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መንእሰይ!! ተወድብ፣ ተለዓል፣ ላምፐዶሳ እንከይደጋገም !!

ጽላት መንእሰይ ኣብ ኩሉ ሕብረተ ሰባት ዓለም ኣብ መንጎ ሽማግለታትን ውልዶ ህጻናትን ኣብ ማሕበራዊ
ማእከል ዝርከብ ሕብረተ ሰብኣዊ ጉጅለ ከም ምዃኑ መጠን፡ ካብ ዝቐደሞ ወለዶ ማሕበረ ፖለቲኮ ባህላዊ
ክብርታትን ተውፊታትን ዝወርስን ናይ ባዕሉ ውሁብቶታትን ምህዞታትን ዝውስኽን’ዩ። ናይ’ቲ ንሱ ዝርከበሉ
ፖለቲኮ ማሕበረ ቁጠባዊ መድረኽ ኩለ ሜዳዊ ሂወት ኣገዳሲ ደፋኢ ሓይሊ’ዩ። ናይ ሓደ ሕብረተ ሰብ፣
ንጥፈቱ፣ ኣፍራይነቱን ዓወታቱን ዝምዘን፡ ጽላት መንእሰይ ብዝዓቕሮ ፍልጠት፣ ምህዞ፣ ሞያን፡ ሃገራውን
እምነታውን ሓባራዊ ጽኑዕ ማዕበያን’ዩ። መንእሰይ ክባሃል እንከሎ፡ ኣብ ኣካላዊ ጉልበት ጥራይ ዝሕጸር ጸቢብ
ትርጉም ክሕዝ ኣይግባእን። ስለ’ዚ ኣብ መንእሰያት ደቂ ሃገርና ክህልወና ዝግቦኦ ትኽክለኛ ኣጠማምታ፡ ከም
ሕብረተ ሰብኣዊ ጉጅለ መጠን፡ ኣብ’ቲ ናቱ ሕብረተ ሰቡ ብዝሒዞ መተካእታ ዘይብሉ ማእከላይ ቦታ ዝህልዎ
መሰረታዊ ግደ ክኸውን ይግባእ። መንኮርኮር ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ባህላዊ ሕብረተ ሰብኣዊ ምዕባለታት ከከም
ተደላይነታት ሕብረተ ሰብኣዊ ጠለባት ንቕድሚት ዝድርኽን፡ ንምዕባለ ሕብረት ሰቡ ዝዕንቅፉ ጸንሓዊ ቀየድቲ
ባህልታት፣ ወይ ኣተሓሳስባታት ዝግትእን ኣገዳሲ ማኣከላይ ማሕበራዊ ሓይሊ’ዩ።

መንእሰያት ኣብ ኣካላዊ ጉልበቶም ይኹን ኣብ መንፈሳዊ ዓቕሚታቶም ዝተዓቕረ ኩለንትናዊ ክእለታት፡
መንእሰያት ብምዃኖም ጥራይ ብዘይ ግዳማዊ ደራኺ ሓይሊ ባዓሉ ገንፊሉ ዝነትጒ ኣይኮነን። ናይ መንእሰያት
ኩለ ዓይነት ዕቑር ሓይሊ እንተዘይተተኲሱን፡ ብዉዒዩ ኣብ ረብሓ ሓብረተ ሰብን ሃገርን በዓሉን ብቐጥታ
እንተዳኣ ዘይወዒሉን፡ ጽላት መንእሰይ ናብ ዝኣጒለ ተስፋ ኣልቦ ሕብረተ ሰብኣዊ ሓይሊ’ዩ ዝቕየር። ጸረ
ዲሞራስያዊ ድሑር ፖለቲካ ማሕበራዊ ሓይልታት መስርሕ ገስጋስ ሕብረተ ሰብኣዊ ለውጥታት ንድሕሪት
ንምምላስ ኣብ ሕድሕዱ ብወገንነት፣ ዓለትነት፣ ኣውራጃውነት ፍልልያት ይነቕትዎ። ብካልእ ኣዘራርባ ናይ
ሕንፍሽፍሽ መሳርሒ ይገብሩዎ።

