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ዋዕላ ëሓንቲ ሃገርí (One Nation) 
ፍራንŒፉርት፡ ጀርመን 

1 ሰነ 2019 
 

 ቀንዲ ዕማማት መሰጋገሪ እዋን 
 
ƒቐዲመ፡ ስለíቲ ƒብዚ ዋዕላíዚ ንምስታፍ ዝተገብረለይ ዕድመ ብልቢ ¡መስግን። ƒስዒÅ፡ ምስ 
ሃገራዊ ዕላማታት ëሓንቲ ሃገርí (One Nation) ዘለኒ ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ብምርግጋጽ፣ እዚ ƒገዳሲ 
እዋናዊ ዋዕላíዚ ብዓወት ንÀዛዘም ሰናይ ትምኒተይ እገልጽ።  
 
ብዛዕባ ዕማማት መሰጋገሪ እዋን Œንዛረብ እን…ሎና፡ ንለውጢ …ም ውሁብ ወሲድና ኢና። ƒብ 
ሃገርና ግን ለውጢ ጌና ብሕጂ ዚመጽእ ኢዩ። ስለዚ፡ ብዛዕባ ዕማማት ጽባሕ ለውጢ ቅድሚ 
ምዝራብ፡ ብዛዕባ ሰብƒዊ ÷ነት ህዝብና፡ ብዛዕባ ƒመጻጽƒን ምድራኽን ለውጢ ƒብ ሃገርና፡ ዘለኒ 
ƒረƒእያ፡ ƒሕጽር ƒቢለ …ቕርብ እየ። 
 

1. ህሉው ÷ነት ህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን 
 
ልዑላዊ ናጽነት ሃገረ ኤርትራ ፍረ ጻዕርን መስዋእትን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ። ሃገራዊ ናጽነት 
ብመስዋእቲ ሰማእታትና፡ ብረሃጽን ደምን ƒዕጽምትን ናይ ተŸታተልቲ ወለዶታት ኤርትራውያን 
ዚተረኽÅ ዓቢ ታሪ‹ዊ ዓወት ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ። ÷ሉ ኤርትራዊ Åቲ ቈራጽ ታሪ‹ዊ ቃልሲ 
ÀሕÅን፤ ቀጻልነት ናይቲ ብኽቡር መስዋእቲታት ናይ ዓሰርተታት ƒሽሓት ሰማእታት ዚተረኽÅ 
ልዑላዊ ናጽነት ኤርትራ ንምውሓስ ብምሉእ ዓቕሙ Àሰርሕ ብጹእ ሃገራዊ ሓላፍነት ƒለዎ። 
 
ህዝብና ƒብዚ ዚሓለፈ ርብዒ ዘመን፡ ƒብ ትሕቲ ƒደራዕ ናይ ሓደ ዓመጸº ስርዓት፡ ዓቢ ታሪ‹ዊ 
ትራጀዲ ƒጋጢሙዎ። ትራጀዲ ብደረጃ ውልቀ ዜጋ፣ ብደረጃ ስድራቤት፣ ብደረጃ ሕብረተሰብ፣ 
ብደረጃ ሃገር። ኤርትራዊ ዜጋ ተረጊጹ፣ ስድራቤት ተÅታቲና፣ ሕብረተሰብ ተዘሪጉ፣ ሓይሊሰብ 
ማህሚኑ፣ ሃገር ƒንቈልቍላ። ህዝብና ንሓርነት፡ ንደሞŒራሲ፡ ንፍትሒ፡ ንራህዋ ተቓሊሱ። ናይ 
ታሪኽ ግሪምቢጥ —ይኑ ግን፣ ƒብ Œንዲ ሓርነት፡ ጊልያነት፣ ƒብ Œንዲ ደሞŒራሲ፡ ምልÀ፣ ƒብ 
Œንዲ ፍትሒ፡ ግፍዒ፣ ƒብ Œንዲ ራህዋ፡ ጭንቅን ጸÅባን ወሪዱዎ።  

