2ይ ጉባኤ መ.ኤ.ዓ.ስ.
ብራሰልስ፡ 01.09.16

መልእኽቲ ምሕዝነት
Œቡር ƒቦ መንÅር፡ የቐንየለይ።
Œቡራን ኤርትራውያን ƒሓትን ƒሕዋትን፡
ዝŸÅርኩም ዕዱማት ƒጋይሽ፡
ƒብíዚ ƒጋጣሚíዚ ƒብ ቅድሜ⁄ም ቀሪÅ፡ ምዉቕ ምሕዝነት መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ን2ይ ጉባኤ
መንግስቲ ኤርትራዊ ዓፈር ƒብ ስደት (መ.ኤ.ዓ.ስ.) ን…ቕርብ ዕድል ብምርÃÅይ፣ ዓቢ ደስታን ፍሉይ
ሓÅንን እስመዓኒ።
ቀንዲ ቴማ ወይ ሰረተ-ሓሳብ ናይíዚ ጉባኤíዚ፡ ምምላስ ርእሰ-ምሕደራ ኤርትራዊ ዓፈርን ፈደራላዊት
ኤርትራን፡ ኢዩ። ነዚ ƒገዳሲ ቴማíዚ፡ ƒብ ውሽጢ ዓንÕል ናይቲ ƒብ ሃገርና ኤርትራ ምእንቲ
መሰል ርእሰ-ውሳµ …ም ህዝቢ፣ ምእንቲ ደሞŒራስያዊ ምሕደራ፣ ምእንቲ ግዝƒተ-ሕጊ፣ ምእንቲ
ƒኽብሮት ሰብƒዊ መሰላት ዚÃየድ፡ ንሓድሕዱ ብቐረባ ዚተƒሳሰር፡ ሓፈሻዊ ቃልሲ ሰሪዐ …ቕርቦ
Œፍትን እየ።
…ም መእተዊ፡ ብዛዕባ 1) ባህርይ ናይቲ ስርዓት: 2) ውሽጣዊ ኩነታት: 3) ቃልሲ ምትÃእ ግዝƒተ-ሰብ
ብግዝƒተ-ሕጊ: 4) ብሓባራዊ ራእይ ዚምራሕ ሓባራዊ ስራሕ፡ ሓጺር መግለጺ …ቕርብíየ።
1. ባህርይ ናይቲ ስርዓት
1.1 ታሪ‹ዊ ውርሻ
እቲ ዚተናወሐ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ሃገራዊ ሓርነት ጥራይ ዘይ—ነ፡ እንተላይ
ምእንቲ መሰረታዊ ፖለቲÃውን ቍጠባውን ማሕÅራውን ለውጢ ኢዩ ተ‹ይዱ። ኤርትራውያን
ተጋደልቲ፡ ብሃረርታ ገስገስቲ ዕላማታት ሓርነት፡ ማዕርነትን ፍትሕን ተደሪflም ኢዮም ነቲ ብረታዊ
ቃልሲ ንእስነቶም ዘወፈዩ። …ም ህዝቢ፡ ምእንቲ ሓርነት፡ ምእንቲ ደሞŒራሲ፡ ምእንቲ ፍትሒ፡
ምእንቲ ራህዋ፡ ተቓሊስና። ነገር ግርንቢጥ ግን፡ ህሉው ÷ነታት ኤርትራ ƒንጻር እቲ ዝተቓለስናሉ
ገስጋሲ ዕላማታት —ይኑ። ስለምንታይ፧ እቲ ጌጋ ƒብ ምንታይ ኢዩ ነይሩ፧
1.2 ተቓላሳይ ሓርነት ናብ መሳርሒ ጭœና ተቐይሩ
ህ.ግ.ሓ.ኤ. ƒድማዒ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብምህናጽ፡ ን⁄ሉ ብድሆታት ብምምÃት ተቓሊሱ፡ ዓወት
ሓርነታዊ ÷ናት ምስ ƒረጋገጸ፣ ƒብ ሳልሳይ ዓመት ናይቲ ታሪ‹ዊ ዓወት ብረታዊ ቃልሲ፡ ብህ.ግ.ደ.ፍ.
