
12/10/2022 

                                                                                                    

 

 

 

 

                “ ሰብ ይነብር ከም ቤቱ፡ ኣይከውንን ከም ጎሬቤቱ” 

 

ሰላም ንኹሉ ንፍትሒ ዝቃለሱ ዜጋታትና፣ እዛ ኣርእስቲ “ሰብ ይነብር ከም ቤቱ፡ ኣይከውንን ከም ጎሬቤቱ” 
ዝመረጽናያ፣ ኣትክሩኡ ነዚ ኣብ ደምበ ፍትሒ እዋሳእ ዝብል ብሓፈሻ ብፍላይ ነቶም ተወዲቦም እንቃለስ ኣሎና 
ዝብሉ ባእታታት ዝዓለመ እዩ ዝኸዉን፡፡ 

ሓደ ካብቶም ሉዑል ዝኾነ ፍላስፋ፣ ብዛዕባ ናጽነት ደቂ-ሰባት ከም ዝበሎ፡ ኣነ ብሓቂ ነጻ ኮይነ ዝስማዓኒ ኩሎም 
ፍጥረታት ደቂ ሰባት ኣንስታይ ጾታን ተባዕታይ ጾታን፣ ኣብ ከባቢየይ ዝነብሩ ነጻ ምስ ዝኾኑ እዩ። ናጽነት ናይ 
ካልኦት ደረት ዘይብሉን ናጽነተይ ዘይክልክል ምስ ዝኸዉን ይብል። 

ህዝብና ነቲ ገፋዒ ባዕዳዊ ገዛኢ ኢትዮጵያዊ ናይ (30) ሳላሳ ዓመት ዝወሰደ ነዊሕን ጹዑቕን ብረታዊ ቃልሲ 
ካብ መርየቱ ሓግሒጉ ብምውጻእ ናጽነት ሃገር ኣብ ኢዱ ድሕሪ ምሓዝ ሙሉእነት ድልየተ-ናጽነት ሃገር 
ንምርግጋጽ ብረፈረንዱም 99.8 % እወ ንናጽነት ብምባል ኣባል ዓለምለኽ ሃገረታት፡ ክኸዉን ኪኢሉ።  

ኣብዚ ከይተወሰነ ጉዕዞ ሓርነትን ነቲ ትሕቲ ባዶ በጺሑ ዝነበረ ማሕበረ ቁጠባዊ መስርሕ ንምብርባርን ሃገርካ 
ንምህናጽ ብዘለዎ ዓቕሚ ደርጎስጎስ ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ እዋን፡ እዚ ደስቡጣ ማፍያ ስርዓተ ኢሳያስ ጉጅሉኡን 
ግን ስትራተጅኦም ንምዕዋት ነቲ ሃርኮትኮት ዝብልን ንግዝኣተ-ሕጊ ንምብጻሕ ዝቃለስ ዝነበረ ዜጋታትና 
ከይዕወት ምእንቲ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ውግእ እናኸፈተ፣ ካብ መዋእል ርግኣትን ምዕባለን ኣብ መዋእል 
ህውከትን ውግእን ከም ዘድህብ  ንኽኸዉን ምህዞ ክፍኣቱን ስልትታቱን ይትርጉም ብምንባሩ ከም ትዝታ ካብ 
ውግእ ምስ የመን ሲዒቡ ሱዳን ድሓር ጁቡቲ፣ ቀጺሉ ምስ ኢትዮጱያ ብምስምስ ዶብ ከም ዝጸሞዶ ኩሉና 
እንዝክሮ ኩነትን ኣብዚ ዘየድልን ዘይጉቡኡን ውግኣት ዝሃለቑ ዜጋታትና እዚ ዘይብሃል ቁጽሮም ኣብ ደብተር 
ታሪኽ ዘይተጻሕፈ እዩ። 

