ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ
ጋዘጣዊ መግለጺ
ደገፍ ንህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክልን
ንልዝብ ኤርትራዊያን ንፍትሒ ሜኔሶታን
እነሆ ኣረጊት ክፍለ-ዘመን ዓመትን ተፋኒና ሓድሽ ዓመትን ክፍለ-ዘመን ተቐቢልና፡ ከም ልምዲ ድማ ኣብ ሓድሽ
ክፍሊ-ዘመን ወዲ ሰብ ህያብ ይቅያይር፡ ኣረጊት ወልፍታት ኣፍንዩ ወዲ ሰብ ሓድሽ ስብእና ክህልዎ መብጻዓ ይኣቱ፡
ዝገሸ መረበቱ ዝምለሰሉ፡ ዝተቐያየመ ዝዕረቐሉ፡ ዝበደለ ዝክሕሰሉ፡ "ገዓት እንጣጢዕ ውጻእ፡ ገዓት ጠስሚ እቶ"
ተባሂሉ ዝዝየመሉ ዘመን ሽሻይ እዩ ነቲ ካልእ ዓለም።
ንዓና ኤርትራውያን ግና ኾርቶ ገምጠል ኾይኑ ጉዳይና ጉዳይ ኤርትራውያን ፡ ኣብዚ ዝሐለፈ ዕስራ ዓመት ስቓይና
ዛይዱ ስደትና በዚሑ ክንሱ፣ ምስ ሓድሽ መድረኽ ፓሎቲካ ኢትዮጵያ ኣብ “ናይ ሰላም ስምምዕ” ኣብ ትሕቲ ዝብል
ሓድሽ ናይ ሽርሒን ሽሕጣንን ናይ ጭቆና ኣርዑት ተቖሪኖም ኣለዉ። ባርባራዊ ፖሊሲታት ስርዓት ኢሳያስ ንሃገርናን
ህዝብናን ዓፊኑ የሳቕዮም ኣሎ። ብዊንታ ውልቀ-መላኺ ትመሓደር ዘላ ሃገርና ካብ “ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት” ናብ
“ሰላምና መደመር” ዝተሰየመ ስዉር ውጥን ምሻጥ ሃገር ተጸሚዱ ይርከብ። እዚ ውልቀ-ምልካዊ ስርዓት እቲ ክቡር
ዋጋ ከፊልና ዘረጋገጽናዮ ልኡላውነትና ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ ንህዝብና ከጽንት ይጽዕት ኣሎ። ነዚ ጠላም ጭቋኒ ውልቀምልካዊ ስርዓት ካብ ሱሩ ንምቡርቋቕን ልኡላውነት ሃገሮም ንምዕቃብን ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብፍላይ
ድማ መንእሰያት “ይኣክል/ኪፋያ” ኢሎም ተላዒሎም ኣለዉ።
ዓመተ 2019 ዝናኣድ ምዕባለ ኣብ ቃልሲ ንምድሓን ሃገር፡ ንሓርነትን ፍርሕን ዝተጎናጸፍናላ ዓመት እያ። ዲያስፖራ
ኤርትራ ነዚ ውልቀ-ምልካዊ ስርዓት ንምውጋድን ልኡላዊት ኤርትራ ናብ ቅዋማዊን ዲሞክራስያዊን ምሕደራ
ንምስግጋርን ብዉዕዉዕ ስምዒትን ብተገዳስነትን ይንቀሳቐሱ ኣለዉ። ናይ ዲያስፖራ ኤርትራ ናይ ይኣክል ህዝባዊ
ምንቅስቓስን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ምንቅስቓስ ፈንቅልን ንኣብ ውሽጢ ዓዲን ወጻኢን ናይ ዘለዉ ኤርትራውያን
