
ብኣቶ ዘምህረት ዮውሃንስ ሓላፊ ምርምርን ስነዳን ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን 
ፍትሕን ብዕለት 03/06/2012 ሰፊሕ ህዝባዊ ሰሚናር ተኻይዱ።

ኣብ መኽፈቲ ሰሚናር ብኣቶ ሽለሺ እድሪስ ሓላፊ ህግደፍ ንኡስ ዞባ ስዊዘርላንድ 
ንጉዳይ ሰሚናር ኣመልኪቱ ሓጺር መግለጺ ሂቡ፡ 

ቀጺሉ ኣቶ ዘምህረት ዮውሃንስ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘርኣዮ 
ትብዓትን ተወፋይነትን ሓድነቱ ብምዕቃብ ንኹሉ ተጻብኦታትን ሽርሕታትን መኪቱ 
ዓወቱ ኣረጋጊጹ እዩ ብምባል ኣስፊሑ ገሊጹ።

ኣብ ውሽጢ 21 ዓመት ጉዕዞ ዝተፈላለዩ ብድሆታት እናሰገርና፡ ብውሽጣዊ ዓቕምና ስለ ዝሰራሕና፡ ከምቲ ተጻባእትና ዝደልይዎን ዝምነይዎን 
ተጸበይቲ ሓገዝን ረዲኤትን ካብ ምኻን ናጻ ኮይንና ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከምዘለና ኣብሪሁ።

ኣብ ውሽጢ ናይዚ ዓሰርተ ክልተ ዓመታት ድሕሪ ወራር ወያኔ፡ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘጋጠሞ ተጻብኦ ኣብ ካልኦት ሃገራት 
እንተዝወርድ ምኽኣልኦዶ ዝብለ ኣቶ ዘምህረት፡ ህዝቢ ኤርትራ ዘይ ከም ካልኦት ሃገራት ፡ ሃገራዊ ክብረን ዘይሓለዋን መሰል ህዝብታተን 
ዘየኽበራን ኣብ ርእሲ ምኻነን፡ ህዝቢ ኤርትር ግን ብኣንጻር እዚ ሳላ ሓድነቱ ዘትረረን ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ዝኣመነን ዝጸነዔን ብግብሪ ድማ 
ኣመሲኪሩ ኢሉ።

ኣብዚ ከቢድ መስዋእቲ ከፊልና ልኡላውነት ሃገርና ዘውሓስናሉ ወቅቲ እውን እቲ 
ተጻብኦ ማዕረ ማዕሪኡ ይቕጽል ምህላዉ ኣብሪሁ።

ሎሚ መበል 21 ዓመት ጽንብል ናጽነትና እነብዕለሉ ዘለና ኣጋጣሚ፡ « ናጽነትና 
ክብረትና » ክንብል ከለና፡ ብከቢድ መስዋእትን ስንክልናን ዘረጋገጽናዮ ስለ ዝኾነ 
ሓበን ይሰማዓና ክብል ኣስሚሩሉ።

« ናጽነትና ክብረትና » ክንብል ከለና ፡ ከቢድ መስዋእቲ ስለ ዝተኸፍሎ ማዕረ እቲ 
ክብደቱ ረዚን ሓላፍነት የስክመና ምህላዉ ኣረዲኡ። ኣስዒቡ ንሃገርና ክንከላኸለላን 

ክንሃንጻን ኣብ ቅድመ ግንባር ዘሎ መንእሰይ ተረካቢ ሕድርን፡ ውልቃዊ ረብሓ ኣወጊዱ፡ ክብሪ ናጽነት ንምዕቃብ ወትሩ ኣብ ስራሕ ተጸሚዱ 
ከምዘሎ ኣብሪሁ።

ባርነት እቲ ዝመረረን ዝኸፈኤን ስለ ዝኾነ፡ ብኡ መጠን ናጽነት ፍሉይ ክብሪ ኣለዋ።  ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ንርእያን ንዕቅባን ክብል ብሰፊሑ 
ገሊጹ።

