
ቃልሲ ህዝባዊ ማዕበል ኤርትራውያን፡ ዓው ኢሉ ይኣክል ይብል ኣሎ፡፡ 

ክቡራትን ፡ ክቡራንን፡ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዓለም ትርከቡ ኤርትራውያን፡- 

 እቲ ብህዝባዊ ማዕበል ወይ ብቃልሲ ይኣክል ኣገባብ፡ ብናህሪ ንቕድሚት ኣብ ዝስጉመሉ ዘሎ ግዜ፡ ብኣንጻሩ ከኣ፡ ኣንጻር መሰረታዊ 
ለውጢ ንምምጻእ መድረኽ ቃልስና ዘይግፎ፡ ዓንቃፊ ዝኾነ ተርእዮታት ንዕዘብ ኣሎና፡፡ እቲ ሓፋሽ፡ ህዝቢ ነዚ ሃሳዪ ተርእዮታት፡ 
ተኸታቲሉ፡ ይኣክል ኢሉ ጠጠው ንኸየብሎ፡ ካብ ተስፋ ምቝራጽን፡ ሕልና ኣልቦነትን ዝተላዕለ፡ ኣብ ዝኾነ ሃገራዊ ኣኼባን፡ ካሊእ 
ብስም ሃገር ዝካየዱ ንጥፈታትን፡ ካላኦት መደባትን ፡ ከም ዘይምልከቶ ወሲዱ፡ ርሒቑ አዩ ዝርከብ ዘሎ፡፡ እዚ ኩነታት’ዚ ክፍጠር 
ከሎ ከኣ፡ ካብ ዘይምፍላጥ ዝተላዕለ፡ ነቶም ኣብ ውልቃዊ ጥቕምን፡ ፍርሕን፡ ዝተመርኮሰ፡ ናይ ገዛአ ርሶም፡ ዝተፈልየ ኣጀንዳ 
ዘለዎም፡ ውልቃውያንን፡ ጉጅላውያንን፡ መሰልካን ፡ ጥቕምኻን፡ ዕድልካን፡ ኣብ ክንዳኻ ንኽጥቀሙሉ ኢኻ ተረክቦም ዘሎኻ፡፡ 
ብዙሕ ሳዕቤንን፡ ሕሰም ህዝቢ ንምንዋሕን፡ ከኣ ከኸትል ይኽእል እዩ፡፡ እቲ ኩሉ መሰላት ስለ ዘረከብካዮም፡ ኣብ ዝነቓሕካሉ ግዜ        

ነቲ ኩሉ መሰላትካ ተመሊስካ ንኸይትጥቀመሉ፡ ብእግርኻን ፡ ኢድካን’ውን ከምዘይትንቀሳቐስ ክኣስሩኻ ይኽእሉ እዮም ፡፡  
 
ኣብ’ዛ ግዜ’ዚኣ፡እቲ ቃልሲ ኤርትራ ክልተ መልክዕ ሒዙ እዩ ዝጎዓዝ ዘሎ፡፡ እቲ ቀዳማይ፡ ቃልሲ ህዝቢ፡ ብህዝቢ ፡ንህዝቢ ኮይኑ፡ 
በቲ ካብ ዕለት ነጻነት (1991) ጀሚሩ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ፡ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ፡ ብግቡእ ንክትገልጾ’ውን ዘሸግር፡ግሃንመ-እሳት 
ተባሂሉ ክግለጽ ዝከኣል፡ ተፈጢሩ ዝጸንሔን፡ ጌና’ውን ዝቕጽል ዘሎን ኩነታት እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዝርከብ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ፡  
ፈጺሙ ክጻወሮ ብዘይምኽኣሉ፡ ብብዙሕ ቁጠዓ፡ ኣብ መላእ ዓለም፡ብሓንሳብ፡ ገንፊሉ፡ “ሕጂስ ይኣክል ፡ ውልቀ - መላኺ ኢሳያስ 
ኣፈወርቂ ከኣ ክኸይድ ኣሎዎ” ዝብል ጭርሖኡ ጨሪሑ፡ ብምለዓል፡ ኣብ ኢርትራ፡ መሰረታዊ ለውጢ ንምምጻእ፡ ዝተበገሰ ፡ቃልሲ 
ይኣክል (ህዝባዊ ማዕበል) አዩ፡፡    
 
