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ህዝባዊ ተላዕሎ ንትንሳኤ ኤርትራ (ትንሳኤ) ከም ሃገራዊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ገዛእ ርእሱ ፖለቲካዊ መበገሲ 

ሰረት፣ መንነት፡ ኤርትራዊ ራእይ፡ መትከላትን ዕላማታትን ብንጹር ዘቐመጠ፣ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፖለቲካዊ፡ 

ማሕበራዊ፡ ቍጠባዊ፡ ባህላውን ካልኦት ጕዳያትን ብዝግባእ ሃገራዊ መፍትሒ ክርክበሉ ከምዘለዎ ብመትከል 

ብምእማን ዝተላዕለ ህዝባዊ ሓይሊ እዩ። ብገዛእ ጻዕሩ ብኽቡር ዋጋ ሃገራዊ ነጻነቱ ዘረጋገጸ ህዝቢ፡ ብዘይካ ኣብ 

ምሉእ ህዝባዊ ሓርነትን ብልጽግናን ኣብ ካልእ ኵነት ክነብር ኣየፍቅድን፣ ንሃገራዊ ነጻነቱ ሕድገት ዘይገበረ ህዝቢ፡ 

ንሰብኣዊ ሓርነቱ ሕድገት ክገብር ወይ ንካልኦት ሓርነት ከልብስዎ ክልምንን ክመጻደቕን ዘኽእል ሕልና የብሉን። 

ክንድዝኾነ ድማ ህዝባዊ ተላዕሎ ንትንሳኤ ኤርትራ ካብ'ዚ መንፈስ'ዚ ዝፈልፈለ ሃገራዊ ሓይሊ ንሃገራዊ መልሲ 

ኰይኑ፡ እዚ ሰነድ'ዚ ንሰረቱ ከነጽር፡ መንነቱ ከብርህ፡ ራእዩ ክሕብር፡ መትከላቱን ዕላማታቱን ክእውጅ ዘቕረቦ 

እዩ።  

ጕዕዞና ፡ ንመሰል ደቂ-ሰብ ካብ ፈጣሪኦም ዝተዋህቦም ባህርያዊ ሰብኣዊ ሓራነት ክብሪ ዝህብ፡ ብስራሕና ድማ 

ምሉእ ብምሉእ ኣብ ገዛእ ነብስና እንተኣማመን ሓይሊ ምዃንና ንዅሉ ብሩህ ክዀነሉ ይግባእ። 

ሰረትና 

ሰረት ህዝባዊ ተላዕሎ ንትንሳኤ ኤርትራ ሃገራዊ ራእይ ብመንእሰይ ኤርትራ ኰይኑ፡ ንውሑስ መጻእን 

ንምሉኣዊ ትንሳኤ ኤርትራን ዝቃለስ ህዝባዊ ተላዕሎ’ዩ። 

1.1. ትንሳኤ፡ ህዝብና ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ብኽቡር መስዋእቲ ዘረጋገጾ ሃገርዊ ናጽነት፡ ኣብ ክንዲ 

ንምሉእ ህዝባዊ ሓርነትን ማሕበራዊ ፍትሕን መሰረት ዝኸውን፣ ብንባህግናን ሕልምታትናን ዝጨወየ፡ 

ንብጅግንነት መስዋእቲ ከፊሎም ዝሓለፉ ሰማእታትና ቅሉዕ ጥልመት ዝዀነ፡ ንዘለዉ ብጭካነ ዝመቈሐ፡ 

ናይ ዝመጹ ወሎዶታት ዕድል ዘደወነ፡ ብውሑዳት ዝውነን ጨቋኒ ስርዓት ምግባቱ ብዕምቆት ዝርዳእ፤ 

1.2. ብውሑዳት ዝተገበተ ስርዓት ዘረጋገጾ ሓቂ ከኣ፡ ህላውነት ህዝብናን ቀጻልነት ሃገርናን ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፍን 

ሓደገኛን ኵነታት ምውዳቑ እዩ። እዚ ኸኣ ሓድሽ ከበድቲ ሃገራዊ ብድሆታት ዝተመልአ ኵነታት ከም 

ዘለና፡ ብማዕሪኡ ልዑል ተወፋይነት ዝሓትት ከም ምዃኑ ብሩህ እዩ።   

1.3. ስለ'ዚ ትንሳኤ ከም ሃገራዊ ሓይሊ ናይ`ዚ ወለዶ'ዚ በዓል ታሪኻዊ ግደ፡ ወራስን ቀጻልን ታሪኽን ክብርን 

ህዝቢ ኤርትራ ከም ምዃኑ ብምርዳእ፡ ንጅግንነትን ዝናን ናይ ዝሓለፉ ወሎዶታት መሰረት ብምግባር፣ 

ንጭቈናን ዓመጽን፡ ምንጩን መልክዑን ብዘየገድስ፡ ገጢሙ ክስዕር ብምሉእ ነብሰ-ተኣማንነት ዝተበገሰ 

ተላዕሎ`ዩ። 

1.4. ትንሳኤ፡ ንዓመጽን ጭቈናን ስዒሩ፣ ኣብ ክንድኡ ብህዝብን ንህዝብን ናይ ህዝብን ዝዀነ ፖለቲካዊ ምሕደራ 

ንምትካል፣ ሰላም፡ ብልጽግና፡ ማሕበራዊ ፍትሕን ሰብኣዊ ሓርነትን ዘውሓሰት ኤርትራ ንምርግጋጽ ወለዳኣዊ 

ሓላፍነቱ ንምትግባር ዝወሰነ ህዝባዊ ተላዕሎ እዩ።  

1.5. ትንሳኤ፡ ነዚ ዕላማ እዚ ንምዕዋት ዘድሊ ጻዕርን መስዋእትን ንምኽፋል ድልዋት ዝዀኑ ሓርበኛታት ደቂ 

እዚ ክቡር ህዝቢ ዝጠርነፈ ህዝባዊ ሓይሊ እዩ። 

1.6. ትንሳኤ፡ ብሓድሽ ወለዶ መንእሰያት ዝተበገሰን ዝቘመን ዝምራሕን ኰይኑ፣ ንርዱእ ምኽንያታት ንግዚኡ 

ብስቱር ዝተውደበን ምሉእ ብምሉእ ህላውነቱን መሪሕነቱን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተሰረተ፣ ቅርጽታቱ ኣብ 

