
ኢሳይያስ፡ ዕንወት ኤርትራን መቕዘፍቲ 
ዜጋታታን ንምስሳይ ይሸባሸብ  

ዮሓንስ ዘርኣይ 
  

ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮዽያን ኤርትራን ከኣ 
ብፍላይ፣ ቅልውላውን ወጥሪን ዝዓብለሎ ኩነታት ሰፊኑ ይርከብ። ኣብ ኢትዮዽያ 
ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ብሔር ዝሰረቶም ፖለቲካዊ ጉጅለታት፣ ኣብ ውሽጢ ነፍስወከፎም 
ብዘሎ ፍልልያት፡ ኣብ መንጎ ሓድሕዶም ብዘሎ ቅርሕንቲን፡ ምስ ማእከላይ (ፈደራላዊ) 
መንግስቲ ብዘለዎም ናይ ስልጣን ቁርቁስን ምኽንያት ንነዊሕ ግዜ ኣብ ፍሕፍሕን 
ምትፍናንን ከምዝጸንሑ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፉ ቁሩብ ኣዋርሕ ድማ፣ ዘይምቅዳዋት 
በብእዋኑ ናብ ደረጃ ጎነጽ እናዓረጉ ኣብቲ ሃገር ብተደጋጋሚ ጥፍኣት ህይወትን፡ 
ዕንወት ንብረትን ከውርዱ ጸኒሖም። 
  

ንመጻኢ’ውን፣ ኣብ መንጎ ከም ህወሓት (ወያነ) ዝኣመሰላ ዓበይቲ ብሔራዊ/ክልላዊ 
ሓይልታትን ማእከላይ መንግስቲን ዝጸንሑ ምትፍናናት ብዘተን ልዝብን 
እንተዘይተኣልዮም፡ ህላውነት ሃገሮምን ቀጻልነት ሕብረተ-ሰቦምን ዝፈታተን መጠነ-
ሰፊሕን ኣዕናዊን ዕግርግር ከምዝፍጠር ኣየጠራጥርን። ኤርትራ’ውን ከም ጐረቤት ሃገር፡ 
በዚ ኩነታትን ኢሳይያስ ኣብ ኢትዮዽያ ብዝገብሮ ምትእትታውን ምኽንያት ከቢድ 
ጉድኣት ክወርዳ ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ። ነዚ ተኽእሎ’ዚ ንምብርዓን ኤርትራውያን 
ክወስድዎም ዝግብኦም ስጉምትታት ኣብ ምልላይ፣ ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ ልዕሊ ሃገርና 
ዘውረዶም ሕሉፍ ሓደጋታት ምልስ ኢልካ ምርኣይ ሓጋዚ ይኸውን።  
  

ኣረሜናዊ ስርዓትን ዓንዳሪ ኣካይዳኡን 
  

ኤርትራ ናጻ ሃገር ካብ ዝዀነትሉ ዓመት ጀሚራ፣ ብመሰረቱ ሓደ ሰብ ብዝዓብለሎ 
ውጹእ ምልካዊ ስርዓት እያ ክትምራሕ ጸኒሓ። እዚ ስርዓት’ዚ፡ ቅዋምን ልዕልና ሕግን 
ከይነግስ ን29 ዓመታት ዝዓንቀጸ፤ ህልው ሃገራዊ ባይቶ ኣፍሪሱ ንዝሓለፉ 18 ዓመታት 
ብዘይ ሓጋጊ ኣካል ዝገዝኤ፤ ንፈራዲ ኣካል ስልጣኑን ዘይሻራውነቱን ቀንጢጡ ዘማሰነ፤ 
ካብ መፋርቕ 2018 ዓ.ም. ንነጀው ድማ፡ ንዝጸንሐ ስማዊ ካቢኔ-ሚኒስተራት ህጣሙ 
ከምዝጠፍእ ዝገበረ ዘይሕጋዊ ስርዓት እዩ። ነቲ ጨካን መግዛእቱ ጸይሮም ካብ ዘለው 
ኣዕኑድ ሓደ፣ ተቓዊሞምኒ (ወይ ይቃወሙኒ ይዀኑ) ንዝበሎም ብዓሰርተታት ኣሸሓት 
ዝቑጸሩ ዜጋታት ብዘይ ፍርድን ሕጋዊ መስርሕን ኣሲሩ/ጨውዩ ዝቕጥቅጥ፡ ዘሳቒ፡ 
ዝርሽንን ኣብዚ ኣተው ከይተባህሉ ከምዝስወሩ ዝገብርን ናይ ስለያን ጸጥታን መዋቕሩ 
እዩ። ብተወሳኺ እቲ ስርዓት፣ ኣድማሳውያን ዝዀኑ ሰብኣዊን ሲቪላዊን መሰላት 
ዜጋታት ብምጥሓስ፡ ገደብ-ኣልቦ ዕስክርና ብምስግዳድን ናጻ ጉልበት ዜጋታት 
ብምምዝማዝን፣ መንእሰያትን ምሁራትን መሪርዎም ናብ ስደት ንኸምርሑ ክደፍእ 
ጸኒሑ። ኣፍራዪ ክፋል ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ በዚ ሸርሒ’ዚ ምብታኑን፡ ሓፋሽ ህዝባ ከኣ 
ብጭቆናን ድኽነትን ከምዝንብርከኽ ምግባሩን፡ እቶም ክልተ ካልኦት ኣዕኑድ ናይቲ 
ኣረሜናዊ መግዛእቱ እዮም።  



