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ህጹጽ ጻውዒት ንስለ ኣብ ሊብያ ለዉ ዜጋታትና 

ድብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸፊቱ ክልተ ሃገራት ሰላም ጌረን ተባሂሉ ወዮ ሰላም ዝጸምአ ኣህዛብ ክልቲኡ ሃገራት 

ታሕጓሱ መዲርግቲ ኣይነበሮን። እወ እቲ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዝፈሰሰ ዯም ብዓንተብኡ እውን ክፈስስ ይግበኦ ኮይኑ፡ 

ንሱ ክኸውን መወዲእትኡ ናይ ኩሉ ዯላይ ሰላም ትምኒት እዩ። ዯጊም መጻኢ ዕዴል ናይ ክልቲኡ ኣህዛብ ሰላምን 

ምትሕብባርን እምበር ባእስን ጽልእን ምጻኦ ፋይዲ ከምይብሉ ዝሓለፈ መዋእል መስከሮ ሓቂዩ። እቲ ካብ ዝግበኦ 

ንላዕሊ ኣብ ኲናት ዝላሕለሐ ህዝብና፡ ካብ ካለኦት ንላዕሊ ንሰላም ዝዯልዮ ምዃኑ እውን ጠራጥር ኣይኮነን። ብይካ 

ኣብ ህውከት ኣብ ሰላም ክነብር ይክእል ርእሰ ፋሺሽቲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ግን ሕጂውን እንታይ ሓሊሙ ይሓዴር ስለ 

ይንፈልጥ፡ ዯጊም ከም ገንሸል ኣውዯ-ኣመት ተተጎቲትካ ናብ ኲናት ምእታው ይኣክል ክበሃል እዩ ለዎ። 

እንተኾነ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ጥራሕ ኣይኮነን ኲናት ዝሃርፍ። እቶም ንሰላሳ ዓመታት ተቓሊስና ላሕ በልናዮም 

ትምክሕተኛታት እውን ሕማሞም ይዯግሶም ኣሎ። ኤርትራውያን ብኲናት ስዒርና ብረፈረንድም ኣዴሚጽና ረጋገጽናዮ 

ሃገራዊ ልዑላውነት ኣለና። እዞም ሕጂ ብወያኔ ይኹን ብሻዕብያ ኣይተሳዓርናን እናበሉ ኲናት ዝናፍቑ ለዉ ኣካላት 

ባዕላቶም እኳ ክንዯየናይ ኣብ ኲናት ከይኣትዉ፡ እንተኾነ ግን ካለኦት ከየዲናገሩ ብእዋኑ ዓገብ ክበሃሉ ዝግበኦም እዩ። 

ብዛዕባኦም ብሰፊሑ ንዛረበሉ ኣርእስቲ ክህልወና እዩ፡ ንሕጂ ግን ካብኡ ንላዕሊ ህጹጽነት ለዎ ጉዲይ ከነልዕል ኢና።  

ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ንልዕሊ 27 ዓመታት ብጽኑዕ ወተሃዯራዊ ሓለዋ ተኸቢቡ ዝነበረ ድብ ኢትዮ-ኤርትራ 

ብስምምዕ ናይ ክልተ መራሕቲ ሃገራት ምስ ተኸፍተ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዓጸቦ ቀረብ ጥረ ነገራት ብመጠኑ እናተፈትሐ 

መጺኡ እዩ። እቶም መተካእታ ይርከቦም መንእሰያት ሃገርና ግን ብኣሸሓት ንኢትዮጵያ  ብኡ ኣቢሎም እውን ንሱዲንን 

ንሊብያን ምኻድም ዛይደ ኣሎ። ኣዝዩ ሕዝን እዩ። ኣብዚ ሳልስቲ ካብ ሊብያ ክንሰምዖ ዝቐነና ኣውያት ናይ ቆሉዑን 

ኣዳታትን ናኣሽቱን ዓበይትን ልብኻ ዝሰብር እዩ። ከምኡ ዝኣመሰለ ሕልናኻ ዕርብ ኩነታት እናሰማዕካ ቀሲንካ 

ኣይትሓዴርን። ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ግዲያት ሽፋቱ ዝኾኑ ዜጋታትና ዝጣበቐሎም መንግስቲ 

የብልናን። ንሕና ተቓወምትን ዯለይቲ ፍትሕን ዴማ ኣይነፋዕናን። ግን እንተተበጊስናስ ይዕበ ይንኣስ ገለ ክንገብር 

ከምንኽእል እምነትና እዩ። ናይ ሕጂ ቀንዱ መልእኽትና እውን ንሱ እዩ። ካልእ ዓቢ ነገር እውን ኣይንሓትትን። ኣብ 

ለናዮ ከባቢ በቲ ዝምልከቶ ኣማሓዲሪ ጌርና ብዯረጃ መንግስቲ ናይቲ ለናዮ ሃገር ብዛዕባ እዞም ኣብ ሓዯጋ ለዉ 

ዜጋታትና ከም ዛዕባ ከልዕልዎን ይሓይሽ ዝብልዎ ፍታሕ ክቕርቡን ንማሕጸኖም። እዚ ማንም ኤሪትራዊ ዜጋ ክገብሮ 

ዝክእል ንእሽቶ ውዕለት እዩ። በብለናዮ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ኣውያትና ብዯረጃ መንግስታት ተኣኪቡ በቲ 

መንግስታት ዝራኸቡሉ ዓለምለኻዊ ትካላት ኣቢሉ ቀልጢፉ ዴምጺ ክረክብ ይኽእል እዩ።  

ምሁራት ዯረጃ ኣካዲሚያዊ ዓቕምታትኩምን ሞያዊ ቦታኹምን ተጠቒምኩም ዝያዲ ከተስምዑ ከምትኽእሉ ንኣምን 

ኢና። ኣብዚ ኩሉኻትኩም ብቐሊሉ ክትሳማምዕሉ እትኽእሉ ነገር ብሓንሳብ ክትሰርሑ እንተኺኢልኩም ዝምዴናኹም 

ናብ ካልእ ሃገር ከዴሕን ዝኽእል ዝምዴና ክዓቢ ከምዝክእል ንኣምን ኢና። ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዯቅናን ኣብ ሊብያ 

መጻወትቲ ሰብኣዊ ሕልና ይብሎም ነጋድ ሰባት ይኾኑ ኣለዉ። ጻውዒትና እምበኣር ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ብፍላይ ከኣ 

ኣብ ኣውሮጳን ኣመሪካን ለኹም ኣብ ከባቢኹም ምስ ለዉ ኣመሓዯርቲ ናይቲ ለኹሞ ሃገር ሽግር ኤርትራውያን 

ዜጋታት ብሓፈሽኡ ብፍላይ ዴማ ኣብ ሊብያ ለይትን መዓልትን ዝሳቐዩ ለዉ ዜጋታትና ኣመልኪትኩም ኣቤት በሉ። 

እንተኾነ ህይወት ነዴሕን ካብኡ ተረፈ ዴማ ናይ ሕልና ቅሳነት ንረክብ።  

ስለ ሰናይ ተበግሶታትኩም ኣዚና ነመስግን  

ዜናን ሓበሬታን ኤስዯለ  

 




