ብዛዕባ ኤርትራዊያን ተቓወምቲን፤ ደቂ ኣንስትዮ ዝተብዓለ ባዓልን ፤ ኣብ
ኢትዮጵያ/ትግራይ ዘለዋ ኤርትራዊያን ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ኣዋልድ ዝረኽበኦ
ዘለዋ ጸገምን ዝብሎ ኣለኒ
ካብ ጌታቸው ረዳ (ኢትዮጵያዊ)

ቅድሚ ናብ ጽሑፈይ ምእታው፤ እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ “ሓሃለፍቲ ህዝብ
ደህንነት” ንኣይተ ኢሳያስ ወልደጊዮርጊስን ካልኦት ሰበስልጣናትን ክትበጽሕ ተስፋ እገብር።
እቲ ጉዳይ ንዓዓቶም ስለዝምልከት።
እዚ ምስበልኩ፤ ነቐፌታይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓወተ.ካም፤ ኣሰና፤ ኣዝማሪኖ.ካምን፤
ከምኡወ’ን መስከረም.ኔት ዝለኣኽኩዋ እዛ ጽሕፍቲ’ዚኣ ንህዝቢ ንክትዝርግሑዋ እውከስ። አነ
ኢትዮጵያዊ ዜጋ እየ።መጋቢት 8 መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንምኽባር ዝብዕል ማዓልቲ እዩ ነይሩ።
ብመሰረት እዚ ‘ማሕበር ዓለም ለኸ ተወከልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ’ ብዛዕባ እቲ ኩቡር
ባዓል ብዙህ ተዛሪበን፤ ኣወዳት ኣሕዋተን እውን ብዛዕባ መሰለንን ወጽዓታተንን ፤ዝገበረኦ

ብረታዊ ተካድሎን እንዳተዘከረ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ።ብዛዕባ’ዚ ባዓል’ዚ ንምዝካር ዝተሰነዱ
ጹሑፋትን ቃል መሕትትን ኩሎም እኳ እንተዘይራአኹዎም፤ ኣብ መርበብ ሓበሬታ
ዝተለጠፉ መብዛህትኦም፤ ስርኸይ ኢለ ኣምቢበዮም እየ።
ዝገረመኒ ግና፤ ካብዞም ኩሎም ዝተሰነዱ ጹሑፋትን፤ቪዲዮታትን ኮነ ብመደረ ዝተፈነው
ተዘክሮታት፤ “ዋላ እኳ ሓንቲ !” ኣብ ኢትዮጵያ “ኣብ መዑቆቢ ስደተኛታት” ናብ ዝኾነ ይዅን
ቦታ ‘ከይወጻ ተዓጊተን’ ከም እንሰሳ ዘገዳም ተዳጒነን፤ “መእተዊ ማሃያ ሰራሕተኛታት’
ኰይነን “ብቱዃን፤ብቑኝጪ፤ብዕንቅርቢትን፤ብሳሬትን” እንዳተነድፋ ‘ዳረን’ ዝርእያ ዘለዋ
ብዕድመ ኣዚየን ኣናእሽቱ ዝኾናን፤ ካብኡ ሓሊፉ ገሊኤን ኣብ ምውላድ ዝበጽሓ ኣናእሽቱ
ኣዋልድ ክርስትያንን ኣስላምን ኤርትራዊያን ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት ዘሕልፈኦ ዘለዋ
ስቅያትን፤ ነቲ መከራ ፍታሕ ንምእላሽ ዝተገብረን ክግበር ዘለዎን ጠመተ ከይተገብረሉ
ምሕላፉ ኣዝዩ ኣገሪሙኒ አሎ።
እዚ ክብል ዘገደደኒ፤ ካብ ስርዓት ኢሳያስ ሃዲማ፤ ኣብቲ መዕቆቢ ስደተኛታት (ዓዲ ሓሪሽ)
ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን እትነብር ዘላ ካብ ኤርትራ ስድራ ቤት ዝተወልደት ጓል ጓለይ ኣላ። ስርዓት
