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 ማሕበር ሰብ-መታሕት ኤርትራ  

 
ተበግሶ ማሕበር ሰብ-መታሕት ኤርትራ ንማሕበራዊ ውዕል፦   
መጻኢት ኤርትራ ብኸመይ ትመሓደር ዝብል መዋጥር ዝፍትሓሉ ኣገባብ።  

ሳልሳይ ዓመት ጽንብል ምምስራት ማሕበር ሰብ-መታሕት ኤርትራ(ማ.ሰ.መ.ኤ)፡ ኣብ 

ለንደን ተኻይዱ። ኣብ’ቲ ብዙሕ ንጥፈታት እተኻየደሉ ፍጻመ፡ ኣቦ መንበር ማ.ሰ.መ.ኤ. 

ኣብ ህልው ኩነታት ኣድሂቡ ኣጠቓላሊ መደረ ኣቕሪቡ። ካብ’ቲ ዝቐረበ መደረ፡ ምጅማር 

ናይ’ቲ ናብ ኩሎም ማሕበራዊ ኣካላት፡ ፖለቲካውን ሲቪካዊ ውድባትን ዝቐንዐ ኣዝዩ 

ኣገዳሲ ንተበግሶ ወገናት ማሕበራዊ ውዕል ዝምልከት’ዩ።ንሱ፡ እቲ ተበግሶ ካብ’ቲ ሕዱር 

ሕቶ ምምሕዳር ኤርትራ ንምውጻእ ርጡብ መንገዲ ብምዃኑ ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት 
ብዕቱብ ክሕዝዎ ጸዊዑ።  
ትካል Felsberger (ፈልስበርገር) ንማሕበራዊ ውዕል ብዝምልከት ኣብ ፍራንክፈርት 

ኣብ ዝወደቦ ዓውደ መጽናዕቲ፡ ድሕረ ውድቀት ምልካዊ ስርዓት ብዛዕባ ዝቐውም ቅኑዕ 
ምሕደራ ንምዝታይ ገለ ውድባት ኤርትራን ተንቀሳቐስቲን ተዓዲሞም ነበሩ። 
ኣብኡ፡ማ.ሰ.መ.ኤ. ኣብ ክሊ ማሕበራዊ ውዕል ምስ መትከላቱ ዝቃዶ ራእይ ኣቕረበ።  

ኣብ ርእሲ’ቲ ርእይቶና ዝኣወጅናሉ ክብ ቢሉ እተጠቕሰ ነጥቢ፡ እቲ ሓሳብ ተኸታቲሎም 

ብዝቐረቡ ወረቓቕቲ መጽናዕቲን ማለት ማሕበራዊ ውዕልን ፖለቲካዊ ወረቓቕትን 
ብንጹርን ብዝርዝርን ተገሊጹ። ማ.ሰ.መ.ኤ. ካብ 18-21 ሓምለ 2016 ኣብ ከባቢ 

ስቶኮልም ሽወደን ኣብ ዘካየዶ መስራቲ ጉባኤ ነቲ እማመ ብምሉእ ድምጺ ኣጽደቐ።  
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እዚ እዋናዊ ተበግሶ ኣብ ትሕዝቶ እቲ ወረቓቕቲ ተሞርኲሱ ተዳለወን ተጀመረን። እዋናዊ 
ተበግሶና ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቀጻሊ ጸገም ምምሕዳር፡ ኣድማዒ መፍትሒ ንክኸውን 
እጃምና ከነበርክት ማሕበራዊ ውዕል ኣረኣእያና እንገልጸሉ እማመ’ዩ።  

መቕድም፦  
ዝያዳ ዓሚቚ ትንታነ ህልው ኩነታት ንምግባር፡ ናብ’ዚ ዘሎናዮ ሓደገኛ ኩነታት ዘእተውና 

ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመት እተፈጸሙ ምዕባለታት ተመሊስካ ብምፍታሽ ብደቂቕ ምምርማር 

የድሊ። ነዚ ኣብ ምትግባር ኣብ እንሓልፎ መስርሕ፡ ኣብ ነፍስ-ወከፍ ፍጻመታት ታሪኽና 

ሓደ ጉዳይ ኣብ ቅድሚት እናመጽአ ክደግስ ንዕዘብ። ንሱ ድማ እቲ ንክውንነት ብዙሕነት 
ኤርትራ ካብ ምምሕዳር ብምብኳር ዝርአ ውድቀት ኮይኑ ቃልዕ ዝወጽአ ዘየናሕሲ ሓቂ’ዩ። 

እዚ ካብ 40ታት ናይ ዝሓለፈ ዘመን ጀሚሩ ኣብ ስነ-ኣእምሮን ተግባራትን ላህመት ወይ 

ብሉጻት ከበሳ (elite ) ክንጸባረቕ ዝጸንሐ ኮይኑ ፡ብኢትኒካዊን ባህላዊ ዕብለላን ተደሪኹ 

ንህልው ብዙሕነት ብሓይሊ ብምድቋስ ናብ ሓደ መበቆልን ዓሌትን(homogeneity) 

ናይ ምግባር ዝቐንዐ ኢዩ። ብኣንጻሩ፡ እቲ ክኸውን ዝነበሮ ቅኑዕ ኣፈታትሓ፡ ሓድነት ኣብ 
ብዙሕነትን ነቲ ብዙሕነት ምፍላጥን ግቡእ ምሕዳረን’ዩ። ብፍላይ ኤርትራ፡ ሓደ ኣካል 

ዓብላሊ ብዝሒ ሒዙ ኣብ እቶም ድኹማትን ውሑዳትን ድሌቱ ብተጽዕኖ ዘተግብረሉ 
መሰልን ሓይልን እትህብ ሃገር ኣይኮነትን። ስለ’ዚ ድማ ብዝሐ ኢትኒካዊትን ብዝሐ ባህሊን 

ዘለዋ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ሃገር ብሰላም ብሓባር ንምንባር ናይ ኩሎም እቶም ዘቖምዋ 
ኣካላት ሓባራዊ ስምምዕን ወለንታን ክስገር የብሉን። ብዘይካ’ዚኣብ መንጎ’ቶም እተፈላለዩ 

ኣካላት ነቲ ብዙሕነትን ንሱ  
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ዝሓቝፎ መሰልን ምፍላጥን ምቕባልን የድሊ።ንጸገምና ዘይበቅዕ መፍትሒ ዛጊት ኣዝዩ 
ብዙሕን ክቡርን ሂወት ሰብ፡ ጻዕርን ጊዜን ከም እተኸፍሎ ዘጠራጥር ኣይኮነን።  
1. ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣቐዲምና ንሕና ምሉእ ናጽነት ክንረክብ ዕድል ነበረና። 

እንተኾነ፡ ኣብ ክንዲ ናጻ ሃገር ዝበዝሑ ካብ ከበሳ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዝመረጹ 
እቲ ዕድል ባኸነ። በዚ ድማ ኣብ መንጎ እቶም ንምሉእ ናጽነት ደው ዝበሉን ምሉእ ሕብረት 
ምስ ኢትዮጵያ ዝበሉን ዝነበረ ናይ ረብሓ ግጭት ንምትዕራቕ ፈደራላዊ ውሳኔ ከም 
ሕድገት ቀረበ። ስለ’ዚ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብሓይሊ ከም ዘይጎበጠት ንጹር 

ነበረ።ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝሓዘታ፡ ብዋጋ ረብሓ ናይ’ቶም ንኤርትራ ዘቑሙ ካልኦት 

ኣካላት፡ ገለ ክፋል ህዝብና ንፍሉይ ረብሓታቶም ክብሉ ምስ ስግር ዶብ ዘሎ ህዝቢ 
ክውግኑ ብምምራጾም ነበረ ። እቲ ረብሓኦም ኣብ ናጻ ኤርትራ ብዝያዳ ውሕስነት 
ክሕለወሎም ይኽእል ነይሩ። ዋላ እቲ ውጽኢት መተዓረቒ መፍትሒ ዝነበረ ድኹም 
ፈደራላዊ ስርርዕ፡ ብተዛማዲ ገለ መሰረታዊ መሰላትን ሓውሲ ናጽነትን ነበሮ። እዚ’ውን 

