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ህዝበይ በትሪ ኣብ ኢድካ ተመን ኣብ እግርኻ 

 

10/15/13 

 

ላምፔዱዛ ደሴት ኢጣልያ ምዃና ዘይፈልጥ ዝነበረ ሰብ ኣብዚ ቅነ’ዚ ብኣማኢት ዝቑጸሩ 

ኤርትራውያን ብዘስካሕክሕ ኩነት ንዝሃለቕሉ ኣጋጣሚ ስዒቡ ሽማ ክሳብ ዝለምዶ ክሰምዖ 

ቀንዩ’ሎ። 

ልዕሊ 500 ሰባት ኣሳፊራ ካብ ሊብያ ዝተበገሰት ጀልባ ድሕሪ ዘጋጠማ ባርዕ ሓዊ ተገልቢጣስ 

ዘስካሕክሕ ህልቂት ወሪዱ ብዘይካ 150 ተሳፈርቲ እቶም ዝተረፉ ኣብቲ ኣዝዩ ዓሚቕ ባሕሪ 

ተዋሒጦም ተሪፎም። 

ዓስከሬን ኩሎም ግደያት ብቀሊሉ ክርከብ ዘይክኣለሉ ዓይነት ሓደጋ ስለዝኾነ ህዝቢ ዓለም ኣዝዩ 

ጉህዩ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከመይ ዓይነት እሾኽ ኮይና ኾንያ ደቃ ዝብተኑዎ ዘለዉ ዝብል 

ትግርምቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኢሳይያስ ብዝወርድ መርገም ተሰንዩ ክስማዕ ቀንዩ። 

ኢጣልያ ሽዑንሽዑ ንርዝነት እቲ ሓደጋ ተገንዚባ ሃገራዊ ሓዘን ብምእዋጅ ንሂወት ሰባት ዘለዋ 

ክብሪ ገሊጻ። ክንድ’ዚ ዝኣክል ሰብ እሞ ድማ ህጻናት ዝነበሩዎም ኣብ ሓንቲ ጸሓይ ምናልባት 

ከማን ኣብ ወሽጢ ሰዓታት ክጠፍእ ምርኣይ ኣዝዩ ስለዝኸብድ እቲ ናይ ኢጣልያ ውሳነ ካብ 

ሰብኣዊ ርህራሄ ዝተበገሰ’ዩ ምባል ይከኣል። 

ስርዓት ኢሳይያስ ብ3 ጥቅምቲ እቲ ሓደጋ ምስኣጋጠመ ዘሕለፎ ዜና እቶም ግዳያት ኤርትራውያን 

ዘለውዎም ከምዝኾኑ ንምግላጽ’ውን ዝደፈረ ኣይነበረን ሓንሳብ ዘይሕጋውያን ኣፍሪካውያን 

ስደተኛታት ጸኒሑ ዜጋታት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ እንዳበለ’ዩ ድማ ዓቢጥካ ንዘይዕበጥ ነገር ከንቱ 

ፈተነ ምግባር ዝቐጸለ። 

እቲ ዘስደምም ዳርጋ ኩሎም ግዳያት እቲ ሓደጋ ኤርትራውያን እዮም ዝብል ሓበሬታ ማዕከናት 

ዜና ዓለም እናተመናጠላ ናተዛረባሉ ክነሰን ህግደፍ ነቲ ሓቂ ክውሕጦ 7 መዓልታት ክወስደሉ 

ምኽኣሉ’ዩ ብ3 ጥቅምቲ ንዝተነገረ ሓቂ ህግደፍ ዝተቐበሎ 9 ጥቅምቲ 
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ካሊእ ዝገርም ፍጻመ ስርዓት ኢሳይያስ… ሞት እዞም ካብ ሃገር መሪርዎም ዝተሰዱ ዜጋታትና 

