
 

ግብረ-ሽበራዊ ጉጅሇ ዲዕሽ (ISIS) ኣብ ሉብያ:  ኣብ ልዕሉ ስዯተኛታት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን 

ንዜፈጸሞ ባርባራዊ ጃምሊዊ ቅትሇት ምኽንያት ብምግባር፡ ብኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ 

(ኤስዯሇ)     ዜወጸ ናይ ሓን መግሇጺ 

 ብ19 ሚያዜያ 2015 ኣብ ዜተፈነወ ናይ ዩ-ትዩብ ምስሊዊ መልእኽቲ፡ ኣብ ሉብያ ብዜርከብ ግብረ-ሽበራዊ 

ጉጅሇ ዲዕሽ ዜተፈጸመ ጃምሊዊ ጭፍጨፋ ዜሕብር፡ ጸረ-ሰብኣዊ ፍጡር ዜኾነ ሕሱም ትርኢት ተዒዙብና፡

፡ እዙ ንሕልና ዒሇምና ብሓፈሻ፡ ንህዜብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከኣ ብፍሊይ ሕሱም ድመየ፣ ጉሃየን 

ቖጠዏን ትርኢት ድማ፡ ኣብ ልዕሉቶም ኤርትራውያን ዜርከብዎም 28 ኢትዮጵያውያን ኣመንቲ ሃይማኖት 

ክርስትና (ስዯተኛታት) ዜተፈጸመ ስካሕክሕ ቅትሇት’ዩ፡፡ ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ 

(ኤስዯሇ)፡ ነዙ ኣረሜናዊ ፍጻሜ'ዙ ኣምሪሩ ብምኹናን፡ ዜተሰምዖ ዒሚቕ ሓን ይገልጽ፡፡  

እዙ ባርባራዊ ተግባር'ዙ፡ ዋሊ'ኳ በቲ ንነብሱ "እስሊማዊ መንግስቲ ዑራቕን ሶርያን (ዲዕሽ - ISIS)" ክብል 

ዜሰየመ ጥሩፍ ግብረ-ሽበራዊ እስሊማዊ ጉጅሇ ዜተፈጸመ ገበን ይኹን እንበር፡ እቲ ሒዜዎ ሎ እኩይ 

ዕሊማን ዜፍጽሞ ሎ ኣራዊታዊ ተግባራትን ግን፡ ንሃይማኖት እስልምናን መሇኮታዊ ትእዚዚቱን ፈጺሙ 

ዜጻረር ቀቢጸ-ተስፋዊ ተግባር'ዩ፡፡ ተኸተልቲ ሃይማኖታት ክርስትናን እስልምናን ክልቲኡ ኣሕዋት 

ህዜብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ብሓባር ተኸባቢሮም ምንባር፤ ኣብ ራህዋኦምን ጸበባኦምን ተዯጋጊፎም 

ናይ ምሕሊፍ ታሪኽ እንበር፡ ብዒይኒ ቅርሕንትን ጽልእን ተጠማሚቶም ዜተናቖቱለ ዚንታ ከቶ የብሎምን። 

ስሇዙ ድማ፡ ነዙ ጥሩፍ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅሇ ዲዕሽ፡ ኣብ ልዕሉ ስዯተኛታት ኢትዮጵያውያንን 

