
ግብራዊ (pragmatic) 
 

ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር 

ኩቡራት ተኻታተልቲ ወይብ-ሳይታት ከመይ ቀኒኹም፣እዋኑ ግብራውያን/ፕራግማዊያን ክኾነሉ ዝግባእ እዋን ክነሱ፣ኣብ 

ሕልምና/ትምኒትና/ባህግና ዝተሞርኮሰ፣ናይዚ ማፍያዊ-ዱስቡጣዊ ዝኾነ ኢሳያስ ሞትን ሂወትን፣ ዓቐን ዘይብሉ ወረ ወዲ ወረ 

ኣድሂብና፣ስጋብ ግዝያዊ መንግስቲ፣ተካኢ ኣብ ቦታ፣ስርዓተ ማፍያዊ-ዱስብጣዊ ተተኺሉ ከም ዘሎ ዝሕብሩ’ውን ኣለዉ፤ዘገርም 
ዘይተራጋገጸን ሕልምታትካ ትምኒታትካ ወረ ካብ ምዝርጋሕ ምቑጣብ ለባም እዩ ዘቑጽረካ፡፡ 

እቲ ንዓና ዘተሓሳስበና ብሞት ናይዚ ማፍያዊ-ድስቡጣዊ ኢሳያስ ኮይኑ ዘምጽኦ ሳዕበን፣ነቲ ንሱ ዝተኸሎ ኣጋባብ ስርዓት ሽዑ ንሽዑ’ዶ 

ይፈርስ ? ድሕሪ ሞት ኢሳያስ እንታይ ዓይነት ስርዓት ይትከል ? እዛ ብደምን ዓጽምን ስዋእትና ልእላውነታ ዝተረኸበት ሃገር እንታይ 

ኮን ትኸዉን ? ሓድነት ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ዘቐመጠት ሃገር፡ ልእላውነት ሃገርን ቅድም ዝሰርዐት ብኸመይ ትገጥሞ/ትብድሆ ? እዛ 

ሕድሪ ስዋኣት ዝኾነት ሃገረ-ኤርትራ፣ፍትሓዉን ቅዋማዊትን፣ዲሞክራሲያዊትን መዓስን ብኸመይን እያ እተካናውኖ/እተራጋግጾ ?  

‘’ ንእስነትና ዝበለናሉ ቃልሲ፣ ድሕሪ ሕጂ ዝተፋላለየ ጠቕሚ ዘይንጽበየሉ፣ታሪኽ ናይ ኣሽሓት ነኣሽቱ ኣሕዋትና ኣሕትናን መስዋእቲን 

ስንክልናን ዝተኸፍሎ ገድሊ፣ እንሓንሳብ ምእንትኡ ምግዳልካ ዘሕጉሰካን ዘሕብነካን ወርቂ ዝኾነ ህዝቢ፣ ክንጠልሞ ዘይሕሰብ እዩ “።

ቃል ሃይለ ወልደ-ትንሳኤ፡ 

ስልጣን ንዋንኡ ህዝቢ ክስርከብን ብቕዋም ክንምሓደርን ስለ ዝሓተተ ኣብ ዒራዒሮ ተሓይሩ/ተጭውዩ፣ ብሂወቱ ይሃሉን ዘይሃሉን 
ዘይፍልጥ፣ ከም ቡዙሓት ከምኡ ዝጠለቡ፣ ኣርካናት ሓርበኛታትና ምእንቲ ሓርነት ህዝብና ሂወቶም ከሕልፉ ከለዉ፡እዚ ኣብ 

ድያስፖራ ንፍትሕን ዲሞክራስን ግዝኣተ-ሕጊ እቃለስ ኣለኹ ዝብል ደምበ-ፍትሒ’ኸ እንታይ ገርናን ንገብር ኣሎና ? እንታይ ዓይነት 

ምቅርራብ ወይ ግብራዊ/ፕራግራማዊ ስርሓት ይገብር ወይ የካይድ ዝብል  እዚ ዘሎናዮን እንነብረሉ ዞሎና ዓውደ ቃልሲ ምስክር እዩ፡፡ 