እንተኾነ ኤርትራ ካብ’’ ኣደ ኢትዮጵያ’’ ሰፊሕ ናጽነት ወይ ጉንዖ ከም ዝረኸበት ተቖጺሩ 

ነቶም ደገፍቲ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ብምስራሕ ከፍርስዎ 
ምኽንያት ኮኖም።  
 

2. ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ገለ ባይታ ናጽነትን መሰልን ዝህብ ዝነበረ ናጽነት ዝመስል ምስ 

ተሓረመ፡ ዝጠፍአ መሰሉ ንምሉእ ናጽነት ክመልስ ብዘይካ ብረታዊ ቃልሲ ምልዓል 
ምርጫ ኣይነበሮን። በቲ መሬት ናይ ምብዳም ፖሊሲ ንህዝቢ ካብ መረበቱ ንምፍንቃል 
ናብ ክፋል ህዝቦም ዝቐንዐን፡ ነቲ ኣብ መታሕት  
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ኣቐዲሙ ዝተጀመረን ዝካየድ ዝነበረን ናይ ናጽነት ቃልሲ ድማ ንምብርዓን ዝተኻየደ 
ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ምትግባር ሕጂ’ውን ላህመት ከበሳ(elite) ምስ ኢትዮጵያ ወጊኖም 

ብምሉእ ሓይሎም ተሰለፉ።  
 

3. ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ንጉስ ሃይለ ስላሴን ብመሪሕነት መንግስቱ ሃይለማርያም፡ 

ደርግ ኣብ ስልጣን ምስ ደየበን፡ንፋስ ለውጢ ነፊሱ ኣብ ልቢ ላህመት ከበሳ(elite) 

መሰረታዊ ምቕያር ተፈጢሩ ከም ውጽኢቱ ካብ ትጽቢት ንላዕሊ ናብ ሰውራ ዝጽንበሩ 
ሓደስቲ ወሓዙ።ከም ውጽኢት ናይ’ቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ለውጢ ሚዛን ፡ስልጣንን 

ረብሓን ኣንጻር ረብሓ ናይ እቶም ገዛእቲ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ እሙናቶም 
መሓዙቶምን ኮነ።ላህመት ከበሳ(elite) ዝነበሮም ሓለፋ ስኢኖም ምስኡ እውን ምስ ኣደ 

ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓያል ምትእስሳር ክዳኸም ጀመረን ኣብ መወዳእታ ተበትከን።ዋሕዚ 
ሓደስቲ ናብ ሰውራ ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ከም’ቲ ናይ 40ታት ኣብ ተመሳሳሊ ነቓዕ 

መስመር(faulty line) ሰፊሕ ፍልልያት ተፈጥረ። እዚ ንተዋጋእቲ ናይ’ተን ብረታዊ 

ቃልሲ ዘካይዳ ዝነበራ ውድባት ብዓሚቑ ፈላለዮም። እቲ ፍልልያት ኣብ ጥርዚ በጺሑ 
ህ.ግ.ሓ.ኤ. ብሓገዝ መሓዛኡ ህ.ወ.ሓ.ት(ናይ ባዕዲ ኣካል ካብ ስግር ዶብ ) ንተ.ሓ.ኤን 

ካልኦት ግንባራት ናጽነትን ካብ ሜዳ ኤርትራ ብሓይሊ ኣብ ምውጻእ ተዓወተ። ስለ’ዚ 

ህ.ግ.ሓ.ኤ፡ ኣብ ናጻ መሬት ምሉእ ምቁጽጻር ረኺቡ፡ ንውሳኔታትን ንመጻኢ ዕድል ኤርትራ 

ንበይኑ ወዳኣይ ኮነ።  
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4. ህ.ግ.ሓ.ኤ.፡ ካብ ዓብላሊ ዕላማን ፖሊሲን ነቒሉ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ስልጣን ምስ ደየበ 

ንኹለን ፖለቲካዊ ውድባት ነጺጉ፡ ኣብ ምምሕዳርን ህንጸት ሃገርን ተረአን ከየበርክታን 
ከይሳተፋን ኣገደን። እቶም ብኢሳያስ ዝተጻዕነ ቅድመ ኩነት ተቐቢሎም ውድባቶምን ወይ 
ሰልፍታቶም ዝበተኑ፡ ከም ውልቀ ሰባት ናብ ሃገር ክኣትው ተፈቕደሎም። እንተኾነ 
ንሳቶም’ውን ደረጃ ብደረጃ ምግላልን ሃድንን ገጠሞም። ገለ ዳግማይ ናብ ስደት ኣምርሑ፡ 

እቶም ዕድል ዘይገበሩ ድማ ሃለዋቶም ጠፊኡ ወይ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ኣብያተ 
ማእሰርቲ ይሳቐዩ ኣለው።  
 

5. እቲ ስርዓት ኣብ ኩሉ መዳያት ሂወት ፖሊሲን ተግባራትን ዕብለላ ትግርኛ 

የሰጉም፦ኣብ ቋንቋ፡ ባህሊ፡ ቁጠባ፡ ምውሳድ ውሳኔ፡ዋላ’ውን ንዕላማኡ ዝሰማማዕ ታሪኽ 

ኤርትራ ኣዘንቢዑ ዳግም ኣብ ምጽሓፍ ይሰርሕ። እቶም ንምልካዊ ስርዓት ዝቃወሙ ኣብ 
ውሽጦም ይዕበ ይንኣስ ኣብ’ቲ ብሉይ ሃይማኖታዊ ነቓዕ መስመር (faulty line)ዝተሰረተ 

ፍልልያት ከም ዘለዎምን ድኹማትን ከም ዝኾኑን ሎሚ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ቅኑዕ 
ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ ይግንዘብ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ነቲ ኩሉ ኤርትራዊ ዝብህጎ 
ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ጻዕርታቱን ዕላማኡን ከየስምር 
ብርኡይ ውድቀት ይሳቐ’ሎ።  

 

ራእይና ንማሕበራዊ ውዕል  
ኣብ ምምሕዳር መጻኢት ኤርትራ ንዘጋጥም መዋጥር ግቡእ መፍትሒ ምንዳይ ሓደ ካብ’ቲ 

መሰረታዊ ግዴታና ከም ዝኾነ ንኣምን። እዚ ምስ ኩሎም ወገናት ብምዝታይ ብሓባራዊ  
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ስምምዕ እንበጽሖ ዕላማ፡ ንኹሉ ብዙሕነትና ዝሓቁፍን ኣብ ዲሞክራሲ፡ግዝኣተ ሕጊን 
ርትዓዊ ብጽሒት ሃብቲን ስልጣንን እተሰረተ ዝሰማማዕ ቅዋም ብምጽዳቕ ንሓባራዊ 
መሰላት፡ ናጽነትን ዝምልከት ስርዓተ ምሕደራ ዝምልከት’ዩ። ስለ’ዚ ንሕና ብመሰረት’ቲ 

ኣብ ሕብረተ ሰብና ብፍላይ፡ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብሓፈሻ ዘሎና ዓሚቑ ዝሱሩ 
እምነት፡ መትከላትን ሃገራዊ ግዴታን ነዚ ሰራም ዕንክሊል(vicious circle) ንምስባር 

ኣካል ፍታሕ ክንከውን ድሌትና ኢዩ። በዚ ምኽንያት’ዚ፡እቲ ንዕላማን ሃንቀውታን ኩሎም 

ዝምልከቶም መሻርኽቲ ዘማልእ ንሕቶ ምምሕዳር ኤርትራ ዝምልከት ነባሪ ፍታሕ 
ብሓባራዊ ስምምዕን ድሌትን ክታም ሓዲሽ ማሕበራዊ ውዕል ጥራሕ’ዩ ተፈጻምነት ዘለዎ። 

እቲ ውዕል ንብዙሕነት፡ መሰረታዊን ኣገደስቲን ናጽነት፡ መሰላት፡ ረብሓ ኩሎም 
ማሕበራዊ ኣካላትን ዝሓቁፍ ኢዩ። እዚ ንባህጊ የረጋግጽን ነቲ ነባሪ ሃገራዊ ሓድነት ኣብ 
ብዙሕነት ንምምስራት ዘድሊ ብሓባር ብሰላምን ስኒትን ምንባር ከም ዝዕቅብ ንኣምን። ኣብ 
ምስኣል፡ምንዳፍን ብሓባራዊ ስምምዕ ኣብ ምጽዳቕን ኩሎም ዝምልከቶም መሻርኽቲ 
ብምሉእነት ክሳተፍዎ ኣገዳሲ ኢዩ። ከም’ዚ ዓይነት ውዕል ነቲ ሃገርን ህዝብን ዝመሓደሩሉ 

