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ዓላማ መኣከቢና - Objective of the Seminar 

ገዛ ብዘይ ስእላዊ ካርታ (Blue Print) ከምዘይስራሕ፥ 
ጉዕዞ መገሻ (Journey) ብዘይ ኣፍልጦ እትኸደሉ 
መንገዲ፥ እትሓድረሉ ዓዲ፥ እትምሳሓሉን እትደረረሉን 
ቦታን፥ ዘድሊ ስንቅን ኣቐዲምካ ክሕሰበሉ ዘሎዎ ጉዳይ 
ስለዝኾነ፡ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ከኣ ዕላምኡን ራኢኡን 
(Vision & Goals) ተግባራዊ ንክኸውን፡ ስእሊ ካርታ ናይ ቃልሲ (Roadmap) ንኹላትና እተዋስእን 
እትጥርንፍን ኣብ መንጎ ዲያስፖራን ዓድን ድልድል መሰጋገሪ (Bridge) ገይራ፡ ሃገር ካብ ሓደጋ፡ ህዝባ ከኣ 
ካብ ደልሃመት እተውጽእ ኩላትና ዓባይ መርከብ (Global People’s Congress & Leadership) ኣብ 
ምስራሕ ብዝቐልጠፈ ነታ ናይ ቃልሲ መርከብ ኣብ ማዕርፎኣ ንምብጻሕ ብቑዓት ቀልስትን ውፍያትን መራሕቲ 
ከምዘድልዩዋ ብምርዳእ፡ ንሕና ኣብ ማእከላይ ምዕራብ ሕ/መ/ኣመሪካ እንነብር ኤርትራውያን ሰብ ሕድርን፡ ሰብ 
ሕልናን፥ ሰብ ዕዳን ማለት ምእንቲ ህዝቦም ንዝሓለፉ ሰማእታት፡ ናይ ኤርትራ ሓርነት ውግኣት/ስንኩላትን 
ፖለቲካዊ እሱራትን ንከይንጠልም ቃል ንክንኣቱን ሓቢርና ክንሰርሕ ንምልዛብን ኢዩ። ብተወሳኺ በብዘሎናዮ 
ዞባታት ይኹን ክፍለ-ዓለም ከኣ ተመሳሳሊ መጋባእያታት ንክግበር ንክንጽውዕ ኢዩ። 
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1. መእተዊ - ዕላማ ሰሚናር (Introduction – Seminar Objective) 
 ሓባራዊ ተረደኦ ሽግር ናይ ኤርትራ ኣለሊና ኩላትና ንክንጥርነፍ ክንበቅዕ  

- ሕሉፍና ብምግምጋም፡ ዝገብረናዮም ጌጋታት ንከይንደግም 
- ናይ ኤርትራ ዞባውን በዓል-ቤታውን ብድሆታት ንክንርዳእ 
- ካብ ኣብ ዘየዕውቱ ነገራት ጊዜና ነባኽን፡ ግዜና ብግቡእ ብምጥቃም ኣብ ዘዕውቱ 

መንገድን ነገራትን ሓቢርና ክንሰርሕ 
- ካብ 80% ኣብ ዘረባ፡ 80% ኣብ ተግባር ንክንጽመድ  
- ካብ ተቓዋማይን ደጋፋይን ዝብል ንስርዓት ህግደፍ ዘገልግል ደንበ ፍልልይ ኣብ ጎኒ 

ህዝቦምን ፍትሕን ኮይኖም ክቃለሱ ውሕሎል ቃልሲ ንክንቅይስ   
- ካብ ናይ ስምዒትን ጽልእን ተቓውሞ ናብ ቀጻልነት ዘሎዎ ዝምዕብል መተከላዊ ህዝባዊ 

ተቓውሞ 
 ኣበይ ኔርና፥ ኣበይ ኣሎና፥ ኣበይ ንምብጻሕ ኢዩ፥ ብከመይ’ከ ንበጽሖ ንምዝታይ 
 የዕኑድ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንክንፈልጥ  

- ራኢ፥ ዕላማ፥ ስትራተጂ/ናይ ዓወት-መንገዲ፥ ግብራውነት ናይ መደብ-ስራሕን፥ ኣገዳስነት 
ናይ ቀላሲ ህዝባዊ መሪሕነት 

 ካብ ይኣክል ናብ ህዝባዊ ማዕበል ብከመይ ከምዝብጻሕ ናይ ሓባር ስእልን ተረድኦ ሒዝና 
ንክንወጽእ  

 መትከላትን መስርሕን ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስን ጥርናፈን ግቡእ ሓባራዊ 
ተረደኦ ክህሉወና 

 ብህዝባዊ ማዕበል ምልካዊ ስርዓት ንምልጋስ ክሕለፉ ዘሎዎም ደረጃታት ጥርናፈ ሓባራዊ 
መረዳእታ ንክህሉወና  

 ኣብ ስደት ዝግበር ህዝባዊ ቃልሲ ተርኡን ሕጽረታቱን ፈሊጥና ኣብ’ቲ ክንገብሮን 
ከነድምዓሉን እንኽእል ከነተኩር 

 ብዘይሓደ ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶ (ጽላል) ህላዌ፡ ከተማውን፡ ዞባዊ ጥርናፈታትና ለውጢ 
ከረጋግጽ ዘሎ ዕድላት ጸቢብ ምዃኑ ንምርዳእ 

 ኣብ መንጎ ናይ ዲያስፖራ ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶ (ህዝባዊ መሪሕነት) ኣብ ውሽጢ ኤርትራ 
ዘሎ ተቓውሞ ድልድል ከምዘድልዮ ብምፍላጥ ብኸመይ ክንሰርሖ ምዝርራብ 

 ዝተጠርነፈ ናይ ዲያስፖራ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ኣብ ምልጋስ ምልካዊ 
ስርዓት፥ ዲሞክራስያዊ ምስግጋር፥ ቅዋማዊ ስርዓትን ምዃኑ ፈሊጥና ዓቕምታትና ከነወሃህድ 
ክንበቅዕ 

 ብዛዕባ ዳግመ-ህንጻን ሃገርን ምጥያስ ናይ ኤርትራ ስደተኛታት (ናብ ዓዶም ምምላስ) ካብ 
ሕጂ ኣትሒዝና ክንሓስበሉን ክንዳልወሉን ከምዝግበኣና ንምዝኽኻር 
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2. ኤርትራ ከመይ ኢላ ልሙዕ ሸኻ (ለሰ) ናይ ምልክነት ኮይና?  
 How did Eritrea become a fertile ground for Dictatorship?  
 ብዲሞክራሲ እንዳዘመሩ ዝመጹ ናይ ሰውራ መራሕቲ ጥልመትን ብህዝቢ ዝተነብረሎም 

እምነት 
 ህርፋን ነጻነት ዘኸተሎ ዑረትን ምርሳዕ ንሓርነትን 
 መንእሰይ ናይ ለውጢ ሓይሊ ኣብ ሳዋ/ኣገልግሎትን ምትሓዙን ኣብ ስደት ምብታኑ  
 ነጻነትን ሓርነትን ፈላሊኻ ዘይምፍላጥ (ዘይንቕሓት ህዝቢ) 
 ወተሃደራዊ ናይ ሰዓርቲ ጃህራዊ ስኽረት (Militaristic Chauvinism) ንመለኽቲ 

