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09/10/2013 

ሓመድ ድበ እውን’ዶ ዕድል ሓቲቱ? 

ልዕሊ 500 ሰባት ጽዒና ካብ ሊብያ ዝተበገሰት ጀልባ ላምፔዱዛ ናብ ዝተብሃለት ኢጣልያዊት 

ደሴት ክትበጽሕ ዝተረፋ ርሕቐት ሒደት ኪሎሜትራት ጥራይ’ዩ። ኣዝዮም ብዙሓት ካብኣቶም 

ኤርትራውያን እዮም ጥራይ ዘይኮነስ ሒደት ዘይብሃሉ ተሳፈርቲ ከኣ ኣብ ሊብያ ተኣሲሮም ሓሰረ 

መከራ ዝጸገቡ ዜጋታትና እዮም። 

እታ ጀልባ ነታ ደሴት ኣማዕዲኻ ኣብ ትጥምተሉ ርሕቐት ስለዝበጽሐት ሞተራ ክጠፍእ ብምግባር 

ናይ ርድኡና ምልክት ምሃብ ተስፋን ፍናንን ወሪስዎም ነዛ ምድሪ ክረግጹዋ ናይ ዝተሃወኹ 

ስደተኛታት ምርጫ ኮይኑስ ተረዳድኡሉ። 

ንልዕሊ 2 ሰዓታት መብራህቲ እታ ጀልባ ውልዕ ጥፍእ ክብል ብምግባር ድምጺ ኣውያት ብምቅላሕ 

ርድኡና ዝብል ለበዋ ቀሪቡ ግን ኣለናልኩም ዝብል ምላሽ ስኣነ። እኳድኣስ ገሊአን መራኽብ 

ብጥቓ እታ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ሒዛ ብሃንቀውታ ትንሳፈፍ ዘላ ጀልባ ኮሊለን ክምለሳ ጀመራ። 

ኣብዚ ግዜ’ዚ ካፒተይን እታ ጀልባ ቅዳድ ኣንሶላ ሒዙ ናብ ማእከላይ ክፍሊ እታ ጀልባ ብምምጻእ 

ሓዊ ኣቃጺልና ንፈጥሮ ሃልሃልታን ትክን ቅልጡፍ ረድኤት ክንረክብ ክሕግዘና’ዩ በለ’ሞ ዊንታ 

ብዙሓት ረኺቡ ክነድድ ተገበረ። ወዮ ዘቃጸልዎ ጨርቂ ዘይከም ሓሳቦም ኮይኑ ኣንዲድዎም ምስ 

ደርበይዎ ግን ኣብታ ጀልባ ፈሲሱ ንዝነበረ ናፍታ ረኺቡ ባርዕ ፈጠረ። 

ጭንቀት ኣውያት ናይቶም ብኣማኢት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ካልኢት ሰማይ ዓሪጉ 

ሚዛን እታ ጀልባ ዘነቓነቐ ምጽቕቓጥ ኣስዓበ እቲ ባርዕ ካብ ዝተኸሰተሉ ክፍሊ እታ ጀልባ 

ዝሃደሙ ሰባት ዝፈጠርዎ ሚዛን ድማ ምግላባጥ ኣኸሰተ። 

ሓዊ ዝጠበሶ፡ ተጸቒጡ መተንፈሲ ዝሰኣነ፡ ቆልዓ ሒዙ ብዛዕባ 2 ትንፋስ ክሓስብ ግዜ ዝሰኣነ፡ 

ነገራት ሃንደበታዊ ኮይንዎ ኣብ ዘለዋ ዝመኸኸ ኮታስ ኩሉ ጽባሕ ዶኾን ዝብል ተስፋ ጥራይ 

ዝሰነቐ ሰብ ናብቲ ባሕሪ ተገልበጠ። ድምጺ ኣውያት ምሒር ሓይሉ ተቃልሐ…. እዚ ድምጺ’ዚ 

ንቡር ብኽያት ኮይኑ ንብዓት ከዛርይ ግን ግዜ ዝረኸበ ኣይመስልን… ምኽንያቱ እቲ ባሕሪ ኣዝዩ  

ክትግምቶ ዘጸግም ዕምቆት ዘለዎ እዮ’ሞ። 

ሓንቢሱ ዝኽእል ሰብ ጉልበቱ ክሳብ ደኺሙ ዝፈዞ ኣብ ባሕሪ ጓና ክሕምብስ ጀመረ እንተ እቲ 

ሓምቢሱ ዘይክእል ብፍላይ ዝበዝሓ ደቀንስትዮ ዘለውኦም ብኣማኢት ዝቑጸሩ ዜጋታት ግን ብዘይካ 
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እተን ሕላገት ስንብት ኮይነን ሰለስተ ሳዕ ዘጋጥማ ጥልቕ ውጽእ እትብለለን ሰከንድታት ብድሕሪኡ 

ግን ንሓንሳብ ንሓዋሩን ድቃስ ሞት ወሰዶም። 

እዚ ተርእዮ’ዚ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ 300 ዜጋታት ካብ ሊብያ ተበጊሶም ኣብ ባሕሪ 

ሜዲተራንያን ዝተረፉሉ ኮይኑ ብክፋእ ክዝከር ክነብር’ዩ እቲ ምንታይ’ሲ ብኣማኢት ዝቑጸሩ 

ዜጋታት ኣብ ሓንቲ ጸሓይ ምስኣን ኣዝዩ ከቢድ ስለዝኾነ። 

እቲ ዘይስገር ቁምነገር ግን ካብ እዋን መግዛእቲ የዐርዩ ብዝገድድ መልክዑ ኤርትራውያን 

ንምንታይ ኢና ሕጂ ፋሕ ብትን ኢልና ንስደድ ዘለና? ዝብል ሕቶ እዩ ዋላ ቆልዑ ተሓቑፎም 

ኣይ ማዮም ኣይ ሰማዮም ግዳያት ዘስካሕክሕ ሓደጋ ዝኾኑ ዘለዉ’ኸ ንምንታይ? 

እዞም ሕቶታት ፈሊጡ ንዝደቀሰ ወይ ንዕሱብ ናይቲ ተሓታቲ እዚ ዝወርደና ዘሎ ጥፍኣት ዝኾነ 

ስርዓት እንተዘይኮይኑ ልቢ ንዘለዎን ነገራት ሃዲኡ ንዘስተብህልን ኤርትራዊ ምላሾም ቀሊልን 

ቀሊልን’ዩ። 

ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ቀስ ብቀስ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝብኣሰ ደረጃ በጺሑ ብዛዕባ ዘሎ ዋሕዚ 

ስደት ዜጋታትና  ነገራት ከነመዛዝን መታን ክሕግዘና ቁሩብ ክብል። 

- ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ተቐቢለን የዕቁበናልና 

ኣለዋ መዓልታዊ ዋሕዚ ዜጋታትና ስለዘየቋረጸ ከኣ መዓስከራት ይኸፍታን ይቕበላን 

ኣለዋ። 

- ዕድል ገጢሙና ኢሎም ዝኣመኑ ዜጋታት ብባሕሪ ጉዕዞ ጌሮም ጅቡቲ የመንን 

ስዑዲዓረብን ዝኣትውሉ ተርእዮ ሒደት ኣይኮነን ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ፈጣናት ጀላቡ 

ሒዞም ብተደጋጋሚ ሃዲሞም የመንን ስዑድያን ተዓቍቦም እዮም። 

- ኣብረርቲ ነፋሪት ውግእ- ነፋሪት ሒዞማ ሃዲሞም ስዑድያ ተዓቍቦም ‘ዮም  

- ኖርወይ ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን የዐርዩ ወሲኹ ኣተሓሳሲቡኒ ትብል ኣላ 