ከምቲ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ዝምነዮ፣ እዚ ማፍያዊ-ድስጱጣዊ ኢሳያስ ብሞት ካብዛ ዓለም ክፋኖን፣ ኣብ ቦትኡ ነዚ ስርዓት ምትካእ 
ተኻፈልቲ ክንከዉን ዝመስል ባህርያት ኢና እነርኢ ዘለና ክባሃል ይካኣል፡፡ 

እቲ ገይና ናትና ኢልና ዘይሓዝናዮ ኩሉ ፍጡር፡መጀመርያን መወዳእታንን ከም ዘለዎ ዝብል ቢሂል ኣሎ ክነሱ፡እዚ ድስቡጣዊ 
ኢሳያስ’ውን ከምታ ዝተወልደላ፣እንተ ብሕማም እንተ ብኣጋጣሚ ቅጥለት ካብዛ ዓለም፣ከም ዝፍለ እንፈልጦ ጉዳይ እዩ፡፡ 

ይኹን’ምበር እቲ ንሱ ዝተኸሎ ስርዓት ምስ ናቱ ሞት ክቕህም ኢልካ ምሕሳብን ምጽባይንሲ፣ናይ ብሓቂ ከም ናይ ፍትሓውያን 

ተቃለስቲ ፕራግማታዊ-ዶ /ግብራውያን-ዶ  ከብለና ይኽእል ? እቲ ዝነቕቐልናሉ ዕላማ ድሕሪ ሞት ሓለቓ ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ. ድዩስ ? 
ወይ ህዝቢ ነቲ ብሓይሊ ዓምጺጹ ሙሉእ ስልጣንን ዋንነት ሃገር፣ደቁ ዑሱባቱ ክኾኑ ዝገደደ፣ብሓይሉን ባዕሉን ስልጣኑ ኣብ ኢዱ 

ጨቢጡ፣ዲሞክራስን ፍትሕን ግዝኣተ-ሕግን ክትከል ? ። 

ንዓና ዝመስለና እዚ ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ደምበ ፍትሒ ተወዲቡ ዝንቃሳቐስ ዘሎ፡ፕራግማታዊን፣ክዉንታዊን (realistic)/ኣውነታዊ 

ኮይኑ፣ህዝብና ኣብ ውሽጢን ኣብ ወጻኢን ዝርከብ፣ንፍትሕን ደሞክራስን ግዝኣተ-ሕጊ ክትከል ምእንቲ፣(network)ስርዓተ-

መርበብ/መስመራት ብምስትኽኻል/ምክንዋን፣ነፍሲ ወከፍ ዜበታዊ ስርሓና ብምክያድን፣ነዚ ድስቡጣ ኢሳያስን ጉጅሉኡን ዝተኸለዎ 
ስርዓት ካብ ሱሩ ሚሒካ፣ናብ ዋንኡ ዝኾነ ህዝቢ ምስርካብ ይካኣል እዩ ንብል፡፡ 

ከምቲ ሓርበኛ ጀነራል ዑቕበ ኣብርሃ ዝበሎ “ቀደም ስለ ዝተጋገናስ ንዕኡ ንቕጽል ዝብል፡ብግዜ ውበ ዝጸመመስ ውበ ክብል ሞተ ከም 

ዝባሃል’ዩ። ከምዚ ዝብሉ ንሕማቕ ከም ባህሊ ዝወስዱ፣ ከመሓይሹን ለውጢ ኪገብሩን ዘይህቅኑን፡ንሃገር ከምዘይጠቕሙ ጌርካ ጥራይ 

ምውሳዶም’’። ኢሉ ነይሩ፡ ብወገን እዘን ናይ ደምበ ፍትሒ ውድባት፤ ካብቲ ኣብ መራኸቢ ቡዙሃን፣ ዝባሃል ዘሎ ዘይተራጋገጸ ቢላ 
በለው፣ብዛዕባ ሞትን ሂወትን ናይ ዱስቡጣዊ ኢሳያስ ዘይኮነስ፣ህዝብና ካብዚ ዓይነት ትምኒት ክወጽእን፣ሩጉጽ ዝኾነ ፖለቲካዊ 
ቁሉውላውን፣ናይ ስልጣናት ምምርቕቃሕን ክህሉ ከም ዝኽእል፣ፖለቲካዊ ትንታነን ምስቲ ኻብቲ ዕጹው ወረ ኣልቦ ዝህቦ ሓበረታት፣
ተሞርኲስካ ክትህቦ ትኽእል ርትዓዊ ኣታሓሳስባ ወይ ትንታነ ይካኣል ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ካብ ሃገር ሰሊኹ ዝመጸካ ኑጹርን ብሩሁን 
ሓበሬታ ረኺብካ ህሉው ኩነታት እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ክትሕብር ምስ እትኽእልን፤ ነቲ ውጹዕ ህዝብና፡ ኣብ ርእሲ ግፍዕታት 

