
በርን: ብልዕሊ 60 ማሕበራት ዝተዳለወ ንስደተኛታት ዝምልከት ዓቢ 
ሰላማዊ ሰልፊ!!! 
 
16 ሰነ 218 
ኩሉ ስደተኛ: ዝምልከቶ ኣካልን ተመጻዳቒን ክሳተፍ ንዕድም 
 
ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ንነዊሕ እዋን ብሰንኪ ክካየዱ ዝጸንሑ ግጭታት ኩናት: 
ሐደስቲ ዝኽሰቱ  ዘለዉ ተጻብኦታትን ንሳቶም ዝፈጠርዎ ቅልውላዋት: ግጉይ ፕሊሲታት 
መግዛእቲ ኤውሮጳ ዝገደፎ ስምብራት ዘኸትሎ ዘሎ ድኽነትን ጥሜትን ሚልዮናት ሰባት 
ካልእ ምርጫ ስለ ዘይብሎም ቤቶም ገዲፎም ክስደዱ ጸኒሖምን ገና’ውን ይስደዱ ኣለዉ።  
 
እንተኾነ ሓያሎ ሃገራት ድንጋጸ ብዝጎደሎ ኣገባብ ዶባተን ይዓጽዋ ብምህላወን: ስደተኛታት 
ከይመጽወን ዝተፈላለየ ሜላታትን ፖሊሲታትን ይጥቀማ ብምህላወን ማእከላይ ባሕሪ ናብ 
መቓብር ተቐይሩ ይርከብ።  
 
ወላ’ኳ ኣብ ሊብያ ምሻጥ ደቂ ሰባት ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ እንተሃለወ: ኣብ ማእከላይ ባሕሪ 
ጥሒሎም ናይ ዝሞቱ ስደተኛታት ኩጽሪ  እንተወሰኸ። ፖለቲከኛታት  ስዊዘርላንድን ካልኦት  
ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳን ግን ምቕናስ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣሐጉስዎም ይርከብ ኣሎ። 
ንሳቶም ስደተኛታት ይቐንሱ እምበር በየናይ ዋጋ ኣይዓጦምን እዩ። 
 
ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ንምውጋድ ዝቃለሳ ጸረ ዓሌትነት ማሕበራት ኣብ ዓመተ 2018 
ብፍሉይ ሓያሎ ብድሆታትን ተጻብኦታት ፖለቲከኛታትን ኣጋጢምወን ይርከብ። ብፈደራላዊ 
መንግስቲ ዝህነጻ ዘለዋ ሓደስቲ ናይ ስደተኛታት መአከቢ ማእከላት ድማ ሰደትድኛታትን 
ሕብረተሰብን ከረሓሕቓ ዝዓለማ ብምኳነን ስደተኛታት ተነጽሎ ከይገጥሞም ስግኣት ኣሎ።  
 
መምበሪ ፍቓድ ኤፍ(F) ስደተኛታት ኣብ ስዊዘርላንድ ቀሲኖም ከይነብሩ ንኔዊሕ ከይጥምቱን 
ንምባሌኦም ከይሰርሑን ሓኒቑ ዝሕዝ  ኣብ ርእሲ ምኳኑ ኣብ ሰንኮፍ ከምዝነብሩ ዝገብሮም 
ናይ ስነ ኣእምሮ ጸቕጢ ዝፈጥር እዩ። 
 
ኣብ ዝመጽእ ቀውዒ ብባይቶ ክጸድቕ ተጠሊቡ ዘሎ እማመ: ወረቐት ዘይብሎም ሰባት ከም 
ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ ከይህልዎም: ደቆም ኸይመሃሩ ዝእግድ ዝኣመሰሉ መሰረታውያን 
መሰላት ዝኽልክሉ ብምኳኖም ብባይቶ ከይጸድቁ ንምግትኦም ጻዕሪ ክሓትት እዩ። 
 
ካንቶናት ዙሪክን ጀኔቫን ስደተኛታት ኣንጸርጺሮም መታን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ህጹጽ 
መሰረታዊ ሓገዝ ዘይምሃብ ከም መሳርሒ ይጥቀማሉ ኣለዋ።  
 
ስዊዘርላንድ ኣባል ዱብሊን ካብ እትኸውን ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ጥራይ 30 ሽሕ ሰባት 
ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ኣባሪራ ኣላ። 
 
ኣብ ዝሓለፈ 18 ኣዋርሕ ጥራይ 5 ዘይጸዓዱ ስደተኛታት ኣብ ኢድ ፖሊስ ክሞቱ እንከለዉ ሓደ 
ካብኣቶም ማይክ ዝብሃል ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ሉዛን ኣብ ጃን ዱትዋት ዝሞተ እዩ። እዚ 
ድማ ካብ ባሕሪ ምጭልፋ ብምኳኑ የሕዝን። 
 
ነዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰን ካልእ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝካይድ በደላትን ንምቅዋም 
ን16 ሰነ 2018 ኣብ ከተማ በርን ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ እዩ። 
 
ኣብዚ ብልዕሊ 60 ማሕበራት ዝተዳለወ ሰላማዊ ሰልፊ ኩሉ ስደተኛን ግዱስን ኣክሳተፍን 
ድምጹ ከስምዕ ንጽውዕ። 
 


