
www.eri-platform.org     1 of 5 

 

 

21.09.2018 

 

ቅዋም ŒትግÅር 
ገለ ሓቅታት ብዛዕባ ምንዳፍን ምጽዳቕን ቅዋም ኤርትራ 

ቅዋም ኤርትራ ናይ ህዝቢ'ምÅር ናይ ኢሳያስ ƒይœነን፡ ንሕና'ውን ንወንኖ 

ደስÅለ መሓሪ 

 

መእተዊ  

እዛ ንቅዋም ትምል…ት ጽሕፍቲ'ዚƒ …ዳሉ ዝደፋፋƒኒ ምኽንያት፣ ƒብዚ እዋንዚ ተቓውሞና ገጢምዎ 
ዘሎ Åዳሂ ÷ነታት ንŒስገር ናይ ሓባር ባይታ ምፍጣር ቀዳማይ ረቛሒ ቀጻልነትን ዓወትን ናይዚ ቃልሲ 
ም‰ኑ ኩሉ ዝƒምነሉ ይመስለኒ። እዚ ሽቶ'ዚ ንምውቃዕ ትምኒት ጥራይ እ⁄ል ŒŸውን …ምዘይŒእል 
ብሩህ ኢዩ። ነብሲ ወ…ፍ ውድብ፣ጉጅለ፣ውልቀስብ፡ ወዘተ.፡ ዓሚቝ ገምጋም ናይ ሕሉፍ ቃልሱ 
…Ãይድን ƒብ ƒረዳድƒን ƒናብባን ናይ ቀረባን ርሑቕን ናይ ቃልሲ ጕዕዞና Œቕየር እንተዘይŒኢሉ 
ብ÷ነታትን ብግዜን ተቐዲምና ƒብ ደውታ Œንነብር ንግደድ ም‰ንና ምርዳእ የድሊ። እዛ ጽሕፍቲ'ዚƒ 
ብዝርዝር …ቕርባ ዝተገደድኩሉ ምኽንያት ድማ እቲ ƒብ 1997 ዝጸደቐ ቅዋም …ም ሰነድ መጠን ናይ ሓባር 
ቃልሲ …ነÃይድ …ም መÅገሲ Œጠቅም ይኽእል ኢዩ ኢለ ስለዝƒምን፡ ናይ ዘተ ባይታ …ፊትና ƒወንታውን 
ƒሉታውን መዳያቱ መሚና Œንርእዮ ብማለት ም‰ኑ ¡ዘ‹ኽር።    

ቅዋም መስረታዊ ሕጊ ናይ ሓደ ሕብረተ œይኑ፣ ዕማማትን ቅርጽን መንግስታዊ ትÃላት ዝሕንጽጽን 
ዝቐርጽን፣ መሰላትን ግቡƒትን ዜጋታት ብምዝርዛር ምስ መንግስቲ Œህልዎም ዝግባእ ዝምድና ዘነጽር 
ዝለዓለ ሕጊ ናይ ሓደ ሃገር ኢዩ። ቅዋም ናይ ÷ሎም እቶም ƒብቲ ሃገር ዝጸድቁ (ዝሕንጸጹ) ንዝተፈላለየ 
መዳያት ህይወት ናይቲ ሕብረተስብ ዘመሓድሩን ዝገዝኡን ሕግታት ምንጪ —ይኑ ስለዘገልግል ÷ሎም 
ዜጋታት Œፈልጥዎ፣ ŒቕÅልዎን Œምእዘዝዎን ዝግባእ መሰረታዊ ሕጊ ኢዩ። ናይ ሓንቲ ሃገር መጻኢ 
ƒተሃላልዋን፣ ƒብ ፖለቲÃዊ፣ ማሕÅራዊ፣ ባህላዊን ቍጠባዊ ህይወት ናይታ ሃገር ƒብ ምምራሕ ወሳኒ 
እጃም ስለዘለዎ ƒገዳስነቱ ዕዙዝ ዝ·ነ ሕጋዊ ሰነድ —ይኑ ይር…ብ። 