ጥጡሕ ባይታ  
 ምልኪ ብደቅኻ ከም ንቡር ጌርካ ምውሳዱን ምልማዱን 
 መንግስትን ሃገርን ህዝብን ፍልልያቱ ዘይምርዳእን ምትሕውዋስን 
 ፋሕ ዝበለ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለስ ውደባ፡ ንመልኽቲ ብዝጥዕም መንገዲ 

ምውዳቡን ንህዝብና ተስፋ ዘይምዃኑን 
 ብፈላላዪ ሜላታትን ህዝቢ ከምዘይተኣማመን ስለዝተገብረ 

- ኣውራጃዊ /ዞባዊ/ ከበሳ መታሕት 
- ሃይማኖታዊ (ኣስላማይ ክርስትያን፥ ተዋህዶ ጴንጠ፥ ካቶሊክ ከኒሻ፥ ቃለ-ኣዋዲ 

መናፍቕ/ተሓድሶ ወዘተ.) 
- ብሄራዊ (ዘይምዑሩይ ኣወሃህባ ስልጣን)፥ ጾታዊ (ዝይዳ ደግፍ ደቂ-ኣንስትዮ ንመላኺ 

ስርዓት)  
- ዋርሳይ ይከኣሎ፥ ምሁር ዘይምሁር (ጨጓር ዳንጋ)፥ ሃብታም ድኻ 
- ጀብሃ ሻዕብያ፥ መበቆል እንዳጸብጸብካ ጸለመ፡ ወያኔ፥ ወሃዮ ወዘተ 

 ንለውጢ ዝብገሱ ሃገራውያን ብስለላዊ መሓውራት ምድቋስን ጸለመን  
 ስርዓት ህግደፍ ግዳማዊ ጸላእቲ ብምፍጣር ህዝቢ ቀዳመንታቱ ኣብ ሃገር ምክልኻል 

ምዝምባሉ 
 ዶብ ከይተሓንጸጸ ቅዋም ኣብ ተግባር ክውዕል ኣይክእልን ዝብል መመኽነይታ ኣምር 
 እገዳ ከም መሳርሒ ክጥቀመሉ ምብቃዕ 
 ጸላእቲ ኣለውኒ ብምባል ወይ ፈጢርካ ህዝቢ ምሳኻ ከምዝኸውን ምግባር 
 ዝበዝሐ ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር ህዝብና ዓንዲ-ሕቖ ናይ ምልካዊ ሓይሊ ኮይኑ ምጽንሑ 
 ነፍሰ-ፍትውት ማለት ባህሊ ንዓይ ይጥዓመኒ ምምዕባልን፥ ተወፋይነት ምጉዳልን  
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3. ህሉዊ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራን ዞባውን በዓል-ቤታውን ብድሆታትን  
Current Regional and Internal Challenges of Eritrea 
 

1.1 ግዳማዊ ብድሆታት (External Challenges) 
 ግዳማዊ ጽልዋን ዞባዊ ረብሓታት (ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ናይ ረብሓ መቃለሲ ደምበ) 

- ናይ ኣመሪካን ሱዑዲ-ዓረብን ኢማራትን ኢትዮጵያን ረብሓታት 
- ናይ ሩስያን፡ ኢራንን፡ ቀጠርን ቱርክን ሱዳንን ረብሓታት 
- ናይ ቻይናን ጁቡቲን ካልኦትን ዞባዊ ቁጠባዊ ረብሓን  
- ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ቅብጥራዊ ዝምድና ምስ ህግደፋዊ ስርዓት 

 ልዑላውነት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ምስጣሕ 
- ንሉዕላውነት ሃገር ዘይተኣማምን ዝምድና ዶ/ር ኣብይን ኢሳያስን (ኢትዮ-ኤርትራ) 
- ትግራይን፡ ህዝቢ ትግራይን ምምሕዳር ህዝቢ ትግራይን ኣብ ምኹላፍ ባህጊ ኢሳያስን 

ኣቢይን ንምእላዩ ዝገብርዎ ዘሎዎ ፈተነታትን ጽልውኡ ንሉዕላውነት ኤርትራን 
ዲሞክራስያዊ ለውጥን 

 

1.2 ውሽጣዊ/በዓል-ቤታዊ ብድሆታት (Internal Challenges) 
 ስደት ሓዲሽ ወለዶን ምብታትን ስድራቤታትን 

- ስድራቤታት ነፍሰን ከዕንግላሉ ዘይክእላሉ ሃለዋት 
- ኤርትራዊ መንእሰይ፡ ስደት ከም ፍታሕ ምውሳዱ ጽልውኡ ንዝድለ ለውጢ 

 ዘይጥርኑፍን ድኹምን ተቓውሞ፡ ናይ ስምዒት ቃልስን ስእነት ቀላሲ መሪሕነት Disintegrated 
Opposition & Lack of Leadership 
- ዝተመቓቐለ ቀላሲ ዘይብሉ ዘይጥርኑፍ ተቓውሞን  
- ዘይተወሃሃደ መኣዝኑ ዘይነጸረ ዘይምዕሩይ ዕሸል ስምዒታዊ ናይ ህዝቢ ተበግሶታትን ቃልስና 

ኣብ ስደት ምዃኑ 
- ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ብከፋፋሊ ቅዲ ስትራተጂ ናይ ስርዓት ጉጅለ ህግደፍ 

ንሓድነትን ለውጥን ዘይሕግዝ ኣካይዳ 
- ኣቀባብላና ኣብ ደምበ ፍትሒ ንመላኺ ስርዓት ዝገደፍዎ ንቃልሲ ዓዳሚ ዘይምዃኑ 

 ህግደፋዊ መርበብ ስለላን ንቃልሲ ከም’ቲ ዝድለ ዘይተበገሰ ዝበዝሐ ኣብ ዲያስፖራ ዝነበር 
ኤርትራዊ 
- ብብዙሕ ክፋል ናይ ህዝብና ምልኪ ከም ንቡር ምቕባል ኣብ ስርዓት ጉጅለ ህግደፍ 

ዘይምቕባጽ  
- ዓዲ ምብጻሕ ቀዳምነት ዝሰርዕ ሓያል ክፋል ናይ ህዝብና ምህላው 
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4. ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንምንታይ የድሊ? 
Why do we need a People’s Movement? 
 ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ (Grassroots Movement) ካብ ታሕቲ ካብ እንነብረሉ ቦታ 
ናብ ላዕሊ ዘቕነዐ ብናይ ዜጋታት ምትእስሳር ዝቖመ፡ ንኹሎም ዜጋታት ብቑሉዑን 
ህዝባውን ዲሞክራሲያውን ምጥራናፍ ብማዕረ ኣሳታፊ ስለዝኾነ 

 ዓቕሚ ህዝቢ ብምውህሃድ ምልኪ ህግደፍ ብዝቐልጠፈ ኣልጊሱ ህዝብና ዝቆጻጸሮ 
ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንከረጋገጽ ዝበለጸ ኣኽእሎ ስለዘሎዎ  

 ንደገፍቲ መላኺ ስርዓት ካብ ጽልዋ ህግደፍ ሓራ ብምውጻእ ኣብ መስርሕ ህዝባዊ 
ሓርነታዊ ቃልሲ ከም ዝሳተፉ ንምግባር  

 ኣብ ሃገረ-ኤርትራ ፍትሒ ንምርግጋጽ፡ ተጎጃጂልካ ንህዝቢ ኤርትራ ተጻዒንዎ ዘሎ 
ምልክን፡ ሕሰምን ኣደራዕን ከልግስ ከምዘይክእል ብምግንዛብ፡ 

