
ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ 

መልእኽቲ ደገፍ 

ንህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል 

 

ምእንቲ ነጻነት ኤርትራን ሓርነት ህዝባን ዝተኽፈለን ዝኽፈል ዘሎ መስዋእትን ኣብ እንዝክረሉን እነኽብረሉን ወርሒ 

ሰነ፣ ሃለዋትን ኩነታትን ሃገርና ኤርትራን ሰፊሕ ህዝባን ብዕምቆት ክንግምግምን፣ ኣብ ዝተጓዓዝናዮ ናይ ቃልሲ 

መድረኻት ዘረጋገጽናዮ ውጽኢት ዓቂብና፣ ዘይተረጋገጸ ህያው ዕላማታት ሃገርናን ህዝብናን  ብዕቱብ ንምዕዋት 

መብጻዓና ክነሐድስን ይጠልበና ኣሎ።  

ዝተኸፍለ ከቢድ መስዋእቲ  ብዝተፈለለየ መልክዑ ይግለጽ እኳ እንተሎ፣ ብስንኪ ጸረ-ህዝቢን ጸረ-ልዑላውነትን 

ዝኾነ ጉጅለ፣ ብዝተማለአ መልክዑ ገና ኣይቀረበን እንተ ተባህለ ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ኣይኮነን። መስዋእቲ ጀጋኑ 

ሓርበኛታት ኤርትራ ኣብ ፖለቲካውን ብረታውን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ መስዋእቲ ጀጋኑ ዕጡቓት ተጋደልትን 

ተጋዳላይ ህዝብን፣ መስዋእቲ ኣዴታትን ኣቦታትን፣ መስዋእቲ መንእሰያትን ምሁራትን፣ ኣብ ቅድመ ግምባር 

ዝተሰውኡ፣ ብመቕዘፍቲ ህልቀታዊ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተሰውኡ፣ ብኢድ እቲ ዓማጺ መሪሕነታዊ ጉጅለታት ሰውራ 

ብዘይፍትሒ ዝተሰውኡ ጀጋኑ ተጋደልቲ ደቂ ህዝብን ተደሚሩ፡ ሃገራዊ ነጻነት ኣረጋጊጹ።  ሃገራዊ ነጻነትን 

ልዑላውነትን ብምርግጋጹ፣ እቲ ተነፊጉና ዝነበረ ሃገራዊ መንነትን ዜግነትን ተጎናጺፍና።  ይኹን እምበር፣ ህዝቢ 

ኤርትራ  ሃገራዊ ነጻነቱን ሃገራዊ ልዑላውነቱን ከረጋግጽ በቒዑ ክነሱ፡ ግዙእ ናይ ጸረ-ህዝቢ  ምልካዊ ጉጅለ ክኽወን 

ተገዲዱ።   

እቲ ጸረ-ህዝቢን ጸረ-ልዑላውነትን ዝኾነ ጉጅለ፡ ንዝሓለፈ 29 ናይ ነጸነት ዓመታት፡ ናብ ሕሱም  ባርነትን ጸልማት  

መግዛእትን ቀይሩ፣  ነቲ ከቢድ መስዋእቲ ዝተኸፍሎ ነጻነትን ልዑላውነትን ሃገር፡ ናብ ሓደጋ ኣሳጢሕዎ ይርከብ። እቲ 

ኣብ መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ዝተኽፈለ መስዋእቲ ከይኣክል፣ ሓድሽ ዘቤታዊ መግዛእቲ ተተኺሉ፡ ህዝብና ግዳይ ናይ 

ግዱድ ኣገልግሎትን ባርነትን፣ ማእሰርትን መጭወይትን፣ ከምኡ`ውን ምቕንጻልን፣ ኮይኑ ይርከብ። ኩሉ ፖለቲካዊን 

ቁጠባውን ሂወትን ሃገራዊ ዓቕምታትን፡ ተገቢቱን ተረሚሱን ናብ ኣዝዩ ዝተሓተ ባይታ ወሪዱ፣ ንህዝብና ብሓፈሻ፡ 

ንመንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ናብ  ኣዝዩ ሕሱም ስደትን ከርተትን ኣሳጢሑዎም ኣሎ።  

