
ዏውደቒ ኬቧኣኑ ኤርትሢ 
ብ ገብሟዏስቀኴ ኧርእዒርያም 

 

ኣቶ ዯስፋጋብር ሃይኯ ደስዲ ይብሃኰ። ብዏቧሟት ፓስፖርቶም ኤርትሢ ምዃኖም ትሓቢሟ። ጏዲ 52 ዓዏት 

ኢዮም።ምስኦም ናይ ስጋ ኬምድና ኮነ ፍኴጠት የብኯይን ብኧይካ ኤሟትሢውነቶም ዓዶም ኮነ ኣውሢጃኦም  

ኣበይ ምዃኑ ኣይሯኴጦን ኢየ። ንጕዳዮም ክሯኴጥ ኬኸኣኴኩ ግን ከም ኣጋጣዑ ብዏንገዲ ኣብ ኖርጏይ  

ኬቕዏጡ ንጓኵም ኬሯኴጡ ቤዯቧብ እየ። 

እክም ቧብኣይ ብዏንገዲ ዸባ ደቡብ ቨዳን ኣቢኵም ብናይ ኢትዮጵያ ነፋሡት ኣብ ኬሓኯሯ ዓዏት ጏርሒ 

ጥቅምዱ 2015 ንበኴዸም ኣትዮም። ከምዱ ኩኰ ቧብ ኬገብሮ ከኣ ኣብ ዒዕርፎ ነሯርዱ በኴዸም ኢዶም 

ሂቦም።ዏንግስዱ በኴዸም ንሕቶ ፖኯዱካ ዑቕባኦም ስኯኬነጸጎ ግን ክጥሟከ ዯጏቩኑኵም።እንዯዀነ ዏንግስዱ 

በኴዸም ኣብኩ እጒን’ኩ ንኤርትሢ ንሃገሠ ምጥሢኬ ብቧብኣ ዏቧኲት ዯጣበቕዱ ኮነ ብዓኯምኯኻ ኣሟኣእያ 

ቅቡኴ ኰይኑ ኣይሟኸቦን። 

ብድኳቶም ንኽጥሟከን ጏሟቐት ክፍርዐን ዯሓዱቶም ስኯኧይሯቐዱ ከኣ ኣብ በኴዸም በቶም ናይ ጸጥዲ 

ጏትሃደሢት እኩ ኧይብሃኴ ምቕጥቃጥን ግፍዕን ከም ኬጏሟዶምን ነዯን ኬነበርኦም ገንኧብ የሕዲጎም ከም 

ኧጋፍዕዎምን እውን ዯሓቢሠ። ይኹንእምበር ኩኰ ሞት ኢዩ ብዒኯት ኣብኡ ክሞደ ስኯኬዏሟጹ ንኽጥሟከ 

ፍቓደኛ ኣይነበሠን። ኣብ ዏጏዳእዲ ግን ዏንግስዱ በኴዸም ሓደ ጥበብ ምሂከ።ንቨ ከኣ ምስ ናይ ዏንገዲ 

ኣየር ኢትዮጵያ ስምምዕ  ምግባር እዩ።ቀደም ንበኴዸም ክኣትጐ ከኯጐ ብናይ ኢትዮጵያ ነፋሡት ስኯኬነበሟ ናይ 

ኢትዮጵያ ዏንገዲ ኣየር ንናይ በኴዸም ናይ ኢዑግሟሽን ስሢሕ ብምውቪድ ምስ ዏንግስዱ በኴዸም 

ብምስምዒዕ ቪኪ የብኵም፡ ድኳቶም ኣይኮነ፡ ብጻዕዳ ጏሟቐት ካብ በኴዸም ኣውጺኡ ብዕኯት 2 ኯካዱት 

2016 ንኣዲስኣበባ ብምውቪድ ሓንቪብ ንኤርትሢ ሓንቪብ ንዸባ ደቡብ ቨዳን ሓንቪእ ንዩጋንዳ ክንዏኴቧካ 

ክንጥርኧካ ኢና እናበኰን እናሯሢርሑን ኣብ ዒዕርፎ ነሯርዱ ኢትዮጵያ ቦኳ ዳጕኑዎም ኣብ ሓጺን ዏንበር 

እናደቀቨ ኣብ ስቓይ ይርከቡ። 

ዏንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብኧይ ሕጊን ብኧይ ቪኪን ኬኾነ ቧብ ከይጽዕን ኣቐዲዐ ክጏስዶም ኬነበሮ   

