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                                         ዜና 

 

                 ህዝባዊ ሰሚናር ብ-ዓለምለኽ ምንቅስቓስ ይኣክል ንመሰረታት 

 

ዞባ ኤውሮጳ ዕለት 29-10-2022 ሰዓት 8.00 በረሊን ኣቛጻጽራ ተኻይዱ 

ነዚ ሰሚናር ዘማእከለ ኣቶ ጸጋይ ገብረሂወት ናይ ምድያ ዓለምለኽ ምንቅስቓስ ይኣክል(ዓ.ም.ይ.) ሓላፊ 
መግለጺ፦  1) ኣቦ ወንበር ሰገድ ሓጎስ 

             2) ሓላፊ ክልፍሊ ጽምዶ፣ ተኣምራት ስዩም 

             3) ሓላፊት ክሊ ፋይናንስ ፣ ኢለን ሃብተገርጊሽ 

             4) ኣዋሃሃዲ ክፍሊ ዲፕሎማሲ ኣቶ ዳዊት 

መኽፈቲን ኣጋባብ መኣዲ ዘተ ኣቶ ጸጋይ ገብሪሂወት ተዋሂቡ። ሰላምታን ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ድሕሪ 
ምቕራብ፣ ነዚ ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ዓ. ም. ይ. ንመጀመርያ እዋን ምስ መሰረታት ምንቅስቓስ ይኣክል መኣዲ 
ዘተ ከፊትካ ኢሂን ሚሂን ንምባል ዝተመደበ፡ ግዜን ስዓታትን ንኽዋሃሃድን፡ ቦታ ናይ ዙም’ውን ብቝዕን ኣኻሊን 
ንምዃን ተባሂሉ ኣብ ኤውሮጳ፣ ኣስያ፣ ኣፍሪቃ፣ እንተ ደኣ ጢዒምዎም ኣውስትራልያ ዝርከቡ ዚጋታት 
ይኣክላውያን ዕለት 29-10-2022 ሰዓት 8.00 በርሊን ኣቋጻጽራ ክካየድ ከሎ፡ ን-ኣመሪካን ካናዳን ዝሓወሰ እቶም 
ኣውስትራልያ ዝነብሩ ዜጋታት ምንቅስቓስ ይኣክል ክካፈልዎ ብዝኽእሉ መጠን ብምሕሳብ፡ ን-ዕለት 30-10-
2022 ሰዓት 8.00 ምሸት (ኒውዮርክ/ቶሮንቶ) ኣቋጻጽራ ክግበር ምዃኑ ተሓቢሩ ከም ዝነበረ ኣብሪሁ ። እዚ 
ዓይነት ርክባትን ሓቢርካ ምምያጥን ሓበረታታ ምልውዋጥን፡ ሉሙድ ክኸዉን ዘለዎን እቲ ስርዓተ-መርበብ 
ወይ መስመራት፣ ሓላፍነት ዝተሰከሙን መሰረታት ወይ ህዝቢ ይኣክላውያን፣ ዱልዱል ዝምድናን ሓቢርካ 
እትሰርሓሉ ንጡፍ ምትሕግጋዝን ኣብ ምትእምማን ዝተሞርኮሰ መርሕ ብምክያድ የጠንክርን የማዕብልን፡፡ 
ስለዚ ሎሚ ኣባላት ፈጻሚት ኣካላት ዓ. ም. ይ. ኣብ ሞንጎና ተረኺቦም መግለጺ ክህቡን፡ ን-ሕቶታት ክምልሱን 
ዘድሊ ለበዋታትን ምኽርን ክቕበሉ ቁሩባት ምዃኖም ይሕብር፡፡ ካብዚ ዝነቐለ መድረኽ ን-ኣቶ ሰገድ ሓጎስ ኣቦ 
ወንበር ዓ. ም. ይ. የሳጋግረልኩም፡፡ ከም መተሓሳሰቢ ን-ሕቶ ክለተ ደቒቕ፣ ንርእይቶን ለበዋን ሰለተ ደቒቅ ግዜ 
እዩ ዝዋሃበና፡ ምእንቲ ኩሉ ተሳታፊ ዕድል ናይ ምውሳእ ክረክብ፡፡ 

