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     እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ሓደጋ ላምፐዱዛ፡ እንታይ ይምህረና? 

  ብንጹር ቋንቋ ንምዝራብ፡ በቲ ኣብ ላምፐዱዛ ኢጣልያ ዘጋጠመን ልዕሊ 350 ሰባት ዝቐዘፈን ዘሕዝን ሓደጋ፡ 
ዘይሓዘኑ ሰባት ኣለዉ እንተተባሂሉ፥ እቶም ኣብ ጸሊም ታሪኽ ናይ ፍልሰት ደቂ ኣዳም(Human Trafficking) 
ተዋፊሮም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዶላራት ዝግሕጡ ጕሒላታትን፡ እተን ንኣታቶም ብምውፋር ናብ ትኪ ኣልቦ 
ትካላት ተቐይረን ዘለዋ ብስም ግብረሰናይ ዝሽቅጣ ማሕበራትን ጥራይ ኢዮም። እቲ እከይ ተግባራቶም ግን፡ 
ትማሊ ወርሒ ጥቅምቲ ምስዚ ሕጂ ከም ምጾታት ዝሽቀጠሉ ዘሎ ዝተበገሰ ኣይኰነን። እቲ ሓቅስ ንዓሰርተታት 
ዓመታት ኪሰርሑሉ ዝጸንሑን፥ ገና’ውን መኽሰባቶም ንምግሓጥ ፈጺሞም ዘየቋርጽዎን’ዩ። ዓለም ከኣ እናረኣየ 
ዓገብ ኪብሎም ስለዘይከኣለ፡ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘጸይፍን ብሕጊ ዘሕትትን እኩይ ተግባር’ዩ።  

   በዚ ኣጋጣሚ፡ ”ንግዳያት መንግስተ ሰማይ የዋርሶም፥ ንቤተሰቦም ኣምላኽ ጽንዓቱን ጽሮቱን ይሃቦም፥ 
ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ጽንዓት ሂቡ፡ ካብ ዳግማይ ሓዘን ይሰውረና!” እብል።    

              

  ብዛዕባ’ዚ ዘሕዝን ሓደጋ ብዙሕ ተባሂሉን ተሸቂጡሉን ስለዝዀነ፡ ኣብኡ ተመሊስካ ተወሳኺ ርእይቶ ምሃብ 
ብዙሕ ፋይዳ የብሉን። ”ካብዚ ኣሰቃቒ ሓደጋ እንታይ ንመሃር?” ዝብል ሕቶ ግን፡ ኪሕለፍ ዘይግብኦ ኣዝዩ 
ኣገዳሲ ሕቶ’ዩ። ልክዕ’ዩ ኵልና ደቂሰባት ንዝሓሸ ናብራ ከነቋምት ንቡር’ዩ። የግዳስ፡ እቲ ንደቂ ሰባት ሰብ 
ዘብሎም ሓያል ሓንጐል እንከሎና፥ ብስምዒት ጥራይ ተደሪኽና፡ እንተ ብግርህነት እንተ ብህርፋን፡ ዓይንና 
እናረኣየ፡ ኣብ ከምዚ ናይ ላምፐዱዛ ዝኣመሰለ ኣሰቓቒ ህልቂት ባሕሪ ክንወድቕ ኣዝዩ ዘሕዝን’ዩ። ካብ ጌጋና 
ተማሂርና፡ ንድሕሪ ሕጂ ካብ ከምኡ ዝኣመሰለ ብሂወትካ ናይ ምጥላዕ ተግባር ክንሕየብ፡ ”ንሓዋሩ ዘይርሳዕ 
ትምህርቲ ረኺብናሉ ክንከውን ከኣ፡ ምንዮት ናይ ኵሉ ኤርትራዊ’ዩ።” 

