ዑደት ጉጅለ ኣህጉራዊ ኮርፖሬሽን ዜና ቢቢሲ ኣብ ኤርትራ
ተራኺት፡ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ያልዳ ሓኪን
ጸብጻቢ፡ ድምጺ ኣመሪካ ኣህጉራዊ ኣገልግሎት፡ ዕለተ ሰኑይ 16 መጋቢት 2015
ትርጉም፡ ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምንን ደሞክራስን ኤርትራ
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ናይ 2015 ሓደ ጉጅለ ኮርፖሬሽን ዜና ቢቢሲ ኣብ ኤርትራ ክኣቱ ተፈቒድሉ ኣትዩ
ኔሩ። ኣነን መሳርሕተይን ድማ ኣድኒቕናዮ ኔርና። ብሓቂ ትካል ዜና ቢቢስ ኣብ ኤርትራ ክኣቱ ምኽኣሉ
ዝድነቕ’ዩ። ምኽንያቱ እዚ ትካል ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢሉ ካብ’ታ ሃገር ተገዲዱ ክወጽእ ምስተገብረ፡ ኣብ
ኤርትራ ኣትዩ ክጽብጽብ ይኽእል ኣይነበረን። ንሱ ከም ትካል ዜና ኣትዩ ክጽብጽብ ይሓትት ኔሩ። ግን
ብተደጋጋሚ ኣይከውንን ዝብል መልሲ’ዩ ዝወሃቦ ዝነበረ።
ትቕጽል ጋዜጠኛ ቢቢሲ ያልዳ ሓኪን፡ ኣብ ኤርትራ ኣቲና ክንጽብጽብ ፍቓድ ዝሓተትና ትካላት ዜና ውሑዳት
ኣይነበርናን። ብዙሓት ኢና ኔርና። ኤራናዊ “ፕሬስ ቲቪ”፣ ፈረንሳዊ “ፍራንስ ፕሬስ” ን ካልኦትን ከም ኣብነት
ክጠቅስ እኽእል። ግን ንሕና ተፈቒዱልና ኣቲና። ኣብ ኣስመራ ምስ ኣተና ብሰበ ስልጣን ናይ’ቲ ሃገር ዝመርሕ
ዘሎ እንኮ ሰልፊ ንጹር መምርሒ ተዋሂቡና።
ኣብ ማሕበረ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት ኣመልኪትና
ክንጽብጽብ ዘይፍቀድ ምዃኑ። እንታይ ደኣ፡ ኣብ መዳይ ጥዕናዊ ኩነታት ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ነበረ።
ካብኡ ናብኡ’ውን ኣብ ግዜ ሕርሲ ኣብ ኣዴታትን ዕሸላትን ዝበጽሕ ሞት ጥራሕ። ካልእ ኣይፍቀድን።
እዚ ከም’ዚ ዝበለ መምርሒ ንዓና ከም ትካል ዜና ቢቢስ ጽፍዒት’ዩ ኔሩ ትብል ጋዜጠኛ ያልዳ ሓኪም። በዚ
ተኣኒፍና ወይ ኮሪና ንድሕሪት ክንምለስ ግን ኣይደለናን። ስለዚ በቲ ዝተዋህበና መምርሒ ስራሕና ክንጅምር
ወሰና። ኣብ’ዚ ርዱእ ክኸውን ዘለዎ ኣብ’ቲ ስርዓት በይንኻ ተንቀሳቒስካ ዘምጸኣካ ክትገብር ዘይፍቅድ ምዃኑ’ዩ።