ቅዋም Ãብ ሃገር ናብ ሃገር ብግዜን ብ÷ነታትን ዝውሰን፣ ƒብ ƒገባብ ምንዳፍን ምጽዳቕን፣ ƒብ ምብዛሕን 
ምውሓድን ዓንቀጻት Œፈላለ ይኽƒል'ምÅር ƒብ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ግን ዝመሳሰል ኢዩ እንተተባህለ Ãብ 
ሓቂ ዝረሓቐ ƒይ—ነን። ናይ ገለ ሃገራት ቅዋም ብዙሕ ዓንቀጻት ዝሓዘ ዝርዝርን (ንኩሉ ሕቶታት Œምልስ 
ስለዝድለ) ነዊሕን ŒŸውን …ሎ፣ ናይ Ãልኦት ሃገራት ድማ ውሑዳት ዓንቀጻት ዝሓዘ ሓጺርን ፍÊስ 
ዝÅለን —ይኑ እቲ ዝርዝራት ብÃልእ ተወሳኺ ሕግታት Œሕንጸጽ ይግደፍ። ብናይ ሕጊ ሞያውያን 
መሰረታዊ ፍልልይ —ይኑ ዝር¡ ƒብ መስርሕ ምንዳፍን ምጽዳቕን ዝዝውተር ƒገባብ ኢዩ። ƒብ ነፍሲ 
ወ…ፎም ንኡስ ፍልልያት Œህልዎም ዝኽእሉ Œልተ ሞደላት ይጥቀሱ። 

1. Ãብ ናይ ወጻኢ ሕጋዊ ስርዓት ቀዲሕÃ ምስ ÷ነታትÃ …ም ዝሰማማዕ ዝገብር ሞደል። እዚ 

ሞደል'ዚ ብሕጽር ዝÅለ፣ ወጻእተºታትን ደቂ ሃገርን ዝÃፈልዎ Œኢላታት ብምምዛዝ ነታ ሃገር ዝሰማማዕ 
መሲሉ ዝር¡ ንድፊ ቅዋም ምድላው ምስ ተŸናወነ ናብቲ ……ም ƒድላይነቱ ዝቐውም ƒÃል ቀሪቡ 
ይጸድቕን ƒብ ግብሪ Œወዕል ይውሰንን።ትሕዝቶን ƒቃውማን ናይ ምምዛዝ Œኢላታትን፣ ቅድሚ 
ምጽዳቑ ዝሰግሮ መድር‹ትን Œፈላለ ዝኽእል'‘ እንተflነ፣ እቲ ƒገዳሲ ሓባራዊ ረቛሒ ናይ ህዝቢ 
ቀጥታዊ ተዋሳእነትን ተሳታፍነትን ƒብ ግምት ዘየእቱ Ãብ ላዕሊ ንታሕቲ ዝወርድ ናይ ምንዳፍ ሞደል 
ም‰ኑ ኢዩ። ƒብ መብዛሕቲ¡ን ሃገራት ƒፍሪቃ ቅዋም Ãብቲ መግዛእታዊ ስርዓት ተወሲዱ ውሑዳት 
ምሩጻት ደቂ ሃገር ዝተሓወስዎ œሚሽን ብምምስራት ዝተሓንጸጸ ቅዋማት ም‰ኑ ብዙሕ መረዳእታት 
ƒሎ። ርሑቕ …ይ…ድና ኢትዮጵያ ሓንቲ Ãብተን ሃገራት ም‰ና ምጥቃስ ይ…ƒል። ብፍላይ'ውን ናይ 
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ƒመሪÃ ቅዋም Œጥቀስ ይ…ƒል።"Lancaster House" method of constitution-making, which involves 
foreign drafting and imposition of a constitution.' 

2. ብህዝባዊ ተሳታፍነትን ተዋሳእነትን ዝንደፍ ቅዋም ሞደል። እዚ ሞደል'ዚ ƒብ ገለ Ãብ ፍሉይ 
ፖለቲÃዊ፣ ማሕÅረ-ቍጠባዊን ባህላዊን ድሕረ ባይታን ተመ÷ሮን ናይታ ሃገር ዝምንጭዉ ፍልልያት'‘ 
እንተለዎ ብፈሽኡ ግን ምንዳፍን ምጽዳቕን ቅዋም ህዝባዊ ተሳታፍነትን ተዋሳእነትን ዝርƒየሉ መስርሕ 
ዘንጸባርቕ ሞደል ኢዩ፡ ƒብዚ ሞደል'ዚ Ãብ ሃገራት ƒፍሪቃ …ም ƒብነት ዝጥቀሳ ደቡብ ƒፍሪቃ፣
ኤርትራን ፑንትላድን (ሶማሊያ) ኢየን። (ንተወሳኺ ሓÅሬታ ñ Patterns of African Constitution in the 
Making by Ugo Mattei ተመል…ት፡) 