ውሽጢ ህዝቢ ዝተጸፍየ፣ ስርሒታቱን ውዳበኡን ብዕድመን ቦታን ዘይሕጸር፡ ስፊሕ ህዝባዊ ተላዕሎ እዩ። 

1.7. ትንሳኤ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንመንነቱ ንምክልኻል፣ መሰረት ስልጣኔኡ ዝዀነ ባህሊ፡ ስርዓታት መነባብሮ፡ 

ሕግታትን ኣገባብ ምሕደራን፡ ርስቱን መሬቱን እምነቱን ንምዕቃብን ንምድንፋዕን ንዘመናት ተቓሊሱ፡ 

ንሰላሳ ዓመታት ከቢድ ሓርነታዊ ኩናት ኣካይዱ፡ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓንሳብን ንሓዋሩን ብሓይሊ ካብ ሃገሩ 

ደፊኡ ዘውጸአ ሓያል ህዝቢ ከም ምዃኑ ጽኑዕ እምነት ኣለዎ። 

1.8. ትንሳኤ፡ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ታሪኽ ክፍጽም ዝኸኣለ፡ ክቡር ባህልን ሓርበኝነትን ዝውንን፡ ስርዓተ ክብሩ 

ዝዕቅብን መሰረት ዝገብርን፡ ሓባራዊ ዕላማታት ዘለልን ንምህራሞም ዝጽዕርን፡ ብምዃኑ ኣዕሚቑ ይርዳእ። 

1.9. ኣብ`ዚ ናይ ህዝብን ሃገርን ህላውነት ንምርግጋጽ ዝተገብረ ነዊሕ ቃልሲ፡ ዝተሰርሑ መስተንክር ቅያታት፡ 

ብርቂ ተበላሓትነትን ጅግንነትን ዘርኣየ ሓቦን ኒሕን ደቂ-ሃገር፡ ብሕልፊ ድማ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ 

ድርብ ወጽዓታት ክምክታ ክብረንን ክብሪ ህዝበንን ከረጋግጻ ዘርኣየኦ ትብዓት፡ ተወፋይነት፡ መሪሕነትን 
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መስዋእቲን ንውልድ ወለዶ ኣብነት መሰረት መንነትን ሓበንን፡ ምንጪ ሓርበኝነትን ርእሰ-ተኣማንነትን 

ኰይኑ፡ ንትንሳኤ ሓባሪ ኮኾብን ምንጪ ፍናንን ትብዓትን እዩ። 

1.10. ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ መሰረት ብምግባር፡ ነዚ ኣብ ታሕቲ ብሓጺሩ ተዘርዚሩ ዘሎ ህልው ኵነታት 

ህዝብን ሃገርን ክዕረ እንተዀይኑ፡ ኵሉ-መዳያዊ መቐይሮ መልሲ እዩ ዘድሊ ዘሎ። ብሓጺሩ ትንሳኤ የድሊ። 

ስለ'ዚ እዩ ድማ ቃልስና ህዝባዊ ተላዕሎ ንትንሳኤ ኤርትራ ዝዀነ። ትንሳኤ ንምሉእ ህላወና፤ ትንሳኤ 

ንመንነትናን ንባህልናን፤ ትንሳኤ ንሓርበኝነትና፤ ትንሳኤ ንተበላሓትነትናን መሃዝነትናን፤ ትንሳኤ 

ንሓድነትናን ውህደትናን፤ ትንሳኤ ንፍቕርን ጥርናፈን ስድራቤታትና፤ ትንሳኤ ንብልጽግናን ማሕበራዊ 

ፍትሕን፤ ትንሳኤ ንሕግን-ስርዓትን፤ ትንሳኤ ንራህዋን ሰላምን ህዝብና'ዩ። ጉዕዞና ጉዕዞ ኵሉንትናዊ ትንሳኤ 

እዩ! 

2. ሃገራዊ  ራእይ 

ህሉው ኵነታት ሃገርንን ህዝብናን ማንም ኤርትራዊ ዝስሕቶ ኣይኰነን። እምበኣርከስ ራእይ ትንሳኤ፡ ሃገርና 

ኤርትራ፤ ስርዓተ-ክብሪ ህዝባ ሰረት ምሕደራኣ ዝገበረት፤ ስብኣዊ መሰልን ክብረትን ዝተዋሕሰላ፤ ተሳታፍነት ዜጋታት 

ብዕቱብ ዘረጋገጸ ምሕደራ ዘለዋ፤ ግዝኣተ-ሕግን ማሕበራዊ ፍትሕን ዝሰፈነላ፤ ምስ ነብሳ፡ ምስ ጐረባብታን ምስ 

ዓለምን ብሰላምን ምትሕብባርን ትዋሳእ፣ ኣብ ጽኑዕ ሰረት ዝረገጸት ደሞክራሲያዊትን ብልጽግትን ሃገር ክትከውን’ዩ። 

3. መትከላትን ክብርታትን 

ትንሳኤን ኣባላቱን ኣብ`ዚ ህልዊ ናብ ደሞክራስያዊን ቅዋማውን ፖለቲካዊ ስርዓት ንምብጻሕ ዝግበር ናይ ቃልሲ 

መስርሕ ከም ገዛእቲ ኰይኖም ዘገልግሉ መትከላትን ክብርታትን እዞም ዝስዕቡ እዮም፥   

3.1. ልዑላውነት ህዝብን ሃገርን 

ትንሳኤ፡ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ፍረ ናይ ነዊሕ ቃልስን ከቢድ መስዋእትን ምዃኑ ብጽኑዕ ዝኣምን፤ 

ልዑላውነት ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእቱ መሰረታዊ መትከል እዩ። ኤርትራ ከም ፖለቲካውን ጀኦግራፍያውን 

ኣሃዱ እታ ባህርያዊት እንኮ መንበሪትናን መለለይትናን ስለዝዀነት፡ ልዑላውነት ሃገረ ኤርትራን ህዝባን 

ክልቲኡ ብማዕረ ክውሓስን ክኽበርን ናይ ትንሳኤ መሰረታዊ መትከልን ዕላማን እዩ።  

3.2. ልዕለና ሕግን፡ ማሕበራዊ ፍትሕን፥ 

ኩሉ መንግስታውን ማሕበራውን ርክባት ኣብ ልዕለና ሕጊ ዝተመርኰሰ ክኸውን፡ ኵሉ ዜጋ ትሕቲ ሕግን 

ማዕረ ኣብ ቅድሚ ሕግን ምዃኑ ትንሳኤ ብጽኑዕ ይኣምን። በዚ መሰረት ከኣ፡ ሕግን ሕጋዊ መንግስታውን 

ማሕበራዊን ትካላት፡ ማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ኣብ ምውሓስን ምድንፋዕን ትንሳኤ ማእከላይ ዕላማ 

ኰይኑ ክስረሓሉ ይጽዕር።  ኣብ`ዚ ኤርትራውያን ስድራቤታትን ዓድታትን እምነ-መሰረት ናይ ሃገርን ህዝብን 

ኤርትራ ብምዃነን ናተን ድንፋዐን ድልዳለን ብቐዳምነት ቈላሕታ ክግበረሉ ትንሳኤ ይኣምን።  

3.3. ሰብኣዊ መሰልን ኣኽብሮትን፥ 

መሰልን ክብረትን ደቂ-ሰብ መሰረት መርኣያን ምዕባለን ብልጽግናን ናይ ሓደ ህዝቢ ስለዝዀነ፡ ትንሳኤ ከም 

መሰረታዊ እምነት የስምረሉ። ብሕልፊ ከኣ መሰልን ክብረትን ናይ'ቶም ብታሪኻውን ግዜ ዝፈጠሮን 

ምኽንያታት ዝተገለሉ ማሕበራዊ ቀጸላታት ሕብረተስብና፡ ከም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል፡ ኣካለ-ስንኩላንን 

ውሑዳንን ዝኣምሰሉ ክውሓስ ትንሳኤ ብጽኑዕ ይኣምነሉን ይጽዕረሉን። 

3.4. ማሕበራዊ ስኒትን ሃገርዊ ውህደትን 

ኤርትራ ቤት ናይ ዝተፈላለየ ቋንቋታትን ባህልታትን እምነታትን መነባብሮን ዘለዎም ህዝቢ ሃገር እያ። 

ብዙሕነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብምእማን ስኒትን ምርድዳእን ምጽወዋርን መሰረት ናይ ሃገራዊ ውህደት እዩ። 

እቲ ስኒትን ውህደትን ከኣ ኣብ ናይ ሓባርን ገዛእን ሃገራዊ ስርዓተ ክብርታት ዝተሰረተ ይኸውን። ህዝቢ 

ብደሞክራስያዊ ኣገባብ መነባብሮኡ ብምስልሳል ማሕበራዊ ስኒቱን ሃገራዊ ውህደቱን ይዕቅብ።  
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3.5. ኣገልግሎትን ተወፋይነትን፥ 

ድልዱልን ምዕቡልን ሕብረተሰብ ዝምስረት፡ መሰልን ሓላፍነትን ማዕረ ሚዛን ዝገበረ ሕብረተሰብ ምስ ዝህሉ 

ጥራሕ እዩ። ማሕበራዊ ጥምረት ዝፍጠር ከኣ፡ ኣባላት እቲ ሕብረተሰብ ምእንቲ ናይ ሓባር ማሕበራዊ 

ጥቕምን ሃገራዊ ረብሓታትን፤ ሓያል ተወፋይነትን ኣበርክቶን ከም ዘድሊ ምስ ዝኣምኑን`ዩ። ስለዚ ትንሳኤ 

ኣብ መንጎ ውልቃውን ሓባራውን ረብሓታት ጥዕና ዘለዎ ሚዛን ክህሉ ንምዕባለ ዜግነት ኣገዳሲ ምዃኑ 

ይኣምን። 

3.6. ሓቅነትን ትብዓትን፥ 

 ትንሳኤ ንኣባላቱን ንዅሉ ኤርትራዊ ዜጋን ወትሩ ኣብ ሓቅነት ክረግጹን፡ ብትብዓት ንሓቂ ደው ክብሉን 

ንደምክራስያዊ ለውጥን ንማሕበርዊ ፍትሕን ዕዙዝ ኣገዳስነት ከምዘለዎ ይኣምነሉ። 

3.7. እምነት ናይ ውልቂ፡ ሃገር ናይ ሓባር 

ኣብ መንጎ መንግስታዊ ትካላትን ሃይማኖታዊ ትካላትን፡ ንምዕባለን ሰላምን ሃገርን፡ ንብልጽግናን ስኒትን 

ህዝብን ኣብ መንጎአን ምርድዳእ ክህሉን ተሓባቢሮም ክሰርሑን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ቀንዲ ክስመረሉ 