 ሃገርን ህዝብን ኣብ ሐደጋ ተሳጢሖም እንከሎው ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ከልግስ ዘብቅዕ፡ 
ንህዝቢ ኣብ ቃልሲ ዘዕስል፡ ንጹርን ትኩርን ናይ ቃልሲ ስትራተጂ ክንውንን ብግብሪ 
ክንሰርሓሉን ስለዘይበቓዕና 

- ደንበ ተቓውሞ ኣብ ካልኣውን ዘይመሰረታውን ፍልልያት ተጸሚዱ ክሰሓሓብን 
ክዋጠጥን ክቡርን ነዊሕን ጊዜኡ ከምዘባኸነ ብምስትብሃል  

- ህዝብና ናይ ማዕዶ ተዓዛቢ ብምዃን፡ ካብ ቃልሲ ቦኺሩን ዛሕቲሉን ንዝጸንሐ 
ዝበዝሐ ክፋል ናይ ህዝብና ኣበራቢሩ፡ ንዓቕምታትን ጸጋታትናን ህዝቢ ኤርትራ 
ጠርኒፉ፡ ኣድማዕን ውጽኢታውን ሕዝባዊ ሓይሊ ዝያዳ ዕድላት ስለዘሎዎ 

 ብዘይተሳትፎ ናይ ህዝቢ፡ ዝረጋገጽ ለውጢ ከምዘየለ ተሞክሮ ስለዝምህረና፡ 
- ኣብ መንጎ ኣብ ወጻኢ ዝግበር ቃልስን ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ድልድል ናይ ቃልሲ 
ንክግበር ዝቐለለ ስለዝኸውን ኣብ ውሽጢ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ንዲሞክራሳያዊ 
ለውጢ ንክትግበርን ንክዕወትን ምቹእ ኩነታት (Opportunity) የስዕብ።  

- ብዘይተሳትፎን ወሳኒ ተራን ናይ ህዝቢ፡ ህዝቢ እንደገና ንክጥለም ብዙሕ ዕድላት 
ከምዘሎ ስለእንስተብህል፡ 

- ምልኪ ንምልጋስን ውሑስ ዲሞክራስያዊ ምስግጋር ንክረጋገጽን ህዝቢ ክጥርነፍን 
ሓቢሩ ክቃለስን የድሊ።  

- ከም’ቲ ናይ ዝሓለፈ ተሞክሮ ብጉጅለ ህግደፍ ባህጊ ህዝብና ዝተጨውየ፡ ኣብ 
ዝመጽእ ግዜ’ውን ብዲሞክራሲ ዝዝምሩ ምልካውያን ከይጥለም፡ ህዝቢ ናይ ቃልሱ 
ሰራሕን፡ መራሕን፡ ወሳንን ብምዃን ዘተኣማምን ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት 
ክረጋገጽ ክከኣል።  
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5. ደረጃታት ህዝባዊ ቃልሲ ካብ ዜጋ ክሳብ ህዝባዊ ማዕበል  
Phases/Stages of People’s Movement 

 

 ሕላና ዘሎዎን ውፉዩን ብግብሪ ብሓባር ዝቃለስ ዜጋ - Committed Citizen for 
Change 

- ኣሃዱ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ 
 ህዝባዊ ምልዕዓል (ይኣክል!) – People’s Mobilization (Enough is Enough) 

- ድልወት ንቃልሲ 
 ህዝባዊ ጥርናፈ - People’s Network/Solidarity 

- ምትእስሳር ብጥርኑፍ (ውዱብ) መልክዕ 
 ህዝባዊ ምንቅስቓስ - People’s Movement 

- በብዘሎኻዮ ብሓባርን ብግብርን ንለውጢ ምቅላስ 
 ህዝባዊ ማዕበል - People’s Grassroots Revolt 

- ኣብ ውሽጢ ሃገር ህዝቢ ብሓባር ኮይኑ ንለውጢ ግብራዊ ስጉምቲ ምውሳድ 
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6. ህዝባዊ ቃልስን ኣተሓሕዛና ከም ሓደ ፕሮጀክት  
Handling People’s Struggle as a Project 
 ኣብ ኤርትራን ህዝባን ዘሎ ጸገም ሓባራዊ መረዳእታ ምህላው 
 ነቲ ጸገም ኣብ ምፍታሕ ኣመራጺታት ፍታሕ ምቕራብ 
 ተላዚብና ኣብ’ቲ ዝሓሸ ኣመራጺ ዓሲልና ሓባራዊ ዕግበት ነጥሪ 
 ነቲ ዝሓሸ ኣመራጺ ንምትግባር ንጹር ሓባራዊ ስትራተጂ ይሃሉወና 
 ነቲ ዝሓሸ ንጹር ስትራተጂ ዘዐውት ናይ ዓወት ጎደና ንቐይስ 
 ነቲ ዘዐውት ናይ ዓወት ጎደና ከኣ በብጽፍሕታት ህዝባውያን ባይቶታት 

(ትካላት) ብዝጸደቑ መደብ ስራሓት ብግብሪ ንስራሕ 
 ኣብ ሸሽዱሽተ ወርሒ ዘካየድናዮ ስርሓት እንዳገምገምና ጉድለታት 

ብምእራም ኣሰራርሓና ነመሓይሽ  
7.  የዕኑድ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ - Pillars of People’s Movement 

 
 ንጹር ሓባራዊ ህዝባዊ ራኢ - Clear Common Vision 
 ንጹር ሓባራዊ ህዝባዊ ዕላማ - Clear Common Goals 
 ንጹር ሓባራዊ ስትራተጂ ወይ ናይ ዓወት ጎደና - Clear Common 

Strategy/Roadmap 
 ንጹር ሓባራዊ መደብ ስራሕ - Clear Work Plan 
 ብቑዕን ውፉይን (ቀላሲ) መሪሕነት - Competent, Committed 

Representative Leadership 
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I. ንጹር ሓባራዊ ህዝባዊ ራኢ - Clear Common Vision 
 ልዑላውነታን ሓድነት ህዝባን ዘዕቆበት፡ ህዝባ ካብ ስደት ዝተኣኻኸበላ፡ ሰላምን 

ፍትሕን ዝሰፈና ምዕብልቲ (ብልጽግቲ) ኤርትራ ንምርግጋጽ ኢዩ። 
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II. ንጹር ሓባራዊ ህዝባዊ ዕላማ - Clear Common Goals 
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III. ንጹር ሓባራዊ ህዝባዊ ናይ ዓወት-ጎደና/ስትራተጂ 

 
IV. ንጹር ሓባራዊ ህዝባዊ መደብ ስራሕ 

በብጽፍሕታት ወይ ኣካላት ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዝጸደቑ መደብ ስርሓት 
በብቀዳምነታት ብተግባር ምስራሕ 
 

V. ብቑዕን ውፉይን (ቀላሲ) መሪሕነት - Competent, Committed 
Representative Leadership 
 ብስም ህዝቢ ዝሰርሕ ብቑዕ ኣህጉራዊ ህዝባዊ መሪሕነት 
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8. ህዝባዊ ምንቅስቓስን ህንጸት ዲሞክራስን  
People’s Movement and Democratic Governance 
 ናይ ዲያስፖራ ህዝባውያን ባይቶታትን ምስ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ 
ኣቃውማ  

