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ብሕጽር ዝበሉ ቃላት፡ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ዝተደለየሉ ምኽንያት ኣብ ሃገረ-ኤርትራ ፍትሒ ንምርግጋጽ፡ ተጎጃጂካን፡ ናይ ማዕዶ
ተዓዘብቲ ብምዃንን፡ ንህዝቢ ኤርትራ ተጻዒንዎ ዘሎ ምልክን፡ ሕሰምን ኣደራዕን ከልግስ ስለዘይተኻእለን፡ ዘይከኣል ምኻኑን
ዝሓለፉ ተሞክሮታት ስለዝምህሩና ኢዮም። ብዘይተሳትፎ ናይ ህዝቢ፡ ዝረጋገጽ ለውጢ ከምዘየለ ኢዩ እቲ ተሞክሮ ዝምህረና።
ብዘይተሳትፎን ወሳኒ ተራን ናይ ህዝቢ፡ ህዝቢ እንደገና ንክጥለም ብዙሕ ዕድላት ከምዘሎ እቲ ሕሉፍና ዝምህረና። እዚ ሕጂ
ኤርትራ ንኢሻቶ ሰሜን-ኮርያ ናይ ኣፍሪቃ ኮይኑ ሃገርን ህዝብን ዝበታትን ዘሎ ጉጅለ መሪሕነት ስርዓት ህግደፍ፡ ትማሊ ትማሊ
ዲሞክራሲ እንዳበለን እንዳዘመረን ኢዩ ንህዝቢ ኣዳህሊሉ፡ ሕጂ ሕፍረቱ ቀንጢጡ እምባገነን ኮይኑ ናይ ህዝቢ ስልጣን መንዘዑ፡
ህዝቢ ኤርትራ ጊላኡ፡ ኤርትራ ከም ሃገር ከኣ ውሽሙኡ ገይርዋ ዝርከብ ዘሎ። ነዚ ናይ ሓባር ጸገም ዝኾነ መላኺ ስርዓት
ንምእላዩን፡ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ብወገን ህዝቢ ዝጥለብ ሓድነትን ስራሕን ብተግባር ክንሰርሓሉ ብዘይምኽኣልና
ኣደራዕ ናይ ህዝብና ከነናግፍ ኣይበቓዕናን። ብኢድ-ኣዙር ምልኪ ህግደፍ ንክቕጽል ተሓባበርቱ ካብ ምዃን ነጻ ኣይኮናን። ሃገርን
ህዝብን ኣብ ሐደጋ ተሳጢሖም እንከሎው ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ከልግስ ዘብቅዕ፡ ንህዝቢ ንቃልሲ ዘዕስል፡ ንጹርን ትኩርን ናይ
ቃልሲ ስትራተጂ ክንውንን ብግብሪ ክንሰርሓሉን ኣይበቓዕናን። ደንበ ተቓውሞ ኣብ ካልኣውን ዘይመሰረታውን ፍልልያት
ተጸሚዱ ክሰሓሓብን ክዋጠጥን ክቡርን ነዊሕን ጊዜኡ ኣባኺኑ ኢዩ። ከም ውጺኢት ናይ’ዚ ከኣ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ህዝብና ኣብ
ገዛእ ጉዳዩ ተዓዛባይ ኮይኑ። ኣብ ክንዲ ኣተኩረና ቀዳምነታትና ብምስራዕ ምስ መድረኽ ዝጠልቦ ሓባራዊ ቃልሲ ኣብ ክንዲ
እነካይድ ኣብ መጻኢ ብህዝቢ ክፍትሑ ዝኽእሉ ካልኣዊ ዝኾኑ ዕላማታትን ጓል-ነገርን ወርቃዊ ግዜ የሕሊፍና። ከም ውጽኢቱ ከኣ፡
መሪሕነት ህግደፍ ጸይቅን ኣዕናውን ተግባራቱ ንክፍጽም እኹል ዕድል ረኺቡ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ንኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ
ናይ ወጥሪ ኩነታትን ኣብ ገሃንመ-ጸልማት የእትይዋ ይርከብ። ንዕላማታት መስዋእቲ ተጋድሎ ህዝብና ዝጠልም መደብ ሰሪዑ፡
ሰብኣዊ ክብሪ ዜጋታትና ብሕሱም ዝድህኽ ዘሎ መሪሕነት ጉጅለ ህግደፍ፡ ብስሙር ቅልጽም ህዝቢ ኤርትራ ብህጹጽ ከልግስ
ኣለዎ። ስለዝኾነ ኩሉ ዓቕምታት ደለይቲ ፍትሒ ንስርዓት ህግደፍ ምስዓርን ህልውና ኤርትራ ንምርግጋጽ ዘኽእል መቃለሲ
መስርሕ ክኽተል ኣለዎ። ስለዚ ነቲ ናይ ተጎጃጂልካ ቃልሲ ብሓቢርካ በቶም ዘሰማምዑኻ ዓበይቲ ሓባራዊ ዕላማታት ምስራሕ
እቲ ዝሓሸ መዋጽኦ (ኣማርጺ) ናይ ሽግርና መፍትሒ ስለዝኾነ፡ ዝተጠርነፈ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ የድሊ።
ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ (Grassroots Movement) ክበሃል እንከሎ ካብ ታሕቲ (እትነብረሉ ቦታ) ናብ ላዕሊ ዘቕነዐ ህዝባዊ
ምትእስሳር፡ ብነጻ ተበግሶ ናይ ዜጋታት ዝቖመ፡ ንኹሎም ዜጋታት ብቑሉዑን ብማዕረ ዘሳትፍን ህዝባዊ ዲሞክራሲያውን
ምጥራናፍ`ዩ። ዕምሪ ምልካዊ ጭኮና ንምሕጻር ዓቕሚ ህዝቢ ብምውህሃድ ምልኪ ህግደፍ ኣልጊሱ ህዝብና ዝቆጻጸሮ ዲሞክራስያዊ
ለውጢ ንክረጋገጽ ከኣ ይሰርሕ። እቲ ዝዓበየ ስራሕ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዘዝርክብዎ ቦታታት/ከተማታት ተጠርኒፎም ንህዝቢ ካብ
ጽልዋ ህግደፍ ሓራ ብምውጻእ ኣብ መስርሕ ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ከም ዝሳተፉ ብምግባር መሪሕነት ጉጅለ ህግደፍ ናይ ህዝቢ
ደገፍ ዘይብሉ ዕርቃኑ ምውጻእ ኢዩ። መሰረት ናይ ለውጢ ውልቀ-ሰባት ኣብ ዘዝርከቡሉ ዓዲ/ከተማ ብሓባር ከስርሖም ዝኽእል
ዕላማን መደብ-ስራሕን ኣነጺሮም ተጠርኒፎምን ተወሃሂዶምን ብተግባር እተማክሎም ሽማግለ መሪጾም ክሰርሑ ምስ ዝበቕዑ
ኢዩ። እዘን በዚ ኣገባብ ዝወጻ ናይ ቦታታትን፡ ዞባታትን ዓለም-ለኻዊ መሪሕነትን፡ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ብህዝቢ ዝወጻ
ስለዝኾና፡ ተሓታትነተን ነቲ ዝወከለኦ ህዝቢ ይኾና። እዚ ማለት ከኣ፡ ናይ ሓንቲ ከተማ ህዝባዊ ሽማግለ ተሓታትነታ ነቲ ኣብ’ቲ
ከተማ ሓላፍነት ዝሃበ ህዝቢ ይኸውን። እቲ ቀጺሉ ዝመጽእ ከኣ ነቲ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ዝወከልዎ ሽማግለ ኣብ ዞባዊ ጥርናፈ
ከም ዝጥርነፍ ምግባር’ዩ። ናይ ዞባ መሪሕነት ከኣ ተሓታትነታ ነተን በብከተምኡ ዝተወከላ ሽምግለታት ኮይኑ ብትሕዝተኡ ንኹሉ
ደላይ ፍትሒ ኣብ’ቲ ዞባ ይኸውን። ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ዝተመረጹ ንዞባ ዝውክሉ ሽማግለታት ከኣ ተጠርኒፎም
ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ንናይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ እተማእክል ኣህጉራዊ መሪሕነት(ዓለምለኻዊት)የቑሙ።
ኣብ መንጎ ኣብ ወጻኢ ዝግበር ቃልስን ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ድልድል ናይ ቃልሲ ንክግበር ዝቐለለ ስለዝኸውን ኣብ ውሽጢ ናይ
ህዝቢ ምንቅስቓስ ንዲሞክራሳያዊ ለውጢ ንክትግበርን ንክዕወትን ምቹእ ኩነታት (Opportunity) የስዕብ። ካብ ኤርትራ
ወጻኢ (ኣብ ዲያስፖራ) በዚ መንገዲ’ዚ ዝረጋገጽ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ጥርናፈን ሓድነታዊ ቃልስን፡ ንኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝግበር
ቃልሲ ዓቢ ሞራልን ጽልዋን ክፈጥር ይኽእል። ብክፉት ዲሞክራሲያዊ ህዝባዊ መስርሕ ዝቐውም ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶ
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(መሪሕነት)፣ ኣብ ኩሉ መዳያት ቃልሲ ዕላዊ ወኪል (ልኡኽ-ኣገልጋሊ) ናይ መላእ ደለይቲ ፍትሒ ዜጋታት ኤርትራ ኮይኑ፡ ምስ
ኣብ ውሽጢ ዘሎን ዝፍጠርን ናይ ህዝቢ ተቓውሞ ብምትሕብባር ምልካዊ ስርዓት ኣብ ምልጋስ ይነጥፍ። ነቲ ብሕሱም ምልካዊ
ጭኮና ተዓፊኑ ዝድሃኽ ዘሎ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ድምጽን ትንፋስን ኮይኑ፣ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ይጣበቕ። ዓለም-ለኻዊ
መሪሕነት ተሓታትነታ ከኣ ንኹሉ ብከተማታትን ዞባታትን ዝተጠርነፉ ደለይቲ ፍትሒ ማለት’ዩ። ነቲ ንህዝቢ ኣብ ሓደ ዝጠርነፎ
መድረኻዊ ዕላማን ስትራተጂን መደብ-ስራሕን ዓቕሚ ህዝቢ ኣወሃሂዳ ምልኪ ህግደፍ ክሰዓርን ናብ ውሑስ ዘተኣማምን
ዲሞክራስያዊ ምስግጋር ክረጋገጽ ትሰርሕ። ምስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ናይ ለውጢ ምንቅስቓሳት ድልድል ብምፍጣር
ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ብህዝባዊ ሓይሊ ንምልጋስን ህዝቢ ዝቆጻጸሮ ዘተኣማምን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንክረጋገጽ ይቃለስ።
በዚ ኣብ ላዕቲ ዝተጠቕሰ ዓይነት ኣጠራንፋ፡ ህዝቢ ነቲ ዝካይድ ዘሎ ሓርነታዊ ቃልሲ ይመርሖን ይቆጻጸሮን ማለት’ዩ። ዝተወከላ
ሽማግለታት ተልእኾኣን እንተዘይፈጺመን ከኣ እቲ ዝወከለን ህዝቢ ሓላፍነት ክህብን ከሕድግን ስልጣን ይህሉዎ። እዚ መስርሕ
ምልዕዓል`ዚ፡ ነቲ ብከቢድ መስዋእቲን መውጋእትን ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ዝተረጋገጸ ሃገራዊ ነጻነትን ልዑላውነትን ብምዕቃብ፣
ሓርነትን ክብርን ዜጋታትና ንምጉንጻፍ ተሳትፎ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከረጋግጽ ዝኽእል ስትራተጂ እዩ። ንኤርትራ ሃገርና ካብ’ዚ