1. ÷ነታት ኤርትራ ƒብ እዋን ሓርነትን መስርሕ ምንዳፍን ምጽዳቕን ቅዋምን (1991-1997)  

መስርሕ ምንዳፍን ምጽዳቕን ቅዋም ƒብ ሓደ ሃገር፣ ምምስራት ምምሕዳራዊ ስርዓት፣ ምህናጽ ቅርጺ 
መንግስቲን ትÃላት መንግስትን፣ መሰላትን ግቡƒትን ዜጋታት ዝምል…ት ዓቢ ዕማም ብም‰ኑ፣ Ãብ ደረጃ 
ማሕÅረ-ቍጠባዊ ምዕባለ፣ ባህላዊ ድሕረባይታን ታሪ‹ዊ ጕዕዞን ናይቲ ሕብረተሰብ ተነጺሉ ዝር¡ 
መስርሕ ስለ ዘይ—ነ፡ ƒብቲ እዋንቲ ዝነÅረ ሓፈሻዊ ƒተሃላልዋ ስእሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምርƒይ 
ƒገዳሲ ይŸውን። 

ድሕሪ 30 ዓመታት መሪር ”ናት ƒብ 1991 ብወተሃደራዊ ስዕረት ኢትዮጵያ ናጽነት ኤርትራ ƒብ 
ዝተጋሃደሉ እዋን፣ ቍጠባዊን ትሕተ-ቅርጻዊ ትÃላትን ሃገር ኩሉ ዓንዩ፣ ማህÅራዊን ባህላውን 
ዝምድናታት ሕብረተሰብና ተÅታቲ⁄፣ ብƒሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ ህይወቱ ተመዛቢሉ፣ ƒብ ብረታዊ 
ቃልሲ ብዝተŸፍለ …ቢድ መስዋእትን ምስንÃልን ዓሰርታት ƒሽሓት ዜጋታት ምኽንያት፡ ሰባዊ ዓቕሚ 
ብዙሕ ተዳኺሙ ዝተራእየሉ፣ Ãብ ናይ ብዙሕ ዓመታት መግዛእቲ ዝተÅገሰ፣ ንምህናጽ ሃገር ዝሕግዙ 
ፖሊቲÃዊን ሕጋዊን ትÃላት ይ⁄ን ቅዋማዊ ልምዲ ዘይተወርሰሉ ÷ነታት ምንባሩ ዘይ…ሓድ ሓቂ ኢዩ። 
ስለዚ ምህናጽ ሃገር ብ÷ሉ መዳያቱ Ãብ ባዶ Œጅምር ስለዝነÅሮ፡ እቲ ብደሆታት ብዙሕን …ቢድን ምንባሩ 
ምግንዛብ ዘይ…ƒል ƒይ—ነን። እምÅƒር…ስ፡ ቅድሚ ƒብቲ ቀንዲ ናይ ምንዳፍ ቅዋም ሕቶ ምእታው፥ 
ብቐጥታ ይ⁄ን ብተዘዋዋሪ ነቲ መስርሕ Œጸልዉ ዝኽእሉ ዝተወስዱ ስጕምትታት (ዝጸደቑ ƒዋጃትን 
ሰነዳትን) ምጥቃስ ነቲ ÷ነታት ንምርዳእ ሓጋዚ ይŸውን። እቲ ዝነÅረ ፖለቲÃዊ ሃዋህው'ውን ƒግሊልÃ 
ዝሕለፍ ƒይ—ነን፡ 

ሀ. ƒብ Ãልƒይን ሓድነታዊን ጕባኤ ህግሓኤን ተሓኤ-ማእ…ላይ መሪሕነትን (መጋቢት 1987) ዝጸደቐ 
ሰነድን ƒብ ሳልሳይ ጕባኤ ህ.ግ.ሓ.ኤ (ለÃቲት 1994) ዝተሓንጸጸ ሃገራዊ ቻርተርን Ãብኡ ስዒቡ 
ዝተሓንጸጸ ማŒሮቍጠባዊ ፖሊሲን (ሕዳር 1994)፤ 

