
  ዋዕላ ዕርቂ ሚነሶታ 

 

ዕድመ 

ክቡራት ኣሕዋትን/ኣሓትን፡ 

“ዋዕላ ዕርቂ” ሚነሶታ - ንግብራዊ ልፍንቲ፡ ንሰነ 22 - 23፡ 2019 ኣብ ሚንያፖሊስ ሚነሶታ ክጋባእ ተመዲቡ ኣሎ። ካብ ፡ 1-2 ዝኾኑ ወከልቲ 
(ልኡኻት)፡ ካብ ነፍሲ-ወከፍ ውድባትን ማሕበራትን ክትልእኩ ብትሕትና ንዕድም። 

ተመሪጹ ዘሎ ሳምንቲ፡ ዝኽሪ ምእንቲ ንነጻነትን ፍትሕን ራህዋን ዝሓለፉ ህዝብን ሰራዊትን ሰውራ ኤርትራ ዝዝከርሉ ሳምንቲ ምዃኑ ይፍለጥ።  
ብኡ መጠን እዚ ዋዕላ ድማ ዝሓለፉ ስውኣትና፡ ሞሳኦምን ሕድሮምን ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ተመንዚዕናዮ ዘሎና መሰላት ክንጭብጥ፡ ሓርነትና 
ከነረጋግጽ ኣብቲ ክካይድ ዝጸንሐ ቃልስን ዝካይድ ዘሎ መኸተን፡ ከም ሓድሽ ምዕራፍ ብዝተሓደሰን ዝሰመረን ኣገባብ ቃልሲ ንምዕዋቱ መሳርዕና 
ነዋድደሉ ሳምንቲ ክኸውን ታሪኻዊ ክብሪ ናይ’ዚ ዕለት ይጽውዓና። 

 

መእተዊ 

ክሳዕ’ዚ ቀረባ እዋን፡ ጉዳይ ቃልሲ ንፍትሕን ደሞክራስን ኣብ ኤርትራ: እጃም ናይ’ቲ ብደንበ ተቃውሞ ዝፍለጥ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ውድባትን፡ 
ሲቪካዊ ማሕበራትን ጥራሕ ተወሲኑ ጸኒሑ ኣሎ። ህዝቢ ንጉዳዩ ከም ዘይናቱ ወሲዱ፡ ብ ኣብ “ንሕናን - ንሶምን”፡ ዝተሓጽረ ኣተሓሳስባን 
ዝምድናን፡ ከም ተዓዛብን ተጸባይን ክኸውን’ውን ኣይምተገብአን።  

እቲ ኣብ ሞንጎ ህዝብን ተቃወምቲ ሓይልታትን ዝጸንሐ ዝምድና፡ ህዝቢ ንድኽመታት ተቃውሞ ደንበ ምጽብጻብን ንጻዕርታቶም ምንእኣስን ግን 
ከዓ ንለውጢ ከም ማና ካብ ሰማይ ምጽባይን ውጽኢቱ ክሳዕ ሕጂ ርዱእ ይመስለና። ኣብዚ ሕጂ ዘሎናዮ ኣዝዩ ኣሰካፊ ሃገራዊ ኩነታት፡ ከም 
ህዝቢ፡ ዋናታት ጉዳይና ንኽንከውን፡ መንገድና ክንቅይርን ኩሉ መዳያዊ ናይ ኣካይዳ ለውጢ ክንገብርን ከድልየና እዩ።  

ነዚ ንምግባር ንኽሕግዘና እምበኣር፡ ኣብ ውሱናት ኣገደስቲ ነጥብታት ተኸታታሊ ክትዓትን ዘተን ከነካይድ’ሞ ኣብ ገለ ናይ ሓባር ረቛሒታት 
ዓሊብና ደንበ ተቃውሞ ንግብራዊ ልፍንቲ ዘዳሉ መሰረት ንኽንስርትን ተሰሪቱ ንዘሎ መሰረት ከነበርኽን፡ ሃየ ንዳሎ ንብል። 