ሎሚ፡ 28 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት፡ መነባብሮ ህዝቢና፡ Ãብ ምዝዛም ባዕዳዊ ግዝƒት ኢጣልያ 
ƒትሒዙ፡ ƒብቲ ዚŸፍ¡ ደረጃ ምህላዉ ƒዝዩ ዘሐዝን ኢዩ። ƒብ …ተማታት ይÊን ƒብ ገጠራት፡ 
መባእታዊ ውሕስነት ህይወት —ነ ብቑዕ ቀረብ መሰረታዊ ጠለባት የለን። ብኽቱር ሕጽረት መግቢ፡ 
ዚስተ ማይ፡ ƒባይቲ፡ ሓይሊ መብራህቲ፡ ƒፋውስ፡ ወዘተ.፡ እናተሳቐየ፣ ƒብ ቅሉዕ ሓሳረ-መ…ራ 
ናይ ዘስÃሕŒሕ ድኽነት ተሸሚሙ ይር…ብ። 

መሸ…ል ህዝብና፡ ትርኢት …ተማታትናን ወደባትናን ተደዊኑ፣ ምስሊ ሕሰም ለቢሱ። ƒÃላውን 
ማሕÅራውን ትሕተ-ቅርጺታትና ቈንቊኑ፤ ቍጠባና ዓንዩ፣ ሃገርና ብሃብታማ ደኽያ። ብልሹው 
ምሕደራን ፍጹም ብሕትውናን ህግደፍ ነቲ ብሕታዊ ጽላት ጨፍሊቑ ደቚሱዎ። ሕርሻ፡ 
ኢንዳስትሪን ƒገልግሎታትን ተረሚሱ። እቲ ገባቲ ስርዓት፡ ምስ ሕልና-ƒልቦ ወጻእተºታት 
ƒውፈርቲ ብምትሕብባር፡ ንእትዋት ናይቲ ልዑል መኽሰብ ዘለዎ ዕደናዊ ጽላት ƒብ ምዝማት 
ተዋፊሩ ይር…ብ። 
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ኤርትራ ሎሚ ብስብርባር ናይ ዘይተማል¡ ትጽቢታት፡ ናይ ዚተጠልመ መብጽዓታት፡ ናይ ዚÅነነ 
ተስፋታት ሓርነት፡ ፍትሒን ግስጋሴን ጋዕዝያ ትር…ብ። ህዝቢ ኤርትራ ብሓለንጊ ምልÃዊ ስርዓት 
ይግረፍ፣ ብƒደራዕ ጭቈናን ዓመጽን ይሳቐ፣ መንእሰያትና ፈቐድኡ ይፈልሱን ይግፍዑን ƒለዉ።  

እቲ ዚ·ነ ጽቡቕ ናይ ኤርትራን ሰናይ ናይ ኤርትራውያንን Àርኢ ዘይደሊ፤ መንእሰያትና 
ንምፍላስ፡ ህዝቢና ንምብራስ፡ ሃገርና ንምፍራስ ብግብሪ ዚሰርሕ …ይሲ ስርዓት፡ ንኤርትራ ሃገርና 
የዕኑ፣ ንÊሉ ኤርትራዊ ብƒልማማ ይደቍስ፡ ይጭፍልቕ፡ ይዕፍን ƒሎ። እዚ ዓመጸº ስርዓትíዚ 
ብፍሉይ ዚውŒሎ፣ ብፍሉይ ዚሕብሕቦ ወይ ብፍሉይ ዘጥቅዖ Œፋል ህዝብና —ነ ሕብረተሰብና 
የለን። Œንዲ ዚ·ነ፡ ÷ሉ ኤርትራዊ ብሓባር ተቓሊሱ Àƒልዮ ዘለዎ ኢዩ። 

ሎሚ ውድዓዊ ÷ነታት ሃገርና ንለውጢ ብሱል ƒሎ። ቀጻሊ ህላወ ሃገረ ኤርትራን ድሕነት ህዝቢ 
ኤርትራን ድማ፡ ለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን ይጠልብ። ይÊንíምÅር፡ ንሓደ …ምዚ ናትና 
ዓይነት ዝሩግ፡ ዓመጸºን …ፋፋልን ምልÃዊ ስርዓት ምልዋጥ ቀሊል ዕማም …ም ዘይ—ነ፤ ƒብ ጽባሕ 
ለውጢ፡ መስርሕ ፖለቲÃዊ ስግግር ናብ ደሞŒራስያዊ መንግስቲ ዚÅርትዐን ዚጸን…ረን ዕማም ም‰ኑ 
ምግንዛብ ƒገዳሲ ኢዩ። ƒድማዒ ƒፈጻጽማ ለውጥን ርጉእ ሰላማዊ ደሞŒራስያዊ ስግግርን፡ ለባም 
ƒተሓሕዛን ጥንቁቕ ምቅርራብን ዚሓትት ጕዳይ ኢዩ። እቲ ƒሰጋጋሪ ፖለቲÃዊ መስርሕ፡ ƒብ ሓደ 
እዋን፡ ለውጥን ቀጻልነትን ዚሓቘፈ ÀŸውን ƒለዎ፤ ብሓደ መዳዩ፡ ለውጢ ናይቲ ምልÃዊ ስርዓት 
ዘÅስር፣ Åቲ Ãልƒይ መዳዩ ድማ፡ ቀጻልነት ልዑላዊ ናጽነት ሃገረ ኤርትራ ዘረጋግጽ። 
 
