
ህዝባዊ መኸተ ዋርሳይ መንእሰያት ኣብ ስዊዘርላንድ ብዓወት ተዛዚሙ
ብዕለት 15 ታሕሳስ 2012 ካብ 15 ካንቶናት (ዞባታት) ስዊዘርላንድ ዝመጹ ልዕሊ 260 ወከልቲ ጉጅለታት ዋርሳይ መንእሰያት ኤርትራዊያን ዝተሳተፍዎ 

« ኩሉ ድሕሪ ሃገር » ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ኣኼባ መኸተ ብዓወት 
ተዛዚሙ። እቲ ኣኼባ ወከልቲ ህዝባዊያን ማሕበራትን ኣካላትን ዝተሳተፍዎ 
ኮይኑ ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣቶ 
ተስፋሚካኤል ገራህቱ ኣብ ዝተረኽበሉ ኢዩ ተኻይዱ።

ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ኣኼባ ወኪል ህዝባዊ ጉዳያት ኣቶ ሽለሺ ኢድሪስ ኣብ 
ዝገበሮ መኽፈቲ ኹሎም ተሳተፍቲ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰፊሕን ረዚንን 
መኸተ ዋርሳይ መንእሰያት ምስታፎም ዘሕብን ምዃኑ መግለጺ ሂቡ። ኣቶ 
ስለሺ ኣብ መግለጺኡ ዝካየድ ኣኼባ መኸተ ዋርሳይ፡ ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ 
ኪካየድ ናይ ዝጸንሐ ንጥፈታት ዝሰፍሐን ዝሓየለን ጥርናፈ መንእሰያት ዋርሳይ 
ንምድልዳል ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ ብሰፊሑ ኣብሪሁ። ወኪል መንእሰያት 
ኣቶ ተኽለኣብ ተወልደብርሃን ብወገኑ ሓያሎይ ተጻብኦታት ድሕሪ ምስጋር 
ዝተቓነዐ ኣኼባን መኸተን ምዃኑን መንእሰይ ናብ ዝሓየለ ጥርናፈን ስራሕን 

ተበጊሱ ምህላዉ ድማ ዘበስር ዘሕብን ኣጋጣሚ ከምዝኾነ ሓቢሩ። ኣወሃሃዲት መንእሰያት ህግደፍ ኣብ ስዊዘርላንድ መንእሰይ ሜላ ገብረመድህን 
እውን፡ እቲ ኣጋጣሚ ምንቕስቓስ መንእሰያት ህግደፍ ንምሕያልን ንምስፋሕን ዘገልግል ኣጋጣሚ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ፡ ካብ ዋርሳይ መንእሰይ ተመኩሮታት 
ንምቕሳምን ካብኦም ንምኽሳብ ዕድል ከምዝፈጠርን ብምሕባር፡ ንምድልዳል መንእሰያት ህግደፍ ዝጸሉ ብዓቢ ሃንቐውታ ኪጽበዩዎ ዝጸንሑ ዕዙዝ 
ኣጋጣሚ ከምዝኾነውን ኣነጺራ።

ኣብ መበገሲ ናይቲ ሰሚናር ኣምባሳደር ተስፋሚካኤል ብወገኑ ንኹሎም ተሳተፍቲ ድሕሪ ምምስጋንን ኤምባሲ ኤርትራ ዘካየዶ ጻዕሪን ኣመራርሓን 
ድማ ብምምጓስን፡ ዋርሳይ መንእሰያት ነቲ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣንጻር መንእሰያት ዝቐንዐ ተጻብኦን ስነ ኣእምሮኣዊ ኩናትን መኪቶም 
ኣብ ጎኒ ህዝቦምን መንግስቶምን ደው ኢሎም ቃልሶም ምቕጻሎም መጎስ ዝግበኦ ምዃኑ ሓቢሩ።

ኣምባሳደር በዚ መሰረት ኣብ ዝሃቦ ሰሚናር፡ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ዕዉት መደባት ማሕበራዊ ጽላት፡ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ዝረአ ዘሎ 
ገስጋስ፡ ልምዓታዊ መደባት ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ወፍሪ ንምዕባይ ዝካየድ ንጥፈታት፡ ወፍሪ ኤርትራዊያን ክብ ንምባል ኣብዚ እዋንዚ ዝካየድ 
ዘሎ ምቕርራብ፡ ህዝባዊ ዉዳበን ጥሙር ኣመራርሓን ንምሕያል ተጀሚሩ ዘሎ ምቛም ሽማግለታት ህዝብን ኣብዚ ዝጥለብ መሪሕ ተራ መንእሰያትን 
ብሰፊሑ ዘርዚሩ። ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ገስጋስን ሰላምን ኩሉ ተጻብኦታትን ዉዲታትን መኪትካ ዝተኻየደ ምዃኑ ድማ ዕዙዝ ከምዝገብሮ ብዝርዝር 
ኣብሪሁ።