ዝገልጽን ዝርዝር ዝህብን ኣብ መጻኢ ዝንደፍ ሃገራዊ ቅዋም ከም መሰረት ዝኸውን 
ትሕዝቶ ክህልዎ ኣለዎ። ብርእይቶና ኣብ ታሕቲ ቀሪቦም ዘለው ሰረተ እምነት እምነ- 

ኩርናዕ ናይ’ቲ ሓዲሽ ማሕበራዊ ውዕል የቑሙ።  

ሀ. ሓድነትን ብዙሕነትን፦  
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እዚ ኣብ መንጎ እተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣካላት ሰፊኑ ዘሎ ምጥርጣር፡ ስግኣትን ስእነት 
ምትእምማንን ውጽኢት ናይ’ዚ ንነዊሕ ዓመታት ኣንጻር ዝበዝሑ ኣካላት ሕብረተ-ሰብ 

ዝተኻየደ ዓብላልነትን ናይ ምግላል ፖሊሲን ተግባራትን’ዩ። ምልካዊ ስርዓት ሎሚ 

ዝፍጽሞ ዘሎ ፖሊሲን ተግባራትን ዕብለላ ካብ 40ታት ናይ ዝሓለፈ ዘመን ብገዛእቲ 

ላህመት(elite) ትግርኛ ካብ ዝፍጸም ዝነበረ እተወርሰ’ምበር ፍሉይ ተርእዮ ኣይኮነን። 

ብኻልእ ኣዘራርባ ኩላትና ኤርትራ ’’ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ’’ ከም ዘይኮነት ክንግንዘብን 

ክንቅበሎን ኣሎና። ከም’ቲ ስርዓትን ደገፍቱን ዝብልዎን ዝምጉቱሉን ኤርትራ ከም ኣብ 

ኣካል ሓደ ሰብ ዘላ ልቢ ኣይኮነትን። ኤርትራ ሃገር ብዙሕነት ኢያ። ነዚ ሓቂ ምግንዛብ ነቲ 
ህልው ጸገም ናብ ግቡእን ርጡብን መፍትሒ ንምብጻሕ መንገዲ ዘትሕዝ ኣገዳሲ ነጥበ-

ምዕራፍ ኢዩ። ስለ’ዚ ነባሪ ሃገራዊ ሓድነት፡ ኣብ ድሌት ኩሎም ሃገራዊ ኣካላትን ሓባራዊ 

ምፍላጥ ብዙሕነቶም ከምኡ’ውን ንረብሓታቶም፡ መሰላቶም ከም ማዕረ ዜጋታትን ሃገራዊ 

ጉጅለታትን ኣብ ዘውሕስ ክስረት ኣለዎ።እዚ ነባሪን ዘተኣማምንን ሃገራዊ ሓድነት ኣብ 
ምምስራት ዱልዱል መሰረት ክኸውን ይግባእ። እቲ እንኮ ርትዓውን ፍትሓዊን ምምሕዳር፡ 
ማዕረ መሰላትን ናጽነትን ዝህብን፡ ረብሓ ናይ ኩሎም ማሕበራዊ ኣካላት ዝሕልውን ጥራሕ 
ሓደ መንገዲ ውሕስነት ምስፋን ነባሪን ዘተኣማምንን ሃገራዊ ሓድነት ከምዝኾነ ኩሎም 
ኣድማሳዊ ተቐባልነት ዘለዎም ንሰብኣዊ መሰልን ስምምዓትን ዝምልከቱ ውዕላት 
ይምስክሩ። ከም ኤርትራ ብዝሐ ኢትኒካዊን ብዝሐ ባህላዊን ሃገር እቲ ቅኑዕ ኣተሓሕዛ ነዚ 
ሓቂ ብኹሎም ዝብጽሖም ወገናት ብንጹህ ሕልና ሓባራዊ ተፈላጥነት ምሃብን ምቕባልን 
ኢዩ። ነቲ ሓቂ ኣሚኖም  
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ብሰፊሑ ብኢትኒክ፡ባህሊ፡ሃይማኖት፡ቋንቋ ወዘተ… ንዝግለጹ ኩሎም ብተግባር ምፍታሕ 

ኣብ ምእላይ ሕዱር ጸገምና ዝውሰድ ቅኑዕ ስጉምቲ ኢዩ።  
ለ.ሃይማኖት፦  

መሰል ምሉእ ናጽነት እምነትን ኣምልኾን ኩሎም ኣመንቲ ከም መሰረታዊን ዘይንጸልን 
ሰብኣዊ መሰል ንውልቂን ጉጅለን ክረጋገጸሉ ውሕስነት ክህልዎ ይግባእ። ተኸተልቲ 
እምነት፡ መሰሎም ኣብ ሃይማኖታዊ ወግዒ ከሰጉሙ ጥራይ ከይተደረተ፡ ሕጊ ብዝፈቕዶ 
ምትእትታው መንግስቲ ዘይብሉ ሃይማኖታዊ ረብሓታቶምን ከመሓድሩ ኣለዎም።መሰል 
ምውናን ንብረትን ካልእ በተን ሃይማኖት ዝውነን ቅሙጥ ትሕዝቶን ክዕቀብ ኣለዎ። ዝኾነ 
ደገፍ ብማዕረ ክወሃብን መንግስቲ ምስ ኩለን ሃይማኖታት ማዕረ ርሕቀት ክህልዎ ኣለዎ።  
ሐ. ሃገራዊ ዕርቂ ፦  

ናጽነት ንምርግጋጽ ብሓርጎጽጎጽን ነዊሕን መሪርን ተመክሮ ዝሓለፈ ሃገርን ህዝብን፡ ነቲ 
ኣሉታዊ ጽልዋን መሰናኽልን ሂወትን ዝምድናታት ህዝቢ ክፈትሖ ኣለዎ። ኣብ’ቲ ከቢድ 

ጉዕዞ ቃልሲ ዝተፈጸመ እተፈላለየ ተግባራት በቲ ዓሚቑ ውሽጣዊ 
ዘይምስምማዕ፡ግጭት፡ምረትን ተሰንዩ ንምትእምማን  
ኣዕነወን ንማሕበራዊ ምትእስሳርን በታተኾን። ስለ’ዚ ድማ ነቲ ማሕበራዊ ምትእስሳር 

ንምጽጋንን ምትእምማን ንምህናጽን መስርሕ ዕርቂ፡ ቅድመ ኩነት መሰረት ምህናጽ ሃገርን 
ብሩህ  
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መጻኢ ንኹሉን ኢዩ። ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝተፈጸመ ዘይፍትሓዊ ተግባራት፡ኣሉታዊ 
ሳዕቤናት፡ ዕንወት፡ ካብ መሰረቱ  
ንምሕዋይን ዝምድናታት ከም ልሙድ ናብ ንቡር ንምምላስ ኤርትራውያን ክሓልፍዎ 
ዘለዎም ኣገዳሲ መስርሕ’ዩ። ነቲ እኩብ ዘይፍትሓዊ ኣካይዳ፡ ወጽዓ፡ምስ ጊዘ እናተኣከበ 

ዝመጸ ምረት ብግቡእ ብምፍታሕ ሃገር ዝሓለፈ ፈቲሓ ህዝቢ ብስኒትን ሰላምን ብሓባር 
ክነብር ንመጻኢ ከማዕዱን ኣለዎ። ሃገራዊ ዕርቅን መሰጋገሪ ፍትሒን ብዙሓት ከም’ዚ ናትና 