መልክዕ ናይ’ቲ ካልኣይ ኣገባብ ቃልሲ ከኣ፡ ነቲ ሃገራዊ ቃልሲ፡ ንሱ ባዕሉ፡ ብዝመሰሎ፡ ኣገባብ ጽገናዊ ለውጢ ንምምጻእ ክመርሖ 
ደኣ’ምበር ፡ አቲ ይኣክል ዝብል ዝጭርሑኡ ሓፋሽ ህዝቢ ባዕሉ ንክውስን ፡ ዕድል ዘይህብ፡ ናይ ውሑዳት ሰባት ዓብላሊሓይሊ  
እዩ፡፡ ኣብ’ዚ ክበርህ ዘሎዎ ነጥቢ ግን፡ ብዛዕባ ሓደነትን ፡ፍልልያትን ናይ ”ህዝባዊ ማዕበልን፡ “ቃልሲ ያኣክልን” ዝምልከት እዩ፡፡ እዚ 
ክልተ ኣምር’ዚ ፈጺሙ፡ ፍልልይ ዝበሃል የብሉን ፡፡ ምኽንያቱ ከኣ፡ ህዝባዊ ማዕበል ማለት፡ ብክጸውሮ ዘይከኣለ ኣስካሕካሒ ዝኾነ፡ 
ሕሰም ፡ምኽንያት ተቖጢዑ፡ ብጥርኑፍ ኣገባብ፡ ተቓውምኡ፡ ብዓው ዝበለ ድምጽን፡ ቁጣዔኡን፡ ኢዱ ንላዕሊ ሓፍ ኣቢሉ፡ 
ጭርሖኡ ብምጭራሕ፡ ብሓይሊ- ዕማም ደረጃ ዝተለዓለ፡ ጠርናፊ ቃልሲ ህዝቢ አዩ፡    
 
ቃልሲ ይኣክል ማለት ከኣ፡ ናቲ ዝተገልጸ ናይ ህዝባዊ- ማዕበል መልእኽቲ፡ ጭርሖ መሲሉ፡ ናብ መላእ ህዝቢ ዓለም፡ ዘተሓላልፎ 
ዓቢ መልእኽትን፡ ዘሕድሮ ብርቱዕ ጽልዋን ዝገልጽ ፍሉይ ተርእዮ እዩ፡፡ ስለ’ዚ ክልተ ስም ደኣ ይሃልዮም’በር ሓደ ከም ምዃኑ፡ በዚ 
ዝኽተል ንጹር ዝተዘርዘረ መብርሂ፡ ክግለጽ’ውን ይከኣል እዩ፡-   
 
1)ናይ ክልቲኡ ኣሰማት ኣገባብ ህዝባዊ ጥርናፈ፡ በብከተምኡ፡ ብውልቀ ኣባልነት ጀሚሩ፡ዝጎዓዝ ናይ ህዝቢ፡ብህዝቢ ፡ ንህዝቢ  
   ዝግለጽ ቃልሲ ሓይሊ -ዕማም እዩ፡፡ 
 
2) ንኹሉ ኤርትራዊ ተቐማጢ ናይ’ታ ዝምልከታ ከተማ ፡ ውዱብን፡ ዘይውዱብን ፡ ዓቢን ፡ ነሽቶን፡ ኣንስተይትን፡ ተባዕታይን፡  
    ኣስላማይን፡ ክርስትያንን፡ ከይፈላለየ፡ ኣወሃሂዱ ኣብ’ቲ ሓባራዊ መኣዲ ቃልሲ ኣሳቲፉ ዝጥርንፍ፡ ሓይሊ-ዕማም እዩ፡፡ 
 
3) ኣብ’ታ ከተማ፡ ብውልቀ ኣባልነት ተምዝጊቡ ዝቃለስ ኣባል፡ መሰሉን፡ ጥቕሙን ማዕርነቱን ዕድሉን፡ብፍጹም ማዕርነት ዝሕለወሉ  
   ሃዋህው፡እዩ፡፡ 
     
 4) እቲ ኣገባብ ቃልሲ፡ንጽገና ዘይኮነስ፡ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓተ- መንግስቲ ኣልጊስካ፡ መስረታዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝዓለመ እዩ፡፡ 
  