ለ. ƒብ 1993 ብተዓዛብነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተ‹የደ መስርሕ ረፈረንደምን ƒብ ውሽጢ ሃገርን 
ወጻኢን ዝተራእየ ተሳታፍነት ናይ ህዝብን፣ (99.8 ንናጽነት ምድማጹ)፤ 

ሐ. Ãብ 1991 Œሳብ 1994 ብመንግስቲ ዝወጸ ንዝተፈላለየ ሕቶታት ዝምል…ት ƒዋጃት፣ ብፍላይ ድማ 
ƒዋጅ ቍ. 23/1992 ግዚያዊ መንግስቲ ኤርትራ ዝሕንጽጽ ƒዋጅ፣ ቍ. 37/1993ን ቍ. 52/1994 ንቅርጺ 
ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ዘመሓይሽ ሰነድ፤ 

መ. ƒዋጅ ቍ. 55/1994 ምምስራት ቅዋም œሚሽንን ዕማማቱን ዘነጽር ሕጋዊ ሰነድ፤ 

ሰ. ናይ "ውድባት ሓሸውየ ƒይŒህሉን" ዝብል ውልቃዊ ውሳµ ኢሳያስ ƒፈወርቂ፣ ምቛም ፍሉይ ቤት 
ፍርዲ፣ ብƒድማ ተጋደልቲ ምኽንያት ዝሰዓÅ ማእሰርትን፣ ƒብ ማይ ሓባር ዝተፈጸመ ገÅናዊ 
መቕተልቲ ስንኩላን ብረታዊ ቃልሲን፤ 

እዚ ƒዋጃትን ሰንዳትን'ዚ ፖለቲÃዊ፣ ቍጠባዊን ሕጋዊን ተÅግሶታት ዘጠቓለለ ምንባሩ ምግንዛብ 
ይ…ƒል። 

 Ãብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ይ⁄ን Ãብተን ቅድሚኡ ንኤርትራ ዝገዝƒ ሃገራት ዝተወርሰ፣ ንኤርትራ 
ዝሰማማዕ ቅዋማዊን ሕጋዊ ተመ÷ሮን ሰነዳትን ƒይጸንሐን። እቲ ዝጸንሐ ናይ መግዛእቲ ኢትዮጵያ 
ሕግታት ድማ ቅቡል —ይኑ ƒይተረኽÅን። ስለዚ ምጽዳቕ ናይዚ ሰነዳት'ዚ እምÅƒር ነቲ ዝነÅረ ባዶነት 
ንምፍዋስን፣ ቅዋማዊ ትÃላትን ደምŒራስያዊ ስርዓትን ንምእትታው ዝተ‹የደ ጻዕርታት (ፈተነታት) 
ም‰ኑ ብሩህ ŒŸውን ይግባእ።      
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እዚ መድርኽ'ዚ ብÃልእ ወገኑ Œር¡ …ሎ ድማ ነቲ ወግዓዊ ፖለቲÃዊ ውሳµ ጉባኤታት ውድብን፣ ነቲ 
ብግዝያዊ ሃገራዊ ባይቶ ዝጸድቕ ዝነÅረ ሕጋዊ ƒዋጃትን ዝጻረር፣ ብኢሳያስ ƒፈወርቂ ዝተወስደ ውልቃዊ 
ውሳµታት ዝተራእየሉ ህሞት ም‰ኑ ምግንዛብ ይ…ƒል። ናይ ውድባት ህላዌ ምጽራር (ናይ ውድባት 
ሓሸውየ ƒይŒህሉን)፣ ምቛም ፍሉይ ቤት ፍርዲ፣ ምምሕያሽ መነባብሮ ዝሓተተ ƒድማ ተጋደልቲ 
መሪሕኩም ተባሂሎም ዝተƒስሩን ዝተሰወሩን ተጋደልቲ፣ ƒብ ማይ ሓባር ዝተረሸኑ ƒÃለ ስንኩላንን፣ 
መርƒያ ናይቲ ዘይርጉእን ምልÃውን ባህርይ ኢሳያስ ƒፈወርቂ ም‰ኑ ዘይ…ሓድ ኢዩ። 