ኣቶ ወሰን ሰገድ ኣቦ ወንበር ዓ. ም. ይ. ንተሳተፍቲ ሰሚናር ሰላምታን እንቋዕ ደሓን መጻእኩምድሕሪ ምሃቡ፡ 
እዚ እዋን ብሓቂ ንህዝብና ጸልማት፣ብኹረት ህላውነት፣ ምጽናት ዚጋታትና ብሓይሊ ዝቕጽለሉ፤ ደረት ኣልቦ 
ግፋ፡ ካብ ትሕተ ዕድመ ስጋብ 70 ዝዕድሚኦም ሽማግለታት ከይተረፉ ኣብ ዘይፈልጥዎን ዘይደለይዎን ውሽጣዊ 
ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጱያ የእትዩ ኣደዳ ሞትን ምምራኽን ኢድ ምሃብን ኮይኑ፡ ን-ዝተረፋ ኣዴታት ድማ 
ደቅኽን ኣምጽእኦም፡ ሰብኡትክን ኣበይ ኣለዉ እናበለ ዘውርደለን ዘሎ ግፍዕታትን፣ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ 
ግብረ-እከይ ቤተን ዓጽዩ ኣብ ደገ ዝሓድራሉ፡ ንዘለወን እንስሳታት ኣብ ዑጹው-ደምበ ዝዳጉነሉ፣ ካብ ደቂሰባት 
ምሕያር ናብ ምእሳር እንስሳት ብምክያድ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ኣበሳትት የካይድ ኣሎ፡፡ 
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እቲ ዘገርም ህዝቢ እምቢ ንኽብል ምእንቲ፣  ኣብ ዲያስጶራ ዝርከብ ህዝብና ብሓፈሻ፣ ብፍላይ ክኣ እዚ ንፍትሒ 
ንቃለስ ዝብል ደምበ፡ ዝተፋላለየ ምኽንያታት እናፈጠውረ ገለን ምስ ሰራዊትና ዝብሉ፣ ሑዱር ጽልኢ ኣብ 
ርእሲ ህውሓት (ወያነ) ዝሓደሮም፤ ገለን ክኣ ነዚ ቀንዲን ሓደ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ጨካን/ 
ተገናዛዩ(sadist) ኢሳያስ  ጉጅሉኡን፣ ብምኽንያት ሑሉፍ ጸላኢ መሪሕነት ህውሓት(ወያነ) ከጥፍኦም ኢሉ ካብ 
ምንቃል ምስ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጱያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ብምሽራኽ፣ እቲ ኣብ ህዝብና ዝተሞኮሮ 
ምጽናት ህዝቢ፡ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ’ውን ክደግም ይፍትን ኣብ ርእሲ ምህላዉ፡ እቲ ብገበን ዝኽሰስ 
ንኻልእ ሃገር ምውራር ሩኡይ ኮይኑ፤ ህዝቢ ትግራይን ዝተፋላለያ ውድባት ነዚ ኣብ ርእሲኡ ዝወርድ ዘሎ 
ምጽናት፡ ሓኒኑ ብሓደ ተጠሚሩ ኣብ ህዝባዊ ሰራዊት ትግራይ (T. D. F.) ብምዕሳል፣ በቲ እሱ ዝመረጾ ውድብ 
ህውሓት ዝቖመ መንግስቲ እና ተመርሐ፣ ኣንጻር እዞም ዓመጽትን ገፋዕትን ክልተ ስርዓታት፡ ስርዓተ ፉጹም 
ስልጣን ዝመንዝዐ ኢሳያስ ጉጅሉኡን፡ ማእከላዊ ስርዓተ ኢትዮጱያ ብ-ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ዝምራሕ፡( 
resolute) ነቕ ዘይብል ወይ ተሪር ህዝባዊ ቃልሲ ብምክያድ ክብሩን ህላውነቱን ንምሕላው፣ በቲ ናታቶም 
ኣዛራርባ ሓኒኑ ይቃለስ ኣሎ። ከም ታሪኽ ዝምሃሮ ህዝቢ ኤርትራ’ውን ዘመሰከሮ ኣብ መጠረሽታ ህዝባዊ ቃልሲ 
እዩ ዝዕወት፡፡ 

ህዝቢ ትግራይ’ውን ክዕወት ምኹኑ ሙሉእ እምነትን፣ ንሕና’ውን ኣብ  ጎድኖም ጥራይ ዘይኮነስ ነዚ 
ናይ ሓባር ጸላኢ ብናይ ሓባር ቃልሲ ካብ ስሩ ተበንቊሱ ክድርበ ቁሩባት ምዃና እና ገለጽና፡ነቲ ጀሚርናዮ 
ዘሎና ሓበረዊ ስራሕ ክድልድልን ክድንፍዕን ለበዋና ነቕርብ ክብል ን-ሓፈሻዊ ህሉው ኩነታት ኣብሪሁ፡፡ 

ቀጺሉ ምስ ህዝቢ ትግራይን መሪሕነቱን ሓበራዊ ስትራተጂካዊ ቃልሲ ንኸተካይድ፣ እቲ ተመራጽን 
ክኸዉን ዘለዎ ንኹሉ ደምበ ፍትሒ ዘዋስእ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ሃልዩ፣ ካብኡ ዝወጸ ናቱ ዲፕሎማስያዊ 
ክፍሊ ሃልይዎ ስትራተጂካዊ ውዕልን ስምምዕን ክግበር ከሎ’ዩ፡ ቃልሲ ደምበ ፍትሒ ውጺእታዊ ርትዓውን 
ዝኸዉን ዝብል ርዲኢት ኣሎና። ኮይኑ ግን እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ገይና ኣብ መስርሕን ናብኡ ንምብጻሕ 
ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ቀጻሊ ኮይኑ፣ ዓ. ም. ይ. ግን ምስ ናይ ህዝቢን መንግስቲ ትግራይ ወከልቲ ኣብ ዲያስጶራ 
ብምርኻብ፡ ናይ ሓባር ስምምዕ ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝተነጽፈ፡ ክፍጠር ዝኽእል ዝምድናታት ብምምርኳስ፣ 
ርክባት ገይርናን ናይ ሓባር መዘክር ምርድዳእን ስምምዕን ክንፋራረም ተኻኢሉ እዩ ፡፡ ካብዚ ዝነቐለ መግለጺ 
ናብ ህዝቢ ብማዕክናት ኣብ ዝዘርጋሕናሉ እዋን፣ ዝወረደና መጥቃዕትን ጸለመን ደረት ዘይብሉን ክትርድኦ 
ዘጸግምን እዩ፡፡ 