  
ኣብ መዳይ ወጻኢ ርክባት’ውን፣ እቲ ስርዓት ክኽተሎ ዝጸንሐ ኣገባብ ሓደገኛ 
ውሳኔታትን ተግባራትን ዝሰረቱ ዓንዳሪ ኣካይዳ እዩ። ኣብ ዕሸል ናይ ናጽነት ዕድሜኣ፣ 
ኤርትራ ብውሳኔ ሓደ ሰብ ምስ ኩለን ጐረባብታ ሃገራት በብተራ ኣብ ውግእ ኣትያ 
ከምእትደሚ ተገይሩ። ናይ’ዚ ምኽንያት፣ ብትምክሕትን ቅርሕንትን ዝተጐብኤ 
ኢሳይያስ ጸላእተይ ንዝበሎም መራሕቲ ጐረባብቲ ሃገራት ንኸንበርክኽ ተጻብኦ 
ስለዝጽሕትርን፤ ዞባውያን መታሃልኽቱ ወገናት ኣብ ዝጻብእዎ ግዜ ከኣ ጐነጽ ክጅምር 
ስለዝህንደድን እዩ። ሓላፍነት ዝስምዖ መራሒ፡ ምስ ጐረቤት ሃገር ዘጋጥም ሽግር ናብ 
ጐንጺ ከይዓረገ ከሎ ውሕሉል ፖለቲካዊን ዲፕሎማሲያዊን ጐስጓሳት ብምክያድ፣ 
መንግስታትን ኣህጉራዊ/ዓለማዊ ውድባትን ንሃገሩ ከምዝድግፋ ወይ ናይ መንጎኝነት 
ግደ ከምዝጻወታ ብምግባር ሓደጋ ውግእ ከበርዕን’ዩ ዝጽዕት። ኣካይዳ ኢሳይያስ ግን 
ብኣንጻሩ እዩ ነይሩ። 

  
ንኣብነት ኣብ 1998 ዓ.ም. ምስ ኢትዮዽያ ወተሃደራዊ ረጽሚ ምስ ተኸስተ፣ ኢሳይያስ 
ምኽሪ ብጾቱ ጐስዩ ብኣፍሪቃ ሕብረት ንዝቐረበ እማመ ሰላም ብምንጻጉ፡ ዝሰፍሑን 
ዝነውሑን ኣዕናዊ ውግኣት ክስዕቡ ክኢሎም። ቁሩብ ዓመታት ጸኒሑ’ውን፡ ምስ ኣካላት 
መንግስቲ ከይተማኸረን ንህዝቢ ከይፍለጠን ብሕቡእ ምስ ጂቡቲ ኣብ ወተሃደራዊ 
ጐንጺ ኣትዩ። ጂቡቲ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረበቶ ክሲ እናሃለወ፡ ጐንጺ 
ምክያዱ ስለዝኸሓደን ናይ ኣህጉራዊ ይኹን ዞባዊ ውድባት መንጎኝነት ስለዝተሓረመን 
ከኣ፣ እቲ ጐነጽ ዘበገሰ ዶባዊ ምስሕሓብ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈትሐን። ነዚኦም ሓዊስካ፡ 
ኢሳይያስ ኣብ ውሽጢ 29-ዓመት ዘመነ-ስልጣኑ ዘካየዶም ተደጋጋሚ ወተሃደራዊ 
ዕንደራታት ነታ ሃገር ከቢድ ክሳራታት ኣውሪዶምላ እዮም — ንብረት ህዝብን ሃገርን 
ዓንዩ፡ ህዝቢ ተኻላቢቱ፡ ንምክልኻል ሃገር ካብ ዝተሰለፉ መንእሰያት ዓሰርተታት ኣሽሓት 
ተቐዚፎም። 
  