ተተÀኡ፣ ናብ መሳርሒ ጭœና ተቐይሩ። Ãብ ሓደ ”ናት ሃገራዊ ሓርነት ዘÃይድ ፖለቲœወተሃደራዊ ውድብ: ናብ ንቡር ስራሓት መንግስቲ ዘመሓድር ፖለቲÃዊ ምንቅስቓስ Àሰጋገር
ƒይ…ƒለን። œታ፡ ሃገር ብግቡእ …መሓድር ƒይÅቕዐን።
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1.3 ፍሽለት ምህናጽ ቅዋማዊ መንግስቲ
እቲ ገስጋሲ ዚነÅረ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ Åትረ-ስልጣን ምስ ጨÅጠ ƒድሓርሒሩ። መሪሕነቱ፡ ነቲ Ãብ
ስልጣን ዚረኽቦ ሓለፋታት ንምዕቃብ፣ ንመÅገሲ ዕላማታት ናይቲ ቃልሲ ጠሊሙ፡ ሓዲሽ ዋርድያ
ናይቲ ብሉይ፡ ዘይምዕሩይ ስርዓት —ይኑ። ንÊሉ ዚሓቍፍ፡ ƒሳታፊ፡ ንህዝቡ ተሓታትነት ዘለዎ
መንግስቲ …ቕውም ƒይ…ƒለን።
1.4 ƒረሚናዊ ምልÃዊ ስርዓት
እቲ ደሞŒራስያዊ መት…ላት ዚኽተል፡ ግዝƒተ ሕግን ƒኽብሮት ሰብƒዊ መሰላትን ዘስፍን ቅዋማዊ
መንግስቲ ንምትÃል ዚተ‹የደ ጻዕርታት Åርዒኑ። መንግስቲ ሕጋዊ ሰረት ስኢኑ፡ ህዝቢ ድማ
ልዑላውነት ተነፊጉ። ናጽነት ርእይቶ ምግላጽ፡ናጽነት ምእÃብ፡ናጽነት ምምስራት ማሕÅራት የለን።
ብመሰረት ƒድማሳዊ ሕርያ፡ ብግቡእ ዚቘመ ወÃሊ ፓርላማ፣ ፍትሒ ዘመሓድር ናጻ ƒብያተ-ፍርዲ
—ነ ተግባራዊ Ãቢነ ሚኒስተራት ƒብ ዘይብሉ፣ እቲ ፕረሲደንቲ ፍጹም ስልጣን ገቢቱ፡ ንሃገርን
ህዝብን …ም ዊንታኡ፡ ብዘይ ዚ·ነ ሕጋዊ ቀይዲ ወይ ትÃላዊ ገደብ፡ ይገዝእ።
2. ውሽጣዊ ኩነታት
ኤርትራ ሎሚ ብሓደ ƒረሚናዊ ምልÀ ትግዛእ ƒላ። ንርብዒ ዘመን መመላእታ፡ ህዝብና ዚደለዮን
ዘገልግሎን መንግስቲ ተኺሉ ብሰላም፡ ብሓርነት፣ ብኽብረት፡ ብፍትሒ ምንባር ተነፊጉ ጸኒሑን
ƒሎን። ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ብጸቢብ ቍጽጽር ተቐይዱ፡ ƒብ ትሕቲ ƒደራዕ ናይቲ መሰረታዊ
ጠለባት መነባብሮ ዘየማልእ ናይ ኩፖን ቍጠባ፡ ግዳይ ƒረሜናዊ ጸቕጥን ዘስÃŒሕ ስእነትን ብም‰ን
ይሳቐ ƒሎ።
መንእሰያት ƒብ ታ›ላ ናይ ፈጽሚ ዘይብሉ ሃገራዊ ƒገልግሎት ተጸሚዶም ይሳቐዩ ƒለዉ።
