
 

ጋዘጣዊ መግለጺ 

ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቃስ 
(Global Initiative to Empower Eritrean Grassroots Movement – GI) 

ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቃስ (GI)፡ ንኣሰናዳኢት ፈላማይ ዓለምለኻዊ 

ይኣክል ካብ ሓምለ 30 ክሳብ ነሓሰ 1 2021፡ ከምኡ´ውን ብዕለት 14 ነሓሰ ብኣካላዊ (ብገጽ ንገጽ) ረኽቢ (ዎርክ 

ሾፕ) ዝወደቡ ናይ ኤርትራዊ ናይ መጽናዕቲ ትካል ንፖለስን ስትራተጂን ዘካየዶ ብዘደንቕ ዓወት ዝተዛዘመ ጉባኤን፣ 

ዎርክ ሾፕን፣  ዝተሰመዐና ሓጎስ ካብ ልቢ ክንገልጽ ንፈቱ።   

ዓለምለኻዊ ይኣክል ንብዙሓት ብድሆታትን ዕንቅፋታትን አሸኒፉ ኣብዚ ደረጃ ምብጽሑ፡ ናይቲ ከይተሓለሉ 

ዝገበርውዎ ጻዕሪ ውጺኢት ብምኻኑ፡ የሆና ክንብሎም፣ ልባዊ ሓጎስ እንዳተሰመዓና ኢዩ። 

ነቶም ሓደስቲ ተመሪጾም ዘሎው መራሕቲ ዓለምለኻዊ ይኣክል ከኣ፡ ነቲ ተሸኪሞሞ ዘለው ዓቢ ሓላፍነት ኣብ ኩሉ 

ንጥፈታቶም፣ ዓወትን ኣሳልጦን ንምነየሎም። 

ምናልባት ብዙሓት ከም እትዝክርዎ፣ ዓለምለኻዊ ተበግሶ እርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቃስ (GI) 

ብየካቲት (February) 2016, ክቐውም ከሎ ከም ሓንቲ ግዝያዊት አሳላጢት ጉጅለ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘሎው 

ኤርትራውያን በብዘልውዎ ክባቢ ተወዲቦም ባይቶኦም ኣቒሞም ወከልቶም ምስ መረጹ፡ ድሓር ብሃገር ደርጃ´ውን 

ወከልቶም ምስ መረጹ፡ ዓለምለኻዊ ወከልቶም ንኽመርጹ ንምግባር ኢዩ ነይሩ።  

እዚ ንምግባር ኣባላት ዓለምለኻዊ ተበግሶ: ሽሕኳ ክምቲ ዝደለናዮ ብኣግኡ ኣይስለጥ እምበር፡ ኣብ ናይ ብዙሓት 

መራኽቢታት ማዕከናት፡ (social outlets, PalTalk, TV, and radio programs and seminars) ተጠቂምና ብዙሕ 

መግለጽታት ክንህብ ክም ዝጸናሕና ብዙሓት ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። ኣብዚ እዋንዚ እቲ ክሳብ ሕጂ ክንጽዕረሉ 

ዝጸናሕና፣ ብይአክል ህዝባዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ብዓወት ይካየድ ከምዘሎ ተገንዚብና፡ ሓጎስና ወሰን የብሉን። 

ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣገዳሲ ከነበርክቶ እንኸእል፣ ንዓለምለኻዊ ይኣክል ንክድንፍዕን ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ሸቶኡ 

ንኽወቅዕን ሙሉእ ድጋፍና ክንህብ ምዃና ክንገልጽ ንደሊ። ካሎኦት ካብ ይኣክል ምንቅስቃስ ወጻኢ ዝንቀሳቀሱ 

ዘሎው ባእታታ ናህና ኣብነት ክኽተሉ ንላቦ።      

ዓለምለኽዊ ተበግሶ (GI) ንኹሎም ብዛዕባ ሃገሮም ተገዲሶም ዝንቀሳቅሱ ዘለው ኤርትራውያን እንተዳአ ክሳብ 

ሕጂ ኣብ ከከተሞኦም፣ አባላት ናይ ይአክል ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዘይኮይኖም ቀልጢፎም ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ባይቶ 

