
                   ዕላማኻን ሓሳብካን ዝተቐርጸ ንምዃን ምጻዓር 

ሕሰብ ኣስተው ዕልተማራመር ተባራበር 

ወድሰብ ክቃለስ እንከሎ፣ዕላማ ሃልይዎ ንሓሳቡ ዝሳማምዑ መቃልስቲ ከናዲ ይግደድ፤ ምትእኽኻብ ተጀሚሩ 
ዕላማታትካ ተነጺሩ፣ናይ ሓባር ስራሕ ንምክያድ ተዋሃሂዱ፣ንስራሕ ንበገስ ኣብ ዝባሃሃለሉ፣ ፖሮግራም ትነድፍ፣ 
ነዚ ፖግራም  ዘካይዱ [ቢሮ-ክራሲ]ቤት ጽሕፈታት ክህልዉ፣ ቅርጽታት ምስ ሰኣልካ፡ቅድሚ ምርጫን ኣጋባቡን 
ምእታውካ፣ ንዕኡ ዝኣስር ግዝኣተ-ሕጊ ትነድፍ። ካብኡ ሓሊፉ ናይ እዋንን[ግዜ] መስርሕ፣ኣብ ለውጢ ምስ 
ተበጽሐ ዝጠቕም መርሆ፣ኣብ መሰጋገሪ ግዜ ናብ ግዚያዊ ሃገራዊ ባይቶ ዘብጽሕ፡ ህዝባዊ ተሳትፎ ዘራጋግጽ 
መድርኽ፡ካብዚ ሓሊፉ ድሕሪ ቅዋም ምስ ጸደቐ፣ዝህልዎ ውድባዊ ቻርተር እትነድፍ ብሓደ ወገን፣ ሕጊ፡ መሰልን 
ግቡኡን፣ ንኣባላቱ፡ንሰዓብቲን ተዳጋገፍትን መሓዙትን ዝጠቅም መምርሒ ዘለዎ፡ንንብረትን፣ገንዘብን፣ 
ስርሓትን፣ ዝካታተል/ዝቋጻጸር ጥራይ ዘኮነስ፣ንዝፍጠር ግርጭታት ብማዕረ ሚዛን ፍታሕ እትረክብ፤ ካብኡ 
ሓሊፉ እግባይ ዘይብሃሎ ፍርዲ ክትህብ እትኽእል፣ ዓራቒት ሽማግለ፡ንኽትህሉ ዝሕብር ኣነጺራ እትነድፍ 
ሓይሊ ዕማም ይመዝዝ በቲ ሓደ ወገን፤ውሱን ግዜን ካልእ ስራሕ ዘይትወስዳ ክኣ ክኾና ይግባእ። 

እዘን ክልተ ኣዳለውቲ ሽማግለታት ስርሐን ኣብ ዝጠረሻሉ እዋን፣ ንምምሕያሽን ንምይይጥን/ዘተን ናብ ኣባልት 
ይዝርጋሕ’ሞ፣ብወገኖም እቲ ዘድሊ ክማሕየሽ ኣለዎ ዝብልዎን፣መልእኽቶም ሒዞም ዝኸዱ ወከልትን፣ 
ብብቕዓቶም ንመሪሕነት ክኾኑ ዝኽእሉ፣ናብ ኣርካን ጉባኤ ይልእኹ። በዚ ዓይነት ኣጋባብ እቲ ዝልዓለ ኣካል 
ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጉባኤ፡ ዘትዩ የጽድቖን መሪሒነቱ ይመርጽን፡፡ኣብ ዲሞክራስያዊ ኣሳርሓ ካብ ብምርጫ ዝመጸ 
ባይቶ፣ካብኡ ፈጻሚ ኣካልን፣ተቛጻጻሪት/ተማራመሪ/ኦዲተር ዝባሃል ሽማግለታት፣ ይመርጽ።ጠቕላሊት ኦዲተር 
ኮሚተ፡ስርሓታ፣ትሕዝቶን ንብረትን ትካታተል።ኣብ ውሽጣ ዓራቒት ሽማግለ ዘሓዘት ኮይና፣ንዝፍጠሩ ግርጭት 
እትፈትሕን ነጽነታ ዝሓለወት ብዘይካ ምፍታሕ ግርጭት፣ኣብ ካልእ ስርሓት ዘይትካፈል ብኑጹር ዘቐመጠ 
ኮይኑ፣ከም ኣጻዋውዓ ጠቕለላ ኦዲተር ተባሂላ ትጽዋዕ፡ስለምንታይ አብ ውሽጣ ዝተፋላለየ ስራሕ ዘካይዱ ሓይሊ 
ዕማም ስለ ዘለውዋ፡፡ 