ኣትያቶ ዘላ መዋጥር ከነውጽእን፡ ናብ ዝኸፍኣ ሓደገኛ ኩነታት ከይትኣቱ ህዝብን ሃገርን ንከነድሕን፡ ነዚ ዘሎ መላኺ ስርዓት ብናይ
ህዝቢ ተሳትፎን ሓርነታዊ ቃልስን ጥራሕ ኢና ከነልግሶ እንኽእል። ለውጢ ስለ ለውጢ ዘይኮነ፡ ህዝቢ ዝቆጻጸሮ፡ ንረብሓ ህዝቢ
ዘውሕስ ለውጢ ክኸውን ህዝባዊ መድረኽ ልዝብ ክኽፈትን ዲሞክራስያዊ ትካላት ካብ ውሽጢ ህዝቢ ክቦቕላን ክዕንብባን
ክንሰርሓሉን የድሊ። ህዝብና ኣብ ገዛእ ዋኒኑ ተዓዛባይ ካብ ምዃን ሓሊፉ ቀንዲ ተዋሳኣይን ናይ ቃልሲ ቀላሳይን ክኸውን ምስ
ዝበቅዕ ጥራሕ’ዪ ዘተኣማምን ህዝባዊ ስልጣን ከረጋገጽ ዝኽእል። ኣብ ምልጋስ ጉጅለ ህግደፍ ብዝተፋላለየ ምኽኒያታት ካብ ቃልሲ
በዂሩን ዛሕቲሉን ንዝጸንሐ ዝበዝሐ ክፍሊ ህዝብና ኣበራቢሩ፡ ንዓቕምታትን ጸጋታትናን ህዝቢ ኤርትራ ጠርኒፉ፡ ኣድማዕን
ውጽኢታውን ሓይሊ ህዝቢ ንክፈጥር እምበር ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምጭባጥ ወይ ንምሽራኽ ኣይኮነንን። እዚ ማለት
ከኣ ምልኪ ንምልጋስን ውሑስ ዲሞክራስያዊ ምስግጋር ንክረጋገጽን ህዝቢ ክጥርነፍን ሓቢሩ ክቃለስን የድሊ። ከም’ቲ ናይ ዝሓለፈ
ተሞክሮ ብጉጅለ ህግደፍ ባህጊ ህዝብና ዝተጨውየ፡ ኣብ ዝመጽእ ግዜ’ውን ብዲሞክራሲ ዝዝምሩ ምልካውያን ከይጥለም፡ ህዝቢ
ናይ ቃልሱ ሰራሕን፡ መራሕን፡ ወሳንን ምስ ዝኸውን ጥራሕ’ዩ ዘተኣማምን ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክትከል ዝከኣል። ህዝቢ
ኤርትራ ዳግም ከይጥለም፡ ዋና ሃገሩን መጻኢ ዕድሉን ንክኸውን መሰሉን ሃገራዊ ረብሕኡን ብንቕሓት ክምክት ክኽእል ምዕጣቑን
ምድላዉን ኩሉትና ብርቱዕ ጻዕርታት ከነካይድን ብግብሪ ከንሰርሕን የድልየና።
ክሳብ ዕለት’ሎሚ፡ ካብ ሓቢርካ ሽግር ሃገርካን ህዝብን ምፍታሕ ዝሓሸ ካልእ ኣምራጺ ኣየተረኽበን። ካልእ ዝሓሸ መተካእታ ኣሎኒ
ዝብል ዜጋ፡ ዝተጠርነፈ ጉጅለ ይኹን ሓይሊ ኣብ መድረኽ ህዝቢ ርእይቶኡ ከምጽኦ ኣገዳስን ሓላፍነታውን ይኸውን። እቲ ዝበዝሐ
ኣካል ናይ ህዝብና፡ ኣብ ጉዳይ ሃገሩን ህዝቡን ተዓዛባይ ከምዘሎ ዝከሓድ ኣይኮነን። እቲ ዝለዓለ ስትራተጂ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ፡
ኣብ ጉዳዩ ተዓዛባይ ክኸውን ዝመረጸ ዝበዝሐ ህዝብና፡ ጎስጓስ ብምክያድን ብምልዕዓልን ዋንነት ናይ ቃልስን ለውጥን ተሰሚዕዎ
ታሪኻዊ ህዝባዊ ሓላፍነቱ ከልዕል ምግባር ኢዩ። እቲ ዝለዓለ ፍሽለት ናይ ደምበ-ተቓውሞና ከኣ፡ ነዚ ወሳኒ ሓይሊ’ዚ ከዕግብን
ዘይምኽኣልን ጓስይዎ ክሓልፍ ምፍታንን ኢዩ። ብተወሳኺ፡ መሪሕነት ጉጅለ ህግደፍ ብዘይ ገለ ደገፍ ናይ ህዝቢ ጠጠው ክብል
ስለዘይክእል፡ ተደናገጽትን ደገፍትን ናይ’ቲ ስርዓት ብውሑሉል መንገዲ የዕጊብካ ኣካል ናይ’ቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ምግባር ኢዩ።
ማሕበር ኤርትራውያን ንፍትሒ ኢንድያናፖሊስን ከባቢኣን ከም ከተማዊ ጥርናፊን ከም ኣካል ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስን መጠን ኣብ
ሕዳር 2013 ንህዝቢ ዘሎዎ ኣማራጺታት እዘን ዝስዕባ ምዃነን ህዝቢ ዘትዩ። ሕጂ’ውን እንተኾነ ንነፍሲ-ወከፍና ዘሎዋና
ኣማራጺታት እዘን ዝስዕባ ኢየን።
1. ንሕና ከም ህዝቢ፡ ሃገርን ህዝብን ኣብ ሓደጋ እንከሎ፡ እቲ ጉዳይ ከምዘይበጽሓካ ኣማዕዲኻ ምርኣይ።
2. ንሕና ከም ህዝቢ፡ ኣብ’ቲ ብውድባት ዝምራሕን ዝቕለስን ዘይስሙር ተቓውሞን፡ ዘየድመዓን ዘይድምዕን ተጎጃጂልካ
ቃልሲ ብኡኡ ጥራሕ ምቅላስ።
3. ንሕና ከም ህዝቢ፡ ነቲ ዘሎ ኣደራዕን ምብትታን ምጽናትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው ሃገርን ህዝብን
ንምድሓን፡ ኣብ እንነበረሉ ቦታታት ጥርናፈ ድሕሪ ምርግጋጽ ብዞባውን ኣህጉራን ብስሙር ህዝባዊ ሓድነታዊ ቃልሲ
ቅልጡፍን ዘተኣማምን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእ ምቅላስ። ብካልእ ኣበሃህላ፡ ብህዝባዊ ምትእስሳር ህዝባዊ
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ምንቅስቓስ ኣካይድካ ሃገርን ህዝብን ምድሓን ኢዩ። እዚ ከኣ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ከም ኣካል ናይ
ህዝቢ መጠን ኣብ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኣባላተን ብምስታፍ ምቅላስ ማለት ምዃኑ ንጹር ክኽውን የድሊ።
ኣብ ከተማ ኢንዲያናፖሊስን ከባቢኣን፡ እቲ ብምሉእ ድምጺ ዝተደገፈ ከኣ እቲ ሳልሳይ ምርጫ ኢዩ። እዚ ከኣ፡ ንመከራን ኣደራዕን
ህዝብና ንምንጋፍ፡ እቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዝሓሸ ኣማራጺ ነቲ ሓባራዊ ማእከላዊ ዕላማ፡ ማለት ኣብ ሃገርና ኤርትራ ምልኪ ብፍትሒ
ክትካእ ዝተወደበን ዘይተወደበን ደላይ ፍትሒ ሓቢሩ ጸረ ጉጅለ መራሕቲ ህግደፍ ዝመርሕዎ መላኺ ስርዓት ስሙር ህዝባዊ
ቃልሲ ምክያድ እዩ። ንዝተወደበ ይኹን ዘይተወደበ ኤርትራዊ ዜጋ ንኣብ ሃገሩ ፍትሒ ክነግስ ዝደሊ ከም ውልቀ ሰብ ጥራሕ
ንነብሱ ብምውካል ኣብ ሓደ መኣዲ ሓቢሩ ስሙር ቃልሲ ከካይድ ክኽእል ህዝባዊ መድረኽ ልዝብ ንምኽፋትን ንምክያድን
ዝዓለመ ይኸውን።
ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ፡ ንፖለቲካዊ ስልጣን ዝወዳደር ወይ ዝሻሞ ምትእስሳር ኣይኮነን። እቲ ቀዳማይ መሰረታዊ ዕላማ፡ ምልካዊ
ስርዓት ኣልጊስካ ምልኪ ብፍትሒ ምትካእን ምርግጋጽን ኢዩ። ነዚ ንምርግጋጽ ከኣ በብቅደም ተኸተል ህዝቢ ከሰላስሎም ዘሎዎም
ሓባራዊ ፕሮጀክታት ኣሎው። እቲ ቀዲሙ ዝስራዕ ፕርጀክት ከኣ ነቲ ናብ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ከይንስጋገር ዓንቂጹና ዘሎ ስርዓት
ብስሙር ህዝባዊ ተቓውሞ ምእላይ ኢዩ። እቲ ቀጺሉ ዝመጽእ ካብ ሕጂ ክንሰርሓሉ ዘሎና ከኣ ዘተኣማምን ዲሞክራስያዊ ለውጢ
ክረጋግጋጽ ህዝቢ ነቲ ለውጢ ከምዝመርሖን ከምዝቕልሶን ብምግባር ዘተኣማምን ነባሪ ፍትሕን ሰላምን ማዕርነትን ዜጋታት
ንምርግጋጽ ህዝባዊ ምንቅስቓስ የድሊ። ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ፡ ብዙሕ ርእትዮታት ዘሎዎ ኣህዛብ ጠርኒፉ ስለዝጉዓዝ፡ ኣብ
ዓበይቲ ውሱናት ዘሰማማዕዎ ጉዳያት ወይ ዕላማታት ጥራሕ ኢዩ ክሰርሕ ዝኽእል። ህዝባዊ ምንቅስቓስ መዋጽኦ ናይ ሽግርና
ክኸውን ክበቅዕ፡ ብሓባራዊ ዕላማ፡ ብሓባራዊ ስትራተጂ፡ ብሓባራዊ ናይ ዓወት-ጎደና፡ ህዝቢ ብምትእስሳር(ብምጥርናፍ)፡ ብናይ
ሓባር ህዝባዊ መሪሕነት ተማእኪልካ፡ ግብራዊ ሓባራዊ ስራሕ ብምክያድ ዘላቒ (ነባሪ) ሃገራውን ህዝባውን ፍታሕ ምርግጋጽ
ኢዩ። ብርእይቶ ናይ ወከልቲ ኢንዲያናፖሊስ
ከባቢኣን ንናይ ዞባ ንድፊ ሽማግለ ዝቐረበ
ርእይቶ፡ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ መለለዪ ስም
ስለ ዘድልዮ ህዝባዊ ምትእሳሳር ኤርትራውያን
ንፍትሒ
(Eritrean
People’s
Network for Justice - EPNJ) ዝብል
ርእይቶ ተዋሂቡ።
እዚ ካብ ከተማታት ጀሚርካ፡ ብዞባታት
ይኹን ብኣህጉር ደረጃ፡ ናይ ሓባር ስም መለለዪ
ምህላው ኣገዳሲ ጌርና ንርእዮ። እቲ ዝውስን
ግን ብኣገባቡ (መስርሕ) ህዝቢ ምዃኑ ከኣ
ነስምረሉ። ብከተማታት ደረጃ ዝሰላሰል
ዝባዊ ምትእስሳር፡ ናቱ ነጻነት ሃልይዎ፡ ብዕግበቱ ነቲ ናይ ሓባር ስም ምስ ዝቕበሎ ክጥቀመሉ ይኽእል። እቲ ናይ መወዳእታ
ውሳኔ ግን፡ ወከልቲ ዞባታት ኣብ ዝግበርዎ ጉባኤ ዝጸድቕ ጉዳይ ምዃኑ ብካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዘቕንዐ መስርሕ ዝውሰን ኢዩ።
እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ግን ስም ዘይኮነ፡ ነቲ ሓባራዊ ዕላማ ስትራተጂን፡ ብዘዐውት መንገዲ ሒዝካ፡ ህዝቢ ሓቢሩ ብግብሪ ክሰርሕ ምስ
ዝበቅዕ ጥራሕ ኢዩ። ዕላማ ወይ ዘረባ ብዘይ ግብሪ ግን ኣብ ዓዲ ዘብጽሕ መንገዲ ዓወት ኣይኮነን። ስለዝኾነ ከኣ፡ ኤርትራዊ ኣብ
ዘዝርከበሉ ቦታታት፡ ህዝባዊ ምትእስሳር ብምክያድ ሕዝቢ ተጠርኒፉ ብሓባር ኣብ መደብ ስራሓት ተጸሚዱ ብግብሪ ክሰርሕ፡ እቲ
ዝሓሸ መዋጽኦ ምዃኑ ማሕበር ኤርትራውያን ንፍትሒ ኢንዲያናፖሊስን ከባቢኣን ይርኢን፡ ህዝቢ ኣብ ዘዝነበረሉ ቦታታት
ክጥረንፍን እውን ትጽውዕ።
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ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ክበሃል እንከሎ እንታይ ከማልእ ኣለዎ?
ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ፡ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ዝብል ስያመ ሰለዝሓዘ ጥራሕ፡ ናይ ህዝቢ ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ። ብስያመ
ጥራሕ እንተዝኸውን ነይሩ፡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መላኺ ስርዓት- ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራስን ፍትሕን (ህግደፍ) ኢሉ ንነብሱ
ዝጸውዐ ሓይሊ፡ ከም ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ሓይሊ መፈለጥናዮን ቃልሲ እውን ኣይመድለየናን ነይሩ። ብስያመ ጥራሕ
እንተዝኸውን ነይሩ፡ እተን ብዲሞክራሲ ዝጭርሓ፡ ወትሩ ከኣ ፍልልያተን ብምፍንጫል ዝፈትሓ፡ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ
እውን ሕዝቢ ክዓስለንን እምነት ከሕድረለን መኸኣለ ነይሩ። ስለዚ፡ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ብስም ዘይኮነ፡ እቲ ምንቅስቓስ
ግሉጽነትን ዲሞክራስያውነትን ተቐኒቱ ህዝባዊ መስርሕ ኣካይዱ ህዝቢ ዋንነት ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ብግብሪ ከረጋግጽ ምስ
ዝኽእል ጥራሕ ኢዩ። ህዝባዊ ምንቅስቓስ ካብ ኣመሰራታትኡ ኣትሒዙ፡ ዕላምኡ ይኹን መደባት ስራሑ ካብ መስመር ናይ ህዝቢ
ዋንነትን መተከላዊ መስርሕን ከይወጸ ከሰላስሎም የድሊ። እዚ ክበሃል እንከሎ ግን፡ እቲ ምንቅስቓስ ክምስረት እንከሎ ተወዲኡ
ዝተሰርሐ ከምዘይኮነ ክንርዳእ ኣገዳሲ ይኸውን።
ከም’ቲ ህጻን ተጠኒሱ ዝውለድን፡ ዓኺኹ ታተ ክብልን ብእግሩ ክኸይድን፡ ጎቢዙ ነብሱ ክኽእልን ሓዳሩ ክወጽእን ግዜ ዘድልዮ፡
ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ከኣ ብተመሳሳሊ መስርሕ ህዝባውነት ንምርግጋጽ ምዕኳኽ ከምዘድልዮ ከነስተብህል የድሊ። እዚ ክበሃል
እንከሎ ግን፡ ካብ’ቲ ናይ ኣተዓባብያ ቆልዓ ዝተፈለየ ቅጽበታዊ ህጹጽ ፍታሕ ዘድልዮ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ሽግር ከምዘሎና
ኣይሰሓትን። ገዛ መሰረቱ እንተዘይጥዕዩ፡ ነቲ ገዛ ዘድለየሉ ዕላማ ከማልእ ኣይክእልን። ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ከኣ፡ ኣብ ኣበጋግስኡ
ህዝባዊ መሰረት እንተዘይሒዙ ከዓውቶም ዝተበገሰሎም ዕላማታት ከዕውት ይትረፍ ዕድመ እውን ክህሉዎ ኣይክእልን። ስለዝኾነ
ከኣ፡ ማሕበር ኤርትራውያን ንፍትሒ ይኹን ኣብ ዞባ ዝተወከሉ ወከልቲ ማሕበር፡ ሓባራዊ ተረደኦ ህዝቢ ከጥርን፡ ህዝባዊ
ምንቅስቓስ ኣሎ ክበሃል ክሓልፎ ዘሎዎ መስርሕን ርእይታቶም ካብ ምሃብ ኣይተቖጠቡን። ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት (ከተማታት፡
ዞባታትን ኣህጉርን) ህዝቢ ተዛትዩ ክረዳዳኣሉ ዘድሊ ኣገዳሲ ጉዳይ ኢዩ። እንተዘይኮይኑ፡ ሓቢርካ ንምስራሕን ባህርይ ናይ ህዝባዊ
ምንቅስቓስ ንምሓዝን ኣጸጋሚ ክኸውን ከምዝኽእል ዝሰሓት ኣይኮነን። እዚ ኣብ ከተማታት ሰሜን ኣመሪካ ይኹን ኣብ ገለ ቦታታት
ኣውሮጳ ተበጋጊሱ ዘሎ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓሳት፡ ኣብ ዝተሓተ ጽፍሒ ናይ ተበግሶ ከምዘሎ ክንርደኦ የድሊ። ኣብ ናይ ምጉስጓስ
ደረጃ ኢዩ ዘሎ እንተተባህለ እውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን።
ብዞባ ደረጃ እነካይዶ ህዝባዊ ምንቅስቓስ፡ ሓባራዊ ስርሓት ኣድማዒ ውጽኢት ክህሉዎ፡ ብመጀመርያ እቲ ብደረጃ ከተማታት
እነካይዶ ጎስጓስን፡ ህዝባዊ ምልዕዓላትን ንዝበዝሐ ኣካል ናይ ህዝብና ክጥርንፍን፡ ደገፍ ህዝቢ ንምርግጋጽ ክጽዕትን ክሰርሕን
ይግባእ። ኩለን ህዝባዊ ምልዕዓልን ጥርናፈን ዘካይዳ ከተማታት፡ ህዝባዊ ውክልና ብህዝባዊ መስርሕን፡ ትሕዝቶን፡ ስራሕን
ከረጋግጻ የድልየን። ነቲ በብከተምኡ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ምልዕዓላት ስፍሓትን ጥርናፈን ንምስሳን፡ ኩለን ከተማታት ብዕቱብ
ክዝትያሉን፡ ቅቡል ዝበለኦ ከኣ ብተግባር ነዚ ዝስዕብ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው ክስርሓሉ የድሊ። ሓንቲ ከተማ ዕላውነት ናይ ህዝቢ
ምንቅስቓስ፡ ህዝባዊ ውክልና ንምርግጋጽን ብርእይቶ ወከልቲ ኢንዲያናፖሊስን ከባቢኣን፡ ናይ ከተማ ምንቅስቓስ በዚ ዝስዕብ
መስርሕ ክትሓልፍን ከተረጋግጽን የድልያ ዝብል ርእይቶ ኣሎና።
1. ህዝባውነት ብህዝባዊ መስርሕ ምርግጋጽ





ንህዝቢ ኣብ ናይ ሓባር ዕላማ ንምጥርናፍ ዝብገስ ተበግሶ፡ ንኹሉም ደለይቲ ፍትሒ (ዝተወደቡን ዘይተወደቡን) ብዘይ
ኣፈላላይ፡ ዝዕድምን ዘሳትፍን መስርሕ ክኽተል የድሊ።
እቲ ተበግሶ፡ ብዕላዊ ጽሑፍ፡ ዕላማ ናይ’ቲ ኣኼባ ብምንጻር፡ ንኹሉ ህዝቢ ናብ ህዝባዊ ኣኼባ ዕድመ ክግበር የድሊ።
እቲ ዝተኣከበ ህዝቢ ከኣ ብዛዕባ እቲ ብሓባር ከስርሖ ዝኽእል መስርሕ ተዘራሪቡ፡ ዋንነት ናይ’ቲ መስርሕ ክቆጻጸሮ
ክበቅዕ የድሊ።
ኣሰናዳዊት ሽማግለ ብምውጻእ ድዩ፡ ወይ ብካልእ መስርሕ፡ ህዝቢ ጉባኤ ብምክያድ ንጹር ናይ ህዝባዊ ባይቶ ዕላማን፡
ዓንዲ-ሕግን፡ መደብ-ስራሕን ብምጽዳቕ፡ ነቲ ናይ’ታ ከተማ ህዝቢ ወኪላ መደብ-ስርሓት እተሰላስል ሽማግለ ካብ ህዝቢ
ከምእትምረጽ ክግበር የድሊ።
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2. ኣብ ህዝባዊ-ባይቶ ዞባ ዕላውነትን ሕጋውነትን ምርግጋጽ
ሓንቲ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ እተካይድ ከተማ፡ ብወከልታ ኣቢላ ኣብ ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶ ንክትሳተፍ ክትበቅዕ ነዚ ዝስዕብ
ከተረጋግጽ ይድልያ፡




ነዚ ኣብ ቁጽሪ ሓደ ተጠቐሱ ዘሎ መስርሕ ኣካይዳ፡ ሕጋውነት በቲ ዘካየደቶ ህዝባዊ መስርሕ ዘረጋገጸት ክትከውን።
እታ ከተማ ጠርኒፈዮም ኣሎኹ እትብሎም ደለይቲ ፍትሒ፡ ኣስማት ዝርዝር ምስ ኣድራሻኦም፡ ቴለፎን ቁጽርን
ኢመይልን ንናይ ዞባ እተማእክል ሽማግለ ከም መረጋገጺ ከተቕርብ።
ቁጽሪ ውክልና ኣብ ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶ ብናይ ሓባር ስምምዕ ምስ ተወሰነ፡ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ብመጠን ቁጽሪ
ዝጠርነፈቶም ደለይቲ ፍትሒ ተገምጊሙ ወከልታ ብዕላዊ ጽሑፍ ንዞባ እተማእክል ሽማግለ ከተቕርብ።

3. ህዝባዊ ጥርናፈ ህዝባውነቱ ብግብራዊ ስራሕ ምርግጋጽ