ለውጢ ƒብ ኤርትራ ብቐንዱ ውራይ ኤርትራውያን ኢዩ። ወነንቲ ሽግርና ንሕና ኢና፤ ወነንቲ 
ፍታሕ ናይ ሽግርና ድማ ንሕና ባዕላትና ኢና። ፍታሕ Ãብ Ãልእ ŒንጽÅ፡ ግጉይን …ንቱ ህውተታን 
ኢዩ። ƒህጕራዊ ደገፍን ምሕዝነትን ነቲ ምእንቲ ለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን ዚÃየድ ፍትሓዊ 
ቃልሲና ƒገዳሲ ረቛሒ ኢዩ። ብቐንዱ ግን፡ ለውጢ ƒብ …ርሲ ኤርትራ ተወሊዱ Àስስን፡ 
ብኤርትራዊ ዋንነትን ጸዓትን Àፍጸም፤ ሃገራዊ ድሕነትን ማሕÅራዊ ርግƒትን …ውሕስ ƒለዎ።  
 
ተቓውሞ ሃገራውነት …ጕድል ወይ …ጕድም ƒይግባእን። ƒብቲ ምእንቲ ለውጢ እነÃይዶ ቃልሲ፡ 
ነቲ ƒብ መንጎ ሃገረ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዘሎ ፍልልይ መሚና …ነለሊ፣ ƒብ ÷ሉ ንሃገረ 
ኤርትራ ዚምል…ት ዞባውን ƒህጕራውን ጕዳያት፣ ንጹር ሃገራዊ መርገጺ ሒዝና፡ ንረብሓ ሃገርን 
ህዝብን ŒንጣÅቕ፣ ነቲ ስርዓት …ነቃልዕ ይግባእ። ƒብዚ ሃገራዊ ቃልሲíዚ፡ እቲ ዚህሉ ፍልልያት 
ናይ ƒረƒእያን ƒወዳድባን ብዘየገድስ፡ ሓድነት ዕላማ ቀንዲ መሳርሒና ኢዩ። Œንዲ ዚ·ነ፡ ነቲ 
ውህደት መሳርዕ ቃልስና ዚዘርግ ጕጅላዊ፡ ወገናዊ፡ ሃሱሳዊ ተግባራት —ነ ዋንነት ውሳµናን ናጽነት 
ሜላናን ዚትንŒፍ ውሽጣዊ ተጻብኦ ይÊን ግዳማዊ ምትእትታው ብትሪ ŒንምŒት ይግባእ።  
 
ƒብ ውሽጢ ሃገርና መሰል ሓሳብÃ ወይ ርእይቶ‹ ምግላጽ፣ ፖለቲÃዊ ሰልፊ ምቛም፣ ሲቪላዊ ወይ 
Åርጌሳዊ ማሕÅር ምምስራት Œልኩል ስለዚ·ነ፤ ቅሉዕ ፖለቲÃዊ ተቓውሞ ƒብ ዳያስፖራ Àሕጸር 
ተገዲዱ። —ይኑ ግን፡ ግዳማዊ ፖለቲÃዊ ተቓውሞ …ም መተÃእታ ዘይ—ነስ፡ …ም መመላእታን 
ደራኽን ናይቲ ስቱር ዘቤታዊ ተቓውሞ ምስ ዚሰርሕ፡ ƒብቲ መስርሕ ለውጥን ደሞŒራስያዊ 
ስግግርን ዓቢ ƒÅርŒቶ …ወፊ ይኽእል።   
 