ወያነ “ብስም ጉዳይ ሃገራዊ ጸጥታ” ኢሉ ብዘመኽንዮ ሓንካስ ምኽንያታት፤ ኤርትራዊያን
ስደተኛታት ከም ኡሱራት ተራዮም (Hostage በሉዎ) ካብ’ቲ ዝነብሩሉ ዘለው ከርፋሕ ናብራ
ናብ ካልእ ከባቢ ከይወጻን ከይዋሳወሱን ካብ ዝእገድ ሓያለ ኰይኑ ኣሎ። ብስድራአን
ምኽንያት ካብ State Department of Visa office/ USCIS/ ኣሜሪካ ዝተሰደደለን ናብ
ኣሜሪካ መእተዊ ከይቀረየ፤ ዋጋ ከይተውሃቦ፤ ከይወጻ ተገይሩ ፤ወረቐተን ክሓርር ተገይሩ
ከምዘሎ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ክትትል እዩ። ካብ እተን ከም’ዚ ዝበለ ጸገም ዘጓነፈን ኣዋልድ
ሓንቲ ጓል ጓለይ እያ። ገሊኤን’ውን ካብ ኤርትራ ሃዲመን ናብ ትግራይ/ኢትዮጵያ ክኣትዋ
ከለዋ ብገርሀን “ናይ ኣዴታተን ካልኣዊ ናይ ቤታዊ “ኒክ ኔም” ኣስማተን ስለዘመዝገበኤን፤ ምስ
እቲ ካብ ኣሜሪካ ካብ ስድራአን ዝተልኣኸለን ናይ ኢሚግረሽን ‘ሰነዳት’ ዝጋራጨው እዩ
እንዳበሉ፤ “ናብ ኣዲስ ኣበባ” ከይከዳ ኣብ ዘዩእትዎም ስራሕ ኣትዮም ካብ ኢትዮጵያ ከይወጻ
ተዓጊተን/ጅሆ ተታሒዘን ይርከባ ኣለዋ። ነዚኤን መን ይጣበቐለን?
ኣነ ብዝገበርኩዎ መጽናዕቲ ‘ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተቓወምቲ ኤርትራዊያን” እውን
ብዛዕባ’ዚ ዝገበሩዎ ጠመተ ኣዝዩ ዱኹምን ተስፋ ዘቑርጽ ሙዃኑ ኣብኡ ዝነብሩ ስደተኛታት
ይዛረቡ እዮም። ፈኸም እንዳበለ ዝጉሕር ዘሎ ናይዘን ደቂ ኣንስቴዮ ጸገም፤ ምሰቶም ናይቲ
ላጂን/መዕቆቢ ኣማሓደርቲ ወይ ምስ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ናይ “ዩ ኤን ኤች ሲ
ኣር” መኳንንቲ ዘርእዩዎ ዘይታአደነ “ትዕቢት” መዕገቲ ክገበሩሉ ዝገበሩዎ ጻዕሪ አንተዳአ
ሃልዩ ኣነ ኣይሰማዕኩን ኣይራአኹን።
ከካብ ስድራአን ዝተልኣኸለን ናይ መእተዊ ‘ቪዛ’ ኢሚግረሽን ወረቓቕቲ እውን ብዝኾነን
ዘይኮነን ምኽንያታት እንዳተገብረ፤ መዋእለን ኣብቲ በረኻ ላጂን “ተዳጒነን” ከርተት ክብላን፤
ወረቓቕተን በርኒዑ/ ‘ኤክስፓየር’ ኰይኑ፤ ኣብኡ ተዳጒነን ንውልቀሰ ሰባት መርከቢ እቶት
(ስራሕን፤ዶሞዝን) ኰይነን ንክተርፋ ዝግበር ጻዕሪ ፤ ከምዘሎ አንዳተፈልጠ፤ ብዓይኒ ክርኣይ

ዝካኣል ዝገበሩዎ ጻዕሪ፤ምክትታል የለን። ርግፅ ሓደ ሓደ ፈተነ ተገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ፤
ብተሞክሮ ዝራአኹዎ መጽናዕቲ ግና ኣንጻራዊ እዩ። ምስ ሓደ ዝተፈልጠ ስኮላር/ ሙሑር
ኤርትራዊ ማሓዛይ እውን ብዛዕባ እዚ ገሊጸሉ ምሳይ ከምዝሳማማዕ ተዛሪቡኑ እዩ።
ኤርትራዊያን ተቓወምቲ ኣብ ኢትየጵያ ኣለው፦ ብዛዕባ እዚ ዝሕብሩና ነገር እንታይ ኣሎ?
ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮን ፤ ፖለቲካ ተቓወምቲ ውድባትን፤ ብዛዕባ ኣብ ሃገር ዘለዋ ደቂ
ኣንስትዮ ኣማዕዲኻ መደረ ካብ ምግባር ኣብ ስደት ዝርከባ ደቂ ኣንሰርዮ፤ብሕልፊ “ኣክሰስ”
ክርከብ ኣብ ዝካኣል ሀገር ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ሃገራት ዘለዋ “ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ
ዘጓንፈን ዘሎ ጸገም “ፎከስ/ጠመተ” ምግባር ዶ ኣይነሓሸን? ተቓወምቲ ኮነ፤ ማሕበር
ኤርትራዊያን ደቂ ኣንስትዮ ብሓባር ኮይንኩም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን “ዩ ኤን ኤች”
ሲአርን/ኢምግረሽን ቤት/ጽ/ን ተዛራሪብኩም ፍታሕ ንክትገብሩሉ በዛ ልዕኩቶይ የታሓሳስብ
አለዅ። ኣብ እቲ መጽለሊ ስደተኛታት ዝርአ ጉድ ኣብ’ዚ ክገልፆ ኣይደልን እየ። ግዳስ ኣደዳ
ጥንስን ሕርሰን ኰይነን መዋእለን ኣብ ጸላም ተዳጒነን ከይነብራ፤ ኩሉኹም ንክትራባረቡ
እምሕጸነኩም ኣለዅ። ናይ ሚዲያ ነፍሒ/ፕሮፓጋንዳ ይጽናሓልና እሞ ፤ ከም እኒ ኤልሳ
ጭሩምን ዶ/ር ኣልጋነሽ፤ ሜሮን እስቲፋኖስን ካልኦትን ዝኣመሰላ ብግብሪ ዘርኣያኦ ዝናኣድ
ሰብኣዊ ጻዕሪ ከም ኣርኣያ ወሲድኩም ኣብ ኢትዮጵያ/ ትግራይ መዕቆቢ ስደተኛታት ብሕልፊ
ኣብ ዓዲ ሓሪሽ ዝረከባ ኤርትራዊያን መንእሰያት ኣዋልድ፤ ንነዊሕ ጊዜ ብመንግስቲ
ከይወጻ/ከይንቃሳቐሳ ዝተማሓለፈ መንግስታዊ ውሳነ ተቓውሞ ንክተስምዑ መጸዋዕታይ
የማሓልፍ።
ዝኾነ ይኹን ናይ ጸጥታ ጸገም እንተሓለወ እውን፤ ስደተኛታት ኩሎም ፤ ሆስተጅ ገይርካ
ምሓዝ “ወንጀል” እዩ። እዚ’ማ እቲ ናይ ሚድኢቫል ዘመን ነገስታት ውልቀሰብ ብዝገበሮ ገበን
ነባራይ ኩሉ ናብ “መራር ጸሓይ” ከም ቡቕሊ ሰጢሕካ ብ“አውጫጭ” ኣብ ስቅያት ምእታው
ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ ህጻውንቲ ቆልዑ ብዓሶን፤ብሳምባን ብመንሽሮን ብረስንን ንክሳቐያ
ኣብ በረኻ ዳጒንካ ጭካነ ዝተመልኦ ውሳነታት ምሕላፍ “ካበየናይ ባህሊና” እዩ ተቐዲሑ?
እሞ ድማ ወለዲ እንዳጠራዕናን ክንቅበለን ድልውነትና እንዳገለጽናን!? ዋእ! ገበን እዩ!