- ማልታ’ውን ኤርትራውያን የዕቑባ’ላ ንዘይምቅባል እውን ተጉባዕብዕበሉ ተርእዮ ኣሎ 

- ስዊዘርላንድ ሕቶ ዑቕባ ኤርትራውያን ኣሰካፊ ደረጃ በጺሑ ብምባል ባይቶ’ታ ሃገር ኣብ 

ጉዳይና ክዝቲ ጌራ። 

- ግብጺ ተረፍ በዳዊን ንዝኾኑ ዜጋታት ኣይጻወሮምን ኢላ ትጥርዞም ኣላ 

- እታ ሓዳስ ደቡብ ሱዳን ኤርትራውያን ስደተኛታት በዚሖሙኒ ኢላ ንዓኣቶም ዝቕይዱ 

ሕግታት ዘውጸትሉ ኣጋጣሚ ኣሎ 

- ኡጋንዳ ኣዝዮም ብዙሓት ተረፍ መዓት ዝኾኑ ኤርትራውያን ሓቍፋ’ላ 



3 
 

- እስራኤል ዘይሕጋውያን ኢኹም ብምባል ብዓሰርተታት ኣሸሓት ንዝቑጸሩ ዜጋታትና 

ክትጥርዞም ጎቦጎቦ ትብል ኣላ። 

- ጣልያን እዚ ናይ ሕጂ ሓደጋ መግለጺ ናይቲ ክጻወሮ ዘይክኣልኩ ዋሕዚ ስደት’ዩ ሓገዝ 

ግበሩለይ ክትብል ንዓለም ትላቦ’ላ 

- ፈረንሳ ኣብቲ ጉዳይ ዝዝቲ ኣኼባ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክካየድ ጸዊዓ’ላ 

እዚ ኩሉ ተርእዮ እንትርፎ ሕሰም ኤርትራዊ ካሊእ ዋላሓንቲ ምስጢር የብሉን። ኤርትራዊ ኣብ 

ገዛእ ሃገሩ ቀሲኑ ክነብር ኣይክኣለን ጽባሕ ኢሉ ተሊሙ ክጉዓዝ ዝፈቕደሉ ህሞት የለን። ኩሉ 

መንእሰይ ወተሃደር ክኸውን ዘገድድ ህግደፍ ዝፈጠሮ ኩነት ኣጽሊእዎ’ሎ። ኩሉ ዓቅምታትና 

ንውትድርና ዝኸተተሉን ምስ ጎረባብትና በብተራ ዝተጓናጽናሉን ኣጋጣሚ ቁጠባና ዘይሓዊ በሰላ 

ክፈጥር ስለዝገበረ ሃለዋት ህዝቢ ፍናን ዝሓርበቶ ክኸውን ጌሩዎ’ሎ። ብሒም ዝበለ ይተሓጎም 

ዝብል ኣካይዳ ህግደፍ ዜጋታት ኣብተን ፈቆድኡ ዝተደኮና ልዕሊ 365 ኣብያተ ማእሰርቲ 

ብዘይፍርዲ ክበልዩ ይፈርደሎም ኣሎ። 

ብሓፈሻ ኤርትራ ብጀካ ንውሑዳት ጠላማትን ዕሱባትን ንገዛእ ደቃ ከይትኸውን ስለዝተፈርደላ 

ስደት ዝብል ምርጫ ኣብቶም ትርጉሙ ዘይርድእዎ ቆልዑ ከይተረፈ ቅድሚት ዝስራዕ ዕድል 

ተጌሩ ይቑጸር ኣሎ። 

ስለዝኾነ በዚ ናይ ባሕሪ ኢጣልያ ዝጉሃየ ኤርትራዊ ኩሉ ሽምዓ ኣብሪሁ ክነብዕ ጥራይ ዘይኮነስ 

ንሕናኮ ንከርተት ተባሂልና ዝተፈጠርና ኣይኮናን ኢሉ ክሕርን ኣብ ምንጪ ጸገማትና ኣትኪሉ 

ክሙግት ቅድሚ ረብሕኡ ሃገረይ ንዝብላ መቦቀሉን ቅድሚ ናጽነትን ድሕሪኡን ራህዋ ተሓሪሙ 

ንዘሎ ህዝቡን ክሰርዕ እዩ ደወል ለበዋ ካብ ባሕሪ ሜዲተራንያንን ካብ ምድረበዳ ሲናይን 

ዝድወለሉ ዘሎ። 

ኤርትራ ጀጋኑ ዘይብላ ተባሂላ ተሓምያ ኣይትፈልጥን ሕጂ ግን ኣንታ እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና 

ኣንታ ናበይ ገጽና ኢና’ባ ንኸይድ ዘለና ዝብል ብልሒ ጠፊኡስ ኣብቲ ብልሒ ዝግብሉ ጀጋኑ 

ውሒዶማ ተባሂላ ትሕመይ ኣላ። 

ከንቱ ሞት ንዝሞተ ኤርትራዊ መንግስት ሰማያት የዋርስካ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ወይ መኺኻ 

