
         መግለጺ ሓዘን ኤርትራውያን ነባሮ ከለንን ከባቢኣን        
ንግዳይ ባሕሪ ንዝኾኑ ዜጋታትና

ኤርትራውያን  ነባሮ  ከለንን  ከባቢኣን  ብምኽንያት  ኣብ  3 ተ ጥቅምቲ 2013  ኣብ  ስችሊያ  
ባሕሪ   መዲትራንያን  (ደሴት ላምፐዱሳ )   ብቐጻሊ  ኣብ'ዚ ክልተ   መዓልቲ   ኣብ  ማእከላይ 
ባሕሪ  ብዘጋጠመ  ሓደጋ  ምጥሓል  መርከብ  ኣብ  ባሕሪ  ጥሒሎም  ህይወቶም ናይ ዝሓለፉ  
ክቡራት ኤርትራውያን  ዜጋታት ፡ መሪር ሓዘን  ተኻፈልቲ  ብምዃን ብሓባር  ንምሕዛንን    
ብሰምበት ዕለት 13.10.13 "ደም  መንእሰያትና  ብኸንቱ  ኣይጠፍእን'ዩ ፡ ውዲት  ባዕዳውያን 
ብመኸተና ሓድነትና  ክንስዒሮ ኢና !" ኣብ ትሕቲ   ዝብል ቴማ  ብማሕበረኮም  ከለንን  ከባቢኣን  
ተዳለወ  ናይ ሓዘን ስነ ስርዓት ኣካይዶም።

ኣቦ መንበር  ማ/ኮም  ከለን ኣቶ  እድሪስ  ኣሕመድ  መደብ  ብዝኽሪ  ሰማእታት  ብድሕሪ 
ምኽፋት  ነቲ ኩነታት ኣመልኪቱ  ኣብ ዘቕረቦ  ቃል  ምጽንናዕ  ወዲ  ሰብ  ናብርኡ 
ንምምሕያሽ    ክብል   ኣብ   ዘካይዶም  ምንቅስቓሳት ፡  ከጋጥሙ  ይኽእሉ'ዮም  
ኢሉ   ዝኣመነሎም ፡  ዝተጸብዮምን   ዘይተጸበየምን  ፍጻሜታት  ክበጽሕዎ  ከለዉ ፡ 
እቶም  ዘጋጠሞም  ሽግራት መኪቶም ናብ ራህዋን ቅሳነትን  ዝበጽሑ ድማ ነቲ ዘጋጠሞም 
እናስተንተኑ  ምስ  ዝተጸንብርዎ   ሕብረተሰብ ተወሃሂዶም ፤ ኣብ  ማሕበራዊ  ህይወት ይሳትፉ። 
እቶም  ብዝወረዶም  ኩነታት ዝተሰነፉ  ብኣዝዮም ከበድቲን ሓደገኛታትን ንሓድጋ ቅሉዓት  ዝኾኑ 
መስርሕ መሰጋገሪ  ከምዚ ወሪዱ ዘሎ ኣብ ጉዕዞ  ባሕሪን  መሬትን  ኣደዳ ሞትን  ዘይበልዩ  
ሕማማትን  ህይወት  ክቡራት  ዜጋታትና  ብትደጋጋሚ  ብጅምላ ዝሃልቅሉ    ኮይኑ'ሎ።  
ኣብዚ ጅምላዊ  ናይ ሞት ሓደጋ ቀዳማይ ተጠቅዓይ መንእሰይ ብምዃኑ  ድርብ ሓዘን ኮይኑና 
ይርከብ ኣሎ። 

ቀጺሉ ኣብዚ ኣብ ላምፐዱሳ ኢጣልያ ህይወት ኣማኢት ኤርትራውያን  ዝቐዘፈ ሓደጋ ጃልባ፡
1- ማሕበረሰብ ዓለም ህጹጽ ቆላሕታ ንኽገብረሉ ንጽውዕ ፤ 
2- ዘይሕጋዊን ዘይንቡርን ስግረ-ዶብ ብቅጽበት ደው ክብልን  ብፍላይ ኢጣልያን   ሊብያን ንማያዊ 
  ዶባተን ጽኑዕ ምክትታል ክገብራሉ  ንጠልብ  ፤ 
3- ብዓመጽትን ስሱዓትን ዘይሕጋዊያን ነጋዶ  ውሕስነት ዘይብሉ ዘይሕጋዊ  ናብ ሞትን ሓደጋን ዘቃልዕ 
ዘሎ ብጀላብ ዝግበር ምስግጋርን  ህጹጽ ስጉምቲቲ ክውሰደሎም  ንጽውዕ፤ 
4- ሬሳና ናብ ኤርትራ ንምልኣኽ  ብመንግስቲኤርትራ ንዝተወስደ ስጉምቲ ድማ ንድግፍ ፡ 

ዝብል ናይ ሓባር መልእኽትታት ብድሕሪ ምትሕልላፍ፡ ህይወት ህዝብናን ብሕልፊ ንመንእሰያትና
ብግዲ ሰብ ዘይብሎም ደላሎን    ኣተባባዕቶምን መወልቶምን ፡ነፍሰ ወከፍና'ውን  ከይተፈለጠና 
ተሓባበርቲ  ናይቶም ህዝብና ዘሕልቑ ንኸይንኸውንን  ከም ወትሩ ሓድነትና ኣበሪኽና በቲ ኽቡር
ባህርን ልምድን  ኤርትራዊ  ጽንዓትን ንኽንምክቶ ናይ ኩልና  ሓላፍነት እዩ  በለ ።  በዚ ኣጋጣሚ 
ካብ  ኣወሃሃዲት ሽማግለ   መኸተ   ጀርመን ተላእት  ናይ   ሓዘን መግለጺ   ጽሑፍ  ብድሕሪ   ምንባብ  ፡  
ተሳተፍቲ  ናይ ሓዘን  ስነ ስርዓት  ሽምዓ  ብምብራህ ናይ ሕልና  ጸሎት  ብምብጻሕን ምስትንታንን 
 ልባዊ ሓዘኖም ብምግላጽ መደብ  ጽንዓት ኤርትራውያን ነባሮ ከለንን  ከባቢኣን ተዛዘመ።  

ንዝሞቱ መንግስተ ሰማያት የዋርስ
ንኩሉ ስድራቤታት ግዳያትን ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ብመላኡ ጽንዓት ይሃብ።

ይብል

ማሕበረኮም ከለንን ከባቢኣን
      ምስ 
ተሳተፍቲ ዕለተ ጽንዓት ከተማ ከለን                                            ዕለት 14.10.2013