ይኹን እምበር ንሕና ነቶም ጸለመን መጥቃዕትን ዝፍጸሙ ኣብ ዝነውሐ ግዜ ብ-ጌግኦም ተረዲኦምን 
ተማሂሮም ስጋብ እሩም ኣጋባብ ዝኽተሉ፣ ንረብሓ ህዝቢን ሃገርን ዝጠቅምን፣ ልእላውነት ሃገርን ሓድነት 
ህዝብን ቀዳምነት ዝህብ መስርሕ ሒዝና ካብ ስራሕና ኣይከነቋርጽን ኢና፡ ምስ ተጻባእትን ተቐናቐንትን 
ክንማላለስ ግዜና ኣይነሕልፍን። ከምቲ ናይ ኣቦታትና ቢሂል “ ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ኣጽኒዕካ ሓዝ “ 
ዝበልዎ ንሕና ከም ህዝባዊ ምንቅስቓስ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ቀዳምነት ብምሃብ ልእላውነት ሃገርን ሓድነት 
ህዝብን ዓንዲ ማእከል ቃልስና ብምዃኑ መጠን፡ ምስ ኩሎም ኣንጻር ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ፣ ገባቲ ኣግላሊ 
ስርዓት ኢሳያስን ጉጅሉኡን፡ ናይ ሓባር ቃልሲ ከነካይድ ዝኽእልና ኣህግራዊ ሕግን፣ ፖለቲካዊ መስርሕን፣ 
ዝሓለፉ ተሞክሮታት ኣብነት ካልኦት ሃገራት ብምምርዃስ፡ ዝምድናታትና ንምጥንካር ንድሕሪት ዝመልሰና 
ሓይሊ ኣይክሁሉን እዩ፡፡ 
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እዚ ነቲ ተኻይዱ ዘሎ ርክብ ምስ ህዝቢ ትግራይን መሪሕነቱን ብሕጽር ዝበለ ኾይኑ፣ ኣብ ትግራይን 
ኣብ ሱዳንን ዝዋስኡ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ምስ ኩነታት ዝተዛመደ ምንቅስቓሶም ንስዕቦምን ዘድሊ ሓገዝ 
ንኽግብረሎም ጺዒርናን ንጽዕር ኣሎና፡፡ ኩነታቶም ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዝዛመድ ምዃኑ ሩዱእ እዩ።  
እቲ ብ-ኣትክሮትን ሉዑል ሓይሊ ክስርሓሉ ዝተፈተንን ገይና ዝጻዓረሉ ዘሎ ሓበራዊ ስራሕ ንምክያድን፡ ሓደ 
ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ንኽህልወና ንምትግባሩ ኮይኑ፡ ውጺኢቱ ግን ከምቲ ንሕና እንደልዮን ህዝብና 
ዝጽበዮን ክኸዉን ኣይካኣለን ። ምኽንያቱ እቲ ኣብ ደምበ ፍትሒ ዝነበረን ዘሎን ሕልኽልኻት ክትርድኦ ዘሽግር 
ፖለቲካዊ ኣታሃላልዋን ኣታራጓግማን፣ ዝተፋላላየ ፖለትካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ሲቪካዊ፣ ትራኻ/ዝንተዋ ምብዛሕ 
ናይዞም ውድባት፣ምንቅስቓሳት፣ ተወሲኽዎ ፡ንኹሎም ናብ ሓደ ማኣዲ ዘተ ኣምጺእካ ሰብ ብርኪ ወይ 
መሻርኽቲ ንኽኾኑ ብምባል ሓንቲ ፍለቲ ክፍሊ ጽምዶ ብ-ሓው ተኣምራት ስዩም እትማአከል ቁይማ ድሕሪ 
ጹዑቕ ስራሕን ጻዕርን፣ ንገለ ካብኦም ናይ ሓባር መዘክር ምርድዳእን ስምምዕን ተፈሪሙ ኣብ ዝተፋላለዩ 
ክፍልታት ከም ዲፕሎማሲ፣ ምድያ፣ጎስጓስ፣ ህጹጽ ተበግሶታት...ወዘተ ዝኣመሰሉ ሓበራዊ ስራሕ ተጀመሩ፣ ምስ 
ካልኦት’ውን ገይና ኣብ መስርሕ ዝርከብ ኮይኑ፤ ውጺኢት ስርሓቱ ግን ኣዕጋቢ ክባሃል ኣይካኣልን ይኸዉን።  