ኣብ ርእሲኡ ኣገዳስን ክፍለጥ ኣለዎ ዝብሎ፡ነብሱ ዝኻኣለ መንጻባርቕ ናይ ዲሞክራሲ፣እቲ ራባዓይ ዓንዲ ኢሉ 
ዝፍለጥ፣ሚድያዊ ትካላት፡ኣሳታፊ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ንውሽጡ ዝጠመተ ጥራይ ዘይኮነስ፣ንብደገ ዝመጽእ ሓሳብ 
ይኹን ምንቅስቓሳት ዘቃውሕ ናጻ ዓምዲ ዝውንን፣ንዘተን ሓሳብ ንሓሳብ ክናጻጸሩ ባይታ ዝህብ፡ኩሉ ዓይነት 
ርእይቶ ዘአንግድ፣መርኺቢ ብዙሃን ከም ስሙ፡ ምድያ ክውንን ምስ ዝኽእል፤እቲ ራብዓይ እግሪ ኢሉ ዝጽዋዕ 
ዲሞክራሲያዊ ድምጺ ህዝቢ ከስምዕ ዝኽእል፣ተቐባልን ኣቐበልን ዝኮነ፡ኣብ ሓድነት፣ቡዙሕነት፣ዝኣምን፤ ምስ 
ዝህልዎ፡ቆላሕታ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ክዓስሎ ባብ ምኽፋት፡እዩ ዝሕብርን ዘርኢን፡፡ 

ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎ፣ሓያሎ ሃገራት፡ዓለምላኻዊ መሰል ወድሰብ፣ክሕሎ ዝፈረማ ክነሰን፣
ሕቡራት ሃግሀራት ዓለም ብሓይሊ ክተርጉምኦ ዘገድድ ሕጊ፣ስለ ዘይብሉ፣ዝኸተማሉ ውዕላተን ጢሒሰን 
ንህዝብታተን ጸቒጠን፣ዲክታተረነት ዘዘውትራን፣ቁዋም ዘይብለን ሃገራት ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ እዉን 
ይርከበአን። 

ካብዚ ዝነቐለ እተን ንፍትሕን ዲሞክራስን፣ግዝኣተን-ሕግን  ንምምጻእ ዝቃለሳ ውድባት ይኾና፣ ውልቀ-ሰባት፣ 
ኣብ ኣግሳባጋና፣ሕጊ ዓለምለኻዊ መሰል ወድሰብ፣ዝተሞርኮሰ ኮይኑ፣ ክፋላልየና ዝኽእል ነገር ክህሉ አይክእልን።
ከምቲ ሙሁራት ኣካላት፣ኣብ ኣመሪካ ከተማ ደምበር ዘቕረብዎን፣ ዝተሳማምዑሉን፣ ብድሕሪኡ ኣብ ኣትላንታ 
ብድፊእት ህዝቢ፡መንቀልን መሰረት ናይ ሓቢርካ ምቅላስ፣ ሰነድ ክኸዉን ዝጸደቐ፣እተን ኣብኡ ተረኺበን ዝነበራ 
ዝተቐብልኦ ክነሰን፡ኣብ ስራሕ ግን ገና ፍረኡ ዘይተረአ፣ኣብ ትዕዝብቲ ገዲፍና፤ንኹሉ ዜጋታትና ዘሳማምዕን 
ሓድነት ህዝቢ ዘጠንክር፣ልእላውነት ሃገር ብኹሎም ደቂ ሃገር፣ ዝዋሓስ፣ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣እቲ ኣብኡ 
ተመርኲሱ ዝወጽእ ቻርተር ይኹን፣ ብድሕሪኡ ዝስዕብ ሃገራዊ ቅዋም እዉን ምዕቡሉን ኣሳታፍን ቁቡሉን 
ይኸዉን፡፡ 



