
መግሇጺ ናይ ዲህሳሲ ኣኼባ ኤትራውያን ንምጥጣዕ ሃገራዊ ዘተ፤ 

መእተዊ፤ 

ግደሳት ምሁራት ከምኡ’ውን መራሕቲ በርጌሳዊያን ማሕበራት ኤርትራዊያን ኣብ ኣርሉንግተን ቪርጂንያ ሕቡራት 

መንግስታት ኣመሪካ ዝርከብ ማርዮት ሆቴሌ ካብ 16 ክሳብ 17 ነሓሰ 2013 ዲህሳሲ ኣኼባ ኣካይዶም። ቀንዱ ኣትኩሮ ናይ’ቲ 

ኣኼባ ኣንጻር ውሌቀ-መሊኺ ስርዓት ንዝግበር ዘል ቃሌስን ዘጋጥሞ ዘል ዕንቅፋታትን፤ ከምኡ’ውን ዓማጺ ስርዓት ምስ 

ተኣሌየ፡ ኣብ ኤርትራ ዯሞክራሲ ብኸመይ ይትከሌ ኣብ ዝብሌ ኣርእስቲ፡ ሓሳብ ንሓሳብ ኢሂን-ምሂን ንምባሌ እዩ። ሓዯ 

ካብ’ቶም ኣገዯስቲ ነጥቢ-ዘተ፡ ኣብ ዯገ ዘልዋ ፓሇቲካውያን ውድባትን በርጌሳውያን ማሕበራትን ብኸመይ ናብ ሓዯ ሃገራዊ 

ዋዕሊ ኣኪብካ ሓባራዊ ቃሌሲ ንምድሌዲሌን ዯሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካሌ ዘድሉ ሓባሪ ስእሉ ምድሊውን እዩ። ዕሊማ 

ናይ’ዚ ኣኼባ፡ ናይ ፓሇቲካዊ ዝምባሇ ወይ ኣባሌነት ብዘየገድስ፡ ኤርትራውያን ብዛዕባ ዝካየድ ዘል ጸረ-ምሌካዊ ቃሌስን፡ 

ድሕሪ ውድቀት ውሌቀ-መሊኺ ስርዓት ከኣ ክትካእ ዘልዎ ዯሞክራሲያዊ ኣመሓዲድራን፤ ኣብ ሓዲስ ኤርትራ ኣራሚ ዝኸውን 

ስሌትታት ዝድህሰሰለ መንገዱ ምድሊይ’ውን እዩ ነይሩ። እዛ መግሇጺት እዚኣ እምበኣር ንትሕዝቶን ዕሊማን ናይ 

ዝተዘተየልም ዛዕባታትን ከምኡ’ውን ንመጻኣኢ ዝጥምት ንጥፈታትን ተብርህ እያ። 

ዝተዘተየልም ዛዕባታት፣ 

1. ኣብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ዝተፈሊሇዩ ሓሊፍነታት ስራሕን፣ ኣብ መንጎ ዯውሊን (State) መንግስትን (Government) 

ቅዋማዊ ዯረት ብዘይምህሊው ሓዯ ካብ’ቲ ዓንቃፊ ንዯሞክራሲያዊ ስርዓት ምዃኑ ኣኼበኛ ኣስተብሂለ። ዯውሊ 

(state) ብሓፈሽኡ መሰረታዊ ነጸብራቕ ናይ ሕብረተ-ሰብ ምዃኑ፡ ብፍሊይ ድማ ሌዐሌ ዕሊማታትን ቅዋማዊ 

ትካሊትን ዘንጸባርቕ ምዃኑ ኣኼበኛታት ተንቲኖም። ዯሞክራሲያዊ ዯውሊ ብቕዋማዊ መንገዱ ዝተሰርዏ ዘይማኩሌ 

ሓድነታዊ  ቅርጺ ከም ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ድማ ፈረንሳ ኮይኑ ኣመሓዲድራ ስሌጣን ናብ ዞባውን ኣውራጃውን 