እዚ ብዘይካ ኣብ ኲናትን ሁውከትን ክነብር ዘይኽእል ኢሳያስን ጉጅልኡን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ 
ኣሕመድ ዓሊ ብምሽራኽ፡ ነዚ ቀዳማይ ኣጸጋሚ ኢሉ ዝገመቶን፣ ኣብ ርእሲኡ ሑሉፍ ጽልእን ቅርሕንትን 
ዘሕደረ ህ.ዋ.ሓ.ት.(ወያነ) ዝስመ፣ ብህዝቡ ዝተመርጸ ውድብ፡ ንምጥፋእ ህዝቡ ምጽናት ዝብል ስነሞጎቱ 
ብምኽታል ውግእ ክውላዕ ገይሩ፡ ከም ሃንዳስን ወዳብን ብምዃን ህዝብና ኣብ ዘይደለዮን ዘየፍቀዶን ውግእ 
ሓድሕድ ኢትዮጵያ ብምውሳእ፣ ደቅናን የሕዋትናን ዓበይቲ ወይ ሰብ ዕድመ ከይተረፉ ክረግፉን ኢዶም ክህቡን 
ኣብ ምድያታት እንርእዮን እንሰምዖን ዞሎና ምጽናት ህዝብናን ህዝቢ ኢትዮጱያን ውጺኢት ናይዚ 
ሓሳድ(sadist) ጨካን/ተገናዛዪ ኢሳያስን ጉጅሉኡን መሻርኽቱ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ምዃኑ ዓለምና እዉን 
ዝተገንዞቦ እዩ፡፡ 

ህዝብና ኣብዚ ወድሰብ ክረኽቦ ዘይኽእል ግፍዕን ውርደትን ክነብር ክንሪኦ ኮሎና፣ እዚ ኣብ ደምበ ፍትሒ 
ዝዋሳእ’ከ እንታይ ይገብርን ኣብ ከመይ ኩነታት ኮይኑ ቃልሱ የካይድ ኣሎ ዝብሃል ሕቶ ክልዓል ግድነት 
ይኸዉን። 
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“ ሰነ ከይዘርኡ፡ ጥቅምቲ ከይዓጽዱ፣ ኣበይ ይርከብ እኽሊ ኣብ ዝኸዱ እንተ ኸዱ” ዝብል ቢሂል ኣቦታትና 
ኮይኑ ይርኣየና፡፡ 

ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ እቶም ኣቐዲሞም ተወዲቦም ሓንሳብ ይእከቡ ጸኒሖም ይፍንጥሑ፣ ተመሊሾም ይእከቡ  
መስርሕ ቃልሶም ሰሪዖም ግብራዊ ስራሕ ኣብ ክንዲ ምትርጓምን ምጽዓርን፣ እንታይ ንስራሕ ዝብል ኣምር 
ተሓናኺሮም ኣይ ንቕድሚት ኣይ ንድሕሪት ጠጠው ዝበሉ መሲሎም ይርኣዩና፡፡ 