ብዝኾነ እቲ ሽግር መብዛሕትኡ እተን ፋሕ ኢለን ነይረን ዝጥርነፋ ይኹና ከምኡ ኤርትራዊ ሃገራዊ 
ባይቶ ብዝሒ ውድባትን ምንቅስቓሳትን ዝሓቖፈ፡ ከም ኣታሃላልውኦምን ኣብ ውሽጦም ዝካየድ ፖለቲካ ስነ-
ሞጎት/ ድያለክቲካ ዝፈጠሮ መስርሕ፡ ነቲ ክንገብሮ ዘሎና ሓበራዊ ስራሕ ምትዕንቃፋት ይፈጥር እኳ 
ይኹን’ምበር ንሕና ኣብቲ ናታቶም ቀጻሊ ቁሩቁስ ፖለቲካ ከይ-ኣተና፡ እታ ንኹላትና እትጥርንፈና ሃገራዊ 
ህዝባዊ ቃልሲ፣ ንምብጻሕ ጻዕርና ቀጻሊ ነይሩን ኣሎን ፡፡  

እዚ ናይ ውድባትን ምንቅስቓሳትን ሲቪካዊ ማሕበራትን፣ እቲ ኩነታት ብሓጺሩ ከምዚ ኣብ ላዕሊ 
ዝተገልጸ ኮይኑ ብወገና ክንገብሮ ዞሎና ቁልጡፍ ለውጢ ብድልየት ዘይኮነስ ብስራሕ ከም ዝራጋገጽ ስለ 
እንኣምን፣ ምስ መሰረታት ጹኑዕ ርክብን ሓቢርካ እትሰርሓሉ ትክላዊን፣ ጋድማዊን፣ ጎድናዊ ዝዋሃሃደሉ 
መስርሕን ዝዳጋገፉሉ ኣጋባብን ብምኽታል ብውሑዱ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ብ-ዙማዊ መስርሕ እንራኸበሉ 
ኣብ ከተማታት ዞባታት ክፉት ሰሚናራት ዝካየደሉ ኣሳራርሓ ከነማዕብል ምዃና ኣብ ባይቶ ዓ.ም.ይ.  ፈጻሚት 
ኣካልን ኩለን ክፍልታት ስራሕት፣ ኣብ ስምምዕ በጺሕና እንሆ ጀሚርናዮ ኣሎና ፡፡ 

እዚ ክኣ እቲ ቁርጡዉን ልዱልዱን ትካላዊ ኣሳራርሓ ዝሓዘ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ክህልወና ሓጋዚ’ዩ 
ዝብል ርእይቶ ኣሎና ፡፡ ከም ህዝባዊ ምንቅስቓስ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ከመይ እዩ ዘሎ ? ኣብ 
ዞባናን ዓለምናን ከመይ ዝበለ ፖለትካዊ ጕኡዞ ይካየድ ኣሎ ? እናበልና ለይትን መዓልትን ክንሓትትን መልሲ 
ክንረክብን ግዴታ ጥራይ ዘይኮነስ ጉቡእና’ውን እዩ ። 

ህዝብና ኣብ ዲቅ-ዝበለ ጸልማትን ጽንተትን ፋሕ ጭንግራሕን ህሞት ክርከብ ከሎ፣ ልእላውነት ሃገር 
ተጣሒሱ ማእለያ ዘይብሉ ወተሃደራት ኢትዮጱያ ካብ ኤርትራ ነቒሎም ናብ ክሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ዝፍጽምሉ 
ዘለዉ ክኸዉን ከሎ፣ እዚ ገባቲ ሓሳድ ስርዓት ኢሳያስ ጉጅሉኡን ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ዘይወጽእ 
ጽልእን ቅርሕንትን ክሓድሮም ለይቲ ምስ መዓልቲ ዝሰርሓሉ እዋን’ዩ ዘሎ፡፡ 

ኩነታቱ ከምዚ ዝተጠቕሰ ክነሱ፡ንሕና ኣብ ዲያስጶራ እንርከብ ብፍላይ ደምበ ፍትሒ፣ ፍልልያትና 
ኣጽቢብና ምእንቲ ሃገርን ህዝብን ሓቢርካ ምስራሕ ዘይምኽኣልና፣ ዘስደምምን ዘገርምን እኳ ይኹን’ምበር፣  
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ብወገና ካብ (reactive) መላሻይ ወይ ተጻይ-ግብርኣዊ ዘይኮነስ (proactive) ቅድመ-ንጡፍ ወይ ክኣ 
መደበ-ስርሓት ኣጽፊፍካ ነባሪን ፍትሓዊን ለውጢ ዘምጽእ፣ ህዝቢ ማእከል ዝገበረን ን-ተዋሳእነቱ ዘመስከረ 
ክኸዉን እዩ ጻዕርና፡፡ካብዚ ዝነቐለ ህዝባውነት፡ ምስ ኩሉ ንፍትሒ ዝቃለስ ጽምዳዊ ዝምድና ኣጋባብ 
ብምኽታል ንጡፉን ናይ ለውጢ ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ንምቛም፣ ብ-ዓይነርትን ትሕዝቶን ስፍሕ ዝበለን 
ምስ ግዜ ዝሳነ ፖሊሲ ምኽታል ኣድላይበቱ ዑዙዝ ይኸዉን ። 