- ተመሳስልነቱ ምስ ኣቃውማ ሕጊ ዓደ’ቦ  
o ከተማዊ ባይቶ = ባይቶ ዓዲ 
o ንኡስ ዞባዊ ባይቶ = ባይቶ ናይ ወረዳ (ተወከልቲ) 
o ዞባዊ ባይቶ = ናይ ኣውራጃ ባይቶ 
o ኣህጉራዊ ባይቶ = ሃገራዊ ባይቶ (ፓርላማ) 

 ማዕርነታዊ ተሳትፎ ዜጋታት 
- ብማዕርነት ዘሳትፍ መስርሕ 
- ማዕረ መሰል ከምዘሎዎ ፈሊጡ ዝሳተፍ ዜጋ 
- መረጼን ናይ ወገናት ወጊድ ኢሉ ብሃገራዊ ኣተሓሳስባ ዝቃለስ 

ዜጋ 
 ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ውሳኔን ሕቶ ውክልና ኣብ ሰለስተ ጽፍሕታት 

- ቀጥታዊ - ኣብ ከተማታት (ቦታዊ) 
- ውክልናዊ - ኣብ ሰለስተ ጽፍሕታት (ንኡስ ዞባዊ > ዞባውን > 

ኣህጉራውን) 
 ዕድመ ህዝባዊ ምንቅስቓስን ኣተሃላልዋ ድሕሪ ምልጋስ ስርዓት 

ህግደፍ 
- ከም ሲቪካውን ፖለቲካውን ምንቅስቓስ ክሳብ ቅዋማዊ 

ዲሞክራስያዊ ስርዓት 
- ከም ሲቪካዊ ህዝባዊ ትካል ድሕሪ ህንጸት ዲሞክራስያዊ ስርዓት 

(ህዝቢ ከይጥለም - People’s Power as a Watchdog 
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9. ተራን ሕጽረታትን ኣብ ዲያስፖራ ዝካየድ ህዝባዊ ምንቅስቓስ       
Limitations of Diaspora People’s Movement  
 ምልኪ ብወንጭፍ vs ቃልሲ ብወንጭፍ 
- ብወንጭፍ (ብማዕዶ) ዝከየድ ቃልሲ ምዃኑ  

o ሓጋዚ ድኣምበር ወሳኒ ከምዘይኮነ ንለውጢ  
o ህዝብና ናብ ዓዲ ንምብጻሕ ዘሎዎ ባህግን ዘስዕቦ ሕጽረት ናይ ቃልሲ 

ተሳትፎን 
o ብሰንኪ ሃልኪ ናይ መነባብሮ ንቃልሲ ዝኸውን ሕጽረት ግዜን 
o ህግደፋዊ ስለላ ዘስዕቦ ምዝራግ ንህዝባዊ ጥርናፈ 
o ቴክኖሎጂ መራኸቢ ብዙሓን ዘምጸኦ ሳዕቤናት ኣብ ምዝርጋሕ ጸለመን 

ዝፈጥሮ ዘይምትእምማን 
o ግዜ ደለይቲ ፍትሒ ብግቡእ ዘይምጥቃም  

 ኣብ ክንዲ 80% ኣብ ዘረባ፡ 80% ኣብ ተግባራዊ ስራሕ (80/20 
Rule) ዘይምዃኑ 

 ብቀዳምነታት ፕሮጀክታት ሰሪዕካ ዘይምስራሕን ግዜ ብግቡእ 
ዘይምኽባር - Lack of respect of value of time 

 ብብቕዓት ክመርሑ ዝኽእሉ ኣብ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ዘይምምጻእ 
10. ኣድላይነት ገንዘብን ፍልጣዊ ሰብኣዊ ዓቕምን (መሪሕነት) ኣብ ህዝባዊ 

ምንቅስቓስን - The Role of Money and Human Capital (Leadership) 

 ብምሉእ ጊዜኦም ዝቃለሱ ብቕዓት ዘሎዎም ዜጋታትን ኣድላይነት ገንዘብን። 
ብርእይቶይ ብዝተሓተ ካብ ነፍሲ-ወከፍ ስራሕ ዘሎዎም ደለይቲ ፍትሒ 
$50/ወርሒ (“Does our talk match our Walk?” 

 ኣብ ገንዘብ ኣመዳድባ ወይ ምምሕዳሩ (Budgetary Suggestion) 
o 20% ንከተማዊ ህዝባዊ ባይቶ      .2*50 = $10 
o 10% ንንኡስ-ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶ       .1*50 =  $5 
o 20% ንዞባዊ ህዝባዊ ባይቶ        .2*50 = $10 
o 40% ንኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶ       .4*50 = $20 
o 10% ንዳግመ-ህንጻ ሃገር ውህለላ ቆፎ   .1*50 =  $5 
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11.  ግደ ዜጋ ኣብ ምዕዋት ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ - The Role of a 
Citizen in the Success of People’s Movement 

 ነጻ/ሓራ ዝወጸ ዜጋ  
- ቅድሚ ናይ ካልኦት ነጻ ንምውጻእ ምቅላስ ብቀዳምነት ንነብስና ነጻ 

ከነውጽኣን ሓርነትና ብተግባር ክነረጋግጽ ይድልየና። ነብሱ ሓራ ዘይወጸኣ 
ዜጋ፥ ናይ ህዝቡ ሓርነት ከውጽእስ ይትረፍ፡ ኣደራዕ ናይ ህዝብን ለውጥን 
ኢዩ ዝኸውን 

 ንቑሕን ውፍዩን ዜጋ - ግቡእ ኣፍልጦ ናይ ህዝባዊ ምንቃስቓስ 
- ነፍሲ ወከፈ ዜጋ እኹል ኣፍልጦ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኣድላይነቱን 

ብመጀመርያ ክህሉዎን ተርኡ ኣብ ለውጢ ክፈልጥ የድሊ። 
- ንጡፍ ዝሳተፍ ዜጋ - ብግዜን/ጉልበትን ብገንዘብን ($50/ኣብ ወርሒ) 
o ንህዝባዊ ምንቅስቓስ ዕንቅፋት ኮይንዎ ዘሎ ብግብሪ ዘይምቅላስ ኢዩ። 

ብኣፍካ ኣንጻር ምልኪ እንተዘመርካ፡ ምልኪ የልግስ ማለት ኣይኮነን። 
ንነብስኻ ከየተወፈኻ፡ ሰባት ዝሰርሕዎ ኣብ ምንቃፍ ግዜኻ ምብኻን ለውጢ 
ኣይምጽእን ኢዩ።   

o ቃልሲ ውሑዳት ክሰርሕዎ ስለዝግደፍ እቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ስም ሒዙ 
ይተርፍ ማለት’ዩ። እቲ ዝያዳ ሃሳዪ ከኣ፡ ነቶም ዝወፍዩን ዝሰርሑን 
ሸልለትነት ኣብ ስራሕ ኣሉታዊ ጽልዋ ከሕድረሎም ከሎ ኢዩ። እዚ 
ክውንነት’ዚ ምስ ዘጋጥም ምቕሃም ናይ ህዝባዊ ቃልሲ እውን ከስዕብ 
ይኽእል።  

o ባዕልኻ ንዝለኣኽካያ ሽማግለ፡ ኣኼባ ክትጽውዕ ከላን ኣብ ኣኼባ ዘይምርካብ  
ስራሕ ምስ ሃበትካ ዘይምስራሕን ነቲ ምንቅስቓስ ክሳብ ክንደይ ሃሳዪ ምዃኑ 
ክንሓስበሉ ይግበኣና። 