ኤርትራውያን፡Ãብ ደቂ 18 Œሳብ ደቂ 70ታት፡ ብረት Àዓጥቁ፣ ƒብ ዘይምል…ቶምን ዘየርብሖምን
”ናታት ናይቲ ስርዓት Àዋግኡ ግዱዳት እዮም። እቲ ዘይጽወር ፖለቲÃዊ ጸቕጥን ኩሉ-መዳያዊ
መንግስታዊ ቍጽጽርን፡ ምስቲ ÷ሉ ƒብ ኤርትራ ሰፊኑ ዘሎ ጃምላዊ ሽቕለተ-ƒልቦነትን ቍጠባዊ
ሽግርን ተደማሚሩ፡መንእሰያት ብብዝሒ፡ ሃገሮም ራሕሪሖም፡ ህይወቶም ƒብ ዓÅይቲ ሓደጋታት
እናውደቑ፡ ሃጽ ኢሎም Œስደዱ Àቕስቦም ጸኒሑን ƒሎን።
ገለ ነጋዶ ደቂ ሰብ ወይ ƒፍለስቲ ይጥቀሙ፣ ገለ ብእግርም ይምርሹ።ብዙሓት ƒብቲ ነዊሕ ጉዕዞ
ምድረÅዳ ሳሃራ ንሰሜን ƒፍሪቃ ብወቕዒ ጸሓይ ይቕዘፉ፣ ናብ ኤውሮጳ ወይ ናብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ
Àሰግሩ ƒብ ማእ…ላይ ባሕሪ ወይ ƒብ ቀይሕ ባሕሪ ይጥሕሉ፣ ƒብ ሓውሲ-ደሴት ሲናይ ግዳይ ምህርቲ
Œፋለ-ƒÃል ይ·ኑ። እስ… ነቲ ƒብ ደሴት ላምፓዱዛ ዘጋጠመ ትራጀዲ ንዘŒር!
ምትÃእ ግዝƒተ-ሕጊ ብግዝƒተ-ሰብ፡ ደሞŒራስያዊ ጽገና ንዝሓተቱ ላዕለዎት ሰÅስልጣንን ወተሃደራዊ
መœነናትን፡ ነቓፊ ርእይቶታት ንዘቃልሑ ጋዜጠºታት፡ ልዝብን ዕርቅን ንዝመŸሩ ዓÅይቲ ዓዲ፡
ብዘይ ƒገባብ ምእሳር ƒስዒቡ። …ምቲ ƒቐዲሙ ዚተጠቕሰ፣ ƒብ ኤርትራ ናጽነት ርእይቶ ምግላጽ፡
ናጽነት ምእÃብ፡ ናጽነት ማሕÅር ምምስራት የለን፣ ናጻ ፖለቲÃውን Åርጌሳውን ውድባት ውጉዛት
ኢየን፣ ናጻ ርእይቶ ይድቈስ፡ ተቓውሞ …ም Œድዓት ይቝጸር።
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ፖለቲÃዊ ጸቕጥን ጭፍለቓ ብሕታዊ ማዕ…ናት ዜናን ንፖለቲÃዊ ሃዋህው ናይታ ሃገር ረጊጡ ዓጽዩዎ።
መንግስቲ ንÊሉ ዘቤታዊ መራŸቢ ብዙሓን ይውንን፣ ንዚመሓላለፍ መልእኽቲ ይቈጻጸር፣ ብዙሕነት
ይሕይር፣ ተቓውሞ …ም ገÅን ይቘጽር። ጽኑዕ ቍጽጽርን ሳንሱርን ንምልÀ ባይታ መድሚዱ፡ ዕጹው
ሕÅረተሰብ ፈጢሩ። ዕጽዋ ፖለቲÃዊ፡ ቍጠባውን ማሕÅራውን ሃዋህውን ምምእÃል ኩሉ መዳያት
ሃገራዊ ህይወትን፡ ተደራሪቦም፡ ህዝቢ ƒግሊሎም፣ ደረጃ መነባብሮ ብዝያዳ …ም ዘንቈልቍል