ተመሳሳሊ ተመክሮ ዘለዎም ኣብ ነንሓድሕዶም ዘውረድዎ ዓሚቑ ቁስሊን ቃንዛን ንምፍዋስ 
ብዓወት ዝተጠቕሙሉ ፍቱን መድሃኒት ኢዩ። እዚ እተሓላለኸ መስርሕ ኢዩ። ነቲ 
ዝተፈጸመ ኢፍትሓዊ ተግባራት ምፍታሕ፡ ኣብ ንብረት ዝወረደ ክሳራ ካሕሳ ምሃብ፡ ወጥሪ 
ምእላይን ኣብ መንጎ’ቶም እተወጽዑ ወገናት ንዝተፈጥረ ዘይምትእምማን ብብልሓትን 

ሓዲሽ ኣገባብን ከም ስጉምቲ ርእሰ ምትእምማን ምህናጽ፡ ነቲ ፍሉይ ኩነታት ዝሰማማዕ 
መንገዲ ብምኽታል ዳግማይ ምምላስ ምትእምማን ክትግበር ይግባእ።  
ሽሕ’ኳ እዚ መስርሕ ኣብ መሰጋገሪ እዋን ከይኣቶና ብምሉእ ሓይሊ ቀልጢፉ ክጅምር 

ዘይክኣል እንተኾነ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ብዛዕባ ነቲ መስርሕ ዘሳልጡ ኣድላይነትን መትከላትን 

ኣብ ስምምዕ ምብጻሕ ኣገዳሲ’ዩ። እዚ ንምቛም ሽማግለ ዕርቂ ይድርኽ። ሽማግለ ዕርቂ ኣብ 

መድረኽ ምስግጋር ዘገልግል ንመሰጋገሪ ፍትሒ ዘገድስ ጭብጥታትን መርትዖታትን 
ብምእካብ ስርሓ ብኡ ንብኡ ክትጅምር ኢያ።  



 
 
 
 
 

 UK – London - Executive Office  

 
Dalgarno Community Centre, 1 Webb Close,  London W10  5QB              Reg. No:1167026  

Website: www.munkhafadat.com Email: secretariat@munkhafadat.net                            

 

መ. ሕቶ መሬት፦  

ሕቶ መሬት ብዘዕግብ እንተዘይተፈሑ ንመላእ ሃገር ኣብ ዕግርግር ወይ ንሓድነት ሃገር ኣብ 
ሓደጋ ዘውድቕ ኣዕናዊ ኲናት ሓድሕድ ከም ዘስዕብ ኩሉ’ኳ እንተዘይተባህለ 

መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ይሰማምዑሉ። ብዘይካ’ዚ ንሰብ መታሕት ብሓፈሻ ሕቶ 

መሬት ኣገዳሲ ኢዩ። ምኽንያቱ ንኹሉ እቲ ህላዌን መነባብሮን ማሕበረ ሰብ መታሕት 
ዝፈታትን ኢፍትሓዊን ዓማሚ ጥሕሰትን ኣብ መሬት ኢዩ ተፈጺሙ።  
ኣብ ክሊ መበቆላዊ መንበሪ ዝኾነ ፍሉይ ሕብረተሰብ ዝርከብ መሬት፡ከም ንቡር ብሓባር 
ወይ ብብሕቲ በቲ ሕብረተ-ሰብ ይውነን። ስለ’ዚ ዝኾነ ቅቡል ኣገባብ ምውናንን ምሕደራን 

መሬት፡ ምስ’ቲ ብታሪኽ ቅኑዕ ከም ዝኾነ እተፈተነ ቅጥዕን ባህላዊ ሕግታትን ዝሳነ 

ክኸውን ኣለዎ።ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ያታዊ ሕግታት፡ ነቲ ኣብ ክትዕ ዘይኣትው ኣብ 
ግዝኣት ታሪኻዊ ወለዶታቶም ዝርከብ መሰል ምውናን መሬት ኩሎም ማሕበራዊ ኣካላት 
የረጋግጽ። ነዚ መሰል ብተግባርን ያታን ኩሎም ማሕበራዊ ክፋላት ተቐቢሎሞ ኢዮም። 
እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ መንጎ ኩሎም ተሻረኽቲ ንዝነበረ ብሰላም ብሓባር ናይ ምንባር 
እምነ ኩርናዕ ኣቖመ።  
ስለ’ዚ፡ ኩሎም ነቲ ቅድም ቢሉ እተጠቕሰ ቅቡል ወግዒን ቅጥዕን ጥሒሱ ብስጉምቲን 

ፖሊሲን እዚ ስርዓት ፡ እተመንዘዐ መሬት፡ ዘይሕጋዊ ምምሳሕ መሬት ወይ ዝተቐየረ 
ዶባት ወረዳታት ዘይሕጋዊ ስለ ዝኾነ ክስረዝ ኣለዎ። እዚ ንኹሉ በዚ ኣብ ስልጣን  
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ዘሎ ስርዓትን ብገዛእቲ ኢትዮጵያን ኣብ መሬት መታሕትን ኣብ ካልእን ብዘይ ርድየት 
ዝምልከቶም ሕጋዊያን ወነንቲ መሬት ንእተፈጸመ ኣገባባት ምምንዛዕ መሬትን፡ ዳግመ-

ሰፈራን ይምልከት።  
እንተኾነ፡ ዝኾነ ኤርትራዊ ብመሰረት እቲ ምስ’ቶም ሕጋውያን ወነንቲ ዝገብሮ ሕጋዊ 

ውዕልን ስምምዕን፡ ኣብ ከበሳ ይኹን መታሕት ክነብር፡ ክሰርሕን መሬት ክውንንን መሰል 
ከምዘለዎ ንኣምን። እዚ ዝተጠቕሰ መሰል፡ ነቲ ብሓይልን ብውዱብ መልክዕን ካብ ዋናታት 
ተመንዚዑ እተዋህበ መሬት፡ ብውሽጣዊ ምዝንባል ንዝሰፈሩን፡ ንዝኾነ ኣገባብ ምምንዛዕ 
መሬት ወይ ግበታን ዝምልከት ኣይኮነን።  
ነቲ ዘየካትዕ መሰል ምውናን መሬት ተወላዶ ብምልኣት ብምፍላጥን ንድሌትን ረብሓን 
ዜጋታት ሃገር ኣብ ግምት ብምእታውን ሕድገታት ንምግባር ብስምምዕን ኣፍልጦን እቶም 
ሕጋውያን ወነንቲ ምስኣቶም ዝያዳ ምምኽኻር ክግበር ይከኣል።  
ሰ. ስደተኛታት፦  

ሕቶ ስደት ምስ መሬት፡ መሰል ዋንነት፡ መሰረታዊ መሰል ሰብን መሰል ዜግነትን ብቐጥታ 
ዝዛመድ ካልእ ኣካታዕን ብግቡእ ክፍታሕ ዘለዎን ኢዩ።  
እቶም ኣብ መዓስከራት ምብራቕ ሱዳን ብሕማቕ ናብራ ዝሳቐዩ ዘለው ቀዳሞት ጉጅለ 
ስደተኛታት’’ ገዳይም ስደተኛታት’’፡ ሂወቶም ከድሕኑ ኣብ 1960ታት ናብ ሱዳን ክስደዱ 

እተቐሰቡ ኢዮም። ዝበዝሑ ካብዚ’ኦም ኣብ ጊዜ ብረታዊ ቃልሲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ካብ 

ትግርኛ ዝተዋጽኡ ተሓባበርቶም ኮማንዶስን  
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በቲ መሬት ናይ ምብዳም ዓማሚ ጨካን ወተሃደራዊ ወፍሪ ግዳይ ዝገበርዎም ኢዮም። 
ዋሕዚ ‘’ገዳይም ስደተኛታት’’ ኣብ 60ታት ናይ ዝሓለፈ ዘመን ናብ ሱዳን ክኣትው ጀመረ። 

ድሕሪ ናጽነት ምልካዊ ስርዓት ምስ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት 
ብምውህሃድ ነዞም ስደተኛታት ንምምላስ ካብ ልቢ ዘይነቐለ ናይ ይምሰል ፈተነ ገበረ። 
እቶም ብወለንታኦም ክምለሱ ዝመረጹ ኣብ መበቆላዊ ዓድታቶምን ቁሸታቶም ክጣየሱ 
ኣይተፈቕደሎምን። ብኣንጻሩ ጽቡቕ መጻኢ ኣብ ዘይርእዩሉን ዝሓሸ ዘተኣማምን ሂወት ኣብ 
ዘይረኽቡሉን እኹል ትሕዝቶ ኣብ ዘይብሉን እተነጸለ ቦታታን ክሰፍሩ ተገደዱ። ውጽኢቱ 
ዳግማይ ፍልሰት ናብ ሱዳን ኣኸተለ። እቲ ዝምልከቶ ኣህጉራዊ ኣካል ቅድመ ምብሳል 
ኩነት፡ ‘’ኤርትራ ናጻ ሃገር ስለ ዝኾነት ንዜጋታታ ከተእንግድ ውሕስነት ኣለዋ፡ ዑቕባ 

