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ለውጢ 

                    ካብ ማዕበል ናብ ትካላዊ ኣሳራርሓ 

 

ኣብዚ እዋን’ዚ ዝተኻየደን ዝካየድ ዘሎ ጉዕዞ-ለውጢ፣ ከም’ቲ ጉቡኡ፡ ዓቢይን ኣገዳሲ ኣርእስቲ 
ብምዃን፣ መድረኽ ክትዕን ዘተን ኮይኑ ኣሎ። ነቲ ፈኸም ዝብል ዝነበረ ደምበ ፍትሒ፡ ምብርባርን መስርሐ 
ለውጢ፣ ግብኡ ሒዙ ቁልጡፉን መስርዑ ዝተኸተለ ንምዃን፣ ህርድግ ክብል ክትርኢ ከሎኻ ተስፋ ይህብን 
ግዴኻ ንምግባር ክኣ ይጽውዕ። 

እቲ ካብ ኩሉ ነገራት ተስፋ ዝህብን፣ ምንዮትን ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራ ግብራዊ ንምዃን ኣመት ዝህብ 
ዘሎ፡ ግናኸ ብ-ኡርኑብ ኣጋባብ መስርዑ ዘሓዘን፣ ከከም ሃገሩ፡ ንሕግታታት እተን ዝነብረለን ሃገራት ዝኽተል 
ኮይኑ፡ ተንሲኡ ዘሎ ማዕበል ህዝቢ፡ ከይዝሕልን ካብ ዲያስጶራ ናብ ውሽጢ ሃገር ሊሒኹ ዝኣትወሉ መስርሕ 
ንምክያድ ዝግበር ወይ ክግበር ዘለዎ ጻዕሪ፡ ካብ መዋእለ ማዕብል ናብ መዋእለ ፍትሒ ዝሳጋገረሉ ናዕቢ ህዝቢ 
ብምክያድ፣ ሰላም፣ ስኒት፣ ራህዋ፣ ቅስመተ-ትምህርቲ ኮታ ፍልጠት፣ ግዝኣተ-ሕጊ፣ ዲሞክራሲ፣ ናጻ ፕረስ፤ 
ብሕጽር ዝበለ ሕረስ ሓረስታይ፣ ተማሃር ተማሃራይ፣ ሸቅጥ ሸቃጣይ፣ ናጽነትካ ሓሊኻ ሓቢርካ ሃገርካን 
ህዝብኻን ኣማዕብል። ብሰላም ምስ ጎረባብትኻ ሃገራት ክትነብርን ክትሓጋገዝን፣ ብ-ሙዑቡል ሳይንሳዊ ኣጋባብ 
ሰልጢንካ ንኻልኦት’ዉን ኣብነት ናይ ምዃን፣ መርሃ-ጎደና ዝተታሕዘን ጕዑዙኡ ዝጀመረን’ዩ ዝመስል። 

• እዚ ክብል ዝደረኸኒ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሃልሃል እናበለ ሰውራዊ ማዕበል መንእሰያት፡ 
በርገድ ንሓመዱ ዘርኣዮ ዓወት ቃልሲ፡ 

• እምቢ ን-ናይ ጽልኢ ፕሮፓጋብዳ ፣ ብስም ፈስቲቫል፣ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ዘዳለዎ፡ 

• ንዓና ዘየሪኢ ዘይጉዳይናን ብ-ደስቡጣ ኢሳያስ ምስ ጉጅልኡ፣ ኣብ ጎድኒ ቀዳማይ ሚኒስሪ 
ኢትዮጱያ ኣብይ ኣሕመድ ብምዃን፣ ደማዊ ውግእ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ንኹንን፡ ንህዝቢ 
ትግራይ ድማ ደገፍና ነቕርብ። 

• ህዝብና ህዝቢ ኤረትራ ንመሰሉን ልእላውነት ሃገሩን ሓድነት ህዝቡን ንምሕላው፣ ፍትሕን 
ዲሞክራስን ግዝኣተ-ሕጊን ንምህላው ዓቲቡ ቃልሱ የልዕል።  

