
  

    ዳግማይ ዝዓበየ ህልቂት መንእሰያት-ኣብ ማእከላይ ባሕሪ! 

    

ኣብ’ዚ ቅንያት’ዚ ህዝቢ ዓለምz ብlላይ ድማ ኤርትራውያን በቲ ኣብ Eቃ ደሴት ላምoዱሳ-ኢCልያ ብባርዕ ሓዊ ዝዓነወት 

ጃልባz ህይወቶም ክድሕኑ 94 ሰባትz ቆልዓ-ሰበይቲ ዝርከብዎም  መንእስያት ኣብ ባሕሪ ምEሓሎም መርድእ ሰሚዑ ኣሎ{  

እታ ካብ ዓቅማ ንላዕሊz ኣስታት 500 ኣlሪቃውያን  ]ዒና ካብ ገማግም  ሃገር ሊብያ እተበገሰት ዘይሕግዊት መመላለሲት 

ጃልባz ማእከላይ ባሕሪ ሰንBቃ ናብ ኤውሮS ከተሳግርምz ሓደ ኪሎመትር ርሕቀት ኣብ Kl ደሴት ክትበ]ሕ 

(Lampedusa) 

  

           

           Photo Reuter 

ዘጋ@መ ሓደጋ z ው]ኢት ናይ’ቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን መንእሰያት ዝቀንዐ ተ[ባኢ ናይ lልሰት ስጉምቲ ምዃኑz 

ብቀ[ሊ ክlXም ዝXንሐz እቅረ ዘይበሃሎ ናይ ዘበንና ዝለዓለ ገበንንz ጃምላዊ ግህሰት ወዲ-ሰብ ኮይኑz እዛ ብሓሶትን 

ምድንግራትን ዝXመምት ዓለም| ነዚ  ዝደጋገም ዘሎ በድል ክሕድሳ ምርእይ ንባዕሉ ናይ ሓዘን ሓዘን ኢዩ{ 

“ሓደ ሰብ ረስኒ ሓሚሙ ናብ gዋሲ ሓኪም ምስ ከደz እቲ ሓኪም ናይ’ቲ ብረስኒ እተ@ቅዐ ሓገዝ ዝደሊ ሕሙምz ቅድሚ 

መዐገሲ ረስኒz ነቲ ረስኒ መንስአ ዝኾነ @ንቂ z መርሚሩ ምስ ዝgልE Eራይ እዩ መሰረታዊ lወሳ ክህብ ዝኽእል{ ነዚ 

ምስዘይገብርz ነቲ ረስኒ Eራይ ክlውስ ወይ ከዐግስ ምስ ዝlትን ግን ነቲ ሕሙም ከሕውዮ ኢልካ ክሕሰብ ዘይከኣል ኢዩ” 



 ኮይኑ ድማ ነዚ ኣብ’ዚ ውሽB’ዚ ክልተ ዓመታት ዘጋEም ዘሎ ዘሕዝን ዓበይቲ l[መz እቲ ቀንዲ @ንቁz ነቲ ኣብ ልዕሊ 

ኤርትራውያን መንእሰያት ቀኒዑ ዘሎ ኩናትz ብቀንዱ ንና]ነት ኤርትራ ምኹላl| ነቲ ^ር ሃገር ተሰኪሙ ዝምክት ዘሎ 

ሓይሊ ብመደብ ክበታተን ዝግበር ዘሎ ውዲት ተኣሪሙz መዕለቢ ከይተገብረሉ|  ዝተባህለ እንተተባህለz ዝተዘርበ 

እንተተዘርበz ከም’ዚ ዓይነት l[መ ከቋር] ኢልካ ዘይሕሰብዩ ኢዩ{ 

  እቶም ነዚ  ኢ-ሰብኣዊ ስትራተጂ’ዚ ዝቀለሙ ኣካላትz “ኤርትራ መሬታን ባሕራን ኣብ lረ-ከርሳ ዘሎ ማዕድናትን ሃብትን 

ድኣምበር| ህዝባ ኣየድልየናን ኢዩ” ኢሎም  ኣንጊሆም ዘንቀደ በደልትና| ሕጂ እውን ተገላቢFሽ| ዘዝገደደ ዘደንYን 

ተግባራቶም ከይሓgሩ ክነግሩናz በቲ ዘሕዝን ህልቂት ክወራዘዩን ክማ[ደቁንz ዘረባታት ከXባብቑ ክትሰምዕ ከለኻz እቲ ኣብ 

ልዕሊ ወዲ ኣዳም ዘለዎም lሉይ ‘’ሓለjን ልዕልነትን’’| @@ው ዘይብል ብድዐን ንዕቀትን መመሊሱ ይኸብደካ{ 

   

       

