ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ምዕራብ ለንደን: ንምሕጋዝ ሓርበኛታት ስንኩላን
ኩናት ኤርትራ ዝተወስድ ስጉምቲ ዓቢ ደገፍ ረኺቡ
ብርሃነ ሰመረ
30 ነሓስ 2020
ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ምዕራብ ለንደን፣ ብቐዳም 29 ነሓሰ 2020 ብኣቶ ጠዓመ ተስፋማርያም ምስ ስድራ ቤቱ
ንምሕጋዝ ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዝተገብረ ናይ 10 ኪ.ሜ ጉያ ካብ ማሕበረ ኮም ኤርትራውያም
ምዕራብ ለንደንን ሽማግለ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዓባይ ብሪጣንያ ድሙቕ ደገፍ ተገይሩሉ።
ኣቶ ጠዓመ ተስፋማርያም ወዲ ሱሳን ሽድሽተን ዕድመ ኮይኑ ምስ ክልተ መንእሰያት ደቁ ዮናታን ጠዓመ፣
ኢሳቕ ጠዓመ ብሙኻን እዩ ንሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ንምሕጋዝ ነዚ ጉያ ኣካይድዎ። ኣቶ
ጠዓመ ተስፋማርያም፣ እቲ ጉያ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ድሕሪ ምባል፣ ኣብ’ዚ ዕድመ ነዚ ዕላማ ክጎይይ እንታይ
ከም ዘኽኣሎ ተሓቲቱ ክገልጽ ከሎ፣
ኩሉ ነገር ከም እምነተይ ነብስና
ዝሃብካያ እያ ትቕበል፣ እንተ ድኣ
ኮፍ ኢልካ ኮፍ ትብል፣ እንተ ድኣ
ተንቀሳቒስካ ነብስኻ ምንቅስቓስ
ትለምድ ኢሉ። ቀጺሉ ቀንዲ
መልእኽቲ ናይ’ዚ ጉያ ካብ ነዊሕ
ግዜ ስክፍታ ነይሩኒ፣ ንስንኩላን
ጀጋኑ ኹናት ኤርትራ ገለ ነገር
ናይ ምግባር ዝብል። ስለዚ 10
ኪ.ሜ ጎየ ገንዘብ ሓገዝ ክገብር
ወሲነ። ንወደይ ዮናታን ነጊረዮ
ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሳብ በይንኻ
ግን ኣይትጎይን ኢኻ። ኣነን ኢሳቕ
ሓወይን ክንጎይይ ኢና ምሳኻ
ኢሎሙኒ ተሓጉሰ። ቀጺሉ፣ ኩሉ
ነገር ኣጋጣሚ ኣለዎ፣ እዚ ሎሚ ንገብሮ ዘለና ምስ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ተዛሚዱ ኣሎ። ሓደ ካብኡ ሓደ
መሰከረም ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ፣ መስዋእትን ስንክልናን ኢና ንዝክር። በዚ ጽቡቕ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ንስንኩላን ኤርትራ ንእሽቶ ሓገዝ ንምግባር ዘበጎስክዎ እዩ፣፣ ስለዚ እዚ ኣዋጺናዮ ዘለና ከም
መበገሲ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ እዩ። እዚ ከም መበገሲ ጥራይ እዩ። ብድሕሪ ሕጂ ግን ብዝዓበየ መንገዲ’ውን
ካልእ ውዳቤታት ጌርና ዝሓሸ ውጽኢት ዘለዎ ናይ ገለ መደባት ንገብረሉ መደብ ክህሉ ተስፋ ይገብር ኢሉ።
ኣቶ ስዩም ጸጋይ ኣቦ መንበር ማሕበረ
ኮም ኤርትራውያን ምዕራብ ለንደን
ንተሳተፍቲ እንኻዕ ብደሓን መጻኹም
ድሕሪ ምባል፣ መደብ ብዝኽሪ
ሰማእታት ጀሚሩዎ፣ ብምቕጻል፣
ኣብዚ ምእካብና ዋሕዲ ዘይኮነ ዘገድስ
እቲ ዕላማን ሓሳባቱን እዩ።ብዕላማን
ብሓሳባቱን ክርትእዮ ከለኻ፣ ብጣዕሚ
ገዚፍ ረዚን እዩ። ብናትና ቁጽሩ
ዝዕቀን ኣይኮነን፣፣ ቁጽሪ መዕቀኒኡ
ዘይኮነ
ዕላማ
እዩ።
ምኽንያቱ
ስንኩላትና ህሉዋት ስዋኣትና እዮም።
እንተደኣ ብስዋኣትና ንግደስ ኮይና፣
በቶም ሁሉዋት ስዋኣትና ክንግደስ
ናይ ግድን ስለ ዝኾነ። ዝኾነ ይኹን ወዲ ሃገር ክድቅሰሉ ዘይግባእ ረዚን ዕላማ ሒዛ ተበጊሳ ኣላ እዛ