ጌሮም፣ ተነጽሎ ናይቲ ስርዓትን ƒስዒቦም።
3. ቃልሲ ንምትÃእ ግዝƒተ-ሰብ ብግዝƒተ-ሕጊ
ግዝƒተ-ሕጊ እንታይ ማለትíዩ፧ብƒÅሃህላ ሕ.ሃ.: ግዝƒተ-ሕጊ ìንÊሎም ሰባት፡ ትÃላትን ƒÃላትን፡
መንግስታዊ ይÊኑ ብሕታዊ፡ እንተላይ ነቲ መንግስቲ ንገዛእ ርእሱ፡ ብዕሊ ንዚተƒወጁ፡ ብማዕርነት
ንዚትግÅሩ፡ብናጽነት ንዘፍርዱ፡ ምስ ƒህጕራዊ መምዘኒታት ሰብƒዊ መሰላት ንዘሳንዩ፡ ሕግታት
ተሓተትቲ ዚገብር መት…ል ኢዩî።Justice Tom Bingham, Rule of Law (2010)
ƒብ ትሕቲ ግዝƒተ-ሕጊ፡ ÷ሎም ሰባትን ትÃላትን፡ መንግስታዊ ይÊኑ ብሕታዊ፡ ንሕጊ ይምእዘዙ፣
ƒብ ትሕቲ ፍትሒ ዘመሓድር ሕጊ ተሓተቲ ይ·ኑ። ልዕልና ግዝƒተ-ሕጊ ƒብ ዚኽተል ፖለቲÃዊ
ስርዓት፡ ሕጊ ልዕሊ ኩሉ ተግባራት መንግስትን ህዝብንíዩ። ƒብ …ምዚ ናትና ዚƒመሰለ ምልÃዊ
ስርዓት፡ ምሕደራን ƒነባባርን፡ ብዊንታ ውልቀሰብ ወይ ጕጅለ ውልቀሰባት ይውሰንን ይቕየርን።
ህዝቢ ኤርትራ፡ ሃረርታን ዘይንፈግ መሰልን ንሓርነት፡ Œብረትን ፍትሕን ƒለዎ፣ ንምርግጋጾም ጸኒዑ
ብምቅላስ ድማ፡ ለውጢ ናይ ግድን ም‰ኑ የÅስር። ናጽነት ርእይቶ ምግላጽ፡ ተƒÀብÃ ምምይያጥ፡
ፖለቲÃዊ ይÊን Åርጌሳዊ ማሕÅር ምምስራት ዘይምህላው፣ ሺሕí‘ ƒብ ውሽጢ ኤርትራ ውዱብ
ሰላማዊ ተቓውሞ ንŸይግÅር ዓንቂፉ እንተሃለወ፣ እቲ ሕሱም ጭœና፡ ƒብ ውሽጢ ይ⁄ን ƒብ
ወጻኢ፡ ƒንጻርíቲ ስርዓት እናዓÅየ ዝŸይድ ዝተወዳደÅ ተቓውሞ ƒለዓዒሉ ƒሎ።
4. ብሓባራዊ ራእይ ዚምራሕ ሓባራዊ ስራሕ
ƒብ ውሽጢ ስለ ዝተወገዘን ዝተደቝሰን፡ ንጡፍ ተቓውሞ ƒብ ስደት እናሓደረ ይዝርጋሕ ƒሎ። ነፍሲ
ወ…ፍ ኤርትራዊ፡ …ም ውልቀሰብ ይÊን …ም ጕጅለ፡ ነቲ ምልÃዊ ስርዓት፡ ብዚመረጾ ƒገባብ
Àቃወም መሰል፡ ብሓቂíውን፡ ግዴታ …ም ዘለዎ፡ ƒብዚ ደጊመ …ረጋግጽ እደሊ። ይÊንíምÅር፡ ነዚ
ዘሎ ምፍልላያት ብምጽባብ ነተን ዘለዋ ብዙሓት ፖለቲÃዊ፡ Åርጌሳዊ፡ ዜናዊ ጕጅለታት ናብ ƒብ
ሓባራዊ ራእይ ዚተመስረተ ሓባራዊ ስራሕ ንምውፋር Œንጽዕር ይግባእ። …ምኡ ምስ እንገብር ጥራይ
