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ኣብ ዕለት 27/01/2019 ብኮሚቴ መኣዲ ዘተ ንፍትሒ ስዊዘርላንድ፣ ዝተጸውዐ ኣኼባ ፣ኣብ ከተማ ኣረው 

ተኻይዱ። ኣብዚ ኣኼባዚ ዝተፋላለያ ውድብት፣ምንቅስቓሳት፣ሰልፍታት፣ ሲቪካዊ-ማሕበራት፣ውልቀ ንፍትሒ 

ዝቃለሱ ዜጋታት ዝተሳተፍዎ ምውህሃድ ዝሰፈኖ እሩም አኼባ ተኻይዱ።ብዝክረ ሰማእታት ተኸፊቱ። 

ዕላማኡ መርሐ ሓድነታዊ ኣሳራርሓን ንኹሉ ዜጋ ኤርትራዊ ዝጥርንፍ ሓደስቲ ኣገባባት ቃልስን፣  

አብ ዝተፋላልዮ  ከተማን ሃገርን ዞባን፣ ካብኡ ሓሊፉ ዓለምለኻዊ ጽላል ንምብጻሕ ኮይኑ፡ክካየድ ዘለዎ ስርሓትን 

ክማላእ ዘለዎ ተግባራትን፣ ሓባሪ መስርሕ ስልቲ ንምውጻእ እዩ ተጋቢኡ። 

ኣዋሃሃዲት ኮሚቴ መኣዲ-ዘተ ንፍትሒ/ስዊዝ ንተሳተፍቲ ንይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ቃል ድሕሪ ምሃብ፣ 

ዛዕባ ዘተ ከም ዝስዕብ ዘርዚራቶ፡ 

 

1) ህሉው ኩነተት ሃገርና 

2) ገምጋም ስርሓት ኮሚቴ መኣዲ ዘተ 

3) ንቕሎን ኣጋባብ ኣሳራርሓ፣ ሓብራዊ መደበ-ዕዮ ንዝመጽእ 

 

1-  ኮሚቴ መኣዲ ዘተ  ካብ ዝሃበቶ መግለጺ፣ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ሃገርና፡ 

ኩሉትና ከም እንኻታተሎ ዘሎና፣ ጥልመትን፣ከዳዓንን ውልቀ ማላኺ ኢሳያስ፤ ነታ ብደምናን 

ዓጽምናን ዘምጻእናያ ናጽነት፣ብረፈረንድም ህዝብና 99.8% ዘራጋገጽናያ ልእላውነት-ሃገርና፡ 

ህዝብና ዘይፈልጦን ዘይፈቕዶን ኣብ ክግመት ዘይካኣል ዳግመ ሕሉፍ ታሪኽ ኢትዮጵያ፡ኣብ ርእሲ 

ኤርትራ ይሸኽላ ከም ዘሎ ንኹላትና በሪሁልና ኣሎ፡፡ በዚ እዞም ክልተ መራሕቲ ዝግበር ዘሎ 

መስርሕ ፖለቲካዊ ሽርሕታት፣ ህዝብና ተመሊሹ ዳግመ ገድሊ ኸልዕል ከይግደድን፣ ንዝጨበጦ 

ሃገራዊ ልእላውነትን ፣ ሓድነት ህዝብን ኸይስእን ምእንቲ : ኩላትና ሓቢርና ንዶ/ር ኣብይ ኢድካ 

ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣይተእቱ፡ንኢሳያስን እቶም ውሑዳት ሰዓብቱን ክኣ፣ብዘይ ቅድመ ኩነት 

ካብ ቢሒቶሞ ዘለዉ ስልጣን ክእለዩሉ  ዝኽእሉሉ ሓያል ሓድነታዊ ተብግሶን ፣ስልጣን ናብቲ ዋኑኡ ዝኾነ ህዝቢ ክርከቦ 
ሃገራዊ ጽዊዒት የዲሊ ጥራይ ዘኮነስ ሁጹጽን ዘየዳግምን ኮይኑ ኣሎ።ካብዚ ዝነቐለ ክኣ ሓቢርካ ምቅላስ፣ ሎሚ ከም 

ትማሊ ግድነታዊን ብዓውታ ዝጭደርን ዝጽዋዕን ዘሎ ህሞት እዩ፡፡ ኣብዚ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋን: ከሙኡ¨ውን 

ኩለን ውድባት ይኹና ምንቅስቓሳት፣ሰልፍታት ብቓላተን ዝዝመር ሓቢርካ ምቅላስ፣ ብግብሪ አብ 



ስራሕ ከነርእዮን ብመደብ ክንሰርሓሉን ዝተሞርኾሰ ኣኼባ ኮይኑ ውጺኢቱ ንድልየት ህዝብና 

ዘማልእን ዘዕግብን ክኸዉን ይግባእ፡፡ 

2-  ገምጋም ስርሓት ኮሚቴ፤ ስርሓትና ክብን ለጠቕን እናበለ እኳ ይጓዓዝ እንተ ጸንሐ፤ ምስቲ ከጓንፉአና 

ዝጽንሐ ዝተፋላለዩ ናንደብታውያን ዘይምዱባት ህጹጽ ናይ ስራሕ ሃጓፍት፡እቲ ክበጽሖ ዝነበሮ ሽቶ ገና ኣይወቕዐን፣ስለዚ 
ነዚ ኩሉ ገምጊምና ከስርሕ ዝኽእል መርሐ ንድፊ ስርሓትን፣ክማልኡ ዘለዎም ኣግባብ ኣሳራርሓን፣ 