እዚኤን ካብ ሲኦል እየን ሃዲመን ናብ ኢትዮጵያ/ትግራይ ኣዕቒበን ዘለዋ። ካብ ቤት ማእሰርቲ
ሃዲሞም ናብ ካልእ ላጂናዊ መእሰርቲ ክኣትው ምግባር፤ ዓልየትን ሃገርን ዜግነትን ዘርእን፤
ሃይማኖትን ከይፈለና “ደቂ ሰባት” ኩልና ክንኩንኖ ዝግባእ ‘ፎርኦናዊ” ግብሪ እዩ። ሕጻውንቲ
ኣብ ወጻእ ተቐበልቲ ወለዲ እንዳሃለናለን፡ ከም እንሰሳ ዘገዳም ዳጒኖም የሳቕዩወን ኣለው
እንትንብል ሓቅነት ዘለዎ መረረት እዩ።
ብዘይ ኣግባብ ከይንቃሳቐሳ ዝተፈርደለን ህጻውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራዊያን ደቅናን ደቅ
ደቅናን ፤ ጠመተ ንክትገብሩለን “ኤርትራዊያንን፤ ቪኦኤ ትግርኛን” ካልኦትን እዛ ልዑኽቶይ
ንክትዝርግሑዋ ሰዲደልኩም ኣለኹ። (ብዛዕባ ቪኦኤ ትግርኛ እኳ ተስፋ ካብ ዝቖርጽ ነዊሕ

እዩ)። ኣብ ኡ ዘሎ ወኪሎም ግርማይ ገብሩ እዚ ጉዳይ ምርሚርዎን ኣይመርመሮን፤ ዝፈልጦ
የብለይን።
ኣብ’ቲ መእተዊ ዘሎ ስዕሊ እስከ ራኣዩዎም?! ቆልዑ ‘እኮ እዮም፤ እዚኦም ንወጻእ መጺኦም
ከይማሃሩ፤ብዝረብሕን ዘይረብሕን “ጉልባብ ጸጥታ” እንዳገበርካ ምስ ስድራኦም ከይራኸቡ
ምግባር ማዓንጣ ዘሕርር፤ ዘሕዝን፤ ዘጉሂ ናይ ዘበን እኒ..እኒ “ሚዲቫል” ቢሮክራቲክ ስራሕቲ
እኰ እዩ ዝግበር ዘሎ። ዋዕ! ኣይፋልኩምን! ዓገብ እባ?
ወለዲ ከመይ ሓሪርን ከምዘለና ይስማ ኩም’ዶ? ደቂኹም ኣብ ኬንዳን፤ ዳስን፤ ሓለዋ ኣብ
ዘየታኣማምን፤ ኣብ ማእከል ኣጓብዝ ብስግኣት እንዳደቀሳ፤ ኣትባን ዘለዉዎ ከባቢን፤ ብኣናጹን
ቱኻነን ህጻውንቲ እንትሳቐያ ፤ደቅኹም እንተዝኾና እንታይ ይስማዓኩም? ጓሂን ንብዓት
ቆልዑን እንዳደወላ እንትነብዓ ማዓልታዊ ሓዘን ሙኻኑ ናዓና ከቢድ እዩ። ዋኒንካ ንጻዓዱ
“ጠሪዕካ” ቆልጢፎም እዮም ፍታሕ ዝህቡኻ፤ ንመኳንንቲ ሓበሻ ጠሪዕካ ግና ዝናዕቕካዮም
እናመሰሎም “መመሊሶም” ናብ ሕልኽ ይኣትው። ዘገርም፤ዘስደምም ማሕበረሰብ መኳንንቲ
እኮ እዮም ዘለውና። ኣቱም ሰባት! ናበይ እንተተጠርዔ እዩ ፍትሒ ሓበሻ ክግልበጥ ዝካኣል።
ከምኣ ኢልና ተረጊምና መዋእልና አንዳተሃላለኽና “ንቆልዑ እንዳለከምና” ዓለም ክንሓለፍ?
ብቖልዑ ኣይንጨክን! ስልጣንን ኣዱንያን ሓላፊ እዩ፤ ግብሪ ግን ነባሪ እዩ። ህጹጽ ፍታሕ
ይገበረሉ።
ኣብ መወዳእታ ጹሑፈይ፤- ምስቶም ሓቂ ኣለና ኢሎም ዓጊቶመን ዘለው መኳንንቲ ላጂን ኮኑ
ወይ ካዓ ካብ “ረፊዩጂ ሰንተር” ከይወጻ ዝኣገደን ምንግስታዊ ኣካል (ደህንነት) ፊት ንፊት
ንክሟጎቱኒ ድልየት እንተዳኣ ኣሊይዎም ወይ ዝኾነ ተገዳሲ ብከመይ ከም እንፈትሖ
ንክንማያየጥ ዝደሊ ሰብ ፤ ኣድራሻይ ዝስዕብ እዩ። ጽሑፈየ ስለዝለጠፍኩሙለይ የቐንየለይ!
ጌታቸው ረዳ (ሳንሆዘ ካሊፎረኒያ/ ኣሜሪካ) ኣሳናዳኢ Ethiopian Semay
(getachre@aol.com)