እቲ ክትዕ ክሳዕ ዕለት ዋዕላ ቀጻሊ እዩ። ዕድሜና ኣኽቢርኩም  ግዜኹምን ሓሳብኩምን ንስለ ምልጋስኩም ኣቀዲምና ነመስግን። 

 

ባህግን መንፈስን ዋዕላ ዕርቂ ሚነሶታ፡ 

ኣምር “ዋዕላ ንዕርቂ” ባዕሉ ከምዝሕብሮ፡ እቲ ዋዕላ፡ ብኢሂን-ምሂን እንካን-ሃባን ዝተሰነየ ዘተ እዩ። እቲ ዕርቂ ኸዓ፡ ካብ ዕርቂ ምስ 
ነፍስኻ ጀሚሩ፡ ክሳዕ ዕርቂ ምስ ኩሉ ሃገራዊ ባእታ ምእንቲ ፍትሕን ራህዋን፡ ንዘላቂ ሰላማዊ ናብራን፡ ዕብየትን ህዝቢ ኤርትራ 
ዝሓለነ ባህግን መንፈስን እዩ። ውጽኢት ዋዕላ ንስለ ዋዕላ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምዝግቦ ንደልዮ ዘሎና ጠለብ፡ ሓደ ካብ ውሳኔታት ዋዕላ፡ 
ዕርቅን ድልዱል ልፍንታዊ ምሕዝነት ክውን ኮይኑ ንኽወጽእ እዩ። ብተወሳኺ ከም ውጽኢት ናይ’ዚ “ዋዕላ ንዕርቂ” ንህዝባዊ 
ምልዕዓል ዘቀላጥፍን ግቡእ ታሪኻዊ ኣቅጣጫኡ ከትሕዙ ዝኽእሉ ደረኽቲ ውሳኔታትን ሒዙ ክወጽእ ይድለ። እቲ ኣብ ሞንጎ 
ኣሕዋትን ኣሓትን ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን ክፍጠር ዝኽእል ምሕዝነትን ዕርክነትን ንኽዕምብብ’ውን ብቀሊል ዘይግመት ባህግና እዩ። 

 

ተጋባእቲ ዋዕላ ዕርቂ - ሃገራዊ ፖለቲካዊ ውድባትን በርጌሳውያን ማሕበራትን፡ ኪኢላታትን 

ንኹሉ ደላይ ፍቲሒ ኣብ ሓደ ማኣዲ-ዘተ ንምቅራብ ናይ ዓቅምን ሎጂስትክስ ጉዳይ ኣብ ጎድኒ ገዲፍና፡ መሪጽናዮ ዘሎና ኣገባብ፡ 
ኣብዚ ግዜ’ዚ ዝድለ ዘሎ ናይ ኣካይዳ ለውጢ ጥራሕ ዘይኮነስ ምእንቲ ድሕነት ሃገር “ተባዕ ስጉምቲ ምውሳድ” ግዜኡ ዝጠልቦ ጠለብ 
እዩ ዝብል ዕግበት ኣሎና። ብኡ መጠን ድማ ንክልተ ክዕረቁ ዝኽእሉ ዘይመስሉ ኣረኣእያታን ኣገባባትን ቃልሲ ኣብ ሓደ መኣዲ-ዘተ 
ኣምጺእካ ብዝወሓደ ነጥቢ ናብ ልፍንታዊ መስርሕ ቃልሲ ንኽመጹ ምድራኽ እዩ። እዚ’ዩ ኸዓ እቲ ህዝባዊ ጠለብና።  ካብዚ 
ተሞኩሮ ተማሂርና ድማ እቲ ፍታሕ ናብ’ቲ ዝለዓለ ሃገራዊ መድረኽ ንኽሰፍሕን ንክስርሓሉን ይህቅን/ይእምት።  

ዕድመና ኣኽቢሩ ኣካል ናይ’ዚ ዋዕላ’ዚ ኮይኑ ንኽዋሳእ ዝመረጸ ውድብን፡ በርጌሳዊ ማሕበርን፡ ንጠለብና ማዕረኡ ኣኽቢሩ ክዋሳእን 
ንተገባራዊ ውሳኔ ተዳሊዩ ክመጽእን ብትሕትና ነዘኻኽር። 

 

 



ዋዕላ ዕርቂ ሚነሶታ - ዘተ ንግብራዊ ልፍንቲ ክሕግዙ ዝኽእሉ ዛዕባታት፡ 

 
1. ትግባረ ቅዋም። ብ 1997 ዝጸደቀ ቅዋም ከም መሪሕ ጠለብ ናይ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ንክኸውን ብኸመይ ይረጋገጽ?  

