከተለይ ኣብ ልዕሊ እሱራት ዝፈነውዎ ጠያይት ሂወት
ብዙሓት መንእሰይ ከም ዝጠፍአን ህዝቢ ብዛዓብ ደቁ ንከይሓትት፡ ሞይቶም እንተዀኑ ከይሓዝኑ ገይሩ'ዩ። እዚ
ከይኣክል ከኣ ነቶም ቁሱላትን ድዅማትን እሱራት ዓድ ኣበይቶ ብማኪና ጸፍጺፉ ጸፋጺፉ፡ ወረ ዘይብሎም
ንኽጠፍኡ ንደሴታት ናዅራን ዳህላክን ሰደዶም።

ሎሚ ከኣ እንሆ ብሓይሊ ተገፊፎም ንታዕሊ ዝወረዱ መእሰያት ንደቡባዊ ምብራቕ ኤርትራ ንከባቢ ዓሰብ
ተመዲብኩም ተባሂሎም ዝጓዓዙ ዝነበሩ፡ ኣብ ኣስመራ ምስ በጽሑ ካብ'ተን ተወጢሖመን ዝጓዓዙለን ዝነበሩ
መኪናታት ዘሊሎም ክሃድሙ ንዘርኣይዎ ተባዕ ተቃውሞ እንሆ ኣብ ማእከል ቅርዓት ዓዲ ታሪኽ ተፈጺሙ። እቲ
ቁጽሪ ምውታት'ኳ ብልክዕ ክፍለጥ እንተዘይከኣለ ክሳብ ሕጂ ብዝተፈልጠ 6 ሂወቶም ዝሰኣኑን፡ ብዙሓት ከኣ
ብከቢድ ቆጺሎም ኣብ ትሕቲ ሕክምና ተዓቍቦም ከም ዘለዉ ዝዝረበሉ ኮይኑ፡ ኣብ ልዕሊ ቁስሊ ጨው
ዝተነስነሰሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፈ ከይኣኽሎ እንሆ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ጥሜቱ፡ ድኽነቱ፡ ኣደራዕ ራዕዲ ህ.ግ.ዲ.ፍ
ከይኣኽሎ ሞት ደቁ ኣብ ኣፍ ልዳቱ መጺእዎ።

ነዚ ዘዘኻኽር ብግዜ ምልካዊ ወታሃደራዊ ስርዓት ደርግ፡ ኣብ መጀመሪያ 78 ዓ.ም ምስ ሶማልያ ኣብ ዝተኻየደ
ውግእ ደርግ ተደፊኡ ወታሃደራውን ፖለቲካውን ዝኸሰረሉ እዋን፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ግፋ ጀሚሩ ንኩሎም
ዝገፈፎም መንእሰያት ኣብ ሓዝሓዝ ኣኪቡ ብጽኑዕ ምስ ሓዞም፡ መካይን ጽዒኑ ክወስዶምን ኣብ ዝፈተነሉ፡ ኣብ'ቲ
ግዜቲ ዝነበረ ንደቡብ ኢትዮጵያ ንኵናት ኦጋዴን ክስለፉ ምዃኖም ኣብ ዝተፈለጠሉ ብዙሓት መንእሰያት ካብ
መኪና ዘዘሊሎም ዝሃደሙን ሓደጋ ዘጋጠሞምን ነበሩ። እንተዀነ ሰራዊት ደርግ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ዝኸፈቶ
ውግእ ዝተዀሶ ጥይት ኣይነበረን። ዝተሰብሩን ዝተጎድኡን ጸይሮም ደኣ ንሕክምና ወሰድዎም። ነቶም ዝተረፉ ከኣ
ብሕርያ መደቦም ኣትሓዝዎም። ይኹን'ምበር ዝበጽሑ ካብ'ቲ ዝተመደብዎ ምስ ገድሊ ክጽንበሩን ገገለ ከኣ ንስደት
ዝተገደዱ ኤርትራውያን ምንባሮም ክሳብ ሕጂ ብሂወቶም ዘለዉ ዝፈልጥዎ'ዩ።
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ሎሚ ግን ደርግ ኣይኮነ ጓና ኣይኮነ፡ ህ.ግ.ዲ.ፍ ኣብ ልዕሊ ደቁ ዘውርዶ ዘሎ ማዕትን ቅትለትን ግርፋን፡ ጽባሕ
እንታይ ዓይነት ወለዶ ኣብ ኤርትራ ክተርፍ'ዩ ኣዝዩ ዘጉሂ፡ ዘሕዝን ተግባራት ክፍጸም ንርእን ንሰምዕን ኣሎና።

" ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጅ ይወስደክን " ከም ዝብሃል፡ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰያት ኣስመራ ብዘርኣይዎ
ተባዕ ተቃውሞን ምክልኻልን፡ ክሳብ ስእሊ ሰኒዶም ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ተዘርጊሑ ህዝቢ ዓለም ክዕዘቦ
ክዝርግሕዎ ምኽኣሎም፡ ኣንጻር ኣብ ልዕሊኦም ዘቅንዕ እኵይ ተግባራትን ግፍዕን ህ.ግ.ዲ.ፍ ደጊም ድሕሪ ሕጂ ከም
ዘይጻወርዎ ዝገለጽሉ ስእሊ'ውን እዩ።

ዓወት ንተቃላሳይ ህዝቢ ኤርትራ
ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና
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