እዞም ከም ምንቅስቓ ይኣክል ከመይ ክንከዉን ይግባኣና ኢልና ንሰውነትና እንሓትት፡ ኣብነታውያን 
ብስራሕ፣ ውፉያትን ጻዕረኛታትን፣ ትጉሃትን ትዕግስተኛታትን ካብ ኩሉ ትሕትና ዘለዎ ባህርያት ክህልወና 
ይግባእን፣ ዕብየት ፍልጠትና፣ ንህዝብና ዘገልግል ኮይኑ፣ ኩሉ ግዜ ክንምሃር ከም እንኽእል ሙቕሉላትን 
ልዙባትን፣ ኮይና ኣገልገልቲ ህዝቢ ምዃና ብግሪ ከነርእዮ ይግባእ። እዚ ዓይነት ኣጋባብ ስራሕ ብምኽታል 
ባይቶ፣ ፈጻሚት ኣካል፣ ዝተፋላለያ ክፍሊ ስርሓት ሓይሊ ዕዮታትን ተወዚዐን ህዝባዉን ሓባርውን ምትሕግጋዝ 
ዘለዎ፡ ውህደት ሲኒት ዝዓሰሎ ስራሕ ከነካይድ ተኣታቲናዮ ኣሎና፡፡ እዚ ኩሉ ምስልና ምስሊ ምንቅስቓስ 
ይኣክል ኮይኑ ህዝቢ ዝገልግልን መሰረታቱን ሰንሰለታዊ ርክባቱን ምትእስሳሩን ሱጡም ክኸዉን እዩ ጻዕርና፡፡ 
ነዚ ኩዉን ንምዃን ናይ ህዝቢ ምትሕብባር ከም ዘድሊን ከምዘይንፈገናን እምነትና ወሰን የብሉን ክብል መደሩኡ 
ደምዲሙ ።  

ብወገን ተኣምራት ስዩም ኣማእካሊ ክፍሊ ጽምዶ እቲ ኣቦ ወንበር ዝሃቦ መግለጺ እኹል እኳ እንተኾነ 
ከም ተወሳኺ ፡ እዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ተፍታሽ ወይ መጽናዕቲ ንኹለን ተወዲበን ንፍትሒ ዝቃለሳ እዩ 
ተኻይዱ እንተ ተባህለ ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ኣይመስለንን። ምኽንያቶ እዚ ደምበ ፍትሒ ዝነቦሮን ዘለዎን ፖለቲካዊ 
ህላወ፡ብጣዕሚ ሕልኽልኽ ዝብለን ዝተማሳቐለን ኣብርእሲ ምዃኑ ከም ብዝሒ ካብ 60 ንላዕሊ ክንምዝግብ 
ኪኢልና። ምስ’ዘን  ኩለን ተራኺብካ እትዛተየሉ ባይታ ክህልወካ፡ ወከልቶም ከተናዲን ዝወስድ ግዜ ንኹላትና 
ብሩህ ኮይኑ ይስማዓኒ። ኩይኑ ግን ምስ ገሊኦም ብፍላይ እተን ናይ ሓባር ጥርናፈ ዘለወን ውድባት፣ ከም 
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ፣ ጥርናፈ ፖለቲካውያን ማሕበራት ኤርትራ፣ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ውድብ 
ሓድነት ኤርትራ...ወዘተ፣ ካልኦትን ምንቅስቓሳት ከም ብሩህ መጻኢ፣ፈልሲ ደሞክራሲ ኤርትራ፣ ርክብ ተገይሩ 
ኮይኑ ግን ዋላዃ ኣብ’ቲ መሰረታዊ ዕላማታት፡ ቀዳማይ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ገባቲ ስርዓተ ኢሳያስ 
ጉጅሉኡን እዩ፤ ልእላውነት ሃገረ ኤርትራን ሓድነት ህዝባን ልዕሊ ኹሉ፡ ምስ ህዝቢ ትግራይን መሪሕነቱን ብ-
ስትራተጂካዊ ውዕላት ዝተደረኸ ሓቢርካ ምስራሕ፡ ሓደ ኣራኣእያን ኣራዳድኣን ክብጻሕ ይካኣል’ምበር፡ኣብ 
ኣታራጓግማ ሓቢርካ ምስራሕ ኣዚዩ ዝተፋላለየን ክራኸብ ዘኽእልን ኮይኑ እዩ ተረኺቡ። 