እቶም ብተበግሶን ብማዕበል ህዝቢ ነቒሎም ሕጅስ ይኣክል እምቢ ንምልኪ፡ እወ ንፍትሕን ዲሞክራስን ግዝኣተ- 
ሕግን ኢሎም ካብ ከተማታት ናብ ዓዲ፣ ሲዒቡ ሃገር ቀጺሉ ዞባ ጸኒሑ ብ-ዓለምለኽ ዝተላዕለ፡ መሰረቱ ናይ 
ኩሉ ህዝቢ ብምዃኑ መጠን ኣብ ውሽጥካ ቫይረስን ሰለይትን ጸየቕትን ናይ ጉጅለ ህግደፍ ክይህልዉ ምጽርራይን 
ምጽፋፍን ዘድልዮ ሁቦብላ ማዕበል ህዝቢ ቃልስ ክካየድ ግድነት ምዃኑ ፍሉጥ ኮይኑ፡ “ውሽጡ ዘራጊ ዘለዎ 
ማይ ነይ ጸሪ” ዝመስል ከይኸዉን ዘስግእ ኩነታት ኮይኑ፡ ነዚ መገድታቱ መደባቱ ንምስራዕ ኣዚዩ ኣህላኽን 
ተኣፋፊን ብዙሕ ጻዕሪን ጽንዓትን ተወፋይነትን ብሓቂ ንጹህ ሃገራዊ መሪሕነትን፣ ሉዑል ብቕዓተ ቃልስን፣ 
ራኢን፣ ዕላማን፣ ተልእኾን ዝውንን ኣካል ክህልዎ፡ ምንዮት ህዝቢ ኮይኑ፡ ተስፋ ከይቆረጸ ተተይ ክብል ክንደይ 
ሓርጎጽጎጽ ዓቐብን ቁልቁለትን ከም ዘድልዮ ካብ ምግንዛብ ሓሊፍካ፡ ብግብሪ “ዕርፊ ኣጽንዕ ብዕራይ ናብ ዘበለ 
እንተ ኣበለ” እትብለሉ መድረኽ ዝበጽሐ ኮይኑ ይርኣየና፡፡  

ኩሉ ስጋብ እዚ እዋን ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ብተወፋይነትን ሃገራዊ ተበጃውነት ክንኣድ ዘለዎ ኮይኑ፡ ከም 
ኣማጻጽኡን ኣጃማምርኡን፡ ፍንዉን ብድልየትን ስሚዒትን፣ ብሰሪ ትያትርን ድራማ፣ ኢሳያስ ምስ ኣብይ 
መሓመድ ዓሊ፣ ዘርኣይዎ ኣንጸርጽሮት ዝነቐለ፡ ንኹሉ ዘሳተፈ ህዝባዊ ማዕበል ብምዃኑ መጠን፡ ጥንቓን 
መጽናዕትታት ከም ዘድሊዮ ዘይዝስሓት ኮይኑ፣ ካብ ቀዳማይ ጉባኤ ዓ. ም. ይ. ኣብዚ ዝሓለፈ ካልኣይ ጉባኤ 
ዓ.ም. ይ. እውን እንተኾነ፣ብ-ናትና ኣራኣእያ ከምቲ ዝድለዮ ወይም ዲሞክራስያዊ ጉቡእ ግልጹነት ዝጎዶሎን፣ 
ብሩሁን ንጹሩን ኣጋባብ ኣሳራርሓ ዘይተኸተለ፡ ኣብ ሞንጎ ወግዓዊን ዕላዊን ጉባኤ ሰፊሕ ሰሚናር ውጺኢት ናይ 
ዘካየድካዮ ዑጹው ጉባኤ፣ ዘይተነጸረ ወይ ዘይበርሄ ኮይኑ ተራእዩና።  

ኩፉት ጉባኤ ኢልካ ምጽዋዕ፣ ነገዛእ ርእሱ ህዝቢ ይኹን ውድባት፣ምንቅስቓሳት ናይ ጉባኤ ተዓዘብትን ቃለ 
ደገፍ ወሃብትን ዶ ? ወይስ ሙሉእ ተሳተፊቲ ተዋሳእቲ ? ኣብ ጉባኤ እቲ ቀንዲ ዛዕባ ገንዘብ ምእካብ ድዩስ፣ 
ወይ ሰሚናር ሓደ ዱልዱሉን ትካላዊ ኣሳራርሓ ዝሓዘ ህዝባዊ ጥርናፈ ብኸመይ ይቐዉም ? ዝብሉ ሕቶታት 
ከልዕሉልና ኺኢሎም፡፡  

 ከምዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ዝገብሮም ስርሓትን ኣኸባታትን ብፍላይ ክኣ ጉባኤታት ቅድሚ ኩሉ 
ጉሉጽነት ብድሕሪኡ ዝመጽእ ዝተጸንዐን ሙዱብ ስርሓት ብ-ኺኢላታት ዝዳሎ ክኸዉን ከሎ ትጽቢት ህዝቢ 
ከርዊ፡ ኣብነት ነተን ካልኦት ጥርናፈታትን ውድባትን ምንቅስቓሳትን ኮይኑ፣ ከም ህዝባዊ ምንቅስቓስ ማእከልን 
ዓንዲ ሕቖን ምንጪ ለውጣዊ ቃልስታት ክኸዉን እዩ ትጽቢትና። ብወገና ነዚ መሰረት ማእከሉ ህዝባውነት 
ክዕወትን ሽትኡ ክወቅዕ ምእንቲ፡ እቲ እንኽእሎ ክንገብርን ዋልታ ፍትሒ ኮይና ሓለውቲ ቁኑዕ ኣሳራርሓ 
ብምዃን ተሳተፍቲ ፍትሓዊ ቃልሲ ብምዃን መጠን፡ ምስክርነትና ካብ ምሃብን ህየሳታትና ካብ ምቕራብን 
ኣይክንቁጠብን ጥራሕ ዘይኮነስ ግደታና’ውን እዩ፡፡  

እዚ ክንብል ዝደረኸና፣ ብወገና ኣብቲ ምድላው ይኹን ኣብ’እቲ ምቅርራብ፡ ክም ዕብየቱን ህዝባዊ 
ምንቅስቓስነቱን ከማልኦ ዘለዎ ስራሕን፡ ህዝባዊ ቃልሲ “ ህዝቢ ማእከል ዝገበረ” ናይ ህዝቢ ትጽቢትን ድልየትን  
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ንኸማልእ ዝገብሮ ጻዕርታት ዘካይዶ ዘሎ ስርሓታት ኣናኢስካ ክርአ ዘለዎ ዘይኮነስ፣ እኳ-ድኣ ናእዳ ዝዋሃቦ 
ኾይኑ፡ ምትዕርራይን ክእረሙ ዘለዎን ናይ መስርሕ ጉድለታት ከይስዕረሩ ምምሕያሽ ክግበረሉ ካብ ምባል 
ዝነቐለ ምዃኑ ንሕብር። 

ንጉባኤ ክትቃራረብ ከለኻ ክማልኡ ዘለዎም ሰነዳትን ክትግበሩ ዘለዎም ስርሓት ብ-ኺኢላታት ቡቛዓት ሰብ 
ተሞክሮን፣ ነዊሕ እዋን ዝወስድ መደበ ዕዮ ከም ዘድልዮ ብምርዳእ፣ ንዕኡ እትኸዉን ፍልይቲ ሓይሊ ዕማም 
ከም ተድሊ ኮይኑ ይርኣየና። እዛ ሓይሊ ዕማአም እዚኣ ሰሚናራት ኮንፈረንስታት ፈስቲቫላት…ወዘተ እተዳሉ 
ክትከዉን ትኽእል። 

ዓ. ም. ይ. ዕላማኡ ህዝባዊ፣ ጽምዳዊ፣ ቀንዲ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ፣ እዚ ስርዓተ ኢስያስ ጉጅልኡን ካብ ኮነ፡ 
ነዚ ንምብቃዑ ብትምኒት ወይ ብተስፋ ዘይኮነስ ብቕዓት፣ ጽንዓት፣ ናይ ቃልሲ ድልየትን፣ ብፍላይ ክኣ ሃገራዊ 
ተዋፋይነት ከም ዝሓትት ምርድኡን ምግንዛቡ፣ ብ-ዓቢ ትሕትና ተቐቢልና ንምትግባሩ ምጉያይ የድሊ፡፡ 