ኣቶ ዘምህረት መደርኡ ብምቕጻል፡ ኣብ ቁጠባዊ ሓርነት፡ ማሕበራዊ ፍትሒ ምርግጋጽ፡ መንግስትን ህዝብን ግንባርን ጅሆ ከይተታሕዙ 
ብዕቱብ ይሰርሕሉ ከም ዘሎ ኣብሪሁ። ብተወሳኺ ማዕረ ዝርጋሔ ኣብ ዞባታት ዝካየድ ዘሎ ስራሕት ብምግላጽ፡ ዋላ እካ ከምቲ እንደልዮ 
እንተዘይስጎምና፡ ኣብ ዘተኣማምን ዝላዓለን ጥርዚ በጽሕና ኣለና ክብል ኣብሪሁ።

ካብ ተጸጋዕነት ናጻ ክንከውን ኣብ ትምህርቲ ሕክምና ተክኒካዊን ሞያዊ ብቕዓትን 
መንእሰያት ንኽዓቢ ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣሎና ኢሉ። ኣስዒቡ ኣቶ ዘምህረት ቁጠባዊ 
ስእነት ከነሰንፍን ከነወግድን ተበጊስና፡ ናብ ቁጠባዊ ሃብቲ ከነሰጋግሮ ሓላፍነታዊ 
ግዴታ ስለ ዘሰክምና ከይተዛነና ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምና ተመርኩስና ንሰርሕ ኣለና 
ኢሉ።ማዕረ እቲ ዝሰራሕናዮ ድማ ንስጉም ኣለና ብምባል ኣስፊሑ ገሊጹ። 

መደርኡ ብምቕጻል ጽንዓትን ሓበንን ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ነቲ ተካኢ ዝኾነ 
መንእሰይ ንምብርካኽን ንምልማስን ዝካየድ ዘሎ ናይ ተጻባእትና ስነ-ኣእምሮኣዊ ኩናት ከይተዛነና ክንቃለስን ቀጻልነት ዘለዎ መኸተ ከምዘድሊ 
ዝበለ ኣቶ ዘምህረት ቁጠባዊን ናይ ምክልኻልን ዓቕምና ክብ ምባል እጃም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዓቢ ታራ ከምዘለዎ ገሊጹ። እዚ ድማ ኣብ ዓለም 
ክትህሉ እንተኾንካ ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ ክዓብን ክሕይልን ከምዘድሊ ኣስፊሑ ኣረዲኡ።

ህዝባዊ መኸተ ሰሚናር ኣብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ



ኣብ መደምደምታ ንመንእሰያት ዝዓለመ ኣስተምህሮ ብትምህርትን ብሞያን 
ብቕዓቶም ክብ ከብሉን ንነብሶምን ስድራ ቤቶምን ሃገሮምን ክኾኑ ካብ 
ተጸባይነት ናብ ኣፍራይነት ክሰጋገሩን ሰፊሕ መግለጺ ብምሃብ ውዳበኦም 
ኣሓይሎም ኣብ ማሕበረ-ኮማት ተጠርኒፎም ሓድነቶም ኣትሪሮም ሓያል 
ህዝባዊ መኸተ ከካይዱ ኣዛኻኺሩ።

ብወገን ተሳተፍቲ ሰሚናር ንዝቐረበሉ ሕቶታትን ርእይቶታትን ሰፊሕ 
መበሪሂ ብምሃብ መሊሱ። ተሳተፍቲ  ዕግበቶም ብምግላጽ ኣብ ጎኒ ህዝቦምን 
ሃገሮምን መንግስቶምን ደው ኢሎም ሃገር ትጠልቦ ከማልኡ ድሉውነቶም 
ገሊጾም።

                                                 ዓወት ንሓፋሽ !
 

                                             ዜና ኮሚቴ ስዊዘርላንድ