ግብረ-መልሲ ማሕበረ-ሰብ ዓለም 

  

ኢሳይያስን ስርዓቱን ግን እዚ ከይዓጠጦም፣ ንዝሰዓበ 18 ዓመታት ብቐጻሊ 
ንምዕራባውያን ሃገራት ክውንጅሉ፡ ንዓለማውን ኣህጉራዊን ውድባት ክወቕሱ፡ 
ንመራሕቲ ካልኦት ሃገራት ከናሽዉ ብሓጺሩ “ዓለም ዘርያትና” ዝሕመረቱ ናይ ቂምን 
ቅርሕንትን ዘመተ ኣብ ምክያድ ተጸሚዶም ኣሕሊፎሞ። ብተወሳኺ፣ ብመንገዲ ናይ 
ስለያ መሓውራቶም ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ጐረባብቲ ሃገራት ኣትዮም ምትንዃል፣ 
ንዕጡቓት ተቓወምተን ኣዕቊቦም፡ ምስልጣንን ምምዋልን ቀንዲ ናይ ወጻኢ ፖሊሲኦም 
ኰይኑ። ማሕበረ-ሰብ ዓለም ግን፡ ንገለ ካብዞም ባህርያትን ተግባራትን’ዚኦም ምስ 
ዓለማዊ ሕግን ኣሰራርሓን ዘይቃደው፡ ካልኦት ከኣ ረብሓታት ሓያላን ሃገራት ዝጻረሩ 
ኰይኖም’ዩ ረኺብዎም። ስለዝዀነ ከኣ፣ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣፍሪቃ ሕብረት፡ ካልኦት 
ውድባትን ገለ ሃገራትን በብወገነን፤ ተገዳስነተን፡ ሓላፍነተን፡ ረብሓታተን ብዝደረኾ 
መጠንን መልክዕን ነቲ ስርዓት ምኽርታት፡ ወቐሳታት፡ ስምዕታታትን፡ ምፍርራሓትን 
ብዝተፋለለዩ መንገድታት የመሓላልፋሉ ከምዝነበራ ይፍለጥ።  
  



ይኹን’ምበር፡ ኢሳይያስ ኣብ ፖለቲካዊ ኣካይዳኡን ኣተሓሕዛ ወጻኢ ጉዳያቱን 
ምትዕርራያት ክገብር ፍቓደኛ ኣይነበረን። ስለዝዀነ ድማ ብጐስጓስ ኢትዮዽያን 
ኣመሪካን፣ እቲ ስርዓት ምስ ጐረባብቲ ሃገራት ንዝፈጸሞ ጐነጽን ምትንዃላትን ብኣፍሪቃ 
ሕብረት ክሲ ቀሪቡሉስ፣ ብ2009 ዓ.ም. ባይቶ ጸጥታ (ሕቡራት ሃገራት) ኣብ ልዕሊ 
ኤርትራ ማዕቀብ ከንብር ወሲኑ። እዚ እገዳ’ዚ ምስ’ቶም ኣቐዲሞም ብውልቀ-ትእዛዝ 
ኢሳይያስ፣ ኤርትራ ካብ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ንኽትወጽእ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ሕብረት ዝነበራ 
ተሳታፍነት ድማ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ኣባልነታ ስማዊ ንምግባሩ ዝተወስዱ 
ስጉምትታት ተደሚሩ፣ ምስ ጐረባብታን ካልኦት ሃገራትን ዘይትቃዶ ንጽልቲ ሃገር 
ገይርዋ። ኢሳይያስ ድማ ከም ተጻባኢን ሓደገኛን መራሒ ተለልዩ ብኻልኦት ተፈንፊኑ 
ጥራይ ዘይኮነስ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ’ውን ካብ ቤት-ጽሕፈቱን ካብ ገዛእ ስድራ-ቤቱን 
ሓኪሉ ኣብ ዓዲ-ሃሎ ንዓመታት ተሓይሩ። 
  

