
 

ሪፖርታጅ መዓልቲ ከቢረ 2015 ኣብ ስቶክሆልም 

 
 
 

ብዕለት 28/03/2015 ኣብ ከተማ ስቶክሆልም - ሽወደን ”መዓልቲ ከቢረ 2015” ተኻዩዱ፡፡ እዚ 
ብምትሕብባር ማሕበር ብሄረ ጀበርቲ ኤርትራውያን ኣብ ሽወደንን ማሕበር ከቢረ ንረዲኤትን 
ልምዓትን ጨንፈር ሽወደን ዝዳሎ ኣብ መአከቢ ኣደራሽ kista Träff ኢዩ ተኻዪዱ፡፡ ኣብዚብዙሓት 
ኤሪትሪያውያን ዝተሳተፍዎ ኣጋጣሚ፡ ነቲ መዓልቲ ንምምዕራግ  ዝተፈላለዩ መደባት ተኻዪዶም፡፡  
 

 
 
ብመጀመርያ ኣቦ-መንበር ማሕበር ብሄረ ጀበርቲ ኤሪትሪያውያን ኣብ ሽወደን ኢዩ መደረ 
ኣስሚዑ፡፡ ንሱ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ቃል ድሕሪ ምስማዕ፡ ህዝብታት ኤርትራ ብሓባር 
ተጸዋዊርካ ናይ ምንባር ባይታ ንምፍጣር ማሕበሩ ዝጻወቶ ዘሎ ግደ ተንቲኑ ብምግላጽ፡ ቐጺሉ 
መሰል ሕቶ ብሄርነት ጀበርቲ ኣብ ሕቶ ምልኽት ክኣትው ዘይብሉን፡ብዝተገበረ ቃልሲ መሰል 
ብሄርነትና ኣብ ነብስናን ነብሲ ደላይ ፍትሒ ብምርግጋጽ፡ ብሕጂ ናብዚ ጉዳይ ነጥፈኦ ግዜን 
ሓሳብን ከምዘየለ ብምጥቃስ፡ዕድመ ስደትና ንምሕጻርን ሃገርና ኣብ ፍትሒን ቅዋምን ዝተሞርኮሰ 
ምምሕዳር ንምንጋስ፡ኩሉ ዘሎ ዓቅምታት ደላይ ፍትሒ ኣብ ሕድሕዳዊ ምትኽብባር ዝተመስረተ 
ሓድነታዊ ቃልሲ ንምክያድ ጻዊዕት ኣቕሪቡ።  
ቀጽሉ ወኪል ማሕበር ከቢረ ንረዲኤትን ልምዓትን ቃል ማሕበር ኣቀሪቡ። ኣብ መደሩኡ ብዛዕባ 
ዕላማን ፕሮግራምን ናይታ ማሕበር ድሕሪ ምግላጽ ገለ ካብ እተካይዶ ንጥፈታት ንተሳተፍቲ እቲ 
ባዓል ብሰፊሑ ገሊጹ። ኣስዒቡ ንጥፈታት ማሕበሩ 
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ከመይ ከምዝነበረ ኣስፊሑ ብድሕር ምግላጽ፡ ኣድላይነት ናይ መዓልቲ 
ከቢረ ብዝሰፈሐ ፓለትካውያንን ቤርገሳውያን ማሕበራት ተወዋሂድካ ክስረሓሉ ከምዝግባእ 

ገሊጹ። ድሕሪ’ዚ ምስጋና ንኣባላት ከቢረ ለበውኡ ንደቂ ማሕበር ብዝያዳ ንኽድንፍዑ ብሓፈሹኡ 

ካኣ ካሎኦት ስቪክ ማሕበራት፥ ውድባትን ከምእ’ውን ግለ ሰባትን ሓገዘ ንኽልግስሎም ኣትሪሩ 
ተላቢው። 
 
ኣብቲ ናይ መዓልቲ ከቢረ 2015 ቴማ ”ስደት” ዝብል መሰረት ብምግባር ኣስተምህሮ ዘቅረቡ የሕዋት  
 



 

