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ዘበን ዲጂታል ቴክነሎጂ፣ ኣዉንታዉን ኣሉታዉን ጎንታቱ 

ጋዜጣዊ መግለጺ ሽማግሌ፣ መኣዲ ዘተ ስዊዘርላንድ  

ክቡራት ኣሓትን ኣሓዋትን ኣብ ዉሽጢ ሃገርን ኣብ ዲያስፖራን ትነብሩ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገረ 

ስዊስ ትቕመጡ፡ ኣቐዲምና ሕዉነታዉን መኸታዉን ሰላምታ ነቐድመልኩም። እዚ ልሙድን 

ባህላዉን ሰላምታ ድሕሪ ምቕራብና ህዝብና ሎሚ ሂወት ብዘይ ሂወት ይነብር ከም ዘሎ፣ እቲ 

ጥልመት ጫፍ በጺሑ እቲ ሕማቕ ናብ ዝሓመቐ የንቖልቑል ስለ ዘሎ ተኸባቢርና ብጽንዓት 

ክንቓለስ እንኮ ምርጫና ይኹን። ዋና ጻሕፊ ህግደፍ ካብ ብረታዊ ቓልሲ ጀሚሩ ‘’ፈላሊኻ ግዛእ’’ 

ብዝብል ድሑር ባህሊ ንህዝብና ብሃይማኖትን ኣዉራጃን ብሄርን እንፈላለየ ክሳብ ሎሚ በትሪ 

ስልጣኑ ኣጽኒዑ ከም ዘሎ ስዉር ኣይኮነን። ንድሑራት ሕማማት ክዝርግሕ ኣብ ሳይበር 

ብሚልዮትና ዝቆጸር ሃብቲ ኣፍሲሱ ንደንበ ፍትሒ ክብትን እንተሓመቐ ከዳኽም ቀንዲ መደቡ’ዩ።  

ኣብ ከባቢና እዚ ተንኮል ህግደፍ ‘’ኣዉራጃታት’’ ክበታትነና ካብ 2000ዓም ኣብ ከተማ ጀኔቭ ናይ 

29 ኣስማት ብፍላይ ንተወለድቲ ኣዉራጃ ኣኮሉጉዛይ ዝጸልምን ንተቓልስቲ ዝጸርፍ ተሓቢኦም 

በቲኖም‘ዮም።  ሎሚ’ውን ነዚ በታንን ድሑርን ፈላላዪ ሓሳባት ኣብ ሳይበር ብጻዕቒ ከካይድዎ 

ንዕዘብ ኣሎ። ከበሳ ሃገርና ብሕርሻ ዝነብር ምዕቡል ሕብረተሰብ’ዩ። ኣብ ለዉጢ ድማ ቦታኡ ኩሉ 

ዝርድኦ ዳይናሚክ’ዩ። ዲክታቶር ህግደፍ ነዚ ሕብረተሰብ ከልምሶ ብኣዉራጃ ክፍላልዮ ቀንዲ 

ኣጀንዳኡን’ዩ። ህዝቢ ከበስ ግን ጭዋ ባህልን ንቑሓትን ተቓለስትን ደቂ ስለ ዘለዎ ተንኮሉ ከውሒ 

ሃሪሙ ይምለስ ኣሎ። ሎሚ ብርዕና ኣልዒልና ክንጽሕፍ ዘገደደና ኣብ’ዚ ሶሙን ንመኣዲ ዘተ 

ብኣዉራጃዊ ሕማማት ተጸልም ሓንቲ ፊደዮ ኣብ ዩቱብ ተዝርጊሓ ኣላ።   

መኣዲ ዘተ ስዊዘርላንድ፣ ብስራሕ ንኹሎም፣ ጸላእትናን፣ ንናትና ናይ ንቅሓት ጉድለታትን፣ ክሰዓሩ 

ኣለዎም ዝብል መርሕ ቃል ሒዝና ኣብ ማስ ሜድያ ፈይስ ቡክ ይኹን ዩቱብ ወላ ይጽረፉና 

ብትዕግስቲ ንሓልፎ ኔርና። ሎሚ ግን ሓደ ሰብ ኣቶ ነጋሲ ሰርቐ ተቐማጣይ በርን ሕልፍ ብዝበለ 

ሓሶትን ጠቐነን  ንጥርናፌና  ብሓጺር ‘’መኣዲ ዘተ ሽማግሌታት ናይ ሓንቲ ኣዉራጃ ሳባት 