ንምሃብ ዘገድድ ኩነታት የልቦን’’ ብምባል ንኤርትራውያን ዑቕባ ምሃብ ብምኽልካሉ 

እቶም  
ኤርትራውያን ሕጋዊ መሰል ዑቕባ ሰኣኑ።  
ድሕሪ ናጽነት ዝተራእየ ሓዲሽ ዋሕዚ ስደተኛታት ጠንቁ ኢፍትሓውነት እቲ ስርዓትን፡ 
ግፍዒን ኢዩ።ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል፦ ሰብ ኣብ ዘይበጽሖ ምእሳር፡ ምስቓይ፡ ካብ ሕጊ 
ወጻኢ ምቕታልን ምስዋር ተቓወምቲን ከምኡ’ውን ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም 

ጊልያነት በቲ ምልካዊ ስርዓት ዝካየዱ ዘለው ኢዮም። እዚ ዘይጽወር ኩነታት መንእሰያት 
ብጅምላ ከም ዝስደዱ ይገብር ኣሎ። ኣብ መስርሕ ምህዳም እቶም መንእሰያት ኣብ ኢድ 
ነጋዶ ሰብ ኣትዮም ንዘሰክሕ ሓደጋ ይቃልዑ። ኣብ ሓደገኛ ጉዕዞ ምድረ በዳ ኣሽሓት 
ብጽምኢ ሞይቶም ክንድኦም  
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ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ወይ ኣካሊታቶም ንምምንዛዕ ኣብ እተገብረ መጥባሕቲ ሂወቶም 
ስኢኖም። ነቶም ገዳይምን ሓደሽቲን ስደተኛታት ብዘይቅድመኩነትን ብሰላምን ናብ 
ዓድታቶም ተመሊሶም መሬቶምን  
መነባብሮኦምን ከመሓድሩ፡ ናብ ንቡር ሂወት ክምለሱ፡ ኣድላይ ሓገዝን ካሕሳን ክወሃቦም 
ዘይግሃስ መሰሎም ከም ዝኾነ ምቕባልን ምውሓስን ኣድላይ ኢዩ።  
ንሕና ማ.ሰ.መ.ኤ. ነዚ ሕጋዊ መሰል ምምላስ ስደተኛታት ንድግፎን ንምጉተሉን። እቶም 

ዝምልከቶም እንተላይ ሃገራውያን መሻርኽቲ ነዚ ሕጋዊ መሰል ክኣምኑሉን ድሕሪ ውድቀት 
ምልካዊ ስርዓት ብኡንብኡ ቀዳምነት ክወሃቦን ንተግባራውነቱ ውሕስነት ክግበረሉን ናይ 
ሓባር ሓላፍነት ክስከሙ ንጽውዕ።  
ንወለንታዊ ምምላስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ መበቆላዊ ሰፈሮም ኣድላይ ጻዕሪ 
ክግበረሉ ኣለዎ።ነቲ ምምላስ ንምስላጥ ብፍላይ ነቶም ካብ 60ታት ናይ ዝሓለፈ ዘመን 

ኣትሒዞም ኣብ መዓስከራት ሱዳን ንዝሳቐዩ ዘለው ኣዝዮም ተጠቃዕቲ ስደተኛታት ዘድሊ 
ጸጋ ክምደብ ኣለዎ።  
ረ. ሕቶ ቋንቋ፦  

ቋንቋ ኣብ ክሊ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት፡ ዝሓለፈ ማሕበራዊ ውዕላትን ድሌትን መሰልን 
ህዝቢ ኣብ ምምራጽ ቋንቋ ክርአ ዝግባኦ ካልእ ተባራዒ ሕቶ ኢዩ። ገለ ካብ’ቶም ኣብ 

ግምት  
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ክኣትው ኣለዎም እንብሎም ዝርዝራት ቀጺሎም ቀሪቦም ኣለው።  
I I. ኤርትራ ብዝሐ ቋንቋ ዘለዋ ሃገር ኮይና ንባህልን ረብሓን ኩሎም ክፋላት ህዝባ 

ዘንጸባርቕ ብስምምዕ እተበጽሐ ሓደ ቋንቋ የብላን።  
II II. ኤርትራ ድሩት ሃብቲ ዘለዋ ንእሽቶ ሃገር ስለ ዝኾነት ኩለን ቋንቋታት ከም ዕላዊ 

ክትጥቀመለን ኣየዋጽእን ጥራይ ዘይኮነ፡ እተን ቋንቋታት ዕላዊ ንምግባረን ዘብቅዕ ደረጃ 
ምዕባለ ኣየማልኣን።  
III III. ኣብ መስከረም 1952 ዝጸደቐ ቅዋም፡ ‘’ዓንቀጽ 38-ቋንቋታት እዚ ዝስዕብ 

ኣቐሚጡ፦  
 

1. ትግርኛን ዓረብን ዕላዊ ቋንቋታት ኤርትራ ክኾና።  

2. ብመሰረት ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐ ኣካይዳ፡እተን ብእተፈላለዩ ጉጅለ ክዝረበለን 

ክጸሓፈለን ዝጸንሐ ቋንቋታት ምስ ሰበስልጣን ንስራሕ ኣብ ዝግበር ርክብ  
ከምኡ እውን ንሃይማኖታዊ ወይ ትምህርታዊ ዕላማታትን ንኹሉ ኣገባብ መግለጺ ሓሳብ 
ከገልግላ ክፍቀደለን ኢዩ።  
I IV. ትግርኛ ከም ሓደ ቋንቋ ናይ ኤርትራ ብመሰረት እቲ ኣብ ላዕሊ እተገልጸ 

ስምምዕ ከም ዕላዊ ቋንቋ ብምልኣት ቅቡል’ዩ። እንተኾነ በቶም ተዛረብቱ ከም ቋንቋ ኣደ 

ስለ እተመርጸ ጥራይ እንኮ ዕላዊ ቋንቋ ክኸውን የብሉን።  
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I ምኽንያቱ እቶም ካልኦት ማሕበራዊ ኣካላት ካልእ ናቶም ምርጫ ክህልዎም 
ይኽእል’ዩ።  

II V. ኩሎም ካልኦት ኣካላት ብዘይካ ጉጅለ ኢትኒክ ትግርኛ፡ኣብ ዓሚቑ ዝሱሩ 

ታሪኻውን ባህላውን ግምት ብምእታው ዓረብ ዕላዊ ቋንቋ ክኸውን ብሓባር  
 

ተሰማሚዖም። እዚ ጉዳይ’ዚ ቅድሚ ፈደራላዊ ስርርዕ፡ ኣብ ፈደራላዊ ምምሕዳርን ኣብ 

ዘመን ሰውራን ጸኒሑ።ሎሚ እውን ኣብ ፕሮግራማት መብዛሕትአን ተቓወምቲ ውድባት 
ፖለቲካን ሰልፍታትን ብንጹር ተደጊፉ ንረኽቦ። ኣብ ርእሲ’ቲ ቀዲሙ እተገልጸ ምኽንያት፡ 

ብመሰረቱ እቲ ሕቶ ቋንቋ ድሌትን መሰልን ዝምልከቶም ማሕበራዊ ኣካላት ኢዩ። ንሳቶም 
ምርጫኦም ክወስዱ መሰሎም ኢዩ፡ ዝኽልክሎም ወይ እንታይ ከም ዝመርጹ ከገድዶም 
ዋላ ሓደ’ኳ መሰል የብሉን።  

I VI. ኣብ ፈደራላዊ ቅዋም 1952ዓ.ም.፡ዓረብኛ ንመታሕት፡ ትግርኛ ንከበሳ ከም 

ዝጸደቐ ታሪኻዊ ሓቂ’ዩ። ኢትዮጵያ ብበይናዊ ውሳኔ ንፈደረሽን ኣፍሪሳ  

 