ድሮ ነቲ ዛንታታት ወይ ነቲ ወረታትz ቀመማትን መማቅርትን ምዳምቅትን  መዋዓዊዒ ክሓዋውስሉ እርኣዩ ኣለዉz እቲ 

ቁ]ሪz ናይ ዝሞቱ ኤርትራውያን| ኣሃዛት ክድመሮን ክረብሕን ጀሚሩ ኣሎ{ መመኽነይታታትን g@ራዊ ክልሰ-ሓሳባትንz 

ኣብ ከም’ዚ ሓደጋ ክውድቁ ዘገደዶምz ምስ’ቲ ኣቀድም ኣቢሎም ወዚmሞ (ጀማሚሮሞ) ዝXንሑ ክስታት ኣዋሃሂዶምz 

ንኻልእ ናይ uለቲካ ሓሸውየን ዕንክሊላትን እጅግኦም ክስብስቡ ክንርኢ ዘገርም ኣይክኸውንን ኢዩ{ ልማዶምን @ባያቶምን  

ስለ ዝኾነzz 

  እዚ መዕለቢ ዘይተረኽቦ በደልz መንግስቲ ኤርትራz ዓመት እገብር ነዚ ናይ መንእሰያትና lልሰት ዝምውልዎንz ካብ 

ጎረባብቲ ሃገራት| ብስም  ስደተኛትታት መዐስከራትን ካምቦታት ብምድኳን| ነቲ ዋሕዚ ከጋድድኦ ዝXንሓን ዘለዋን 

ኣህጉራውያን ትካላት| ነቲ ዝl]ምኦ ዘለዋ ዘይሕጋዊ ንEgታትz ሓደ ነ[ ዘይሻራዊ ኣካልz ብውድብ ሕቡራት ሃገራት 

ተመዚዙ ወይ ክቀውም እሞz ነቲ ሓቂ ክምርምር ዝቀረበ Eርዓንz ዋን [ሓi ዝግባእ ስጉምቲ ከምዘይወሰደ እlለE{ 



ትማሊ ኣብ’ዚ  መበል 68 መጋባእያ ውዱብ ሃገራት ዓለም እተቃናዓሉ ኣጋCሚz ወ[ኢ ሚኒስተር ሃገራ ኤርትራ ኣEቢቁ 

ሻቅሎቱ ኣነZሩ{ ብlላይ ነዚ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላትz እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣትሪሩ ከምዝተዛራረበሉ እlለE{  

 ካብ’ዚ ሓሊh| መንግስቲ ኤርትራ ብዓቅሙ ከይተሓለለz ምስ ሓደ- ሓደ ሃገራት በይናዊኣ ርክባት እናገበረ ነዚ ሓደገኛ 

ኩነታት መግትኢ ክግበረሉ ተስj ዝህብ ኣንgታት ከሰላስል Xኒሑ ኣሎzz 

  ልዕሊ ኹሉ ግንz ንኤትራውያን መንእስያት ልዕሊ ህዝቦምን መንግስቶምን ዝሓልየሎም ከምዘየሎz ኣXቢቅና ንgልEz 

ይብዝሑ-ይውሓዱ በቲ እተረኽበ ዘይተደልየ ዘሕዝን l[ሜ| ህዝብን መንግስትን ኣዝዩ ከምዝሓዝን ዘተሓታትት ኣይኮነን{ 

ከመይ’ሲ እዚ መንግስቲ’ዚ ዝሓደገ ሓዲጉz ነዛ እንብህጋ ናይ ]ባሕ ኤርትራz ብብቅዓትን ብብስለትንz ሃገር ክመርሑን 

ክኣልዩz ሕድሪ ስውኣትና ኣ]ኒዖም እናተኻላኸሉ  ዘልምዑz ብቁዓቱ ተካእቲ ክምልምል| ]ሬቱ ዝተሓለወ ትምህርትን 

lል@ትን ኣስኒቁ ዝምልምል ዝኹስኩስ መንግስቲ ምዃኑ ብግብሪ ዘመስከረ ኮይኑz እቶም ነዚ ]ቡቕ’ዚ ክርእዩ ዘይደልዩ 

ከኣ| ካብ መገድና ክኣልዩናz ዘ[ወድዎ መgን@ርያ ምዃኑ እውን ክዝንጋዕ ኣይግባእን{ 

 ንሕና ከም ኤርትራውያን ዜጋታታት ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ሃገራት ወ[ኢ እንርከብz ነዚ ብቀ[ሊ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና 