ሙዃኖምን’’ ‘’ኣብ ስዊዝ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ከም ዘየሎን’’ ኣብ ዩቱብ ዘርጊሑ ኣሎ።  ኣብ ናቱ 

ደረጃ ወርድና ክንዛረብ ኣይምደለናን ቅድም’ውን ብትዕግስቲ ክንሰግሮ ጸኒሕና፡ ሕጂ ግን እዛ 

ቡርኲታ እምኒ ኣላታ’ዩ። ምስ እቲ ኢሰብ ዲክታቶር ኢሳያስ  ኣብ ሞስኮት ትቪ ቀሪቡ ‘’ ኣብ ወጻኢ 

ገለ ሓደ ወገን  ዝኾኑ የዕገርግሩና ኣሎዉ’’ ዝበሎ ነዚ በታኒ መደብ ንምዕዋት ዘመተ ተጀሚሩ ኣሎ 

እሞ ነቲ ኣብ ሩሑቕ ዘሎ መብርሂ ክንህብ ተገዲድና። እቲ ኣብ ዩቱብ ዘሎ ቪደዮ ኣብ ሓጺር ግዜ 

እንተዘየውረዶን ዝመጣጠን ይቅሬታ እንተዘይሓተተ፣ እቲ ጸገም ንኡ ብፍላይ ዝምልከት’ዩ።  ጽባሕ 
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ናጻን ሓራን ኤርትራ ምስ ነገሰት፣ ድማ መን ጠለመ መን ጠቐነ ብመገዲ ፍትሕ ክብጻሕ ስለ ዝኾነ 

እዚ ሰነድ ኣብ ኢድ ኩሉ ደላይ ፍትሒ በጺሑ ስለ ዘሎ ንኣና ዝምልከት ኣይኮነን። 

መኣዲ ዘተ ሽማግሌ ናይ ደልይቲ ፍትሒ ፕላት ፎርም’ዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣብ ዉሽጥን ኣብ 

ወጻእን ንዝወርድ ዓምጽን ግፍዕን ብዉልቕን ብዉዱብን ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ኮይኖም 

ዝምክቱሉ ሓባራዊ መኣዲ’ዩ። ካብ 2000ዓም ዝጀመረ ኮይኑ ናይ ሎሚ ስሙ መኣዲ ዘተ ደንበ 

ፍትሒ ስዊስ ይበሃል። እዚ መኣዲ ዘተ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርጸት ሽማግሌ ትመሓደር። 

ንኹሉ ናይ ህዝብና ሕብርታት ፖሎቲካን ብሄራት ሃይምኖታትን ኣዉራጃታትን ዝሓቆፈት’ያ።  

ዕላማታት መኣዲ ዘተ ሻምግሌ፣ 

1. ንሕና  ኤርትራዉያን ኣብ ሃገረ ስዊስ ንነብር፣ ናይ ስዊስ ዜግነትን ሕቶ ዑቑባ ዝተመለሶምን 

ሓተቲ ዑቑባን ብሓባር ንረብሓና ዝጥርነፈና መኣዲ ዘተ’ያ። እዚ ጥርናፌ ከኣ ናይ ኩሉም 

ፖሎቲካዉያን ውድባትን ምንቕስቓስን ማሕበራትን ብድልየቶም ዘቆሙዎ’ዩ።  ኣብ ስዊስ 

ዝነብር ህዝብና ብፖሎቲካን ብእምነትን ብብሄርን ብኻልእን ከይተሸርሸረ ብሓባር ኣንጻር 

ቀዳማይ ጸላኢ ቅልጽሙ ኣስሚሩ ክቓለስ ትጉስጉስ።  

2. ኣብ ሃገረ ስዊስ ዝነብር ንህዝብና ኣብ ኣሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ስዊስ መሰል ዕቑባ 

