
ስደተኛታት! 

ንኣብ ኤውሮጳ  ምንባርን ነጻ ኮንካ ምንቅስቓስን መሰልና፡ ሓቢርና ንቃለስ 

 

ኣብዚ እዋን፣  ምልካዊ ስርዓት፡ ውግእን፡ መከራን ራሕሪሖም ንዝመጹ ኣሽሓት ሰባት፡ ብሕጋዊ መገዲ ናብ ኤውሮጳ 

ክኣትውሉ ዝኽእሉ ኩነታት የለን። ሓንቲ ኣማራጺት፡ ዑቕባ ምሕታት እያ። ዑቕባ ምስ ዝሓቱ ግን፡ ኮሚሽን መልሲ ክሳብ 

ትህቦም፣  ሂወቶም፡ ድሌታቶምን ሕልሞምን ኣወንዚፎም፡ ንነዊሕ እዋን ኣብ መዕቆቢ ቦታ (ካምፕ) ክጸንሑ ይግደዱ።  

ድሕሪ ክልተ ወርሒ ናይ ግደታዊ ዑቕባ፡ መንግስቲ ፡ ንስራሕ ብቑዕ ዝኾነ ግን ከኣ ግዝያዊ መንበሪ ወረቐት (ፐርመሶ ዲ 

ሶጆርኖ) ይህቦም። ካብቲ መዕቆቢ ቦታታት  ወጻኢ ግን፡ ዘየታኣማምንን ውሑድን ስራሕ፡ ወይ ከኣ ነቲ ናይ ዑቕባ “ዕዳ” 

ንምኽፋል፡ ብዘይ ደሞዝ   (ወለንታዊ) ስራሕ ፡ ጥራሕ እዩ ዝርከብ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ምዝመዛ ኩነታት፡ ኣብ 

ክንዲ እቲ ሕጊ ዘፍቅዶ 30 መዓልታት፡ ክሳብ 12 ኣዋርሕ ክጸንሑ ይረኣዩ ኣለዉ። ንሱ ከይኣክል ከኣ፡ መብዛሕትኡ ናይ 

ዑቕባ ሕቶ ይንጸግ ኣሎ። ኣብ ኢታሊ ኣብ 2015 ፡ እተን ኮሚሺናት፡ ልዕሊ ፍርቂ ናይ ዑቕባ ሕቶ ነጺገን። 

እቶም ኣብዚ እዋን ናብዛ ሃገር ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት፡ ልክዕ ከምቶም ነዊሕ ዓመታት ኣብዛ ሃገር ዝተቐመጡ፡ 

ዝሓሸ ሂወት ዝምነዩ እዮም።  መንግስቲ ዝገብሮም ገደባትን፡ ናይ ኩዌስቱራን ፕረፈቱራን ምድንጕዋይን፡  ብዛዕባ 

ሃገራት ናይቶም ስደተኛታት ብቑዕ ፍልጠት ዘይብሎም ኮሚሽናት ዝወስድዎ ውሳነታትን፡ ነቲ ናይ ሓርነት ተስፋታቶም 

ይሕይሮ ኣሎ። ከምኡውን፡ እቶም ኣብዛ ሃገር ነዊሕ ዝተቐመጡ ምስ ናይ መንበሪ ወረቐት (ፐርመሶ ዲ ሶጆርኖ) 

ዝተታሓሓዘ ጸገማት የጋጥሞም።  ሕግታት ናይ ጣልያንን ናይ ኤውሮጳን፡ ናይ ቁጠባ ስደተኛታት ካብ ሓተትቲ ዑቕባ 

ብምፍላይ፡  ስደተኛታት ብሕሱር ዋጋን ኣብ ውሕስነት ዘይብሉ ስራሕን ክጽመዱ ይግድዶም። 

ከም ኮርዲናመንቶ ሚግራንቲ (Coordinamento Migranti) ኣብዘን ዓመታት፡ ኣንጻር ሕጊ ቦሲ-ፊኒን፡  ምስ ስራሕን 

እቶትን  ዝተታሓሓዘ መንበሪ ወረቐትን፡ ዝተፈላለየ ቃልስታትን፡ ተቓውሞን ሰላማዊ ሰልፍታትን ወዲብና። ሎሚ ውን 

ንኣብ ኤውሮጳ  ምንባርን ነጻ ኮንካ ምንቅስቓስን መሰልና፡  ሓቢርና ክንቃለስ ኢና። መንግስትታት፡ ፕረፈቱራ፡ ኩዌስቱራ 

ወይ ከኣ ኮሚሽናት፡ መንበሪ ወረቐት ወይ ግዝያዊ ዑቕባ ብምጥቃም፡ መን ኣብዚ ክነብር መን  ክኸይድ ክውስኑ፡ 

ኣይንቅበሎን ኢና። ክሳብ ኣብዚ ብዘይ መንበሪ ወረቐት (ፐርመሶ ዲ ሶጆርኖ) በጺሕና፡ ካብ ፍርሒ ናጻ ወጺና፡ ሕጂ ከኣ 

ካብ ምዝመዛ ሓራ ክንወጽእ ኢና ንደሊ። 

ስለዚ ከኣ ክንውደብ ኣለና። ስለ መሰላትን ናጽነትን ናይ ስደተኛታት፡  ኩሉኹም/ኩልኽን ኣብ ኣኼባታት ናይ ኮርዲናመቶ 

ሚግራንቲ (Coordinamento Migranti) ክትሳተፉ/ፋ ንዕድም! 

 

ኮርዲናመንቶ ሚግራንቲ (Coordinamento Migranti) ኩሉ ጊዜ፡ ረቡዕ ሰዓት 7፡30 ናይ 

ምሸት፡  ኣብ CORTE TRE, VIA BOLOGNESE 22/3 ይእከብ 

 

 