ናይ መንእሰያት ዕቑር ዓቕሚታት ብዘይ ግዳማዊ ደራኺ ሓይሊ በዓሉ ዝትኲስ ኣይኮነን ካብ በልና፡ መን ዳ’ዩ?
ናይ መንእሰያት ዕቑር ዓቕሚታት ዘንቱጒ ግዳማዊ ደራኺ ሓይሊ ኢልና እንኪንሓቲት ዘነዊር ኣይመስለናን።
ፖለቲካዊ ስልጣን ዝሓዘ ማሕበረ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ገዛኢ ህልው ስርዓት፡ ናይ መንእሰያት ከንትናዊ ዕቑር
ዓቕሚታት ክፍንጅር፣ ወይ ክእግል ወሳኒ ክእለት ኣሎዎ። ምኽንያቱ ዝኽነ ፖለቲካዊ ገዛኢ ስርዓት፡ ናይ
መላእ ሕብረተ ሰብ መትኒታት ሂወት ስለዝቆጻጸርን ዝመርሕን ስለዝኾነ። ገዛኢ ስርዓት ፖለቲካዊ ባህሩ
ብዘይገድስ፡ ናይ ሕብረተ ሰቡ መስል ሂወትን ሃገራዊ ሰላምን፡ ምቹእ ዕድላት ትምህርትን ስራሕን ንምውሓስ
ዝስርሕ እንተኾይኑ፡ ናይ ሕብረተ ሰቡ መንእሰያት ደቁ ኣብ ኩለሜዳዊ ሂወት ስለዝነቱጒ፡ ብሩህ መጻኢ ዕድል
ዘሎዎ ዝተረጋገእን ቅሱንን መንእሰይ ይፈጥር። ብኡ ንብኡ ገስጋስ ሕብረት ሰብኣዊ ምዕባለ ብቐጻልነት
ንቕድሚት ይደፍእ። ከምዚ ዓይነት ጽላት መንእሰያት ኣፍራይን ስሙርን ሃገራዊ ኣድማዒ ሓይሊ ይኸውን።
ናይ ሕብረተ ሰቡ መሰል ሂወትን ሃገራዊ ሰላምን ንምውሓስን፡ ናይ ህጻናትን መንእሰያትን እኹል ዕድላት
ትምህርትን ዕዮን ንምምላእን ብዕቱብነት ዘይሰርሕ መንግስቲ ግና፡ ናይ ጽላት መንእሰያት ዕቑር ዓቕሚታት
የእጒልን ንዝተፈላለዩ ድሑር ፍልልያትን ሓደጋታቱን ተጠቃዕቲን፡ ማሕበራዊ ማኣስሮም ዝተበጣጠሰን ኣብ
ሃገሮም ቀትሪ ዘጸልምቶምን ብቱን ሓይሊ ይገብሮም። መንግስቲ ኤርትራ’ምበኣር፡ ንመንእሰያት ደቂ ህዝቢና
ከም’ዚ’ዩ ገብርዎም ዘሎ።

መንግስቲ ኢሳያስ ንመንእሰያት ኣብ ምንባይን ምሕብሓብን ብፍልጠት ምምልማልን ምህናጽን ክንዲ ፍረ
ኣድሪ ትኸውን ስራሕ ኣይሰረሐን። እኳ ዳኣ ንጽላት መንእሰያት ኤርትራ፡ ብጽላት ደረጃ ከም ቀንዲ ጸላኢኡ
ብምውሳድ፡ ኣብ ውሽጡ ይኹን ኣብ ሕብረተ ሰብ ዋህዮታት ሕምረት (ስለያዊ ጉጅለታት ህግደፍ)
እናወደበን፡ ጉልበት መንእሰያት ኣብ ኣሰገዳድ ወተሃደራዊ ባርነት እና’ብለየን፡ ኣብ ሕድሕዶም ክተፋነኑን
ክጠራጠሩን ክገብሮም ጽንሑን ኣሎን። ከም ቐጥታዊ ውጽኢት ኣዕናዊ ፖሊሲኡ ንሃገርና ናብ ገፊሕ ቤት
ማእሰርትን ሰጓጒት ደቃን ለዊጡዋ’ዩ። ህልው መንግስቲ ኤርትራ ቅመኛ ጸላኢ መንእሰያት’ዩ።
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ኤርትራውያን መንእሰያት ካብ ቀጽሪ ቀዳማይ ጸላኢኦም (ስርዓት ኢሳያስ) ፈንጢሶም ብምህዳም፡ ድሕነት
ሂወቶም ከዕቕቡን መጻኢ ዕድል ሂወቶም ከመሓዪሹን፡ በብውልቀን ጉጅለታትን ናብ ስደት ኪዊሕዙ ጸኒሖምን
ኣሎዉን።