ነዚ ህዝብና ወሪድዎ ዘሎ ምልካዊ ኣደራዕ ንምንጋፍን፡ ብሓፈሽኡ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን፡ ንጹር ሓባራዊ ህዝባዊ ዕላማ
ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስን ኣድላይነት ተጠርኒፍካን ሓቢርካን ምቅላስን ብንጹርን፡ ብጽዑቕን ብውሕሉሉን መንገዲ ንህዝቢ
ከነረድእን ክንጉስጉስን የድልየና። ነቲ ካብ ታሕቲ ንልዓሊ ዝቐንዐ መስርሕ ህዝባዊ ዕላማ ንምዕዋት፡ ከኣ ቅኑዕ ስትራተጂን
ናይ ዓወት መንገድን፡ ናይ ጎስጓስ ሜላን ከምዘድልዮ መጠን በብከተምኡ ንፖለቲካዊ መርገጽን ኣተሃላልዋን ህዝብና መጽናዕቲ
ብምክያድን ናይ ጎስጓስ ሜላታት ብምትእትታው ህዝቢ ኣካል ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንክኸውን በብከትምኡ ምጽዓር።
4. ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንከይስስን ዝዕንቅፍ ዘሎ ነገራት ብግቡእ ኣለሊኻ ክትቃለሶን ፍታሕ ክትገብረሉን የድሊ
ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዝብል ኣምር ንባዕሉ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ህዝብና ጌና ስለዘይተረደኦ ብሓደ ሸነኹ ክኸውን እንከሎ፡
ብዝለዓለ ከኣ እቶም ሓድነት ህዝቢ ዘፍርሆም ደገፍቲ መላኺ ስርዓት ህግደፍን፡ ገለ ንውድባዊ ረብሖኦም ቀዳምነት
ዝሰርዑ ሓይልታትን ዘይስሙ ብምሃብ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ንከይስስን ዕንቅፋት ካብ ምዃን ዓዲ ኣይውዓሉን። ኣብ
ክንዲ ምስ’ቲ ዝጥርነፍ ዘሎ ህዝቢ ሓቢሮም ዝሰርሑን ዘተባብዕዎን፡ እቲ ናይ ለውጢ ቃልሲ ከም ግላዊ ሕዛእቶም
ወሲዶም ዘይኮነ ወረታት ዝነዝሑ ህዝቢ ንህዝባዊ ምንቅስቓስ ብንጹር ንከይፈልጦ ኣሉታዊ ኣስተዋጽኦ ዝገብሩ
ኣይወሓዱን። ከም ውጽኢቱ ከኣ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ክነጥፉ ዝጸንሑ ሰባት፡ ብዝስንዘር ዘይኮነ ወረታት
ንምንታይ ምኽንያት ይበሃሎም ከምዘሎ ከይተረድእዎን ከይመርመሩን ዝዛሕተሉ ውሑዳት ኣይኮኑን። ተጎጃጂልካን
ተነጻጺልካን ፖለቲካ ኣብ ዓዲ ከብጽሓና ይኹን፡ ካብ ህግደፍ ከላቕቐና ከምዘይኽእል እቶም ኣብ ምልጋስ ምልኪ ረብሓ
ዘሎና ክንርደኦ ኣጸጋሚ ኣይኮነን። ሰባት ከም ኣካል ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይንቀሳቐሱ ኣሎው እንዳተባሃለ፡ ተመሊሶም
ነቲ ህዝባዊ ምንቅስቕስ ከም ዘይናቶም ገይሮም ናብ ንሕናን እስኻትኩምን ዝዓይነቱ ዘይሰርሐ ፖለቲካ ከእትውዎ ህርድግ
ክብሉ ክትዕዘብ ከሎኻ፡ ኣካል ናይ ህዝቢ መሲልካ ከምዘይሰርሕ ምግባር ከም ቀዳማይ ዕላማ ዝተታሓዝዎ ይመስል።
እቶም ህግደፍ ክጸንሓሎም ይኹን፡ መተካእታ ናይ ህግደፍ ክኾኑ ህዝቢ ሰሚሩ ከይቃለስ ዕንቅፋት ዝኾኑ ዘሎው ግን፡
እታ ሒዞምዋ ዘላ መስመር ኣብ ዝሓልምዎ እውን ከብጽሖም ከምዘይኽእልን፡ ካብ ህዝቢ ዘነጽሎም መንገዲ ምዃኑ
ፈሊጦም ንሓባራዊ ህዝባዊ ቃልሲ ክጽንበርዎ የድሊ።
5. ህዝባዊ ምንቅስቓስ (ብከተማ፡ ዞባ፡ ኣህጉር) ናይ ኣወሳስና መወከሲ(መዐቀኒ) ክውስን የድሊ
ህዝባዊ ምንቅስቓስ ብሓደ ዓይነት ስነ-ሓሳብ ዝተጠርነፈ ፖለቲካዊ ውደባ ዘይኮነ፡ ናይ ዝተፈላለየ ርእይቶ ዘሎዎም ኣባላት
ፖለቲካዊ ውድባትን ማሕበራትን፡ ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ኤርትራውያን ዜጋታት ዝጠርነፈ ከም ምዃኑ መጠን በቶም
ናይ ሓባር ዘሰማምዕዎ ዓበይቲ ጉዳያት ጥራሕ ኢዩ ክሰርሕ ዝኽእል። ብደረጃ ከተማታትን ዞባታታትን ኣህጉርን እውን
ስለዘጠቓልል፡ ህዝቢ ሓቢሩ ተጠርኒፉ ክቃለስ ክኽእል እቶም ናይ ሓባር ጉዳያት ብዝርዝር ብምቕራብ ናይ ኣወሳስና
መወከሲ ወይ መዓቀኒ ክግበረሎም የድሊ። እቲ ናይ ኣወሳስና መዓቀኒ፡ በቲ ክብደት ናይ’ቲ ሓባራዊ ጉዳይን ክህሉወና
ዝኽእል ትጽቢት ናይ ጥርናፈን ኢዩ ዝውስኖ። ዝለዓለ መወሰኒ (ሚእታዊት) እንተተወሲኑ፡ ዝለዓለ ሓድነታዊ ጥርናፈ
ይረጋገጽ። እንዳተሓተ እንተኸይዱ ከኣ፡ እቲ ጥርናፈ ላሕሊሑ ናብ ምምቕቓል ከኸትል ከምዝኽእል ምፍላጡ ኣገዳሲ
ይኸውን። ብርእይቶ ወከልቲ ኢንዲያናፖኢስ ኣብ ዞባ፡ ንኣወሃሃዲት ሽማግለ ዞባ ዝቐረበ ሓሳባት ከም መበገሲ ንልዝብ
ክሕግዘና ክንሓስበሉን ብማለት እዚ ዝስዕብ ቀሪቡ።
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ቅድሚ ናይ ኣወሳስና መዓቀኒ ምግባር፡ ብቀዳምነት ብዛዕባ ምልኣተ-ኣኼባ መዓቀኒ ሓባራዊ ስምምዕ ምውሳን የድሊ።
ብዞባ ደረጃ እንተወሲድና፡ ናይ ወከልቲ ከተማታት ዝገብርዎ ውሳኔ ዘድልዮ ኣኼባ፡ ¾ ቁጽሪ ዝተወከላ ከተማታት ኣብ
ኣኼባ ምስ ዝርከባ ምልኣተ-ኣኼባ ከምዘሎ ይቑጸር። ንኣብነት ብዞባ ክጥርነፋ ዝተሰማማዓ 40 ከተማታት ምስ ዝህሉዋ፡
30 ኣብ ቀዳመይቲ ኣኼባ ምስ ዝህሉዋ ምልኣተ-ኣኼባ ተማሊኡ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ካልኣይ ኣኼባ ብ50%+1 ምልኣተ
ኣኼባ ክካየድ ይኽእል። ስለዚ፡ ኣብ ምልኣተ-ኣኼባ ዘማልኣ ኣኼባ ፡ ወከልቲ ከተማታት ይኹን ዞባ ሰሜን-ኣመሪካ ዘካይዶ
ህዝባዊ ጉባኤ ነዚ ናይ ሓባራዊ ኣወሳስና መዓቀኒ ምስ ዘጸድቕ ሓድነቱ ሓልዩ ሓቢሩ ንክሰርሕ ዘኽእሎ ናይ ኣወሳስና ቅጥዒ
ኢዩ።
1. ¾ ድምጺ ዘድልዮም ዓይነት ውሳኔታት
- ሓባራዊ ዕላማ (Common Goals)
- ስትራተጂን ናይ ቃልሲ ስእለ-መንገድን (Strategy & Roadmap)
- ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹን ማሕበራት ብዞባ ይኹን ብኣህጉር ደረጃ እትገብሮ ሓባራዊ ስምምዓትን መደባትን
2. 2/3 ድምጺ ዘድልዮም ዓይነት ውሳኔታት
- ሓባራዊ ንዝጸደቑ ስትራተጂ ንምትግባር ዝውሰኑ ዓበይቲ መደብ ስራሓት
- ቅርጻ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኣብ ምጽዳቕ
- ዞባ ብደረጃ ኣህጉር ንክትጥርነፍ ኣብ ምውሳን
- ብኣባልነት መልክዕ ይኹን ብደረጃ ከተማ ንዞባዊ ይኹን ንኣህጉራዊ ባይቶ ዝኽፈል ወርሓዊ ገንዘባዊ ክፍሊት
ይኾኑ።
እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘሎዉ፡ ብወከልቲ ናይ ከተማታት ንንድፊ ዝምልከት፡ ወይ ከኣ ኣብ ዞባዊ ህዝባዊ ጉባኤ
ከተማታት ብዝወከሎኦም ተሳተፍቲ ኣብ ምጽዳቕ ይኹን ኣብ ምምሕያሹ ዘድሊ ናይ ሓባራዊ ኣወሳስና
መወኪሲ/መዓቀኒ ይኸውን።
3. 50,1 ብዝበዝሐ ድምጺ ዘልዮም ዓይነት ውሳኔታት
- ፈጸምቲ/ ስራሕ ዘተግብራ ሽማግለታት ኣብ ምምራጽ
- ነቲ ብ2/3 ዝጸደቐ ብህዝቢ/ወከልቲ ህዝቢ ዝጸደቐ ሓባራዊ መደብ ስራሓት ንምትግባር ሽማግለታት ዝጥቀማሉ
ናይ ኣወሳስና መዓቀኒ። ንኣብነት፡ ንጉንበት 24 ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባር ምውሳን ወዘተ.