ናይዚ ድስቡጣዊ ስርዓት፣ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሓፍ ዘይብል ጭንቀትን ጸገምን ንምቅላልን ሓገዝ ዝርከበሉ ስራሕ ምክያድን፣ነዚ 

ብግብርታቱ ከም ኮሮና-ቫይሩስ ዝቑጸር ድስቡጣዊ ስርዓት ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ ካብ ሱሩ ምሒኳ/በንቊስካ ኣብ ምእላዩ ጹዑቕ ስርሓት 

ይካየድ ምህላዉ ዘርኢ ንጹሩን ብሩሁን መስርሕ፡ከተሪኢ ምስ ዝካኣል ከም ቀንዲ መወከሲ ሓልፉ ክዓስለን’ዉን ምኻኣለ። ኩነታቱ 
ብወገን እዘን ኣብ ደምበ ፍትሒ ተወዲበን ንዋሳእ ኣሎና ዝብላ፡ብጉቡእ ዕዮ ገዛ ዘየካየዳ ጥራይ ዘይኮነስ፣ኣብ ክውዳእ ዘይኽእል 

ምቅርራብን ምርሕሓቕን ተጸሚደን፣ነቲ ሞራል/ፍናን ህዝቢ ከለዓል ዝተበገሰ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ማእከል ገርካ፡እቲ ቁኑዕ 
መስርሕ ህዝባዊ ሰውራዊ ምንቅስቓስ ሓይሉ፣ሲቪካዊ  ሕግታት ብምኽታል መገድታቱን ቃልሱን ከካይድ ተኻኢሉ እንተ ዝነብር ወይ 
ዝግበር ነይሩ፣ባህርያዊ ለውጢ ወይ ሞት ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጥራሕ ካብ ምጽባይ፣ለውጢ ናይ ምምጻእ ጉዳይ ኣብ ኢዶም ምኾነ 



ጥራይ ዘይኮነ፣እቲ ለውጢ ኣበየናይ እዋን ከም ዝመጽእን እንታይ ዓይነት ለውጢ ክኾነሎም ከምዝደልዩን ባዕላቶም ወሰንቲ ክኾኑ 
ምኸኣሉ፡፡  