ብወገን ፈልሲ ደሞክራሲ ኤርታ ነዘን ሰለስተ ዕላማታት ዝቕበል ውድብ ይኹን ምንቅስቓስ ሲቪካዊ 
ማሕበር ውልቀ ሰባት ውን ክጽምበሮም ወይ ምስኦም ክጥመር እዮም ዝሓቱ፡፤ ብወገና ኩሉ ኣብ ደምበ ፍትሒ 
ዝቃለስ ቀንዲ ጻላኢ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ገባቲ ስርዓት ኢሳያስን ጉጅሉኡን ምዃኑ ዝኣምን፣ ልእላውነት ሃገረ 
ኤርትራን ሓድነት ህዝባን ቀዳምነት ዝህብ፡ ኩሉ ነዚ ገባቲ ስርዓተ ኣንጻሩ ዝኾነ፣ ኣብ ዞባና ይኹን ኣብ ኩሉ 
ዓለም ምስኡ ሓቢርና ክንሰርሕ ቁሩባት ምኹኑ ዝቕበል፡ ብፍላይ ምስ ጎረበትና ህዝቢ ትግራይን መሪሕነቱን  
እዚ ሰራም ስርዓት ኢሳያስ፣ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጱያ ብምሽራኽ ወራርን ዓመጽን ምጽናት ህዝብን 
ኣብ ርእሲኦም ብምፍጣር፡ ናይ ሓባር ጸላኢ ብምዃኑ፡ ናይ ሓባር ቃልሲ ከነካይድ እቲ ኩነት እዩ ዝግድዶ። 
እዚ ክባሃል ከሎ ግን እቲ ናይ ሓባር ቃልሲ ብዓለምለኻዊ ሕጊን፣ ፖለቲካዊ ተሞክሮታት ሃገራት ዓለምን፣  
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መሰረት ዝገበረ ስትራተጂካዊ ውዕላት ዝኽተል እዩ ዝኸዉን፤ እዚ ኣጋባብ ከምቲ ኣቦ ወንበር ዝገለጾ 
ድሮ ተጀሚሩስ ጉዕዝኡ ይቕጽል ኣሎ። ካብዚ ዝነድቐለ ኣብ ሞንጎና ዘሎ ናይ ዝምድናን ሓቢርካ ምስራሕ 
ኣጋባብ፡ ንሕና ጽምዶ ንሶም ጥምሮ ወይ ምጽምባር ኮይኑ፡ ፍልልያትና ከነጽብብን ብኸመይ ሓቢርና እንሰርሓሉ 
እንኽእል ባይታ ኣብ ምድህሳስ ኢና እንርከብ ዘሎና። ብሓጺሩ ርክብና ቀጻሊ እዩ ዘሎ። 

ብዝኾነ ዋላ ምስ’ተን ናእ ሓባር መዘክር ምርድዳእን ስምምዕን  ዝተፋራረምና ናይ ሓብር ስራሕ ጀሚርና 

ከነብቅዕ ብናይ ውሽጦም ዝተፈጥረ ግርጭት( contradiction) ነቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ከም ዲፕሎማሲያዊ 
ስርሓት፣ ምድያን ሓበራዊ ጎስጓስ ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ፡፡  

ምስ ካልኦት ምንቅስቓሳት ከም ምንቅስቓስ ንፍትሒ ኤርትራ ኣብ ዲያስጶራ(ም. ንፍ. ኤ.ዲ.) ኢሎም ዝጽውዑ 
መዘክር ምርድዳእን ስምምዕን ተፋራሪምና ኣብ ዲፕሎማሲን ምድያን ሓበራዊ ጎስጋስን ናይ ሓባር ስራሕ 

ከነካይድ ኣብ ስምምዕ እኳ ንብጻሕ እምበር፡ ብመሰረት ጹዑቕ ስርሓት ካልኣይ ጉባኤ ዓ.ም.ይ. ምድላው ግዜን 
ኩነትን ክማላእ ኣይካኣለን ዘሎ፡ ኮይኑ ግን ኣብ መጻኢ እዚ ተቛሪጹ ዝጸንሓ ክማላእን ምስቲ ሓዲሽ ቅዲ 
ኣውጺኢናዮ ዘሎና ተዋሃሂዱ ክኸይድ ተስፋ ንገብር።  

ከነታሓሳስቦ እንደሊ ካብዚ ዝሓለፈ ተሞክሮ ኣሳራርሓ ጽምዶ ገምጋም ብምግባር ነቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ 
ዘቃላጥፍ ዝበልናዮ ሓዲሽ ውጥን ኣውጼና ንምስልሳሉ፣ ምስተን ተቐራብነትን ዘራጋግጻ ውድባትን 

ምንቅስቓሳትን ሲቪካዊ ማሕበረታን ን-ዕለት 09-10/11/2022 ኣኸባ ገርና ሓዲሽ ምዕራፍ ክኽፈት ከም ዘለዎ 
ክንገብር ኢና፡፡ ስለዚ እቲ ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ንኽቀዉም፡ በተን ተረኺበን ንጀምር ዝብላ፡ ኩፉት 
መኣዲ ነተን ዲሒረን ዝመጻ ምኹኑ ብምሕባር፣ እቲ ስራሕ ክጅመር ኣለዎ ዝብል መደምደምታ በጺሕና ኣሎና። 