ዕላማ ናይ ማሕበር ኤርትራውያን ንፍትሒ ኢንዲያናፖሊስ እንታይ ኢዩ?
ማሕበር ኤርትራውያን ንፍትሒ ናይ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ራኢ ዘሎዎም ንፍትሒ ዝቃለሱ ኤርትራውያን ጠርኒፉ ዘቃልስ
ማሕበር እዩ። እዚ ከኣ ብሓባራዊ ስምምዕን ዕላማታትን መደባታን ተጠርኒፉ ዝሰርሕ ማሕበር ከም ምዃኑ መጠን፡
ነቶም ዘይሓባራዊ ዝኾኑ ዕላማታትን መደባትን መፍትሒ ከኣ ይደሊ። እቲ ናይ ሓባር ዕላማን መደብ ስራሕን ከኣ
ብዝተሓተ መዐቀኒ ብ75% ሚእታዊት (Percentile) ብኣባላቱ ደገፍ ምስ ዝርከብ ይጸድቕ። እቶም ዝውሓዱ 25%
ድምጺ ዘምጽኡ ከኣ ነቲ ናይ 75% ድምጺ ኣኽቢሮም ሓባራዊ ዕላማታትን መደባትን ኣብ ምስልሳል ይነጥፉ። ብጀካ እታ
ናይ ነጻ ረድኤት ሽማግለ፡ ብምሉእ ድምጺ ኣብ ጉባኤኡ ከም ቀንዲ መሰረታዊ ሓባራዊ ዕላማ ዝተሰማማዓሎም ከኣ እዞም
ዝስዕቡ ኢዮም።

1. ሓድነት ህዝብን መሬትን ዘዕቆበት ሃገር ብምርግጋጽ፡ ሰላምን ፍትሕን ኣብ ሃገርና ኤርትራ ክሰፍን እቲ እዋናዊ
መድረኻዊ ቃልስና ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ጸረ ኢሳያስ ዝመርሖ መላኺ ጉጅለ ህግደፍ ዝተኸሎ ስርዓት ተቓሊስካ
ፍትሓዊ ቅዋማዊ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ይቃለስ። ነቲ ብናይ ሓባር ባህግን ቅልስን ዝተረጋገጸት
ልዑላውነት ሃገርን ሓድነት ህዝብን ኤርትራዊ መንነትን ኣዳኺሙ፡ ንሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ህዝብና
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ግሂሱ፡ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ህዝብን ስድራ-ቤታት ምብታንን ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መላኺ ስርዓት ህግደፍ
ብህዝባዊ ምንቅስቓስ ንምልጋስ እጃሙ ብምብርካት ይቃለስ።

2. ህዝባዊ መድረኽ ልዝብ ምክያድ - ፍልልያት ንምፍታሕን፡ ንዲሞክራስያዊ ምስግጋር ምድላውን
ምልካዊ ስርዓት ንምልጋስ መድረኻዊ ዕላማን መደባትን ኣብ ምስልሳል ክፍትሑ ዘሎዎም ፍልልያት ኣብ መድረኽ
ልዝብ ንክፍትሑ ይቃልስ። ነቲ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ከይትኣማመን፡ መላኺ ስርዓት ዝዘርኦም መሳርሕታት ምልኪ፡ ናይ
ልዝብ ህዝባዊ መጋባእያታት ብምክያድ ብንቕሓት ህዝቢ ንክዳኸሙን ንክእለዩን ብምግባር፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ
ዘልግሰሉ ግዜ፡ ዘተኣማምን ሰላማዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንክረጋገጽ፡ ህዝቢ ኣብ መስርሕ ለውጢ ወሳኒ ተራ ክህሉዎ
ምጽዓር። መድረኽ ልዝብ ብዝያዳ ኣብ ንፍትሒ ዝቃለሱ ኤርትራውያን ኣብ ሕድሕዶም እምነት ንከሕድሩ ናብ ሓድነት
ገጾም ዘምርሕሉ፡ ሃዋህው ንምፍጣር ይጽዕር። ከምእውን፡ ነቲ ብሰንኪ መላኺ ስርዓት ዝተበላሸወ ናይ ምክብባርን፡
ናይ ምልዛብን፡ ናይ ምርድዳእን ባህልና ንምሕዳስ፡ ሽግራት ሃገርናን ህዝብናን ፍታሕ እነናድያሉ መላዘቢ ህዝባዊ ባይቶ
ምክያድ እዩ። ብተወሳኺ፡ ስልጣን ባዶነት ወይ ሃጓፍነት ከይርከብ ኣብ መሰጋገሪ ግዜ፡ ንህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት
መንጸፍ ክግበረሎም ዝሕግዙ ኪኢላታት ወይ ሰብ ሞያ ፈላጣት ዓዲሙ የላዝብ። ንምልኪ ዘገልግሉ ጠባያት፡ ባህርያት
ከምዝዳኸሙ ይጽዕር። ንዲሞክራስያዊ ትካላትን ባህልን ዘማዕብል ምቹእ ኩነታት ንክፍጠር ይቃለስ።
3. ድሕሪ ውድቀት መላኺ ጉጅለ ህግደፍ ዝህሉ ናይ ህዝባዊ ምሕደራ ራኢ ፍልልያት
ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንፍትሒ ከም ንፖለቲካዊ ስልጣን ዘየማዕዱ ህዝባውን ሲቪካውን ትካል መጠን፡
ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰል ዜጋ ብዝኾነ ይኹን ውልቀ-ሰብ፡ ጉጅለ ይኹን ስርዓት ንከይግሃስ ብምጥባቕ፡ እቶም
መሰላት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ዋጋ-ዕዳጋ ከይኣተው ክኽበሩ ይቃለስ። ድሕሪ ምውዳቕ መላኺ ስርዓት ጉጅለ
ህግደፍ እቲ ዝመጽእ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ከይግህስ እውን ይጣበቕ። ኣብ'ዚ መድረኽ'ዚ ከም ሲቪካዊ ማሕበር
መጠን፡ ቀዳማይ ዕላምኡ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት፡ ውልቀ-ሰባት፡ ብሓፈሻ መሰል ዜጋታት ከይገሃስ ይቃለስ
ማለት’ዩ። እዚ ከኣ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ቅዋም ብሕጋዊ መንገዲ ከም ሲቪክ ማሕበር ኮይኑ ይቕጽል። ብሓጹሩ፡ ንኹሉ
መልክዓት ጭቆና ወጊድካ፡ ሓድነት ህዝብን ሃገርን ብምርግግጽ፡ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰልን ማዕርነትን ዜጋታት
እተውሕስ ብግዝኣተ-ሕጊ እትመሓደር ፍትሓዊት ቅዋማዊት ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ምቅላስ።
- ሃገራዊ ልዑላውነትን ሓድነት መሬትን ህዝብን ብምውሓስ ብልዕልና ሕጊ ዝምእዘዝ ምሕደራ ክህሉ
- ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ናይ ምውዳብ፡ ምዝራብ፡ ምጽሓፍ፡ ከምእውን መሰል ሰላማዊ ተቓውሞ
ክኽበር
- ነጻነት እምነት ሃልዩ፡ ኣብ እምነት ዝተመርኮሰ ዝኾነ ይኹን ኣድልዎን ጽቕጠትን ከይህሉ
- ማዕርነት ናይ ኩሎም ዜጋታት ንምርግጋጽ ኣውራጃዊ፡ ብሄራውን፡ ጾታዊ ይኹን ዓሌታዊ ኣድልዎን ጽቕጠትን
ንክእለን ንከይህሉን።
- መሰል ምቛም ፖለቲካዊ ማሕበራትን ሰልፍታትን ንክህሉን እቲ መሰል እቲ ንከይገሃስ ምቅላስ።
4. ነቲ ናብ ስደት ዘምርሕን ዝበታተንን ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ፡ ኣብ ቦታ ስደተኛታት ይኹን ኣብ ዝነብሩሉ ሃገር
መሰሎም ንከይግሃስ ንምጥባቕን፡ ሓገዝ ንምርካብ ዝጽዕትን ዝሕግዝን ዝጣበቕን ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት
ሓጋዚ ነጻ ኤርትራዊ ትካል (Eritrean Relief Foundation) ንምቛም ምጽዓር። እዚ ትካል’ዚ ካብ ኤርትራውያን
ይኹን ካብ ግብረ-ሰናያት ሃገራትን ማሕበራትን ሓገዝ ብምሕታት ብቀዳምነት ነቲ ኣብ ቦታ ስደተኛታት ሱዳንን
ኢትዮጵያን፡ እስራኤልን ተስፋ ቆሪጹ ዘሎ መንእሰይ ንምሕጋዝ ይጽዕት። ብተወሳኺ፡ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ምስ
ኣልገሰ እውን ስደተኛታት ኣብ ምጥያስ ይኹን እቲ ህግደፍ ኣዕንዩ ዝገድፋ ሃገር ኣብ ምህናጻ ዓቢ ኣበርክቶ ንክገብር
ዝቐውም ትካል የድሊ። እዚ ዕላማ’ዚ ብከተማታት ይኹን ዞባታት ዘይኮነ ብደረጃ ኣህጉር ኣብ ኣህጉራዊ ጉባኤ
ንክጸድቕ ማሕበር ኤርትራውያን ንፍትሒ ዝድግፎ ሓሳብን ዕላማን ኢዩ።
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5. ነጻ ናይ ማሕበረ-ሰብ (ኮምዩኒቲ) በብከተምኡን ቦትኡን ክቖማን፡ ዝቖማ እውን ክድልድላ ምትሕብባር። እዚ ከኣ
ነቲ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ስልጣኑ ንምንዋሕ ንህዝብና ሕድሕዱ ከይተኣማመን ዝፈጠሮ ፍልልይ መላግቦን ፍታሕን
ጌርካ ብማሕበራውን ቁጠባውን ባህላውን ብምትሕግጋዝ ሓያል ሕብረተ-ሰብ ክኸውንን፡ ሓድነቱ ከደልድል
ይኽእል። እዚ ማለት ግን ኮሙዩኒቲ ካብ ፖለቲካ ነጻ ኮይኑ ካብ’ቲ ናይ ህዝቢ ፖለቲካውን ሲቪካውን ቃልሲ ወጻኢ
ክሰርሕ ዘሎዎ ምዃኑ ክንርደኦ ኣገዳሲ ይኸውን።

ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ንከይስስን ዝዕንቅፉ ነገራት እንታይ ኢዮም?