ስለዚ ሕጂ’ውን ጎዲሉ ዘሎ እንብሎ፡ናይ ደምበ ፍትሒ ዕዮ ገዛ’ዩ እምበር እቲ ትማሊ ዓለም ምሉእ ዘዛረበን ውሑዳት ዘይዳረግዎ 

ተኣምረታዊ ጅግንነት ዝፈጸመ ህዝቢ ኤርትራ፣ ሕጂ’ዉን ረብሓታቱ ከርእዮን፣ኣብ ቅኑዕ ዕላማ ከሳትፎ/ከዋስኦ ዝኽእል 

ሓቀኛ/ፕራግማታዊ/ግብራዊ ኣማራርሓ እንተ ዝረክብ እቲ ድሮ ዘተግበሮ ጅግንነት ክደግሞ ኣይምተጸገመን፡፡ 

ሩሑቕ መገዲ ብሓደ ስጉምቲ ይጅመር፣ከም ዝብሃል ምውዳቕ ዱስቡጣዊ ስርዓት ኢሳያስ፣ ብሓቢርካ ምስራሕ ደምበ ፍትሕን፣ምስ 
ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ሃገራውያን መርበብ/መስመራት ክህሉ ኮሎ እዩ ዝጅምር። እቲ ክርዳኣና ዘለዎ፣ ካብ’ቲ ንነዊሕ ዓመታት 
ሓሊኹና ዝጸንሐ ሕድሕድ ምትሕንዃልን፣ኣውዲቕካ ምሕላፍን ዓይነት ቃልሲ ወጺእና፣ኣብ ሕድሕድና ዘሎ ዘይምትእምማን 
ኣጒድልና፣ጉሉጽነት እንተ ኣዘውቲርና ነቲ ሓድነት ህዝብና ጠሚሩ ሒዙና ዝወጸ ጩዋ ባህሊ ተጠቒምና፡ካብ ብሞትን ሕማምን ውልቀ 
መላኺ ምትምናይን ምጽባይን፣ወጺኢና ናይ ለውጢ እዋን በጺሑ ምህላዉ፣ኣብ ቅድሜና ጎሊሑ ይርአ ኣሎ።  

ሊቃውንቲ ከም ዝብልዎ ‘’ እቲ ኩነታት ወይ ተግባር/ምርኢት ኣይኮነን ሕጽረት/ደረት ናይ ታሪኽ፣ እንታይ ደኣ ደቂ ሰባት ነዚ ዝርአ 
ኩነት ይኹን ዝፍጠር ጸገም ጉቡእ ፍታሕ ክህቡ ዝኽእሉ እዮም ንዘለኣለም ታሪኾም ኣብ ደብተር ታሪኽ ተወቂሩን ከም ኣብነት ክርኣዩ 

ክኣ ናታቶም ሓውልቲ ስነ-ውቕሮ/ወቕረ ዝተርፍ’’፡፡ 

ስለዚ ኣንቱም ኣባላትኩም ሓላፍነት ናይ መሪሕነት ሂብኩም ናይ ግዜና ኤልት/በሃራት/ስሙያት ኮይንኩም ውድባትኩም 

ትመርሑ/ተዋሃህዱ ዘለኹም፣ ሕጂ’ዩ ግዜኡ ግብራዊያን(Pragmatics)ፕራግማቲካውያን ኮንኩም ተበግሶ ጥራይ ዘይኮነስ፣ቅድም 
ሓድነታዊ ስራሕ ክተካይዱን፣ነቲ ንኹሉ ዘጽልል ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ጥርናፈ ከተካናውኑ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝጽበየኩም ዘሎ፡፡ 

እትገብርዎ ኣኸባታት ጉሉጽነት መንቲ ክኸዉን፣ናጻ ካብ ውድባት ዝኾነ ኣካል ከም ምስክር ንህዝቢ ዝካየድ ምዕባለታትን ዝጓነፍ 
ጸገማትን ክገልጽን፣ናይ ምቅርራብ ስርሓት ክካየድን ከተፍቅድሉ፤ስለምንታይሲ ትእከቡን ትዛተዩን ከም ዘለኹም በቲ ሓሓሊፉ 
ዝወጽእ ናይ ሓባር መልእኽቲ/መግለጺ ንጣር ናይ ሓባር ሓይሊ ዕማም  ዝርአ’ኳ እንተኾነ፣ ሃለዋትኩምን እትገብርዎ ናብ ሓብር 
ንምምጻእ አብ ቅድሚ ህዝቢ ስዉር እዩ እንተ ተባህለ ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ኣይኮነን ክንብል ንደፍር።ካብዚ ኣጋባብ ክትወጹን፣ጉሉጽ ዝኮነ 

ስራሕ ክትሰርሑን፣ ተኣማምነትን ዘለዎ መድርክ ክህሉ፣ምእንቲ ነጻ ዝኮነ፣ተኻታታሊ(supervision) ህዝቢ ዝዕድም ዘሎ ይመስለና።

