
ኣብቲ መሰልና ነኽብረሉ ዓድና መሰልና ምኽባር ዘይከኣልናስ  ኣብ 
ዘይምልከተና ሃገር መሰል ምሕታት ዓገብዶ ኣይኮነን ! 

 

   ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ሊቢያ ናብ ጣሊያን ዝጓዓዙ ዝነበሩ ዘይሕጋውያን ስደተኛት 
ብዘጋጠሞም ሓደጋ ቑፅሮም ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት 
ኣብታ ዝተሳፈሩላ  መርከብ ብዝበፅሐ ሓደጋ ሂወቶም ሓሊፉ እዩ ፡፡ ዝተፈላለያ ሃገራት 
ብሓዘን ዘኪረንኦ እየን ፡፡  ኣብ ኤርትራውን ዜጋታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝብል ብሽፍኑ  ስነ 
ስርዓት ሓዘን ተኻይዱ እዩ ፡፡ዝሓለፈ  ሰንበት  ኣብ ጣሊያን ዝርከብ እቲ ዝዓበየ ዕለታዊ 
ጋዜጣ ሪፐብሊካ ዝበሃል 153  ሰባት ህፃውንቲ ዝርከቡዎም በቲ ሓደጋ ሂወቶም ዝሰኣኑ 
ኣሽማት ኤርትራውያን ዕላዊ ገይሩዎ  እዩ ፡፡ 

    እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሃገረ ጣሊያን ኦክቶበር ኣርባዕተ 2013 ኣ.ኣ መዓልቲ 
ሓዘን ተኣዊጁ እዩ ፡፡ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅኩዎ እንትኸውን ኣብ 
ኢትዮጲያውን ኣብ መዓስከራት ማይ ዓይኒ ነቶም  ሓደጋ  ዝበፅሖም ኣሕዋትና ሽምዓ 
ብምውላዕ ሓዘና ክንገልፅ ብዝብለ ኣምር ሰልፊ ኣካይዶም ፡፡ ኣነ ከም ኤርትራዊ እቲ 
ሰልፊ ሓዘኖም ንምግላፅ ደጊፈዮ እየ ፡፡ ግና ንዕኡ ስዒቡ ዝመፀ ነገር ግና ኣበይ ከምዘለና 
ዘየገናዘበ ነቲ ክቡር ሓውና ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ  ዘሕርቕ ተግባር ኮይኑ ረኺበዮ 
ኣለኹ ፡፡ ብሰንኪ እዚ ብገለ ውሑዳት ዕሱባት ሻዕቢያ ዘጓሃሃርዎ ቑፅሩ ዘይናዓቕ ስደተኛ 
መንእሰይ ናብ ዘይኮነ መሪሖም ኣብ ፀበባ ኣእትዮሙዎም  ኣለዉ ፡፡ ኣብዚ «ኳሓሎ 
መሲለን መንቆሮ »ንባዕለን ናፃ ዘይኮና ናፃ ኢና ዝብላ ሚዲያታት ንህዝቢ ዓለም ዝተዛበዐ 
ሓበሬታ እናሃባ ነቲ ሓብ ሒቡ ዝሓዘን ሀዝቢን መንግስትን  ዘቀያይም  ተግባር ይፍፅማ  
ስለዘለዋ  ዓገብ ግበራ  ክብል እፎቱ ፡፡ ሓቂን ወጋሕታን እናሓደረ ይፀሪ ይብሉ ዓበይቲ 
…እንተ ኣነ ነቲ ስደተኛ ኤርትራዊ ኣብ ኣርባዕቲኡ መዓስከራት ዘሎ መንእሰይ 
ዘመሓላልፎ መልእኽተይ ክቡራት ኣሕዋት ኣሰናዳእቲ ዓይጋ ኣቕርቡለይ ፡፡  

1) ኣኼባ ይገበረልና ብምባል …ኣኼባ ጠሊብካ ሕቶታትካ ኣልዒልካ ብሰላማዊ 
መንገዲ  ምዝታይ ዘይምሓሸን’ዶ ? 