ንናይ ህዝቢ ተበግሶ ምንቅስቓስ ቀልጢፉ ንከይስስን ዕንቅፋት ዝኾኑ፡ ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ ኢዮም። ንናይ ህዝቢ
ተበግሶ ምንቅስቓስ ክበሃል እንከሎ፡ ነቲ ካብ ተናጽል ወጺኻ ሓቢርካ ምቅላስ ማለት ምዃኑ ብቀዳምነት ክንርደኦ የድሊ።
ቅድሚ ናብ እቶም ዘጋጥሙ ዕንቅፋታት ምጥቃስ፡ ህዝባዊ ዕላማ ንምዕዋት እዘን ዝስዕባ 6 ወሰንቲ ረቛሒታት ምጥቃሰን
ኣገዳሲ ይኸውን።
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ንጹር ሓባራዊ ህዝባዊ ዕላማ ምህላው
ነቲ ሓባራዊ ዕላም ንምዕዋት ንጹር ሓባራዊ ስትራተጂ
ንጹር ናይ ቃልሲ ናይ ሓባር ናይ ዓወት ጎደና ምትላም
ንጹር ናይ ሓባር ህዝባዊ መደብ ስራሕ ምቕያስን ምውጻእን
ብህዝቢ ውክልና ዝረኸበ ልኡኽ ህዝባዊ ሽማግለ (ሓባራዊ ህዝባዊ መሪሕነት)
ንጹርን ንህዝቢ ኣሳታፍን ሓባራዊ ግብራዊ ስራሕ ምስልሳል

ነዘን 6 ኣገደስቲ ኣምራት እዚኣን ብዝተጸንዐ መንገዲ ካብ ከተማታትና ጀሚርና ክሳብ ኣህጉር ከም ህዝቢ ተላዚብና ኣብ
ናይ ሓባር ዕላማን፡ ስትራተጂን፡ ናይ ዓወት ጎደናን ተጸሚድና ብግብሪ ከም ህዝቢ ምስ እንቃለስ ዕድመ ህግደፍ
ከምዝሓጽር ዘጠራጥር ኣይኮነንን። ስለዚ፡ እዘን ኣምራት እዚኣተን ወሰንቲ ናይ ዓወትና ካብ ኮና፡ ነዚኣን ከይንገብር
ዝዕንቅጸና ዘሎ’ድኣ መን’ዩ? ብሓፈሻዊ ኣዘራርባን ብስነ-መጎትን፡ እቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ጸገም ምህላው መላኺ ጉጅለ
መሪሕነት ህግደፍ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ንህግደፍ ዘልግስን ዝትክእን ሓባራዊ ግብራዊ ስራሕ ዘይምውናን ኢዩ እቲ ዝዓበየ
ጸገምና። ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንክዕወት ህዝቢ ነዘን ኣገደስቲ ጉዳያት ብከተማ፡ ዞባን ኣህጉርን ደረጃ ተጠርኒፉ ክሳተፍን ነቲ
ቃልሲ ዋንነት ተሰሚዕዎ ብግብሪ ክቃለስ ምስ ዝብቅዕ ጥራሕ ኢዩ ናይ ሓርነት ምህርቲ ክሓፍስ ዝኽእል። ካብ’ዚ
ኣሰራርሓ’ዚ ወጻኢ፡ ግዜኻ ምብኻን ኮይኑ ጥራሕ ኢዩ። ብናይ ሕጂ ኣተሃላልዋና ምስ እንምልከት፡ እቶም ኣብ ስራሕ
ተጸሚዶም ዘሎው ብጣዕሚ ውሑዳት፡ እቲ ዝበዝሐ ከኣ ኣማዕድዩ ዝዕዘብን ብኣፉ ዝቃለስን ዝዓበለሎን ኢዩ እንተተባህለ
ዝተጋነነ ኣይኮነን።
ማሕበር ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ክሳብ ዕለት ሎሚ ዝተሰርሑ ስራሓት ምስ እንዕዘብ ብዉሑዳት
ሰባት እንተዘይኮይኑ፡ ተሳታፍነት ናይ’ቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ከም’ቲ እትጽበዮ ከምዘይኮነ ዝሕባእ ኣይኮነን። ካብ’ቲ ዝተበገሶ
ዕላማ ንምቑጻይ ብንፍትሒ ንቃለስ ኣሎና ዝብሉ እውን ከይተረፈ ዘይስሙ ብምሃብ ህዝቢ ንከይስዕቦ ብታሕቲ ታሕቲ
ይኹን ብጋህዲ ብዙሕ ተጻብኦታት ኣጓኒፍዎ ኢዩ። ህዝቢ ብሓንሳብ ዝወሰኖም ጉዳያት ኣብ ክንዲ ምምእዛዝ፡ ውልቀሰባት ዝደለይዎ ስለዘይተማላኣሎም ስሙን ዘይስሙን ብምሃብ፡ ካብ ኢንዲያናፖሊስ ሓሊፉ ኣብ ካልእ ከተማታት እቲ
ዘረባታት ሓሊፉ ይጸንሓካ። ህዝቢ ንከይስዕቦ፡ ዘይተባህለ ነገር የለን። ንሓንሳብ ከይዱ ከይዱ ፖለቲካዊ ውድብ ክኸውን
ኢዩ፡ ዝብል። ሓሓንሳብ፡ ናይ ሓደ ኣውራጃ ምንቅስቓስ ኢዩ ዝብል። ሓሓንሳብ፡ ሓንቲ ውድብ ብውሽጢ ውሽጢ
እትሕብሕቦን እትጸልዎን ኢዩ። ሓሓንሳብ፡ ኣንጻር ሃገራዊ ባይቶ ዝተዓጥቀ ምንቅስቓስ ኢዩ ብምባል። ሓሓንሳብ
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ንተቓወምቲ ውድባት ነጻጊ ኢዩ ዝብል። ዘይተገብረ፡ ኣባላት ውድባት ኣብ መሪሕነት ንከይመጹ ዝነጽግ ኢዩ ዝብል።
ሓሓንሳብ ከኣ ውልቀ-ሰባት ናብ ድላዮም ዝጠውይዎ ንመለኽቲ ዝጥዕም ምንቅስቓስ ኢዩ ዝብል ወዘተ..... ።
ማሕበር ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ዝተባህለ እንተተባህለ ንኩነታት ብትዕግስቲ ብምርኣይ፡ እቲ ማሕበር ካብ መስመር
ቃልሱ ነቕ ኣይበለን። እቶም ንግዚኡ ዝተደናገሩ እውን ኣብ መወዳእትኡ እቲ ሓቂ ምስ ፈለጡ ተመሊሶም ነቶም ኣጸለምቲ
ከምዝኽዕብዎም ጥርጥር የብልናን። እቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዓቢ ሕቶ ግን፡ እዞም ኣብ ምድኻም ህዝባዊ ምንቅስቓስ
ዝተዋፈሩ ሰባት ረብሓኦም እንታይ ኮን ይኸውን ዝብል ኢዩ? ካብ ህዝቢ ወጻኢ’ከ ንምንታይ ዕላማ ይቃለሱ? ብኸመይ’ከ
ህዝብና ንክርህዎ ኢዮም ዝቃለሱ ክትብል ትኽእል። ህዝቢ ሓቢሩ ንከይቃለስ ከም ቀዳማይ ዕላማኻ ምዝራግ እንተድኣ
ኮይኑ፡ ተቓዋማይ ዝብል ስም ንነብስኻ ስለዝጸዋዕካ፡ ናይ ሓባር ዕላማ ኣሎና’ዶ ክንብል ንኽእል ኢና። እዚ ተግባራት’ዚ
ብዘይንሓፍነት ከም ህዝቢ እንተዘይተቓሊስናዮ፡ እቲ ቃልሲ ህዝቢ ለሚሱ፡ ህዝቢ ተሳፋ ቆሪጹ መፍቶ ናይ ጉጅለ መሪሕነት
ህግደፍ ክንከውን ኢና። ናይ ህዝቢ ቃልሲ፡ ንሓደ ኣይቀርቦ ንሓደ ኣይርሕቖ። ንሕናን እስኻትኩምን ዝብል ኣምር ንምጥፋእ
ኢዩ ሓደ ካብ ቃልሱ። ንህዝቢ ዘዕግብ ሓሳባት ንዘሎዎ ከኣ ዕዳጉኡ ኢዩ። ቃልሲ፡ ሕዛእቲ ክንገብረሉ’ኮ ኣይግባእን ኢዩ።
ወዮ ሓገዝቲ ረኺብካ። ብቀዳምነት፡ እዞም ኣብ ዲያስፖራ ዘሎና ንለውጢ እንቃለስ፡ ብቀጥታዊ መንገዲ ናይ ስልጣን
ተቖራቖስቲ ኣይኮናን። ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ህዝብና ንክርህዎ እንቃለስ ሰብ ሕልና ተቓለስቲ ኢና። ብዘይምልከተና ናይ
ጽባሕ ናይ ስልጣን ቅጫ፡ ስለምንታይ ግዜና ነባኽን።
እቲ ቀጺሉ፡ ንህዝባዊ ምንቅስቓስ ዕንቅፋት ኮይንዎ ዘሎ ብግብሪ ዘይምቅላስ ኢዩ። ብኣፉ፡ ኣብ’ዚ ሰዓት’ዚ መላኺ ስርዓት
ህግደፍ ጽቡቕ ይገብር ኣሎ ዝብል ዳርጋ የለን። እንተሃለው፡ ብኣጻብዕቲ ዝቑጸሩ ቅድሚ ህዝባም ረብሓኦም ዝሰርዑ ሰብ
ረብሓ ኢዮም። ብኣፍካ ኣንጻር ምልኪ እንተዘመርካ፡ ምልኪ የልግስ ማለት ኣይኮነን። ብዘይ ግዜኻ፡ ገንዘብካ፡ ጉልበትካ
ምውፋይ ዝመጽእ ለውጢ የለን። ንነብስኻ ከየተወፈኻ፡ ሰባት ዝሰርሕዎ ኣብ ምንቃፍ ግዜኻ ምብኻን ለውጢ ኣይምጽእን
ኢዩ። እዚ ምስ’ቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ተወሳሲኹ፡ እቲ ቃልሲ ውሑዳት ክሰርሕዎ ስለዝግደፍ እቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ
ስም ሒዙ ይተርፍ ማለት’ዩ። ኣብ ዝሐለፈ ዓመት፡ ሽማግለ ማሕበር ኤርትራውያን ንፍትሒ ሓያለ ህዝባዊ ኣኼባታት
ኣካይዳ። ሓደ ካብ’ቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ጉዳይ ተወፋይነት ዝምልከት ኢዩ ነይሩ። ብዝተሓተ፡ ነፍሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ 3
ሰዓት ኣብ ሰሙን ኣብ ናይ ሓባራዊ ህዝባዊ ቃልሲ ንክውፈ እውን ተሓቲቱ። ዝተቐበሎ ሰብ ግን ኣይነበረን። ስለዚ፡ እቲ
ሕቶ መን ተቓሊሱ ኢዩ ለውጢ ከምጽኣልና እንጽበ። እቲ ዝያዳ ሃሳዪ ከኣ፡ ነቶም ዝወፍዩን ዝሰርሑን እቲ ናይ ዝበዝሐ
ሸልለትነት ኣብ ስራሕ ኣሉታዊ ጽልዋ ከሕድረሎም ከሎ ኢዩ። እዚ ክውንነት’ዚ ምስ ዘጋጥም ምቕሃም ናይ ህዝባዊ ቃልሲ
እውን ከስዕብ ይኽእል። ብፍላይ ከኣ፡ ባዕልኻ ዝለኣኽካያ ሽማግለ፡ ኣኼባ ክትጽውዕ ከላ ኣብ ኣኼባ ዘይምርካብ ነቲ
ምንቅስቓስ ክሳብ ክንደይ ሃሳዪ ምዃኑ ክንሓስበሉ ይግበኣና።
ካልእ፡ ነቲ ህዝባዊ ቃልሲ ከም ዝዓበየ ናይ ሓባር ፕሮጀክት ርኢኻ፡ ብዝተጸንዐ መንገዲ በብቀዳምነታቱ ስራሓት