ኣቦታት ከም ዝብልዎ “ ላም ብሓደ ጎና ኣይትሰብሕን፣ ብ-ሓደ ጎና ኣይትዓብርን ” ቢሂል ብምምርዃስ ሓላፍነት 
ተሰኪምካ ሓደ እግርኻ ኣብ ቃልሲ ሓደ እግርኻ ድማ ናብ ዓውዲ ናብራ፣ ምክያድ ብጣዕሚ እኳ ኣጸጋሚ 
እንተኾነ፣ ምስ ምስካም ሓላፍነት እትቕበሎ ሞራላዊን ህዝባዉን ውክልና ምዃኑ መጠን ተረዲኢካ፣ 
ዝተሳራጨውን ናይ ከም ጋንታ ኾንካ እተሰርሓሉ ብቕዓት ከተጥሪ ግድነት ይኸዉን። 

ንሕና ምንቅስቓስ ንፍትሒ ኤርትራ ኣብ ዲያስጶራ(ም.ንፍ.ኤ.ዲ.) ኣብዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዘሎና መሰረታውን 
ዕላማዊን ተልእኻዊን ግዴታ፡ ዓቢን ሃገራዊን፣ ዲሞክራስያዊን፣ ግዝኣተ-ሕጋዊነትን፣ ከምቲ ጉቡኡ ንኽኸይድን፣ 
ድልየት ህዝብና ኮይኑ ስለ ዝርኣየና፡ ኣሳራርሕኡ በጋባብ ትካላዊ ኣሳራርሓ ሒዙ፣ ንኹሎም ሃገራውያን 
ሓይልታት ደምበበ ፍትሒ ዘዋስእ ህዝባዊ ተሳታፍነቱ ዘውሕስ ክኸዉን ጉቡእናን ግዴታናን ኮይኑ፣ ግዴና 
ክንገብር ቁርብነትና ኩሉ ግዜ ምስ ገለጽና ኢና፡፡ 

ስለዚ ሕጂ’ውን “ ክምብል በለ እምበር ኣይተኻዕወን “ ከም ዝባሃል ዓ. ም. ይ. ነቲ ህዝቢ ዝጽበዮን ዝደልዮን 
ሁጹጽን ግዜ ክወስድ ዘይብሉ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ኣብ መዕርፎ መደበ ስርሓቱ ከብጽሖ ምንቅስቓስ 
ንፍትሒ ኤርትራ ኣብ ዲያስፖራ ደጊሙ ይጽውዕ። ሓደ ኣፈኛ (spokesman) ሃልዩ ንህዝቢ ዕለት ብ-ዕለት 
ሓቤረታ ምዕባለታትን ብድሆታትን ተበግሶታትን…ወዘተ ንኽህሉ ነማሕጽን፡፡ 

ነዚ ኩነት outhentic  ዝኾነ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክክል እቲ ናይ ብሓቂ ህዝባውነት ወይ ህዝቢ ማእከል 
ዝገበረ መሰረቱ ከይስሕት ኩላትና ሓላፍነትን ተሓተቲ ከም ምዃና መጠን ኩሉ ግዜ ጡንቁቓትን እሩማትን 
ትሑታትን፣ ካብ ኩሉ ናይ ህዝቢ ኣገልገልቲን ተኣማምነቱ ዝሃበና ምዃኑ፣ ክንርስዕ ከምዘብልና ደጊምና 
ነማሕጽን።  

“ ሕልሚ ከም ዝፈታሕካዮ፣ ከብዲ ከም ዘልመድካዩ “ ዝብል ቢሂል ሕልሚ ህዝቢ ደምበ ፍትሒ ከምቲ 
እትደልዮ ዘይኮነስ ከምቲ ዝተበገሰሉን ክበጽሖ ዝሃቀነ ክኾነሉ፣ እቲ ከብዲ ከም ዘልመድካዮ ዝብል ድማ ቓልሲ 
ከም ኣቐዲሙ ዝጸንሐ መስርሕ ዘይኮነስ ሓዲሽን ምዕብሉን፣ ውሁዱን ጉሉጹን ኮይኑ ነቲ ዕንክሽክሽ ለሚዱ 
ዝጸንሐ መንገዲ ቃልሲ ሰጊሩ ህዝቢ ዝማእከሉ ብህዝቢ ዝውነን መስርሑ፡ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ብ-ህዝቢ ክኸዉን 
ይግባእ።  
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እተን ዲሒረን ዝቦቖላ ወይ ዝነቐላ ምንቅስቓሳት ከም ፈልሲ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ፡ እተን ቀንዲ 
መሰርታውያን ዕላማ ኢሉ ዘቐመጠን ሰለስተ ዓንቀጻት፡ 