 ብመትከል ዝቃለስ ዜጋ 
- ካብ ጽልእን ካብ ውልዕ ጥፍእ ዝብል ስምዒት ሓራ ብምዃን ንሃገርን 

ህዝብን ዘቐደመ ኣብ መትከል ዝተመርኮሰ ጽንዓት ዘሎዎ ቃልሲ ምክያድ።  
 ብሕግን ዲሞክራስን ዝምእዘዝ ፍትሓውን ኣብነታውን ዜጋ 

- ፍትሒ ክትሓትት፡ ብመጀመርያ ፍትሓውን ንሕግን ዲሞክራስን ብግብሪ 
እንምእዘዝ ኣብነታውያን ዜጋታት ክንከውን ይግበኣና። 
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12. ኣብ ሓደ ከተማ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኣሎ ክበሃል ክማልኡ ዘሎዎም 
መስርሓት ብቅደም-ተኸተል - Requirements in having a Local 
Public Movement  

 ዘለዓዕሉ ዜጋታት - Political Activists 
 ቅሉዕ ህዝባዊ ዕድመ ብዘሎ መራኸቢታት - Open Public Invitation 
 ንህዝቢ ብማዕረ ዘሳትፍ ህዝባዊ መጋባእያ - Transparent and Non-

Discriminatory Public Forum 
 ንህዝቢ ብሓባር ከቃልሶ ዝኽእል ዕላማታትን መደብ ስራሕን ምትላም (ምቛም 

ከተማዊ ህዝባዊ ባይቶ) – Ratification of Common Goals and 
Tasks (Local Congressional By-Law) 

 መዐቀኒ ናይ ሓባራዊ ስምምዕ ኣሃዝ ሚእታዊት (%) ምስምምዕ (Unity 
Threshold) 
- ህዝባዊ ምንቅስቓስ ብሓደ ዓይነት ስነ-ሓሳብ ዝተጠርነፈ ፖለቲካዊ ውደባ 
ስለዘይኮነ ወይ ናይ ዝተፈላለየ ርእይቶ ዘሎዎም ኣባላት ፖለቲካዊ 
ውድባትን ማሕበራትን፡ ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ኤርትራውያን ዜጋታት 
ዝጠርነፈ ከም ምዃኑ መጠን በቶም ናይ ሓባር ዘሰማምዕዎ ዓበይቲ ጉዳያት 
ጥራሕ ኢዩ ክሰርሕ ዝኽእል 
o 75% ንራእን ዕላማን (ህዝባዊ ባይቶታት) – Vision and Goals 
o 66.7% ንስትራተጂን መደብ-ስራሕን (ህዝባዊ ባይቶታት) – 

Strategy and Work Plan 
o 50%+1 ንዝተወሰኑ ምትግባር መደብ ስራሕን (ሽማግለ ባይቶ) – 

Actionable Tasks 
 ብህዝቢ ዝተመርጸት ተሓታትነታ ንህዝቢ ዝኾነት ናይ ከተማ ህዝባዊ ሽማግለ 

- Local Public Council 
 ብህዝቢ ዝተመርጸት ኣብ ንኡስ ዞባን/ዞባን እትውከል ህዝባዊት ሽማግለ - 

Regional Representatives 
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13. ህዝባዊ ባይቶታትን መትከል ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ከመይ ይመስል? 
   Bottom-up Grassroots Movement 

 ከተማዊ ህዝባዊ ባይቶ - ቀጥታዊ (Local People’s Congress) 
 ንኡስ-ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶ - ውክልናዊ (Sub-Regional People’s 

Congress) 
 ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶ - ውክልናዊ (Regional People’s Congress) 
 ኣህጉራዊ (ዓለም-ለኻዊ) ህዝባዊ ባይቶ - ውክልናዊ (Global People’s 

Congress 
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14. ከተማዊ/ቦታዊ ህዝባዊ ባይቶታት - Local People’s Congress 
 ከተማዊ/ቦታዊ ህዝባዊ ባይቶ ንኹሎም ለውጢ ዝብህጉ ኣብ ሓደ ቦታ ወይ 

ከተማ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዜጋታት ዘተኣሳስር ኣሃዱ ሓድነታዊ ናይ ህዝቢ 
ጥርናፈ ኢዩ።   

 ኣብ ውሽጢ ህዝብና ዝርከብ ናይ ዘይምትእምማን ክህሉ ዝኽእል ፍልልያትን 
ሽግራትን ኣብ ህዝባዊ መድረኽ ልዝብ ንክፍታሑ ምጽዓር።   

 ንደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ካብ ጽልዋ ናይ ስርዓት ህግደፍ ብውሕሉል መንገዲ 
ነጻ ብምውጻእ፡ ህግደፍ ኣብ ዲያስፖራ ናይ ህዝቢ ደገፍ ዘይብሉ ብምግባር ናት 
እትነብረላ ከተማ ነጻ ምውጻእ። 

 ለውጢ ዝብህጉ ናብ ኤርትራ ዝመላለሱ ኤርትራውያን ምስጢራዊ ርክባት 
ብምክያድ ምስ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝብና ናይ ቃልሲ ምትእስሳር ብምድልዳል 
ስርዓት ኣብ ዝሓጸረ ንምልጋስ ባይታ ምፍጣር።  

 ኩላትና ብሓደ መዓልቲ ደለይቲ ፍትሒ ከምዘይኮና ብምርዳእ፥ ንስርዓት ህግደፍ 
ሓዲጎም ኣብ ናይ ለውጢ ቃልሲ ንዝጽንበሩ ብጽቡቕ ክንቅበሎምን ኣተሓሕዛና 
ንቃልሲ ዓዳሚ ከምዝኸውን ብምግባር ኣብ ቃልሲ ከምዝሳተፉ ምግባር።  

 ንህዝባዊ ምንቅስቓስ ንለውጢ ዝሕግዙ ሰብኣውን ገንዘባውን ዓቕምታት 
ኣበርክቶ ምግባር። ክንፈልጦ ዝግበኣና ብዘይ ተወፋይነት ናይ ግዜኻን ገንዘብካን 
ዝመጽእ ለውጢ የልቦን።  

 ብደረጃ ከተማ ይኹን ብካልኦት ጽፍሕታት ዝወጹ መደብ ስራሓት በተግባር 
ንክስርሑ ተሳታፍነት ናይ እታ ከተማ ዕዙዝ ንክኸውን ብተግባር ምስራሕ ወዘተ  

 ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኣብ ሓደ ቦታ/ከተማ ኣሎ ክበሃል ከማልኦ ዘሎዎ መስርሕን፡ 
ዕላውንትን ሕጋውነትን ብግቡእ ናይ ሓበር ተረደኦ ምህላው። 

 ስሩዕ ኣኼባታት ናይ ህዝቢ ብምክያድ፥ ኣብ ከተማኻ ዝተኻየደ ንጥፈታት ኣብ 
ግዚኡ ገምጋም ብምክያድ ድኽመታት ምእራም 

 ኣብ ከተማታትና ንዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ መዝገብ ብምስፋር (Database) 
ኣብ ለውጢ ዘሎዎም ርእይቶታትን ንጥፈታትን ብዝተጸንዐ መንገዲ ነጥብታት 
ብምሃብ፥ ብዝተጸንዐ መንገዲ ኣብ ጎኒ ለውጢ ከምዝሳተፉ ብምግባር ኣብ 
ከድምዕሉ ዝኽእልሉ መደብ ስራሓት ምሃብ። 
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15. ንኡስ-ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶታት - Sub-Regional People’s Congress 
 ብደረጃ ንኡስ-ዞባታት ዝግበር ጋድማውን ትኹላውን፡ ምትእስሳርን ኣብ 