ብዝብል ጭርሖን ናዕቢ ወይ ሓይሊ ብዝተሓወሶ መስርሕ ቃልሲ፡ በቲ እዚ ማፍያ ደስቡጣ ስርዓተ 
ኢሳያስ ጉጅሉኡን ዝርድኦን ዝጥቀመሉን ኣጋባብ፡ ዘይዕገት ሓይሊ ህዝቢ፡ ኣብ ኣመሪካ ዝጀመረ ዉዱብ 
ህዝባዊ ተቛውሞ፣ ብዝላዓለ መገዲን መስርሕን ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ ዝተኻየደ ሕጋዉን ሰላማዊን 
ግብረ-መልሳዊ (ድፊኢት ወይ ጎነጽ) መስርሕ ቃልሲ ዓወቱ ተጓናጺፉ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ንኹሉ ንፍትሒ 
ዝቃለስ ዘበለ ሞራላዊ ደገፍን ሃገራዊ ስሚዒትን ኣሕዲሩሉ፡፡ ቓልሱ ኣበርቲዑ ሓቢሩ ንኽሰርሕን 
ክዋሳእን ኣመት ሂቡን ግዴቱኡ ምዃኑ’ውን ኣስሚርሉ፡፡ 
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ኣብዚ እዋን’ዚ እዚ ማዕበል መንእሰያት በርገድ ንሓመዱ ጠንኪሩ ሓይሉ ኣበርቲዑ ክሰርሕን፣ ከምቲ 
ደጋጊሙ ዝብሎ፣ መዕረፊኡ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ስጋብ ዝመጽእ ተበጊስና ኣሎና፤ ሙሉእ ህዝብን፣ 
ውድባት፣ ህዝባውያን ምንቅስቓሳት፣ ሲቪካዊ ማሕበራት፣ ሙሁራት ኣካላት፣ ሰብ-ጸጋን፣ ሙኩራትን ናይ 
ዕድመ ውርዙያት፣ ናይ ቃልሲ ፋርስ ወይ ሓርበኛታት፣ ዜጋታትና ሓቢርና ን-ሃገርና ንምድሓን፣ ሓድነት ህዝብና 
ከይዝረግ ምእንቲ ግዴታትናን ጉቡእናን ክንገብር ንጽውዕ፣ እናበሉ ዓው ኢሎም ዘቕርብዎ ዘለዉ ምሕጽንታ 
ተቐቢልና ሑቖ ደቅና ክንከዉን ይግባእ። 

ጽዊዕት ወይ ምሕጽንታ በርገድ ንሓመዱ፡ ንሕና ከም ንኡስ ወለዶ ሞቶር ግብራዊ ቃልሲ ክንከዉን 
ኮሎና፡ እቶም ን-ነዊሕ እዋን ፍትሒን ግዝኣተ-ሕጊ፣ ዲሞክራሲን ልእላውነት ሃገርን ሓድነት ህዝቢን ክቃለሱ 
ዝጸንሑ፡ ጡርኑፋት ኣካላት ብወገኖም፤ ፖለቲካዊ ስትራተጂ፣ መደበ ስርሓት ናይ ሎሚን፣ ድሕረ ምውዳቕ 
እዚ ደስቡጣ ስርዓት ኣስመራ ዝኸውን መሳጋገሪ ነድፍን፣ ንነዊሕ ዝጠመተ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ውጥን 
ዝኣመተ መስርሐ ባይታ ብምፍጣር፣ ናይ ዘይሕለልን ዓወቱ ናይ ግድን ዝኾነ ቃልሲ ህዝቢ፣ ቀለስትን ኣለይትን 
ክኾኑ ደጊሙ ይጽውዕ ብምህላዉ፡ ዘድሊ ሓገዝ፣ ፖለቲካው፣ንዋታዊ፣ ቁጠባዊ፣ ሕጋዊ መስርሒታትን 
ተኻታተልነትን ክግበረሎም ከም ዘለዎ ጉቡእን ግዴታን ምዃኑ ንኹሉ ብሩህ እዩ። 

እቲ መንእሰይ ኣበይ ኣሎ፣ እናተባህለ ዝኽሰስ ዝነበረ ምጥርናፋት፣ ብግብሪ ህላውነቱን ሓያል መስርሕ 
ማዕበል ቃልሲ ብናህሪ የሪኢ ኣሎ። ሃየ ብ-ኣትክሮ ንከተሎን ንስዓቦን።  

በቲ ሓደ ወገን ኣብ ወርሒ መስከረም( september 2022) ዕለት 03-04 ካልኣይ ወግዓዊ ጉባኤ 
ዓለምለኽ ምንቅስቓስ ይኣክል ጸምቢሉ፡፡ 

