ዮሃና ንድምጺ ሓፋሽ ኣብ መበል 40 ዓመት ልደታ

መሓመድኑር የሕያ

ርእሰ-መሰል ህዝቢ ኤርትራ ተረጋጊጹ፡ ዓመጽ፡ ግዝኣትን ጭቆናን ምእንቲ
ከብቅዕ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ፍትሓዊ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ
ዝተወልደት ድምጺ ሓፋሽ፡ ናይ መጀመርያ ፈነወኣ ባሕቲ ጥሪ 1979 ካብ
እትፍልም፡ ድሮ ኣርባዕተ ዕቑድ (40 ዓመት) ኰይኑ ኣሎ።
ሕላገታ ዜናታት ሓቂ ዝዀነ ድምጺ ሓፋሽ፡ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓየለ
ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርግ፡ ኣብ መድረኽ ማስሚድያ
ንሓሰቶ ቅርዓኑ ኣውጺኣ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ሃደሽደሽ ኣቢላቶ’ያ። ድምጺ
ሓፋሽ፡ ቅድምን ድሕርን ናጽነት፡ ምስክር ሓቂ ኰይና ኣብ ልዕሊ ሓይላታት
ጸላእቲ ኤርትራ ክትዕወት ዝኸኣለት ድማ፡ ናይ ሓቂ መሳርያ ስለዝዀነት’ዩ።

ሰርዓት ደርግ፡ ምስቲ ኵሉ ዝነበሮ ወተሃደራውን ቴክኒካውን ዓቕሚ፡
ንመቓልሕ ሓቂ ከጥፍእ ዝነበሮ ህንዱድ ሃቐነታት፡ ድምጺ ሓፋሽ፡ ምስ
ድምጺ ሰውራ ኤርትራ ተወሃሂዳ ኣበርዒናቶ’ያ። ካብ ደጀን መሬት ኰይነን
ፈነወኣን ብዝሓየለ መልክዕ ብምግዋሓን ከኣ፡ ንሓያለ ከባቢታት ክትሽፍና
ስለዝበቕዓ፡ ነቲ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝነበረ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ኣብ ሓደ
ተጠሚረን ብዘይ ዝኾነ ተወሳኺ መንጎኛ፡ ነቲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዝነበረ
ዜናታት ሰውራኡ ክከታተልን ክዋሳእን ኣኽኢለናኦ’የን።
ድምጺ ሓፋሽ፡ ምስ ግዜ ሓይሊ እናደለበት ብዝኸደት፡ ካብ ክውንነት
ዝመንጨወ ሓቅነት ዘለዎ ዜናታትን ሓበሬታታትን ክትፍኑ ዝሓዘቶ መትከል፡
ብኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን ሰማዕትን ተኸታተልትን፡ ‘ዝበለጸት ምንጪ
ሓቂ ዜናታት’ ዝብል ስምን ዝናን ከተስርጽ ኣኽኢሉዋ’ዩ።
ድሕሪ ናጽነት’ውን እንተዀነ፡ ድምጺ ሓፋሽ ተልእኾኣ ብዝሓየለ ናህሪ
ቀጺላቶ’ያ። ምስ ግዜ ብዝደለበቶ ዓቕሚ ሰብን መሳርሒታትን፡ ፈነወኣ
እናሓየለ፡ እትሽፍኖ ርሕቀት ድማ ብደረጃ ዓለም እናሰፍሐ ስለዝኸደ፡ ኣብ
ደረጃ ዲጂታላዊ ፈነወ በጺሓ፡ ኵሉ ሰብ ኣብ ዝሃለወ ሃልዩ፡ ብዝተፈላለዩ
ቋንቋታት ኤርትራ፡ ክከታተላ ዕድል ፈጢራትሉ ትርከብ። እዚ ድማ፡ ኣብ’ዚ
ናይ ኣርበዓ ዓመት ጕዕዞኣ፡ ኣብ ሓቂ መኪታን ጸኒዓን ማሕበራዊ ፍትሒ
ንምርግጋጽን ዲሞክራሲ ንምስፋንን ንዝተጻወተቶ ሃገራውን ዞባውን ተራ
ዘጕልሕ ስለዝዀነ፡ ዮሃና ዝበል’ዩ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ነቶም ደሞምን
ኣዕጽምቶምን ከስኪሶም ኣብ’ዚ ደረጃ’ዚ ንኽትበጽሕ ዝገበሩዋ ሰማእታት
ኤርትራ፡ ክብሪን ምስጋናን ይዀኖም።
ስለዚ፡ ሎሚ’ውን ከም ትማሊ፡ ነዛ ሓቂ ንምንጽብራቕ እትጽዕር ዘላ ድምጺ
ሓፋሽን ትጉሃት ኣባላታን ደጊመ ዮሃና እናበልኩ፡ በዚ ሒዛቶ እትጕዓዘሉ ዘላ
ናጻ ፖሎቲካውን ልምዓታውን መስመር፡ ንዅለን ብሄራት ኤርትራ
እናወከለት፡ ንሃገራዊ ሓድነትናን ጥምረትናን እተራጐድን እተሳንን ድምጺ
ሓቂ እያ’ሞ፡ ኣብ’ዚ ብሕጂ ዝጽበያ ዘሎ ሓድሽ መድረኽ ሰላም፡ ህንጸትን

ምዕባለን ሃገርናን ዞባናን፡ ዝያዳ ንኸተድምዕ፡ ኣበርክቶ ኵላትና ኣይፈለያ
እበል።

ዓወት ንሓፋሽ!