ድማíዩ፡ ሓያል ጥምረት ብምፍጣር፡ ƒብ ሃገርና ደሞŒራስያዊ ምሕደራ፡ ግዝƒተ-ሕግን ሰብƒዊ
ƒኽብሮትን …ነረጋግጽ እንኽእል።
ብጠንቂíቲ Àጋሃድ ዚጸንሐ ርኡይ ምፍልላያት፣ ዘይጋጠም ዕላማታት፣ Åሊሕ ምፍሕፋሓት፣ ምርባሕ
ፖለቲÃዊ፡ Åርጌሳዊ፡ ዜናዊ ጕጅለታት፣ ዓቕምታቱ ƒወሃሂዱ፡ ምእንቲ ደሞŒራስያዊ ለውጥን
ƒኽብሮት ሰብƒዊ መሰላትን፡ ብƒድማዕነት ÀጣÅቕ ƒይ…ƒለን።
እታ ƒብ ቀዳማይ (1ይ) ዋዕላ ናይሮቢ ዚቘመት ግዝያዊት ƒራ‹ቢት ƒÃል፡ Ãልƒይ (2ይ) ዋዕላ
ናይሮቢ ብምድላው፡ ስሩዕ ደሞŒራስያዊ ምስግጋርን ምስፋን ግዝƒተ-ሕግን ዘቀላጥፍ ƒገባብ ንምስƒል
ትሰርሕ ƒላ። ጐድኒ ንጐድኒ ምስíዚ ድማ፡ ነቲ ƒብ ስደት ዚÃየድ ቅሉዕ ተቓውሞ ምስቲ ƒብ ውሽጢ
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ዚÃየድ ስቱር ተቓውሞ ዘተƒሳስር ፖለቲÃዊ ድንድል ብምህናጽ፡ ብኤርትራዊ ዋንነት ዚሰላሰል፡
ህዝቢ ዘማእ…ለ ደሞŒራስያዊ ለውጢ ብውሽጢ ንምድራኽ ይስራሕ ƒሎ።
ምትÃል ዘይምእኩል ስርዓት ምሕደራ፡ƒብ ውሽጢ ስምርቲ ሃገረ ኤርትራ፡ ህዝብና ሓቀº መሰል
ርእሰ-ውሳµኡ ንŸረጋግጽ፤ ƒብ ÷ሉ ጽፍሕታት መንግስቲ፡ ብቐጥታ ወይ ባዕሉ ብዚመረጾም ወ…ልቱ
ንÀነባÅር ዕድል ዚŸፍት ƒድላዪ ÷ነት Àፈጥር ኢዩ። ምስ ምጽƒት ቅዋማዊ ስርዓት፣ እቲ ዚጸንሐ
ፖለቲÃውን ቍጠባውን ዕብለላ ማእ…ላይ መንግስቲ …ብቅዕ ኢዩ። መተÃእትኡ ድማ፡ ƒብ መንጎíቲ
ማእ…ላይ መንግስትን ዘይምእኩል ስርዓት ምምሕዳራዊ ƒሃዱታትን፡ ልዑላዊ ስልጣን ƒብ ህዝቢ
ዘንብር፡ ንጹር Œፍፍል መዝነት ይህሉ።
ቀንዲ መዳያት መዝነትን ደረት ስልጣንን ናይቲ ማእ…ላይ መንግስቲ፡ ብሓደ ወገን፣ ሓፈሻዊ
መዋቕር፡ መጠን ስልጣን —ነ ጀኦግራፍያዊ ቅርጺ ናይቲ ስርዓት ዘይምእኩል ምምሕዳራዊ ƒሃዱታት
ድማ፡ Åቲ ‹ልእ፣ ብመሰረት ƒድማሳዊ ሕርያ ብዚቘመ ሃገራዊ ወÃሊ ƒÃል ብሕጊ ይውሰን። እቲ
መዋቕር፡ ትሕዝቶን ቅርጽን ዘይምእኩል ምሕደራ፡ ብዘየማትእ ƒገባብ፡ ህዝቢ œማዊ ጕዳያቱ ባዕሉ