 

1.1 ኣብ ኤርትራ ብ-ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ዘሎ ጸረ ህዝቢ፣ ጸረ ዲሞክራሲን ስርዓት ንምእላይ ኩሉ ምደያዊ 
ቃልሲ ብምጥቃም ብ-ምውህሃድን ን-ህዝብን ሃገርን ምድሓንን ሓራ ምውጻእ። 

1.2 ኣብ ጽባሕ-ውድቀት ኢሳያስ ካብ ኩሎም ሓይልታት ብ-ዝተዋጽአ ዝቐዉም መሳጋገሪ መንግስቲ ክህሉ 
ምግባር። እቲ ዝቐዉም መሳጋገሪ መንግስቲ ኩሉ ስልጣን ንህዝቢ ብዝመሓላለፍ መንገዲ ምቹእ ምድላውን 
ባይታ ምፍጣር 

1.3 ንኹሉ ህዝብና ብማዕረ ብዛሳትፍን ብዝሓቊፍን መንገዲ ብሕጋዊን ደሞክራስያዊን ውድድር ዝተመርጸ 
ብሕገ-መንግስቲ (ቅዋም) ዝምራሕ ስርዓተ-መንግስቲ ጌርካ ስልጣን ንህዝቢ ኤርትራ ምርካብ 

እዚኤን እተን ቀንዲን መሰረታውያን ዕላማ ኢሉ ኣብ ናቱ ዓውደ ዘተ ወይ መኣዲ-ዘተ(Panel) ካብ ራኢ፣ ናብ 
ዝምርሓሉ ፖለቲካዊን ወተሃደራዊ ስትራተጂ፡ ኣሳራርሓ ፈልሲ ሰላምን ደሞክራሲ ኤርትራ(ፈ.ደ.ሰ.ኤ.)፡ ቅርጽን 
ንጥፍታት ፈልሲ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፣ ዝሓዘለ ኮይኑ ፉሉይ እማመ ፈ. ድ. ሰ. ኤ.፣  ምስ ህዝብን 
መንግስቲ ትግራይ’ዉን ብኸመይ ስትራተጅካዊን ሓበራውን ቃልሲ ንምክያድ ኣስፊሩ ይርከብ፡፡ 

እዚ ምትእኽኻብ ወይ ምጥርናፍ’ዚ ካብ ቡዙሓት ኣብ መራኻቢ ብዙሃን (ምድያ) ዝነጥፉን፣ ምንቅስቓሳትን 
ውድባትን ዝነቐለን ንኹሉ ነዘን ሰለስተ ቀንዲ መሰረታውያን ዕላማታት ዝቕበልን፡ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይን 
መሪሕነቱን ስትራተጂካዊ መቃልስትና ምዃኑ ዝኣምንን ዝቕበልን ዘበለ ክጽንበረና ሓቢርና ክንቃለስ ቁሩባትን 
ብምዃና፤ ብዘይ ቅድመ ኩነትን ናጽነት ውድባዊ ህላውነቱ ዝተራጋገጸሉን፣ ተሳፍነትን ተዋሳእነት ኣብ ውድቡ 
ሑሉው እዩ ክብሉ መብሪሂታቶም ይህቡ። 

