ጋዜጣዊ መገለጺ
ኮሚቴ መኣዲ ዘተ ደለይቲ ፍትሒ ስዊስ

ኮሚቴ መኣዲ ዘተ ኤርትራውያን ንፍትሒ ሃገረ ስዊስ ኣብ በርን 10-11-2018 ኣኼባ ኣካይዱ።

እዚ መኣዲ ዘተ እዚ ኣብ ስዊስ ብጋህዲ ‘’ሕጊ እንበር ዉልቐ ሰብ ገባርን ሓዳግ ኮይኑ ክመርሓና ኣይንደልን። እሱራት
ፖሎቲካን ሕልናን ይፈትሑ። ቑዋም ይተግበር።’’ ኢሉ ደንበ ፍትሒ ካብ ዝብገስ ክወድቅን ክትንስእን 12 ሰላማዊ
ሰልፍታት ኣብ ዙሪክን በርንን ጀኔቫን ዝመርሔ፡ በብግዜኡ ድማ ኣገደስቲ ህዝባዊ ኣኼባታት ዝጸዉዔን ዝመርሔን
ብግዱሳት ዉልቐ ሰባትን ማሕበራትን ሲቪክን ብምንቕስቓሳትን ብዉድባትን ድሕሪ ነዊሕ ቓልሲ ዝቆመ መኣዲ ዘተን
ጽላልን'ዩ።

ከም’ቲ መደብ ተታሒዙ ዝነበረ ዓመታዊ ጸብጻብ፣ ብመራሕቲ መኣዲ ዘተ ብሕጽር ዝበለ ህልዉ ኲነታት መግለጺ
ተዋሂቡ። ተወሳኺ ሪኢቶ ዝሃቡ’ውን ካብ ዝተባህለ ዝፍለ ኣይነበረን። ብኹሉ ኣኼበኛ ከኣ ‘’በዚ ሕጂ ሃገርና ናይ ሓደ ሰብ
ኣቕሓ ኮይና በይኑ ዝዉንና እንተደልዩ ዝሸጣ እንተደልዩ ዝልዉጣ ንህዝባ ከኣ ክሳብ መራሒኦም ዝሾመላ ።’’ ኮይና ኣላ
ዝብል ኩሉ ኣኼበኛ ተሰማሚዕሉ። ንሰላም ከም ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮን ዝተቓለሰሉን የሎን። እዚ ዝበሃል ሰላም ግን እቲ
ዝተቓለሰላን ዝሞተላን ብሕጊ ዝዉንናን ህዝቢ፡ ተረጊጹን ተረሲዑን ኣብ ቤት ማእሰርትታት ተደጉኑ ኣብ ስደት ተደርብዩ
ከም ዘሎ ብሩህ ኮይኑ ስለ ዘሎ ነዛ ሃገር ክነድሕን ድሕሪ ሕጂ ፍልልያትና ወላ ምስ’ቲ ተዳንጋጺ ናይቲ ሰርዓት ዝነበረ :
ኣብዚ ሎሚ እዋን እዚ ህልው ካይዳ ናይቲ ስርዓት ዘቖጠዖም ዜጋታትና: ኣብ ሕዉነት ተመሊሱ ሓባራዊ ስራሕ ብህጹጽ
ክግበር ከም ዘለዎ ተረዳዲእና።
ነዚ ቃልሲ ክነዕዉት እንተኾና ሓዳርን ናብራን እናበልካ ሃገር ክነዉሕስ ስለ ዘይንኽእል ካብ’ቲ ናይ ቀደምና ጌጋታት
ብዉልቕን ብዉድባትን ዝግበር ዝጸንሔ ተማሂርና ሓይልና ክነስምርን ብትግሃት ክንሰርሕ ከም ዘሎና ቓል ኣቲና። ብዙሓት
ውዳቤታት ናይ ህዝብን ውድባትን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ምስ እዚ ጥርናፌታት ግን ነቲ ኣብ ስዊስ ዝርከብ ህዝቢ ኣብ
ትሕቲ እዚ ጽላል መኣዲ ዘተ ፍትሒ ክጥመር ኣወዳድባና ክነማዕብል ከም ዘሎና ተረዳዲእና።
ጉድለታትና ገምጊምና ከኣ ሰለስተ ኣገደስቲ ዉሳኔታት ኣሕሊፍና።
ብናይ ኢትዮጵያ መርሕነት ዝእንገድን ኮቦሮ ዝድሰቅን ዘሎ ሰላም፡ ቅድሚ ኹሉ ንሕና ኤርትራዉያን ንደልዮን ንምነዮን።
እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ከም’ዚ ዓይነት ናይ መራሕቲ ጽንባላት ሪኡ’ዩ። ብዘይካ ጉድኣት ድማ ሓንቲ መኽሰብ
ኣይረኸበን። ካብ ተሞክሮና ነቂልና ዝሓለፈ ጉድኣትን ጽልእን ኣብ ክልተ ህዝብታት ከይድገም ነቲ ብዓል-ቤት ዝኾነ ህዝቢ
ኤርትራ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ኣብ’ቲ ናይ ሰላም መኣዲ ክሕዉስ ኣለዎ ዝብል ዕግበት ስለ ዘሎና ናብ ፈደራላዊ መንግስቲ
ኢትዮጵያ ብስም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስዊስ ዝነብር፣ ነዚ ቅኑዕ መትከልና ዝገልጽ ደብዳቤ ክጸሓፍ፣ ወሲና።
ኣወዳድባና ንታሕቲ ክሰጥም ኣብ ኣርባዕተ ከባቢታት ስዊስ ንጽላል ዝተሓጋገዝን ናይ ህዝቢ ጸገማት ክፈትሕ ከምኡ ከኣ ነዚ
ወሪድና ዘሎ ጭቆናን ብዘይድልየትና ምስ ኢትዮጵያ ክድመሩ ኢኹም ንዝብለና ጉጅሌ ክንቓወም ሓይሊ ዝህብ ኮሚቴታት
ክንምስርት፣ ኣስሚርናሉ።
ኣብ ወርሒ መስከረም ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝኸደ ዋዕላ ብህጹጽ ሓደ ሃገራዊ ጽላል ክምስረት፡ ሓንቲ ሸውዓተ(7)
ኣባላታ ሓይሊ ዕማም ተመዚዛ ስለ ዘላ ምስኣ ንኽንሰርሕ ንታሕቲ ወሪድና ወከልትና ክንመርጽ፣ ተረዳዲእና።

ኽቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን፣
ከይተወደብካ ዝኾነ ስራሕ ክግበር ኣይክእልን’ዩ። እዚ መኣዲ ዘተ (ጽላል) ድማ ንናትናን ባዕልና ነቁሞን’ዩ። ናይ ቀዳምነት
ቀዳማይ መደብና ሎሚ ንሰርዖ ሃገር ምድሓን’ዩ። ምስ ኩሉ ሓይልታት ኤርትራ ብዘይቅድሜ ኲነት ክሰርሕ ቓል
ዝኣተወ’ዉን’ዩ። ከምህሩናን ሞራል ክህቡናን ዝኽእሉ መደባት ትምህርታውን ባህላዉን መደባት ኣብ ኩሉ ቦታታ
ክሰርዕ’ዩ። ስለ እዚ ኣብ ትነብሩሉ ከተማታት ነዚ ጽላል ብሓሳብን ብርሃጽን ክተጉልብትዎ ሓዳራ ንብል። ብዝክረ
ሰማእታት ጀሚርና ብዝክረ ሰማእታት ብሉዑል ሃገኣራዊ ወኒ ኣኼባ ተዛዚሙ።
ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሱዉኣትና።
ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝብና ክዕወት’ዩ።
ኮሚቴ መኣዲ ዘተ ኤርትራውያን ንፍትሒ
ሃገረ ስዊዝ
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