ክቅበሎ ከሎ’ውን ምክንያት ክድርድር ምፍታኑ’ዩ። 

ናይዚ ኩሉ ዝወረደናን ዝወርደና ዘሎን ሓደጋ ምብትታን ተሓታቲት ኣሜሪካ እያ’ዩ ዝብል እቲ 

ኣስመላሽ ዘንበቦ መግለጺ። 

እዞም ዝወለድዎ ህጻን ዝሓቆፉ ወለዲ ዝርከቡዎም ባሕሪ ኢጣልያ ዝውሓጦም ብኣማኢት ዝቑጸሩ 

ዜጋታትና ካብ ኤርትራ’ምበር ካብ ኣሜሪካ ዝሃደሙ ድዮም። ኣሜሪካ ኣንጻር ኤርትራውያን ዘቅንዐ 

ሽርሒ ኣለዋ ዝብሃል እንተኾነ’ውንኮ ኤርትራ ዜጋታታ ብሩፍታ ዝነብሩላ እንተትኸውን ኔራ ኣብ 

ገዛእ ሃገሮም ኮይኖም ነብሶም መድሓኑ። 

ኤርትራዊ መንእሰይ ፈቆድኡ ዝበታተን ዘሎ ወተሃደር ምዃን ጸሊኡኮ’ዩ። ኣብ ገዛእ ሃገሩ ቀሲኑ 

ወጽዩ ዝምለሰሉ ኩነት ሓሪሙዎ ኮዩ ተማሂሩ ሰብ ክኸውን ሓዳር ጌሩ ክወልድ ክዘምድ ካብ ቦታ 

ናብ ቦታ ብናጽነት ተንቀሳቒሱ ናብራ ክኣሊ ዘኽእሎ ሃዋህው ስኢኑ ኮ’ዩ ዝበታተን ዘሎ እዚ ኣብ 

ገዛእ ሃገሩ ዘሎ ክፋእ ህሞት ኣሜሪካ ድያ ፈጢራቶ ኮይና 

ኩለመዳያዊ ኣተሓሳስባናን ኣካይዳናን ንሃገርን ህዝብን ዝረብሕ ኣይኮነን ኤርትራዊ ሓርነታዊ 

መሰሉ ክረክብ ኣለዎ ብቅሳነት ዝመረጾ ዓይነት ስራሕ ሰሪሑ ዝነብሩሉ ግዜ ክንፈጥር ኣለና 

ንድኹም ቁጠባና መሰረት ዘይገበረ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክንሃንጽ የብልናን መንእሰያት ኣብ መኣዲ 

ፍልጠትን ምርምርን ከይውዕሉ ኣብ ድፋዓት ዕድሚኦም ይበልይ ኣሎ’ሞ ንጋገ ኣለና ዝብሉ 

ሰበስልጣን መንግስትን ሓለፍቲ ግንባርን ጋዜጠኛታት ናይ ገል ፕረስ ኣበይ ኣለዉ። እዚ ጠለብ’ዚ 

ኮ ነቲ መንእሰያትና ዝበታተኑሉ ዘለዉ ተርእዮ መግትኢ ንግበረሉ ዝብል ቁምነገር ዘለዎ’ዩ። ነዞም 

ለባማት ሰባት ማእሰርቲ ክበልዩ ዝገበረ ኸ ኣሜሪካ ዋላስ ኢሳይያስ ዝምእዝዞ ጉጅለ 

ከምዚ ናይ ሎሚ ቅነ ሓደጋ ከይንርኢ እንተደሊና ጋሃነም ዝገበርናያ ኤርትራ ገነት ቀይርና 

ዜጋታታ ክፍለይዋ ዘይጭክኑሉ ህሞት ንፍጠር ዝበለ ኤርትራዊ’ዶ ኣይኮነን ዝእሰርን ዝቕንጸልን 

ዘሎ። 

እዚ ባህጊ’ዚ ኣይሰምርን’ዩ ኢሉ ዝኣመነ ዜጋ’ዶ ኣይኮነን ህግደፍ ጸሊኡ ብዝረኸቦ ኖኻል ዝብተን 

ዘሎ። ኣሜሪካ ድኣ ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳን ማልታ ኡጋንዳ ተዓቍቦም ንዘለዉ   ኤርትራውያን 

መጻኢ ዕድሎም ከይጽልምት ኢላ ተጣይሶም ኣላምበር ኣበይ ኮይና’ያ ዜጋታት ተፋኑወልና ዘላ። 

ሕጂ’ውን ካሊእ ናይ ስርዓት ኢሳይያስ ሽርሒ ግን ኣሎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ደቁን 

ብሞት እዞም ዜጋታት ን7ተ መዓልቲ ምስሓዘኑ’ዩ ህግደፍ ሓዚነ’የ ተሰሚዑኒ’ዩ ክብል መግለጺ ሂቡ 

ዘሎ። ኣሜሪካ’ያ ተሓታቲት ኢሉ ድማ’ዩ መግለጺኡ ዝወድአ። 
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ግን ድሕሪ’ቲ መግለጺ ኩነታት ብርቱዕ ድፍኢት ስለዘኸሰተ ኣበይ ኔርኩም? ከመይ ኣቢሉ ጸሊም 

ዝተኸደናሉ ከቢድ ሓደጋ ምስጢር ኮይኑ ተኸዊልኩም ብምባል ህዝብና ስለዝኸዓቦም ብየማነ 

ገ/መስቀል ኣቢሎም ኣብ ራድዮ ድምጺ ኣሜሪካ ቋንቋ ትግርኛ ድራምኦም ቀጸሉሉ። 

እዞም ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ሓመድ ድበ ክለብሱ መንግስቲ ኤርትራ ኩነታት ከመዓራርይ ናይ 