ብወገን ከም ም.ንፍ. ኤ. ዲ. እዚ ምትእኽኻብ ወይ ምጥርናፍ፣ ምስ ኩሉ ንፍትሒ ዝቃለስ ተኣሳሲሩ ክሰርሕ 
ቁሩብ ምዃኑ ብ-ኣትክሮ እንካታተሎ ክኸዉን ከሎ፡ ሓድሽ ጥርናፈ ደኣምበር ሓድሽ መስርሐ ለውጢ ክንርእየሉ 
ጌና ኣይርኣናን ዘሎና። ይኹን-እምበር ምስ-እቶም ድሮ ኣብ ባይታ ዘለዉ ህዝባውያን ምንቅስቓሳት ሲቪካዊ 
ማሕበራት፣ ውዳባት ናይ ሓባር ባይታ ቃልሲ ክበጽሕ፣ ብፍላይ ክኣ ምስ ዓ. ም. ይ. ቀሪቡ ምርድዳእን ጽምዳዊ 
ኣጋባብ መስርሕ ብምኽታል፡ ሓበራዊን ረብሓ ህዝቢ ማእከል ዝገበረ መደብ ዕዮ ዝጠጣሓሉ፣ ባይታ ንኽህሉ 
ክጽዕር ትጽቢት ንገብረሉ። ብወገና ከም ዋልታ ም.ንፍ.ኤ.ዲ.ንኹሉ ምንቅስቓሳት እቲ ጉቡእ ኣድህቦን 
ምክትታልን ከም እንገብርን፣ እቲ ከቃራርብ ዘኽእል መደበ ስርሓት ካብ ምድህሳስ ዓዲ ኣይክንውዕልን ኢና፡፡ 

እቲ ብ-ኣትክሮን ብ-ዓቢ መነጸር ግብራዊ ኣሳራርሓ ነቒሉ ዘሎ ምንቅስቓስ መንእሰያት ብርገድ ንሓመዱ  እዩ። 
እዚ ህዝባዊ ማዕበል ብተበግሶ መንእሰያት፣ ካብታ ዝፈትውዋ ሃገሮምን ዝናፍቕዎም ስድርኦም ተፈልዮም፣ ካብ 
ቤት ማእሰርቲ ወይ ገደብ ዘይብሉ ዕስክርና፣ ብስም ሃገራዊ ኣጎልጉሎት ኣምሊጦም ካብ ኣደዳ ሞት ሳህራ ባሕሪ 
ዝዳሓኑ ወይ ተናጊፎም፣ ኣብ ኣመሪካ ኤውሮጳን ኣስያን ኣውስትራልያን ዝበጽሑ፡ ነዚ ኣብ ውሽጢ ሃገረ ኤርትራ 
ዝጓነፍ ዘሎ ግፍዕን ኣልማማ ግፋን ኢሰብኣዊ ግብሪ ደስቡጣ ማፍያ ስርዓተ ኢሳያስን ጉጅሉኡን ኣብ ስድርኦምን 
ህዝቦምን፣ ካብ ባሕረ ኸርሶም ዝነቐለ ሕርቃን ንኹሉ ተበግሶታት ጉጅለ ህግደፍን ሰዓብቱን ብስም ፈስቲቫል፣
ሓደ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ፣ መዓልቲ ናጽነት..ወዘተ ተቦግሶታት ወይ ዘዳልዎ በዓላት፣ 
መእከብ ገንዘብን ፖለቲካዊ ፕሮፖጋንዳን ከም-ዘይግበርን ባዶሽ ኮይኑ ከምዝተርፍ ዝገበሮ ዕዉት ህዝባዊ ቃልሲ  
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ጌና ኣብ መስርሕ ተጸሚዱ ዘሎ፣ ንህዝቢ ኣባራቢሩ ነቶም ትኽስ ዝብሉ ዝነበሩ ውድባት’ውን ንሕና’ውን 
ኣሎና ክብል ምኽኣሉ ዓቢ ስጉምቲ ንቕድሚት ጥራይ ዘይኮነስ፣ ነዚ ደስቡጣ ማፍያ ስርዓተ ኢሳያስ ጉጅልኡን 
ሰዓብቱን በቲ ንዕኦም ዝርድኦም መስርሕ ብምግጣም ተሳዓርቲ ምዃኖም’ውን ኣተንቢሁን ሓቢሩን እዩ፡፡ 