ናብቲ ቀንዲ ƒርእስቲ ቅድሚ ምስጋረይ፡ ነዚ ናይ መእተዊ ዘረባይ ንምዝዛም፣ ብዛዕባíታ ብድሕሪ 
ለውጢ Œንሃንጻ እንደሊ ሃገረ ኤርትራ Àህልወና ዚግባእ ናይ ሓባር ራእይ ብሰለስተ ምሉƒት ሓሳባት 
Œገልጽ እፈቱ። (1) ዜጋ መሰረት ሃገር ኢዩ፣ ብዘይ ዜጋ ሃገር የለን። (2) Œብረት፡ መሰል፡ ናጽነት፡ 
ዕድል ናይ ነፍሲ ወ…ፍ ዜጋ ምስ ዚሕሎ፣ Œብረት፡ መሰል፡ ናጽነት፡ ዕድል ናይ ÷ሉ ዜጋ ይሕሎ። 
(3) እታ Œንሃንጻ እንቃለስ ናይ ጽባሕ ኤርትራ፡ ƒብ ቅዋም እትምስረት፣ ብሕጊ እትግዛእ፣ ሰብƒዊ 
Œብረት ዜጋታት እትሕሉ፣ ንÊሉ ዜጋ ማዕረ መሰል፡ ማዕረ ናጽነት፡ ማዕረ ዕድል እተውሕስ፣ 
ደሞŒራስያዊ ምሕደራ፡ ፍትሕን ራህዋን እተስፍን ኤርትራ Àት…ውን ƒለዋ።  
 

2. ቀንዲ ዕማማት መሰጋገሪ እዋን 
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2.1 ምእዋጅ ትግባረ ቅዋምን ምንጻፍ ሕጋዊ ሰረትን  

 
እቲ ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ ƒብ ውሽጥን ƒብ ወጻእን ተነዲፉ ƒብ 1997 ብቅዋማዊ ባይቶ ዚጸደቐ 
ሃገራዊ ቅዋም ኤርትራ፡ እቲ እንœ ሕጋዊነት ዚለÅሰ ሃገራዊ ቅዋም ናይ ናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ 
ኢዩ። Œንዲ ዚ·ነ፡ እቲ ርኡይ ጕድለታቱትን መንቅባቱን ብሃገር ደረጃ ብዚቐውም ሓጋጊ ƒÃል 
ንÀመሓየሽ ተወንዚፉ፣ ƒብቲ መሰጋገሪ እዋን ቅዋማዊ ስርዓት …ንጽፍ ይኽእል። ምስ ምዝዛም 
መሰጋገሪ እዋን ድማ፡ እቲ ብመሰረት ƒድማሳዊ ሕርያ ብዚÃየድ ናጻን ርትዓውን ምርጫ ዚቐውም 
ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ፡ ነቲ ጕድለታትን መንቅባትን ናይቲ ቅዋም ዚእርም ምምሕያሽ Àገብር፡ ወይ 
ነቲ ቅዋም ብመሰረቱ Àቕይር፡ ምሉእ ሕጋዊ ስልጣን —ነ ንጹር ሕጋዊ ƒገባብ ƒለዎ። —ይኑ ግን፡ 
ƒብ ፈለማ ናይቲ መሰጋገሪ እዋን፡ ምስቲ ንጠለባት ጸጥታ፡ ድሕነት —ነ ርግƒት ሃገር ንምውሓስ 
Àወጽእ ዚኽእል ƒዋጅ ህጹጽ ÷ነታት ዘሳኒ ግዝያዊ ምትዕርራይ ÀግÅረሉ ይ…ƒል። 
 

2.2 ቅጽÅታዊ ምልቃቕ ÷ሎም ፖለቲÃዊ እሱራትን ብዘይ ሕጋዊ ƒገባብ ዚተቐየዱ 
ዜጋታትን 

 
ሓደ Ãብቲ ቀዳማይ ስጕምቲ ናይቲ ዚቐውም መሰጋገሪ መንግስቲ ንÊሎም ƒብ ማሕቡስ ዘለዉ 
ፖለቲÃዊ እሱራት፡ እሱራት ሕልና፡ እሱራት ጋዜጠºታት፡ ብዘይ ሕጋዊ ƒገባብ ዚተƒስሩ ተራ 
ዜጋታት፡ ወዘተ.፡ ብቕጽÅት ሓራ ምልቃቕ ይŸውን።  
 