ዝረክብ ዝነበረ ብቓልሲ ጥርናፌታትና’ዩ። በዚ ሕጂ ግን መብዛሕቲኦም ሓተትቲ ዑቑባ 

ይንጸጉ ኣለዉ። ዝተሓሳስብ ድማ ኮይኑ ኣሎ። ነዚ ኣብ ንነብረሉ ሃገር ዝርከቡ  ሕቶ ዑቑባን 

ብሰፊሑ ማሕበራዊ ጸገማትን ክንፈትሕ ብደረጃ ሃገረ ስዊስ ካብ’ዚ ጽላል መኣዲ ዘተ 

ንላዕሊ ከም ዝደሊ ፈሊጥና ምስ ኩሎም ደለይቲ ፍትሕ ኮና ባይቶ ክንምስርት ምስ 

ማዕበል ‘’ይኣክል’’ ኮና ኣብ ቓልሲ ኣሎና።  

3. ናይ ህዝብና ረሓጽን ሂወትን ዝተኸፍለላ ናጽነት ናይ ህዝብና ብሕታዊት ሪም’ያ። ዝኾነ ሰብ 

ይኹን ዉድብ ከም ካልኦት ይብጽሖ እንበር ፍሉይ ዋንነት የብሉን። ዋና ጻሓፊ ህግደፍን ናቱ 

መዳምቅቲ ህግደፍን ግን ነዚ ሲሒቶም 28ዓመት ንሃገርና ብግዝያዊ መንግስቲ ብሓይሊ 

ብረት ይገዝእዋ ኣለዉ። ሃገር ናብ ዋናታት ክትምለስ ብዲሚክራስያዊ ቑዋም ክንመሓደር 

ንቓለስ ኣሎና። ንጹር ዕላማ ኣሎና ንሱ ድማ ኣብ ቤት ማሕቡስ ዝርከቡ ነባርን ሓደስትን 

ፖሎቲከኛታትን ናይ ሕልና እሱራትን ጋዜጠኛታትን ብዘይ ቅድመ ኲነት ክፍትሑ ምስ 

ኩሎም ደንበ ፍትሒ ኮና ክነጋልጾ ዘይገምጠልናዮ እምኒ የሎን። ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት 

ሕቡራት መንግስትታትን ሕበረት ኤዉሮጳን ፓርላማ ስዊስን ሰላማዊ ሰልፍታት ንዉድብ 

ኣብ ገለ ድማ ምስ ሙሉኣት ደንቢ ፍትሒ ኮና  ሓቢርና ንሕቡራት መንግስትታትን UN፣ 

ናይ ኤዉሮጳ ሕበረት EU፣ ኣህጉራዊ መሰል ወዲ ሰብ ዝቓለሳ፣ ቤት ጽሕፈታትን  

ከምኡ’ውን ንኤንባስታት ማዕጾኦም እና ኳሕኲሕና ኣፍ ህዝብና ኮና ንቓለስ።  
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4. መኣዲ ዘተ ከም’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮ ዕላማታት ዘለዎ ነዚ ዕላማታቱ ድማ ከዕዉት ቐም 

ዘየብል ኮይኑ ጥርናፌ ናይ ኩሎም ሃገራዉያን’ዩ። ሎሚ ኣብ ዝለዓለ ብርኩ ይርከብ። 

ንህግደፍ ድማ ራዕራዕ ስለ ዘበሎ ኣዉራጃዊ ጸለመኡ ፍነዩልና ኣሎ። እዚ ሓዉና ከይተረድኦ 

380 ቮልቲ ከይሕዝ መንነትናን ስራሕናን ኣመጻጽኣ ኣባባላት መኣዲ ዝተን ደጊምና 

ክንሕብሮ። 1,ብዉልቂ ዝነጥፉ ኣሓትን ኣሕዋትን  2,ናይ መንእሰይ 3. ናይ ደቂ ኣንስትዮን 

4, ሲቪክን ምንቅስቓሳት 5,ከምኡ’ውን ሽደሽተ ፖሎቲካዊ ውዳባት ብጠቕላላ ናይ 10 

ደንበ ፍትሒ ኣካላት ዘማእከለ ጥርናፌ’ዩ።  

5. መኣዲ ዘተ ከም መደብ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ኣብ ስዊስ ዝነብር ህዝብና ብማዕበል ‘’ይኣክል’’ 