ወለንታዊ ድሌት ናይተን ከተማዊ ህዝባዊ ባይቶታት ዝምርኮስ ኢዩ። እዚ ከኣ፡ 
ብጆኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ናይተን ከተማታት ብምትእስሳር ሓባራዊ ፕሮጀክት 
ንምስልሳል ዝግበር ናይ ህዝባ ጥርናፈ ኢዩ። ብከተማታት ደረጃ ዝተጠርነፋ 
ከተማዊ ህዝባዊ ባይቶታት ንናይ ሓባር ፕሮጀክት ከዐውታ ክትኣሳሰራን ዝምድና 
ክፍጥራን የድሊ። ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ-ዓለማት፡ እቲ ኣጠራንፍ ናይ ንኡስ 
ዞባታት ክፈላለ ይኽእል ኢዩ። ኣብ ኣመሪካ ብከተማታት ንኡስ ዞባታት ክቐውም 
ይኽእል። ኣብ ኣውሮጳ ከኣ ብሃገራት ክቐውም ይኽእል።  

 እቲ ብዞባ ደረጃ ዝወጽእ መደብ ስራሓት እውን ብደረጃ ንኡስ ዞባታት ስራሓት 
ክመቓርሑ ዝያዳ ውጺኢታዊ ክኸውን ስለዝኽእል፡ ናይ ንኡስ ዞባታት 
ጋድማውን ትኹላውን ምቛምን ምትእስሳርን የድሊ።  

 ሓባራዊ ሰሚናር፡ መደብ ኪነ-ጥበብን ባህልን፡ ናይ ንኡስ-ዞባ ሰለማዊ ሰልፊ 
ምድላው ወዘተ ክጥቀሱ ይኽእሉ።   

 ተወከልቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ብኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶ ንዝወጽእ መደባት ብደረጃ 
ንኡስ ዞባታት ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ዓለም-ለኻዊ ተጽዕኖ ንምሕያሉ 
ከምዝተሓባበራ ይግበር።  

 ውክልና ዞባዊ ባይቶ ካብ ከተማታት ወይ ካብ ንኡስ ዞባታት ዝተወከሉ ኣየናይ 
ከምዝሓይሽ እተን ናይ ከተማታት ህዝባዊ ባይቶታት ምርድዳእ ከድልየን ኢዩ።   

 ብንኡስ ዞባ ክስርሑ ዘሎዎም መደብ ስርሓት ምውጻእ 
 ኣብ ሸሽዱሽተ ወርሒ ሰሚናራት ምክያድ፥ ተሞክሮታት ምልውዋጥ 
 ብዞባ ደረጃ ክስርሑ ዝድለ ንወከልቲ ዞባታት ሓሳባትን ለበዋታትን ምሃብ 
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16. ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶታት - Regional People’s Congress 
 ኣቃውምኡ ዝምልከት ዘሎ ኣማራጺታት 
- ዲሞክራስያዊ ውክልና - ብከተማታት ወይ ብንኡሳን ዞባታት ደረጃ 
ዝተጠርነፋ ህዝባዊ ባይቶታት ብደረጃ ዝሓቖፈኦ ብዝሒ ህዝቢ ወከልተን 
ብምስዳድ እቲ ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶ ይቐውም።  

- እቲ ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶ ዘይተወከላ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ማሕበራትን፡ 
ብሄራትን ብዝተጸንዐ መንገዲ ቅጥዒ ወጺእዎ ዞባዊ ባይቶ ከምዝውከላ 
ይግበር። ንኣብነት 10% ናይ ቁጽሪ ባይቶ 

- ነቲ ዘሎ ዓቕሚ ናይ ህዝብና ብግቡእ ክንጥቀመሉን ኣብ ስራሕ ክዋፈርን 
ምስ ንኡሳን ዞባዊ ባይቶታት ብምውካስ እቲ ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶ፡ 
ብብቕዓቶምን ብንጥፈታቶምን ነቲ ቃልሲ ኣገደስቲ ዝኾኑ ዜጋታት ኣባላት 
ዞባዊ ባይቶ ንክኾኑ ክገብር እውን ብወገነይ ከም ሓሳብ ይድግፍ። ንኣብነት 
10% ናይ ቈጽሪ ባይቶ   

 ኣብ መንጎ እተን ንኡሳን ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶታት ናይ ምትሕብባርን 
ተወሃሂድካ ምስራሕን ትካላዊ ኣሰራርሐ ባህልን ክምዕብል ጻዕርታት 
ተካይድ።  

 ዞባዊ ባይቶታት ኣብ ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶ ብመሰረት ዝሓቖፈኦ ብዝሒ 
ህዝቢ ብቕዓት ዘሎዎ ወከልቲ እቲ ዞባ ብምምርጽ ግደ ዞባዊ ባይቶ ኣብ 
ኣህጉራዊ ቃልሲ ከምዝዓዝዝ ይግበር ።  

 ብናይ ሓባር ዕላማን ስትራተጂን መደብ-ስራሕን ተጠርኒፈን ኣህጉራዊ 
ህዝባዊ ባይቶ ንምቛምን ንክሰርሕ ዘኽእል መደባት ኣቐድሚካ ቅድመ-
ምድላዋት ንምግባር እቶን ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶታት ሓባራዊ ሰሚናራትን 
መደባትን ይሰርዓ።  

 ብዞባ ክስርሑ ዘሎዎም ስትራተጂን መደብ ስርሓት ብምውጻእ ዝወጹ መደብ 
ስራሓት ብግብሪ ከምዝስርሑ ይግበር። 
o ኣብ ሸሽዱሽተ ወርሒ ኣብ ናይ ንኡስ ዞባታት ሰሚናራት ጸብጻብ 
ንጥፈታት ዞባ ይወሃብ። ብደረጃ ዞባን ንኡስ ዞባታትን ኣብ ውሽጢ 6 
ወርሒ ክስርሑ ዘሎዎም መደባት ከኣ ይሕበር።   

o ብኣህጉር ደረጃ ክስርሑ ዝድለ ንወከልቲ ኣብ ኣህጉር ሓሳባት ለበዋታትን 
ምሃብ 
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17. ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶ as Global People’s Congress 
 ኣቃውምኡ ዝምልከት ዘሎ ኣማራጺታትን ተልእኾኡን 
- ዲሞክራስያዊ ውክልና - ዞባታት ብዝሓቖፈኦ ብዝሒ ህዝቢ ወከልተን ብምስዳድ እቲ 
ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶ ይቐውም። እቲ ውክልና ከኣ 80-100% ክኸውን ይኽእል።   

- ኣብ ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶ ብዝሑነትና ኣብ ጸብጻብ ብምእታውን ንስለ ውህደት ናይ 
ቃልሲ ዘይተወከላ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ማሕበራትን፡ ብሄራትን ብዝተጸንዐ መንገዲ 
ቅጥዒ ወጺእዎ ኣብ’ቲ ባይቶ ከምዝውከላ ይግበር። ንኣብነት 10% ናይ ቁጽሪ ባይቶ 