2.3 ዕረያ መደብ ሃገራዊ ƒገልግሎት 
 
ምትዕርራይ መደብ ሃገራዊ ƒገልግሎት፡ ምምሕያሽ ናይቲ ናይ 1995 ƒዋጅ ሃገራዊ ƒገልግሎት፤ ነቲ 
ƒብ ግዴታዊ ƒገልግሎት ዚጸንሐ ምስ ምሉእ Ãሕሳ ምጥያስ፤ ግቡእ ሞያውን ተŒኒÃውን ስልጠና 
ብምሃብ ƒብቲ Åርጌሳዊ ቍጠባ ተጸንቢሩ ƒፍራዪ ዕዮ ብምርÃብ መነባብሮኡ ንምእላይ ምሕጋዝ። 
ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ግፋ፡ ƒብ ገዛገዛ —ነ ፈቐዶ ጽርግያታት፡ ደው ምባል። ሃገራዊ ƒገልግሎት 
…ም ƒÃል ናይ ሓደ ብመሰረት ቀዳምነታት ዚተሰርዐ ሃገራዊ ውጥን ልምዓት፡ ƒብ ƒድማዒ ህንጸት 
ƒÃላውን ማሕÅራውን ትሕተ-ቅርጽን ምምሕያሽ ƒ…ባብን ምውፋር።  
 

2.4 መሰል ምምላስ ናይ ÷ሉ ኤርትራዊ ስደተº 
 
÷ሉíቲ ብጠንቂ ”ናት፡ ህው…ት፡ ዓመጽ፡ ጭቈና፡ ዓፈና፡ ወዘተ.፡ Ãብ መፋርቕ 1960ታት 
ƒትሒዙ Œሳብ ለይቲ ሎሚ፡ ነታ ዘፍቅራ ሃገሩ ገዲፉ Àስደድ ዚተገደደ ዜጋ ናብ ዓዱ Àምለስ ናይ 
ዘለዎ ዘይንፈግ መሰል ምርግጋጽ። ነቲ መሰል Œዉን ንምግባር ሕጋዊ ባይታ ምጥጣሕ። 
   

2.5 ምርግጋጽ ድሕነት፡ ሰላምን ርግƒትን ሃገር 
 
ስትራተጅያዊ ƒቀማምጣ ሃገርና ƒብ መለጋግቦ ናይቲ ተቐያያሪ ብ”ናትን ግጭትን ዚልለ ዞባ ቀርኒ 
ƒፍሪቃን ሓውሲ ደሴት ዓረብን፣ ጀኦፖለቲÃዊ ውድድርን ንጡፍ ወተሃደራዊ ህላወን ናይ ብዙሓት 
ሓያላት ሃገራት ƒብ ወሰናስን ጋብላ ቀይሕ ባሕሪ፣ ዘይርጉጽ ƒሰላልፋ ሓይልታትን ተቐያያሪ ዝንቕ 
ዞባውን ƒህጕራውን Àዳናትን፣ ዘይርጉእ ውሽጣዊ ÷ነታት —ነ ƒስፋፋሒ ህርፋን ናይተን ቀጥታዊ 
መዳውብትና ሃገራት፣ ƒብ ግምት ዘእተወ፤ ቀጻሊ ልዑላውነት፡ ድሕነት፡ ሰላምን ርግƒትን ሃገር 
ዘውሕስ፡ ውሕሉል ዘቤታውን ግዳማውን ሜላ ምኽታል ወሳኒ ÀŸውንíዩ።    
 

2.6 ƒሰጋጋሪ ፍትሕን ሃገራዊ ዕርቅን  
 
ƒብ ዘመናዊ ታሪኽ ሃገርና፡ (1) ƒብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ፡ ƒብ መንጎ ተሓኤን ምሓኤን፣ ƒብ መንጎ 
ተሓኤን ህሓሓኤ/ህግሓኤን —ነ ƒብ ውሽጢ ተሓኤን ህሓሓኤ/ህግሓኤን፡ ብዙሕ ደም ዘፍሰሰን ናይ 
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ብዙሓት ህይወት ዘህለቐን፡ ጌና መዕጸዊ ዘይተገብረሉ ሓድሕዳዊ ጐነጽ ተፈጺሙ ኢዩ።(2) ƒብ 
እዋን ናጽነት፡ ƒብ ውሽጢ ህግሓኤ/ህግደፍ ዓመጸº ጐነጽ፣ ƒብ ልዕሊ ዜጋታት፡ ëስሩዕ፡ ሰፊሕን 
ጃምላውን ግህሰታት ሰብƒዊ መሰላትí Åቲ ግዝያዊ —ነ መሰጋገሪ መንግስቲ፡ ተፈጺሙ ኢዩ።  
 