እዚ Œልተ ተጻራሪ ተርእዮታት'ዚ ነቲ ƒብ መንጎ እቲ ኢሳያስ ዝመርሖ ዘይደሞŒራስያዊ መስመርን 
ብÃልኦት ƒባላት ሃገራዊ ባይቶ ደሞŒራስያዊ መስመር ንምርግጋጽ ዝÃየድ ዝነÅረ ቃልሲን ƒጕሊሑ 
ዘርኢ ኢዩ። ብዝያዳ ድማ እቲ ቅዋም ምስ ጸደቐ ኢሳያስ Œፍርሞ ዘይምድላዩን፣"ንድፊ ƒዋጅ ፖለቲÃዊ 
ሰልፍታትን ውድባትን" —ነ ìንድፊ ƒዋጅ ምርጫ ኤርትራ" ተዳልዩ ƒብ ዝቐረÅሉ እዋን ዘርƒዮ 
ምሕንጋድን ƒብ ልዕሊ መራሕቲ ዝወሰዶ ናይ Ãብ ሓላፍነት ምግላልን ምእሳርን ስጕምትታት ነቲ ጐድኒ 
ንጐድኒ ዝÃየድ ዝነÅረ ናይ መስመር ቃልሲ ዝያዳ ዘብርህ ሓቅታት ኢዩ። ƒብቲ እዋንíቲ ዝÃየድ ዝነÅረ 
ቃልሲ ብጽሞና ŒንÅብ ዘለዎ፣ ብጃምላዊ ƒመዛዝናን ዕምቈት ዘይብሉ ገምጋምን —ይኑ Œሕለፍ ዘይግÅኦ 
ታሪ‹ዊ መድርኽ ኢዩ። 

2. ምምስራት œሚሽን ቅዋም ኤርትራ 

œሚሽን ቅዋም፡ ብመሰረት ƒዋጅ 37/1993፣ ƒቃውማƒን ዕማማታን ዘነጽር ƒዋጅ 55/1994 ድሕሪ 
ምጽዳቕ፡ ƒብ ሚያዝያ 1994 ብወግዒ ስራሓ ጀመረት። ብዶŒተር ÅርŸት ሃብተስላሴ ትምራሕ —ይና 
ብ50 ƒባላትን ብዓሰርተ ፈጻሚት ሽማግለን ዝቘመት፣ ህዝቢ ገጠርን …ተማን፣ ዝተፈላለያ ብሄራት፣ 
ሃይማኖታትን ማሕÅራዊ ጕጅለታትን፣ ተጋደልቲ-ነÅርን ƒብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዜጋታትን 
ዝተሳተፉዋ ነÅረት። 21 Ãብ ƒባላታ ድማ ደቂƒንስትዮ Œ·ና …ለዋ፣ ብÃብ 34 Œሳብ 82 ዕድመ ዘለዎም 
ዜጋታት ዝቘመት ምንባራ ይዝ…ር። ብተወሳኺ Ãብ ሰሜን ƒመሪÃ፡ ኤውሮጳ፡ እስያ፡ ማእ…ላይ 
ምብራቕን ƒፍሪቃን ብዝተዋጽኡ 14 ሞያውያን ዝቘመ ƒህጉራዊ ƒማŸሪ ቦርድ፣ 45 ƒማŸርቲ ዓÅይቲ 
ዓዲ Ãብ ÷ለን ብሄራት፣ መራሕቲ ሃይማኖትን ፈላጣት ልምዳዊን ባህላውን ሕግ እንዳባ ኤርትራን 
ብምቛም ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተመ÷ሮ ምስ ሕጊ እንዳባ ንምውህሃድ ዝሕግዝ ባይታ ምንጻፋ ምዝÃር 
የድሊ። Ãብዚ ስእሊ'ዚ ብምብጋስ እምÅƒር œሚሽን ቅዋም እቲ ኩሉ "ባህርያዊ" ƒተሃላልዋ (ብዙሕነት) 
ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘማል¡ት፣ ነጻ ዝ·ኑ ብብቕዓትን ተመ÷ሮን ዓቢ ሚዛን ዝወሃቦም ዜጋታትን 
ƒማŸርትን ዝሓዘት —ይና ናብ ስራሓ …ምዝተÅገሰት ምርግጋጽ ይ…ƒል። 