እቲ ብኸቢድ መስዋእቲ ሃገራዊ መንነቱን ሃገራዊ ዜግነቱን ዘረጋገጸ ሰፊሕ ህዝቢ ኤርትራ፣ ሃገራዊ ነጻነቱ ብምዕቃብ 

ምሉእ ሓርነትን ማዕርነትን መላእ ዜጋታት ኤርትራን፣ ልዑላውነት ህዝብን፣ ልዕልና ሕግን፣ ዲሞክራስያዊ ቅዋማዊ 

ስርዓትን  ንምርግጋጽ፡ ኣብ ሰፊሕ ሃገራውን ህዝባዊን ቃልሲ ይርከብ።  ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ፣ ንሽርሕታትን 

ተንኮላትን ጸረ-ህዝቢን ጸረ-ልዑላውነትን ዝኾነ ጉጅለ ንምስዓርን፣ ንምውጋድን - ይ ኣ ክ ል  ሕ ሱ ም  ም ል ካ ዊ  

ጭ ኮ ና ን   ባ ር ነ ት ን!  -  ይ ኣ ክ ል   ም ፍ ል ላ ይ!   -  ይ ኣ ክ ል   ስ ቕ ታ!  -  ኢሉ፡ ብነድሪ ካብ ጻት ናብ 

ጻት ተላዒሉ ኣሎ። እዚ ብነድሪ ዝተላዕለ ህዝባዊ ቃልሲ፣ ብጽፉፍ ተወዲቡ፣ ካብ  ከተማዊ ህዝባዊ ባይቶ  ናብ 

ሃገራዊ ባይቶ ይኣክልን፡ ዓለምለኻዊ ህዝባዊ ባይቶ ኤርትራውያን ብምፍጣር ፣ ብስሙርን ድልዱልን ሃገራዊን 

ህዝባዊን ቃልሲ ፣ ምልክን ምልካውነትን ባርነትን ከውግድን፣ ጽፉፍ ዲሞክራስያዊ ምስግጋር ከዕውትን ይቃለስ 

ኣሎ። 

እዚ ሰፊሕን ተባዕን ንኹሎም ኤርትራውያን ብማዕረ ዝጥርንፍን ዝሓቁፍን ህዝባዊ ቃልሲ፣ ኣብ ልዕሊ ጸረ-ህዝቢ 

ምልካዊ ጉጅለ ዓቢ ራዕዲ ከእቱ እንከሎ፣ ነቲ ኣብ ትሕቲ ጭኮና ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝደሃኽ ዘሎ ህዝብናን ፣ ነቶም 

https://snitna.com/articles/Enhanced-ID-SR-on-Human-Rights-in-Eritrea-28th-Meeting-40th-Regular-Session-Human-Rights-Council-11-Mar-2019.php
http://www.snitna.com/articles/Yiakl.php
http://www.snitna.com/articles/Yiakl.php


ኣብ ውሽጢ ሃገር ከይተሓለሉ ንኹሉ ኣደራዕ ተጻዊሮም ሃገሮም ንምድሓን ዝቃለሱ ተባዓት ተቓለስቲን ከኣ፡  ዓቢ 

ተስፋን ሞራልን ፈጢሩሎም ይርከብ።   በዚ ድማ፡  ይኣክል ኣብ ዲያስፖራ ፣ ፈንቅል ኣብ ውሽጢ ኢርትራ፣ ንኹሉ 

ተቓላሳይ  ዓቕምታትን ኣካላትን ሃገርናን ህዝብናን ብምስማር፡  ዕቱብ ዝተዋሃሃደ ህዝባዊ ቃልሲ ከካይዱን ፣ ሕሱም 

ዘቤታዊ ባርነታዊ ምልካዊ መግዛእቲ ከውግዱን፣ ሃገራዊ ልዑላውነት ብምዕቃብ ጽፉፍ ዲሞክራስያዊ ምስግጋር 

ከዐውቱን፡ ይጽዕቱ ኣለዉ።  

ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፣ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት፡ ካብ ከተማዊ ባይቶ፡ ናብ ሃገራዊ ባይቶን ዓለምለኻዊ 

ይኣክልን ምስግጋሩ፡ ውጽኢት ናይ ብዙሓት ህርኩታት ዜጋታት ተቓልስቲ እዩ። ካብ ተመኩሮኡ እናተማህረን፣ 

ንሕጽረታቱ እናገምገመ ፣  ሰፊሕ ልዝብ ናይ ዜጋታት ብደረጃ ከተማን ብደረጃ ሃገርን ዝተኻየደሉ ዝተጸንዐ ዓንዲ 

ሕጊን ናይ ጥርናፈ ሰነዳትን ብምድላው፣ ሕጋዊ ተሓታትነት ዘለዎ ኣሰራርሓ ከተኣታቱን፡  ብዓለምለኸ ደረጃ 

ንምጥርናፍ ዘኽእሎ ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ተጸሚዱ ይሰርሕ ኣሎ።  ነዚ ሓድሽ ሓደገኛ ዝኾነ ለበዳ ቫይረስ 