መጎዓዝያ ወጻኢ ክሽፍን ተዳልዩ’ሎ ዝብል ዘሕንኽ መግለጺ። 

ብሂወት ናሃለወ ረመጽ ዝገበሩዋ መሬቱ ሬሳ ተሰምዩ ኣብ ሓመዳ ክሰፍር ከ ነዞም ጠላማት መን’ዩ 

ፍቓድ ወሃብቲ ጌሩዎም። እዚ ሓልዮት’ዚ ድሕሪ ሓያል ድፍኢት ዝመጸ ምስሉይ ኣበሃህላ እምበር 

ብምንታይ መዐቀኒ’ዩ ከብድና ክበልዓና ዝኽእል። 

እቲ ህግደፍን ህዝቢ ኤርትራን ሕቆን ከብድን ኮይኖሙሉ ንዘለዉ ሓቂ የዐርዩ ዘግሃደ ሓደጋ 

ዜጋታት ሕጂ’ውን 3ይ 4ይ ናበሉ ዝቅጽሉ ድራማታት ክመሃዝሉ ዝኽእሉሉ ክፍተት ዘለዎ’ዩ። 

በዝሒ መወቲ፡ መንነት ግዳያት፡ ስነስርዓት ቀብሪ ዝፍጸመሉ ዕለት ንህግደፍ ኣብ ስግኣትን 

ምሹቕራርን ዝሸሙዎ ምስጢራት ዝሓዙ እዮም ምክንያቱ ነቲ ክስተት ክነግር ድፍረት ስኢኑ ክነሱ 

እቶም ሓቅታት ንርዝነት እቲ ሓደጋ ኣጉሊሆም ነቲ ዝገበሮ ብድዐ ጥራዩ ስለዘቃልዕዎ 

ዓስከሬን ኣማኢት ኤርትራውያን ዝሓዘ ሰናዱቕ  መሬት ኤርትራ ክረግጽ ከሎ እህህታ ህዝቢ 

ምግንፋሉ ኣይተርፍን ንወለዶም ከይተሰናበቱ ኖኻል ረኺበ ኢሎም ጥራይ ካብ ህግደፍ ዝሃደሙ 

ኤርትራውያን ዕድሎም ኣብ ሳንዱቕ ሬሳ ኮይንካ ናብታ ትናፍቓ ሃገርን ክርእዩኻ ሃረር ዝብሉ 

ስድራኻን ክትምለስ ምዃን ዝሕንዝሕ የንብዕ’ምበር። 

በዝሒ መወቲን ርዝነት እቲ ሓደጋን ምስ ጥልመትን ንዕቀትን ህግደፍ ስለዝፋጠጡ ቁጥዐ ህዝቢ 

ሰማይ ክዓርግ ጽልኣት ጠላማት ህግደፋውያን ጠርዚ ክስእን ግድን ግድን ክኸውን’ዩ። 

ስርዓት ኢሳይያስ ጠንቂ እቲ ህልቂት ሕሱም ምሕደርኡ ምዃኑ ይፈልጥ’ዩ። ንዑኡ ጸሊኡ 

ኤርትራዊ ዝገብሮ ዘሎ ምብትታን ዶባት ዕሾኽ ሓጺሩን መምርሒ መርሸንቲ ኣውሪዱን ክገትኦ 

ዘይምኽኣሉ’ውን ኣንዳዕዲዑ ይኣምን’ዩ። 

ተሓታቲ ናይዚ ዘስካሕክሕ ህልቂት ንሱን ንሱን ጥራይ ከምዝኾኑ ስለዝፈልጥ’ዩ ድማ ዓለም 

ክትነግረሉ ንዝቐነየት ሓደጋ ከዊሉ ኣብ ጎልጅ ናይ ዝተኸተባ ኣባጊዕ ወረ ክዛረበሉ ዝመረጸ ያኢ 

ዓቢ ስራሕ ኮይኑ። 

ቁጥዐ ህዝቢ በርቲዑ ናዕቢ ከየስዕበሉ ስለዝፈርሐ’ዩ ድማ ምስ ኣሜሪካ ኣተኣሳሲሩ ንብዓት ሓርገጽ 

ክነብዓሉ ንዝፈተነ ሓደጋ ዜጋታት ብዕሊ ድሕሪ ምግላጽ። 
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ዜጋታትና ኣብ ሃገሮም ሓመድ ድበ ክለብሱ ዘድሊ ናይ መጎዓዓዚ ደገፍ ክገብር ምስ ኢጣልያ 

እዘራረበሉለኹ’የ ሓዘን ህዝቢ ኤርትራ ሓዘነይ’ዩ ብምባል ተዓመቱ’ሞ ከታልለኩም ዝብለና ዘሎ። 

ስለዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ደመ  ከልቢ ብዝዓይነቱ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ሞት ደቁ ብመርድእ 

ዝሰምዓሉ ኩነት በዞም ናይ ላምፐዱዛ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ክኣክል ኣለዎ። 

በትሪ ኣብ ኢዱ ተመን ኣብ እግሩ’ዩ’ሞ ንብዓትን እህህታን ይኣክለኒ ኢሉ ኢዱ ንዝሓዘታ ባትሪ 

ኣብ ርእሲ’ቲ ተመን የውዕላ። 

 