ኤርትራውያንን ምእመናን ክርስትና ዜፈጸሞ ኢ-ሰብኣዊ ገበን ክመዜን ከሎ፡ ኣብ ልዕሉ ክልቲኡ 

ሃይማኖታት ዜተፈጸመ ሕሱም ታሪኻዊ በዯልን፤ ኣመንቲ ክልቲኡ ሃይማኖታት ኣምሪሮም ዜኹንንዎን 

ምዃኑ፡ ኤስዯሇ፡ ኣጽኒዐ ይኣምን፡፡ 

ህዜብን መንግስትን ኢትዮጵያ፡ እዙ ሕዜን ፍጻመ'ዙ ምስ ኣጋጠመ ዜሃብዎ ምሊሽ፡ ከይጠቐስናዮ 

ክንሓልፍ ኣይንዯልን፡፡ ንሱ ድማ፡ ካብ ህዜባዊ፣ ሰብኣውን ዯሞክራስያውን ባህርያት ናይ'ቲ ሃኒጾሞ ሇዉ 

ስርዒት ዜብገስ፤ ንህዜቦም ብሓፈሻ፡ ግዲይ ናይ'ቲ ሓዯጋ ንዜኾኑ ዛጋታቶም ድማ ብፍሊይ ዜሃብዎም 

ግቡእ ዛግነታዊ ክብረት ዜምልከት'ዩ፡፡ እቲ መርድእ ምስ ተሰምዏ፡ መንግስቲ፡ ብኣፈኛኡ ኣቢለ፡ መሪር 

ሓኑ ዜገልጽ፤ ንህዜብን ንስድራ መወትን ጸናንዕ፤ ጉዲይ'ቶም ግዲያትን ካልኦት ስዯተኛታትን ዛጋታቱ 

ንዜከታተል ዱፕሎማስያዊ ማእከል ድማ መምርሒ ሂቡ፡፡ ብእኡ ጥራሕ ከይተሓጽረ፡ ንወከልቲ ህዜቢ 

(ሃገራዊ ባይቶኡ) ህጹጽ ኣኼባ ብምጽዋዕ፡ ብመሰረት'ቲ ሃገራዊ ቅዋሞም ዜፈቕዶ፡ ንክብረት ዛጋታቱን 

ንዜኽሪ ግዲያትን ክበሃል፡ ብሃገር ዯረጃ ንሰሇስተ ናይ ሓን መዒልታት ኣውጁ፡፡ ዯሞክራስያዊ 

መንግስቶም፡ ንቡር ገየሩሎም ክብረት ሂቡዎም ክብረት ይሃቦም፡፡  

ብሸነኽ ገባቲ መንግስቲ ህግዯፍ ከ?! ታሪኽ ዯጋጊሙ ይምስክሮ ከም ሎ፡ ሎሚ’ውን ከም ወትሩ፡ 

ቅጭጭ’ኳ ኣይበሎን፡፡ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ከሇዉ፡ ብኣርዐት ግደድ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ወፍሪ ባርነትን 



ብናይ ድሕረትን ድኽነትን ሓሇንጊ እናገረፈ፡ ንኩለ ዕድሊቶም ኣጸልሚቱ ክገዜኦም ጸኒሑ፡፡ መቑሕ 

ህግዯፋዊ ባርነት ሰይሮም ካብ ኢደ ምስ ወጹ ከኣ "ዯሓን ክንረኣኣይ ኢና" እናበሇ ካብ ምሕንሓን 

ኣዕሪፉ'ኳ ኣይፈልጥን፡፡ 

 ብግብሪ ከኣ፡- 

 መንእሰይ ኤርትራ መጻወቲ በዯዊን ኮይኑ፡ ኣካሊት ነብሱ (ኩሊሉቱ) ንመቀያየሪ ክውዕል ከሎ፡ ስርዒት 

ህግዯፍ ቀጭጭ ኢልዎ ኣይፈልጥን ጥራሕ ይኮነስ፡ ከም ናቱ ዒወት ገይሩ’ዩ ክቖጽሮ ጸኒሑን ሎን፡፡ 

ካብኡ ሓሉፉ’ውን፡ ካብቲ ዜካየድ ምስግጋር ዯቂ-ሰባት፡ ዶሊር ክቕርምን ክምእርርን ዜርከብ ሽፍታ 

መንግስቲ'ውን'ዩ፡፡ 

 

 ቅድሚ ዒመትን መንፈቕን ኣቢለ፡ ኣብ ዯሴት ሊምፔደሳ፡ ኣብ ልዕሉ 350 ኤርትራውያን ዛጋታትና እቲ 

ሰቅቕ ጃምሊዊ ህልቂት ክወርድ ከሎ፡ ገባቲ ስርዒት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ቅጭጭ ኣይበሎን፡፡ ከም ዛና 

ንምቕራቡ’ውን ተጸይፍዎ፡፡ ሬሳታት ዛጋታትካ ውሰድ ተባሂለ’ውን ዕጭ ሓንፈፍኩ ኢለ።  በቲ ሰቅቕ 

ትርኢት ዜሓነት ዒሇም ብሓፈሻ፡ ብፍሊይ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ነቲ ዕሇት፡ መዒልቲ ሓን ኣፍሪቃ 

ክኸውን ወሲኑ፡፡ ነውራም ስርዒት ህግዯፍ ግን ወይ’ከ ቅጭጭ! 