እዚ ብፍንዉን ድልየት ፍትሓዉን ቃልሲ ዘለዎ መንእሰይ፡ መሳሪሒ ነተን ን-30 ዓመታት ብዝግታን 
ፖለቲካዊ ህልኻት ዝጸንሓ ውድባት ከይኸዉን፣ ነዚ ነዲሩ ኒሂሩ ዘሎ ሃገራዊ ስሚዒት ከይቅህም ምእንቲ ናጽነቱ 
ሓልዩ ብ-እግሩ ዝኸደሉን፣እቲ ኣወንታዊ መስርሕ ፖለቲካ ዝሕዘሉን፡ ጡርኑፍ ህዝባዊ ፖለቲካዊን ማሕበራዊን 
ቁጠባዊን መደበ ስርሓት ዝህንድሱ፣ ኪኢላታት ሙሁራት ኣካላት ሰብ ተሞክሮ ክትሓባባርዎምን ኣብ ጎኖም 
ኮይኖም ግዲኦም ክገብሩ ይጽውዑ ፡፡ እቲ ዝቕረብ ሰነድ ፖለቲካዊ ሽሪሒት ዘይብሉ ኑጹር ቅኑዕ ህዝቢ ማእከል 
ዝገበረ ጥራይ ዘይኮነስ ንህዝብን ካብ ህዝብን ናብ ህዝብን ዝዓለመ ውጥን ክከዉን ካብ ምምሕጻን 
ኣይንቑጠብን፡፡ 

ብዝተረፈ መንእሰይ ብብዝሕን ባዕሉ ዘንቀሎ ባዕሉ ብ-ባዕሉ ዝውነን ናይ ካልእ ጸቕጢ ዘይብሉ 
ንመጀመርያ እዋን ብናህርን ሃገራዊ ሲሚዒትን ምንቃሉ ኣዚዩ ተስፋ ዝህብ እዩ’ሞ ሃየ ንታሓባበሮም ። ብፍላይ 
ዓ. ም. ይ. ነዚ ምንቅስቓስ’ዚ እቲ ዝግብኦ ኣትክሮን ምትሕግጋዝ ክገብረሉ ናጽነቱ ሓልዩ ባዕሉ ን-ባዕሉ 
ዝማሓደረሉ ኣብ ጎኑን ምስኡን ከም ዘሎ ዘራጋግጸሉ ባይታ ክጣጥሕ ንላቦ፡፡ 

ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ሓቢረን ምስ ዝቃላሳ ባሕሪ ናይተን ን-ፍትሒ ዝቃለሳ ውድባትን ምንቅስቃሳትን 
ምዃነን ብግብሪ እንሆ ይርአ ኣሎ’ሞ ሃየ እዚ ወርቃዊ ግዜን ኩነትን ከየምልጥ ንጠቐመሉ፡፡  

ብዝካኣል መጠን “ ናየናጹ ቀንጠብጠብ ናይ ደማሙ ጥበብ ጺሒፍካ እንተ ዝንበብ “ ከይኸዉን ብልቦና 
ዝመልኦ መስርሕ ሓድነትን ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ንምፍጣር ብቐዳምነት እዘን ህዝባውያን ምንቅስቓሳት 
ዝዋሃዳድሉን ብጥምረት ኢድ ን-ኢድ ተታሓሒዘን ዝጓዓዘሉ ባይታ ክፈጥራ ንተንባህ፡፡ 

ንሕሰብ ነስተውዕል ንባራባበር ንማኸር 

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

 

 

  

 