ተጠርኒፉ ኣብ ሓጺር ግዜ ኣብ ስዊስን ኣብ ኢዉሮጳን ኣብ ሓምሽተ ክፍላተዓለምን ሓደ 

ስጡም ፍትሓዊ ሃገራዊ ባይቶ ደንበ ፍትሒ ክቆም ይጽዕር ኣሎ። እዚ መደብ ናይ ኩሉ 

ሃገራዊ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ሰላምን ፍትሕን ኣብ ሃገርን ክነግስ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኩሉ 

ይኣክል ዝብል  ብጽሒቱ ክግበር በዚ ኣጋጣሚ ንጹዉዕ። ሓደ ክከዉን ሓደ ኣፍ ክህልወና። 

ሽማግሌ መኣዲ ዘተ ስዊስ ንህግደፍ መልኣከ ሞት ንህዝብና ድማ ሂውት’ዩ። ህግደፍ ድማ 

ተዓጢቖም ከም ዝቓለሱና ንርዳእ’ና። ሕይል ክንብል ከሎና ግን እቲ ድሑር ባህሪዮም ብገለ 

ድኹማት ሰባት ገይሮም ጸለመ ክገብሩ ንሰሚዕ’ና። ሎሚ ግን ብግህዶ ኣብ ዩቱብ ነገሲ ሰረቐ 

ዝበሃል ‘’ደንበ ፍትሒ ዝበሃል የሎን እንተለዉ ድማ ድቂ ኣኮሎጉዛይ’ዮም’’ ‘’ ዉድባት ደንበ 

ተቓዉሞ ዝበሃላ ኣይነበራ ሕጂ’ውን የለዋን እንተልየን ድማ ደቂ ኣኮሎጉዛይ ይዉንንወን’’ እዝን 

ካልእን ጸለመ ቐሪጹ ኣሎ። ካብ ባሃሊኡ ደጋሚኡ ከይንኸዉን ኩሉ ዝበሎ ክደግመልኩም 

ኣይትጸበዩ። ንሕና ሽማግሌ መኣዲ ዘተ ብቐዳምነት ኣብ ልዕሊ እቲ ጭዋ ህዝቢ ኣኮሎጉዛይ 

ከምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ ደንበ ፍትሒ ንዝተገብረ ጸለመ ብትም ክንሰግሮ ደሊና ኔርና እንተኾነ ኣብ ዩ 

ቱብ ተዘርጊሑ ስለ ዘሎ ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘሎኹም ከይሰንብደኩም መንነትና ኣመጻጽኣናን 

ዕላማታት ገሊጽናልኩም ኣሎና። ስኽፍ ኣይበልኩም ዕርፊ ነጽንዕ። ንብለኩም። እንተ ኣብ ስዊስ 

ዝርከብ ህዝብና ግን ደጋን ከበሳን ኣዉራጃን ሃይማኖትን ብሄራትን ዓድታትን ኩሉ ብሓድነት ነዚ 

እኩይ ስርዓት ብሓባር ይቓለሶ ኣሎ።  

ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን ጸላኢ ጸሎሎ ቓቢኢ ከም ዝበሃል፣ መኣዲ ዘተ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ 