ክጽንበሩ ንላቦ። ክሳብ ሕጂ ኣብ 11 ሃገራት ዓለም ዘለው ኤርትራውያን ጥራሕ እዮም ተወዲቦም ባይቶኦም 

ኣቒሞም ዘለው፣ እዚ ስለዝኾነ: ነቶም ክሳብ ሕጂ ባይቶኦም ኣቒሞም ወከልቶም ዘይመረጹ ከተማታት ይዂኑ 

ሃገራት፣ ብዝቀልጠፈ ተወዲቦም ናይ ከባቢኦምን ናይታ ዝቕመጥዋ ሃገር ወከልቶም መሪጾም ኣብ ዓለምለኻዊ 

ይኣክል ክጽንበሩ ነማሕጽን።    

ነቶም ሓደስቲ ተመሪጾም ዘለው መራሕቲ ዓለምለኻዊ ይኣክል፡ ንዘይተወደቡ ኤርትራውያን ተወዲቦም ኣባላት 

ባይቶ ዓለምለኻዊ ይኣክል ኽኾኑ ፉሉይ ጻዕሪ ንኽገብሩ ነተሓሳስብ።  

ብተወሳኺ መራሕቲ ዓለምለኻዊ ይኣክል፡ኹሉ ግዱስ ኤርትራዊ፡ ኣብ ዓለምለክዊ ይኣክል ክጽንበርን፤ ናይ ፖለቲካ 

ውድባት፡ በርገሳውያን ማሕበራትን፡ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጠባበቅትን፡ ናይ ዝተፋላለየ ሃይማኖታዊ ትካላት 

ኣመንትን፡ ሙሁራንን ሰብ ሞያን፡  ደቀ-ኣንስትዮን መንእሰያትን፡ ብዝሳተፍዎ ሓደ ሕቡር ስጡም ሃገራዊ ሓይሊ 

ብምምስራት፤ ንኩላትና ዝውክልን፣ ብስም ኩላትና ዝዛረብን ክሳብ ኣብ ኣህጉራዊ መጋቢኣታት ዝውክለናን፡ 

ዓድና ዘእትወናን፣ ሕጋውያን ዓለምለኻዊ መራሕቲ ክመረጹ  ክሳለጥን፡ ክግበርን፡  ኣውራ ግደ፡ ክጻወቱ አጥቢቅና 

ንላቦ።    



ቀዳምይ ናይ ኤርትራዊ ናይ መጽናዕቲ ትካል ንፖለስን ስትራተጅን ገጽንገጽ ብኣካልዊ ረኽቢን ብዙምን ዝተኻየድ 

ዎርክሾፕ ብዕለት 14 ነሓሰ ኣብ ካቶሊካዊ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ፣ ነቶም ክትሳተፍዎ ዘይከኣልኩም 

ዝድነቅ ዓወት ምንባሩ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ኤርትራውያን ምሁራትን ሰብሞያን ብሓባር፣ ንህልዊ ኩነታት 

ሃገርናን ህዝብና ኣልዒሎም፣ ቀዳምነት ክስርዑ ዘለዎም ኩነታት ክማያየጡ ከለዎ ንቃልሲ ዘተባብዕን ሞራል 

ዝህብን ህሞት እዩ ዝፈጥረልካ።  ኤርትራዊ ናይ መጽናዕቲ ትካል ንፖለስን ስትራተጅን ንኤርትራ ዲሞክራስያዊ 

ለውጢ ናይ ምርግጋጽ ግዜ ንምንሃርን፣ ናይ ሰመያዊ ጽሑፍ (ብሉፕሪንትን) ናይ ጻዕዳ ወረቃቅቲ ሰነዳትን 

ብምድላው፣ ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኵሱ፣ ውጺእታውን ኣድማዕን ስትራተጂ ብምድላው፣ ንርኡይ ምዕባለ 

ሃገርናዮም ዝጽዕሩ። ኩሎም ኤርትራውያን ምሁራትን ሰብ ሞያን ኣብዚ ቅዱስ ዕላማ ናይ  ኤርትራዊ ናይ 

መጽናዕቲ ትካል ንፖለስን ስትራተጂን ኣባላት ኮይኖም ኣብ ስርሓት ክጽንበሩ በዚ ኣጋጣሚ´ዚ ንጽውዕ።   

 

ዓወት ንዓለምለኻዊ ይኣክልን 

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ! 

ስዉኣትና ንዘለኣለም ይዘክሩ! 

 

ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቃስ (GI) 
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