ክዉሃብ ዘለዎ ምድግጋፍ ኣነጺርና ስርሓትና ንቕድሚት ክጓዓዝ እዩ ድልየትና። ኣብዛ ኣረስቲ ኩሎም 

ኣባልት ሽማግለ ኣወንታውን ኣሉታውን ተሞክረታቶም ገሊጾም፤ፍታሕ ክኸዉን ኣለዎ ዝበልዎ 

ሓሳባት እዉን ኣቕሪቦም፡፡ ተሳተፍቲ ኩሉ እቲ ዝተረኸብ ዕንቅፋታት መመዮም ንዝመጽእ ጠቓሚ 

ሓሳብ ዝበልዎ አበርክትኦም ሂቦም፡፡ 

3-  ንቕሎን ኣጋባብ ኣሳራርሓ፤ምንዳፍ ንዝመጽእ መደበ ዕዮ፤እዛ ኣረስቲ እዚኣ እቲ ዝነውሐን ዑሙቕ 

ዘተ ዝተኻየደሉ ዛዕባ እያ፡፡ ኩሉ ተሳታፋይ/ኣኸባ ንዘለዎ ሓድነታዊ ቃልሲ ንምክያድ ዘለዎ ህርፋን 

ተመርኲሱ ንመደበ ዕዮ ይጠቅም ዝብሎ ሓሳባት ለጊሱን ነስኒሱን፡፡ኣብ መጠረሽታ በዘን ዝስዕባ 

ጻዊዕትን፣ ኣብ ሞንጉኡ ዝተሳማምዖ ናይ ሓባር ውዕል ብምርድዳእ ኣኸቡኡ ዛዚሙ፡፡ 

 

ሀ) ሓበራዊ ሰራሕ ንኽስራሕን ውጥናት ንምንዳፍን ካብ ነፍሰወከፍ ጥራናፌ ( ወድብ: ሰልፊ: ስቪክ: ምቅስቓስ: 

ማሕበራት) 1 ኣባል ምስ ኮሚተ መኣዲ ዘተ ከም ሓይሊ ዕማም ተመዲቡ ክሰርሕ::  ተወሳኺ ውን ኩሎም ዜጋታት 

ኤርትራውያን፣ ኣብ ነፍሰውከፍ ከተማን ካንቶናትን  ሲዊዝ ዝቕመጡ:  ኣብዚ ህጹጽ ኩነታት ሃገርና፣ 

ናይ ሓባር ቃልስን፣ብዘይ ኣፋላላይ ንኹሉ ዝጥርንፍ፣  ህዝባዊ ኤርትራዊ መኣዲ ዘተ ንፍትሒ ክኸፈት::  ኣብቲ ኣኸባ 

ዝተረከቡ ውን ኣብ ዝቕመጥሉ  ከተማታትን/ ካንቶናትን  ዋና ተዋሳእትን  ሓላፍነት ክንስከም  

ቃል ኣትዮም።  

 

ለ) ምስ ኩለን ካብ ስዊዝ ወጻኢ ዘለዋ ህዝባዊ ጥርናፈታት-ንሓድነትን ሓቢርካ ንምስራሕን ተበጊሰን ዘለዋ ምንቅስቓሳት 

ሓበራዊ ሰራሕ ክግስግስ ንኮሚቴ መኣዲ ዘተ ብተሳተፍቲ  ኣኼባ ሙሉ ሓላፍነት(mandate) ተዋሂባ:: እዚ ሓላፍነት 

እዚ: ኮሚቴ ማኣዲ ዘተ ዝውሰዱ ውሳኔታት ብውህደትን ስምምዕን ሓይሊ ዕማምን መስረታት ኩለን ጥርናፌታት 

ክኸውን ኣስሚራትሉ:: ኣብቲ ዞባዊ ሽማግለ ዝቐዉም ግዴና  ሱታፌና ከራጋገጽ ውን ኣኼበኛ ተሳማሚዑ: 

 

ሐ) ኣብቲ ኣኼባ ዘይዋዓላ ወዳቤታት ይኹና ጥርናፌታት: ኛይዚ መዓልቲ እዚ ዝነበረ ዘተን ቀጻሊ መደባትን : ብሰነድ 

ክሐበረን: ተዋሳእቲ ናይ ዝመጹ ዕማታት  ክኮኑ ምሕባር:: 

 

ኣብ መደምደምታ:  ምሕጽንታ ኣኼበና ሎሚ : ጽባሕ ዘይባሃሎ ኩነታት በጺሕና ስለ ዘሎና፡ጽዊዒትና፣ንምድሓን ሃገርናን 
ህዝብን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ሓያል ህዝባዊ ጥርናፈ፣ ትካላዊ ኣሳራርሓን ሃሉይና፣ 

ብሓደ ድምጺ እንዛረበሉ፣ኣውያት ህዝብና እነስማዓሉ፣ ልእላውነት ሃገርን ሓድነት ህዝብን እንዕቅበሉ እዋን 



ስለ ዝኾነ ኩለን እተን ንሓድነት ዝጽውዓ ዘለዋ ደምበ ፍትሒ ህጹጽ ምትእስሳር/ ስርዓተ-መርበብ ክግበር 

ንጽውዕ። 

 

ሓቢርካ ምቅላስ የዕውት!! 

ስውኣትና ንዛላኣለም ይኽበሩን ይዘከሩን 

 

ኮሚቴ መኣዲ ዘተ ኤርትራውያን ንፍትሒ  

     ስዊዝ 

29/1/2019 

ceriswiss@gmail.com  
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