ምምሕዲር ተመቓቒለ፤ ብሊዕሇዋይ ሃገራዊ ቅዋም ይካየድ። ወይ ድማ ዯውሊ ብፈዯራሊዊ መሌክዕ ቆይሙ ከም 

ስዊዘርሊንድ ወይ’ውን ናይጀርያ ክኸውን ይኽእሌ። ከም’ዚ ዓይነት ፍሌሌያት እኳ እንተሃሇወ ሕመረት ናይ ዘመናዊ 

ዯሞክራሲያዊ ዯውሊ ግን ቅርጹ ብዘየገድስ ዯውሊን መንግስትን ብዘይማትእ ፍለይ ምስ ዝኸውን እዩ። መንግስቲ 

(government) ኣብ ቅዋም ዝተመርኮሰ ናይ ምምሕዲር  ቢሮክራሲያዊ ስራሓት ኮይኑ፡ ናይ ህዝቢ ድሌየትን 

ዕሊማን ዘንጸባርቕ፣ ስሌትታትን መዯባትን ኣብ ግብሪ ዘውዕሌ፣ ናይ ህዝቢ ቁጠባውን ባህሊውን ምዕባሇ ንቕድሚት 

ዝዯፍእን ሃገራዊ ጸጥታ ዘረጋግጽን እዩ። እዚ ዝተጠቕሰ ሌዐሌ ዕሊማታት ኣብ ግብሪ ዝውዕሌ ግን ንጹር ዝኾነ ናይ 

ስሌጣን ምክፍፋሌ ኣብ ናይ መንግስቲ ጨናፍር ምስ ዝህለን፡ ኣብ ሕጋዊ   ተሓታትነት ዝተመርኮሰ ሕብረተ-ሰብ 

ምስ ዝኸውን እዩ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ ኤርትራ ዯውሊን (state) መንግስትን ( government) ሓዯ ኮይኖም 

ይርከቡ። ካብ’ዚ ዝተበገሰ ድማ ስርዓተ-ሕጊ፣ ተሓታትነትን ግለጽነትን ተነጺጉ፡ ዯውሊ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገምገም 

ውድቀት ትርከብ። ሓዯ ካብ’ቲ ክንመሃረለ ዘልና ኣብ ሓያል ሃገራት ኣፍሪቃ  ፈጻሚ ኣካሌ ዓብሊሉ ተራ 

ብምሓዝን ተሐታትነት መንግስቲ ብምድኻምን ውሌቃዊ መሪሕነት ዯውሊ ከም ዘምጽእ እዩ። ሃገርና ኤርትራ 

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ሕለፍ ውሌቃዊ ምሌኪ መሇሇይኣ ኮይኑ፤ መራሕ ዯውሊ (state) ድማ ምለእ ስሌጣን ዝበሓተ 

ኮይኑ ይርከብ። ዯረት ትካሊት ስሌጣን ምስ ዘይህለ፡ ውሌቃዊ ኣገዛዝኣ ንትካሊዊ (Institutional) ስርዓት ኣገዛዝኣ 

ይትክኦ። ከም’ዚ ምስ ዝኸውን ድማ  ካብ’ቲ ዓብሊሉ ኮይኑ ዘል ፈጻሚ ኣካሌ ተሓታትነት ምጥሊብ ዘይግብራዊ 

ይኸውን።  ኣብ ከም’ዚ ኩነታት ዯውሊን መንግስትን ሓዯ ኮይኑ ዯሞክራሲያዊ ኣመሓዲድራ ዘይከኣሌ እዩ። እቲ 

ብዝያዲ ዘስግእ ግን መንግስቲ ምስ ዝወድቕ፡ ምውዲቑ ከኣ ስሇ ዘይተርፍ፡ ዯውሊ ምስ’ቲ መንግስቲ ይወድቕ። 

ተካእቲ ናይ’ቲ ዯውሊ ትካሊት (state institutions) ስሇ ዘይህሌዉ ከም’ዚ ሶማሌ ኮይናቶ ዘሊ ናይ ስሌጣን ህጓፍ 

ከስዕብ ይኽእሌ። ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ ርእሲ እዚ ዝተጠቕሰ ዝሰመረ ተቛዋሚ ሓይሉ ብዘይምህሊዉ ነቲ ስግኣት 

ብዝያዲ ኣጒሉሕዎ ድማ ይረአ። 

 

2. ሃገራዊ ሓድነት ኣብ ሓዯጋ፡-  

ኣኼበኛታት ውድቀት ናይ ዯውሊ ኣብ ምህናጽ ሃገር (nation building) ሓዯገኛ ሳዕቤን ከም ዘምጽእ ዘትዮም። 

ሃገር ተሃኒጻ ክትባሃሌ፡ ትካሊት መንግስቲ ተቓድዮም፡ ንብዙሕነት ሕብረተ-ሰብ ዘወሃህደ ምስ ዝኾኑ እዩ። ኣብ 

ቅዋማዊ ስርዓትን ግዝኣተ- ሕግን ዝጎዯል ኩነታት ግን፡ ሓያል ወገናት ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ብዓመጽ ዝገዝእ ዘል 