 

 ሕጂ ከኣ እንሆ፡ ትማል ብ19 ሚያዜያ 2015፡ ከባቢ 850 ስዯተኛታት ሒዚ ካብ ሉብያ ዜተበገሰት ጀልባ 

ምጥሓሊን፡ ካብኣቶም እቶም 350 ኤርትራውያን ምዃኖም ኣብ ዜንገረለ ሎ ሕሱም እዋን ብሓዯ ወገን፤ 

ጥሩፍ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅሇ ዲዕሽ፡ ብሕማቕ ኣቀታትሊ ካብ ህሇቖም 28 ኢትዮጵያውያን ክርስትያን 

ስዯተኛታት፡ እቶም ካብ 5-8 ዜኾኑ፡ ኤርትራውያን ምዃኖም ኣብ ዜንገረለ ሎ መርሪ ህሞት፡ ኣራዊታዊ 

ስርዒት ህግዯፍ ቅጭጭ ኣይበሎን፡፡ ብኣንጻሩ፡ ጓይልኡ ዜዒመረለ ክመስል ኣብ ዲንኬራ ውዑለ ክሓድር 

ንርእዮ ኣሇና፡፡ 

 

 ኣብ ሃገረ-የመን ተፈጢሩ ብሎ ህውከት ምክንያት፡ ናይ ብዘሓት ሃገራት ስዯተኛታት ብጅሆ ተታሒዝም 

ምህሊዎም ይፍሇጥ፡፡ ዲርጋ ኩሇን ሃገራት ዯሃይ ዜተመዚበለ ስዯተኛታተን ብምግባር፡ ብሰሊም ናብ ዒዶም 

ዜምሇሱለ ኩነታት ኣብ መዒራርዩለ ሇዉ እዋን፡ እቲ ብስቓይ ዛጋታቱ ዜሕጎስ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ 

ግን ቅጭጭ’ኳ ኣይበሎን፡፡ ዛጋታት ኤርትራ ዜረድኦም ስኢኖም፡ ኣብ መንጎ ሞትን ሕየትን ክሳቐዩ ከኣ 

ይርከቡ ኣሇዉ፡፡…… ወተ 

ስሇዙ ኤስዯሇ፡ "ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ፡ ድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆሊ ብዜብል እንስሳዊ መርሆ ዜምራሕ፡ 

ህልም ዜበሇ ዯመኛ ጸሊኢ ህዜቢ ኤርትራ ኮይኑ ዜገዜእ ሎ ናይ ራዕድን ሽበራን ስርዒት’ዩ" ክብል ከሎ 

ካብ ባዶ ተበጊሱ ኣይኮነን፡፡ ብኡ መጠን’ውን ስርዒት ህግዯፍን ጥሩፍ ጉጅሇ ዲዕሽን ፍልልዮም ናይ 

መልክዕ እንተይኮይኑ ኣብ ትሕዜቶ ፍልልይ የብሎምን፡፡ ፍልልዮም፡ ኣብ መልክዕ ውዯብኦምን ልዒልዎ 

ጭርሖን ጥራይ’ዩ፡፡ ኩለ ተግባራዊ ንጥፈታቶም ግን፡ ህልም ዜበለ ጸረ-ሰብኣዊ ፍጡርን ግብረ-ሽበራዊ 

ናይ ራዕዱ ሓይልታት’ዮም፡፡ ኣብ ህሊዌኦም ሰሊም፡ ልምዒት፡ ጥሙር  ብዘሕነታዊ ሓድነት ህዜብን 

ሃይማኖትን የሇን፡፡ ካብ ሱሮም ተማሕዮም ክድምሰሱ ሇዎም ሓይልታት ድማ'ዮም፡፡  



ንምጥቕሊል ዜኣኽል ኤስዯሇ፡ ነቶም ብግብረ-ሽበራዊ ጉጅሇ ዲዕሽን፤ ኣብ ማእከሊይ ባሕሪ ጋጠመ 

ህልቂትን ሂወቶም ዜሰኣኑ ስዯተኛታት መንግስተ-ሰማያት ከዋርሶም፤ ነቶም ብመሪር ሓን ተኾርምዮም 

ሇዉ ስድራ-ቤታት ከኣ ጽንዒት ክህቦም ይምነ፡፡  

 

     ዒወት ንፍትሓውን ዯሞክራስያውን ቃልሲ ህዜቢ ኤርትራ!! 

ውድቀት ንግብረ-ሽበራዊ ጉጅሇ ዲዑሽን ገባቲ ስርዒት ህግዯፍን     

                                     ቤት ጽሕፈት ዛናን ባህልን ኤስዯሇ 

                                        22 ሚያዜያ 2016 

 

 