ምሕዝነት ምስ ሓድሽ መራሒ ኢትዮዽያ 
  

ኣብ ከምዚ ኩነታት’ዩ እምበኣር፡ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮዽያ ዶክተር ኣብዪ 
ኣሕመድ፣ ነቲ ብ“ኣልጀርስ ስምምዕ” መሰረት፡ ውድብ ሃገራት ብዛዕባ ዶብ ኢትዮ-
ኤርትራ ዝሃቦ ውሳኔ ብዘይ ቅድመ-ኩነት ከምዝተቐበሎን ከተግብሮ ምዃኑን ኣብ ሰነ 
2018 ዓ.ም. ዝኣወጀ። ኣብ ዝሰዓቡ ሹዱሽተ ሰሙናት ከኣ፡ ርክባት ብዘደንቕ ፍጥነት 
ማዕቢሎምስ፡ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ናብ ሓድሕድ ሃገሮም ወግዓዊ ዑደታት 
ክፍጽሙን፣ ዝርዝራቱ ንህዝብታቶምን መንግስታቶምን ዘይተገልጸ “ስምምዕ ሰላምን 
ሽርክነትን” ክፈራረሙን ክኢሎም። እዚ ሓንሳብ ብድፊኢት ኣሜሪካ፣ ሓንሳብ 
ብመንጎኝነት ስዑዲ ዓረብን ኢማራትን፣ ሓንሳብ ከኣ ቀ/ሚ ኣብዪ ኣቐዲሙ ምስ 
ኢሳይያስ ብዝነበሮ ምስጢራዊ ርክብ ከምዝተበገሰ ዝንገረሉ ናይዞም ክልተ መራሕቲ 
ዘይንቡር ምሕዝነት፣ መጠን ዝሓለፈ ፍቕሪ ናብ ዘርእዩሉን እናሻዕ ዝራኸቡሉን ደረጃ 
እዩ ቀልጢፉ ደይቡ።  
  

ኣብ ዝሰዓቡ ርክባቶም፣ ኢሳይያስ ንልዑላውነት ኤርትራ ዘናእስን ዘዋድቕን ትሕዝቶ 
ዘለዎም መደረታት ክገብር ብተደጋጋሚ ተሰሚዑ። ገለ ካብኣቶም:- (1) “ህዝቢ 
ኢትዮዽያን ህዝቢ ኤርትራን ክልተ ህዝብታት እዮም ኢሉ ዝኣምን ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ 
ጥራይ እዩ ።” (2) “ህዝቢ ኢትዮዽያን ህዝቢ ኤርትራን ብዘይ ምኽንያት ንሰለስተ 
ወለዶ[ታት] ክንረሓሓቕ ጸኒሕና ።” (3) “ስልጣን ሂበካ ኣለኹ፤ ንስኻ [ዶክተር ኣቢዪ] 
ወኪልና ኢኻ፤ ካብ ሕጂ ንንዮው ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ።” ዝብሉ ይርከብዎም። ቀ/ሚ 
ኣብዪ’ውን ብወገኑ፤ “ናይ ኤርትራ ወጻኢ ጉዳያት ስራሕ ክሰርሕ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 
ስልጣን ስለዝሃቡኒ፡ ንኣቶ ዑስማን ወኪለ እንተሰራሕኩ ከይገርመኩም ።“ ኢሉ ብወግዒ 
ምዝራቡ ጥራይ ዘይኮነ፣ ንኤርትራ ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት፡ ብውልቁ ምስ መራሕቲ 
ሃገራት ክዘራረብን ኣብ ስምምዕ ክኣቱን ተራእዩ። 
  

ሰለስተ ኣዋርሕ ድሕሪ’ቲ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት፣ ኢሳይያስ 
“ምሕንጻጽ ዶብ ቀዳምነትና  ኣይኮነን፣ ቀዳምነት አንህቦ ናይ ኢትዮዽያ ሰላምን 
ርግኣትን ምርግጋጽ እዩ ።” ነዚ ንምግባር ከኣ “... ናይ ወያኔ ሓድግን ተረፍ-መረፍን 