ጉጅሇ ናቶም ጠቕምን ረብሓን ከምዘይሕለ ጌሮም ይወስድዎ። ወይ ድማ ናይ ሓዯ ዝተፈሌየ ወገን ረብሓ ከም 

ዝሕለ ገይሮም ይወስድዎ። ከም’ዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ግን ዋሊ ምለእ-ብምለኡ ኣብ ክዉን ኩነታት ዝተመርኮሰ 

እንተዘይኮነ ሓዯ ሸነኽ/ወገን ኣብ ጉዲይ ሃገሩ ምለእ ውክሌናን ተሳታፍነትን ምስ ዝንፈጎ ከም’ዚ ዓይነት ዝምባላ 

ምህሊዉ ዘገርም ኣይኮነን። ኩለ ሸነኻት ኤርትራ ምናሌባት ብሓዯ ግዜ ቁጠዏኡ ኣየርእን ይኸውን። እዚ ጉዲይ 

ብግቡእ እንተ ዘይተኣሌዩ ግን፡ ናይ ሕድሕድ ምጽባእን ጠቐነን ኣኸቲለ ንሃገራዊ ሓድነት ኣብ ሓዯጋ ዘውድቕ እዩ። 

ነዚ ሕገ-ኣሌቦ ዝኾነ ገዛኢ ስርዓት ንምቕያር ከኣ ዓንቃፊ ክኸውን እዩ። ኤርትራ ነጻነት ድሕሪ ምርካባ፡ ንሃገራዊ 

ሓድነት ዘስግኡ ምሌክታት ክራኣዩ ጸኒሖም ኣልዉ። ኩልም ሃገራውያንን መራሕቲ ዝተፈሊሇዩ ወገናትን ፤ እዚ 

ጉዲይ ብግቡእ ክእሇን ሓድነትና ክሕልን ጽዐቕ ጎስጓሳት ምግባር ከድሌዮም እዩ። ኣብ ዱያስፖራ ዘልና 

ኤርትራውያን ንፍትሕን ነጻነትን ኣንጻር እዚ ኣረመኔ ውሌቀ-መሊኺ ስርዓት ጠጠው ኢሌና ኢና። ኣብ ዯገ ኴንካ 

ጭርሖ ነጻነትን ፍትሕን መጎተን ምሌዓሌ ግን ዯሞክራሲያዊ ሇውጢ ንምምጻእ ኣኻሉ ኣይኮነን። ኣብ ማእከሊይ 

ምብራቕ እንተ ረኤና ጭርሖታት ነጻነትን ፍትሕን ተቓሉሖም እዮም። ዯሞክራሲያዊ ስርዓት ተኺልም ኢሌካ 

ምዝራብ ግን ኣይከኣሌን። እዚ ሓዯ ካብ’ቲ ክንመሃረለ ዘልና ተመኩሮ ይኸውን። ንቕድሚት ከሰጉመና ዝኽእሌ 

ኣብ ምጽውዋርን ምትእምማንን ዝተመርኮሰ ሓባራዊ ሓዘሌ ፖሇቲካዊ ምንቅስቓስ ምስ እነረጋግጽ እዩ። 

 

3. ሃገራዊ ጸጥታ ኣብ ሓዯጋ፤ 

ኣኼበኛ ኣብ ኤርትራ ብድኹም ኣመሓዲድራ ምኽንያት ሃገራዊ ጸጥታ ኣብ ሓዯጋ ተሳጢሑ ከም ዘል ተገንዚቡ። 

ድኽመት ኣመሓዲድራ ሰሇስተ ኣብነታት ብምጥቃስ ብዝርዝር ዘትዩለ። እቲ ቀዲማይ ረቛሒ መሰሌ ዜጋ 

ዘይምህሊዉ እዩ። ዜግነት ክበሃሌ እንከል ናይ መንነት ወረቐት ምሓዝ ጥራይ ኣይኮነን። ዜጋ ኣብ ጉዲይ ሃገሩ ምስ 

ዝዋሳእ እዩ። ኣብ’ዚ እዋን እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሳኔታት ጉዲይ ሃገሩ ተኻፋሉ ኣይኮነን ዘል። መንእሰይ 

ሰብኣዊ መሰሊቱ ስሇ ዝተጋህሰ ብዋሕዚ ይስዯድ ኣል። ዜጋታት ብዘይ ፍርዱ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ማሕዩር ይዲጎኑ። 