ዝምልከት፡  ምስ ተመሳሳሊ ጻዕሪ ዝገብሩ ኤርትራዊ ናይ ግብረሰናይ ትካላት ፡ ዓለምለኻዊ ጻዕሪ ኣብ ምክያድ 

ይርከብ።  ብዝጸፈፈን ዝተማለአን ኣገባብ፣ ቃልሱ ንምዕዋት ምድላዋት ይገብር ብምህላዉ ዓቢ ክብርን ምስጋናን 

ምትብባዕን ዝግብኦ ጻዕሪ እዩ።    

እዚ  ክቡር ሃገራዊን ህዝባዊን  ጻዕሪ  ብህጹጽ ድሕነት ሃገርን ህዝብን ንኸዐውት  ናይ ነብሲ ውከፍ ኤርትራዊ/ት ዜጋ 

ተራ እንታይ እዩ? ዝብል ዓቢ ሕቶ ብግቡእ ክምለሰ ይግባእ። ኩሎም  ንፍትሒ ዝቃለሱ ኤርትራውያን ብሓባር 

ዝሃንጽዎን ዝውንንዎን ህዝባዊን ሃገራውን ምንቅስቓስ ንምዕዋት፣ ንጡፍ ተሳትፎን ኣበርክቶን ኩሎም ደለይቲ 

ፍትሒ ወሳኒ ምዃኑ ብሩህ እዩ።  ሓምሳ ለሚን ንሓደ ሰብ ሸኽሙ፣ ንሓምሳ ሰባት ግን ጌጾም እዩ ከም 

ዝበሃል፣  እዚ ዓቢ ውራይ ምልጋስ ምልካዊ ስርዓትን ምድሓን ሃገርን ህዝብን፣ ናይ መላእ ደለይቲን ተቓለስትን 

ንፍትሒ፡ ውራይ እዩ።   ስለዝኾነ ከእ፣ እቶም ሓርነትና ተነፊጉ ኣብ ባርነት እንነብር ዘሎና ዜጋታት፣ ኣብቲ ምእንቲ 

ፍትሒ ሓርነትን ማዕርነትን እነካይዶ ቃልሲ፣ ኣሰራርሓና ክጸፍፍን  ዓወቱ ክሳለጥን እንተኾይኑ፣ ጻዕርታትና ኣስሚርና  

ምስራሕ፡ እቲ ዝሰለጠን ዝጸፈፈን ኣገባብ እዩ።  

እዚ ሓቂ እዚ ከም ጸሓይ ቅትሪ ብሩህ እናሃለወ እንከሎ፣ ኣብ ምህናጽ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ምድንጓይ ማለት ንስርዓት 

ምልኪ ዕምሩ ምንዋሕ ጥራሕ ምዃኑ ክበርሃልና ኣገዳሲ እዩ።  ንህዝባዊ ምንቅስቓስ ከይፍጠር ዝዓናቕፍ 

ምኽንያታት ብብቕዓት ገጢምናን ፈቲሕናን፡ ምስ ግዜ ክንቀዳደምን ሃገርናን ህዝብናን ከነድሕንን፡ ብንቕሓት 

ክንሳተፍ ኣሎና።  ገለ ካብቶም ብድሆታት፦ 

- ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፣ ንምልካዊ ስርዓት ዓቢ ስግኣት ፈጢሩሉ ይርከብ።  ስለዝኾነ፡ ምልካዊ 

ጉጅለ፣ ብኹሉ ናይ ሓሶትን ምድንጋርን መሳርሒታቱ፣ ካብ ምብጋሱ ኣትሒዙ ከጸልሞን፣ ኣብ ህዝቢ 

ምጥርጣራት ክፈጥርን፡ ዘየገላበጦ እምኒ የለን። እቲ ዓምጣሪ ምልካዊ ጸረ-ህዝቢ  ጉጅለ፡ ኣብ 

ፍልልይናን ኣብ ምብትታንናን ስለ ዝሃጥርን ዝነብርን፣ ንኹሉ ሽርሕታቱን ምድንጋራቱን ብብቕዓት 

ምግጣምን ምስዓርን ይግባእ። 

 

- ፖለቲካዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፣ ንስልጣን ዘይወዳደር፡ እንታይ ድኣ፡ ጸረ-ህዝቢን ጸረ-

ልዑላውነትን ዝኾነ ጉጅለ ካብ ሃገርና ንምእላይን፡ ሃገርን ህዝብን ከኣ ንምድሓንን፡ ከምኡ`ውን ጽፉፍ 

ዲሞክራስያዊ ምስግጋር ኣብ ኤርትራ ንምዕዋትን፡ እጃሙ ከበርክት፡ ዓቕምታቱ ወዲቡ ዝኸይድ ዘሎ 

ህዝባዊ ቃልሲ ኢዩ። ምንጪ ስልጣን ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኢዩ። ናይ ኣብዝሓ ሰልፍታት ዘፍቅድ ሰላማዊ 

ቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ምስ ተሃንጸ፣  ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ናይ ስልጣን 

ውድድር፡ ዕድል ከምዝኸፍት ንኹሉ ርዱእ ኢዩ። ኣገዳስነት ፖለቲካዊ ሰልፍታትን በርጌሳዊ ማሕበራትን 

ኣብ መጻኢት ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ፡ ኣዝዩ ልዑል ኢዩ። ይኹን እምበር፡ ኣብዚ መድርኽ`ዚ፡ ኩሉ 

https://youtu.be/MnifRoMNX3s
https://youtu.be/MnifRoMNX3s


ሃገራዊ ዓቕሚ፡ ፍልልያቱ ኣወጊዱ፡ ናብ ሓደ ሃገራዊን ህዝባዊን ጥርናፈ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኢዩ 

ክጥምት ዘለዎ። ኣብ ሰልፋዊ ፖለቲካዊ ቁርቁስ፡ ተጸሚድና፡ ነቲ ዘሎና ወርቃዊ ዕድል ከምልጠና ባይታ 

ክንፈጥረሉ ኣይግባእን። 

 

 

እዚ መድረኽ እዚ ፡ መድርኽ ምእላይ ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ካብ ሃገርና ኢዩ። ስለዝኾነ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን 

ንኹሎም ሃገራዊ ናይ ለውጢ ሓይልታትን፡ ብማዕረ ዝምልከት ዕማም ኢዩ። ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፡ ንኹሉ 

ውዱብን ዘይውዱብን ኤርትራዊ፡ ከም ኤርትራዊ ዜጋ፡ ባይቶኡ ተኺሉ፡ ብጉዳይ ሃገሩ ክዝቲን ክሰርሕን፡ መንገዲ 

ዝኸፍት ስለዝኾነ፡ ናይ መላእ ኤርትራውያን  -  ሓቛፊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኢዩ። ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ድማ 

ክጽምበርዎን ከሐይልዎን ይግባእ።   ሕብረት ናይ ኩሎም  ዜጋታት ዘረጋገጸ ህዝቢ ዝማእከሉ ቃልሲ፣  ኣብ ምድሓን 

ሃገርን ህዝብን እቲ ቀዳማይን ዝሰለጠን ስትራተጂ ናይ ዓወት ኢዩ። ስለዝኾነ፡ ኩሎም ተቓለስቲ ንፍትሒ፦ 

መንእሰያት፡ ደቀኣንስትዮ፣ ዓበይቲ፣ ምሁራት፡ ምኩራትን፡  ኣባላት ናይ ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን  

ብሓባር፡ ንህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፡ ክሃንጽዎ ይግባእ። 

ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፡ ኣብ ጸረ-ህዝቢ ምልካዊ ጉጅለ ራዕዲ ብምፍጣር፣ ኣብ ዓለምለኻዊ መድረኻት ከም  

ዕቱብ ሓይሊ ናይ ለውጢ ተፈላጥነት እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ።  ካብ ህዝቢ፡ ብህዝቢ፡ ናብ ህዝቢ፡ ዝቖመ ህዝባዊ 

ምንቅስቓስ ይኣክል፣ ድሕሪ ነዊሕ ከርተትን ምልካዊ ጭኮናን፣  ተስፋን ሞራልን ዜጋታት ኤርትራ፡ ኣበራቢሩ ኣሎ።  

እተን  ተባዓት ጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ተቓልስቲ ንፍትሒ  - ካብ `ይኣክል`  ናብ  `ይከኣል` - ክነሰጋግሮ 