ጎደና ሓርነትን ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ መስርሕ፡ ሃገራዊ ሓድነትን ጐዕዙ ክጅምርን፣ መርከብ ግዝኣተ-ሕጊ 
ንምምጻእ ክትሰፍፍ ክጅመር፡ ኣብ ምምራሽ ንኹሎም ፍትሓዊ ቃልሲ ከካይዱ ዝደልዩ ክስቀልዋ እትዕድምን 
ከተተግብርን ምትንባሃ ሉዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ይመስለኒ። ሕልምታት ሰላምን ቅሳነትን ሲኒትን ህዝቢ ክረዊ፡
ብልጽግቲ ሃገር ክትህልወና፣ ቁሱን ምስግጋር ካብ ገባቲን ውልቅዊ መግዛእቲ ናብ ፍትሓዊን ዲሞክራስያዊ 
ስርዓት ምእንቲ ክንሳጋገር ጻዓታትና ኣሐይልና ክንሰርሕ እዩ ለበዋና ክብል መደሩ ዛዚሙ፡፡ኣብዚ መኣዲ ዘተ 
ካብ ፈጻሚት ኣካል ተኻፊሎም ዝነበሩ ወይዘሮ ኢለን ሃብተገርጊሽን ሓላፊት ክፍሊ ፋይናንስ፣ ኣቶ ዳዊት 
ኣማእካሊ ክፍሊ ዲፕሎማሲ ነቲ ብተሳተፍቲ ዝቐርብ ዝነበረ ሕቶን ተወሳኺ ኣብ መግለጺ ኣቦ ወንበርን 
ኣማእካሊ ጽምዶን ሓጋንዝን ኑጹር መብርሂ ብምሃብ ንተጋባእቲ ከዕግቡ ኪኢሎም ኢዮም።ካብ ተሳተፍቲ 
ዝቐርብ ዝነበረ ሕቶታት ንምጥቃስ፡ 

1) ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ንኽህሉ ተጀሚሩ ዝነበረ ስራሕ ኣበይ በጺሑ ? እንታይ ዕንቅፋት ኣጓኒፉ ? 

2) ምስ’ዞም ዲሒሮም ዝመጹ ምንቅስቓሳት ከም ፈልሲ ዲሞክራሲ ኤርትራ፣ ብርገድ ንሓመዱን ከመይ ዝበለ 

ምትሕብባር ተኻይዱ ኣሎኹም? ነቲ ብፉኑው መልክዕ ጀሚሩ ንኹሉ ተበግሶታት ናይ’ዚ ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ 
ጉጅሉኡን ሰዓብቱን ዘፈሽሉ ዘለዉ ሁቦብላ ምንቅስቓሳት መንእሰያት ከይቅህምን ቀጻልነት ክህልዎን መልክዑ 

ክሕዝን፡ ናጻን ትካላዊ ኣሳራርሓ ንኽሕዝ ዝተገብረ ምትሕግጋዝ እንታይ ይመስል ? 
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3) ጽምዶ፡ቐንዲ ጸላኢ ህዝባውነት፡ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ ጉጅሉኡን፡ ኢልና ዘቐመጥናዮ 
ንኹላትና ንፍትሒ ንቃለስ፡ ዝሃነጽናዮ ውዳበ ናጽነቱ ሓልዩ ቀዳምነት ሃገርን ህዝብን ብምሃብ ሓቢሩ ክቃለስን 
ሓደ  ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ክህልወና ንዝብል ተስፋ ተገይርሉ ነይሩ፡ ኣየኖት ውድባት ምንቅስቓስት ሲቪካዊ 

ማሕበራት እየን ዘይተቐበልኦ?  ዕንቅፋት ኮይነን ዘለዋ ?  

4) ህዝቢ ከም ዝፍለጥ ግብራዊ ስርሓት ምስ ዘይሪኢ ክስዕበካ ከምዘይክእል ፍሉጥ እዩ፤ ስለዚ ኣብ ዞባናን 

ውሽጢ ሃገርን እንታይ ግብራዊ ስርሓት ዝተገብረ ኣሎ ?  ምስ ወከልቲ ህዝቢን መንግስቲ ኢግራይ ኣብ 
ዲያስጶራ፡ ዝተገብረ ውዕል ስለምንታይ እዮም ከምቲ ዝድለን ዝግብኦን ዘመተን ናይ ሓባር መግለጺ ንምድያን 

ሓበራዊ ሰሚናር ዘይተገብረ ? ገምጋም ገርኩም ንመጻኢ ክግበር ዘሎዎ ሰኒድኩም ዶ ? 

 5) ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ዓ. ም. ይ. ገምጋም ጌርኩም ጉድለታት ኣነጺርኩም ከተለልዩ ኪኢልኩም ? ንምእራሙ 

ዝተወስድር ስጉምታት ኣሎ-ዶ ? 

እዚኦምን ካልኦትን ብዙሓት ሕቶታት ቀሪቦም ዝኣክልን ዘዕግብን  መልስታት ረኺቦም ። 

ብዝያዳ ብዛዕባ ብርገድ ንሓመዱ ናጻ ኮይኖም ተቦግሶታቶም ክወስዱን፣ በቲ ንሶም ዝደልይዎ ኣጋባብ መልክዕን 
ውዳበን፣ ትካላዊ ኣሳራርሓ ከተኣታቱዉ መስርሕ ክካየድ ከም ዘለዎ ብምርዳእ፣ ዘድሊ ፖለቲካዉን ሕጋዉን 