ትውዳእ ሽምዓ ስለዝወላዕካ ጥራይ እኹል ኣይኸውንን ምንጪ ናይቲ ሞት እንታይ’ዩ? ጽባሕ 

ከምዘይድገም ‘ታይ ውሕስነት ኣለና? ንምንታይ ኢና’ኸ ዓለም ክሳብ ትዕዘበና ብኩሉ መዓዝናት 

ፋሕ ብትን ንብል ዘለና? ህዝብና’ባ ከመይ ኣለኹ ይብለና ኣሎ? ሃገርና’ኸ ብመንጽር ጉዕዞ ምዕባለ 

ጎረባብትና ኣብ ምንታይ ጸፍሒ ትርከብ ኣላ? ኣብ ኢድ በዳዊን ኮይኑ ለበዋ ሓግዙኒ ዝበለና 



4 
 

ኤርትራዊ ንምንታይ ነዚ ዘስክፍ ጉዕዞ መሪጽካ ምስተባህለ ‘ታይ መልሲ’ዩ ሂቡና? ወዘተ ወዘተ…. 

ዝብሉ ሕቶታት ነቲ ኣብ ሕሰም ዘሎ ህዝብና ባህታ ዝፈጥረሉ ምስጢር ዝሓዘሉ እዮም። 

ኣብ ‘ዳማቱ ሃገር ጽቡቕ ዝበልዐ ጽቡቕ ዝረገጸ ብህያብ ዲሞክራሲ ጓኖት ድምጹ ኣቃሊሑ 

ዝሓተተ ዝሞገተ ዝመረጸ ኤርትራዊ ይዕሹ ከይህሉ ከምቲ ዝረኸቦ ንፋስ ሓርነት ኣብታ መቦቀለይ 

ዝብላ ኤርትራ የለን ንምንታይ ዝበሉ የሕዋቱ ኣብ ማእሰርቲ ይበልዩ’ለው ካብዚ መጻወድያ ሞሊቑ 

ዝሃደመ ከኣ እነሆ ባሕሪ ጓና ጥሒሉ ብከንቱ ይጠፍእ። 

ኣብ ገዛእ ሃገርካ ኣውያት ሓዘን ናተኣውየ ኣብ ስግር ኮይንካ ኣባጓይላ ዳስ ጠላማት ምዃን ኣዝዩ 

ስለዘሕፍር ብልሒ ለባማት ፈተውቲ ሃገርን ህዝብን ጎቲሙስ ጀጋኑ ውሒዶሙና ተባሂሉ 

እንተተሓመየ ሓጥያት ኣይኸውንን። 

ኩሉ ኤርትራዊ ንገዛእ ርእሱ ጀግና ይግበር ። ጅግና ክትከውን ትሕተቶ ዋጋ ክትከፍል ቅሩብ ካብ 

ምዃን’ዩ ዝጅምር። ኣብ ወጻኢ ዘለኹም ዜጋታት ደረት ኣልቦ ዋሕዚ ስደት ንምንታይ ብምባል 

ኣብ ምንጪ ኩሎም ጸገማትና ክትመኽሩ ዝጀመርክሙላ ዕለት ኢኹም ጀጋኑ ምዃን ትጅምሩ። 

ስቃይ ጉዕዞ ስደት ይኣክል ኣብ ገዛእ ዓድና ቀሲና ንነብረሉ ህሞት ንፍጠር ዝበለ ኤርትራዊ ምስ 

ህግደፍ ኣይሳነን ጥራይ ዘይኮነስ ንምእላዩ ጸጸር ስለዘልዕል ጀግና ምዃኑ ኣይተርፎን። 

ጉህዩ ንውሽጢ እንዳነብዐ ይቑዝም ንዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ትርግታ ልቡ ኣድሚጹ ሕቶታቱ ዘቃልሐ 