 ዓቕሚ ናይ ህዝብና ብግቡእ ክንጥቀመሉን ኣብ ስራሕ ክዋፈርን ምስ ዞባዊ ባይቶታት 
ብምልዛብ፡ ብብቕዓቶምን ብንጥፈታቶምን ነቲ ቃልሲ ኣገደስቲ ዝኾኑ ዜጋታት ኣባላት 
ባይቶ ንክኾኑ ክገብር እቲ ቃልሲ ብፍልጠትን ብብቕዓትን ተመሪሑ ክሕይል ይኽእል። 
ንኣብነት 10% ናይ ቈጽሪ ባይቶ።  

 ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶ ንኹሉ ዝጠርነፈን ዝወከለን ምግባሩን፡ በቲ ሓደ ወገን ከኣ 
ዝሰርሑ ዓቕሚ ዘሎዎም ዜጋታት ኣብ ስራሕ ከምዝጽመዱ ምግባርን ብቕዓት ዘሎዎ 
ቀላሲ መሪሕነት ከምዘድሊ ክንርደኦ የድሊ። 

 ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶ ኣብ ኩሉ መዳያት ቃልሲ ዕላዊ ወኪል (ልኡኽ-ኣገልጋሊ) ኣብ ዲያስፖራ 
ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ፡ ምስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎን ዝፍጠርን ናይ ህዝቢ ተቓውሞ 
ብምትሕብባር ምልካዊ ስርዓት ኣብ ምልጋስ ይነጥፍ።  

 ምስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ናይ ለውጢ ምንቅስቓሳት ድልድል ብምፍጣር ንምልካዊ ስርዓት 
ህግደፍ ብህዝባዊ ሓይሊ ወይ ማዕበል ንምልጋስ ከም ቀዳማይ ዕላማ ገይሩ ይሰርሕ። 

- ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶን ኣብ ምስራሕ ድልድል ምስ ናይ ውሽጢ ኤርትራ ዝካየድ 
ቃልሲ። ብዝቐልጠፈ ከኣ ኩሉ ዝሳፈራላ መርከብ ቃልሲ ምምስራት 

- ናብ ዓዲ ዘሰጋግር ድልድል ብምፍጣር ህዝቢ ዝውንኖ ህዝባዊ ማዕበላዊ ለውጢ ክረጋገጽ 
  ነቲ ንህዝቢ ኣብ ሓደ ዝጠርነፎ መድረኻዊ ዕላማን ስትራተጂን መደብ-ስራሕን ዓቕሚ ህዝቢ 

ኣወሃሂዱ ምልኪ ህግደፍ ክሰዓርን ናብ ውሑስ ህዝቢ ዝቆጻጸሮ ዘተኣማምን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ 
ንክረጋገጽ ይቃለስ። 

 ነቲ ብሕሱም ምልካዊ ጭኮና ተዓፊኑ ዝድሃኽ ዘሎ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ድምጽን ትንፋስን ኮይኑ፣ 
ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ይጣበቕ። 

 ምልካዊ ስርዓት ንምልጋስ መድረኻዊ ዕላማን መደባትን ኣብ ምስልሳል ክፍትሑ ዘሎዎም ፍልልያት 
ኣብ መድረኽ ልዝብ ንክፍትሑ ይቃልስ። 

 ድሕሪ ምውዳቕ መላኺ ስርዓት ጉጅለ ህግደፍ እቲ ዝመጽእ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ከይግሃስ 
ከም ሲቪካዊ ማሕበር ኮይኑ ይጣበቕ። ኣብ'ዚ መድረኽ'ዚ ቀዳማይ ተልእኾ ናይ ኣህጉራዊ ህዝባዊ 
ባይቶ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት፡ ውልቀ-ሰባት፡ ብሓፈሻ መሰል ዜጋታት ከይገሃስ ይጣበቕን 
ይሕሉን ተጽዕኖ ይገብርን። 
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18. ናይ ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶ ቅርጻን ፈጸምቲ ኣካላትን (ክፍልታትን)  
 ቅርጺ (Global People’s Congress Organizational Structure) 
-  እዚ ዝስዕብ ቅርጺ፡ ኣቃውማ እማመ ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶን ቤት-
ጽሕፈታትን የርኢ። ኣብ ናይ ፈጸምቲ ኣካላት ቤት ጽሕፈታት እውን ካብ ኣባላት 
ኣህጉራዊ ባይቶ ዘይኮኑ ብብቕዓት ዘሎዎም ዜጋታት ከምዝስራሕ ይግበር። 

          (ከም ሓሳባት ንክንሓስበሉ ዝቐርብ ዘሎ ምዃኑ ርዱእ ክኸውን ይግባእ) 
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19. ኣህጉራዊ ፈጸምቲ ኣካላት (ቤት-ጽሕፈታት) – Global Executive Body 
መደብ ስርሓት ብዝርዝር ኣብ ትሕቲ እዞም ቤት/ጽሕፈታት ብፈጻሚት ሽማግለ ኣቢሎም 
ከምዝስርሑ ይግበር። ብርእይቶይ እተን ቤት/ጽሕፈታት ከኣ፡  

1. ዲፕሎማሲ ቤ/ጽሕፈት - ንዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት እተሰላስል ቤት-ጽሕፈት   
2. ዜና ቤ/ጽሕፈት - መኣዝኑ ናብ ቀንዲ ዕላማታት ዘቕንዐ ዜናዊ ንጥፈታት እትሰላስል ቤ/ጽሕፈት  
3. ቁጠባዊ ቤት/ጽሕፈት - ዘድሊ ቁጠባዊ ዓቕሚ ንምርካብ ምጽዓርን፡ ባጀት ምስላዕን  
4. ውሽጣዊ ጉድያት ቤት/ጽሕፈት - ምስ ጸጥታዊ ቤ/ጽ ስርሓት ብምውህሃድ ኣብ ውሽጢ 

ኤርትራ ዝስርሑ ዝተጸንዑ መደበ ስርሓት ምስልሳል  
5. ህዝባዊ ርክብን ስርርዕን ቤት/ጽሕፈት - ህዝብና ኣብ ህዝባዊ ምትእስሳር ንክጥርነፍ መደብ 

ስራሓት እተውጽእን፡ እተሰላስልን ቤ/ጽሕፈት  
6. መጽናዕትን ሰሚናርን ቤት/ጽሕፈት - ምስ ህዝባዊ ርክባት ስራሓት ብምውህሃድ መጽናዕቲ 

ዘድልዩ ነገራት ብኪኢላታት ከምዝጽንዑ ምግባራን ሰሚናራት ኣብ ህዝቢ ክግበሩ መደባት 
ምውጻእን  

7. ስነ-ኪነትን ባህልን ቤት/ጽሕፈት - ዘሎ ዓቕምታት ኪነ-ጥበብ መኣዝኑ ናብ ዲሞክራስያዊ ለውጢ 
ብምቕናዕ ንለውጢ ሓገዝቲ ዝኾኑ መደባት ብተግባር ከምዝስርሑ ንምግባር እተወሃህድ 
ቤ/ጽሕፈት 

8. ጸጥታዊ ጉዳያት ቤት/ጽሕፈት - ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝስርሑ ስርሒታት ምስ ውሽጣዊ 
ጉድያት ትሰርሕ ቤ/ጽሕፈት። በተወሳኺ፡ ኣብ ዲያስፖራ ንስለላ ናይ ህግደፍ ዘበርዕን መደባትን 
ንሓድነትን ስኒትን ደምበ ፍትሒ ዘዳኽምን ምስጢራዊ ስርርዕ ናይ ህግደፍ ከምዝቃልዑን 
ከምዝፈሽሉን ዝገብር ቤ/ጽሕፈት 