ኢና ኢለን፣ ኣብ ምዕዋቱ፣ ብዕቱብ ክቃለሳ ምውሳነንን ይቃለስ ምህላወንን፣ መርኣያ ናይ ሓይሊ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ።  

ብተማሳሳሊ ላዕለዎት ምሁራትን ሞያውያንን ኤርትራውያን፡ ንጸረ ህዝቢ ምልካዊ ጉጅለ ዘርዓደ - ማኒፈስቶ 

2020 - ብምውጻእ፣ ኣብ ምድሓን ሃገሮምን ህዝቦምን፡  ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ትካላዊ ኣሰራርሓ፡ ምሁራዊ 

ግዲኦም ክጻወቱ ምውሳኖም፡ ዓቢ ብስራት ንፍትሓዊ ህዝባዊ ቃልስና እዩ።  

ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፡ ንዘጋጥምዎ ብድሆታት ብብቕዓት ንምግጣም፣  ኣዋህሊሉዎ ዘሎ ሰፊሕ ዓቕምታትን 

ብቕዓታትን ብተደራራቢ ኣኻዕቢቱ ከሰርሕን፣ ሓያልን ድኹምን ጎድንታቱ ብዕቱብ መዚኑ ድኽመታቱ ክኣሊን፣ 

ንዘለዎ ዕድላትን ጸጋታትን ብብቕዓት ክጥቀምን፣ ኣብ ድልዱል ባይታ ረጊጽ ምህላው ዓቢ ብስራት እዩ። 

ዓለምለኻዊ ተበግሶ ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ፣ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 

ዘመዝገቦ ህዝባዊን ሃገራውን ኣበርክቶ እናኣሞጎሰ፣  ኩሎም ኤርትራውያን ተቓልስቲ ንፍትሒ፡ ሲቪክ ይኹኑ 

ፖለቲካዊ ውዳባትን ኣካላትን፣ ንሓባራዊ ህዝባዊ ትካል  ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፡ ንምድልዳልን ንምዕዋትን፡ 

እጃሞም ክገብሩ ይምሕጸን።  

እቲ ብህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክልን ፈንቅልን ናይ ዓወት ተስፋ ዝረኸበ ተባዕ ተቓላሳይ ህዝብና ድማ፣ ምልካዊ 

ባርነታዊ መግዛእቲ ብህጹጽ ንምውጋድ፣ ነቲ ባዕሉ ዝውንኖ ናይ ከተምኡ ህዝባዊ ባይቶታት ከደልድልን ፣ ወከልቱ 

ብምምራጽ፣ ሃገራውን ዓለምለኻውን ባይቶ ኤርትራውያን ንምቛም፡ ብንጡፍ ክዋሳእን ንጽውዕ።  እተን ብሃገር 

ደረጃ ህዝባዊ ባይቶ ኣብ ምቛም ዘለዋን ገና ዘየቖማን ሃገራት፣ ንምድሓን ሃገርን ህዝብን ባይቶታተን ኣብ ምቛም 

ክቀላጠፋ ነማሕጽን።   እቲ ይኣክል! ኢሉ ብነድሪ ዝተላዕለ፡ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ተቓላሳይ  ኤርትራዊ/ት፣  

ስሙር ድምጽን ቅልጽምን ይኣክል ፈጢሩ፡ ምስ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ፈንቅል ብሓባር፡ ምልካዊ ስርዓት ብምልጋስ 

ሃገሩን ህዝቡን ከድሕንን፣ ጽፉፍ ዲሞክራስያዊ ምስግጋር ከዐውትን ኢደይ ኢድካ ክብል ንጽውዕ። 

 

https://snitna.com/articles/Eritrean-Women-Conference-Washington-DC-Press-Release-Feb-2020.php
https://snitna.com/articles/0804EE20-06MM_The-2020-Manifesto-of-Eritrean-Scholars-and-Professionals-in-the-Diaspora.pdf
https://snitna.com/articles/0804EE20-06MM_The-2020-Manifesto-of-Eritrean-Scholars-and-Professionals-in-the-Diaspora.pdf


 

 

 

ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክልን  ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝብናን ይዓምብብ! 

ውድቀት ንምልካዊ ማፍያዊ ጉጅለ! 

ልዑላዊት ኤርትራ ንዘለኣለም ትንበር! 

ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉኣትና! 

 

 

ዓለምለኻዊ ተበግሶ ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ 
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