ዜጋ’ዩ እዚ ክፋእ መድረኽ ዝፈጠሮ ጅግና ዝበሃል። 

ኤርትራ ኣብ ድሕረት ተሸሚማ ዘላትሉ ህሞት ቁጠባ ኤርትራ ባይታ ዘቢጡሉ ዘሎ ኩነታት 

ኤርትራ ብህግደፍ ነግራም ተሰምያ ካብ ዓለም ዝተነጸለትሉ ብይን የሕሚሙ ዘቐንዝዎ 

ኣቐንዚዎ’ውን ድቃስ ዘስእን ድቃስ ስኢኑ ድማ ምንጪ እቲ ጸገም ናብ ዝኾነ ስርዓት ኢዱ 

ዘወጣውጥ ዜጋ’ዩ እቲ ክፋእና ዘቡቀሎ ጀግና ኢልና ንሰምዮ። 

ዝነብዕ ኤርትራዊ ተሎ በዞም ኣብ ባሕሪ ዝተፈሩ ዜጋታትና ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ተስፋታት ሃገር 

ስኢነ ተጎዲአ ዝብል ዘሎ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዝሕንዝሕ ይንባዕ። 

ዝሓትት ኤርትራዊ እንተሎ እታ ጀልባ ከመይ ኢላ ጥሒላ ጥራይ ዘይኮነስ እዞም መንእሰያት 

ንምንታይ ካብ ሃገር ወጽዮም ኢሉ ክንዮ’ቲ ሓደጋ ንዘሎ ከም ሓዊ ለብሊቡ ዘህደሞም ኩነት 

ኣልዒሉ ይሕተት። 
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ህዝብና ለውጢ ብሂጉ ዝጠልቦ ዘሎ መስርሕ ብዙሓት ጀጋኑ’ዩ ዝደሊ ቅድሚ ገዛእ ርእሰይ ህዝበይን 

ሃገረይን ፡ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ህዝብን ሃገርን መስድሓና ነርክበሉ ኢና ዝብል እንተሎ ኣማን 

ብኣማን ናይዚ ዘለናዮ ግዜ ጅግና ንሱ’ዩ። 

ከምዚ ዝብል እምነት ዝዓትዓቱ ጀጋኑ ስለዝሰኣና ወይ ስለዝውሓዱና ኢና ግን ፈቆድኡ ተበቲና 

ንተርፍ ዘለና ሓመድ ድበ’ውን ዕድል ዝቑጸረሉ ክፋእ መዓት ወሪዱና ይቅጽል ዘሎ’ውን ካብዚ 

ምንጪ’ዚ ብዝፍልፍል ጸገም እዩ። 

ዓሳ ባሕሪ ሜዲቴራንያን ህንዲ ውቅያኖስን ኣሞራ ሰማይ ኣጻምእ ምድረበዳ ሲናይን ካልኦት 

እንስሳ ዘገዳምን ደም ኤርትራዊ ብባህታ ክመጽዩ ስግኡ ብኩርዓት ክበጅሉ ድሕሪ ሕጂ ፈጺምና 

ፈጺምና ክንፈቕደሎም የብልናን። 

ንገዛእ ዜጋታታ ሓቍፋ ብሓልዮት ብፍቕርን ስኒትን እተምውቕ ኤርትራ ጋህዲ ዝገብር ብዊንታ 

ህዝብና ዝቐውም መንግስቲ ክንምስርት ኢና ዝብል ራኢ ዘለዎ ኤርትራዊ ናብ መስርሕ ለውጢ 

እንተውሒዙ ኣብቲ ማዕበል ዝሕምብሱ ጀጋኑ ከምዝፍጠሩ ዝጠራጠር የለን። 

ህዝበይን ሃገረይ ዝብል ዜጋ ምእንተ ራህዋ ህዝቡን ሃገሩን ኩለንተንኡ ምውፋዩ ስለዘይተርፍ 

ዝቦኽቦኸ ስርዓት ተኣልዩ ርህውቲ ኤርትራ ብስራት ኮይና ንዓለምና ትጽምበረሉ ዓወት ጋህዲ 

ምዃኑ ኣይተርፍን። 

እዚ ጀጋኑ ዝፍጠሩሉ መስርሕ ግን ፈለማ ሃንደስትን ተዋሳእትን ጀጋኑ ይጠልብ’ዩ’ሞ ሃየ ክንደይ 

ግዜ ንብዓት ክንደይ ግዜ እህህታ ትብሉ ጀጋኑና መውስዎ ንመውሶ። 

 

ብኢዮኤል ዮሴፍ 