ምኽንያቱ ስጋብ’ዚ እዋን’ዚ ክካየድ ዝጸንሐ ኣብ ጎጆኻን ወይ ከም ልምዲ እናተራኸብካ ንሓድነት ምድላይ ተሰጊሩ፡እቲ ግብራዉን 
ውድዓዉን ጉሉጹን መስርሕ ሓድነት ምእንቲ ክህሉ፣እቲ መስርሕ ናይ እንካን ሃባን፣ንኺኢላታት ናይ ፖለቲካ ሰብ ሞያ ውክልና 
ሂብኩም፣እቶም ኣቦ ወንበራት ክኣ ናይ ምውህሃድ ቦታ ዓይነት ኣሳራርሓ እንተ ዝካየድ ንነዊሕ ዓመታት ወሲዱ ሽትኡ ዘይበቕዐን 
ምዕራፍ ዘይረኸበን ጻዕርኹም መብቅዐ ዝብል ራኢ ኣሎና፡፡ 

ከም ኣብነትን ትምህርቲ ካብ ኣቦታትና ክንቀስም መንቲ፡ካብ ኣይንፋላለ መጽሓፍ ጠቕሲ ወይ ቃል ራእሲ ተሰማ ንካታተል፡  

እቲ ዚቃወመና ዘሎ ማሕበር፣ካብ ሕጊ ዓደቦ፡ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝወጸ መሳርያ ገይሩ ይዓይ ስለ ዞሎ 
ብዙሕ የሕዝነና።      ንኤርትራ፣ንጥቕሚ ከም ዘይከውን ክኣ ኣቐዲምና ከነስምዕ ንደሊ፡፡ 

ንዕኡ ዚቃወም መደብ ክንገብር ምኽኣልና ኔርና፣ ግንከ ንሕናስ ነዚ ናጽነት ንምርካብ እንገብሮ ዘሎና             
ገድልና፣ብሕጊ    ዓደቦን ብሕጊ ሕቡራት መንግስታትን ብሕጊ እግዚኣብሄርን ክንፍጽም እንደሊ 
እምበር፣ ኣብዛ እነፍቅራ ሃገርና ህውከት ክንኣቱ ኣይንደልን ኢና፡፡ 

ነጻን ሓራን ዝኾነት፣ብሙሁራት ደቀባት እትመሓደር ኣድልዎን ዓመጻን ዘይብላ፣ኤርትራ ንምምስራት       
ኢና እንደሊ ዘሎና። ኣነ ንርእሰይ ብዕድመ ዝሸምገልኩ ሰብ ስለ ዝኾንኩ፣ ንዝተረፈ መዋእለይ ብጸሎትን 
ምህለላን ከሕልፎ እየ ዝትምነ ዘለኹ’ምበር፡ብድሕሪ ሕጂ ዝምነዩ ሽመት የብለይን …  

እቲ ታሪኽ ቀጻልን ትሕዝትኡ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ መጽሓፍ ኣይንፋላእ ክትካተተልዎ እናኣማሕጸና፣ብምቕጻል ጋዜጣ ሓንቲ 
ኤርትራ፣ ኣብ 10 ለካቲ 1950 ዝጻሓፈቶ ክንጠቕሶ ኣፍቁድልና። 

ህዝቢ ኤርትራ፣እቲ ብእኩይ ዝኾነ ወጻእተኛ ማይ-ብሑቅ ዘይመጸጸ ኡነተኛ ህዝቢ ኤርትራ፡
ብውርዝነትና ብኣእምሮን ሓለፋ ዘለዎ ህዝቢ ምዃኑ እናተገልጸ ይኸይድ ኣሎ። ኣብተን ምሁራትን 
ስልጡናትን ዝባሃላ ዓበይቲ ሃገራት ዓልም’ኳ ንባይቶ ዚመርሕ ሰብ ክምረጽ ከሎ፣ ክንደይ ዚኣክል 
ህውከትን ምፍላስ ደምን ይኸዉን፡ ክንደይ ዚኣክል ገንዘብን ስብከትን ከኣ ይጠፍእ ። ኣብዚ ኣብ መንጎ 
እዚ ጭዋን ወረጃን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ግን፣ እሞ ኣብ ማእከል ሰይጣናዊ ዝኾነ በብዓይነቱ 
መጽወድያታትን ተንኮልን፣ ከምዚ ዝበለ ዓብይ ነገር፣ብሓደ ዋዕላ፣ብሓደ ቃል፣ብሰላምን ብፍቕርን 
ኪውዳእ ይኽእል። ናይ ሓደ ህዝቢ ስልጣኔን ዕብየትን ማለት እዚ እዩ እምበር ናይቶም ቦምብ ጌርካ 
ምልዮናት ሰባት ብሓንቲ ደቒቕ ምጥፋእ ማለት ኣይኮነን።  

ስለ’ዚ እምብኣር ነተን ዓበይቲ መንግስታት ዓለም ካብዚ ሒዶትን ንእሽቶይን ህዝቢ ኤርትራ 
‘’ውርዝነት’’ ዚባሃል ሓዲሽ ቃል ኪማሃራ እንተ እንዕድመንስ ከም ድፍረት ኮይኑ ዶኾን ምተቘጸረና?... 