ƒብ ሽማግለታት ተŸፋፊላ ዝተፈላለየ ƒ›ባታትን ሰሚናራትን ብምድላው ነዊሕ Œትዕን ሰፊሕ ዘተን 
ድሕሪ ምŒያድ፣ ƒብ ጥሪ 1995 ናይ መጀመርታ ንድፊ ቅዋም ƒብ ƒስመራ ƒብ ዝተ‹የደ ƒህጉራዊ ዋዕላ 
ንŒትዕ ƒቕረÅት። ድሕሪ ሰፊሕን ዓሚቝን ዘተ ድማ ናብ ህዝቢ ንŒትዕ ዝወርድ ንድፊ ቅዋም መልŒዑ 
ሓዘ። 

ናብ ህዝቢ ወሪድÃ ነቲ ዕማማት ንምስላጥ ዘድሊ ቍጠባዊ ዓቕሚ ድሕሪ ምርግጋጽ፣ 7 ዞባዊ ƒብያተ 
ጽሕፈት ቅዋም œሚሽን ብምኽፋት፣ 73 ንኡስ ሽማግለታት ብምቛምን፡ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ኤርትራ 
ዝዛረቡ 400 ዝƒኽሉ ዜጋታት ብምስልጣንን ነቲ መስርሕ ንምስልሳል ውድባዊ ቅርጽታት ሓንጸጸት፡ 
ዕማም œሚሽንን መሰረታዊ መት…ላት ቅዋምን ዘብርህ ናብ ህዝቢ ዝዝርጋሕ ጽሑፋትን ስእላዊ 
መግለጺታትን ናብ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ኤርትራ ብምትርጓም ተዳለወ። Ãብኡ ሰጊሩ ƒህጉራዊ ሕጋዊ 
ሰንዳትን ውዕላትን …ይተረፉ ናብ ትግሪºን ዓረብºን ተተርጒሞም ዝተዘርግሑ …ም ìሓፈሻዊ ሰብƒዊ 
መሰል ወዲሰብîን "ውዕል መሰል ህጻናት"ን ምጥቃስ ይ…ƒል።   

Åዚ መሰረት፡ እቲ ƒፈናዊ ምቅርራብ ተወዲኡ ናብ ህዝቢ ወሪድÃ ƒብ ፈቖዶ ገጠርን …ተማታትን 
ብትምህርቲን ብሰሚናርን መልŒዕ ዕማማት œሚሽን እንታይ ም‰ኑ ምግላጽን ሓፈሻዊን መባእታዊን 
መት…ላት ቅዋም ንህዝቢ ምምሃርን መስርሕ ይጅመር። ቀጺሉ ድማ ƒብ ዝርዝር ንድፊ ቅዋም 
ብምእታው ብረድዮ፣ ተለቪዥንን ብጋዜጣን ዝተሰነየ፣ ናይ ህዝቢ ርእይቶታት ምስማዕን ምእÃብን 
ዝዕላምኡ ሰፊሕ ዘመተ ድሕሪ ምŒያድ ገለ ምምሕያሻት ተገይርሉ ብሃገራዊ ባይቶ ንኽጸድቕ ፋልማዊ 
ንድፊ ይዳሎ። ƒብ ሓምለ 1996 ድማ ናብ መሰጋገሪ ሃገራዊ ባይቶ ቀሪቡ ገለ ውሑድ ምምሕያሻት ድሕሪ 
ምŒያድ ተመሊሱ ናብ ህዝቢ ንዘተ ይወርድ። ƒብ መወዳእታ ድማ፡ ƒብ መጋቢት 1997 መስርሕ ምንዳፍ 
ቅዋም ተዛዚሙ ንምጽዳቕ ዘድሊ ምቅርራብ ይጅመር። ƒብ ወርሒ ግንቦት 1997፣ 75 ƒባላት ሃገራዊ 
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ባይቶ፡ 398 ወ…ልቲ 6 ዞባታት ኤርትራ፡ 75 ወ…ልቲ ƒብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብድምር 548 
(12 Ãብ ሱዳን ŒውŒሉ ዝነÅሮም ƒይተሳተፉን) ዜጋታት ዝተሳተፉዎ ቅዋማዊ ጕባኤ ጸደቐ። ፕረዚደንት 
ኢሳያስ ƒፈወርቂ Œፍርሞ ስለዘይደለየ ድማ እነሆ Œሳብ ሎሚ ƒብ …ብሒ ተሰቒሉ ŒÅሊ ይር…ብ። 