እዚ ጉባኤ ዓለምለኽ ምንቅስቓስ ይኣክል(ዓ. ም. ይ.) እቲ ንፈለማ እዋን ትካላዊን ሙእኩልን ሰንሰለታዊ 
ሓበራዊ ስርሓት፡ ነቶም ካብ ከተማ ጀሚሩ ናብ ሃገር ሲዒቡ ዞባን መልክዑ እናሓዘ ምጥርናፍ ዝጀመረ ህዝባዊ 
ማዕበል፣ ነቲ ብድሕሪ 2018 ዝተራእየ ትያትር፣ ደስቡጣ ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጱያ ኣብይ ኣሕመድ፡ 
ብሰሪ ናይ ክሊቲኦም ውዑል ዘስዓቦ ድንገት ወይ ዕንወት፣ ልእላውነት ሃገርን፣ ሓድነት ህዝብን ኣብ ሓደጋ 
ዘውድቕ ምዃኑ ብምግንዛብ፣ ሕጅስ ይኣክል ንግዝኣተ ደስቡጣዊ ስርዓተ ኢሳያስን ጉጅሉኡን፡ ይኣክል 
ምፍልላይን ፋሕ ኢልካ ምቅላስ ደምበ ፍትሒ፡ ሓቢርና ንፍትሕን ግዝኣተ-ሕግን ዲሞክራስን ንቃለስ፡ ቀዳምነት 
ልእላውነት ሃገርን ሓድነት ህዝብን ንምድሓን ይኹን።  

ኣብ ዘይግባኣና ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጱያ ኣይንኣቱን። ን-ጎረቤትናን ሓውናን ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ፡ 
በዚ ዝወርዶ ዘሎ ኢሰብኣዊ ግፍዒን ዓመጽን ምጽናት ህዝብን እናኾነና፡ ደገፍናን ምሕዝነትናን(Solidarity) 
ብምሃብ፡ ንሕና ንመሰልናን ፍትሕን ርእሰ-ውሳነን ሰፍ ዘይብል ሰብኣዊ፣ ንዋታዊ፣ ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊ፣ 
ከፊልና፡ መንነትናን ልእላውነት ሃገርና ዘራጋገጽና፤ ይኹን’ምበር ሕማቕ ዕድል ወይ ኣጋጣሚ ኾይኑ እዚ ማፍያ 
ደስቡጣ ስርዓተ ኣስመራ፡ ኣብ ህዝብና ዝተሞኮሮ ምጽናት ህዝብን ግፍዕን ዓመጽን፡ ኣብ ርእሰኹም፡ ምስ 
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጱያ ኣብይ ኣሕመድ ብምሽራኽ ዝወርደልኩም ዘሎ ግፍዒ ዓመጽ ምጽናት ህዝብን፤ 
ካባና ንላዕሊ ን-ናታትኩም ህዝባዊ ቃልሲ ክርድኦ ዝኽእል የልቦን። 



10/09/2022 
 

 

 

 

እዚ እሰብኣዊ ገበናት ኣብ ርእሰኹም ዝወረደን ዝወርድን ዘሎ፥ በዚ ደስቡጣ ስርዓተ ኢሳያስን 
ጉጅልሉኡን ሓለፍነት ዝስከም እሱ ምስ ጉጅሉ ደኣምበር፡ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይኮነ ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኸውን። 
ምኽንያቱ፣ ዘይፈልጦን ዘይደልዮን ዘየፈቀዶን ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ ህዝቢ ኤርትራ ደላይ ፍትሕን ሰላምን ተሳኒኻ 
ምንባርን፣ መሰረት ቃልሱን ሂወቱን ስለ ዝኾነ ፣ ነዚ ደስቡጣ ስርዓት ጉጅሉኡን ካብ ስሩ ቦንቊስካ ምድርባይ 
ኣብ ዳግመ ቃልሲ ይርከብ ምህላዉ ኩሉ ዝሪኦ ሁሞት እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ምስ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ናይ ሓባር 
ጸላኢ ንምግጣም፡ ዝተዋሃሃደን ስትራተጂካዊ ዝምድና፡ ኣብ ረብሓታት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ዝተሞርኮሰ፣ 
ሓበራዊ ቃልሲ ከካይድ ጉቡኡን ግዴታት ዝኸውን ብምባል፣ ኣብ ስራሕ ተጸሚዱ ይርከብ፡፡ 

ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ምክትታል ስርሓትን፣ እተን ዝተፋላለያ ሓይሊ ዕማማት ዘማልእኦ መደበ ስርሓት 
ገምጋም ብምግባር፡ ጉድለትን ኣወንታዊን ምርግጋጽን ወይ ጸብጻባት ምስማዕን፣ ኣብኡ ዝተሞርኮሰ 
ምምሕያሽን፣ ምእራም ዘድልዮም ብምግንዛብ፡ ምስ እዋኑን ግዚኡን ዝስኳዕ ሰነድን መርሃ-ጎደና ብምውጻእ፡ 
ንኹለን ዞባታት ወይ መሰረታት ዝተወከሉ ዘዋስእ፡ ባይቶ፣ ፈጻሚ ኣካል፣ ኦዲተር ክፍሊ፣ መሪጹ። ናብ ስራሕ 
ንምጓዓዝ ጽምብል  ዝተኻየደሉ ብምዃኑ፡ 2022 ሓደ መቐይሮ ኣብ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ሓይሊ 
ማዕበል ህዝቢ ደልዲሉ፣ ናብ ውሽጢ ሃገር ሊሒኹ ብምእታው ናዕቢ ህዝቢ ዝቃላቐልን ብስምረት ህዝቢ 
ኤርትራ ፣ ደስቡጣ ኢሳያሳን ጉጅሉኡን ካብ ሱሩ ተመሕዩ ዝጓሓፈሉ እዋን ይመጽእ ምህላዉ ዘበስር ሰውራዊ 
ለውጢ ይርአ ኣሎ ክባሃል ይካኣል፡፡ 

እቲ ብ-ኣትክሮ ክርአ ዘለዎ ነዚ ማዕበል ህዝቢ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ካብ መሰረታት ህዝቢ 
ዝነቐለ ኲነትን ግዜን ዝጠልቦ ወዝባዊ ወይ ፍኑው ምጅማር፣  ይኹን’ምበር፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኤርትራዊ፣ 
ናይ ለውጢ ሕልና ተጠጂኡ ወይ ተጠኒሱ ስለ ዝጸንሐ ብ-ብዝሒን ኒሕ-ቃልሲ ዝወነኑ መንእሰያት ዝመራሒኡ፡ 
ዓበይቲ  ዝሳተፍዎ ሙሉእነት ህዝቢ፣ ኣንስታይ ተባዕታይ ጾታ ከይበለ፡ ኩሉ ብሓባር ሆየ-ሆየ ለውጢ ብምሓዝ፡ 
ስርዓተ ኢሳያስን ጉጅልኡን የብቅዕ፡ ኣብ ቦቱኡ ዲሞክራስን ግዝኣተ-ሕጊ ይተካእ ዝብል ብሓባር ዝጨደረን 
ዝጭድር ዘሎን እዩ፡፡ 

እዚ ስሚዒትን ድልየትን ቃልስን መንእሰያት መፈጸምትኡ፡ ለውጢ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ንምምጻእ ኩሉ 
ዝድለ ዋጋ ክንከፍል ድሉዋት ኢና፣ ኢሉ ካብ ተላዕለ/ተበገሰ፡ እቶም ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ማእከል ዝገበረ 
እናበልና እንዝምር፣ እቲ ዘድሊ ፖለቲካዊ ቁጡባዊ ማሕበራዊ ብዝያዳ ክኣ ሕጋዊ መስርሕ እናሓዘ፡ ዘድሊ 
ዓይነት መስርሕ ቃልሲ ሓይሊ፣ ጎነጽ ፣ ክጥቐመሉ ዘኽእል መርሃ-ጎደንና ከነውጻኣሉን ሓቢርና እንቃለሰሉ 
ዘየዳግም እዋን ሕጂ እዩ። 

ሓቢሩ ዝቃለስ ይዕወት 

ማዕበል ህዝቢ ውጡኑ ኣቕኒዑ፣ ሽትኡ ንምብጻሕ ክበቅዕ፡ ንቃልሲ መንእሰያት ኣብ ጎኑ ንኹን። 

ኣቕራቢ ዶክ. ኢንጅነር ፍትዊ ክፍለ፡ ምስ ብዙ ቡቱኞሊ  ኣባላት ም. ንፍ. ኤ. ዲ. 

 