ስለምንታይስ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓሸ መጻኢ ንምህናጽ፡እቲ ቃልስን ጻዕርን ብቐንዱ ድሕሪ ምውዳቐ መላኺ 
ስርዓት ስለ ዝጅምር።ንሕና እዞም ንፍትሕን ዲሞክራስን እንቃለስ ደምበ-ፍትሒ እንልለ፣ንመጻኢ ወለደታት 
ሰረታት፣ስልጡን ፍትሓዉን ሕብረተሰብ ምእንቲ ክትከል ታሪኻዊ ሓላፍነትን ብድሆን ተሰኪመና ኣለና፡፡ 

ዘለናዮ መድረኽ ምስግጋር፣ ኣብ ግዜ ታሪኻዊ ዕድልን ብድሆን እዩ ። ሎሚ ኣብዚ ታሪኻዊ መላግቦ’ዚ እንወስዶ 
ስጉምትታትን እንሓርዮ ምርጫታትን ካብ ኑቡር ንላዕሊ መጻኢ ኤርትራን ህዝባን ስለ ዝውስን ዘይዳግም 
ታሪኻዊ ዕድል እዩ፡፡ 

ነዚ ዕድል’ዚ ብጉቡእ ምጥቃም ከኣ ረዚን ሓላፍነት ስለ ዝኾነ፣ዓቢ ብድሆ እዩ። ስለ’ዚ ወለዶና ከምቲ ቃልሲ 
ናጽነትን ምክልኻል ሃገርን ብዓወት ዝዛዘመ፣ ነዚ ታሪኻዊ መጸዋዕታ’ዚ ከብቅዖ ድዩ ? ናይ’ዚ መድረኽ’ዚ ቀንዲ 
ሕቶ እዚ እዩ፡፡ 

ግድን ክበቕዖ ኣለዎ። እንተዘየልቦ ኩሉ ቃልስታቱን ኣብርክቶታቱ ንኤርትራን ህዝብባን ብላሽ ክትርፍ ምላት 
እዩ።ጥራይ ዘይኮነስ እቲ እምቢ ኣይንድመርን ብምባል ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ንሳላሳ ዓመት፣ብሓይሊ ብረት 
ተዓዊቱ ብድምጺ ህዝቡ  ዘራጋገጾ ልእላውነት ሃገር፣ ናብ ባዕሉ ዘይወሰኖ ኣጋባብን ዘይበጽሖ መሳልል፣ ብኻልእ 
መልክዕ ምጽንባር ክካየድ ስቕ ኢልካ ምርኣይ ማለት እዉን ይኸዉን፡፡ 

ስለምንታይስ ተልእኽኡ ኣፋሪቑ ደኣ’ምበር ኣብቲ ንናጽነትን ሓርነትን ኢሉ ዘተስውኦ፡በዚ ውልቀ መላኺ ተቖጽዩ 
ዘይመገዱ ዝጓዓዝ ዝሎ፤ ነቲ ንመገዱ አልጊሱ/ኣዘንቢሉ ዘካይዶ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኣልጊስካ፡ነቲ ቁኑዕ መገዲ 
ሓርነት ክሕዝ እዩ ዝጽዋዕ ዘሎ።ብሓጺሩ ኤርትራ ከም ነጻን ስልጥንንትን ብዝያዳ ክኣ ብግዝኣተ-ሕጊ 
እትማሓደር ብምህናጽ ክዛዘም ዘለዎ፡፡ 

እዚ ሕድሪ ሃገር እዩ፤ሕድሪ ህዝቢ እዩ፤ ሕድሪ ስዋኣትና እዩ። ክንርስዖ ዘይብልና ንኹሉ’ቲ ዝኸፈልናዮ ዋጋን 
መስዋእትን ከንቱን ብላሽን ኮይኑ ከይተርፍ ምእንቲ፣ ንነብስናን መጻኢ ወለዶታትን ንስቅያትን ኲናትን 
ምፍራድ’ዩ፡፡ 

