ኣብ መረታ ቀይሕ ኣብ ዝባን ድብታ ዘሎ ዘይወግዓዊ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ እሱራት፡
ንህወቶም ኣብ ዘስግእ ኩነታት ከም ዝርከቡ ተገሊጹ
ካብ ሃገር ክትወጹ ሓሲብኩም ብዝብል ምኽንያት ተታሒዞም፡ ኣብ መረታ ቀይሕ ኣብ
ዝባን-ድብታ ኣብ ጥቓ ገርገራ ዝተባህለ ዓዲ ኣብ ዝርከብ ዘይወግዓዊ መዳጎኒ ተኣሲሮም
ዘለው መብዛሕቲኦም ብዕድመ ዘይበሰሉ መንእሰያት፡ ብምቖት፣ ጥሜትን ስእነት ሕክምናን
ንህይወቶም ኣብ ዘስግእ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዝርከቡ ብ17 መጋቢት 2015 ኣብ ኣሰና
ዝረኸብናዮ ዜና ኣረጋጊጹ።
እዞም ኣበሳ ዘይብሎም ክነሶም፡ ብምስምስ ተታሒዞም ተቐይዶም ዘለው ግዳያት፡ ኣብ
መጀመርያ ካብ ስድራ ቤቶም መግቢ ይመጾም ከም ዝነበረ፡ ኣብ መንጎ ግን ምስ ስድራ
ቤቶም ከይራኸቡ ከም ዝተገብረ፡ ተኣሲረምሉ ዘለው ቦታ ድማ፡ ቀደም ጣልያን ኖራ
ዘውጸኣሉ ዝነበረ ኣዝዩ ዓሚቕ ጎዳጉድን መፈጠርካ ዘጽልእ ምቖት ዘለዎ ከም ዝኾነ ዝገለጸ
እቲ ዜና፡ እቶም ግዳያት ብ1 ለካቲት 2015 ሞት ምማቱ ኢሎም ከምልጡ ኣብ ዝፈተንሉ፡
ብሓለወቲ ብተመከተለይ ተኹሲ ከም ዝተሃርሙ፡ መን ቆሲሉ መን ከመይቱ ንከይፍለጥ
ብምስጢር ስለዝተታሕዘ ወለዲ፡ ደቆም ብህይወት ኣለው የለውን ርጡብ ዝኾነ ሓበሬታ
ስለዝሰኣኑ፡ ኣብ ከቢድ ሻቕሎ ወዲቖም ከም ዝርከቡን ኣረዲኡ።
ንስቓይ ኤርትራውያን ኣብ ሓውሲ ደሴት ሲናይ እንተንጸባርቕ ዶኩመንታሪ ፊልም
ካብ 18 መጋቢት 2015 ጀሚራ ኣብ መደብ ተለቪዥን ኣልጀዚራ ትፍኖ ከም ዘላ ተፈሊጡ።
ድምጺ ስቅያት ዘርእስታ፡ ንቅያት ኤርትራውያን ኣብ ሲናይ እንተንጸባርቕ ደኩመንታሪ
ፊልም ካብ 18 መጋቢት 2015 ጀሚራ ኣብ’ቲ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝፍኖ መደብር ተለቪዥን
ኣልጀዚራ ኢንተርናሽናል ትቐርብ ከም ዘላ ረድዮ ኤረና ሓቢራ።
እታ ፊልም ኣቐዲማ ኣብ መደበራት ተሌቪዥን ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራት ከም ዝተራእየት
ዝገለጸት ኤረና፡ ኣስታት ናይ ሓደ ሰዓት ንውሓት ዘለዋ ኮይና፡ ኤርትራዊት ሜሮን
እስቲፋኖስ ኣብ ሲና ንዝሳቐዩ ኤርትራውያን ንምክትታል ንእትገብሮ ንጥፈታት ንምሕጋዝ፡
ብጋዜጠኛን ኣድላዊ ደኩመንታሪ ፍልምን ከረን ሻዮ ብ2013 ዝተዳለወት ከም ዝኾነትን
ገሊጻ።
ሓንቲ ናይ ሽወደን ጋዜጣ “ዘመናዊ ባርነት ኣብ ኤርትራ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡
ንስቓይ ኤርትራውያን ኣመልኪታ ብሰፊሑ ኣስፊራ

እታ ስቫንስካ ዳግ ብላደት ዝተባህለት ጋዜጣ፡ ኤርትራ ሰፊሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት
ዝፍጸመላ፡ ኣብ ልዕሊ እሱራት ኢ-ሰብኣዊ ስቅያታዊ መግረፍቲ ዝካየደላ፡ ዜጋታት በስገዳድ
ብባርነት ዝሰርሑላ፡ ካብ ሃገር ክወጹ ንዝፍትኑ ድማ ብተኲስካ ቅተል ዝቕዘፉላ፡ ተባሂላ
ብናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ዝቖመ ናይ መናዕቲ ኮሚሽን ተገሊጻ ኣላ
ክትብል ኣብ ዓምዳ ከምዘስፈረት፡ ቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብ17
መጋቢት 2015 ዝተተርጎመ ብዝብል ኣብ ዘውጸኦ ዜና ኣረዲኡ።
እታ ጋዜጣ ኤርትራ እታ ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ሰብኣዊ መሰል ዝርገጸላ ሃገር’ያ። ኩሎም ካብ
17 ዓመት ንላዕሊ ዝርከቡ ኤርትራውያን መንእሰያት፡ በስገዳድ ናብ’ቲ መደብ ሃገራዊ
ኣገልግሎት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ወተሃደራዊ ዕስክርና ከም ዝኣትውን፡ ካብ’ቲ ብወግዒ ተገዲዶም
ዝኣተውዎ ዕስክርና ወጻኢ፡ ተገዲዶም ካልእ ኣብ ጉልበታዊ ዕዮ ከም ዝዋፈሩ፡ እዚ ድማ ኣብ
ዓለም ሓድሽ መልክዕ ዘለዎ ባርነት’ዩ ክትብል ምስፋራን የመልክት።
እቶም ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ መሳርዕ ዝኣተው ኮነ ካልኦት ዜጋታት፡ ብሓላፍቶም
ዝተባህሎም ትእዘዝ ብዘይ ሕቶን ርእይቶን እንተዘይፈጺሞም ዝኾነ ጽላል ኣብ ዘይብሉ ኣብ
ቃልዕ ኣብ ጸሓይ ኣብ ባላ ዘለዎ ኦም ተንጠልጢሎም ከም ዝቕጽዑ ኣብ’ዛ ውሑድ ህዝቢ
ዘለዋ ንእሽቶ ሃገር፡ ኣስታት 10,000 ናይ ፖለቲካ እሱራት ከም ዘለው፡ ህይወት እሱራት
ገሃንም ከም ዝኾነን ብቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቖመ ኮሚሽን
ንዝቐረበ ጸብጻብ ብምጥቃስ፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢ-ሰብኣዊ ኣተሓሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ
ምቅላዕ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ከም ዝገበረትን እቲ ብቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ
ኤርትራ ተተርጒሙ ዝተዘርገሐ ዜና ኣፍሊጡ።
ድ,ሰ,ደ,ኤ, 20-03-2015