ብሓፈሻ ኣብ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ብውህደትን ተወፋይነትን ዘይጸዓድ ህዝቢ፡ ተወፋይነት ናይቲ ሓላፍነት ምክልኻል ሃገርን ልምዓትን ዝተሰከመ 
ዋርሳይ መንእሰይ፡ ንጹርን ናጻን መስመርን ዝተኸተለ ብውፉይን ብቑዕን ኣመራርሓን ዘተሰላሰለን ዘተሓፍሰን ዕማም ምህናጽ ሃገር ኣብ ቅኑዕ ማእዝንን 
ዘተኣማምን ደረጃን በጺሑ ከምዘሎ ንተሳተፍቲ ብተወሳኺ ኣብሪሁ። ብካልእ ሸነኽ ግን ረብሓ ህዝቢ ዘገልግል ናጻ መስመር ንምኹላፍ ዘቐንዐ 
ቀጻሊ ተጻብኦታት ሳላ መኸተ ህዝብን መንግስትን ከምዝፈሸለ፡ ይኹንምበር ናይ ንዴትን ተስፋ ምቑራጽን ፈተነታት ከምዘሎን ኪቕጽል ምዃኑን 
በዚ መንጽር ድማ እቲ መኸተ ኪሕይልን ኪተዓጻጸፍን ከምዘለዎ ሓቢሩ። ምእንቲዚ ተራ መንእሰያት ኣብ ምርግጋጽ ልኡላዊነትን ምዕዋት መደባት 
ልምዓትን ብዝተዓጻጸፈ ኪሕይል፡ ዉዳበን ዓቕምን ህዝቢ፡ ብፍላይ ድማ ዉዳበን ዓቕምን መንእሰይ ከምዘድሊ ሓቢሩ። መስርሕ ህንጸት ሃገር ምህናጽ 
መንእሰይ ስለዝኾነ ድማ ዋርሳይ መንእሰይ መሪሕ ተራኡ ኪሕዝ ናይ ኩሉ ኣካላት ሽርክነትን ምትሕብባርን ከምዘድሊ ኣገንዚቡ።

ኣብ መጠቓለሊ ሰሚናር ኣምባሳደር፡ ኣብዚ እዋንዚ እቲ ብሓቒ ዘቕስን ነቲ 
ብኩናት፡ ድርቕን ዉዲታትን ዝተፈጥረ ማሕለኻታት ሰጊርካ መደባት ልምዓት 
ንምሕዋይ ተኻኢሉ ኤርትራ ብዘይ ተጽጋዕነት ረድኤት ክትግስግስ ምኽኣላ 
ውሁድ ጻዕሪ ህዝብን መንግስትን ዘግህድ ዓወት ምዃኑን ዘይተጻዓድነት 
ህዝቢ፡ መንግስትን እንተላይ ዘይተጻዓድነት ቁጠባ ኤርትራን ድማ 
ከምዘረጋግጸን ሓቢሩ። ኣስዒቡ ዘላቕነት ቁጠባ ንምርጋግጽ ውሽጣዊ ወፍሪ 
ኤርትራዊያን ኣገዳስን ወሳንን ምዃኑ ብምግላጽ ድማ ኣብ ወጻኢ ዝነብር 
ኤርትራዊ ብሓፈሻ፡ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ካብ ጸጋ ሃገሮም ተጠቀምቲ 
ኪኾኑን ቁጠባዊ ውሕስነቶም ንምርጋግጽን ኣድላዪን ጥርኑፉን ስጉምቲ 
ኪወስዱ ኣተሓሳሲቡ።  

ኣብ መወዳእታ ካብ ተሳተፍቲ ዝቐረቡ ሕቶታትን ርእይቶታትን ዘዕግብ 



መልሲ ተዋሂቡ። መንእሰያት ኣብ ኩሉቲ ውዱብ ኣካላት ኣትዮም ኪሰርሑን ጥርናፈ ከሐይሉን፡ ምንቕስቓስ መንእሰያት ህግደፍ ንምዕባይን 
ንምድልዳልን ብጥሙር መንገዲ ኪሳተፉ፡ ካብኦም ዝጥለብ ግቡኣት ንከማልኡን ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊጾም። ሕጂውን ሎሚ ከም ትማሊ ኣብ ጎኒ 
ህዝብናን መንግስትናን ደው ኢልና ሃገርና እትጠልቦ ከነማልእ ቅሩባት ኢና ብዝብል ሓያል መንፈስ ድማ መብጻኦም ብሕቡር ድምጺ ኣሐዲሶም።

ዓወት ንሓፋሽ+

ሽማግለ መኸተ
ክፍሊ ዜናን ሓበሬታን

ስዊዘርላንድ