ክንደግሞ ግን ኩኑናት ኣይኮናን፤ ኣብዛ ብቡዙሕ መስዋእቲ ናጽነት ዝተጓነጸፈት ሃገር ክትከዉን፣ ህዝባ ብምልኡ 
ንሰዉነቱን፣ንስዋኣቱን፣ንደቁን ሕድሪ ኣለዎ፡፡  

ሰናይ ድልየትን ምብጋስን ግን በይኑ እኹል ኣይኮነን፤ እቶም ቅድሜና ተበጊሾም ዝፈሸሉ ሰኣን ሰናይ ድልየት 
ኣይኮነን። 

ከምቲ ንናጽነት ንምምጻእ ምስቲ ዕላማ ዝሳማማዕ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ንመቃላሲ ዘድሊ ስትራተጂን፣ ሓያልን 
ብሱልን ውዳቤ የዲሊ፡፡ 

ምዑቡልን ፍትሓዉን ሕብረተሰብ ንምህናጽ በቢግዚኡ ክዝርዘርን ክደቅቕን ዝኽእል፣ግን ኣብ ንጹር መትክላት 
ዝተመስረተ ፖለቲካዊ ፕሮግራም፣ፖለቲካዊ ውዳቤ ከድሊ እዩ፡፡ 

ዕላማ ሰነድ ደምበ ፍትሒ ክኸዉን ዘለዎ፡ እቲ መርሓ ሕንጻጽን ናይ መጻኢ ቁዋማዊት ሃገረ ኤርትራ፣ ንሙሉኡ 
ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጢን ዲያስፖራ ዘሎ ዜጋታት፣ ስለ ዘርኢ ንዑኡ ዝኸዉን መንጸፍ ዲሞክራሲያዊ ባይታ 
ምፍጣርን፣ብእኡ ኣቢልካ ናይ መጻኢ ሃገራዊን ዲሞክራሲያዊን ጉዑዞና ከነነጽርን፣ከም ዲናሞ መናሃርያ ኮይኑ 
ዝመርሖ፣ሰፊሕ ሃገራውን ፖለቲካዊን ምንቅስቓስ፣ናይ ዝምርሓሉ ፖለትካዊ ፕሮግራምን፣ክህልዎ ዝግብኦ 
ውድባዊ ኣሳራርሓ፣መሰረታዊ መትክላት ምቕራብ እዩ ዝድለ ዘሎ፡፡እቲ ዝወጽእ ቻርተር ሃሜናዊ[dogmatc] 
ዕጽውን ደረቕን ሰነድ ክኽወን የብሉን፡፡ 

ንሓድሽ ሓሳብን ተመክሮን ክፉት፣ ብግብራዊን ተመክሮን ህይወትን እናተፈተነ ዝህብትምን ዝምዕብልን 
ዲናሚካዊ ሰነድ እዩ ክኸዉን ዝግባእ። ከም ሰነድ ራኢን ዕላማታትን [vision&ideals ]ዝገልጽ ስለ ዝኸውን፣ 
ኣብ ሓጺር ጊዜን፣ኣብ ውሽጢ ውሑዳት ዓመታት፣ከም-ዝትግበር ጌርካ ክውሰድ ኣይግባእን፤መድረኽ 
ብመድረኽ፣ኣብ ዝተናውሐ መስርሕ ብተሰነዱ መደባት እና ተገለጸ ዝኸይድን ዝምዕብል ክኸዉን እዩ ዝግባእ። 



ከም ሓባሪ ጉዕዞ፣ናበይ ክብጻሕን እንታይ ክግበርን ከም ዝድለ፣ ዝገልጽ ናይ ሓፈሻዊ መትክልን፣ሽቶታትን፣ሰነድ 
ዝተቐርጸ እዩ ክኸዉን ዘለዎ። እዚ ኣጋባ ንኸነማልእን ክንበቅዕን ምእንቲ፣ እንታይ እዩ ዲሞክራሲ ? ዝብል ሕቶ 
ንምምላስ ብሓጺሩ፡ ምሕደራ ናይ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ፡ ኢሉ ኣብርርሃም ሊንከን ከም ዝመለሰ 
ብምዝካር ብርዐይ ጠጠው የብል። 

ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር 

 

 

 