ሓው ፍሰሃ ናይር ነቲ ሰፊሒን ዓሚቂን ኣሰተምህርኡ በዘን ዝስዕባ 
ቃላት እዩ ጀሚሩዎ ``ኣብዚ ታሪኻዊ መዓልቲ መደረ ብዛዕባ 
ስደት ኤርትራውያን ንከቅርብ ዝዓደሙኒ ወደብቲ ናይዚ ጽንብል 
ብልቢ ከመስግኖም እፈቱ፣ዕላማዚ ጽሑፍዚ ብሰነዳትን 
ጽሑፋትን ሕቡራት ሃገራት ላዕላዋይ ኮሚስዮነር ስደተኛታትን፣ 
ካልኦት ብዛዕባ ስደተኛታት ተመራመርቲ ዝተመርኰሰ ኮይኑ 
ተወሳኺ ድማ ብናይ ገዛእ ርእሰይ ዝተመከርክዎን ዘንብብኩዎን 
ምሳኻትኩም ኮይነ ንምዝታይን ንምምኽካርን ኢዩ`` ብምቅጻል 
ኣብ ሰለስተ ኣርእስቲን ትሕተ ኣርእስትን ማለት  
1. ቐንዲ ጠንቅታት ስደት እንታይ ኢየን  
2. ንስደት ንምግታእ እንታይ ክግበር ነርዎን ፣ እንታይ ኢዩ 
መፍትሒኡ  
3. ግደ ማሕበራትን ፖሊቲካዊ ውድባትን ኣብ ዳያስፖራ  
መቃቂሉ መሳጢን ኣዕጋቢን ኣቀራርባ እዩ ኣቕሪቡ። ብዕለት 
29/03/2015 ኣብ ዝተፈላለያ መርበብ ብዙሓት ዘርጊሕናዮ ነርና 
ኢና። 

 

 

ሓው ሸኽ ማሕሙድ ኣደም ብድሕር ምስጋና ንኣደለውቲ 
መዓልቲ ከቢረ ምቅራብ ኣስተምህርኡ ብብዝሒ ኣሳእል ነቲ ዘሎ 
ኣሰቃቂ መንገዲ ስደታት ዘረድእ፡ስደት ካብ ቀደም ዘመን፡ዘመን 
ነቢያት ዝነበረ ምኻኑ ካብ ቁርኣን ጥቅስታት ብምቕራብ 
ከምኡ’ውን ናይ ልኡኽ መሓመድ(ዓለይሁ ወሰላም) ታርክ 
ህይወት ብምስላታት ብምቅራብ ሰፍሕን ዓሚቅን መግለጺታት 
ኣቅርቡ። ገለ ካብቲ ዘቅረቦ ስእልታት 

  

 

 

ሓው ሲዒድ በሺር ብድሕር ምስጋና ንኣደለውቲ መዓልቲ ከቢረ 
ምቅራብ ኣስተምህርኡ ጠንቂ ናይ ስደት የሕዋት ፍሰሃን 
ማሕሙዱን ኣስፊሖም ገሊጸሞ ብምንባሮም፡ኣስተምህርኡ ነቲ 
ሸነክ ጠንቒ ስደት ዘምጸኦ ሕማማት ዘድሃቤ እዩ ነይሩ። ሓው 
ሲዒድ በሺር ኣርእስቲ ኣስተምህርኡ Posttraumatiskt 
stressyndrom-PTSD  ብምምራጽ ዝተማሃሮን ሞያኡን 
ብምኻኑ ልክዕ ከም መምህር ንተማሃርኡ ዝህቦ ኣስተምህሮ፡ኣብ 
ልዕሊ ውጸኣት ሞት ዝኮኑ መንእሰያትና ጥዕና ጉድለት ብእዋኑ 
ምልክታቱ ብምፍላጥ ሕክምናዊ ክንክን ተገይርሎም ናብ ምሉእ 
ጥዕና ዝዓሰሎ ናብራ ንምንባር ከምዝከኣል ሰፊሒን ዓሚቅን 
መግልጽታቱ ተመስጦ ሰማዒ ዘሕደረ ነይሩ። 

 

ኣብ መጨረሽታ ነቶም ኣሰር መንፈስ ቃልሲ ናይ ሸክ ዓብዱልቃደር ከቢረ ኣብ ዝተፈላለይየ 
መዳያት ዘተግበሩ፡ኣብነታውያን የሕዋትና ጉዕዞ ቃልሶም ዘርዚርና ብምጥቃስን ንተሸለምቲ ”ከቢረ 

ሽልማት 2015” (Kebire prize 2015)ንምኻን ዝበቀዑ  1) ሓው ኢብራሂም ማሕሙድ 
ገደም(ኣቡ ሓዮት)   2) ሓው ፍሰሃ ናይር   3) ሸኽ ማሕሙድ ኣደም  ሽልማት ብምዕዳል መደብ 
መዓልቲ ከቢረ 2015 ብዓወት ተዛዚሙ። 

 
ማሕበር ብሄረ ጀበርቲ ኤርትራውያን ኣብ ሽወደን                  ማሕበር ከቢረ ንረዲኤትን ልምዓትን 
 
                          16/04/2015                                   16/04/2015 
 

   