ኧሬ እቲ ናይ ስደት ጉዕዞ ዝተፈላለዩ ዝተሓላለኹ ኣገባባትን ከበድቲ ሳዕቤናትን ዝነበሮ’ዩ። ናይ ነፍስ ወከፍ
ኣቅጣጫ ጉዕዞ ስደትን ሳዕቤናቱን፡ ሓደ ካብ’ቲ ካልእ ዝፈልዮ ነናይ ገዛእ ርእሱ ሕሱም ዛንታታን ገጀፍቲ
ብድሆታትን ወዲ ሰብ ክጻወሮ ይኽእል’ዩ ኢልካ ዘይትግምቶ መዘዛትን ዘሎዎ’ዩ። ብከምዚ መስርሕ ስደት
ሓሊፎም ብሂወቶም ዘሎዉ መንእሰያት፡ ናይ ጉዕዞኦም ጽንኩርነትን ተጠናንግነትን ሳዕቤናቱን ባዕላቶም
ኪገልጹዎን ኪስንዱዎን ይኽእሉ’ዮም። ከምኡ ክግበር ይግባእ ካኣ። ናይ መንእሰያት ኤርትራውያን ጉዕዞ ሰደት
ሓደ ዘዓይነት ትሕዝቶ’ኳ እንተሃሎዎ፡ በበይኑ መልከዓትን መንገዲታትን መስርሕን ሳዕቤናትን ውጽኢታትን
ዝሓዘ’ዩ። ኣብ መንገዲ ዝጓንፍ ጽምኢን ጥምየትን ሳዕቤናቱን ንጎኒ ገዲፍና፡ ሰብኣዊ ሕልና ካብ ዘንቅጥቅጡ
ሳዕቤናቱ ገለ ኣብነታት ንምጥቓስ፡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምጥሓል። ኣብ ሱዳን ጭውያን ምስዋርን። ኣብ ምስሪ
ሲናእ ኣስገዳድ መጥባሕቲ ኴላሊትን፡ ብርሱን ሓጽን ኣካላት ሰብነት ምትኳስ፣ ብኩርማጅ ምግራፍን፡ ኣብ
ኣብያተ ማእሰርቲ ብዘይመዝገብ ምድጓን በአስገዳድ ናብ ኤርትራ ምምላስን። ኣብ ልብያ ኣብ ቀጽሪ ባርነት
ምድጓንን፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብተደጋጋሚ ምጥሓልን፡ ኣብ ኩሉ ጎዕዞታት ስደት ካኣ ኣብ ልዕሊ ውጹዓት
ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ምጥቃቲ ምፍጻምን’ዩ። ኣብ ተሞኩሮ ሰደት ኤርትራውያን ዝዓበየ ግዳያት ዘመዝገበ፡ እቲ
ብዕለት 3 ጥቅምቲ 2016 ዝተከስተ ኣሕዛኒ ፍጻሜ ጅምላዊ ጣይሕላ ላምፐዶሳ’ዩ። ነዚ ፍጻሚ’ዚ ፍሉይ
ዝገብሮ ብዝሐ ፍቕዲ ጅምላዊ ግዳያት ጣሕላ’ዩ። ፍቕዲ ግዳያት ክንዲ’ቲ ናይ ላምፐዶሳ ግዳያት ጣሕላ
ኣይኹን ዳኣ’ምበር፡ ቅድምኡን ድሕሪኡን ኣብ ማእከላይን ቀይሕን ባሕሪታት ብዙሓት መንእሰያት
ኤርትራውያን ጥሒልም’ዮም።

ነዚ ሓደገኛ ጎዕዞ ስደት ዝሃንደሱን ብዋጋ ግዳያት ኤርትራውያን እልፍ ኣእላፍ ዶላራት ብሓራም ዘኽእዕበቱን፡
ብደረጃ ዞባዊ መልክዕ ዝተጠናነገ ስክዐት ዝወደቡ ነጋዶ ደቂ ሰብ ጉጅለታት ስለያታት ህግደፍን ጎረባብቲ
ሃገራትን’ዮም። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ኣብ በበይኑ ጊዜታት ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ኤርትራውያን ስደተኛት ዝወረዱ
ኣስካሕካሒ ግፍዕታት ኣብ ቅድሚ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዘቃለዑ ፖለቲካውን ስቭላውን ተቃለስቲ ሃገራዊ
ሓይልታት፣ ሃገራውያን ውልቀ ሰባትን መንፈሳዊ ኣቦታትን ደጊምና ልዑል ምስጋና ነቅርብ። በኣኻትኩም
እናሻዕ ከም እንኮርዕ ደጊምና ነረጋግጽ።

እዚ ናይ ስደት ሕሱም መንገዲታትን ሓደገኛ መዘዛቶምን፡ ብስንኪ ሃውሪ ዘይበሰሉ መንእሰያትን ኣመና ስስዐ
ቤተ ሰቦምን ዝተኸስቱ ሓደጋታት ኣይኮኑን። ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ባህሪን ተግባራዊ መግለጺኡ ዓፋኒ
ፖሊሲታትን ገባቲ ገዛኢ ህልው ስርዓት ኢሳያስ ዝወለዶ’ዩ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ገዛኢ ስርዓትን ርእሰ
ስርዓትን ቀዳማይ ተሓታታይ ንሱ ባዕሉ’ዩ።

መንእሰይ ተወደብ ተላዓል!!