ጥንቃቐዲት ኔሮም እዮም።ኣቶ ዯቪፋጋብር ሃይኯ ደስዲ ግን ካብ ነፋሡት ዏንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ 

ቤኴጅም ካብ ኬኣዯጐኰን ዑቕባ  ካብ ኬሓዯደኰን ካብ ጏርሒ ጥቅምዱ 2015 ዷዑሠ ቀጥዲ ዯሓዲትነት 

ብኪዕባኦም ክጏስዱ ኬግብኦም ዏንግስዱ ቤኴጅም እንበር ዏንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይኮነን። እንዯኾነ ዏንገዲ 

ኣየር ኢትዮጵያብ 2 ኯካዱት2016 ብኧይድኴየት ናይ ኣቶ ዯስፋጋብር ሃይኯ ደስዲ፡ ብኧይ ፓስፖርትን ቪኪን 

ብጻዕዳ ጏሟቐት ከም ገበነኛ ኢዶም ትኣቩሮም ናብ ዏንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዯጻዒኖም።እዱ ኣብ ሞንጎ 

ዏንግስዱ ቤኴጅምን ዏንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኬዯኣትጏ ስምምዕ ንኣቶ ዯስፋጋብር ሃይኯ ደስዲ ኣብ ዸባ፡

ደቡብ ቨዳን ጏቩድካ ምድርባይ እዩ ኔሠ። 



እክም ቧብኣይ ግን ንዸባ ከይምኯቨ ደቡብ ቨዳና ኣይኮኑን። ዏንግስዱ ደቡብ ቨዳን ንኽበኵም እውን 

ኧዲዒምን ውሕስነት የኴቦን። ንኢትዮጵያ ክኸዱ እውን ኢትዮጵያ ኣይኰኑን፡ ጏይ ካብኢትዮጵያ ኣይዏጹን። 

ንኤርትሢ ከይከዱ ከኣ  ንህይጏቶም ስኯኬሯርሑን ብቧንኩ ድዒ ኣብ ቤኴጅም ዕቝባ ስኯኬሓዯደን እኩውን 

ኬከኣኴ ምርጫ ኣይኮነን። ናይክም ቧብኣይ ዕድኴ ከኣ ኣኬዩ ኬገርምን ኧሕኬንን ኢዩ። ንናይ በኴዸም 

ኢዑግሟሽን ከሓጕስ ዏንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብኴ ኴዕ እክም ንጹህ ኤርትሢ ኬጏስዶ ስጕምዱ ከኣ 

ብጣዕዑ ኧሕኬንእዩ። 

ኣብ ዏጏዳእዲ ከኣ ዏንግስዱ ኢትዮጵያ ነኩ ብዏንገዲ ኣየሠ ኬዯገበሟ ጌጋ ኣስዯብሂኰ ነክም ዯጏጺዖም ኧኯው 

ቧብ ናብዱ ኬነበሠዎ ናብ ቤኴጅም ክዏኴሶም፡ ጏይ ድዒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኬርከብ ናይ ስደዯኛዲት ኬሕግኬ 

ዒሕበር UNHCR ከሟክቦም እዲ ኣብ ኖርጏይ ትቕዏጥ ጓኵም ደጋጊዒ ከም ኬሓዯዯት ትገኴጽ። ሕቶኣ 

ስኯኧይቧኯጣ ግን እኪ  ኣብ ስደት ኧኲ ዏንእቧይ ጓኵም ብኪዕባ ኣቡኣ እኬያ ዯሻቂኲ ኯይትን ዏዓኴትን ክትበኪ 

ትርከብ ኣኲ እሞ ዏንግስዱ ኢትዮጵያ ነኩ ጓኵም ኣቕሡባቶ ኧኲ ጠኯብ ንከዒኴኡኲን ብዓይኒ ቧብኣር ርሕሢሄ 

ኩኰ ካብኦም ኬድኯ ሓገኬ ክገብሠኲን ሞሢኲውን ሕኴናውን ግዴዲ ኣኯዎም። ከምኡ’ውን ነኩ ናይክም ውጹዕ 

ኤርትሢ ኣቦ  ዯገንኩቡ ክሕግኬን ዏፍትሒ ሓቪባት ከካፍኴን ኬኽእኴ ቧብ እንዯኴዩ እውን በዱ ኧኵ 

ዏንገዲ ዒዕከናት ካና ኤርትሢውያን ኬከኣኵ  ከበርክት ጓኵም ብጥብቂ ትኴምን። 

ገብሟዏስቀኴ ኧርእዒርያም 

 