ህዝቢ ሓሳቡ ከይገሌጽ ኣፉ ተልጒሙ፡ ነጻ ፕረስ የልን። እዚኦም ከም ኣብነት ክጥቀሱ ዝኽእለ እዮም። ኣብ’ዚ 

እዋን’ዚ ኤርትራ ናይ ገዛእታ ዲኣ እምበር ሃገር ናይ ዜጋታታ ኣይኮነትን። 

እቲ ካሌእ ሽግር ናይ ኣመሓዲድራ ድማ ድኹም ኣታኣሊሌያ ናይ ሃገራዊ ኣገሌግልት እዩ።  መንእሰያት ኤርትራ በቲ 

ገዯብ ዘየብለ ኣተኣሊሌያ ሃገራዊ ኣገሌግልት ተበሳጭዮም ብብዝሒ ሃገር ራሕሪሖም ንስዯት ይጓዓዙ ኣልው። 

ብመዏቀነ-ሚእታዊት ፡ ኤርትራ ዝሇዓሇ ቁጽሪ ስዯተኛታት ዝወጹዋ ሃገር እያ። ኣብ ዝሓሇፉ ዓሰርተ ዓመታት 

ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ናብ ስዯት ኣምሪሖም ኣልዉ። ብዙሓት ካብዚኣቶም ወታሃዯራዊ ኣገሌግልት 

ገዱፎም ዝወጹ እዮም። ሃገራዊ ኣገሌግልት ከም መዯብ ጸጥታ ሃገር ከዯሌድሌ ዝግብኦ ዝነበረ ጸረ-ሃገራዊ ጸጥታ 

ኮይኑ ይርከብ ኣል። 

ኣብ ሃገርና ዘል ቁጠባዊ ዝሕተሊ እውን ሓዯ ካብ’ቲ ስግኣት ዝፈጥር ኩነታት እዩ። ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ 

ብዘይካ ሶማሌያ ዝተሓተ ፐርካፒታ ዘልዋ ኮይና ሕጽረት መግቢ’ውን ጎሉሑ ዝረኣየሊ ሃገር እያ። ኣብ ኢርትራ 

ዝኣክሌ መኣዛ ዘልዎ መግቢ ዘይረክብ ቁጽሪ ህዝቢ ውሑድ ከም ዘይኮነ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናሌ ይሕብር። 

ውሌቀ-መሊኺ ስርዓት ተሌመዯናዊ (Amateurish) ናይ ወጻኢ ኣቛም (Foreign policy) ብምኽታሌ ንሃገራዊ 

ጸጥታ ኣዲኺሙ ኤርትራ ካብ ሕብረተ-ሰብ ዓሇም ተነጺሊ ኣዯዲ ማዕቀብ ኮይና ትርከብ። 

 