ክጠፍኡ ኣለዎም ።” ብማለት ቀንዲ ኣጀንዳኡ ኣነጺሩ ገሊጹ እዩ። ብድሕሪኡ’ውን ኣብ 
ተመሳሳሊ ቃለ-መሕትት፣ ኣብ ኢትዮዽያ ዝምዕብሉ ፖለቲካዊ ኩነታት “ጉዳይና” 
ምዃኖምን፡ ንምቁጽጻሮም ኣብ ዝካይዱ መስርሓት’ውን ኢዱ ኣጣሚሩ ከምዘይርኢን 
ኣፍሊጡ ነይሩ። 
  

ኣብ ልዕሊ ኤርትራ/ኤርትራውያን ዘንጻላሉ ዘሎ ሓደጋ 

  

ከም ፈኸራኡ ከኣ፣ ኢሳይያስ ኣብዞም ዝሓለፉ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ማእከላይ 
መንግስቲ ኢትዮዽያን ዝተፈላለያ ብሔራት/ክልላት ዝውክላ ፖሊቲካዊ ጉጅለታትን 
ኣብ ዝተፈጥሩ ረጽምታት ኢዱ ብምእታዉ፡ ህውከትን ጐነጽን የሳውር ከምዘሎ ገለ 
ካብተን ጉጅለታት ክወቕሳ ጸኒሐን። ካብኡ ሓሊፉ’ውን፣ ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ 
ተሻሪኹ ኣንጻር ወያነ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንኽወስድ ኣብ ምቅርራብ ከምዝርከብ 
ጸብጻባት ይእምቱ። ነዚ እኩይ መደቡ ከተግብሮ እንተኽኢሉ፣ መንእሰያት ኤርትራ 
ንመቕዘፍቲ ከምዝቃልዑ፡ ህዝብና ብሓፈሻ ከኣ ናብ ብርሰትን ሕሰምን ከምዝሽመም 
ምግንዛብ ኣይሸግርን። ስለዝኾነ ከኣ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዝርከቡ ህዝብታት ኤርትራ፡ 
ኢሳይያስ ዝኣልሞ ዘሎ ናይ ኲናት ውዲት ከምዝፍሽል ንምግባር ቅልጡፍን 
ዝተወሃሃደን ህዝባዊ ስጉምቲ ክወስዱ ኣለዎም። 
  

ኢሳይያስ ኣብዚ ግዜ’ዚ “ባድመ ብሓይሊ ከምልሳ እየ” ብዝብል ምስምስ ውግእ ክውልዕ 
ምድላዩ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘለዎ ንዕቀትን ደም ንኸፋስስ ዘለዎ ሰይጣናዊ ባህግን ካብ 
ምንጽብራቕ ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ኣይክእልን። ኤርትራ ከም ሃገር፡ 
ንመስፍናውያንን መስፋሕፋሕቲን ገዛእቲ ኢትዮዽያ ዳግም ከረክብ ንዝሓለፉ ክልተ 
ዓመታት ላዕልን ታሕቲን ክብል ከምዘይጸንሐ፣ ሕጂ ሃገር ናብ ኲናት ከእትዋ ዝህንደድ 
ዘሎ ቁራስ መሬታ ንኸምልሰላ’ዩ ኢሉ ዝኣምን እንተልዩ ከምናቱ ዝንቡዕ ኣእምሮ 
ዝውንን ሰብ ጥራይ እዩ። ኤርትራ፣ ናይ ባድመ ዋንነታን ምስ ኢትዮዽያ ዘዋስና 
መግዛእታዊ ዶባን ብመሰረት ዓለማዊ ሕጊ ተረጋጊጹላ፡ ብማሕበረ-ሰብ ዓለም ከኣ 
ተበይኑላ እዩ። እቲ ብይን ንሓባራዊ ጉዳይ ክልተ ልዑላውያን ሃገራት ዝምልከት 
ብምዃኑ፣ ትግባረኡ ዝረጋገጽ ኣብ ልዕሊ’ቲ “ንውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ-ኩነት 
ተቐቢለዮ ኣለኹ” ዝበለ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮዽያ ጸቕጢ ብምግባር ደኣ’ምበር፡ 
ምስ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ኣዕናዊ ኲናት ብምእታው ኣይኰነን። 
  