  

ንእዋኑ እቲ ናይ ኣቦታትና ምዕዶን ምስላን ኣወንዚፍና ንማለቱ፣ንሕና-ኸ ካብዘን ክልተ ጠቕሲታት እንታይ ተማሂርና ? አቲ ዛንታ 
ከም ዘመልክቶ ኣብቲ ታሪኻዉን ዑዉቱን ዋዕላ ኣቦና ራስ ተሰማ ኣቦወንበር ተመሪጾም ከም ዝወጹ ይሕብር። እታ ነጻ ዝኮነት 
ጋዜጣ ሓንቲ ኤርትራ ክኣ፡እቲ 10-ለካቲ 1950 ኣብ ኣስመራ ዝታኻየደ፣ ቡሩሁን ኣወንታዉን ሓበረታ ክህብ ምኽኣሉ እዩ።  

እቲ ዘገርም ኣቦታትና ንኹሉ ዝጓኖፎም ጹንኩሩን ኣስጋእን ዱንኩላት ኣልዮም፣ ሓቢሮም ክሰርሑ ምኽኣሎም እኹል ታሪኻዊ 
ትምህርቲ ከሎና ብኹዉን ዘይኩዉን፣ለይቲ ምስ መዓልቲ ክንጨጭሕን ኮይኑ ስራሕና፤ ሓባራዊ ስራሕ ብምክያድ፣ንኹሎም ኣብ 
ደምበ ፍትሒ ዝሳተፍን ዝዋሳእን ዘጽልል፣ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ባይታ/ዓውዲ ከነጣጥሕ ዘይምኽኣልና ዘይ-ብቚዓት ምኳና እዩ 
ዘርእየና፡፡ 

እሞ’ድኣ እንታይ ንግበር ዝብል ሕቶ ክስዕብ ግድነት እዩ። 

• ኩሉ ኣንጻር ፍልልይ ዘምጽእ መስርሕ ኣብ ናይ ይጽናሓለይ/ይቀመጠልይ ቦታ ተቐሚጡ ጸኒሑ፣እቲ ብቕዋም ዝህነጽ 
ስርዓተ መንግስቲን፣ፍትሓዊትን ዲሞክራስያዊትን ዝኾነት ሃገርን፣ሓድነት ህዝባን፣ልእላውነት ሃገር ምስተራጋገጸ፡ካብ 
ሰኪዔት ታሪኽ ኣውጺካ ክትዛረበሉ፣ብኑጹር ዉዑል ምእታው 

• ቅድሚ ኩሉ ሃገር ምድሓን፣ ህዝቢ ክኣ ካብ’ዚ ማፍያዊ-ዱስቡጣዊ ስርዓተ ኢሳያስ ስጋብ ዝጋላገል ጹኑዕ ዝኾነ ኪዳን 
ተኣትዩ፡ንኹሎም ዘሳትፍ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ጽላል ዘለዎ፣ ህዝባዊ ፕሮግራምን ንዕኡ ዘገልግሉ ሲቪላዊ ህንጻ-ሕጊ፣
ካርት መገዲ/road map፣ክህልዎ።እቲ ናይ ብሓቂ መስርሕ ዲሞክራሲ፡ሓጋጊ ኣካል፣ፈጻሚ ኣካል፣ፈራዲ ኣካል ፣
ተኻታታሊ(Supervisory) ናጻ ዝኾነ ኣካል ዘለዋ፡ብዘይካ ናይ ምክትታል ስራሕን ንዋትን፣ምቑጹጻር ኣታዉን ወጻኢን 
ባጀት፣እንተዘኮይኑ ካልእ ስራሕ ዘይሕዝ ክኸዉን ይግባእ፤ እዚ ዓይነት ስራሕ ምስ ዝካየድ ንጹርን ብሩሁን ጉሉጹን 
ኮይን ይሰርሓ ኣሎ ክባሃል ይካኣል። 