ዘይምስልሳል ኢዮ። እቶም እንሰርሖም ስራሓት ንለውጢ ዓቢ ኣብርክቶ ዘበርክቱ እንተዝይኮይኖም፡ ስለ ስራሕ
ስለዝሰራሕካ ጥራሕ ኣድማዒ ነገር ትገብር ኣሎኻ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ወርቂ ዘይብሉ ጎቦ ወርቂ ክትረክብ ኢልካ ምኹዓት፡
ወይ ኣብ ማይ ዘይርከቦ ቦታ ማይ ክተረክብ ኢልካ ምፍሕታት እንታይ ትርጉም ኣሎዎ። እቲ ስራሕ ምስራሕካ ኣይተረፎን፡
ኮይኑ ግን ህዝቢ ክዓስለካ እንተዘይኪኢሉን ንህግደፍ ኣብ ምድኻም ስንብራት ዘየስዕብ ስራሕ ምስራሕ ጉልበትካ ምብኻን
ምዃኑ ከነስተብህል የድሊ። ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ የድሊ ክበሃል እንከሎ፡ ንህዝቢ ዘዕስልን፡ ንህግደፍ ዘዳኽምን፡
ኣዳኺሙ ከኣ ነቲ ስርዓት ኣልጊሱ፡ ነቲ ህዝባዊ ዕላማታት ብግብሪ ዘረጋግጽ ማለትና ክኸውን ይግበኦ። እንተዘይኮይኑ፡
ከም እተን ውድባትና፡ ስም ሒዘን ተሪፈን ዘሎዋ ከምኡ ከይከውን፡ ካብ ሕጂ ኣትሒዝና፡ ብሓባር ክንሓስበሉን ኣራሚ
ስጉምቲ ክንገብር የድልየና። ዓበይቲ ዝሓንጸጽካዮም መደባት ኣውንዚፍካ፡ ብጎናዊ ኣብ መደብ ዘይጸንሑ መደባት ግዜኻ
ምብኻን እውን ይርኣዩ ኢዮም። ብናይ ሓንቲ ከተማ መደብ፡ እቲ ዞባዊ ዝወጹ መደባት ኣብ ካልኣይ ተሰሪዖም ዝኸዱሉ
ኩነታት ከነፍቅድ ኣይግባእን።
ተረድኦና፡ ብዛዕባ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዱሩት ምዃኑ ንሰባት ንምርዳእ ንጽገም እውን ዘሎና ኮይኑ ይስመዓና። ብተወሳኺ፡
ህዝብና እቲ ናይ ምንባብ ሸውሃቱ እንዳተዳኸመ ይኸይድ ምህላው ክትዕዘብ ከሎኻ እውን ሓጋዚ ኣይከውንን። ማሕበር
ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ብዓቕማ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 4 ሕታማት መጽሔት ፍትሒ ዘርጊሓ። ህዝብና ብጉቡእ ኣንቢብዎ
እንተዝኸውን፡ እውን ኣቶም ልዒሎም ዝተጠቕሱ ጸገማት ብከፊሉ ምስ ተመሓየሹ ነይሮም። ኣብ መንጎ ህዝባዊ
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ምንቅስቓስን ፖለቲካዊ ውድብን ዘሎ ፍልልይ ብንጹር ምስ ተረድኦ ነይሩ። ኣብ መንጎ ናይ ግሊ ፖለቲካን ናይ ሓባር
ዕላማን ፍልልዩ ንጹር ምኾነ ነይሩ። ህዝባዊ ምንቅስቓስ ናይ ውድባዊ ቅርጻ ስለዝሰኣለ ከም ፖለቲካዊ ውድብ ኢዩ ኢሎም
ዝሓስቡ እውን ኣይምስተደናገሩን። ቅርጻ፡ ንኣሰራርሓን፡ ንተሓታትነትንን ዘነጽር ስእላዊ መግለጺ ምዃኑ ምስ ተረዶኦም
ነይሩ። ንጹር ስእላዊ ቅርጻ ዝምድናታት ናይ ስራሕን ዘነጽር፡ ንግሉጽነት ዘህብትም መሳርሒ ምዃኑ ሓሊፉ፡ ናብ ፖለቲካዊ
ውድብ እንዳመሰለ ይኸይድ ኣሎ ናብ ዝብል ኣይምስተተርጎመን ነይሩ።

ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ሓቢርካ ንምስራሕ እንታይ ክግበር ኣሎዎ?
ዕላማ ናይ’ዚ ጽሑፍ ነቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ጸገማት
ጠቒስካ ምሕላፍ ዘይኮነ፡ ኣራሚ ስጉምቲ ንምድላይ ዝዓለመ
ኢዩ። ብርእይቶ ፍትሒ፡ እዞም ዝስዕቡ ኣብ ውሽጢ ዓመት
ክሰላሰሉ ንህዝቢ ትጽውዕ።
1. ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዘዝነብረሉ ቦታ ኣካል ናይ ህዝባዊ
ምንቅስቓስ ክኸውን ቃልሲ ምክያድ። ህዝባዊ ምንቅስቓስ
ዘይብለን ከተማታት ክምስረታ፡ ዘሎወን ከኣ ህዝባዊ
ኣኼባታት ብምክያድ ዝበዝሐ ህዝቢ ንክሳተፈን ጎስጓስን
ምልዕዓልን ብምክያድ ዝያዳ ክድልድላ ምግባር።
2. እተን ኣብ ሓደ ዞባ ዝርከባ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓሳት ኩለን
ብዞባ ደረጃ ዘስርሐን ዕላማ፡ መደብ ስራሕ፡ ሓባራዊ ናይ ዞባ ሽማግለ ብምቛም ዞባዊ ህዝባዊ ምትእስሳር ምሕያል።
3. እቲ ንሰሜን ኣመሪካ ተባሂሉ ዝተነድፈ ዞባዊ ንድፊ ይኹን፡ ናይ ከተማታት ፍልይ ዝበለ ርእይቶ፡ ኣብ ከተማታት ድሕሪ
ንክትዕ ድሕሪ ምውራዱ፡ ተጻፊፉ ናብ ህዝ ብምዝርጋሕ ኩሉ ህዝቢ ከምዝካትዓሉ ብምግባር ናይ ህዝቢ ርእይቶ ኣብ
ጸብጻብ ዘእተወ ንድፊ ናብ ዞባዊ ጉባኤ ከም ዝቐርብ ምግባር።
4. ዞባዊ ጎባኤታት ኣብ ኩለን ዞባታት (ኣብ ሰሜን ኣመሪካ - ኣመሪካን ካናዳን)፡ ኣውሮጳ። ማእከላይ ምብራቕን ኤስያን፡
ኣወስትራልያ፡ ኣፍሪቃ) ንክካየድ ምጽዓር
5. ኩለን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ምጥራናፋትን፡ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ዘሎወን ርእይቶ (ደገፍ ይኹን ተቓውሞ)
ብንጹር ንህዝቢ ንክሕብራ ምውካስን ተጽዕኖ ምግባርን። ዝቃወማ እንተሃልየን እውን እቲ ዘቃውመን ምኽንያትን
ብወገነን ዘሎወን መተካእታ እውን ብጽሑፍ ክሕብራ ምሕታት። ህዝብና ህዝባውነት ናይ ኤርትራውያን ፖለቲካዊ
ሓይልታት ከለሊ፡ ኣካል ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ምዃኑ ክንረደኦ የድሊ።
6. ብዞባ ደረጃ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ብዝተጸንዐ መንገዲ ዕላምኡ ንጹር ኮይኑ ዝኣክል ምድላው ኣቐዲምካ ክግበረሉ
የድሊ። ብርእይቶ ፍትሒ፡ ብዞባ ደረጃ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ ልዕሊ 2,000 ተሳተፍቲ ምህላዎም ምስ ኣረጋገጽ ጥራሕ
ከካይድ ዝብል ኢዩ።
7. ሃገራዊ ባይቶ ይኹን ካብ ባይቶ ወጻኢ ምጥርናፍ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ኣካል ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ድኣ’ምበር
ልዕሊ ህዝቢ ወይ መተካእታ ህዝቢ ከምዘይኮኑን ክኾኑ ከምዘይክእሉን ክዓግቡሉ ይግባእ። ናይ ህዝቢ ምትእስሳር ዝለዕለ
ጽፍሒ ናይ ህዝቢ ጥርናፈ ከም ምዃኑ መጠን፡ ኩሉ ኣብ ውሽጡ ዝምእከል ምዃኑ ዘይኣምን ሓይሊ ወይ ብህዝባውነት
ዘይምእዘዝ ተቓውሞ እንተሃልዩና ህዝቢ ብንጹር ክፈልጦን ከለልዮን ይግባእ። እቲ መንገዲ ዓወት፡ ነቲ ዘይሳተፍ ዘሎ
ዝበዝሐ ክፋል ናይ ህዝብና ኣብ ቃልሲ ምስታፍ ምዃኑ ውድባትና ከይተረፋ ክርደኦኦ ኣገዳሲ ይኸውንን። ዝኾነ ይኹን
ፖለቲካዊ ውድብ፡ ንህዝቢ የእሚኑ፡ ህዝቢ ክስዕቦ ክቃለስ መሰሉ ሕሉው ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ነብሱ
ዝተኣማመን ዲሞክራስያዊ ሓይሊ፡ ካብ ህዝቢ ዝሃድመሉ ምኽንያት የለን። እቲ ቃልሱ፡ ንዝበዝሐ ህዝቢ የእሚንካ፡ እቲ
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ዕላማኻ ዝበዝሐ ህዝቢ ከምዝቕበሎ ምግባር ስራሕ ናይ ሓደ ዲሞክራስያዊ ሓይሊ ኢዩ። ዕላማ ናይ’ቲ ዲሞክራስያዊ
ሓይሊ ብ75% ተጋባእቲ ህዝቢ ተቐባልነት ምስ ዝረክብ፡ እቲ ናይ’ቲ ዲሞክራስያዊ ሓይሊ ዕላማ፡ ናይ ህዝቢ ዕላማ ኮይኑ
ኣሎ ማለት’ዩ። እቲ ዝጽላእ፡ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኮንካ ንከይትቃለስ ወሲንካ፡ ነቲ ዝጥርነፍ ዘሎ ህዝቢ ክትብትን ምፍታን
ግን ናይ ፍትሓውያን ስራሕ ኣይኮነን። ስለዝኾነ ከኣ፡ ህዝቢ ነዚ ባህርያት’ዚ ክጻወሮን ብሸለልትነት ክሓልፎ ዝግባእ ጉዳይ
ኣይኮነን።
8. ድሕሪ ናይ ዞባታት ጥርናፈ ምርግጋጽ፡ ንስራሕ እተማእክል ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶን ሽማግለን ብሓሙሽቲኡ ዞባታት