መስርሕ ምንዳፍን ምጽዳቕን ቅዋም ኤርትራ Åብመድር⁄ Œዝርዘር ዘድለየሉ ምኽንያት፣ ƒብ 80% 
መሃይምነት ዘየጥፈ¡ ህዝቢ ዝነብረሉ፣ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት መሪርን …ቢድን ”ናት፣ ÷ሉ መዳያት 
ህይወት ሕብረተሰብና ጨሪሱ ዓንዩ ƒብ ዝነÅረሉን ÷ነታት፣ ነቲ ዕማም ንምዕዋት ዝተ‹የደ ጻዕርን 
ፈተነን Œሳብ Œንደይ Åዳሂን …ቢድን …ምዝነÅረ ምግንዛብ መታን Œ…ƒል ዝዓለመ ኢዩ። እቲ ÷ሉ 
ብድሆታት ተሰጊሩ ዝተረኽÅ ውጽኢት'… እንታይ ይመስል፧ 

ሓደ ቅዋም Œምዘን ዝግÅኦ ብትሕዝቶኡ (ናይ መወዳእታ ውጽኢቱ) ጥራይ ዘይ—ነ፣ እቲ ƒብ ምጽዳቕ 
ንምብጻሕ ዝተ‹የደ ናይ ምንዳፍ መስርሕ'ውን ዓቢ ƒገዳስነት ƒለዎ። ƒብቲ ናይ ምንዳፍ መስርሕ ዝር¡ 
ብዙሕነት ናይ ፖለቲÃ ተዋሳእትን ተሳታፍነት ህዝቢን Ãብቶም ƒገደስቲ ረቛሒታት —ይኖም ዝውሰዱ 
ኢዮም። 

ƒብ ፖለቲÃዊ ባይታ ኤርትራ ህላወ ብዙሓት ፖለቲÃውያን ውድባት ƒይጸንሐን። እቲ …ም ፖለቲÃዊ 
ህላወ Œቝጸር ዝኽእል እቲ ƒብ ወጻኢ ሃገራት ዝነÅረ ናይ ተጋደሎ ሓርነት ኤርትራ (ሰውራዊ ባይቶ) ሓደ 
Œፋል ኢዩ። እዚ Œፋል'ዚ ƒብቲ ዝተ‹የደ ፖለቲÃዊ መስርሕ ŒÃፈልí‘ ሓቲቱ እንተነÅረ፡ ዕድል 
ƒይተ…ፍተሉን። ƒብ መስርሕ ምንዳፍ ቅዋም ግን ምስቲ ƒብ ወጻኢ ዝ…የድ ዝነÅረ ንጥፈታት ዝተሳተፉ 
ውልቀ ƒባላት ምንባሮም ይፍለጥ። …ም ውዱብ ƒÃል መጠን ግን ተሳታፍነት ƒይነÅሮን። 

ብመንጽር እዚ ብ÷ራት'ዚ እቲ ƒብ ƒተሃላልዋ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝር¡ ዝተፈላለየ ብዙሕነት ግን 
ንጡፍ ተሳታፍነት …ምዘርƒየ ብዙሓት ወጻእተºታት'ውን ዝምስŒርዎ ሓቂ ጥራይ ዘይœነ፣ ƒብ ትሕዝቶ 
እቲ ዝጸደቐ ቅዋም'ውን ጐሊሑ ይረ¡ ኢዩ። …ምዚ ŒÅሃል …ሎ ግን፡ ÷ሉ ብዘይ ጕድለትን ሕጽረትን 
ተ‹ይዱ ዘስምዕ ŒŸውን የብሉን። ÷ሉ መዳያት ƒተሃላልዋን፣ ማሕÅረ-ቍጠባውን ባህላዊን ÷ነታት 
ሕብረተስብ ኤርትራ ƒብ ግምት ƒእቲ‹፣ ƒብ ምንዳፍ ቅዋም ንጡፍ ተሳታፍነት ህዝቢ ኤርትራ 
ንምውሓስ ÷ሉ ŒግÅር ዝ…ƒል ጻዕሪ …ምዝተ‹የደ ግን Åዚ ƒብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ሓቅታት ምርግጋጽ 
ይ…ƒል። 