 5) ክልቲኡ ኣስማት ሓይሊ-ዕማም ደኣ’ምበር፡ ኣብ መጨረሻ፡ መንግስታዊ ስልጣን ዝጭብጥ፡ ከም ዘይኮነ ብምንጻር ፡ ካብ ታሕቲ  
     ጀሚሩ፡ልላዕሊ ዝጠመተ ናይ ስልጣን ውክልና ዝቕበል ሓይሊ ህዝቢ እዩ፡፡  
 
ስለ’ዚ ቃልሲ ይኣክል ይኹን፡ ናይ ህዝባዊ ማዕበል፡ ብግብሪ ሓደ ደኣ’ምበር፡ ክልተ ስለ ዘይኮና፡ ሓዴኤን ኣብ ዝተጠቕሳሉ ግዜ፡ 
ንክልቲኤን ዝምልከትን ፡ ዝውክልን ፡ ከም ዝኾነ ብዘይ ሓደ ጥርጥር ክንርድኦ ይግባእ፡፡ አንተደኣ ዝተፈላለያ ከም ምዃነን ዝኣምን 
ሰብ እንተ ሃልዩ ግን፡ ነቲ መርትዖ ተመያይጥካን፡ ተረዳዲእካን ኣብ ሓደ ነጥቢ ከተብጽሖ ኣድላይነት ኣሎዎ፡፡   
 
ቃልሲ ይኣክል ዘካይድ ዘሎ ተመሲሉ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዝርኤ ጊጅለ ፡ እንተኾነ ግን፡ ግብራዊ ስራሓቱ ፡ በቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ  
አንታይነት ናይ ቃልሲ ይኣክል መሰረት መዚንካ ክትርእዮ ከሎኻ፡ ደጋፊ ደኣ’ምበር፡ ተቓዋሚ ከም ዘይኮነ ተረዲእካ፡ ሱር ከይሰደደ 
ከሎ፡ ቀልጢፍካ ምእራሙ፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፡፡  



 
እቲ ቀንዲ ኣሰካፊ ኩነታት ከኣ፡ እቲ ግብራዊ ኣሰራርሑኡ ካብ’ቲ ንጹር ፖለቲካዊ መርገጺ ናይ ቃልሲ ይኣክል ኣዝዩ ዝተፈልየ ክነሱ፡ 
እቲ ህዝቢ ከይነቕሓሉ ከሎ፡ ናብ መሪሕነት ደይቡ፡ ነቲ ዓላማን፡ ራኢን፡ ኣገባብ ኣሰራርሓን ናይ’ቲ ህዝቢ ንኸይጉዕጽጾ አዩ፡፡ ኣብ’ዚ 
ክበርህ ዘሎዎ ኣገዳሲ ነጥቢ ከኣ፡ ሓንቲ  ሓይሊ-ዕማም ፡ ከም ህዝባዊ- ማዕበል ወይ ቃልሲ ይኣክል መጠን፡ መራሕታ ክትመርጽ 
ከላ፡ ኣብ ግሉጽነት ዝተመርኮሰ ኣገባብ ኣመራርጻ ዝተኸተለ ክኸውን ኣሎዎ፡፡   
 
ብሕልፊ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ፡ ሓፈሻዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ፡ ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍን፡ ኣስጋኢን ኩነታት ኣብ ዝሀለወሉ ግዜ፡ ነቲ ዘስካሕክሕ  
ኩነታት፡ ቀልጢፍካ ዘላቒ ፍታሕ ንከተምጽኣሉ፡ ንመላእ፡ ኣብ’ታ ዝምልከታ ከተማ ዝቕመጥ ኤርትራዊ ዝዕድምን፡ ዘሳትፍን፡ 
ዝሓቁፍን ፡ ሰፊሕ ሓባር-መገዲ (Road Map) ብጽሑፍ ሓንጺጽካ፡ ነቲ ዝድለ ናይ መሪሕነት ምርጫ ቀልጢፍካ ንምክያድ፡ እዘን 
ዝኽተላ ፡ ዝርዝር ነጥብታት፡ ነቶም ኣባላት ኣቐዲምካ ሓቢርካን፡ ኣድላይነቱ’ውን ኣረዲእካን ምስ ዓገቡ፡ ብብዝሒ ምእንቲ  
ንኽሳተፉዎ፡ እኹል ግዜን ፡ ዕድልን ክትህቦም ፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፡-   
 
