
ህዝቢ ዓፋርኤርትራ ኣብ ሕሱም ከበባ ባሕሪን መሬትን ይሳቐ ኣሎ

ህዝቢ ዓፋር ኤርትራ ኣብ ርእሲ መንብሮ መጓስነት፡ ብምግፋፍ ዓሳ፣ ካብ የመን ናብ ኤርትራን
ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ብዝካየዶ ድሑር ባሕራውን መሬታውን ንግዳዊ ንጥፈታት
ዝናበር’ዩ። ስርዓት ኢሳያስ ህዝቢ ዓፋር ንምድኻም ኣብ ልዕልኡ ከምእኒ ዲሞግራፍያዊ
ለውጢታት፣ ምህጋር መራክባት፣ ጭውያ፣ ግፋን ዝኣመሰሉ ከበድቲ መጻብቦታት ከከይድ
ጸኒሑን ኣሎን። ህዝቢ ዓፋር ኤርትራ ነዚ ጭቆና እናበደሀ ህወቱ ኣብ መሬቱ ኤርትራ
ንምቕጻል ብሓደጋታት ዝተሓላለኸ ናብራ ከሐልፍ ጸኒሑን ኣሎን’ዩ።

መንስቲ ኢሳያስ ኣብ ህልው ኩናት የመን ጣልቃ ብምእታው፡ ኣብ ጎኒ’ቲ ብንግስነት ሳዑዲያ
ዓረቢያ ዝምራሕ ዓረባዊ ምሕዝነት ብወግዒ ተሰሊፉ፡ ናይ ሃገረ ሕብረት ዓረብ ኢማራት
ወተሃደራዊ መዓስከራትን ኣብያተ ማሕቡስን ኣብ ወደብ ዓሰብ ምድኳን ካብ ዘፍቕድ ንደሓር፡
ሓይሊ ኣየር ኢማራት ንወደብ ዓሰብን ከባብኡን ብምቁጻጻር ኣብ ሰጥሒ ደቡብ ወደብ ዓሰብ
ተወዝ ንዝብለ ኤርትራዊ ዜጋ ብነፈርቲ ብምድብዳብ፡ ሓያሎይ ደቂ ዓፋር ኤርትራ ከም
ዝቀተሉን ዝወገኡን፡ ካብ’ቲ ከባቢ ምጭታትና ክገልጽዎ ጸኒሖም’ዮም። መንግስቲ ኢሳያስን
ሃገረ ኢማረትን ንህዝቢ ዓፋር ኣብ ባሕሪያዊ ከበባ ኣእቲዮምዎ ምህላዎም’ውን፡ እቶም
ምንጪታት ግሃድኤ ደጊሞም ይገልጽዎ ኣሎዉ። ብስንኪ’ዚ ካኣ እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ
ኤርትራን ሃገረ ሕብረት ኢማራት ዓረብን ቕዲም ዝነበረ ሰናይ ሕውነታዊ ዝምድና ክሕርፍን
ክበላሸውን ይኸውን ኣሎ።

ኣብ ዓሰብ ጸዓት ኤለክትሪክ ስለዘየለ፡ እቶም ወተሃደራት ኢማራት ጀነረተራት ክጥቐሙ
እንከሎዉ፡ ንተቐማጦ ዓሰብ ካብኡ ንኡሽቶይ ስለዘየግንዕዎም፡ ዓሰብ ኣብ ጸልማት ከም
ትሓድር፡ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ይገልጹ። ከምኡ’ውን ወደብ ዓሰብ ኣገልግሎት ካብ
ዘይህብን ጽገናታት ካብ ዘይግበረሉን ሓያሎይ ዓመታት ስለ ዝገበረ፡ ክረናት ወደብ ክምሪቱን
ወደባዊ ማያት ክብከልን ሕማቕ ሽታታት ክሰዲድን ብምዃን፡ ወደብ ዓኒዩ ምህላዉ እሙናት
ዓይኒ መሰኻኽር ይግለጹ ኣሎዉ።

ናይ’ቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ዉዑል ሰላም ንጹርነቱ ብዘየገድስ፡ ህዝቢ
ዓፋር ኤርትራ ከም’ቲ ካልእ ህዝቢ ኤርትራ ብከፍል’ኳ ይኹን’ምበር፡ ከም መስተንፈሲ ሂወት
ብምቊጻሩ ብሓንጎፋይነት ተቐብሉዎ’ዩ። መሬታዊ መመሓላለፊ መስመር ዓፋር ኤርትራን
ዓፋር ኢትዮጵያን ብወግዒ ብምኽፋቱ ኣዝዩ ተሓጒሱ ነበረ። ግን ድማ ብዘይተፈልጠ
ምኽንያት እቲ ዝተኸፍተ መመሓላለፊ መስመር ብመንግስቲ ኢሳያስ ብምዕጻዉ ኣዚዩ ጎሃየ።
ብስንኪኡ ካኣ ዳግም ኣብ መሬታዊ ከበባ ኣተወ። ስለ’ዚ ብስንኪ ጉጉይ ፖሊሲ መንግስቲ
ኢሳያስ ህዝቢ ዓፋር ኤርትራ ኣብ መሬታዊን ባሕራውን ሕሱም ከበባ ይሳቐ ኣሎ።

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግሃድኤ
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