ሃገራውያን ዕላውያን ቋንቋታትን ካልኦት ቋንቋታት ኤርትራን ብኣምሓርኛ ተኪኣተን። ኣብ 
መባእታ ቤት ትምህርቲ መምሃሪ ቋንቋ በቲ ዝምልከቶ ዝምረጽ ትግርኛ ወይ ዓረብኛ 
ነበረ። ካብ ማእከላይ ደረጃ ንላዕሊ ኣብ ዝነበረ ኣብያተ ትምህርቲ እንግሊዝ ከም መምሃሪ 
ንኹሎም ኤርትራውያን የገልግል ነበረ።  
I VII. ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ እተን ወድባት፡ ብታሪኻዊ፡ ባህላዊ፡ ሕጋዊ 

ምኽንያታትን ብቐንዱ ድማ ነቲ ብዝሐ ባህላዊ ክውንነት ዘንጸባርቕ ትግርኛን  
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ዓረብኛን ከም ወግዓውያን ቋንቋታት ተጠቒመናሉ።  
I VIII. እቲ ኣርእስቲ ኣብ 40ታት ናይ ዝሓለፈ ዘመን ኣብ እተላዕለሉ፡ ኢትኒክ 

ትግርኛ ቋንቋኦም ዕላዊ ክኸውን ምስ መረጹ ንመሰሎም ዋላ ሓደ ካብ ኣካላት  
 

ኤርትራ ከም ዘይተቓወመን ከምዘይነጸገን ክፍለጥ ይግባእ። ብኻልእ መዳይ እቶም ካልኦት 
ማሕበራዊ ኣካላት ዓረብኛ ዕላዊ ቋንቋ ክኾነሎም ምስ መረጹ መብዛሕትኦም 
ላህመት(ELITE) ትግርኛ ነቲ ምርጭኦም ብድርቅና ምቕባል ኣብዮሞን፡ ዛጊት እውን 

ከምኡ። እዚ ነቲ ካብ 40ታት ክግለጽ ዝጸንሐ ዝሰረተ ኣተሓሳስባ ዕብለላ ኢሊት ትግርኛ 

ንግሁድ ምንጻግ መሰል ምርጫ ካልኦት የንጸባርቕ።እዚ ብተወሳኺ ነቲ ንህዝቢ ኤርትራ 
ዝገልጽ ህልው ብዝሐ ባህላዊ ኣቃውማ ዝኽሕድ’ዩ።  

I IX. ነቲ ኩሉ ኣብ ላዕሊ እተገልጸ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኩለን ቋንቋታት ኤርትራ 

ብሕጊ፡ኣገዳስነት፡ ኣብ ኩሉ መዳያት ሂወት ከገልግላ ዘለወን መሰልን  
 

ብጊዜ በቲ መንግስቲ ክምዕብላ ዘለውን መሰል ማዕረ ከምዝኾነ ንኣምን። እዚ ምእማን 
ባህላዊ ብዙሕነት ሃገር ኢዩ።  
ሸ-ቁጠባ፦  

መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣብ ዓይነት ሕውስዋስ ያታዊ ቁጠባ ማለት ባህላዊ ንኡስ መጠን 
ሕርሻን ጉስነትን እተዋፈረ’ዩ። ፍርያት ብዓይነትን ብዝሒን ማዕረ’ዚ ናይ ሎሚ ኣህጉራዊ 

ደረጃ ክበጽሕ ማሽነሪ ብምትእትታው ብዘመናዊ ኣገባብ መሳርሒታትን ብዓቕሚ ሰብን 
ክምዕብል ዘለዎ’ዩ።  
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እተወጠነ መንግስታዊ ኣገልግሎትን ብሕታዊ ንጥፈታት ቁጠባን ጎድኒ ጎድኒ ዝስጉሙሉ 
ሕውስዋስ ቁጠባ ከህልው ኣለዎ። ስለዚ ድማ ሚዛን ናይ’ቲ ናብ መኽሰብ ዝቐንዐ ብሕታዊ 

ክፋልን ናብ ኣገልግሎት ዘድሃበ መንግስታዊ ክፋልን ይሕሎ።ቁጠባ ንምድንፋዕ 
ንውሽጣዊያንን ኣህጉራውያንን ኣውፈርቲ ዘተባብዕን ዝስሕብን ሕግታት ብምውጻእን 
ይስነ። ብተወሳኺ፡ ዕደና፡ ቱሪዝም፡ ንግዲን ንኡስ መጠን ኢንዱስትሪን ምምዕባል 
ኣገዳሲ’ዩ።  

ኣብ ምዕባለ ቁጠባን ትምህርትን ነቶም ዝተወጽዑ ዞባታት ኤርትራን ማሕበራዊ 
ጉጅለታትን ቀዳምነት ክወሃቦም ኣለዎ። ንሳቶም ብሰንኪ እቲ ንናጽነት እተኻየደ ውግእ 
ዕንወት ወሪድዎም፡ ኣብ ጊዜ መግዛእቲን ድሕሪ ናጽነትን ብመደብ ተጓንዮምን ብተነጽሎ 
ተሃስዮምን ኢዮም።መትከል እወንታዊ ኣድልዎ ብምስራዕ ነቶም ድሒሮም ዘለው ዞባታትን 
ማሕበራዊ ጉጅለታትን ማዕረ ካልኦት መዛኑኦም ሕብረተሰባት ከም ዝስርዑን 
ምግባርንምዕባለ ሃገር ምስጓምን ይከኣል።  
ቀ. ኣህጉራዊ ዝምድናታት፦  

ኣብ ትሕዝቶ ፖሊሲ ወጻኢ ብዘሎ መረዳእታ ኣምር፡ ሓንቲ ሃገር ምስ ዝምልከታ ካልእ 
ሃገር ኣብ ሓባራዊ ረብሓ እተመርኮሰ ዝምድና ንምምዕባል ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት 
ትገብር።ኣብ ክሊ’ዚ ዓንኬል እዚ ኤርትራ ሃገራዊ ረብሓታታ ንምጭባጥን ንምሕላውን 

ዝሰርሕ ፖሊሲ ክትክተል ኣለዋ። ብዘይካ’ዚ ኤርትራ ብመሰረት ኣድማሳዊ ቅቡላት 

ወግዕታት ዝምድናን ተሳትፎን፡ ብግዴታን ሓላፍነትን ተቐይዳ ዞባዊን ኣህጉራዊን 
ምትሕብባር ተሰጉም። ስለ’ዚ ድማ ኤርትራ እትጽዕተሉ ዝስዕብ’ዩ፦  
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-- ኣብ መንጎ ሃገራት ሓባራዊ ሃገራዊ ረብሓ ንምጭባጥ ኣኽብሮት፡ ተፈላጥነትን ስራሕን፡  

-- ማዕርነት፡ ግዝኣታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ምፍላጥ፡ምኽባርን ምዕቃብን፡  

-- ኣብ መንጎ ሃገራት ብፍላይ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ብሰላም ብሓባር ምንባር፡  

-- ኣህጉራዊ ምትሕብባር ዘደንፍዑን ንሃገራዊ ረብሓታትና ዘገልግሉን ኣህጉራዊን ዞባውን 

ውዕል ምኽታምን ንዓኣቶም ተገዛኢ ምዃንን፡  
-- ብኹሎም ስምምዓትን ውዕላትን ብጥብቂ ምቕያድን ምኽባርን ብፍላይ ኣህጉራዊ 

ውዕል መሰል ሰብን ካልኦት ኣህጉራውያን፡ዞባውያንን ክልተኣዊ  
ስምምዓትን፡  
-- ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ሓባራዊ ረብሓ፡ታሪኻዊን ባህላዊን ምትእስሳር ዘጎልብት 