1)ዓላማ ናይ’ቲ ኣኼባ ህዝቢ (ምርጫ ናይ ከተማ መሪሕነት) ንምክያድ፡፡ 
2) መዓልትን፡ ዕለትን ፡ናይ’ቲ ዝካየድ ኣኼባ ፡፡ 
3) ቦታን ፡ ሰዓትን፡ ናይ’ቲ ኣኼባ’ውን ብግቡእ ክንጸር ኣሎዎ፡፡ 
 
ኩሉ ኣባል ናይ ስርሑን ካሊእ መደባቱን ሰሪዑን፡ ኣስተኻኺሉን ነቲ ኣኼባ መታን ንክሳተፎ ዘኽእልን፡ ዘተባብዕን ፡ ዝዕድምን 
ኩነታት (ሃዋህው) ንክትፈጥረሉ፡ ብውሕዱ ካብ 10 ክሳዕ 15 መዓልታት ዝኣክል ኣቐዲምካ፡ ብጽሑፍ ክትሕብሮ፡ ምስ’ቲ ኣብ ላዕሊ 
ዝተጠቕሰ ሓበሬታ ብሓንቲ መዓልቲ ክወሃቦ ይግባእ፡፡ እዘን ዝተገልጻ ቅድመ ኩነታት ብምምላእ፡ አቲ ኣብ ግሉጽነትን፡ ሕግን፡ 
ኣገባብን፡ ዝተመርኮሰ ናይ ምርጫ ስነ-ስርዓት ዝተኸተለ ክኸውን ኣሎዎ ፡፡ 
 
እቲ ምርጫ ነዘን ኣገደስቲ ቅድመ ኩነታት ከየማልኤ እንተ-ተኻይዱ ግን፡ ኣም-ራዊ (Concept) ኣገባብ ኣሰራርሓ ናይ ቃልሲ ይኣክል 
(ህዝባዊ ማዕበል) ኢልካ ንኽትቅበሎ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ፡፡ እቲ ህዝቢ ከኣ፡ ኣብ ኩኡ ሃገራዊ ንጥፈታት ተሳቲፉን፡ ተኸታቲሉን፡ 
ምሰሉን፡ ጥቕሙን፡ ግቡኡን ንኸማልእ ሃገራዊን፡ ሞራላዊን ሓልፍነቱ ምዃኑ ክርደኦ ኣሎዎ ፡፡ ተሳታፍነት ናይ ህዝቢ ስለ ዝጠፍኤ  
እዩ ከኣ እዚ ኩሉ ሃገራዊ ጸገማት ዘጋጥመና ዘሎ፡፡ እቶም ኣብ ሕጊ ዝተመሮኮሰ ምርጫታት ከይተሳተፉ ብምብኳር፡ ነቶም ብግቡእ 
ዝተመርጹ፡ ካብ’ዚ ቦታ’ዚ በዚሖም፡ ካብ’ዚ ቦታ’ዚ ኣይተወከሉን እናበሉ ጸገማት ዝፈጥሩ ሰባት ክኣ፡ ካብ’ቲ ኩሉ ሓቅን 
ውድዓውነትን ዝጎደሎ ክሶም ተቖጢቦም፡ ኣብ መጻኢ ግዜ ሓቦ ኢሎም ናይ ምስታፍ ሓላፍነቶም ክፍጽሙ ለበዋ ይወሃቦም ኣሎ፡፡                
  
ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ፡ ሓድሽ ራኢን፡ ሜላን ፡ ስልትን ብምጥቃም፡ ነቶም ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ቁጽሮም ኣዝዩ ዝበዝሔ፡ እንተኾነ 
ግን፡ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት፡ ከይተወደቡ ዝጸንሑ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ፡ ኣለሊዩ፡ ዝግባእ ፡ ምምይያጥን፡ ምርድዳእን ድሕሪ 
ምክያድ ኣዕጊቡ፡ ናብ መኣዲ ቃልሲ ኤርትራ ድሕሪ ምምጽኡ፡ ነቲ ክካየድ ዝጸንሔ ናይ ውድባት ቃልሲ ኤርትራ፡ ነቲ ንቡር ቃልሱ 
እናቐጸለ ከሎ፡ እቶም ኣባላት ናይ’ተን ውድባት ከኣ፡ ነቲ ዝጸንሔ ኣባልነት ናይ ውድቦም እናዓቀቡ፡ ምስ’ቲ ብሓድሽ መንፈስን፡ 
ራኢን ፡ተወፋይነትን፡ ብሓይሊ-ዓማም ደረጃ ዝቃለስ ዘሎ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ፡ ንመጀመርታ ግዜ ዓይኒ ንዓይኒ ተናቢቦም፡ ካብ 
በብከተማ ደርጃ ብሓባር ተበጊሶም፡ ብሓድሽ ዘይተጋራጫዊ ሓይሊ-ዕማም፡ብሓባር ተወሃሂዶም፡ ብማእከልነት፡ ሃገራዊ ጥርናፈ 
ድሕሪ ምርግጋጽ፡ ብሓንቲ መሪሕነት፡ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ፡ ኣብ ውሽጢ ካብ ሽዱሽተ ወርሒ ዘይነውሕ ግዜ፡ ናብ’ቲ  ሳልሳይን ፡ ናይ 
መወዳአታ መድረኽን፡ ናይ መላእ ዓለም፡ ብኣህጉራዊ ደረጃ ጥርናፈ ንምርግጋጽ፡ ካብ ነፍስሲ ወከፍ ዝምልከታ ሃገር፡ ምኩራትን፡ 
ሰብ ሞያን፡ ላኡኻተን ናብ ንኹለን ሃገራት ትምእክል ሓንቲ ከተማ ንክልእካ ተሓቢሩወን ድሕሪ ምስምማዔን፡ ንኹለን ብሄራት 
ኤርትራ ብደሞክራስያዊን፡ ፍትሓውን ኣገባብ ትውክል መሰጋገሪት መንግስቲ ኣብ ወጻኢ ሃገር ንምቛም ይእከቡ ፡፡   
 
ብድሕሪ’ዚ ዝከየድ ሃገራዊ ጥርናፈን፡ መሰጋገሪ መንግስቲ ምፍጣርን ዝምልከት ንጥፈታት ዝምልከት ዝርዝር፡ ኣብ “ እንታይነትን 
ብልጫታትን ብህዝባዊ ማዕበል ዝልዝለ ኣገባብ ቃልሲ ኤርትራውያን” ኣብ መብዛሕትኤን ናይ ኤርትራውያን ምርበብ ሓበረታ 
ተመልከት፡፡  
 
ንሕጂ ግን፡ ነፍስ-ወከፍና፡ ካብ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን፡ ጥርጥርን፡ ነንሕድሕድ ጸለመን፡ ምትህልላኽን፡ ምጽላእን፡ ተቖጢብና፡ 
ሓባራዊ ጸላኢናን፡ ንሃገርናን፡ ህዝብናን ንምጥፋእ ተዓጢቑ ተንሲኡ ዘሎ ፡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምዃኑ ኣሚንና፡ ነፍስ-ወከፍና ናይ 
ኤርትራ ሃገርና ኣምባሳዶር ኮንና፡ ብሓባር ንተዓጠቕ ንድሕነት ሃገርና ?  
 
ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ሃገርና ንምድሓን ፡ብሓባር ጎድኒ-ንጎድኒ ተቓሊስና ፡ ዋላ ሓደ ኤርትራዊ  ከይተረፈ፡ ኣብ መደብ ጥርናፈ፡ ንምስታፍ 
ዕድል ሂብና፡ ዘዓውተና፡ ኣገባብ ቃልሲ ይኣክል ጥራይ ምዃኑ ኣሚንና፡ ሓደራኹም፡ ሓደራኽን፡ ሓደራና፡ ቃል ንእቶ፡ ንኸይንቦክር 
ካብ ሃገራዊ ጸውዒትን፡ ቀጻሊ ሳታፍነትን፡ ኣብ መደባታን፡ ንጥፈታትን፡ ብድሆን ናይ ሃገርዊ ሓላፍነትና !!    
 
በርሀ ደስታ / ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ  