ከምዝቐውም ምግባር። እዚ ከኣ ብናይ ሓባር ዕላማን፡ ስትራተጂን፡ ናይ ዓወት ጎደናን መደብ ስራሕ ተማእኪሉ ቅልጡፍ
ለውጢ ንምርግጋጽ ዝሕግዝ ምዃኑ ክንርደኦ ይግበኣና። እዚ ከኣ፡ ኩሉ ደምበ-ተቓውሞ ብዝሰመረ ቃልሲ ብናይ ሓባር
ህዝባዊ ሽማግለ ኣቢሉ ስርሑ ከወሃህድን፡ ነቶም ኣብ ለውጢ ኣገደስቲ ስራሓት ከሰላስል ይኽእል። ብወገን ወከልቲ
ኢንዲያናፖሊስ ናብ ዞባ ዝቐረበ ቅርጻ ህዝባዊ ባይቶ ንመካትዒ ክኸውንን፡ ህዝቢ ዝሓሸ መተካእታ ከቕርብ ክበቅዕን
ኣብ’ዚ ነቕርቦ ኣሎና። ሓደ ኣጀንዳ፡ ካብ’ቲ ኣብ ኢንድያናፖሊስ ዝካየድ ህዝባዊ ኣኼባ ከኣ ካብ ጀኔቫ ናበይ ዝብል ሕቶ
ህዝቢ ተኣኪቡ መልሲ ንምርካብ ዝዓለመ ኢዩ። እዚ ከኣ፡ ከም ናይ ሓንቲ ከተማ ህዝባዊ ምትእስሳር መጠን፡ ብደረጃ
ከተማን፡ ዞባን፡ ኣህጉሩን ሓባራዊ ርእይቶ ክህሉወናን፡ ብከመይ ክንሰርሕ ከምዝግበኣና ንምልዛብ ኢዩ። እቲ ናይ
መወዳእታ ኣህጉራዊ ናይ ምትእስሳር ቅርጺ ብመስርሕ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ኣወሳስና ዝውሰን ጉዳይ ምዃኑ ንርዳእ። ሕቶ
ህዝባዊ መሪሕነት ብከመይ ይረጋገጽ ዝብል፡ ክሳብ ዕለት ሎሚ ኣብ ደምበ ተቓውሞ መልሲ ዘይተረኽቦን ሓደ ካብ’ቲ
ንውድባት ዘሰሓሕብ ጉዳይ ኮይኑ ምጽንሑ ዝከሓድ ኣይኮነን። ሕቶ መሪሕነት ከይመለስካ፡ ብሓባር ክትሰርሕ ኣጸጋሚ
ይኸውን። ማሕበር ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ርእይቶኡ ብካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዘቕንዐ ህዝባዊ ውክልና ይቐውም ዝብል
ኢዩ። ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶ፡ ወጺኢት ናይ ዞባታት ህዝባዊ ውክልና ስለዝኾነ፡ ብዝቐልጠፈ ግዜ፡ ናይ ከተማታት
ህዝባዊ ምትእስሳራት ኣረጋጊጽካ፡ ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶ ኣቝምካ፡ እቲ ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶ ከኣ፡ ነቲ ዞባ ዝውክሉ ኣባላት
ኣህጉራዊ ህዝባዊ ባይቶ ዝኾኑ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ኣብ ጉባኤኡ ክመርጽ ክኽእል ኣሎዎ። ኣገዳስነት ምቛም ናይ’ዚ
ህዝባዊ ትካል’ዚ ከኣ ቤት-ጽሕፈታት ብኪኢላታት ተመሪሐን ኩሉ ሰብ ኣብ ከድምዓሉ ዝኽእለሉ ሓባራዊ ስራሕ
ከምዝጽመድ ብምግባር ንለውጢ ከምዝቀላጠፍ ምግባር ኢዩ። ንኣብነት፡ ቤት-ጽሕፈት ዲፕሎማሲ፡ ኣህጉራዊ ህዝባዊ
ባይቶ ብዘውጽኦ ናይ ዲፕሎማሲ ፖሊሲ መሰረት፡ ብኣብ ዲፕሎማሲ ትምህርትን ተሞክሮን ዘሎዎ ደቂ-ሃገር ጌርካ
ዲፕሎማስያዊ ስራሓት ምስልሳል። እቲ ዝዐበየ ጉዳይ፡ ኣብ ክንዲ ብተናጽል ደምበ ተቓውሞ ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ
ይሰርሕን ኣብ ክንዲ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ፡ ኣውያቱ ከስምዕ ይኽእል። ናይ ዜና ቤት-ጽሕፈት እንተኾነ፡ ኣብ ክንዲ
ዘይተወሃሃደ ዜናዊ ንጥፈታት ዝካየድ፡ ዓቕምታት ኪኢላታት ተጠቒምካ፡ ብዝተጸንዐ መንገዲ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ
ኣድማዒ ዜናዊ ኣስተዋጽኦ ምግባር ወዘተ..... እቲ ብወገን ዞባ ዝቐውም ዞባዊ ህዝባዊ ባይቶን ሽማግለን እውን ብተመሳሳሊ
ስራሕን ቅርጻዊ ዝምድናን ክቕየስ ይከኣል። ስርሑ ከኣ ኣብ ዞባ ጥራሕ ይውሰን።
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መላኺ ስርዓት ጉጅለ ህግደፍ ብዘይ ደገፍ ናይ ሓያለ ክፋል ናይ ህዝብና፡ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ከምዘይክእል ኩላትና
እንሰማማዓሉ ሓቂ ኢዩ። ስለዚ፡ እቶም ንዲሞክራስያዊ ለውጢ እንቃለስ ዘሎና ነቲ ስርዓት ንምልጋስ፡ ነቲ ዘሎዎ ህዝባዊ
ደገፍ ከነሕድጎ የድልየና ማለት’ዩ። እዚ ከኣ፡ ብንጹር ዕላማን ስትራተጂን፡ ውሕሉል መንገዲ ኣተሓሕዛን ንደገፍቲ ስርዓት
ህግደፍ ኣብ ጎኒ ፍትሒ ኮይኖም ክቃለሱ ጻዕርታት ምክያድ ሓደ ካብ’ቲ ቀንዲ ስትራተጂን መንገዲ ዓወትን ስለዝኾነ
ክንሰርሓሉ ዝግበኣና ስራሕ’ዩ።
ማሕበር ኤርትራውያን ንፍትሒ ይኹን፡ ኩለን ኣብ ከተማታት ቆይመን ዘሎዋ ህዝባውያን ምንቅስቓሳት እቲ ቅድመተደላይነት ናይ ዓወት ኩሉ ንለውጢ ዝብህግ ሓይልታትን ህዝብን ሓቢሩ ብናይ ሓባር ዕላማን ስትራተጂን በብ’ቲ ዝነብረሉ
ቦታታት ተጠርኒፉ ምስ ዝቃለስ ኢዩ ዝብል እምነት ኣሎዎ። ኣብ ህዝባዊ ጥርናፈ ንክትበጽሕ ከኣ ኣቐዲምካ ህዝባዊ
ምልዕዓላትን ጎስጓስን ከተካይድ የድሊ። ኣብ ዝካየድ ጎስጓሳት ንህዝባዊ ምልዕዓል ሰባት ክትጸሉን ከተዕግብን ከኣ ንጹር
ዕላማን ስትራተጂን ህዝቢ ብዝርደኦ መልክዕ ከተቕርቦን፡ ነቲ ሓሳብ ዝጉስጉሱ ሰባት ነቲ ዝብልዎ ብዕግበት፡ ህዝቢ
ከረደኡን ኣብነታዊ ተራኦም ከበርክቱን ይግባእ። እዚ ከኣ ብኣፍ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ህዝቢ ዝዘርእዎ ሓሳብ ብግብሪ
እውን ከሰንይዎ የድሊ ማለት’ዩ።
እቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ስለዝኾነ፡ እቶም ኣብ ህዝባዊ ጎስጓስን ምልዕዓልን ዝሳተፉ ደለይቲ ፍትሒ
ንገዛእ ርእሶም ዲሞክራስያዊ ባህርይን፡ ንፍልልያት ኣኽበርትን ተጻወርትን ክኾኑ ይግባእ። ህዝባዊ ዕላማ ንምዕዋት፡ ካብ
ጽልእን ቅርሕንትን ነብስኻ ሓራ ገይርካ ኣብ እትኣምነሉ መትከላዊ ዕላማ ምጽናዕ ናይ ተቓላሳይ ዲሞክራስያዊ ባህሊ
ምዝውታር፡ ህዝቢ ንክስዕበካን እምነት ከሕድረልካን ይኽእል። በዚ ውሕሉል ኣተሓሕዛ’ዚ ከኣ ህዝቢ ንክጥርነፍን
ተጠርኒፉ እቲ ናይ ገዝእ ርእሱ ዋኒን ባዕሉ ክተሓሓዞ ይኽእል። እቲ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ፡ ሃገር ለኸ ሽግር ስለዝኾነ፡ እቲ
ኣጠራንፋና ከኣ ሃገር ለኸ ክኸውን የድልዮ ማለት’ዩ። ስለዚ፡ ኣጠራናፍና ንኹሎም ዜጋታት ብዘይ ኣፈላላይ ዓዳምን፡ ናይ
ወገን መረጼን ኣልጊስና ንህዝብና ብሓበራ ኣብ ቃልሲ ክዋሳእ ሃገራዊ ኣተሓሕዛን ኣጠራንፋን ክህሉዎና የድሊ።
ዝተወሃሃደ ህዝባዊ ጥርናፈ፡ ንመለኽቲ ጉጅለ ህግደፍ ዕራቖቶም ስለዘውጽኦም፡ መለኽቲ ብዘይ ህዝባዊ ደገፍ ንሓጺር ግዜ
እውን ይኹን ጠጠው ክብሉ ኣይክእሉን ኢዮም። እቲ ኣብ ዲያስፖራ እነካይዶ ህዝባዊ ጥራናፈ፡ ኣብ መንጎ ደገን ውሽጢ
ሃገርን ድልድል፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ፍናንን ሞራልን ህዝቢ ንለውጢ ሓፍ የብል። ነቲ ካብ ህዝቢ ዝተነጸለ ስርዓት ከኣ፡
ህዝቢ ብህዝባዊ ማዕበል ኣቢሉ ቀልጢፉ ከልግሶ ይኽእል። እዚ ከኣ ዝመላላእን ዝተወሃሃደን ስራሕ ናይ ደገን ውሽጥን
ከምዘድሊ ዝከሓድ ኣይኮነን። እቶም ንዓዲ ዝመላለሱ ኤርትራውያን እውን፡ ኣብ’ቲ መስርሕ ናይ ለውጢ ዓቢ እጃም
ከበርክቱ ይኽእሉ።
ናብ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ናይ ለውጢ ሃዋህው ንምብጻሕ ኣብ ቅድሜና ብዙሕ ስራሕ ይጽበያና ኣሎ። እቲ ስራሕ
ንውሑዳት ሰባት፡ ንውሑዳት ከተማታትን (ቦታታት)፡ ዝምልከት ጥራሕ ኣይኮነን። ቅልጡፍ ዘተኣማምን ዲሞክራስያዊ
ለውጢ ንምርግጋጽ ኩሉ ህዝብና ኣብ ዘዝርከቡሉ ቦታታት ብዘይ ውዓል ሕደር ክጥረነፉን ነቲ ኣደራዕ ኣብ ውሽጢ ሃገር
ዘሎ ህዝብና ከናግፉ ደጊምና ንጽውዕ።
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