ንምውዳእን መዓልታዊ መነባብሮኡ ንረብሓታቱ ብዘገልግል መንገዲ ንምስራዕን ዘኽእል ምቹእ
÷ነታት ዚፈጥር —ይኑ Àስራዕ ይግባእ። ብተወሳኺ፡ ዘይምእኩል ስርዓት ምምሕዳር፡ ህዝቢ ƒብ
ƒገደስቲ ሃገራዊ ጕዳያት —ነ ንህይወቱን ንድሕንነቱን ƒብ ዚትንŒፉ ምዕባሌታት፡ ብቐጥታ ወይ
ብመንገዲ ወ…ልቱ ƒቢሉ፡ ድምጹ ን…ስምዕ ዘኽእል ÀŸውን ይግባእ።
ƒብ መደምደምታ ደጊመ …ረጋግጾ ዝደሊ፣ ኤርትራ መሬት ዓደቦ/ዓደኖ ናይ ÷ሉ ኤርትራዊ፣ ሃገረ
ኤርትራ ድማ ፍረ ቃልሲን መስዋእትን ስቓይን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኢያ። ኤርትራ ንÊላትና ማዕረ
ስለ እትብጽሓና፡ ÷ላትና Åብዓቕምና Œንቃለሰላ፣ ÷ላትና Ãብ ባህርያዊ ጸጋታት ንምርባሕ ማዕረ
ዕድል Œህልወና፣ ÷ላትና ብማዕርነት Œንነብረላ ይግባእ።
Œንዲ ዚ·ነ፡ ÷ሉ ግዜ ŒንዝŒሮ ዜድሊ ሓደ መሰረታዊ ረቛሒ ƒሎ። ንሱ ድማ፡ ስሙር ጻዕሪ ጥራይ
ውሕስነት ዓወት ናይቲ ፖለቲÃዊ ለውጢ ንምምጻእ ዚÃየድ ደሞŒራስያዊ ቃልሲ …ረጋግጽ …ም
ዚኽእል ኢዩ። ሽዑ ጥራይ …ƒ ኢዩ፡ ƒብ ውሽጢ ስምርቲ ሃገረ ኤርትራ፡ ƒብ ÷ሉ ጽፍሒታት
መንግስቲ ንህዝቢ ሓቀº ርእሰ-ውሳµ ዘፍቅድ፡ ንÊሉ ዜጋ ብማዕርነት ምንባር Œዉን ዚገብር፡
ዘይምእኩል ስርዓት ምምሕዳር ምትÃል ዚ…ƒል።
ሕብረተሰብ ኤርትራ ሕብረ-ባህላዊ፡ ሕብረ-ነገዳዊ፡ ሕብረ-ቋንቋዊ፡ ሕብረ-ሃይማኖታዊ ኢዩ። ƒብ
ብዙሕነት፡ ሓድሕዳዊ ምŒብባርን ስኒትን ምርግጋጽ ቀንዲ ሰረት ሓድነት፡ ግስጋሴን ራህዋን ህዝቢ
ኤርትራ ኢዩ። እዚ Ãልƒይ (2ይ) ጕባኤíዚ፡ ƒብ ቅዋማዊ ምሕደራን ደሞŒራስያዊ መት…ላትን
ዚተመስረተት፡ ንÊሎም ኤርትራውያን ƒብ ÷ሉ መዳያት ሃገራዊ ህይወት ፍጹም ማዕርነርት
እተረጋግጽ፡ ሓዳስ ኤርትራ ƒብ ምምጻእ …ÅርŒት ተስፋ እገብር።
ዓወት ን2ይ ጕባኤ!
ዘልƒለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና!
ጽን ኢልኩም ስለዝሰማዕኩምኒ፡ ¡መስግን።
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