ናይ ቃልሲ ወኒ ብምብርባር ንናይ ተቓውሞ ምንቅስቓሳት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣሰጋጊሮሞ ይርከቡ።

ምንቅስቓስ ይእክል ካብ መድረክ ናብ መድረክ እንዳተሰጋገረ ካብ ወልቐ ሰብ ድምጺ ናብ ከተማ ሃገር
እንዳዓዃኸ፣ ሽራሕታት ትጻባእቱ እንዳፍሸለ፡ ተበለጽቲን ተጻይ እንዳኣለየ ድልዱል መሰረት ሒዙ ብነብሱ
ተኣማሚኑ ደው ክብል ክኡሉ ኣሎ። ክብርታት ቓልሲ ህዝቡ ዘኽብር፡ ዋጋ መስዋእቲ ዝፈልጥ፡ ትርግታ ልቢ
ሓፍሽ ዝሰምዕ፡ ኣዛዚ ዘይኮኑ እሙናት ተለኣኣኽቲ ከፍሪ በቒዑ። እነሆ መንእሰያትና መራሕትን መማሃራን
ኮይኖም ካብ ይኣክል ተወሊዶም መድሕን ሃገር መጺኦምልና። ብርግጽ ተስፋ ዝህብ ዓቢ መድረኽ ቃልሲ
በጺሕና። ከም ኣቦና ወልድኣብ ወልደማርያም "እዛ ሃገር ፈጣሪ ዘውዱ ኣምቢሩላ እዩ እሞ፡ ዝትንክፋ
ወይልኡ" ዝበልዎ ፣እነሆ ሓድሽ ወለዶ ሃገሩ ከድሕን ተላዒሉ።
ዛጊት ብውሕሉል ዲሞክራሳዊ ኣገባብ ባቶታት/ጽላል ዓባይ ብርጣንያ፡ ካናዳ፡ ኣሜሪካ፡ ሽወደን፡ ዴንማርክን
ካልኦት ሃገራት ኣውራጳን ከቕውም በቒዑ።
ነዚ ኣጽናቲ ስርዓት ኢሰያስን ጉጅልኡን ራዕዲ ዝኾነ፡ ንውጽዕ ህዝቢ ድማ ተስፋ ዝኾነ ቃልሲ ህዝቢ ተወሊዱ
ዓኹኹ። ግና ኩሉ ጊዜ ቅዱስ ዕላማ ቡዱሆታት ከጋጥሞ ናይ ግድን ስለዝኾነ፣ ገሊኡ እኹል ተመኩሮ
ዘይምህላው ዘበጎሶ ጉድለት ፣ እቲ ዝበዝሕ ግና ሽርሕታት ጸላእቲ እዩ። ግን እነሆ ይኣክል ሰዊዱ፡ መድረኽ

ቅልዋላው ሰጊሩ ኣብ ተዛማዲ መድረኽ ግጥም በጺሑ። ነቶም ጉልበቶም፡ ጊዜኦም፡ ገንዘቦም፡ በልሕ
ኣእሙሮኦም፡ ክብረቶም ዝሰውኡ ምእንቲ እዚ ውጽዕ ህዝቢ፡ ምስጋና ይግበኦም። እቶም ዝጸዓቱ ክቕጽሉ፡
እቶም ዝላኣሙ ክጽዕቱ ድማ ዓለምለኻዊ ተበጉሶ በዚ ኣጋጣሚ ይጽውዕ።
እነሆ ባይቶታት ይኣክል መቓለሲ ስትራተጂ ንድፊ ወቒሩ፡ መቐየዲ ልጓም ዓንዲ ሕግታቱ ኣጽዲቑ። ዝተርፎ
ስራሕ ካብ ሕጂ ዝዓበየ ጥምጥም ንመሰልካ ምምላስ እዩ። እዛ ሃገር መግዛእታዊ ዶባት ዘይኮነ፡ ብደምን
ኣዕጽምቲ ስውኣት ዝተነድቀት ሃገር፡ መሬትና ቅዱስ መሬት ስውኣት፣ ጫማኻ ኣውጺእካ ዝርገጽ ሃገር እያ
ዘላትና። እዚ ዝተረደኤ "ይኣክላዊ" ካብ ውልቁ ነብሱ ሰሪዑ፡ ጥርናፌኡ ልክዕ ከም ቀደም ክሳብ ዓለምለኻዊ
ቅርጺ ክፈጥር እነሆ ተበጊሱ። ኤርትራዊ ሓድነት ሕላገቱ፡ ሕብረቢሄሩ መልክዕ ቀለሙ ወሲዱ፡ ዘመን ነታጉ