• ስሩዑን ዘይ ስሩዑን ኣኸባታት ክካየድ ከሎ፣ኣቐዲሙ ንህዝቢ ክሕበርን ናጻ ዝኮና ምድያ ከም ዝኻፈላ ምግባርን፡ነቲ 
ጉሉጽነትን ተኣማምንነት ኣብ ሞንጎ ህዝብን ውድባትን ኣዝዩ ሓጋዚ ጥራይ ዘይኮነስ፣ደሞክራስያዊ ኣሳራርሓ እዉን 
ይታኣታቶ። 

 

• ኣውራን ኣገዳሲን፡ናይ ዲፕሎማት ኪኢላታት ሓይሊ ዕማም ኣውጺኢካ፡ናብ ናይ ዓለም ባይቶታትን ሃገራትን ጥርዓንን 
ዝምድናታት እትፈጥር፣ ምስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ደቂ ሃገር መስመርን ምትእስሳር(network)፣ብምግባር ነቲ 
ኽመጽእ ዘለዎ ለውጢ፡ሙሉእ ምድግጋፍ እትገብርን፤ ንሕዝቢ ሓበረታ እትህብን።ምስ ኣቦ ወንበራት ሙሉእ 
ምድግጋፍን ሓበራዊ ስርሓት ተካይድ።ኩላትና ከም እንርድኦ እንፈልጦን ለውጢ ብውሽጢ ሃገር እዩ ዝመጽእ፤እዚ 
ለውጢ ንህዝቢ ዝጠቅም፣ብህዝቢ ዚቕበል፣ህዝቢ ባዕሉ ዝዋሳኣሉ ክኸዉን ምእንቲ ጹዑቅ ስራሕን ምውህሃድ ከም 
ዘድልዮን ብጥንቃቐን ክእለትን ክስራሕ ዘለዎ ምዃኑ ብሩህ እዩ። 

 

• ዝተፋላለያ ናይ ኪኢላታት ሓይሊ ዕማማት ተወዚዔን ንህሉው ኩነታትን ንዝመጽእ ፖለለቲካውን፣ቁጠባውን፣           
ማሕበራዊ ፖሊሲታት እና ሰነዳ፣ንህዝቢ ብቑዕ ፍልጠት ክቐስም ምግባር፤ 

• እቲ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ጽላል ኣብ ዲያስፖራ፡ዝተራዳዳኣሉ ኣብ ውድቀት ዱስቡጣዊ-ስርዓት ዘገልግል መሳጋገሪ 
ህንጻ-ሕጊ(መሳጋገሪ ቁዋም)ሃልዩ፣ኣብ ሙሉእ ሃገራዊ ባይቶ ዘጽድቖ ቅዋምን፣ ብረፈረንዱም ደቂ ሃገር ዝራጋገጽ ቅዋም 
ዝሕንጸጽ ዘገልግል የጽድቕ። እዚ ክኣ ናይ ቅዋማዊ ኣጋባብ ግዕዞ ምስግጋር ሃጓፍ ኣይርከብን። 

እዚኦምን ካልኦት ሓቤሬታት ክመጹ ኸም ዝኽእሉ እንርዳእ እኳ እንተኾና፣ ከምኡ እዉን እዚ ኩሉ እንፈልጦ ጉዳይ እዩ ክብሉና 
ከም ዝካኣል እዉን ኣይንዝንግዖን ኢና፡ኮይኑ ግን ኣብ ግብሪ ክንርእዮ ስለ ዘይካኣልና ብትሕትና ኣገዳሲ’ዩ እሞ ምቕራቡ ጠቓሚ’ዩ 
ብምባል ኢና ሓሳብ ከነፍስስ ፈቲና። 

ሕጂ ዉን ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር 

ኣቕረብቲ፡ፍትዊ ክፍለ ምስ ብዙ ቡቱኞሊ 