2) ነዚ ንምብጋስ ሓደጋ መናእሰያትና ኣብ ሊብያ ጠንቂ ክኸውን ኣይምተገበኦን 
…ምኽንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮንነ ሰዲድዎም ፡፡  

3) ኣብ ካምፕ ብሽም ኤርትራውያን ዝቕመጡ ኢትዮጵያውያን እንተሊዮውምን ሓቀኛ 
መንነቶም ጭብጢ ሒዝካ ምቅልዖም ዘይምሓሸን  

4) ብልሽውና መን ኣበጊስዎ …መንከ ተቐቢልዎ ምልላይ ፡፡  
5) ጉዳይ ደላሎ ንውልቀ ድሌትናን ሓሻኽር ኢሳያስን እዩ ዝጥምት  እምበር 
ንመንግስቲ ኢትዮጵያን UNHCR ን ከመይ ገይሩ እዩ ዝምልከት ፡፡  

6) ሰላማዊ ሰልፊ ኣንፃር መን ?ነልዕሎም ሕቶታት'ኸ ? ኣበይ ኮይንና እዩ'ኸ … 



7) መሰል ስኢንካ ካብ ዓድኻ ሃዲምካ መፂእኻ …ንመን  እንታይ ዓይነት ሕቶ መሰል 
ተቕርብውን ምፍላጥ የድሊ ፡፡  

8) ካብ ሃገራት  ኣፍሪቃ ካልኦት ዓለማትን …መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ዝገብሮ 
ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ንፈልጦ ኢና ፡፡ ርሑቕ ከይከድና ምስ ሱዳን ብምዝማድ 
ምግንዛብ የድሊ ፡፡ ክንደይ ኣህዋትናን ኣሓትናን ተጨውዮም ኣደዳ ሓረድቲ 
ኢሳያስ ኮይኖም እዮም ፡፡  

9) መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማል ዝነበረ ብሰንኪ መራሒና ቁርቁስ  ኣብ መንጎ 
ክልቲኤን ሃገራት ዝፈሰሰ ደም  ከይነቐፀ ኣብዛ ሕዚ ቑርፂ እዋን ንኤርትራውያን 
መዕረፍን መዕቖብን ምህላው ንምንታይ ዘይንርዳእ ፡፡  

10) ኣብ ምምሕድዳር ዘጋጥም ጌጋታት እንተሊዩ …ናይ ውልቀ ደኣምበር ንህዝብን 
መንግስትን ኢትዮጵያ ዝውክል ኣይኮንን ፡፡  

11) ኤርትራውያን ኣብ ከተማታት ኢትዮጵያ ወረቐት ተዋሂቡና ከምድሌትና ብናፃ 
ወጋሕ ትበል ለይቲ እናሰተና ምስ ፀጥታ እናተብኣስና ምስ  ወዲዜጋ ማዕረ 
ክንነብር ከለና ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ግና ገንዘብ እናኽፈሉ ሰዓት 
ሕላፍ ክወፁ ከምዘይፍቀደሎም ንፈልጥ ኢና …ስለዚ ብሽም ዝኽሪ ሙውታን  
ኣሕዋትና ሽምዓ ምብራህ ጀሚሩ  ብሕብረተሰብ ዓለም ድምፅና ይሰማዕ ! ዝቐፀለ  
ሕቶ ናብ ናዕቢን ብደንጎላ ንቲ ወዲ ህዝቢ ዝኾነ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር 
ኢትዮጵያ  ምድርባይ እንታይ ይብሉዎ ? ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ  ድሕሪ ሕዚ 
ዝኾነ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣይቕበልን ኣእኺለ እቶም ዘለዉውን ይውፁኡለይ 
እንተኢሉ እንታይ እዩ መማረፂና ፡፡ ስለዚ ድፍኢት ሻዕቢያን ኾራኹርቱን ናብ 
ዘብፀሐና የብሉን ፡፡ መሰልና ተሓዲግና ካብ ሃገርና ወፂኢናስ ኣብ ካሊእ ሃገር 
መሰልና ክንሓትት ግቡእ ኣይኮንን ፡፡  

     

ዘርእሰናይ የማነ  

ስደተኛ ከተማ ኤርትራዊ  

ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ  

ኢትዮጵያ  

 


