ነበርቲ ከተማ ኪችነርን ከባቢኣን /ካናዳ/
ንግዳያት ላምፐዱሳ ዘኪሩ
ዕለት 13 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም. ካብ ሰዓት ሽዱሽተ ክሳብ ሰዓት ሸውዓተ ኣጋ
ምሸት፣ ኣብ ቪክቶሪያ ፓርክ ልዕሊ 70 ነበርቲ ከተማ ኪችነርን ከባቢኣን ንግዳያት ላምፐዱሳ
ሽምዓታት ብምውላዕን ኣሰቃቒ ስእልታት ግዳያት ብምዝርጋሕን ብክብ ዝበለ ኣገባብ
ዘኪሮም።
እዚ ብመንእሰያት ደለይቲ ፍትሒ
ከተማ ኪችነርን ከባቢኣን ዝተወደበ ናይ
ዝኽሪ
ምሸት፣
ዓበይቲን
ንኣሽቱን
ከምኡ’ውን
ብዙሓት
መንእሰያት
ዝተኻፈልዎ ኣጋጣሚ ኢዩ ነይሩ።
ኣብቲ ብዝኽሪ ናይ ሕልና ጸሎት
ንግዳያት ላምፐዱሳ ዝተኸፍተ ርክብ፣
ነቲ ኣብ ደሴት ኢጣልያ ተረኺቡ ዘሎ ኣሰቃቒ ሞት ዘንጸባርቕ ጽሑፋት፣ ግጥሚታትን
መደረታትን ቀሪቡ። ብዝሒ ግዳያት ሞት ባሕሪ መዲተራንያን ክሳብ’ቲ እዋን እቲ 359 ከም
ዝበጽሐን ቁጽሪ ምዉታት ገና መመሊሱ ይውስኽ ከም ዘሎን ተሓቢሩ። ከምቲ ብማዕከናት
ዜና ዝተሰምዐ፣ ብዙሓት ስድራ ቤታት ብዘይ ሓድጊ ከም ዝጸነታ፤ ከምኡ’ውን ሓንቲ
ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ ኣብቲ እዋን ሓደጋ ከም ዝሓረሰትን ንሳን እቲ/እታ ዕሸልን
ብምዉታቶም ካብ ባሕሪ ከም ዝወጽኡን ተነጊሩ።
ህዝቢ ኤርትራ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዳግማይ ጥፍኣት ንምድሓን ነፍስ-ወከፍ ዜጋ
ካብዛ ዕለት እዚኣ ኣትሒዙ ኣብ ገገዝኡ ኮይኑ ክሓስብ ከም ዝግባእ መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ጠንቂ ስደትን ሞትን ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ከይተፈትሐ ከኣ ካብ ዳግማይ ሞትን ብኽያትን
ክንናገፍ ከም ዘይንኽእል ብስሙር ድምጺ ተዘሪቡሉ። በዚ ንምድረ-ሰማይ ዘንቀጥቀጠ
መርድእ፣ ሎሚ ኣብ መላእ ኤርትራ ናይ ሓዘን ዳሳት ተተኺሉ ኣሎ። መን የጸናንዕ! መን’ከ
ይጸናናዕ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ተሃዋሲ ግዜ፣ ለውጢ ንምምጻእ ብሓባር ምቅላስ እቲ እንኮ
መፍትሒ ምዃኑ ተዘሪቡሉ።
ሃገር እንተጠፊኣ ገዛን ንብረትን ክህሉ ከም ዘይክእል፣ እቶም ብዝተፈላለየ
ረብሓታት ምስ ስርዓት ህግደፍ ተጠናኒጎም ዘለዉ ልቢ ከዕብዩ ከም ዝግባእ፣ ነቲ ህዝቢ
ዘጥፍእ ዘሎ መንግስቲ መሮር ድማ ዓገብ ክብልዎን ምስ ህዝቦም ንክጽንበሩን መዘኻኸሪ
ቀሪቡ። ኢሳይያስ ዝኽተሎ ሜላ ካብቲ ‘ኤርትራ መሬታ’ምበር ህዝባስ ኣየድልየንን ኢዩ’
ዝበሎ እምበራጦር ሃይለስላሰ ከም ዘይፍለ፣ እዚ መመሊሱ ዝወስዶ ዘሎ ኣጽናቲ ስጉምቲ
ንባዕሉ ምስክር ምዃኑ ተገሊጹ።

ኣብ ኤርትራ ፍትሒ እንተዝህሉ፣ ኣብ ኤርትራ ሕጊ እንተዝነብር፣ ህዝብና ብሰላም
እትብላዕ ቁራስ እንጀራ እንተዝረክብ፣ ምስ ካልኦት ጎረባብትና ሃገራት ብምዝማድ ከኣ ከም
ንቡር ማይ፣ መድሃኒትን መብራህቲን እንተዝረክብ ንስደት ኣይምበሃጎን። እዚ ህዝቢ’ዚ
እናረኣየ ናብ ሞት ዝኣትወሉ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ስርዓት ህግደፍ ስለዝኾነ፣ ኩሉ ኤርትራ
ትብጽሓኒ ኢያ ዝብል ዜጋ ብስሙር ድምጺ ንክቃለስ ጻውዒት ቀሪቡ።
ህዝቢ ኤርትራ ስለ ናጽነትን ሓርነትን ልዕሊ 65 ብሉጻት ደቁ ከፊሉ ከብቅዕ፣ ከምዚ
ዝኣመሰለ መሰክሕ ንክረክብ መስደምም ምዃኑ፤ ስለዚ ብዘይካ ዝኸፈልካ ከፊልካ ነቲ ከም
መንሽሮ ህዝቢ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ኢሳይያስ ካብ ስልጣኑ ምኽንባል ካልእ መፍትሒ ከም
ዘየልቦ ተዘሪቡሉ።

ደበሳ ኢዮብ ንህዝቢ ኤርትራ
ነበርቲ ኪችነርን ከባቢኣን
ካናዳ