   ወዮ ደኣ፡ እቶም ነዚ ዘሕዝን ናይ ላምፐዱዛ ሓደጋ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ወሲዶም፡ ንብዓት ሓርገጽ 
እናነብዑ፡ ብደም ናይቶም ግዳያት ፖለቲካዊ ሸቐጥ ከካይዱ ዝፍትኑ ውሑዳት ሕሱራት፡ ነቲ ሓደጋ ልዕሊ 
ዓቐኑ የጋውሑዎ ኣለዉ’ምበር፤ ሓደጋ መርከብ ከጋጥም ሓድሽን ሕጂ ዝጀመረን ኣይኰነን። ነቶም ኣብ ባልቲክ 
ባሕሪ ብሓደጋ መርከብ ዝሃለቑ ልዕሊ 1000 ሰባት’ውን፡ ክንድኡ ዝኣክል ወየን መልቀስን ኣይተገብረሎምን። 
እዘን ሕጂ ኣፈን ስሒለን ወየ ዘብዝሓ ዘለዋ ትካላት ድማ፡ ኪንግራሉ ዘይደለያ ኰይነን’ምበር፡ ክንደይ 
ኢትዮጵያውያን፡ ሶማላውያን፡ ኒጀርያውያን ወዘተ..፡ ብተመሳሳሊ ዘሰቅቕ ሓደጋ ሃሊቖም’ዮም። ንኤርትራውያን 
ጥራይ ከም ዘጋጠመ ሓደጋ ጌርካ ብቐጻሊ ምቅላሑ ግን፡ ሕቡእ ኣጀንዳ ከምዘለዎ ክንዘንግዕ የብልናን።     
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   ግደ ሓቂ ንምዝራብ፡ ልዕል’ዚ ብሓደጋ መርከብ ዘጋጠመ ህልቂት፡ እቲ ኣብ በረኻታት ሲናይ ብሂወትካ 
እንከለኻ፡ ኵላሊትካ፡ ከብድኻን ካልእ ውሽጣዊ ኣካላትካን ጠቢሖም፡ ከም ኣቕሑ ሸቐጥ ንዕዳጋ ኣውሪዶም 
ንመሓከሚ ሃብታማትን ደቆምን ከውዕሉዎ ከለዉ ምርኣይ፡ ዝያዳ ስለዘስካሕክሕ ብቐጻሊ ክብከዮ ዝግባእ’ዩ። 
ዓለምና ግን ንመን ፈሪሓ ትም ከምዝመረጸት ንዅሉ ብሩህ ስለዝዀነ፡ ሸለል ኢላ ጥራይ’ያ ትሓልፎ ዘላ። 

    ኣመሪካ ዝመራሒተን ምዕራባውያን ሃገራት፡ በቲ ከም ድላየን ዝእዝዛኦ መራኸቢ ብዙሃን፡ ንፍልሰት 
ደቂሰባት ዘተባብዕ መደረታት ከስምዓ ጸኒሐንን ገና’ውን ይደጋግማን ኣለዋ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ፡ ፕረዚደንት 
ኦባማ ንመራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዘመሓላለፎ ኣስሓኮ ዘይብሉ ዘሕንኽ መልእኽቲ፡ ብሓጺሩ ከምዚ ኢሉ። ”ካብ 
ሰሜን ኮረያን ኤርትራን ኪሃድሙ ንዝደልዩ ህጻናትን ኣዴታትን ንምሕጋዝ፡ ምስ ነቲ ጕዳይ ከሳልጣ ዝኽእላ 
ትካላት ምትሕብባርና ከነዛይድ ኢና!” ስርዓት ዋሺንግተን፡ ምስተን ኣብቲ ግዕዙይ መስርሕ ፍለሰተ ደቂ ኣዳም 
ዝተቛማጥዓ ትካላት ከምዝተሓባበርን፡ ብኣፍልጦኡን ደገፉን ከም ዝካየዳን ብዕሊ ኣግሂዱዎ’ሎ። እቲ መግለጺ 
ኣዝዩ ዘሰንብድ ስለዝዀነ፡ ተንኰሎም ንዘይፈልጥ ኵሉ ንኺኣምኖ ክሳብ ዘጸግማ ኣስደሚሙዎ’ሎ። እንተ 
ንዓና ንኤርትራውያን ግን፡ ቀደም ኣዳዕዲዕና ስለእንፈልጦን ስለዝላደናሉን፡ ሓድሽ መርድእ ኣይኰነናን።  

   ብዘይካ’ዚ፡ ስርዓት ዋሺንግተን ”ካብ ኤርትራ ንዝመጹ ስደተኛታት ፈጺምኩም ናብ ኤርትራ ከይትመልሱ!” 
ዝብል ትእዛዝ ናብ ኵለን ሃገራት ኤውሮጳ ስለዘመሓላለፈ፡ ፈትየን ጸሊአን ሃገራት ኤውሮጳ ኤርትራዊ’የ ንዝበለ 
ዅሉ፡ ብዙሕ ምጽራይ ከይገበራ ኪቕበላ ተገዲደን ኣለዋ። ስለዚ’ዩ ድማ፡ ደቂ ሶማልያን ኡጋንዳን ከይተረፈ 
ኤርትራውያን ኢና እናበሉ ብስም ኤርትራውያን ናይ ስደተኛታት ፍቓድ ዝወስዱ ዘለዉ። እዚ ንስለ ምባል 
ዝቐርብ ዘይኰነ፡ ጭብጢ ዘለዎን ኤውሮጳውያን ምስ መረረን ኣብ ቀረባ ግዜ ከቃልዖኦ ዝኽእላ ሓቅን’ዩ።   

  ብደም ናይቶም ኣብ ሓደጋ ላምፐዱዛ ዝተቐዝፉ ዜጋታትና፡ ዘሕፍር ፖለቲካዊ ሸቐጥ ከካይዱ ዝፍትኑ ገለ 
ነውራማት፡ ወጣም ኢዶም ናብቲ ”ሓላል ሃገርኩም ብረሃጽ ገጽኩም ህነጹ! ስደት ውርደት’ምበር ፋይዳ 
የብሉን!” ብዝብል ራኢ፡ ንምዕራባውያን ገበት’ቲ ዘይተዋሕጠሎም ብርእስኻ ምኽኣል ፖሊሲ ዝምራሕ 
መንግስቲ ኤርትራ የወጣውጡ ኣለዉ። ለባማት ኪምስሉ፡ ”መመልከቲቶኻ ናብ ካልኦት ቀሲርካ ክትጥቅነላ 
ከለኻ፡ ዓባይዓባይቶኻ ብሓቂ እዛረብ ኣለኹ ኪትብል ክትመስል ናብ ኣምላኽ ኣመልኪታ፥ ዝተረፋ ሰለስተ 
ኣጻብዕትኻ ተመሊሰን ናባኻ ከምዘመልክታ ኣይትረስዕ!” ይብሉ። ስለዚ በዚ ኣብ ላምፕዱዛ ዘጋጠመ ሓደጋ 
ብቐዳምነት ዝሕተቱ እዞም ዝስዕቡ ኢዮም።  

    1) እቲ ንፍልሰት ደቂ ኣዳም ዚምውል ስርዓት ዋሺንግተንን ኣገልገልቱን። ከመይሲ፡ ንመንእሰያት ኣፍሪቃ 
ስግር ባሕሪ መንግስተ ሰማይ ከምዘሎ ጌሩ ብምጕስጓስ ካብ ሃገሮም ከም ዝወጹ ብምግባር፡ ግዳያት ሸቃጦ 
ውሽጣዊ ኣካላት ሰብን መሰጋገርቲ ባሕርን ስለዝገብሮም።   2) እቲ 2 ኪ.ሜ ኣብ ዘይመልእ ርሕቀት ዘጋጠመ 
ሓደጋ ባሕሪ፡ ንልዕሊ 4 ሰዓት ዝዀነ ይኹን ሓገዝ ሰኣን ምልጋስ ክንድኡ ዝኣኽሉ ሰባት ኪሃልቁ ዝገበረ 
መንግስቲ ኢጣልያ። ከመይሲ፡ ገለ ካብቶም ዝደሓኑ ብንጹር ከምዝገለጹዎ፡ ሓደጋ ባርዕ ቅድሚ ምግጣሙ 
ክልተ ነኣሽቱ ፈጣን ጀላቡ ርእየናኦም ስለዝኸዳ፤ ሓገዝ ኪመጾም ብተስፋ ኣብቲ ባሕሪ ንልዕሊ 4 ሰዓት 
እንተተጸበዩ ሓደ’ኳ ረዳኢ ኣይረኸቡን። ካብዚ ዝኸፍእ ገበን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ኣሎ ኪበሃል ኣይከኣልን። 
ሕጂ መንግስቲ ጣልያን ገበኑ ንኺሽፍን፡ ብዙሕ ሰፈልፈል እንተብዝሐ፡ እቲ ምስጢር ግን እንተ በቶም ካብቲ 
ሓደጋ ብተኣምር ዝደሓኑ፡ እንተ ብኻልኦት ሓቂ ኪግለጽ ዝደልዩ ውዒሉ ሓዲሩ ምግላጹ ኣይተርፎን’ዩ። 

ሕጂ’ውን ንግዳያት መንግስተ ሰማይ፡ ንወለዶምን ንዅልና ኤርትራውያንን ከኣ ጽንዓት ይሃበና! 

 ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ !                                            መትከል ኣስመሮም ሽወደን። 