ሽማግለ። ድሕሪ ሕጂ ነዊሕ ጉዕዞ ክህልዋ እዩ። ብናትና ሓገዝን ጽቡቕ ድልየትን ጥራይ እዩ ንሳቶም ሂወት
ክረኽቡ ዝኽእሉ፣ ስለዚ ልክዕ ከም’ቲ ንስውኣት ንግደሶ በዞም ህልዋት ምእንቲ ናጽነት ክብሉ ፍርቂ ነብሶም
ዝተረፉ የሕዋትናን ኣሓትናን ኩሎም የዕሚቕና ክንሓስብ ክብደቱ ክንርእዮ ክንኽእል፣ ሸለል ከይንብሎ

ምእንቲ እዚ ከም መበገሲ መዓልቲ ብደረጃ ዞባ ገይርናዮ ኣለና። ድሕሪ ሕጂ ምስ ሽማግለ እዳተዘራረብና እንታይ
ክንገብር ከም ንኽእል በቲ ንሶም ዝህቡና መምርሒ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና። ብምባል ንኣቦ መንበር ማሕበር
ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዓባይ ብሪጣንያ ኣቶ ተስፋይ መስፍን (ወዲ መስፍን) ናብ መድረኽ ዓዲሙ።

ኣቶ ተስፋይ መስፍን (ወዲ መስፍን) ብወገኑ ኣብ ዝሓቦ መግለጺ ድሕሪ ልባዊ ሰላምታ ንተሳተፍቲ
ምቕራብ፣ ማሕበር ሽማግለ ብዕለት 9/7/2020 ከም ዝቖመት: ኣብ ቦኽሪ ማሕበርና፣ ቦኽሪ ዝኾነ ዓወትን፣
ቦኽሪ ዝኾነ ስርሒትን፣ ቦኽሪ ዝኮነ ብናይ መንእሰያት ዝተሓወስዎ ተበግሶ ክትርኢ ከለኻ እቶም ተሰዉኡን
ስንኩላትን ኣብ ሓበን ከም ዘለዉ ፍረ ናቶም ከም ዝኾነ ብጣዕሚ ኮሪዕና፣ ሓድሽ ዝኾነ ሓሳባት ህዝባዊ
ዝኾነ ሓይሊን ምንቅስቓስን ኢኹም ጌርኩም፣ ምናልባት ቀሊል ይመስለኩም ይኸውን ንዓኹም፣ ፈጹሙ
ክንጽበዮ ዘይከኣልና ነገር ኢኹም ጌርኩም። ንዓና ካብ ኮፍ ኢልናዮ ዝነበርና ክንትስእ ከም ዘለና
ኣበርትዕና ክንሰርሕ ከም ዘለና፣ ንህዝቢ ኤርትራውን ኣብነት ኮይንኩሞ፣ ብቐሊሉ ፈጺሙ ክሕከኽ ዘይክእል
ክርሳዕ ዘይክእል፣ ነቶም ስዉኣት ዘበርትዕ፣ ነቶም ህሉዋት ዘለዉ ድማ ዘበግስ ጌርኩሞ ብሓቂ። ስውኣት
ምናልባት ኣብ ዓመት ዓመት ንዝኽሮም ንኸውን ኢና። (ስንኩላትና) ተረፍ ናይቶም ስውኣትና ናይ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ስውኣት ዘይብሃሉ ኮይኑ እምበር ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘለዉ ኩሉና ንፈልጥ
ኢና። መግቦም በሊዖም ዘየስተማቕሩዎ፣ ክዳን ተኸዲኖም የጸብቐለይ’ዶ ዘይብሉ፣ ማህጸነን ዝተጎድኣ፣
ኣጥባተን ዝተቆርጻ፣ ሙሉእ ኣካላቶም ዝለመሰ፣ ኣእምሮኦም ዝሰሓቱ ብርቱዓት ጀጋኑ፣ ደቂ ኣነስትዮ
ደቂ ተባዕትዮ ናይ ኩለን ብሄራትና፣ ደቐቐቲ ይኹን ዓበይቲ ፍልልይ ዘይበሉ፣ ብሓባር ተሰዊኦም፣
ብሓባር ድማ ሰንኪሎም፣ ኤርትራ ናይ ትሽዓተ ብሄራት እያ። ድሕሪ ምባል ብቀዳምነት ነፍሲ-ወከፍ
ኤርትራዊ ኣባል ማሕበር ክኸውን፣ ኣብቲ ዝግበር ማሕበራዊ ተሳትፎ ንዓመት 25 ፓውንድ ከዋጽእ።
እዚ ብቐጥታ ናብ ስንኩላን ዝኸይድ። ብካልኣይ ንስንኩላን ዘገልግል ዓቢ መጽናዕቲ ይካየድ ኣሎ። ምስ
ተጻፈፈ ናብ ህዝቢ ክቐርብ እዩ። ካብ ሓምሳ ሽሕ ንላዕሊ ከውጽእ ዝኽእል፣፣ እዚ ማሕበር ንመላእ ዓዲ
እንግሊዝ ዘጠቓልል ማሕበር እዩ። ብምባል ዝኾነ ውልቀሰብ ተበግሶ ነዚ ማሕበር ክሕግዝ ይኽእል እዩ፣
ግን ምስቲ ማሕበር እንዳ ተረዳድአ ብሕጋዊ ዝኮነ መንገዲ ድሕሪ ምባል ንኣቶ ጠዓመ ሽልማት ሂቡ።
ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ መደብ ብማሕበረ ኮም ምዕራብ ለንደን ዝተዳለወሎም ናይ ሻሂን
ሕምባሻ ቅጫን እንግዶት ምስ ደስ ዝብል ክሊማ እናተዛናግዑ፣ ናይ ኣባልነት ፎርምን ክፍሊትን
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