ሓያል፡ርጉእን ነባሪን ዝምድና ምፍጣርን ምሕላውን፡ -- ንሃገራዊ ረብሓና ብዘገልግል ኣብ 

ኩለን ዞባውያንን ኣህጉራውያን ውድባት ፖለቲካ፡ቁጠባን ሃይማኖትን ንጡፍ ኣባል 
ምዃን፡ባህላዊ፡ትምህርታዊን  
ማሕበራዊ ምዕባለን ምሕያል፡ ብዛዕባ ዝምድና ካልኦት ሃገራት ዝሓሸ መረዳእታ ምሓዝ፡  
--ዛጊት ስርዓት ኤርትራ ከም ሓላፍነታዊ ኣባል ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብግዴታኡ 

ኣይተቐየደን። እዚ ስርዓት’ዚ ዝኽተሎ ዘሎ ስዲ ኣካይዳ ብመጻኢ ዝትከል መንግስቲ 

ፍጹም ክቕየር ኣለዎ።  
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በ. ምሕደራ፦  

i i. መድረኽ ምስግጋር፦  

 

ቀንዲ ሸቶ ድሕሪ ምቕያር ስርዓት ዝስዕብ መሰጋገሪ እዋን፡መስርሕ መሰረት ቀዋሚ 
ቅዋማዊ መንግስቲ ንምምስራት ምብጋስ’ዩ።መን’ዩ ናይ ለውጢ ወይ ኣገባብ ለውጢ 

መሪሑ ብዘየገድስ፡ ጊዝያዊ መንግስቲ ዝቖመሉ ኣገባብ፡ ዕምሩን ኣብ’ቲ ዝተወሰነሉ እዋንን 

መርሓ ሕንጻጽን ስርሑ ብዓወት ክዛዝም መታን ኩሎም ሰብ እጃም ክሰማምዑ ኣለዎም።  
ii. ጊዝያዊ ባይቶ፦  

ጊዝያዊ ባይቶ ንወከልቲ ኩለን ነቲ ስርዓት ዝቃወማ ሰልፍታት ፖለቲካ፡ሃገራውያን ኣካላት፡ 
ናይ ለውጢ ባእታታትን ሰብ ሞያን ክሓቁፍ ኣለዎ። ስለ’ዚ ድማ ከም ጊዝያዊ ባይቶ ኮይኑ 

መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ምስራዕ፡ ኣጠቓላሊ ቻርተርን ንኹሉ መሰጋገሪ መድረኽ ዝርዝራዊ 
መርሓ ሕንጻጽ ኣብ ምስኣልን ሓላፍነት ይስከም።  
iii. ጊዝያዊ መንግስቲ፦  

ነቲ ጊዝያዊ መንግስቲ ዝመርሕ ፕረሲደንት ባይቶ ኣለዎ። ነቲ ቤት ጽሕፈት ዘድሊ ብቕዓት 
ዘለዎም ሰባትን ከምኡ’ውን ኣቃውማኡ ንብዙሕነት ኤርትራ ብግቡእ ዘንጸባርቕ ይኸውን።  

ቀንዲ ዕማም ጊዝያዊ መንግስቲ፡ ንህዝብን ሃገርን ዘገልግል ስራሓት ምቁጽጻርን ምክያድን፡ 
ዝምድና ወጻኢ ምፍጻምን’ዩ። ብመንጽር መትከላት ናይቲ ማሕበራዊ ውዕል ዝተበጽሐ 

ስምምዕ ንዝተዋቐረ መርሓ ሕንጻጽ ንዕውት ምስግጋር ናብ ቅዋማዊን ዲሞክራስያዊን 
ስርዓተ ምምሕዳር ባይታ ምንጻፍ የጠቓልል። ብዘይካ’ዚ ቅዋም ምንዳፍ፡ ዝተፈላለያ 

ጊዝያዊ ኮሚተታት ከም፦ ሃገራዊ ዕርቂን  
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መሰጋገሪ ፍትሒን፡ ምምላስ ስደተኛታት፡ መሬት፡ ምርጫን ኮሚተ ምንዳፍ ቅዋምን 
ምቛምን ወዘተ…ይዓምም። እቲ መሰጋገሪ መስርሕ ፡ዘድሊ ዕማማቱ ብዓወት ክፍጽም፡ 

ርግኣት ዘረጋግጽን ናብ ምምስራት ቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ዘምርሕ ዕውት ኩነት 
መስርሕ ምስግጋር ከተግብር ኣለዎ። እቲ ኩነት ብቐረባ ምቁጽጻር ብዘይሻራዊያን ዞባዊያንን 
ኣህጉራዊያንን ውድባት ከም ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ሕብረት ኤውሮጳ፡ ሕብረት 
ኣፍሪቃን፡ ማሕበር ሃገራት ዓረብን በይነ መንግስታዊ ንልምዓት(IGAD) ወ.ዘ.ተ. 

ይትግበር።  
iv. ቅዋማዊ መንግስቲ፦  

ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ሃገረ ብዙሕነት፡ እቲ ኣዝዩ ዝሰማማዕ ምሕዳረ፡ ዘይምእኩል 
ቅዋማዊ ስርዓት ከም ዝኾነ ንኣምን። እዚ ስርዓተ ምምሕዳር ብደረጃ ዞባን ሃገርን ንረብሓ 
ኩሎም ኣካላት ርትዓዊ ምክፍፋል ስልጣንን ሃብቲን የፍቅድን የውሕስን።ስርዓተ ፖለቲካ 
ብዝሐ ሰልፋዊ ብሰለስተ ናጻን ፍሉያት ኣካላት ዝቖመ ስርዓተ ምምሕዳር ማለት፦ ሓጋጊ፡ 
ፈጻሚን ፈራዲን ኣካላት ይህልዎ። እዞም ትካላት መንግስቲ ብዘይ ናጻ ፕረስን ማዕከን 
ሓበሬታን ኣድማዒን ግሉጽን ስራሕ ከካይዳ ከምዘይክእላ ንጹር’ዩ።  

ኣብ መትከላት ኣኽብሮትን ትግባረ ቅዋማዊን ዲሞክራስያዊን መሰላት ዜጋታት እተሰረተ 
ስርዓተ ምምሕዳር ምህናጽ ኣገዳሲ’ዩ። ክሰርሕ እተቐርጸ፡ ኣቃውማ መንግስቲ፡ ግሉጽ፡ 

ግዝኣተ ሕጊ ንምርግጋጽ፡ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ናጽነትን ማዕረ ዕድላት ንኹሎም 
ሰብ እጃም ዘውሕስን ተሓታትነት ዘለዎን ክኸውን ኣለዎ። ከም’ቲ ኣብ እማመ ተገሊጹ ዘሎ 

መንግስቲ ነቲ ኣብ ፖለቲካ  
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ኤርትራ ካብ ክፍላ 1940ታት ኣትሒዙ ዘቑሰለ ሕዱር ጸገማት ንምፍታሕ ዝበለጸ ኣገባብ 

ኢዩ ዝብል ዘየወላውል እምነት ኣሎና።  
ኣብ ህልው ቅርጺ መንግስቲ ዘሎና መርገጺ  
ህልው መሳርዕ መንግስቲ ብመሰረታዊ ቅርጻውን መትከላውን ኣበራት ዝማህመነ ከምዝኾነ 
ንጹር ሓቂ’ዩ። እዞም ኣበራት ኣብ መድረኽ ምስግጋር ነቲ መንግስታዊ መሳርሕ ብመሰረቱ 

ዳግም ብምቕራጽ ብኣገባብ ክስተኻኸሉ ኢዮም። እቶም ቀንዲ መንቅባት እዞም ዝስዕቡ 
ኢዮም፦  
ሀ-ዘይተማጣጠነ ውክልና ማሕበራዊ ብዙሕነት ኤርትራ ኣብ ኣቃውማ፡ ኣብ ኩሉ መሳልል 

ብፍላይ ኣብ ማእከላይን ላዕለዋይን መእዘዚን ውሳኔ ዝውሰደሉን መናብር።ሳዕቤን ናይ’ዚ 

ድማ ኣብ ጽንኩር መንቅብ ይምደብ።  
ለ. ንረብሓን ዕላማንምልኪ ብዘገልግል ኣገባብ እተቐደን እተመርሐን ኣብ ኩሉ መዳያት 

ብጉድለት ዲሞክራሲ፡ ግሉጽነትን ግዝኣተ ሕጊን ዝግለጽ’ዩ።  

ሐ. ንሰብኣዊ ክብሪን ሂወት ሰብን የስተናዕቕ፡ ሰባት ብምርዓድን ብምሽባርን ንምግዛእ 

ሰባት ይሸርብ፡ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ፡ ግዱድ ዕዮ፡ ጃምላዊ ቅንጸላን ውግዘትን ይፍጽም። 
ዝሓሸት ኤርትራ ንምህናጽ፡ ነዚ ዘሎ ስርዓተ መንግስቲ ብመላእ ዳግመ ንምስርዑን 
ምኽላሱን፡ ንጹር ሰረት እምነት፡ቅዋማዊ ቅርጺን ዕላማታትን ቅድመ ኩነት’ዩ። ከም’ዚ 