ንሕና ኤርትራውያን፡ Ãብ ብሕጂ ƒብቲ ጕዳይ እናተላዘብና ስትራተጅያዊ ምርጫ Œንገብር 
ƒሎና። ƒብቲ መሰጋገሪ እዋን፡ ፍዳዊ ፍትሒ (retributive justice) ዲና ወይስ ፈዋሲ ፍትሒ 
(restorative justice) …ነናዲ፧ ƒብ ሕነ ምፍድዳይ ዲና Œንጥሕል ወይስ ƒብ ሓድሕዳዊ ምትዕራቕ 
…ነድህብ፧ ስምብራት ናይቲ ƒብ እዋን ብረታዊ ቃልስን ƒብ እዋን ናጽነትን ዚተፈጸመ ዓመጽን 
ጃምላዊ ግህሰታት ሰብƒዊ መሰላትን ንምሕዋይ፡ ƒየናይ መንገዲ ምኽታል ኢዩ ዘዋጽƒና ወይ 
ዘርብሓና፧ 
 
ƒሰጋጋሪ ፍትሒ ብሓፈሻኡ ግዳያት ገÅን፡ ዓመጽ ወይ Åደል፡ Ãሕሳን ደÅስን ዚረኽቡሉ፣ ፈጸምቲ 
ዓመጽ፡ ገÅን ወይ Åደል ድማ፡ ጣዕሳ ዘርእዩሉ፡ Ãሕሳ ዚህብሉ ወይ ግቡእ መቕጻዕቲ ዚወስዱሉ 
መስርሕ ኢዩ። ዕላማኡ፡ ንዚሓለፉ ገÅናት ወይ Åደላት ƒዳቒሱ፣ ሓድሽ ንÊሉ ዚሓቍፍ፣ መሰል 
ዜጋታት ዜኽብር፣ ንግዝƒተ-ሕጊ ዚምእዘዝ፣ ብግሉጽነት ዚሰርሕ፣ ተሓታትነት ዘለዎ፣ ፖለቲÃዊ 
ስርዓት ምትእትታው ኢዩ። ውጽኢቱ ድማ ሃገራዊ ዕርቅን ስኒትን ርግƒትን ዘደንፍዕ ይŸውን። 
 

2.7 ዳግመ-ስርርዕ ጸጥታዊ ጽላት 
 
ጸጥታዊ ጽላት ንመሳርሒታት ጐነጽ፡ ማለት ሓይልታት ምŒል‹ል፡ ጸጥታ፡ ስለያ፡ ፖሊስ፡ 
ዱጓና፡ ስርዓተ ቀÅሌ፡ ƒብያተ ማእሰርቲ፡ ƒብያተ ፍርዲ፡ የጠቓልል። እቲ ስርዓት ብመንገዲ እዚ 
ጽላትíዚ ገይሩ ኢዩ Ãብ ህዝቢ ንዘጋጥሞ ተቓውሞ ብምድቋስ ስልጣኑ ዘናውሕ። ብሓፈሻኡ፡ 
ጸጥታዊ መሓውር ምልÃዊ ስርዓታት፡ ብገÅንን ብልሽውናን ዚተÅ…ለ ኢዩ። ነዚ ግዕዘይíዚ 
…የጽረ‹፡ ነቲ ጽላት …የዐረ‹ ውሕስነት ደሞŒራስያዊ ስግግር ምርግጋጽ ዚ…ƒል ƒይ—ነን።  
 
ጸጥታዊ መሓውር ንምትዕርራይ፡ ሕጋዊ መዝነት ምምሕያሽ፡ ስርዓተ እዝን ቍጽጽርን ምትኽ‹ል፡ 
ዳግመ-ስርርዕ ዓቕሚ ሰብ ምግባር የድሊ። ዋሕስ ቅዋምን ዋልታ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ዚŸውን፣ 
ብዘመናዊ ስልቲታት ስነ-”ናት ዚሰልጠነ፣ ምዕቡል ƒጽዋር ዚዓጠቐ፣ ቅርጡው ሞያዊ ሃገራዊ 
ሰራዊት - ሓይሊ ምድሪ፡ ሓይሊ ƒየር፡ ሓይሊ ባሕሪ - ምህናጽ።  
 