እቲ Åዚ ናይ ምንዳፍ መስርሕ ሓሊፉ ዝጸደቐ ቅዋም ትሕዝቶኡ ብሓጺሩ ƒብ ኤርትራ ንሕጊ ዝምእዘዝ 
ደሞŒራስያዊ ስርዓት ንኽት…ል ዘፍቅድ፣ መሰረታዊ መሰልን ነጻነትን ዜጋታት ዘርጋግጽ፣ ቅርጺ፡ 
ስልጣንን ዝምድናን ÷ሎም መንግስታዊ ትÃላት ብንጹር ዝሕንጽጽን ዝፈላልን œይኑ፣ ንመት…ላት 
ሰላም፣ ሃገራዊ ሓድነት፣ ቍጠባዊ ምዕባለ፣ ደሞŒራሲ፣ ማሕÅራዊ ፍትሕን ሰብƒዊ መሰልን ዘንጸባርቕ 
ኢዩ። ሓጺርን ƒብ ƒገደስቲ መት…ላትን ዘተ—ረን —ይኑ ዝተረፉ Ãልኦት ጕዳያት ብሃገራዊ ባይቶ 
ዝጸድቁ ሕግታት Œድንገግ ይሕብር። Œማሓየሽ ንዝድለ ናይ ዓንቀጻት ƒገባብ'ውን ƒነጺሩ የስፍር። 

ብሓፈሻ ብኤርትራውያን ንኤርትራውያን ዝተነድፈን ዝጸደቐን ታሪ‹ዊ ሰነድ ኢዩ። ብዙሕ ቍጠባዊ 
ሃብቲ ኤርትራ ዝተŸፍለሉን ሞያዊን ጕልÅታዊን ዓቕሚ ኤርትራውያን ዝሃለŸሉን ዕማም ኢዩ። Ãብ 
÷ሉ ንላዕሊ ድማ ቅድምን ድሕርን ምጽዳቑ ብƒሽሓት ዝቝጸሩ ዜጋታት ዝሰን…ልሉን ዝተሰውእሉን 
ዝተƒሰሩሉን ውርሻ ም‰ኑ Œዝንጋዕ ƒይግÅኦን። ህሉው ቃልስና Ãብ ሕሉፍ ቃልስና ነጻጺልና Œንሪኦ 
ƒይግባእን፤ መቐጸልታ ናይቲ ሕሉፍ ቃልስናን ታሪኽናን ም‰ኑ …ነስተውዕለሉ ይግባእ። ƒወንታዊ 
ይÊን ƒሉታዊ ታሪኽ ÷ሉ ናትና ኢዩ። ƒሉታዊ ወገኑ ƒሊና እቲ ƒወንታዊ ወገን ƒሪምናን 
ƒመሓይሽናን እንተዘይ ተጓዒዝና ታሪኽና ተÅታቲ⁄ መƒዝን Œንስሕት ንኽእለሉ መገዲ …ይንወስድ 
ዘፍርሕ ኢዩ። 

እቲ ƒንጻር ምልÃዊ ስርዓት ኢሳያስ ዝÃየድ ዘሎ ቃልሲ Œወቅዖ ዝደሊ ሸቶታት ምስቲ ƒብዚ ቅዋም'ዚ 
ሰፊሩ ዘሎ መት…ላት ጨሪሹ ዝፈላለ ƒይ—ነን።ስለዚ፡ Ãብ ቅርሕንትን ፖለቲÃዊ ድርቅናን ርሒቕና 
ዳግመ-ግምት Œንገብርን ምስቲ ƒብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝብና ብƒተሓሳስባ ŒንራŸብን እዚ መድርኽ 
ዝጠልቦ ሕቶ œይኑ ይስመዓኒ። 
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