ኣጋባብ ክኽተል ምእንቲ፡ ብዝሓተቱና መጠን፣ ዘድሊ ምኽርን ሓቤረታን ካብ ምሃብ ኣይተቖጠብናን። ን-ኣብነት 
እቲ ብስሞምን ንዕኦም ዝእከብ ገንዘብ ሕጋውነትን ተወካስነትን ክሕዝ ስለ ዘለዎ በቲ ንሶም ዝሓተትዎ መገዲ፣ 
ስጋብ ሕጋውነት ዝለብሱ ናይ ባዕሎም ሕጋውን ትካላዊ ኣሳራርሓ ዝሕዙ፣ በቲ ናእ ምንቅስቓስ ይኣክል ሕጋዊ 
ኣቋማምዋ ዝተኸፍተ ባንክ ሕሳብ፡ ንዕኦም ዝኸዉን ፍሉይ ሕሳብ ባንክ ተኸፊትሎም ኣሎ። ኣብ ዝደለይዎን 

ንዘውጽእዎ መደበ-ስርሓት ተበግሶን ዝኸዉን ብጹሑፍን ተወካስነትን ዝሓለወ ኣጋባብ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ 
ተራዲደና ኣብ መስርሕ ንርከብ፡፡ 

ብተዳጋጋሚ ዝዝረቡ ዝነበሩ ቅጽላት፣ ዘስምርሎም ዝነበሩ ኣምራትን ቃላትን ንምጥቃስ፡ 

• ቅርጺ ውዳቤታትና ንምሓዝ ንጽዓር 

• ውጺኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ንምክያድ ሓቢርና ንስራሕ 

• ርዲኢትን ንቕድሚት ምጥማትን 

• ታራ ናይ ነፍሲ ወከፍ ተቓላሳይ ጽልዋ ዘሕድረሉ ብቕዓት ምጥራይ 

• ናይ ሓባር ምስሊ ክህልወና ምግባር 

• ኪኢላውያን ሞያውያን ሰብ ጸጋን ኣብ ስራሕ ምጽማድ 
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• ረብሓ ሃገርን ህዝብን ቅድሚ ኹሉ ምስራዕ 

• ቤተ-ሰብ ምንቅስቓስ ይኣክል ወይ ስድራ-ቤት ምንቅስቓስ ይኣክል ኮይና ንምስራሕ ምብቃዕ 

ምደምደምታ፡ ብወገነይ ዝተጋደለ ይዕወት እትብል ኣብነታዊ ሓጻር ጽሕፍቲ ብ-ዮሴፍ ሰሎሙን ዝቐረበት ከም 
ምኽሪ የቕርብ ። 

 

ጻጸ ሓንቲ ፍረ ስርናይ ረኸበ፡ ብኹሉ ሓይሉ ናብ ቤቱ ጸይሩ ከእትዋ ድማ ተጋደለ። ፍረ ስርናይ ንሓደ ጻጸ 
ብዙሕ ከቢድን ዜጽዕርን ሸኽሚ እዩ ። እታ ዝኸደላ ዝነበረ መገዲ ድማ ብርቱዕ ሳዕርን ዕንጨይትን ተጋዲሙዋ 

ነበረ’ሞ፣ እናዓገቶ ብዙሕ ተሸገረ ። ነታ ፍረ ስርናይ ነኺሱ ብልዕሊ ዕንጨይቲን ሳዕርን ኪሓልፍ ፈተነ። ኣብ 

ፍርቂ እቲ ዕንጨይቲ ምስ በጽሐ ቊልቊል ኣፉ ወደቐ። ቡኡ-ንቡኡ ተንሲኡ ፍረ ስርናዩ ነኺሱ ንላዕሊ ገጹ 

ተጓዕዘ፡ እንተ-ኾነ ኣብ ዝሓሰቦ ከይበጽሐ ከም ቀደሙ ብዙሕ ሳዕ ወደቐን ተንስአን፤ ምስናይ’ዚ ኩሉ ዕንቃፈታት 

ሕልናኡ ኣየዕረበን። መሊሹ እስኪ ሕጂ ድማ ክፍትን ኢሉ ደየበ’ሞ ኣብ ዝሓሰቦ በጽሐን ተዓወተን፡፡ 

እዚ ኲሉ ኪጽዕር ከሎ ሓደ ቆልዓ ይምልከቶ ነበረ። ንሱ ብዝዓበየ ሓደ ካብ’ቶም ሰብ-ስልጣን   ኮነ ፣ 
ንዝሓሰቦም ምፍጻም ድማ በዓል ጽዓትን ብርቱዕ ጻዕረኛን ኮነ ።  

ካብቶም ብዘበኑ ዝነበሩ ሰባት፡ ከም’ዚ ዝበለ ጽዓትን ትብዓትን ከመይ ኢሉ መጸካ ኢሎም ሓተትዎ። “ ኣነ ብ-

ንእሽቶይ ከሎኹ ካብቲ ደቂቕ ፍጥረት ጻጸ እየ ጸዓት እተመሃርኩ ” ኢሉ መለሰሎም ፡፡  

“ ንለባም ኣ ምተሉ ኣበይ ከይስሕቶ፡ ን-ዓሻ ደርጓሓሉ ኣበይ ከይፈልጦ “ ዝብል ቢሂል ገይረ ጹሁፈይ 
ይድምድም ፡፡ 

                                     ኣቕራቢ ዶር፣ኢንጅነር ፍትዊ ክፍለ። 

                                     ኣባል ምንቅስቓስ ንፍትሒ ኤርትራ ኣብ ዲያስጶራ  

 

 