ጐስጓስ ንህጹጽ ህዝባዊ ምልዕዓል 

  
ኢሳይያስ፡ በብግዜኡ ንዝተላዕልዎ ተቓውሞታት እናበርዓነ ክሳብ ሕጂ ዘመነ-ስልጣኑ 
ከናውሕ ዝኸኣለ፣ ገና ተጻብኦ ክቕልቀሎ ከሎ ፈጣን ስጉምቲ ብምውሳድ ንሃንደስቱ 
ኣጥፊኡ ንዝርካቦም ሰዓብቶም ናይ ምእሳር ሜላ ስለዝጥቀም ምዃኑ ሕሉፍ ታሪኹ 
ይምህረና። እምበኣርከስ ሕጂ ንኲናት ሃነፍነፍ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ግዜ፣ እኩይ መደቡ 
ኣፍሺልካ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ምውሓስ ዝከኣል ብጉጅለኣዊ ዓቕሚ ዝድፋእ 
ዘገምታዊ ቃልሲ ብምክያድ ዘይኰነስ፡ ማዕበል ህዝባዊ ሓይሊ ዝፍኑ ቅልጡፍ ስጉምቲ 
ብምውሳድ አዩ። ስለዚ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒን ውዳቤታቶምን፡ ኣብ 



ኤርትራ ብዝሓጸረ ግዜ ህዝባዊ ምልዕዓል ከም ዝኽሰት ንምግባር ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊን 
ማሕበራውን ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ጽዑቕ ጐስጓስ ከካይዱ ይግባእ።  
  

ካብ ሃገር ወጻኢ ከም ኣካል “ምንቅስቓስ ተቓውሞ” (Opposition movement) 
ክቃለሱ ዝጸንሑ ዜጋታት፡ ጉጅለታት፡ ጥርናፈታትን ውድባትን በብወገኖም፡ 
ብዝጸንሖም ይኹን ሕጂ ብዝምስርትዎ ርክባት/ዝምድናታት ተጠቒሞም ኣብ ውሽጢ 
ሃገር ንዘለዉ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብተቓውሞነት ንኽንቀሳቐሱ ከጓስጉስዎምን ሓገዝ 
ከበርክቱሎምን የድሊ። ካብቶም ህዝባዊ ኣብያ ከላዕሉን ክመርሑን ዝኽእሉ ህዝባዊ 
ሓይልታት፡ ነዞም ዝስዕቡ ብቐዳምነት ምጥቃስ ይከኣል:-- ገስገስቲ መንእሰያትን (ከም 
“ዓርቢ ሓርነት”፤ “ፈንቅል” ዝኣመሰሉ) ሕቡኣት ውድባቶምን፣ ደለይቲ ለውጢ 
ምዃኖም ዝተለለዩ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ጸጥታን ፖሊስን፣ ሓለፍቲ መንግስታዊ ትካላት፣ 
መሪሕነታት ሞያውያን ማሕበራት፣ ኣብ ህዝቢ ተሰማዕነት ዘለዎም ዜጋታት፣  ወዘተ … 
ዝኣመሰሉ ካልኦትን።  
  

እቲ ክካየድ ዝድለ ህዝባዊ ምልዕዓል፣ መበገሲኡ ተቓውሞ ንውግእ ይኹን’ምበር፡ ቀንዲ 
ዕላማኡ ግን ምእላይ’ቲ ስርዓት ክኸውን ከምዘለዎ ክሰሓት የብሉን። እቲ ምልዕዓል 
መታን ክብገስን ኣብ ዓወት ክበጽሕን፣ ነፍስወከፍ ካብዞም ዝተጠቕሱ ዘቤታውያን 
ሓይልታት ክጻወቶ ዘለዎ ተራን ከሰላስሎም ዝግብኦ ዕማማትን ብዝርዝር ምልላይን 
ምንጻርን ይከኣል። እዚ ጽሑፍ’ዚ ብፍላይ ዘተኩረሎም ጉዳያት ግን፣ ኣብ መንጎ’ዞም 
ሓይልታት’ዚኦምን መሳርዕ ተቓወምቲ ዲያስፖራን ክምስረቱ ዘለዎም መዋቕራት 
መራኸቢን፡ ከማዕብልዎ ዝግብኦም ሓባራዊ መደባቶም ዘዋሃህዱሉ መስርሕን እዮም። 
ነዚኦም ንምርግጋጽ፡ ዲያስፖራ ደለይቲ ፍትሒ ንእዋናዊ ናይ ሓበሬታን መራኸቢን 
ተክኖሎጂ ብኣድማዒነት ክጥቀሙሉ ክኽእሉ ኣለዎም። እዚ ማለት፣ 
  