ዓይነት ለውጢ ንመትከላት ሞያውነት፡ ፖለቲካዊ ዘይሻራነት፡ ግሉጽነትን ተሓታትነትን 
ዝሕብሕቡ ክኾኑ ኣለዎም ብኡ ድማ ንዕላማታት ሃገራዊ ረብሓታት የገልግሉ።  
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ከም’ቲ ቅድም እተገልጸ ህልው መሳርዕ መንግስቲ ዝተበላሸወ’ዩ፡ ስለ’ዚ ንብዙሕነት 

ብዘንጸባርቕ ክቕየር ኣለዎ። እዚ መስርሕ ዳግመ ስርርዕ ነቲ እንኮ ዕላማኡ ንረብሓ ምልኪ 
እተዋቐረ ንኹሉ ሲቪል፡ ወተሃደራዊ፡ ትካላት ጸጥታን ከምኡ’ውን ንክፋላት ንግድን 

ዋኒንን ዝምልከትን ዓሚቑን ክኸውን ኣለዎ። ህልው ፖለቲካዊ ምሕዳረ ‘’ሓደ ሰልፊ 

‘’ንእወንታዊ ለውጢ ከገልግል ብዘይምኽኣሉ ፈሺሉ’ዩ። ስለ’ዚ ብዕላማ፡ ሰረተ-እምነትን 

ኣገባብን ነቲ ስርዓተ ብዝሐ ሰልፊ ብዝሰማማዕ ሓፈሻዊ መለክዒታት ክመሓየሽ ኣለዎ። 
ዕብለላ፡ ምግላልን፡ ምጉናይን ንምውጋድ፡ኣቃውማ ሰልፊታትን መትከላት ዕዮን 
መምርሒን  
ብመሰረታውያን ኣብ ማሕበራዊ ውዕል ብዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ሰረተ እምነት ተደጊፉ 
ብቅዋም ብንጹር ክግለጽ’ዩ። ስለ’ዚ፡ እቶም ንምልኪ ብዝተፈላለየ ጽፍሒ ዘገልገሉ 

ዝበዝሑ፡ ግን ከ ብቐጥታ ኣብ ግፍዒ ምፍጻም ዘይተሳተፉ ኣብ’ቲ ሓዲሽ ቅርጺ ትካላት 

መንግስቲ ተጸንቢሮም ብሞያኦምን ብብቕዓቶምን ከገልግሉ ንረብሓ ዕርቂ ከም ዝኾነ 
መርገጺና’ዩ። ከምኡ’ውን ብተመሳሳሊ መንፈስ ዕርቂ፡ እቶም ሰብኣዊ መሰል ዝጠሓሱ 

ከይተቐጽዑ ክኸዱ ስለዘይብሎምን ጌጋታት ክእረሙ ስለ ዝግባእን እቶም ሰብኣዊ መሰል 
ከም ዝጠሓሱ መረጋገጺ ዝቐረቦም ኣብ ፍርዲ ቀሪቦም ርትዓዊ ውሳነ ይወሃቦም። እቲ 
ሰራዊት ከም ኣካል መንግስቲ ካብ ጉድለታት ናጻ ኣይኮነን። እቲ ንሃገራዊ ናጽነት 
ምክልኻልን ንጹህ ዕላማኡን ነቲ ምልካዊ ስርዓት ንምዕቃብ ከም ጨቋኒ መሳርሒ ቅርጹ 
ተበላሽዩ’ዩ። ስለ’ዚ ድማ ኩሉ ሓላፊን ተራን ንኤርትራዊ ብዙሕነት ብዘንጸባርቕ ዳግም 

ክውደብ ኣለዎ። ከም ሃገራዊ ትካል ቀንዲ ዕላማኡ ሃገራዊ  
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ጸጥታ ምሕላው፡ ውሽጣዊ ርግኣት ምርግጋጽ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጸግዒ ዘይብሉ ንረብሓ 
ህዝቢ ደው ዝብል ሞያዊ ክኸውን ሰረት እምነት ሰራዊት ዳግማይ ክግለጽ ኣለዎ። እቲ 
እንኮ ዕማሙ ልኡላውነትን ሓድነት ሃገር ንምክልኻል ብዝሰማማዕ ብዝሒ ሰራዊት ካብ’ዚ 

ዘለዎ ክንኪ ኣለዎ። ከም’ቲ ኣብ ቀረባ እዋናት እቲ ስርዓት ኣብ ዞባና ኲናት ብምጽሕታር 

ንዘካየዶ ናይ ዘይምርግጋእ ሓይሊ ኮይኑ ክዓጥቕ የብሉን።  
ተቓወምቲ ጉጅለታት፦  
እተን እተፈላለያ ተቓወምቲ ውድባት ኣብ ክንዲ ዕላማታተን ተግባራተንን ኣብ ትሕቲ 
ሓባራዊ ጽላል ዘተኩራ ኣብ መንጎአን ብዓሚቑ ግጭታትን ዘይምስምማዕን ተቐፊደን 
ድኹማትን ልሙሳትን ተገሚተን። ነዚ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ንምዕላው ኣድማዒ 
ኣገባብ ተኸቲለን ጻዕርታተን ከማእዝና ኣለወን።ንሱ’ዩ እቲ እንኮ መንገዲ ናብ’ቲ እንብህጎ 

ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዘብጽሓና። ፡ ነቲ ህልው ብዙሕነት ተገንዚቦም ንሓባራዊ ረብሓን 
መሰረታዊ መሰል ኩሉን ተቐቢሎም ብዝተሓተ ፕሮግራም ክሰማምዑ፡ ኩሎም ወገናት 
ብዕላማን ራእይን ሰሚሮም ኣብ ስራሕ ክወሃሃዱ ንጽውዕ።  
ብመሰረት መትከላትናን ንኹሎም ክፋላት እዚ ሕብረተ-ሰብ ንምስማር ብዘሎና 

ስትራተጅያዊ ዕላማን እተን ብዝበዝሑ ሰብ መታሕት ዝቖማ ውድባት፡ ኣካል ናይ’ዚ 

ሕብረተ-ሰብ ንወስደን። ስለ’ዚ ድማ ፍሉይ ረብሓታትን መሰልን መታሕት ዝሕልውን 

ንሓባራዊ ሃገራዊ ረብሓ ኩሎም ኤርትራውያን ዘቃልስን ኣብ ንጹር  
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ፕሮግራም ስራሕ እተመርኮሰ ምውህሃድን ምትሕብባርን ዘሳልጥ ሓባራዊ ጽላል ክቑማ 
ንጽውዕ።  
መደምደምታ፦  
ንሕና ማ.ሰ.መ.ኤ.፡ ነቲ መዋጥር ምምሕዳር ኤርትራ ንምፍታሕ ዝእምም ኣረኣእያና ከም’ቲ 

ክብ ኢሉ ዝተገልጸ ኣብ ክሊ ማሕበራዊ ውዕል ተበግሶ ወሲድና። ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ 
ማሕበራዊ ውዕል ንምምሕያሽን ንምህብታምን ኣብ መወዳእታ ንረብሓን መሰልን ኩሉ 
ከም ዝሓቁፍ ንምግባሩን ኣብ ጭቡጥ ዘተ ክጸምዱ ንኹሎም ሃገራዊ ኣካላት፡ ፖለቲካውን 
ሲቪካውን ክንፍታት ንጽውዕ። እዚ ንኹሉ ዝብጽሖ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ኣብ’ቲ መስርሕ 

ብዝግበር ንጡፍን ምሉእን ተሳትፎ ከም ዝዕወት ንኣምን።  

ለንደን- ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት 