 
2. ንኩሉ ዝውክል መስጋገሪ መንግስቲ ብኸመይ ይቀውም? ብተወሳኺ፡ ምምሕያሽ ቅዋም፡ ብተሳታፍነት ኩሉም ሰብ ብርኪ፡ 

ብዘይ ወዓል-ሕደር ኣብ ግብሪ ምውዓል 
 

3. ከባብያዊ ጽልዋ ንሉኡላዊነት ሃገረ ኤርትራ ብዝምልከትን፡ ነዚ ዘገልግሉ ወጻኢ ጉዳይ ፖሊሲን ከመይ ይመስሉ? 
 

4. ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ተራኡን 

 

 

ንዋዕላ ዕርቂ ሚነሶታ ዝምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታ፡ 

1. ወጻኢታት ዋዕላ፡ ክቡራት ዕዱማት ናብዚ ኣገዳሲ ዋዕላ ንምስታፍ ናይ ሆቴልን ነፋሪትን ወጻኢታት ካብ ነፍሲ-ወከፍ 
ተጋባኢ ኮይኑ፡ ንኽልቲኡ ማዓልታት ዘድሊ ናይ ምሳሕን ድራርን ወጻኢ ማኣዲ-ዘተ ከተእንግድ እያ። 

2. ጽሑፋትን/መደረን (ፍቃደኛታት ተጋባእቲ)፡ ኣብዚ ዋዕላ ዝምድሩ 12 ካብ ፍቃደኛታት ተጋባእቲ ማኣዲ-ዘተ ባዕላ መሪጻ 
ክትሕብር እያ። ኩሎም ኣብዚ ዋዕላ ክሳተፉ ፍቃደኛታት ዝኾኑ ተጋባእቲ ድማ ነዚ ኣብ ላዕሊ ቀሪቡ ዘሎ ዛዕባ ዝምልከት 
ጽሑፋት ክቅርቡ ነተሓሳስብ። ቅዳሕ ጽሑፋት ንደምዳሚ ኣዋጅ ሽማግለ ክዋሃብ እዩ።  

3. ክኢላታትን ሰብ ሞያን፡ ኣብ ዋዕላ ክርከቡ ዘይክእሉ ክኢላታትን ሰብ ሞያን፡ ንዛዕባታት ዋዕላ ዝምልከት ጽሑፋት ክልእኩ 
ተሓቲቶም ፍቃድኛታት ምስዝኾኑ፡ ትሕዝቶ ጽሑፋቶም ግዜ ከም ዘፍቅዶ ኣብ ዋዕላ ከም ዝንበብ ክግበር እዩ። ቅዳሕ 
ንደምዳሚ ኣዋጅ ሽማግለ ኸዓ ይወሃብ 

4. ዝርዝር (ቀደም-ተኸተል) ፕሮግራም ንኩሎም ፍቃደኛታት ተጋባእቲ ኣስዒብና ክንልእኽ ኢና። 

 

ንሓባራዊ ግብራዊ መኸተ ኣንጻር ምልኪ ሓድነትና ይደልድል! 

ብደሓን ምጹ! 

 

ፍቃደኛነትኩም ንምሕባር፡ ካልእ መራኸቢ ማእከል ክሳዕ ንልእከልኩም፡  

ናብ GERIE2@HOTMAIL.COM, PETROSHAILE@GMAIL.COM, dannytesfa@yahoo.com, ልኣኹልና።  

ምስ ምስጋና። 
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