ዘለዎ ሃይማኖታዊ እምነት ናይ ውልቂ፡ ሃገር ድማ ናይ ሓባር ስለዝዀነት፡ እቲ ውልቃዊ እምነት ኣብ ሓባራዊ 

ጉዳያት ቦታ ክህልዎ ኣይግባእን። 

ብተወሳኺ ሃይማኖታዊ ትካላትን ኣገባባትን፡ ከምኡ`ውን ዶክትሪንን፡ ኣብ መንግስታዊ ትካላትን ስራሓትን 

ክኣቱ ወይ ክተሓናፈጽ የብሉን። መንግስትን መንግስታዊ ትካላትን ብወገነን እውን፡ ኣብ ውሽጣዊ ምሕደራን 

እምነታዊ ኣገልግሎትን ሃይማኖታዊ ትካላት ብዝዀነ መልክዕ ምትእትታው ክህልወን የብሉን።   

4. ዕላማታት 

ህዝባዊ ተላዕሎ ንትንሳኤ ኤርትራ (ትንሳኤ) ከም ናይ ለውጢ ፖለቲካዊ ሓይሊ ነዞም ዝስዕቡ ዕላማታት 

ከተግበር ይጽዕት። 

4.1. ቅዋማውን ደሞክራስያውን ፖለቲካዊ ስርዓት 

ቀንዲ ዕላማ ትንሳኤ ምትካልን ምኹስኳስን ቅዋማውን ደሞክራስያውን ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ይኸውን። 

ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ስርዓት እንተወሓደ ነዘን ዝስዕባ ርቛሒታት ዘማለአ ይኸውን፥  

4.1.1.  ብሕመረቱ ህዝባዊ ቅዋምን ቅዋማውነትን   

ቅዋም ኣብ ተግባር ክውዕል ቅዋምነት ክህሉ ኣለዎ። እዚ ማለት፡ ንዝጸደቐ ቅዋም ኣብ ተግባር ክውዕል ዘኽእልዎ፡ 

ፖለቲካዊ መስርሓትን መንግስታዊ ቅርጽታትን፡ ኣገባብ ምሕደራን፡ ከምኡ`ውን ውዳበ ህዝቢ ኣብ ባይታ ክህልዎ 

ኣገዳሲ እዩ። እዚ ብምልኡ ተደማሚሩ ኣብ ዘተናውሐ መስርሕ ምልክት ድልዳለ ደሞክራስያዊ ስርዓት ዝዀነ 

ደሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ባህሊ ይፍጠር።  

ኣብ`ዚ ሓቂ'ዚ ብምምርኳስ፡ ዕላማ ትንሳኤ ኣብ ኤርትራ ብምሉእ ተሳታፍነት ህዝቢ ዘለዎ መስርሕ ዝተነድፈን፡ 

ነጸብራቕ ስርዓተ ክብርን ታሪኽን፡ ትጽቢትን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ዝሕመረቱ ቅዋም ምትካልን፡ ቅዋማውነት 

ምምዕባልን እዩ። 

4.1.2. ምድንፋዕ ፖለቲካዊ ብዙሕነት 

ትንሳኤ፡ ብመሰረት ቅዋም ፖለቲካዊ ባይታ ኤርትራ ብዙሕነት ከንጸባርቕን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክምስረታን 

ኣወንታዊ ተራ ኣብ ምዕባለ ሃገር ክጸወታን ግቡእ ተርኡ የልዕል።  

4.1.3. ብቑዕ ሚዛንን ቍጽጽርን ምትሕብባርን ኣብ መንጎ ሰለስተ ኣዕኑድ መንግስቲ፥ 

ብመሰረት እቲ ዝትከል ቅዋም፡ መንግስቲ ሃገረ ኤርትራ ሰለስተ መንግስታዊ ኣዕኑድ ክህልዎ እዩ። እዞም ሰለስተ 

ኣዕኑድ፡ ሓጋግን ፈራድን ፈጻምን ኣካላት መንግስቲ እዮም።  
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ስለዚ፡ ትንሳኤ ብቑዕን ሚዛኑ ዝሓለወ ምትሕብባር፡ ምቑጽጻር ከምኡ`ውን ሓድሕዳዊ ምትእትታው ዘይብሉ ትካላዊ 

ኣሰራርሓ ኣብ መንጎ ባይቶ (ሓጋጊ)ን፡ ፈጻሚ ኣካል (መንግስቲ)ን፡ ፈራዲ ኣካል ክምስረትን ክድንፍዕን ይሰርሕ።  

4.1.4. ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ መንግስታዊ ውሳነ ዘውሕስ ቅርጸ-ምሕደራ ፥ 

ትንሳኤ ፡ ህዝቢ ብዝለዓለን ብናጻን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበረ-ቍጠባውን ውሳኔታት ድምጹ ከስማዓሎምን ኣብ 

ኣተጋባብረኦም ብንጥፈት ክዋሳእን ዝኽእለሉ ዘይምእኩል ቅርጸ-ምሕደራ ከቕውምን ከደንፍዕን እዩ። 

4.1.5. ናጻን ሓላፍነታውን መራኸቢ ብዙሓን፥ 

ትንሳኤ ብመሰረት ቅዋምን ንዕኡ ዝምእዘዝ ሃገራዊ ሕግታትን፡ መሰል ሓሳብካ ምግላጽን ናጽነት መራኸቢ 

ብዙሓንን፡ ከረጋገጽን ክድንፍዕን እዩ። 

4.1.6. ናጻን ብቑዓትን ህዝባውያን ማሕበራት፥ 

ምትእኽኻብን ምምስራትን ማሕበራት፡ ኣገዳሲ ደሞክራስያዊ መሰል እዩ። ህዝቢ ንዝኣመነሉ ዕላማታት ኣብ ግብሪ 

ንምውዓል ብዝጠዓሞ መንገዲ ሕጋውያን ማሕበራት መስሪቱ፡ ብኣታተን ተጠርኒፉ ክጐዓዝ ምሉእ መሰል           

ኣለዎ።  

በዚ ምኽንያት፡ ንምብርባርን ንምድንፋዕን ማሕበራዊ ጥርናፈን ሲቪላዊ ተበግሶታትን ትንሳኤ ከም ቀንዲ ዕላማታቱ 

ወሲዱ ክሰርሓሎም'ዩ። 

4.1.7. ብቑዕን ኣፍራዪን ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ፥ 

ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ካብቶም ቀንዲ ትካላት መንግስቲ እዮም። ስርሖም ከኣ፡ ካብ'ቶም መሰረታውያንን 

ብቐዳምነት ዝስርዑን ስርሓት ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ስርዓት እዩ። መንግስቲ፡ ሕጋውነት ዘለዎ ሓይሊ ብምውናን 

ውሽጣውን ግዳማውን ሰላምን ጸጥታን ናይ ሃገር ከውሕስ ዝኽእል በዞም ትካላት ሓይልታት ጸጥታን ምክልኻልን 

እዩ።  

ነዚ መሰረት ብምግባር፡ ምህናጽ ብቑዕን ኣፍራዪን ትካላት ምክልኻልን ጸጥታን ሃገር መሰረታዊ ቀዳምነት ካብ 

ዝወሃቦም ጕዳይ ስለዝዀነ፡ ትንሳኤ ብዕቱብን ብቐዳምነትን ክሰርሓሉ`ዩ።  

4.1.8. ብቑዕን ስሉጥን ትካላት ምሕደራ፥ 

ሃገረ ኤርትራ ምምሕዳራዊ ትካላታ ስሉጥ፡ ፍትሓዊ፡ ርትዓውን ኣድማዒን ኣገልግሎት ክህባ፣ ሞያውን ተክኒካውን 

ዓቕመን ክኻዕብታን፣ እሩም ስነ-ምግባራዊ (ምቕሉልነት፡ ኣኽብሮትን፡ ሕጋውነትን) ዝመሰረቱ ትካላዊ ባህሊ ከማዕብላ፡ 

ትንሳኤ ብዘይምስልካይ ክሰርሕ እዩ።  

4.1.9. ምትሕብባርን ሃገርዊ ረብሓን ዘቐደመ ዞባውን ኣህጕራውን ዝምድናታት፡ 

ብልጽግናን ሰላምን ኣብ ኤርትራ፡ ምስ ብልጽግናን ሰላምን ኣብ ዞባና ዝተኣሳሰር እዩ። ምስ ጐረባብቲ ሃገራት፡ 

ብሕልፊ ከኣ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ጋብላ ቀይሕ-ባሕሪን ምስ ዝርከባ ሃገራት፡ ኣብ ናይ ሓባራዊ ረብሓታትን 

ምትሕግጋዝን ሓድሕድ ምክብባርን ዝተሞርኰስ ሰናይ ዝምንድናታት ክህሉ ኣገዳሲ`ዩ።  

ኣብዚ ብምሙርኳስ፡ ዕላማ ትንሳኤ ኤርትራ ካብዚ ዘላቶ ከውሊ ወጺኣ፡ ኣብ ሓድሕዳዊ ምክብባርን ሓባራዊ 

ረብሓታትን ምርድዳእን ዝተሰረተ ሃገር-ንሃገር ክልተኣውን ዞባውን ዓለም-ለኻዊን ዝምድናታት ክትምስርትን 

ክትምልምልን`ዩ።    

4.2.  ብቍጠባዊ ስነፍልጠት ዝምራሕ ምዕሩይ ቍጠባዊ ዕብየት  

ትንሳኤ ከም ምንቅስቓስ፡ ኣብ ናይ ሃገርናን ህዝባን ጸጋታትን ተኽእሎታትን ናይ መሃዝነት፡ ተበላሓትነት፡ ዓዳውን 

ስድራቤታውን ቅርጽታት ምርኩስ ብምግባር፡ ብፍልጠትን ተክኖሎጂን ዝምራሕ፡ ኣሳታፍን ምዕሩይን ሓያል ሃገራዊ 

ቍጠባ ክሃንጽ እዩ። 
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4.2.1. ፋይናንሳውን ገንዘባውን ምሕደራ 

ትንሳኤ ቍጠባዊ ዕላማ ንምውቃዕ፡ ንሃገራዊ ቀዳምነታት ከዐውት ዝኽእል፡ ውሽጣዊ ዓቕምታትን ጸጋታትን ብዝለዓለ 

ደረጃ ከበራብር፡ ካብ ደገ ዝርከብ ኣታዊታት ከኣ ብብቕዓት ኣብ መዓላ ከውዕል፡ ጥምየትን ድኽነትን ካብ ህዝቢ 

ኤርትራ ብዝቐልጠፈ ከጥፍእ ዝኽእል፡ ናጽነት ናይ ሃገራዊ ገንዘባዊ ሜላ ዝዕቅብ፡ ፋይናንሳውን ገንዘባውን ሜላታት 

ክሕንጽጽን ከተግብርን እዩ።  

4.2.2. ብሕታዊ ጽላት ምትብባዕ 

መንግስቲ ንምዕንባብን ንምድልዳልን ብሕታውያን ቍጣባዊ ትካላት፡ ምስ ዝፈጥሮ ምትብባዕ ናይ ግዳም ወፍሪ፡ 

ብሜላን ብካልእ መንገድታትን ምቹእ ሃዋህው ክፈጥረለን ኣዝዩ ኣግዳሲ ስለዝኾነ ትንሳኤ ንምዕዋቱ ይጽዕር። 

4.2.3. ምሕደራ መሬትን ባህርያዊ ጸጋታትን 

ክብደትን ኣገዳስነትን ሕቶ መሬትን ባህርያዊ ጸጋታትን ብምእማን፡ ኣብ ዓሚቝ መጸናዕትን ሰፊሕ ህዝባዊ 

ምምኽኻርን ዝተሞርኰሰ ዘላቒ ቅዋማዊ ፍታሕ ክረከብ ትንሳኤ ክጽዕር እዩ።    

4.2.4. ምዕቡል ሃገርዊ ዝርገሐ ዘለዎ ትሕተ-ቅርጺ 

ትሕተ-ቅርጺ ኣገዳሲ መትኒ ማሕበራውን ቍጠባውን ባህላውን ምዕባለ ዘለዝዀነ ቀዳምነት ዝወሃቦ እዩ። 

- መጐዓዝያ፡- ጽርግያ፡ መንገዲ ኣየር፡ ባቡር ምድርን ባሕርን፡ ወደባትን። እቲ ብግዜ መግዛእቲ ጥልያን 

መግዛእታዊ ዕላማታት ንምውቃዕ ዝተሰርሐ ጽርግያታት፡ ቅርጹን ኣንፈቱን ክሳዕ ሕጂ ኣይተቐየረን። 

ብሓድሽ፡ ንምዕባለ ሃገርን ንውህደት ህዝባን ማእከል ዝገበረ ቅዲ ጽርግያ ክወጽእን፡ ምስ ናይ ውሽጥን 

ደገን ትካላት ብምትሕብባርን ብምሽራኸን ክዋደድን እዩ።  

- መራኸቢታት፡- መርበብ ተሌፎንን ኢንተርነትን። ብሰንኪ ፖሊሲ ንጸላን ጭቈናን ስርዓት ህግደፍ፡ ሃገርና 

ኣብ መዳይ ተሌፎንን ኢንተርነትን ኣዝያ ድሒራ ትርከብ። በዚ ድማ እቲ ብቕጽበት ክስራሓሉ ዘለዎ 

ናይ ተሌፎንን ኢንተርነትን ምዕባለ ኣብ ኵሉ ኵርናዓት ሃገርና ዝርጋሐኡን ብቕዓቱን ክዓቢ፡ ቀረቡ ድማ 

ኣብ ክንዲ ብመንግስታዊ ትካላት ጥራይ ዝኸውን፡ ንብሕታውያን ኣውፈርቲ እውን ከም ዝኽፈት ክግበር 

እዩ። 

 

- ምንጫወን ዝርጋሐን ጸዓት፥ ብደቂቕ መጽናዕቲ ዝተሰነየ ናይ ጸዓት ፖሊሲ ብምኽታል፡ ኣብ ውሽጢ 

ሃገርን ጐረባብቲ ሃገራትን ዝህሉ ተኽእሎታትን ዝተፈላለዩ መንገድታትን ብምብርባር፡ ብከላ ዝንክይን 

ዘወግድን ከም ናይ ጸሓይ፡ ንፋስን ማይን ኣማራጺ ምንጭታት ጸዓት ዘደንፍዕ ስርዓት ምትእትታው።    

 

- ቀረብን ዕቃበን ማይ፥ ማይ መሰረት ህይወት እዩ። ኣገልግሎት ቀረብ ጽሩይ ማይ ኣብ ገጠርን ከተማን 

መሰረታዊ ህዝባዊ ጠለብ ስለዝዀነ፡ መንግስቲ ቀጻሊ ቀረብን ዕደላን ማይ ከምዘውሕስ ይግበር። ኣብ 

ልዕሊኡ፡ ክሊማዊ ኵነት ሃገርና ብዋሕዲ ማይ ዝልለ ብምዃኑ፡ ኣብ ዘቤታዊ ኢንዳስትሪ፡ ሕርሻን 

ዝተፈላለዩ ማይ-ጠቀም ቍጠባዊ ጽላታትን፡ ብካለ ማይን ከባብን ብዘወግድ መንገዲ፡ በኻንነት ንምጕዳል 

ናይ ምጽራይን ዳግመ-ምጥቃምን ልምዲ ብምትእትታው ነባሪ ፍታሕ ንምርካብ ብዕቱብ ክስረሓሉ እዩ። 

ምስዚ ተተሓሒዙ፡ ብካለ ከባቢ ዝንኪ ስርዓተ መጕሓፍ ረሳሕ ፈሳሲ (ሲወጅ)፡ ምስኡ ድማ፡ ሓፈሻዊ 

ቀረብ ማይ ዘብዝሕ መጻረዪ ረሳሕ ፈሳሲ ከተኣታቱ እዩ። 

4.2.5. ምድንፋዕ ቍጠባዊ  ጽላታት 

- ኣገልግሎት ቱሪዝም፥ ንታሪኻውን ባህላውን ባህርያውን ተውህቦታት ሃገርና ምርኩስ ብምግባር። ምዕባለ 

ትሕተ-ቅርጺ መራኸብን መጐዓዝያን፣ ቱሪዝም ክትንስእ ብቑዕ ፍልጠት ምሕደራን ትሕተ-ቅርጽን፡  

ዝሓለዉ ሆተላትን ኣብያተ መግብን፡ ዓይነቱ ዝሓለወ ኣገልግሎታት ክህሉ፡ ቱሪዝም ሓደ ካብቶም ቀንዲ 

ምንጪ ሸርፊ ወጻኢን፡ ስራሕን ክኸውን፡ ማዕረ ማዕሪኡ፡ ጽሬት መሬትን ማይን፡ ጽቡቕ ስነ-ምግባርን 

ባህልን ህዝብና ከም ተቐባልን ኣእንጋድን ጋሻን፡ ብምዕቃብን ብምድንፋዕን፡ ቱሪዝማዊ ትንሳኤ ምርግጋጽ   
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- ፋይናንሳዊ ኣገልግሎት፥ እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዕላማታት ኣብ ትሕተ-ቅርጺ እንዳ ኣዋደድካ፡ ኤርትራ 

ሓንቲ ካብተን እተተኣማምን ማእከል ብፋይናንሳዊ ኣገልግሎት ዞባናን ኪንዮኡን ከም ትኸውን ምግባር።  

- ኣገልግሎት ወደባት፥ ወደባትና ዘለወን ትሕተ-ቅርጺ ምስ ተመኵሮ ዘለወን ሃገራትን ትካላትን ተረዳዲእካ 

ብምትሕብባር ክምዕብልን ክሰፍሕን፡ ወደባትና ካብ ምልኣኽን ምቕባልን ሓሊፈን እውን፡ ናብ ናጻ 

ማእከላት ንግድን ልውውጥን ክምዕብላ ምጽዓር። 

 

- መጐዓዝያ፥ ምስ ምዕባለ ኣገልግሎት ወደብን ትሕተ-ቅርጺ ሃገርን ብዝተሓሓዝ፡ ብቑዕን ርጡብን 

ኣገልግሎት መጐዓዝያ ናይ መሬትን ኣየርን ባቡርን ክምዕብል እዚ ድማ ብዝተወሃሃደ ናይ መንግስቲን 

ብሕታዊ ወፍርን ክረጋገጽ።  

4.2.6. ኣፍራዪ ቍጠባዊ  ጽላታት 

- ሕርሻ፥ ሓደ ካብቶም ዓንድታት ማእከል ቍጠባ ሃገርና ስለዝዀነ፡ ብዝለዓለ ደረጃ ንምምዕባሉ ብቐዳምነት 

ክስራሓሉ ዘለዎ እዩ። ኣድላይነቱ ድማ፡ ዝበዝሐ ህዝብና ዝተዋፈረሉ ቍጠባዊ መዳይ ብምዃኑ፡ ናቱ 

ምምዕባል ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት መግብን፡ ምምሕያሽ መነባብሮ ስድራቤታትን፡ ምጥፋእ ድኽነትን 

ጥምየትን፡ ምፍጣር ሽቕለትን ዘይነዓቕ ብምዃኑ ትንሳኤ ንምምዕባል ሕርሻ ከይተሓለለ ክሰርሓሉ እዩ።   

 

- ሃብቲ ባሕሪ፥ ክሳብ ሕጂ ኣብ ረብሓ ህዝቢ ዘይወዓለን፡ ብሰንኪ’ቲ ኣዕናዊ ምዝመዛ ናይ’ዚ ዘሎ ስርዓት 

ጸጋታቱ ካብ መህጠሪ ጁባ ውልቀሰባትን ዘይሓላፍነታውያን ናይ ወጻኢ ዋኒናትን ሓሊፉ፡ ንቍጠባዊ 

ምዕባለ ሃገርና ኣበርክቶ ዘይገበረ፡ ብግቡእ ዘይተጸንዐን ዘይለምዐን ጸጋ ሃገርና ሃብቲ ባሕሪ እዩ። ነዚ 

ዘይተኣደነ ባህርያዊ ጸጋ ቀጻልነት ዘለዎ ኣገባብ ተጠቒምካ ዘቤታዊ ጸገም መግቢ ኣብ ምፍታሕ፡ ሰደድ 

ኣብ ምዕባይ፡ ናይ  ወጻኢ ሸርፊ ኣብ ምኽዕባት፡ መነባብሮ ናይቲ ብግፋ ዓሳ ዝናበር ክፋል ህዝበና ኣብ 

ምምዕባል ኣዝዩ ዓቢ ግደ ስለዘለዎ፡ ግቡእ ኣተኵሮ ክግበረሉ እዩ። 

 

- ንኡሳንን ዓበይትን ኢንዳስትሪ፥ ህላወን ቀጻልነትን ተወዳደርቲ ንኡሳንን ዓበይትን ኣፍረይቲ ዋኒናት፡ 

ሓባሪ ምዕባለን ጥዕናን ቍጠባ ናይ ሓደ ሃገር እዩ። ፍርያት ሕርሻዊ ኰነ ባሕራዊ ጥረ ነገራት፡ ኣብ 

ውሽጢ ሃገር ተመስሪሑ ድማረ ክብሪ ዘምጽኣ ብሕታውያን ኣፍረይቲ ዋኒናት ክጥጥዓ ብቐዳምነት 

ኣተኵሮ ክግበረሉ እዩ። ማዕረ ማዕሪኡ፡ ንካብ ደገ ብናይ ወጻኢ ሸርፊ ዝኣቱ ሃላኽን ኣፍራይን ኣቕሑ 

ዝትክእ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዕድላት ስራሕ እናኸፈተ ብተወዳዳርንርት ክፈርየሉ ዝከኣለሉ መንገድታት 

ተጸኒዑ ኣካል ናይቲ ሃገራዊ ሜላ ኢንዳስትሪ ክኸውን።  

4.3. ብቑዕን ብማዕረ ዝተማቓረሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎት 

ምቕራብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ማእከላይ ዕማም መንግስቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ከም ምዃኑ፡ ብቑዕን ብማዕረ 

ዝተማቓረሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምፍጣር ብሓያል ጻዕሪ ምስራሕ፣ 

- ትምህርቲ ፥ ትምህርቲ መሰረታዊ መሰል ኵሉ ዜጋን እምነ-ኵርናዕ ምዕባለ ሃገርን ስለዝዀነ፡ ነፍሲ-ወከፍ 

ዜጋ ብማዕረ ተጠቃሚ ክኸውን ኣብ ኵሉ ክፋላት ሃገር ብዓይነቱን ብዝሑን ምዕሩይ ዝርጋሐ ክህልዎ፣ 

ኣብ ጽጹይ ገምጋምን ደቒቕ መጽናዕትን  ዝተሞርኰሰ ቅልጡፍ ምዕባለ ዝድርኽ ሓድሽ ሃገራዊ ስርዓተ-

ትምህርቲ ክተኣታቶ፣ ንምሉእ ትንሳኤ እምነት ህዝብና ኣብ ትምህርትን ኣገዳስነቱን ዘረጋግጽ፡ 

ውትህድርናን ትምህርትን ዝፈላሊ ስርዓተ-ትምህርቲ ክፍጠር፣ ብምኽንያት ጾታ፡ እቶት፡ ስንክልናን 

ካልእን፡ ዝዀነ ቆልዓ ይዅን ዓቢ፡ ካብ ትምህርቲ ከይግለል፣ ንዅሉ ኣብ ግምት ዘእተወ መስርሕን 

መሳለጥያታትን ክዋደድ።  

- ኣገልግሎት ጥዕና፥ ብዘይ ጥዕና ንጡፍን ኣፍራይን ህዝቢ ክህሉ ስለ ዘይክእል፡ ቀረብ ሕክምና 

ብዓይነት፡ ዝርጋሐን ሞያዊ ዓቕሚ ሰብን ብዝለዓለ ደረጃ ክመሓየሽ ምጽዓር።  

- ማሕበራዊ ውሕስናን መልዕሎን፥ ዜጋታት ዕድመ ስራሕ ወዲኦም ጥሮታ ምስ ወጹ መንግስቲ ክፍሊት 

መልዕሎ ከም ዝህሉዎም ምርግጋጽ፣ ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ነብሶም ክኣልዩን ንቡር መነባብሮ 

ክሰርዑን ዘይክእሉ ዜጋታት፣ ድኻታት፡ በተኻት፡ ኣላዪ ዘይብሎም ቈልዑ፡ ህጻናትን ኣረገውትን፡ ኣካለ 
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ስንኩላን ቀጥታዊ ሓገዝ ወይ ረዲኤት ዝገብር ማሕበራዊ ውሕስና ከም ዝህሉ ምርግጋጽ። እዚ ድማ 

ብተበግሶ ግብረ-ሰናይ ማሕበራትን ቤተሰብን ብሓፈሻ ኵሉ ዜጋን ከም ዝዓቢ ምርግጋጽ።  

4.4.  ኣብ ህዝቢ ዝሰረቱ ባህላዊ ተሓድሶ 

ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ብዙሕነታዊ ባህልን ልምድን ዘለዎ ወረጃ ህዝቢ እዩ። ምዕቃብን ምምዕባልን ናይዚ ክብሪ’ዚ 

ከም ቀንዲ ረቛሒ ቀጻልነት ህዝብና ክስራሓሉ እዩ።  

ዕላማ ትንሳኤ እምበኣር፡ ምምዕባል ናይ ኵሉ ኣወንታዊ ባህልን ልምድን ህዝብና ከም ኣካላት ናይ ስፊሕ ሃገራዊ 

ባህሊን ልምድን ብምውሳድ፡ ንምህናጽ ምዕቡል ሕብረተሰብ ምስራሕ`ዩ። 

4.5.  ምትብባዕ ስነፍልጠታዊ ምርምርን፡ ምህዞን፡ ተባላሓትነትን 

ትንሳኤ፡ ንምህናጽ ኣብ ፍልጠትን ምህዞን ዝሰረቱ ሕብረተሰብ ኣብ ዝተናውሐ ክሰርሕ ከሎ፡ ኵሎም ኣገደስቲ 

መንግስታዊ ወሳኔታትን መስርሓትን መጽናዕትን ተበላሓትነትን ምህዞን ዘካተቱ ክዀኑ፣ ካልኦት ኣብ ምዕባለ ሃገር 

ዝሳተፉ ድማ ከምዚ ዓይነት ልምድን ኣሰራርሓን ከተኣታትዉን ክዘውትሩን ብምትብባዕን ደገፍ ብምሃብን ክኸውን 

እዩ።   

4.6. ዕቃበን ውሕሉል ምሕደራ ባህርያዊ ጸጋታትን 

 ጸጋታት ሃገርና ብዝግባእ ኣብ መዓላ ምዕባለ ሃገርን ራህዋ ህዝብን ከም ዝውዕሉ ምግባር፤ 

 ብሰንኪ ዝተናውሐ ኲናትን ሓሳድ ሜላ ስርዓት ህግደፍን፡ ዝተዳህከ መነባብሮ ህዝብናን ዝባደመ ኣግራብን 

እንስሳ-ዘገዳምን ናብ ንቡር ምምላስ፤ 

 ነቲ ዝተሃስየ ባህርያዊ ጸጋታት ምሕዋይን ነቲ ዘይተተንከፈ ምስሳንን፡ ብውሕሉል ዘላቒ ኣጥቓቕማ ኣብ 

መዓላ ምዕባሌ ህዝብና ከም ዝውዕል ምግባር። 

 ብጠንቂ’ቲ ነዊሕ ዘይርጉእ ኵነታት፡ ገለ ባህርያዊ ጸጋታት ሃገርና ክይተተንከፉ ጸኒሖም ኢዮም፤ ብሕልፊ 

ባሕርና።  እዚ ክበሃል ከሎ፡ ኵሎም ልምዓታዊ ፕሮጀክትታት ቅድሚ ምትግባሮም ናቶም ጽልዋ ኣብ 

ተፈጥሮ ምግምጋም ከም ንቡር ክተኣታቶ ኣለዎ። ብተወሳኺ፡ ዜጋታት ብሓፈሻ፡ ብሕልፊ ኣፍረይቲ 

ትካላት ሃገርና፡ ኣብ ተፈጥሮ፡ ማለት ኣብ ማያት፡ ኣየር፡ መሬትን ኣንስሳታትን መስርሕ ፍርያተን ጽቡቕ 

መረዳእታ ክህልወንን፡ ዘድሊ ኣገባብ መከላኸሊ ክቕይሳን ኣብ ተግባር ከውዕላን ብሕጊ ምትብባዕ ክግበር 

እዩ።  

5. መደምደምታ 

ህዝባዊ ተላዕሎ ንትንሳኤ ኤርትራ (ትንሳኤ) በዚ ፖለቲካዊ መደብ’ዚ መንነቱ፡ ሃገራዊ ራእዩ፡ መትከላቱን 

ክብርታቱን ዕላማታቱን ብደቂቕ ኣቕሪቡ ኣሎ። ኵነታት ብዝፈጥሮ ኣጋጣሚ ኰነ፡ ብደሞክራስያዊ ምርጫ፡ ትንሳኤ 

ስልጣን ምስሓዘ እዚ ፖለቲካዊ መደብ’ዚ ንዝወጽእ ፖሊሲታትን፡ ዝውሰዱ ወሳኔታትን፡ ብቐዳምነት ዝትግበሩ 

ሃገርዊ መደባትን መወከሲ ኰይኑ ከገልግል፤ ብኡ ኣቢሉ ድማ፡ ትንሳኤ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኣትዎ መብጽዓ ኰይኑ 

ክውሰድ ይግባእ።  

 

 

 