ኣብ ስዊስ ዝነብር ልብን ዓይንን በትርን ክነሳ ናይ ሓደ ኣዉራጃ ክገብርዋ ክትሰሚዕ ከሎኻ እዚ 

ሞዳኡ ዝሓለፎ ፕሮፕጋንዳ’ዩ ካልእ ድለዩ ንብሎም። ጸላእትና መታን ኣርዑት ጭቆናና ከጽንዑ 

ብ1961ዓም ብረታዊ ቓልስና ካብ መታሕት ንከበሳ ከይድይብ ጸለመይ የካይዱሉ ኔይሮም። 

ንኣብነት ‘’ ሸፋቱ፣ ጸኒሖም ናይ ኣስላምን ናይ ዓረብን ቁጹራት ይብሉዎ ነይሮም’’። ሎሚ ንደንበ 

ፍትሒ ‘’ኣኮሎጉዛይ’’ እንተበልዎ ክገርመና የብሉ። እንተ ንሕና ግን ፍትሓዉያን ኮና ነቲ ሰብ ብሰብ 
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ንምዘኖ ብእኩብን ብከባቢን ኣይንምዘኖ። ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ይብዛሕ ይዉሓድ ይቓለስ ኣሎ። 

ይብዛሕ ይዉሓድ’ውን ምስ መንግስቲ ጸግዒ ዘለዎ ኣሎ። ንኣና ዝግድሰና ግን ፍትሒ’ዩ። 

ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን ኣብ ፊስ ቡክን ኣብ ዩቱብን ንህዝቢ ብዓሌትን ብሃይምናትን 

ብኣዉራጃን ከናቑቱ ትጽዕሩ ሓደራ ደዉ ኣብልዎ። ኣብ ስደት ኮንካ ዓሌትን ኣዉራጃን ሃይማኖትን 

ምፍልላይ ብሱሩ ኣጀንዳ ህግደፍ’ዩ። ብሓቂ ጸገም እንተሎኩም ድማ ኣብ ከባቢኹም ምስ ዘለዉ 

ኮንኩም ፍታሕ ድለዩሉ። እቶም ሃሱሳት ህግደፍ ግን ሓዊ ኣፎም ካብ ዩቱብን ካብ ህግደፍን ገለ 

መቅሽሽ  ክረኽቡ፣ ጽልእን ባእስን ቂምን ጽልእን ክጽሕትሩ ከለዉ ከም’ዚ ናትና ብሰነድ 

ኣጋልጽዎም። ቑስልና ዓሚቑ ስለ ዝኾነ ንጽቡቕ ትብሎ ብግምጣል ከስሚዕ ይኽእል’ዩ፣ ከምኡ ምስ 

ዝገጥም ቀሪብካ ምርድዳእ፣ ንልመድ፣ ኣዕኑድ ሓድነትናን ህላውየናን ዋሕስ ዓወትናን ምክብባርን 

ምትሕልላይን’ዮም ነፍሲ ወከፍና ደረትና ከይሓለፍና ንሓልዎም።  ንዘበነ ኣምጽኦ ቴክኖሎጂ 

ንጉድኣት ኣይንጠቐመሉ ተመሊሱ ከይልብልበና፣ ንረብሓ ህዝብና ጥራይ ክነዉዕሎ ሓደራ ንብል።  

ሽማግሌ መኣዲ ዘተ ስዊስ ብዝኦም ኣካላት ዝቆመት’ያ። 

1- ሲቪክ ማሕበር ኤርትራውያን ንዴሞክራስን ሰላምን። 2- ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ንፍትሕን ማዕርነትን። 3- 

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ። 4- ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ።  5- ዲሞክራስያዊ ዉድብ ብሄረ ቢሌን። 6- 

ምንቅስቓስ ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ።  7- ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ።  8- ሰልፊ ኣልናህዳ 9- 

ህዝባዊ ዴምክራስያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ። 10- ውልቃውያን ተቓለስቲ ንፍትሒ 

ሰማኣታትና ብሓርነት ወለዶታት ኤርትራ ይደበሱ! 

ቃልሲ ውጽዓት ክዕወት ግድን ኢዩ! 

ውዳቤታት ኣባላት ኮሚቴ መኣዲ ዘተ  ሃገረ ስዊዝ! Sunday, 3 November, 2019 

 

 