2.8 ምህናጽ መንግስታዊ ትÃላት 
 
ኤርትራ ብዝሩግ ስርዓት፡ ብልሹው ምሕደራን ድ⁄ም ትÃላትን እትልለ ሃገር ኢያ። ዚÅዝሕ ሞያዊ 
ዓቕሚ —ነ ተŒኒÃዊ Œእለት ዘለዎ ዜጋ ƒብ ቤት ማእሰርቲ፡ ƒብ ድስÃለ ወይ ƒብ ስደት ይር…ብ። 
እቲ ዚተረፈ ƒብታ ሃገር ዚቕመጥ ƒፍራዪ ጕልÅትን ƒእምሮን ዚውንን ዜጋ ƒብ ቀጻሊ 
ሽቕለተƒልቦነት ይነብር።   
 
ƒብዚ ህሉው ÷ነታት ሃገርና ለውጢ ምምጻእ፣ ƒብቲ መሰጋገሪ እዋን ድልዱል ሰረት ƒንጺፉ ዚሰርሕ 
ደሞŒራስያዊ መንግስቲ ምትÃል፣ መዝነታቱ ብብቕዓት ዚፍጽም፡ ግቡእ ƒገልግሎታት ዚህብ 
ሚኒስትሪታት፡ Åዓል መዚታት፡ ትÃላት፡ ¡ጀንሲታት ምህናጽ ቀሊል ብድሆ ƒይ—ነን።  
 

3. መደምደምታ 
 
እቲ ዝርዝር ብዙሕíዩ። …ይነውሓና ግን፡ ዘረባይ ንምድምዳም፣ ምስíዚ Êሉ ብድሆታትíዚ፡ ግዜ 
ƒብ ጐድንና …ም ዘየለ ተገንዚብና፣ ቅኑዕ መƒዝን ሒዝና፡ ለውጢ ንምቅልጣፍ ƒÅርቲዕና 
Œንሰርሕ፣ ደሞŒራስያዊ ስግግር ንምርግጋጽ Åብዓቕምና፡ Åብሞያና እጃምና …ነÅርŒት፣ Œንቅረብ 
ይግባእ። ብፍላይ ድማ፡ መንእሰያት። …ምቲ ልዑላዊ ናጽነት ብመሪር ቃልስን ዓቢ መስዋእትን 
ተŸታተልቲ ወለዶታት መንእሰያት ዚመጸ፣ ቅዋማዊ ደሞŒራስያዊ ስርዓትናíውን፡ ብቃልስን 
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መስዋእትን መንእሰያት ኢዩ Àመጽእ። ƒብዚ ዕማምíዚ፡ መንእሰያት ኤርትራ፡ ƒብ ውሽጥን ƒብ 
ወጻእን፡ …ም ወረስትን ሃነጽትን ናይታ ናይ ጽባሕ ኤርትራ መጠን፡ መሪሕ ተራ …ተÅርŒቱ ታሪ‹ዊ 
ሓላፍነት ƒለኩም።  
 
ቀንዲ ዕጥቅ⁄ም ንቕሓት፡ ተወፋይነት፡ ሓድነት ይÊን። ተመ÷ሮ ዚምህሮ ሓደ መሰረታዊ ሓቂ 
ƒሎ፡- ተሃላላኺ ድምጺ ንሓድሕዱ ይዳቐስ፣ ምቑል ሓይሊ መፍቶ ጸላኢ ይŸውን፤ ስሙር ድምጺ 
ዓቢ መቓልሕ ይዝርግሕ፣ ጥሙር ሓይሊ ንጸላኢ የንÅርŒኽ። እቲ ቁምነገር፡ …ምቲ ምስላ ƒቦዋት 
ዚገልጾ፡ ëƒሕዋት ምስ ዚሓብሩ ጸላኢ የባርሩí ኢዩ።  
 
ጽን ኢልኩም ስለ ዚሰማዕኩምኒ ¡መስግን። 
 
ዘልƒለማዊ ሓÅን ንጀጋኑ ሰማእታትና! 
ዕድመ ንናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ! 
ፈጣሪ ንኤርትራን ህዝባን ይባርኽ! 


