ዘሕዝን ፍጻሜ ኣብ ሜዲትራንያን

እቲ ልሙድ ዘሕዝን ዜና ዳግማይ ሕጂውን ይናፈስ ኣሎ:: ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ሒዛ ትጓዓዝ
ዝነበረት መርከብ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኢጣልያ ብዝጋጠማ ሓደጋ ብዙሓት ስደተኛታት ህይወቶም ከምዝሳኣኑ
ብዝተፈላለያ ናይ ዜና ማዕከናት ይግለጽ ኣሎ:: ኣብዚ ሓደጋዚ ካብ ልዕሊ 111 ሬሳታት ክርከብ ከሎ ልዕሊ300 ዝኾኑ
ዛጊት ሃለዋቶም ከምዘይተፈልጠ 155 ዝኾኑውን ከምዝዳሓኑ ኣሶሼትድ ፕረስ ዝተባህለ ናይ ዜና ወኪል ኣረጋጊጹ::
ኣብዚ ሓደጋዚ ዝወደቑ እቶም ዝበዝሑ ካብ ኤርትራ፣ ጋናን ሶማሊያን እዮም:: እዚ ከም መቐጸልታ ናይቲ ደረት ኣልቦ
ህልቂት ኤርትራውያን ኮይኑ ኩነታት ህዝብና ናብ ዝባኣሰ ዘሰጋግር መድረኽ እዩ:: እዚ ህልቂትዚ ኣብ ምሉእ ዓለም
ኣቓልቦ ረኺቡ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ናይ ሓዘን መዓልቲ ኮይኑ ኣሎ:: መንግስቲ ኢጣልያን መሪሕነት ቫቲካንን ነዚ ጉዳይ
ብዕቱብ ይከታተልዎ ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ ብህዝቡ ዘይግደስ ስርዓት ወላ ናይ ጽንዓት ይሃብኩም ቃል እውን ኣየስመዐን::
ናይ ቫቲካን ጳጳስ ፍራንሲስ ዓርቢ መዓልቲ ሓዘን ክትከውን ጻውዒቶም ብምቕራብ ነቲ ናብኡ ዘብጸሐ ኩነታት እውን
ኮኒኖም::
እዚ ፍጻሚዚ ጸግዒ ዘይውሰዶ ስድራ ቤታት ኤርትራውያን ናብ ሓዘን ዘእተወ ማዓልቲ ከም ምዃኑ መጠን ኩላትና ነቲ
ናብዚ ዘብጸሐ ኩነታት ህጹጽ መዕለቢ ክንገብረሉ ዘለና ጉዳይ እዩ:: ህዝቢ ብከምዚ ኣጋባብ እንዳጸነተ ዕባራ ምኽንያታት
እንዳ ኣቕረብና ናይ ቃልሲ ወኒና ኣይነዛሕትል:: እዚ ናይ ምንባር ሕቶ ዳኣ እምበር ናይ ዝኾነ ዓይነት ሰነ ሓሳባዊ ሕቶ
ኣይኮነን:: ኣብዚ ሕጂ እዋን ሽግርና ክንፈትሕ እንድሕር ዘይተሓባቢርና ምዓስ ክንተሓበበር ንኽእል? ኩሉ ደላይ
ፍትሕን ሰላምን ብተገዳስነት ክሰርሓሉ ዘልዎን ይጽናሓለይ ዘይባሃለሉ ጉዳይ እዩ:: ከም ልሙድ ናይ ሓዘን ቴንዳታት
ኣበየ ኩርናዓት ኤርትራ ተተኺሉ መን ሓዘንተኛ መን መጻናንዒ ዘይፍለጠሉ ህሞት ኢና ዘለና፥ እዚ ከም ቀዳማይ ጉዳይ
ወሲድና መፍትሒ ከነናድየሉ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩሞ ኩላትና ኢደይ ኢድካ ንበል::
ንሕና ከም ኣካል ናይቲ ውጹዕ ህዝብን ከም ኣባላት ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ነቲ
ናብዚ ዘብጸሐ ኩነታትን ስርዓትን ብትሪ እንዳ ኣወገዝና: ነዚ ሽግር ንምቕራፍ ኣብ ጎኒ ብጾትናን ካልኦት ደለይቲ ፍትሕን
ኮይና ጻዕርታትና ከነሐይል ምዃና ዳግማይ ናይ ቃልሲ መንፈስና ነሐድስ:: ኩሉ ደላይ ፍትሒ ግብራዊ ዝኾነ ስጉምቲ
ወሲዱ ነዚ ኩነታት መፍትሒ ከናድየሉ ጻውዒትና ነቕርብ::

ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ::

ስመድሃ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ

