
ህዝባዊ ምልዕዓል ንጽቡቕ ምሕደራ 

ህዝባዊ ምልዕዓል፡ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትካላት ኣገልግሎት ህዝብን ሃገርን ጌጋታት ክፍጽም 

ከሎ ሰባት ነቲ ጌጋ ክፍጸም ከሎ ዕሽሽ ከይበሉ መሰል ምዝራብ ተጠቒሞም ክዛረቡ፡ መሰል 

ምእካብ ተጠቒሞም ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ሐሳቦም ክገልጹ፡ ነቲ ጌጋ ኮይኑ ዝተራእዮም 

ምእንቲ ክዕረ ነጻ ኮይኖም ዘማርርሉ ናይ ቃልሲ መገዲ ኢዩ። 

ሃገወራዊ ቅዋም ዘለውን ሃገራት ኣብ ጊዜ ምርጫ መራሒ መንግስቲ ህዝበን ወከልቶም 

ይመርጹ፣ ተወከልቲ ድማ መራሒ ሃገር ይመርጹ። ቁዋም ዘይብላ ሃገር ወከልቲ ክትመርጽ 

ኣይትኽእልን፣ መራሒ ሃገር`ውን ክምረጽ ኣይክእልን። ኤርትራ ኣብ ስራሕ ዘይወዓለ ሃገራዊ 

ቁዋም ኣለዋ፣ ህዝቢ ዝመረጾም ወከልቲ የብላን፣ ብወከልቲ ህዝቢ ዝተመርጸ መራሒ 

መንግስቲ`ውን የለን። ስልጣን ህዝቢ ጨውዩ ብሐይሉ መንግስቲ ዝጨበጠ ውልቀ መላኺ 

ግን ኣሎና ፣ መሐውር ጸጥታ ኣዋፊሩ ብፍርሒ ኣሸቕሪሩ ሰለይቲ ሃሃዲኖም ዘቕረብሉ 

ንጹሃት ደቂ ሃገር ብዘይ ፍርዲ ኣሲሩ ሂወት ሰባት የጥፍእ ኣሎ።አብ ምልእቲ ሃገር ዘሎ ቤት 

ማእሰርቲ ሰብ ተኣሲሩ ዝኣቱ እምበር ካብ ማእሰርቲ ዝወጽእ ዘይረኣየሉ ጨካን መግዛእቲ 

ኣሎ፣ ኣብቲ ከባቢ ናይ ኩለን ቤት ማእሰርትታት ዘሎ ቦታ ብመቓብር ዝሞቱ እሱራት 

ተኾሚሩ ከምዘሎ ንምርድኡ ዘሸግር ኣይኮነን። ግፍዕታት ሒማቕ መነባብሮ ህዝቢ ቀጻሊ 

ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ የንቆልቕል ኣሎ። ስደት በዚሑ መዓስከር ስደተኛታት ኣዕለቕሊቑ ውግእ 

ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተፈጺሙ ኣብ ምዓስከር ዝነበረ ስደተኛ ፋሕ ኢሉ ሃለዋቱ ዝፈልጥ 

የለን። ክሕመና ኣለዎ። ተረካቢ ዕዳ መጻኢ ትውልዲ ኢዩ። ጠንቂ ናይዚ መንግስቲ ህግደፍ 

ብውሽጢ ተደመሮ ወያነ ትግራይ ብወጻኢ ኮይኖም ኤረትራዊ ዜጋ የዳኽምዎ ኣለዉ። ኣብ 

ስደት ኣብ ውሕስነት ዘለዎ ሃገራት እንነብር ዘሎና ኤርትራውያን እቲ ኩሉ ኣብ ቤተሰብና 

ዝወርድ ዘሎ ጸገም ንዕዘቦ ኣሎና ካብ ዓይንናን ልብናን ኣይተፈልየን። ዘገርም ግን ኣብ ክንዲ 

ብህዝብኻ ሐሚምካ ብትዕግስቲ ኣብ ነንሕድሕድካ ተላዚብካ ጉዳይ ሃገረይ ከይትንከፍ 

ኢልካ ተጠንቂቕካ ኣብ ቅድም ሰሪዕካ ቅልጡፍ ናብ ናይ ሐባር መድሕን ኣንፈት ተምርሕ፣ 

ሐላፍነትካ ረሲዕካ ካብ ጉዳይካ ወጺእካ ቤተሰብካ ገዲፍካ ዘኸትሎ ሒማቕ ነገርን ሳዕቤኑን 

ክሳብ ክንደይ ከቢድን ኣዕናውን ምዃኑ ከየስተውዓልካ ኣበይ ትነጥር ኣሎኻ ከይፈለጥካ 

ብሽለልትነት ኣገልጋሊ ናይ ተገሩን ኣምሐሩን ኮንካ ይንጠር ኣሎ። ጽቡቕ መሹሉካ ጌጋታት 

ይፍጸምዩ ግን ተረዲእካ ካብ ዝኣቶኻዮ ዝገበርካዮ ጌጋታት ኣሚንካ ምምላስ ድማ ቅዱስ 

ተግባር ኢዩ፣ ጌጋታትካ ከይትእርም ሐንጊድካ ሕዱር ቅርሕንቲ ሒዝካ ወገንካ ጠንጢንካ 

ዝወረደ ይውረደኒ ኢልካ ካብ ጌጋኻ ዘይምምላስን ዘይምእራምን ግን በደልን ገበንን ኢዩ። 



መንግስቲ ኤርትራ ቕኑዕ መንግስቲ ክምስርት ኣይደለየን። መሳርዕ ኣገልግሎት ትካላት 

መንግስቲ ፖለቲካዊ፡ ምጣንየ ሃብታዊ፡ ማሕበረ ሰብኣዊ ጉዳያት ዝኣመሰሉ….ውዘተ ኣብ 

ረብሐ ናቱ ስለ ዝለወጦ ካብ ህዝቢ ብዙሕ ሕቶን ርኢቶን ብጋህዲ ቀሪቡሉ ክምልሶ ስለ 

ዘይደለየ ሐንጊዱ በኣንጻሩ ሐይሊ ተጠቒሙ። ነቲ ብመንግስቲ ዝተፈጸመ ጌጋታት ንምዕራይ 

ተቓወምቲ ሐይልታት ፖለቲካውያን ውድባት፡ ሰልፍታት፡ ህዝባውያን ምንቕስቓሳት 

ተመስሪተን ቃልሲ ፈቲነን ኣብ ጉዕዞ ብምኽንያት ዝለዓለ ቦታ መሪሕነት መን ሐዘ ኣብ 

ነንሕድሕደን ክሰማማዓ ኣይከኣላን፡ ዝተፈላለየ ስነሐሳብ ስለ ዘተኣታተዋ፡ ኣብ ዕርቂ ክበጽሐ 

ብዙሕ ፈተናታት ተገይሩ ፍረ ኣይተረኽቦን፣ እቲ ዝኸፍኤ ዝተፈላለየ ስምዒታዊ ነገራት 

ዘለዓዕል ምውጥዋጥ ኣእዳወን ዘይምእካብን ኢዩ። ስለዚ ድማ ቃልሲ ካብ ዝጅምራ ለውጢ 

ከየርኣያ ዓቕመን ተጸንቂቁ ኣባላተን በሊዔን ገሊኤን ሕምቀተን ኣሚነን ኣስቒጠን ኣለዋ፣ 

ውሑዳት ዓቕመን ክመዝና ዘይክእላ ድማ ጉዳይ ሃገር ከቢድ ከሎ ኣቕሊለን ዝርእያ 

ውድባት፡ ምንቅስቓሳት ናይ ዓቕሊ ጽበት ተመሊሹ ዘጉህየን ስጉምቲ ወሲደን ምስ ገለ ደቂ 

ሃገር ከለዉ ብሽም ሃገር ኣምሲሎም ጥቕሞም ዘቐድሙ ወነንቲ ናይ ማስመድያ ትካላት 

ተዛሚደን ካብ ሃገራዊ ጉዳይ ተነጺለን ምስ ናይ ትግራይ ተዋጋእቲ ሐይልታት ሐቢረን 

መዳምቕቲ ጭርሖ ኮይነን ትግራይ ትስዕር ይብላ ኣለዋ። መሪሕነት ወያነ ተቓወምቲ 

ውድባት ኤርትራ መደበረን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ ዕላማኦም ከተኣታትዉ ብሐለፋታት 

ጎጃጂሎም ከይሰምራ ዓንቂፎም ኢዮም። ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ወያነ ትግራይ ይኹኑ 

ተሰማዕነት ኣለዎም ዝብሃሉ ጸለውቲ ኢዮም ዝብሃሉ ትግራዎት ቅድሚ ውግእ ምጅማሩ 

ይኹን ድሕሪ ውግእ ቀጻሊ ድልየቶምን ትምኒቶምን ኣብ ኤርትራ ሐደ ኢዩ። እወ ህዝቢ ካብ 

ወገኑ ዘይተጸበዮ ሕርኽርኽ ዝበለ ወጠምጠም ካብ ውሑዳት ሰንኮፍ ዝሐስቡ ደቂ ሃገር 

ይርእን ይሰምዕን ኣሎ፣ ክንደይ ጽኑዓት ፍቕሪ ህዝብን ሃገርን ዘንደዶም ዓንዲሒቖ ህዝቢ 

ኮይኖም ተሪር እምነት ሒዞም ዝቃለሱ ተስፋ ሃገር ኣለዉ። እንብኣርከስ እዚ ዝርኤ ዘሎ ምስ 

ናይ ደገ ሐይልታት ወስወስታ ከብቕዕ እቲ ኣብ ርእሱ ዝተኣማመን ኣብ ውድባት ይኹን ኣብ 

ምንቕስቓሳት ዘሎ ሰብ ብዘይ ናይ ካልኦት ድፍኢት ካብ ነብሱ ተበጊሱ ምስ ካልኦት ንዕኡ 

ዝመስሉ ሃገሮም ዘቐድሙ ሐቢሩ ብሐደ ንጹር ዕላማ ብስም ህዝባዊ ምልዕዓል ካብ ደገ 

ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘራኽቦ መስመር ከፊቱ መንእሰይ ዘለዓዕል ድምጺ ተለዓል መንእሰይ 

ከድምጽ ኣለዎ። 

መንግስቲ ኤርትራ ብሕጊ ስለ ዘይተሰረተ ሕጋዊ መንግስቲ ኣይኮነን፣ ከምኡ`ውን 

ፖለቲካውያን ውድባት ይኹና ህዝባውያን ምንቕስቓሳት ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ሕጊ ስለ 

ዘይተሰረታ ሕጋውያን ተቓወምቲ ኣየብለንንዩ። መንግስቲ ተማእዚዙ ዝዓግቶ ቁዋም የለን፣ 



ተቓወምቲ ምንቅስቓሳትውን ከምኡ ዝዓግተን ሕጊ የለን። ብኽልቲኡ ወገን ህዝባዊ 

ተቐባልነት የብሉን። መንግስቲ ጻውዒት ተቓወምቲ ውድባት ዘይሰምዕ ካብ ኮነ፣ 

ፖለቲካውያን ውድባት እውን መንግስቲ ዝገበሮ ዘይቕበላ ካብ ኮና ህዝቢ ክዕወት ካብ 

ውድበይ ምንቕስቓሰይ ወጺኡ ብሐባር ቃልሲ ህዝባዊ ምልዕዓል ንጽቡቕ ምሕደራ ፈጢሩ 

ክቃለስ ዓቢ ዕድል ኣለዎ። ህዝቢ ብቓልሲ ህዝባዊ ምልዕዓል ተበጊሹ ብትብዓት ተቓሊሱ 

ምስ ተዓወተ ኣብ ነጻን ማዕርነታውን ምርጫ ምስ በጽሔ ናይ ስራሕ ምክፍፋል ክህሉ፣ 

ሕግታት ደሞክራሲ ክኸብር፣ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ደቂ ሰብ ምእንቲ ክሕሎ ጉዳይ 

ኤርትራ ምስ ስርዓት ህግደፍ ወይ ምስ ወያነ ትግራይ ተጸጊዕካ ዝፍታሕ ኣይኮነን። ጉዳይ 

ኤርትራ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ብርኪ ኣብ ሐደ ምስ ዝሓብር ጥራይ ኢዩ ዝፍታሕ። ኣብዚ 

ክስመረሉ ዘለዎ እቲ ብኣካል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ተቓሊሱ ከም ዝዕወት ኩልና 

ክንኣምን ይግባእ። ፖለቲካውያን ውድባት ሰልፍታት ህዝባውያን ምንቕስቓሳት ተማቓቒለን 

ከምዘይዕወታ ይፈልጣ ኢየን። ህዝቢ ዝጽበየ ን ክገብራ ኣለወን። መበገሲ ዕላምኤን ክፈልጣ 

ይግብኤን። ክምኡውን እቶም ካብ ህዝቦም ተነጺሎም ዘይንቡር ኣበሃህላ ሒዞም ኣምሐራ 

ትዕወት፣ ወያነ ትስዕር ዝብሉ ዘለዉ ኣሕዋት ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን ጉዳዮም 

ባዕሎም ክፈትሕዎ ግደፍዎም። አብ ስደት ዘሎና ኩሉ ጊዜ ምስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ 

ህዝብና ኣሎና ንሶምውን ምሳና ኣለዉ፣ ስለዚ ክንገብሮ እንኽእል ጥርኑፍ ኣብ ሃገርና 

ዝበጽሕ ማስመድያ ወኒንና ሐያልን ምዕቡልን ዘተባብዕ መልእኽቲ ብተስፋ ክቃለሱ ነቶም 

ለውጢ ዝጽበዩ ግዱሳት ሰበስልጣን መንግስቲ፡ ሐይልታት ሰራዊት፣ መንእሰያት ኩሉም 

ዝሰማምዕሉ ሐሳባት ኣጀኹም ነመሐላልፍ። 

ኣብቲ ዘዘሎናዮ ሃገራት ብጥርኑፍ፡ ምእዙዝ ዘኹርዕ ተቐባልነት ዝህብ ሰለማዊ ሰልፍታት 

ጌርና ነቲ ህዝቢ እንቕመጦ ሃገር ኣብ ጉዳይና ትዅረት ክገብረልና ሰበስልጣን መንግስቲ 

ህዝባውያን ማሕበራት ንሕቶና ደገፍ ክገብሩልና መጸዋዕታ ብቓልን ጽሑፍን ነቕርብ። ከከም 

ኣድላይነቱ ድማ ጉዳይና ኣበይ በጺሑ እንዳሐተትና ዝጎደለ እንዳመላእና ንከታተል። 

  

ህዝባዊ ቃልሲ ኩሉ ጊዜ ይዕወት፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 