ተደጋጊሙ ዝወርድን ዝlXምን ዘሎ ግlዕን በደልን| @@ው ክብል ገድብ ክግበረሉ| ንብርሰት መንእሰያት ኤርትራውያን| 

ከም ጂኦ-uለቲካዊ መሳርሕን| ንዓምZ ኣጀንዳ መገዲ ዝXርግ ኣመት ተ[ባእቲ|  ናዕቢታት ከተሳውርን| ቅልውላው 

ከተማሓድር ዝግበር ዘሎ መናውራ| ብንቅሓት ክንምክቶ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዝደናድነና ዘሎ ብድሆ ኢዩ{ 

 ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዳይ ንምlታሕ| መደብ ስራሕ ክንስእል |ዝMበE ስጉምትታት ክንወስድ| መሳርዕና ከነስተኻኽል| 

መኸተና ከነሐይል| እሕግዝ ዝብሎ ሓሳባት ኩላትና| ኣስዒበ ነEብታት ክዝርዝር| ክንነEgለን እላቦ|-   

1z ብመጀመርያ| ነቲ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ዝቆመ ኣህግራዊ ዳኛ ዝሃቦ ውሳነ “ባድመ ላኣላዊ መሬት ኤርትራ ምዃኑ እተበ]ሐ 

ብይን” እተን ኣውሓስቲ ዝበሃል ኣህግራዊያን ውድባት| ነቲ ተጎቢA ዘሎ መሬትና| ነቲ ዓንዳሪ ስርዓት| ብሕግን ስርዓት ተማእዚዙ{ 

ብዘይ ቅድመ-ኩነት ክለቅቕ ከገድዳ{ እታ ነዚ ጉዳይ እዚ መዕXዊ ከይረክብ ከም ጅሆ ሒዝዎ ዘሎ| ምምሕዳር ዋሽንግቶን ዲሲ| ነቲ 

መንስዕ ኩሉ ዞባዊ ዕግርግራት ኮይኑ ዘሎ ዓሚሎም| መዋልን ኣዋjርን ናይ ግብረ-ሽብርተኝነት ስርዓት (ወያነ) ድiኢት ክትገብረን| 

ካብ’ዚ ኣዕናዊ Xወታታት ክቁ@ብ ከገድዱ [ዊዕትና ምብርታዕ| 

2| ነቲ ብዘይ ሓደ መርትዖን MብEታትን| ኣብ ልዕሊ ሃገርና እተስገደደ ዓማZ ማዕቀብ ብዘይ ውዓል ሕደር ክስረዝ| ኤርትራ ከም 

ኩለን ብሕግን ኣሁራዊ ውዕላት ኣኽቢራ እትካየድ ሃገር| ካብ ማሕበረ-ሰብ ዓለም እትረኽቦ መማዕበል tሮጅክትታት ለቓሓት ኮነ 

ደገjት| ናይ ንግዲ ውዕላትን ኢንቨስትመንትን ከምዝደለየቶ ክትንቃሳቀስ ዘኽእል ነ[ መገዲ ክትረክብ ምሕዳግን መሰላ ክሕሎ 

ምሕላቅ| 

3| ነቲ ብመደብ ብቀ[ሊ ኮነ ኢልካ| ሓደ ክሲ ክብርዕን| ካልእ ከም መተካእታ ተደራቢ ክሲን Xለምን እናንቀልካ ዝገብር ዘሎ 

መወዳእታ ዘብሉ| ዘይlትሓዊ ዘመተ @@ው ክብልን| ነዚ ሕጂ ብምስምስ ሰብኣዊ lልሰት ዝቃነ ዘሎ ሓድሽ መሰል Xወታን  

ዕንኪሊል| ብትሪ ክንምክቶን ከነቃልዖን ሓይልና ዳግም ምውዳብ|… 

4z ነዞም ካብ ምዉቅ ስድራ-ቤታዊ ሓልዮት ትስhው መ[እን እናተመን@ሉ| ሃ] ኢሎም ክ@lኡ| ኣብ ልዕሊኦም ዝዘንብ  ዘሎ 

tሮrጋንዳ መናlሕ| ከበርዕን ኣብ ኣተሓሳስባ ኣረኣእያን መንእሰያት| ንቅሓቶም ዘበርኽ ስነ-lል@ታዊ  ኣስተምህሮ ንምሃብ ዝሕግዝ| 

ብመደብን ስሩዕ ኣገባብን| መነቃቅሕን ሓበሬታታት ከም ዝረኽቡ ም]ዓር| ነዚ ኣስተዋ]ኦ ዝህቡ ኣካላትን ኪኢላታትን ክ@ራነh 

ም]ዓርን ምውዳብን| 



5| ብተውሳኺ ነዞም| ኣብ lቀዶ ሃገራት ምስ ዝተgላለያ  ስም ለበስ ‘ግብረ-ሰናይ ማሕበራት’ ‘ተሓለቅቲ ሰብኣዊ መሰላት’ ወዘተ ዝብላ 