1. ናብ ሓፋሽ ህዝብና ዝቐንዑ ካብ ወጻኢ ዝውሕዙ ሓበሬታታት፡ ዝመሓላለፉ 
መልእኽትታትን ዝግበሩ ጐስጓሳትን ብመንገዲ ማሕበራዊ-ሜድያ፡ ከምኡ’ውን 
ዝስስና ዘለዋ ብኤርትራውያን ተቓወምቲ ብዝውነና ወብሳይታትን ማዕከናት 
ዜናን (መደበራት ረድዮን ተለቪዥንን)፡ ብቐጻሊን ብጻዕቂን ክፍነዉ የድሊ። 

2. ምስ መሪሕ ወደብቲ/ቀስቀስቲ ኣካላትን ውልቀ-ሰባትን ዝግበሩ፡ ንውጥንን 
ትግባረን መደባት ዝምልከቱ ርክባት ከኣ፣ ምስጢራውነቶም ብዝዕቅብ ኣገባብ 
ብኢንተርነት (ኢመይል)፡ ብስልኪን ብኻልእ ውሑስ መንገድታትን ክካየዱ 
ይግባእ። 

  

ዲያስፖራ ደለይቲ ፍትሒ፣ ኣብዞም ዝተጠቕሱ ኣሰራርሓታት ብምምርኳስ 
ዘበርክትዎም ንዓቕምታት ዘቤታዊ ሓይልታት ዝድርዑ ፍልጠትን ክእለትን፡ ህዝቢ ኣብ 
ምልዕዓል ዓቢ ተራ ክጻወቱ አምዝኽእሉ ግሁድ እዩ። ከም ኣብነት — ምስጢራዊ ውዳበ 
ህዝቢ ምትብባዕ፤ ምስረታ ሕቡኣን ዋህዮታት/ጉጅለታትን ምቅልጣፍ፤ ናይ ህዝባዊ 
ምንቅስቓስ ስትራተጂ ምንዳፍ፤ መደባት ቅስቀሳ ምሕንጻጽን ትግባረኦም ምስራዕን፤ 
ውጽኢታት ምግምጋም፤ ኣብ ዝኣመሰሉ ዕማማት ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣስተዋጽኦ ክጥቀስ 
ይከኣል። ኣብ ርእሲኡ’ውን፣ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ምኽሪ ብምልጋስ፡ ሞራላውን 



(ገንዘብ ዝሓወሰ) ንዋታዊን ሓገዛት ብምውፋይ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝግበር ህዝቢ ናይ 
ምንቃሕን ምጉስጓስን ጻዕርታት ተወሳኺ ድርዒት ብምዃን ክዐውትዎ ይኽእሉ።  
  

ኣብዚ ዘሎናዮ ጽንኩር ኩነታት፣ ኤርትራ ካብ ጥፍኣትን ዕንወትን ከትድሕን 
እንተዀይኑ፡ ህዝብና ዝተመንጠሎ ናጽነቱን መሰላቱን ካብ ኣረሜናዊ ስርዓት መንዚዑ 
ኣብ ኢዱ ክጭብጥ ክኽእል ኣለዎ። ነዚ ክዉን ንምግባር ዘኽእል ሓደ ትስፉው ኣገባብ፡ 
ህዝባዊ ዓመጽ ምክያድ እዩ። ስለዚ፡ ከምዚ ዓመጽ ንኽልዓል ኣብ ዝግበር ቅስቀሳን 
ጐስጓስን፣ ዲያስፖራ ኤርትራውያንን ውዳበታቶምን -- ብሕልፊ ከኣ “ምንቅስቓስ 
ይኣክል” -- ተወሃሂዶም ወሳኒ ተራኦም ክጻወቱ ታሪኽን ስቓይ ህዝቦምን ይሓትዎም 
ኣለዉ። 

 

 