9. ደቂ-ኣንስትዮ ቤት/ጽሕፈት - ተራን ተሳትፎን ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ዲሞክራስያዊ ለውጢ 
ከምዝዓዝዝ ዝገብር ቤት-ጽሕፈት  

10. ቴክኖሎጅን መራኸብን ቤት/ጽሕፈት - ኣብ ዘሎናዮ መዋእል፡ ግደ ቴክኖሎጂን መራኸቢ 
ብዙሓን ኣብ ለውጢ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከምዘሎዎ ብምስትብሃል፡ እዚ ቤ/ጽሕፈት’ዚ ምስ ክፍሊ 
ዜና ብምትሕብባር፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝግበር ቀሊልን ምዕቡልን መራኸቢታት ሓቀኛ ሓበሬታ 
ህዝብና ከምዝረክብን ናብ ለውጢ ዘቕንዐ ኣገደስቲ ሓበሬታት ብግዚኡ ከምዝዝርጋሕ ዝገብር 
ቤት-ጽሕፈት  

11. ሕብረተ-ሰብኣዊ ጉዳያት ቤት/ጽሕፈት - ምስ ዝቐውም ነጻ ናይ ረድኤት ትካል ብምትሕብባር 
ካብ ኤርትራውያን ዓቕሚ ብምውህሃድ ይኹን ካብ ግብረ-ሰናያት ማሕበራትን መንግስታትን 
ንኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ዝነብር ህዝብናን ናይ 
ሓርነት ውጉኣትን ሓገዝ ንክግበርሎም ዝጽዕት ቤት-ጽሕፈት። ድሕሪ ምልጋስ ስርዓት ህግደፍ 
እውን፡ ኣብ ዳግመ-ምጥያስ ዝተሓባበር ቤ/ጽሕፈት ይኸውን።  

12. መንእሰያት ቤ/ጽሕፈት - መንእሰይ መንኮርኮር ናይ ለውጢ ከምዝኾነ መጠን፡ እቲ ዝተፈላለየ 
ማሕበራት ናይ መንእሰያት ኣብ ሓደ ተማእኪሉ ተራኡን ተሳታፍነቱን ዕዙዝ ኮይኑ፡ መኣዝኑ 
ናብ ለውጢ ዘቕንዐ ክኸውን ዝጽዕት ቤ/ጽሕፈት መንእሰያት። 



22 | P a g e  
 

20. ካልእ ነጻ ትካላት - Other Independent Departments 
 ክፍሊ ሕጋዊ ጉድያትን ዕርቅን ሰላምን   
- ክፍሊ ሕጋዊ ጉዳያት - መራሕቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ናይ ዓለም ፍርዲ ቤት 

ንክቐርቡ ዝጽዕርን ብወገኑ እውን ነጻ ቤት-ፍርዲ ብምቛም ብገበን ዝኽሰሱ 
መራሕቲ ጉጅለ ህግደፍ ፍርዶም ኣብ ዲያስፖራ ዝረኽብሉ በቲ ሓደ ወገን ከኣ 
ተኸሰስቲ መሰሎም ከይገሃስ ጠበቓታት ተገይሩሎም ርትዓዊ ነጻ ውሳኔ ፍርዲ 
ዝረኽብሉ መስርሕ እትሰርዕ ቤ/ጽሕፈት። ውሳኔ ናይ ፍርዲ ከኣ ንውሽጣውን 
ጸጥታውን ቤ/ጽሕፈት ከምዝርከቦ ምግባር። እዚ ኣካል ናይ እቲ ብዝቐልጠፈ ግዜ 
ስርዓት ህግደፍ ክወድቀሉ ዝኽእለሉ ስትራተጂ ምዃኑ ክሰሓት የብሉን። ህዝብና 
ንጉጅለ ስርዓት ህግደፍ ዝፈርሃሉ ግዜ ኣብቂዑ፡ ቀንዲ መጋበርያ ህግደፍ ዝኾኑ 
ብናይ ህዝቢ ጥርናፈ ዝርዕድሉ ኩነታት ንክፍጠር ኣገዳሲ ስልታዊ ስትራተጂ ኢዩ። 
o ብተወሳኺ ክፍሊ ሕጋዊ ጉዳያት፡ ንገበን ዝገበሩ መራሕቲ ስርዓት ህግደፍ 

ኣብ ናይ ዓለም ቤት ፍርዲ ንክቐርቡ ትጽዕር። 
- ክፍሊ ዕርቅን-ሰላምን - ኣብ ውሽጢ ህዝብና ንክህሉው ዝኽእሉ ዕርቂ ዘድልዮም 

ጉዳያት መጽናዕቲ ብምግባር ሓድነት ህዝብና ደልዲሉ ስኒትን ሰላምን ከምዝዓስል 
ምግባር።  

2. ክፍሊ ኦዲትን ግምገማን - ንቁጠባዊ ቤት-ጽሕፈት ገንዘባዊ ኦዲት ዝገብር ነጻ ትካልን፡ 
ከምእውን ንንጥፈታት ፈጻሚት ሽማግለን ቤ/ጽሕፈታትን ናይ ስራሕ ግምገማ ኦዲት 
ዝገብር ኣካል ኢዩ፡  

3. ክፍሊ ረድኤት - እዚ ነጻ ትካል ናይ ረድኤት ቆይሙ፡ ሓገዝ ካብ ግብረሰናያት 
ብምርካብ ምስ ሕብረተ-ሰብኣዊ ቤት-ጽሕፈት ብምትሕብባር ሓገዝ ኣብ ዝተሸገረ ህዝብና 
ከምዝባጻሕ ትገብር። ብተወሳኺ፡ ድሕሪ ምልጋስ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምጥያስ ስደተኛትን 
ዳግመ ህንጻ ሃገር ትነጥፍ። 
 

መዘኻኸሪ -  
እዚ ሰነድ’ዚ ንህዝባዊ ምንቅስቓስ ንምሕያል ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ ሓደ ውልቀ ዜጋ ርእይቶ ምዃኑን፡ 
መብዛሕትኡ እቲ ሓሳባት ኣብ ፍትሒ መጽሄት ክዝርጋሕ ዝጸንሐ ትሕዝቶ ኢዩ። እዚ ሰነድ’ዚ ከም መበገሲ 
መጋብኢ፡ መዛተዪ ድኣ’ምበር እቲ ዝሓሸ ማለት ከምዘይኮነ ጸሓፋይ የዘኻኽር። ስለዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ፥ 
ህዝባውያን ባይቶታት ሓላፍነት ይኸውን ናይ ምምሕያሹ ጉዳይ። ከም’ቲ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ተቐሚጡ ዘሎ፡ 
ዝሓለፈ ጉዕዞና ገምጊምና፡ ኣበይ ከምዘሎና ፈሊጥና ነቲ ከነረጋግጾ ዘሎና ዕላማታት ብከመይ ክንበጽሖ ከምንኽእልን 
ክንቅይስን፡ ብዝቐየስናዮ ኩላትና ኣብ ሓንቲ መርከብ ተሳፊርና፡ ሓቢርና ኣብ ስራሕ ተጸሚድና፡ ሃገርና ህዝብናን 
ከነድሕን፡ ካብ ሰማእታትና ተዓዲናዮ ዘሎና ክንከፍል ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። 