ውድባት| ተለBmም| ትርlርራl እናለቀሙ መናገድን መናበርን ዝኾኑ ባእታታት ‘ኤርትራውያን’ ካብ’ዚ ዘንሕዝን l[መ uለቲካዊ 

ተዋስኦታት ክሰርሑ ክምዝምዝዎ ከም ስራሕ ሒዞሞ ዘለው ናይ ገበን ወlሪ| መንነቶምን ተግባራቶም ምቅላዕ| ሕጋዊ ስጉምቲ 

ዝውሰደሉ መገድታት ምንዳይ| ኣብ’ዚ ገበናዊ ሰኪዔት ናታቶም ተራ ዓቢን ተሓተትን ምኻኖም ምኽሻሕ| ንተግባራቶም ድማ ምስናድ| 

6|  ነዞም መልእከ ሞት ዝኾኑ ኤውሮSውያን| ብXለምቲ ኣlሪቃውያን ዘይግደሱ…ክነሶም ‘ሕልቅና’ ዝሃቦም ዘይብሎም ኣብ ልዕሊ 

ኣlሪቃ ውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ዓመ[ት| ብስም ሰብኣዊ ምትእትታው| ወታህደራዊ ዕንደራን| ቅልውላዋት gBርካ ኣብ መወዳእትኡ| 

ንኣህጉር ኣlሪቃ ቀቲልካ| ነቲ ብቅልውላው ዘንቆልቁል ዘሎ ቁ@ብአን ንክlውሳን ከሕውያ ድኣ እምበር| ሓልዮት ከምዘይኮነ| ናይ 

ትማሊ ህያው ታሪኽ ምስክር ስለዝኾነ| ነዚ ጉዳይ ንምክልኻል ምስ ካልኦት ግዱሳት ኣlሪቃውያን| ብሓባር እንሰርሓሉ መደባት 

ዳህሳስ ምብርባር| 

7z ወለድን ኣሕዋት| ኣሕዋትን ኣብ ውሽEን ኣብ ደገን| ኣብ’ዚ ናይ lልሰት መንእሰያትና ብዘይlላE| እንወስዶ| ንሕግዝ ዘለና 

እናመሰለና| እንገብሮ ኣሉታዊ ኣስተዋ]ኦ ድማ ካልእይ ግምት ክንገብረሉ| ምእንቲ ድሕነቶም | ዘይተቆ@በ መተሃዳድኢ ምዕዶን 

ምኽርን ተስjን ክንህቦም| ብመደብ ክስርሓሉን ክድgኣሉን ጎስጓስ ምግባር{ ህይወት ኩቡር ብገንዝብ ስለ ዘይትመን| ሰብ ህይወቱ 

ዓቂቡ ብEዕና እንተXኒሑ ብዙሕ ]ቡቅ ነገር ክረክብን ክገብርን ከም ዝኽእል ዓቅሊ ምግባር| ኣትሪርካ ብዘይምሕላል ምቅላስ{ 

ምእንቲ ዘይትድgር ኤርትራ ከነረጋግ] መንእስያትና ክነብሩን{  

እዚ ዘስካሕክሕ l[መን ቃንዛንz ከም ሓድሽ l[መን ዜናን ክቃላሕz ክትሰምዕ ኣዝዩ ዘስደምም’ዩ{ ክልተ ዓመት ይገብር ኣስታት 375 

መንእሰያት ብተመሳሳሊ ሓደጋ ህይወቶም ከምዝሓለh ዝተረስዐ ዝመስል ኣቀራርባ ኢዩ{ 

ስለዚ| ኣብ ከክንዲ ነኒዝተቀልቀለ l[ሜታት| መምስመX ምዕዝማዛም| ነቲ ጉዳይ ብዕምቆት ሓባራዊ መረዳእታን መደብን 

ሓንZ]ካ| ሓያል EምEም ምክያድ| ሓደን እንኮን መገዲ ምዃኑ{ ዳግማይ ተበግሶ ንሓያል መኸተ ንበገስ{ 

ተረl-መረl ናይ’ዞም Eዕና ዘይብሎም ኣካላት ዘቋላምY ባእታታት| በቲ ድኹም ሕልኖኦም ዘዝተባህለ ዝገግሙ| 

ንዘረባታቶም ከየስተባሃልና ሓቀኛ ሓልየታዊን ሓላlነታውን ተራና  ን[ወት{ 

ንስድራ መወቲ ]ንዓት ይሃቦም{ ነቶም ካብ’ዚ ሓደጋ  ዝተረh መንእሰያት ድማ ሰላምን ]ቡቅ ዕድል እምነየሎም{ 

ዓወት ንሓjሽ ህዝቢ!  

ተወልደ ብእምነት| 

6 መስከረም 2013 

 

 

 