ስቪል ዝተኸድኑ ኣባላት ጸጥታ ኣስነይቲ ምሳኻ ይምደቡ። ንዓና ዘጋጠመና’ውን ከምኡ’ዩ። ስቪል ዝተኸድኑ ግን
ከኣ ዕጥቂ ዘለዎም ኣባላት ጸጥታ ኩነታት ክከታተሉ የሰኒዩና ኔሮም። ብዝኾነ ካብ ኣስመራ ወጻኢ ኣብ ምጽዋዕ
ክንበጽዕ’ውን ተፈቒዱልና ስለ ዝነበረ ንጉዕዞ ተበጊስና። ኣብ’ዚ ዝተገንዘብክዎ ዝገርም ነገር እንተኔሩ፡ ናብ
ምጽዋዕ ኣብ ክንዲ በቲ ንቡር ብዙሕ ሰብ ዝመላለሰሉ ጽርግያ ንኸይድ፡ ብካልእ ብዙሕ ሰብ ዘይኸደሉ መስመር
ክንከይድ ተነጊሩና። ማለት ኣብ ክንዲ ብቐጥታ ኣንፈት ምብራቕ ንኽተል፡ ንሰሜን ገጽና ነምርሕ’ሞ ደሓር
ንሰሜናዊ ምብራቕ ንጥምዘዝ። በዚ ኣቢልና ነቲ ኣጻድፍ ወዲእና ናብ ጋሕተላይ እትበሃል ዓዲ ኣቲና። ኣዝዩ
ብዙሕ ኮለል ዝበዝሖ ጉዕዞ’ዩ።
ትቕጽል ጋዜጠኛ ያልዳ ሓኪን፡ ኣብ’ዚ ከነዕርፍ ኢልና ኣብራኽና ምስ ሰበርና፡ እቶም ኣሰነይትና’ውን ካባና
ፍልይ ኢሎም ኣዕረፉ። ብሓቂ ካባና ፍልይ ምባሎም ኣይጸላእናዮን። ናብ’ቶም ኣቐዲሞም ኮፍ ኢሎም ዝጸንሑ
ሰለስተ መንእሰያት ቀሪብና ድማ ኮፍ በልና። እቶም መንእሰያት ብዙሕ ጠራሙዝ ቢራ ኣብ ቅድሚኦም ጌሮም
ይሰትዩ ስለ ዝነበሩ፡ ንመእተዊ ዕላል መታን ክኾነና፡ እንታይ ደኣ ቀትሪ ምድሪ ክንድ’ዚ መስተ ክንብል
ተወከስናዮም። ንሳ’ቶም ድማ ዋእ እንታይ’ሞ ክንገብር ብስጭትና ብኸምዚ ወዲ ኸም’ዚ ብምጥባር ኢና ግዜ
ነሕልፎ። ሓሳብና ካብ’ዛ ሃገር ምውጻእ’ዩ። ኣብኡ ከኣ ዕድልና ንርኢ። ኣብ’ዚ እሞ ኣየነበር’ዩ በሉና። ዕላልና
ስቡቕ ስለ ዝጀመረ ከነስፈሖ ድሌት ኔሩና። ግን እቶም ኣሰነይቲ ተባሂሎም ዝተመደቡልና መጺኦም ያላ ተበገሱ
ስለ ዝበሉና ዕላልና ኣቀጸልናን። ኣቋሪና ናብ ምጽዋዕ ተበጊስና።
ኣብ ምጽዋዕ ምስ ኣተና ብቀጥታ ትኽእል ኣቢሎም ናብ ሓደ ትካል ጥዕና’ዮም ወሲደሙና። ምስ ሓደ ብርሃነ’የ
ስመ ኢሉ ዝተላለየና ሰብ ድማ ኣራኺቦምና። ሓኪም ድዩ ካድር ወይስ ክልቲኡ ኣይፈለጥናዮን። እዚ ሰብ
ብዛዕባ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራዊ ፣ ጉዳይ መንእሰያት 55ወዘተ ሕቶታት ከነልዕል ዕድል ክህበና
ኣይደለየን። ኣብ መወዳእታ ዘረብኡ ግን ካብ ሓቂ ንምህዳም ይመስል ሮማ’ኮ ብሓደ ረፋድ ኣይተሃንጸትን
ኢሉና።
ጋዜጠኛ ያልዳ ሓኪን
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