ቀቢርካ ትንፍስ ምሕላፍ ዘይኮነ፡ ዘመን ቴክኖሎጂ ብልሒ ሓንጎል ተጣቒምካ፡ ብውሑድ ክሳራ ዕምሪ
ኣጽናቲ ስርዓት ከሕጽር ዓጢቑ ተበጊሱ እነሆ፡ እንቛዕ ኣብዚ ኣብጻሓና ይብል ዓለምለካዊ ተበጉሶ።
ስለዚ ዓምለኻዊ ተበጉሶ በቲ ናይ ጥንቲ ሰረተ እምነት ባይቶ ዓዲ ኣቦታትና ተመርኩሱ፡ ሃብታም ተሞኩሮ
ሰውራና ምንቓሕ፡ ምውዳብ፡ ምብጋስ ዝብል መንፈስ ኣብ ለልብና ጽሒፍና፣ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ
ንኽቃለስ ክውስን፣ ምውሳን ጥራይ ዘይኮነ ክውፈ ፣ ምውፋይ ጥራይ ዘይኮነ፣ ፡ ንጸላኢ ብብልሓት
ክንገጥሞን፣ ሃገርናን ህዝብናን ንምድሓን ነዚ በዳሂ መድረኽ ክንገጥሞ ንጽውዕ። እዋኑ እዋን ኣፈርክቡ
ስለዝኾነ፡ እተን ክሳብ ሕጂ ባይቶ ከተማ ዘይመስረታ ድማ ክቀላጠፋ ንጽውዕ።
ነዚ እዋናውን ኣገዳስን መድረክ ልዝብ ንዕርቂ ኮንፈረንስ ዝጸዋዕኩም፣ ንኹሉ ዜጋን ባዓል ብርኪን ኣብ ናይ
ለውጢ መኣዲ ንምዕዳም ዝጸዓትኩሞ TempoAfric- መኣዲ-ዘተ ሜኖሶታ ኣገናዕ ንብል ። እቲ ካብቲ
ኮንፈረንስ ዝተውልደ - ልዝብ ኤርትራውያን ንፍትሒ ሚነሶታ ኣብ ዕቱብ ስራሕ ተጸሚዱ ይቕጽል ኣሎ።
ልዝብ ኤርትራውያን ንፍትሒ ሚነሶታ ንኹሎም ተቓለስቲ ንፍትሒ ፖለቲካዊ ውድባትን፣ ሲቪክ
ማሕበራትን፣ ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን፣ ናይ ሞያ ማሕበራትን ክፉት ስለዝኾነ፣ ዕድመታት ልኢኹ እሎ።
ኣብ እቲ ተመዲቡ ዘሎ ናይ ልዝብ ኮንፈረንስ (Zoom meeting) ኩሎም ሰብ ብርኪ ንዲሞክራሳዊ ለውጢ
ዝጽዕቱ ተቓልስቲ ንፍትሒ ክሳተፍዎን ፡ ኣብ ሓባራዊ ስምምዕ ብምብጻሕ ኩሎ ዓቕምታት ደምበ ፍትሒ
ብድልዱል ስምረት ኣንጻር ኣጽናቲ ህዝብናን ኣዕናዊ ሃገርናን ዝኾነ ጸላኢ ክቐንዕን እሞ ሃገርናን ህዝብናን
ከነድሕን ሙሉእ ተስፋ ኣሎና።
ኩሉ ተሳታፋይ ምእንቲ ድሕነት ሃገር ህዝብን ብቅኑዕ ልቢ ክዝቲ፡ ፓለቲካዊ ሃልኪ ኣወጊድና፡ ሃገራዊ
መድሕን ክንከውን፣ ንባርነት ብሓርነት፣ ንጸልማት ብብርሃን፣ ንዓመጽ ብፍትሒ ንምትካእ ፣ ኣብ ሓድሽ
መረድረኽ ሓድሽ ኣገባብ ቃልሲ ሒዝና ክንውጽእ ክንትግብርን ህዝብን ሃገርን ይጽዋዓና ኣሎ።
መርገጽ ዓለምለኻዊ ተበጉሶ
ዝካየድ ልዝብ ብክፉት ልቢ ብቅንዕና ንሓድነትና ዘደልድል - ኤርትራዊ ዝሕላገቱ ኣብ ስምረት ስኒትን