4. ምምካት ናይ ፍርሒ ባህሉ፤ 

ኣኼበኛ ብዛዕባ ምትእትታው ናይ ፍርሒ ባህሌን፡ ኣብ ሃገራዊ ጥምረትን ምውህሃድን ዘስዕቦም ጉዲኣታትን 

ኣትኲሩ ዘትዩ።  ሓዯ ካብ’ቲ ዘገርም ነገራት ኣብ ኤርትራ ዘል ምሌካዊ ስርዓት ናይ ፍርሒ ባህሉ ብምፍጣር ህዝቢ 

ዝጉዕጸጸለ መሳርሒ ገይሩዎ ኣል። ኣብ ስዯት (Diaspora) ዘልው ኤርትራውያን ከይተረፉ ፍርሒ ውሒጥዎም 

ይርከቡ። ዋሊ እቲ ምሁር ኣካሌ እውን ካብ ናይ ፍርሒ ባህሉ ነጻ ኣይኮነን። ምዕባሇ ናይ ፍርሒ ባህሉ ካብ ገድሉ 

ጀሚሩ ከም መሳርሒ ክኸውን ዝጸንሐ ኮይኑ፡ ድሕሪ ነጻነት ህግዯፍ ናብ  መድረኽ ራዕዱ ኣዯይብዎ። ነዚ 

ኩነታት’ዚ ምቕያር ናይ ሓባር ቃሌሲ ምክያድ ከድሉ እዩ። ናይ ፍርሒ ባህሉ ብግለጽነት፣ ተጻዋርነት፣ ጠቓሚ 

ዘተ፣ ንጹር ኣተሓሳስባ፣ ምትእምማንን ናይ ሓባራዊ ምክብባርን ባህሉ ምትካእ የድሉ። ዘተ ምክብባር ዝጎዯል 

ዝርርብ ምስ ዝኸውን ካብ’ቲ ናይ’ቲ ዓማጺ መንግስቲ ዘይእደብ ጠባያት ብዙሕ ዝፍሇ ኣይከውንን። ብማህሰይቲ 

ሃገራዊ ሓድነትን ዯሞክራሲያዊ ባህሌን፡ ሃገርና ናብ ሶማሌያ ዘሊቶ ኩነታት ትዝምብሌ ኣሊ እንተተባህሇ ምግናን 

ኣይኮነን። 



ዕሊማ ኣኼበኛታት፤ 

ዝኣከበና ዕሊማ ሓድሽ ፓሇቲካዊ ወይ ድማ በርጌሳዊ ማሕበር ንምቛም ኣይኮነን። ንሕና ከም ግዝያዊ ጉጅሇ (Adhoc 

Group) ዝተኣኻኸብና፡ ብሓፈሽኡ ሃገራዊ ዘተ ዝጥጥዓለ መንገዱ ንምድሊይ ብፍሊይ ድማ ሃገርና ካብ’ዚ ኣንጸሊሌዩዋ ዘል 

ህሞት ክትወጽኣለ እትኽእሌ ሓባራዊ ዘተ ናይ ፖሇቲካውን በርጌሳውን ማሕበራት ንምድሊው ዝሃቀነ እዩ። ቀንዱ ዕሊማና 

እምበኣርከስ ኣኼባታት፣ ሰሚናራትን ዋዕሊን ብምክያድ ጥጡሕ ዝኾነ ናይ ዯሞክራሲያዊ ዘተ መድረኽ ምድሊው እዩ። 

ጉጅሇና ነጻ ዝኾነ ኣታሓሳስባ መስመር ሒዙ ክጓዓዝ እዩ። ከምኡ’ውን ቁጽሪ ኣባሌነትና ንኽስስን  ክፉት ዕድሌ ክህለ   

ውሲኑ። 

ኣዚ ግዝያዊ ጉጅሇ (Adhoc Group) በዚ ሕጂ ዘልዎ ቅርጺ “ኤርትራውያን ንምጥጣዕ ሃገራዊ ዘተ” ተባሂለ ይጽዋዕ። 

እንብህጎ ዕሊማ ንኹልም ግደሳት ኤርትራውያን ዝሓቁፍ ሃገራዊ ዋዕሊ ንምግባር እዩ። ዝኣክሌ ምቅርራብ ምስ ተገብረ፡ 

ሌለያትን ኪኢሊታትን ዯቂ-ሃገር ዓዱምካ፡ ብዛዕባ ዘል ኩነታት ሃገርን መንገዱ ሇውጥን፤ ንመጻኢ ቅርጺ ዯሞክራሲ ኤርትራ 

ዝሕግዝ መዯረታትን ምቕራብ እዩ። ኣብ ጉዕዞ ብዛዕባ እቶም ዝቐረቡ ሓሳባት  ሰፊሕ ክታዓት  ድሕሪ ምክያድ፡ ኩልም 

ተሳተፍቲ ፖሇቲካውያን ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ዝተሰማምዐለን ዝተቐበለዎን መትከሊትን ሇበዋታትን ሓዘሌ 

ኣዋጅ ይወጽእ። 

ተሳተፍቲ ኣኼባ፤ 

 ዾክ፡ ዐቝባዝጊ ዮውሃንስ 

ዾክ፡ ኣፈወርቂ ጳውልስ 

ዶክ፡ ኪዲነ መንግስታኣብ 

ዶክ፡ ግርማይ ነጋሽ 

ዾክ፡ መንታይ መስመር 

ዾክ፡ ዮዕብዮ ወሌዯማርያም 

ኣቶ፡ ተኽሊይ ኣብራሃ  

ኣቶ፡ ተስፋጊዮርጊስ ገብረስሊሴ 

ዾክ፡ ኣንገሶም ኣጽባሃ** 

ኣቶ፡ ኣማኒኤሌ ሕድራት** 

ኣቶ፡ ተወሌዯ እስቲፋኖስ** 

ሰሇስተ ኣስማቶም ክጥቀስ ዘይዯሇዩ ምሁራት ኤርትራውያንን 

ኣብ ጎድኒ ኣስማቶም ** ምሌክት ዘልዎም ሓሳብን ርእይቶን ንኣኼባ ብጽሑፍ ዝሰዯደ እዮም። 

 

4 ጥቅምቲ 2013 