እዚ ጨካን ስርዓት’ዚ ኣብ ሃገርና ክሳብ ዝሃልወ፡ ኤርትራ እግሪ ተከል ቆልዓ ኣብ መንጎ ወለዱን ኣሕውቱን
ኣሓቱን መተዓቢቱን ዝዓብየላ ሃገር ኣይክትከውንን’ያ። ናይ ህዝቢኻ ኩነታት ካብ’ዚ ዘሎኻሉ ህልዉ ሕማቕ
ኩውንነት ዝያዳ መዘዙ ዝገደደ ክኸውን’ዩ። ህጻናት ብብዝሒ ይዝኽትሙ ኣሎዉ። ወላዲ ብሓዘንን ናፍቆትን
ኣዕንቶም ንውሽጢ ጠሊቑ ብጓህዪ ንብዓቶም ይነቅጽ ኣሎ። ኩሉ ሓዘንተኛ ኮይኑ መርድእ ዘብጽሕ ይሰኣን
ኣሎ። ንሕሙም ኮሎኪና ዘብጽሕ ይሰኣን ኣሎ። መካነ ጸሎታት ብስንኪ ዋሕድን እርጋንን መእመናን ጽምዋ
ይሰፍኖም ኣሎ። ሳሬታት ኣብ ክፍታት ኣብያተ ትምህርቲ ዓለባ ይፈትላሉ ኣሎዋ። ኣባይቲ ብውሽጢ ይዕጸዉ
ኣሎዉ። ኣብ ዝገደፍካዮ ዓዲኻ ዘይትፈልጦም ጓኖት ይሰፍሩሉ ኣሎዉ። እሞ!! ብሂወትካ እናሃሎኻ ወላዲኻ
ነጸላ ዝድርቦም ክስእኑን፡ ወላዲትካ ድርማሞ ክቁነናን ሕሰሰ ልደ ሓውካ ብሓጋይ ክቆሮን መተዓለሊ ክስእንን
እንታይ’ዩ ዝስመዓካ ዘሎ?። ኩላሶ እንጀራ፣ ምዕጎ ማይ ዶ ብሓቂ ብዘይሻቕሎትን ብዘይሕቕታን ይወርደልካ
ኣሎ?። ኣብ ሃገርካ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላትካ መን ከረጋግጸልካ ትጽበ ኣሎኻ?።

ኣብ ሃገርካ ኤርትራ ብሰላም ክትነብር ርትዓዊ መሰልካ’ዩ። ካብ ስደት ተመልስካ ኣብ ዓዲኻ ክትጣየሽ ንቡር
መሰልካ’ዩ። ናይ ወለዲኻ ዝተጨማደደ ንጹህ ግንባሮም ክትስዕም ፈጣሪ ዝሃበካ ባህሪያዊ ሕልናኻ’ዩ። ኣብ
ሃገርካ ክትስርሕን ክትምርዖን ክትወልድን ደቂኻ ከተኦአቢን እሙን ሕርያኻ’ዩ። ናይ’ዚ መሰል’ዚ ወናኒን
ተጠቃምን ክትከውን መን’ዩ ከሊኡካ?። ስርዓት ኢሳያስ ዶ ኣይኮነን!!?።

ሃገር ማለት ህዝቢ’ዩ። ብዘይ ህዝቢ መሬት ሃገር ኣይትኸውንን። መሬት ዘይብሉ ህዝቢ ሃገር የብሉን። ኢሳያስ
መሰል ህዝቢና ብሰናይ ፍቓዱ ክርከብ ሕሩም’ዩ። ኢሳያስ መሰል ህዝቢና ኣይተኲብ፣ ኣየፈቕድ። ስርዓት
ኢሳያስ ዝዓፈኖ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላትካ ብጽኑዕ ቅልጽምካ ካብ ኣፉ መንዝዕካ ጥራይ ኢኻ
ተረጋግጾ። ላምፐዶሳ እንከይደጋገም ምእንቲ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላትካን መሰላት ህዝቢኻን
ተወደብ ተለዓል። ንመሰላትካ እቲ ዘይተርፍ ጉቡእ መስዋእቲ ክትከፍለሉ ተወደብ ተላዓል። መስዋእቲ ደቂ
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ህዝቢ ዝተኸፍሎ መሰል’ዩ ምቁርን ስሩጽን። ሃገራዊ ናጽንትና ምቁር ዝኾነ’ኮ መስዋእቲ ደቂ ህዝቢ
ስለዝኸፈልናሉ’ዩ። (መስዋእቲ ማለት ሜዳ ወሪድካ ምሟት፣ ወይ ምቕሳል ማለት ግድን ኣይኮነን)።

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
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