ዝምርኮስ ጽፉፍን ስሉጥን ስትራተጂ ንምስኣልን ንምትግባርን ካብ ካልኦት ኣሕዋትን/ኣሓትን ክንመሃር
ቅሩባት ምዃናን ነረጋግጽ።
ኣብ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ክንዝቲን ኣብ ስምምዕ ክንበጽሕን ምሉእ ተስፋ ኣሎና፦
1. ኣድላይነት ቅቡልነት ዘለዎ ብመላእ ተቓለስቲ ንፍትሒ ዝቐውም ዓለምለኻዊ ወኪል፣

2. ቅቡልነት ዘለዎ ዓለምለኻዊ ወኪል ንምቛም - ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ግዲኡ ክገብር
ይኽእል። ምኽንያቱ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝቐነዐ ኣገባብ ቃልሲ ስለዝኾነ። መድረኽ ብመረድረኽ
ካብ ከተማ ናብ ሃገር ናብ ዓለምለኸ ደረጃ ምስዝጥርነፍ ሓይሊ፡ ንዋይ፡ ሕጋውነት ስለዝህልዎ።
ብሃውሪ ዘይኮነ ፣ ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ንህግደፍ ክገጥሞ ዘኽእል ፣ ኣብ ኩሉ ዓውደ ግጥማቱ
ንፍትሒን ሓርነትን ዲምክራስን እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ እዩ።
3. ኣብ ምቛም ባይቶ ከተማ/ሃገር/ዞባ/ዓለምለኻዊ ጥርናፈ ኣብ ዝምስረተሉ እዋን፣ መራኸቢ ቡዙሃን፡
ብኣካልን ብሞስኾት ዘመን ዝዓደለና ሶሻል ሜድያ ተጠቒሙ ኩሉ ዜጋ ንምስታፍን ኣበርክቶኡ
ከረጋግጽን ምግባር። ኩሉ ውልቀ ሰብ ይኹን ማሕበር ክብጻሕን ክዕደምን ነዛኻክር።
4. ኣብ ኩሉ ዘተታት ይኹን ርክባት ኣብ ደረጃ ከተማ/ሃገር/ዛባ ናይ ኣኼባ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት
ከም ዝካየድ ምግባር።
5. ኣብ እዋን ምምራጽ ወከልቲ፣ ዝካየድ ምርጫ ንብዙሕነትና ማለት ጾታ፣ ዕድመ፣ ብሄር፣ እምነት
ወዘት ዘንጸባርቕ፣ ብቕዓት፣ ተመኩሮ፣ ቅሩብነት፣ ኣፍልጦን ኣብ ጸብጻብ ዘእተወን ክኸውን
ይግባእ። ።
ኩሎም ብልዝብ ኤርትራውያን ንፍትሒ ሚነሶታ ዝተዓደሙ ኣካላት፣ ኣብቲ ብ25 ጥሪ 2020ን
ድሕሪኡን ዝካየድ ቀጻሊ ኣኼባታት ብዕቱብ ካስተፉን፣ ስምረት ኩሎም ተቓልስቲ ንፍትሒ
ብምርግጋጽ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ብንጡፍ ክዋስኡን ምሉእ እምነት ኣሎና።

ዓወት ንኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል
ፍትሒ ይንገስ፡ ምልኺ ይፍረስ
ጥሪ 15, 2020

