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ፓነል 2፡- ምብርባር ቍጠባ ኤርትራ

ቍጠባዊ ሜላ ናይ ስግግር

ƒምባ. ዓንደብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ
ዝŸÅርŒንን ዝŸÅርኩምን ተሳተፍቲ፡ግደ ሓቂ፡ ምርጫይ፡ ነዛ ƒርእስቲíዚƒ Ãልእ ፓነሊስት ን…ቕርባ ኢዩ ነይሩ። ስለዘይሰለጠኒ ግን፡
እቲ ዕማም ƒባይ ወዲቑ፡ ንÃልƒይ ግዜ ƒብ ቅድሜ⁄ም መጺ¡ ƒለ⁄። Œንዲ ዚ·ነ፡ ƒረƒእያይ
ብዛዕባ ቍጠባዊ ሜላ ናይ ስግግር ምሳ⁄ም …Ãፍል ƒዝየ ሕጉስ እየ።
መብዛሕትኡ ወግዓዊ Œልሰሓሳብ ብዛዕባ ቍጠባዊ ስግግር ብቐንዱ ምስ ስግግር Ãብ ርእሰማላዊ ናብ
ማሕÅርነታዊ ወይ ድማ Ãብ ማሕÅርነታዊ ናብ ርእሰማላዊ ስርዓት ዚዛመድ ኢዩ። ባህርይ ቍጠባ
ኤርትራ ግን Ãብ Œልቲኡ ስርዓታት ፍልይ ዚÅለ ኢዩ። ማለት፡ ርእሰማላዊ ƒይ—ነ፡ ማሕÅርነታዊ
ƒይ—ነ። ቀዋሚ መርሓ ወይ ƒላዪ መት…ል የብሉ፡ መƒዝን ሜልኡ ƒይፍለጥ።
መቸስ፡ ምስዚ ÷ነታት ናይ ኤርትራ ዚመዛዘን ተመ÷ሮ ምርÃብ ƒዝዩ ƒጸጋሚ ኢዩ። እቲ ዚቐረÅ
ተመሳሳልነት ዘለዎ እቲ ƒብ Ãምቦድያ ƒብ ትሕቲ ኽመር ሩጅ ዚነÅረ ÷ነታት ኢዩ። ኽመር ሩጅ
ስልጣን ምዝ ሓዙ፡ ነቲ ማሕÅራዊ ስርዓት ንምሕዳስን ነቲ ሃገራዊ ቍጠባ ንምሕዋይን፡ ƒብ ሕርሻ
ዚተመር—ሰን ብናƒሽቲ ዞባዊ ኢንዱስትሪታትን ኢደ-ጥÅባትን ዚተደገፈን ልምዓታዊ ስትራተጂ
ሓንጺጹ። እቲ ƒብ መንጎ ስርዓታት ኽመር ሩጅን ህግደፍን (ህዝባዊ ግንባር ንደሞŒራስን ፍትሕን)
ዚር¡ ተመሳሳልነት፡ ነቲ ደቛሲ ƒተሓሕዛኦም ንህዝቢ፡ ምምሕባር ናይ ሕርሻ፡ ምህጋር ናይቲ ቀንዲ
ቍጠባዊ Œፋላት፡ ምምቕራሕ መግቢ ብመቝነን፡ ƒዋጣሪ ሕጽረት ማይን ሓይሊ ኤለŒትሪŒን፡
ምግታእ ናጻ ምንቅስቓስ ƒብ ውሽጢ ሃገር፡ ነብሰ-ተነጽሎ፡ ምምርሳሕን ዝምቡዕ ƒጠቓቕማን
መት…ላት ነብሰ-ምር—ሳን ነብሰ-እ⁄ልነትን የጠቓልል።
ƒብ እዋን ሓርነት፡ ኤርትራ ዚተሓምሸሸ ቍጠባ፡ ዚዓነወ ትሕተ-ቅርጺ፡ ብ”ናት ዚተሃስየ
ሕብረተስብ ነይሩዋ። ይÊንíምÅር፡ ኤርትራ ሓያሎ ሃገራዊ ጸጋታት ነይሮማ ኢዮም። ግቡእ
ƒመሓዳድራ ነይሩ እንተዚŸውን ድማ፡ ቍጠባና ብቕልጡፍ ንምዕባይ፡ ትሕተ-ቅርጽና ንምሕዳስ፡
ደረጃ መነባብሮ ህዝብና Œብ ንምባልን ሰብƒዊ ÷ነታት ƒብ ሃገርና ንምምሕያሽን ዓቢ ተኽእሎ
ነይሩዎም። እቶም ጸጋታት ነዞም ዚስዕቡ የጠቓልሉ፡(1) ስሙር፡ ብልሓተº፡ ህርኩት፡ ጻዕረº ህዝቢ፤
(2) ልዑል ዲሲፕሊን ዘለዎም፡ ƒብ ረመጽ ብረታዊ ቃልሲ ዚተብዑ፡ ሞያውን ተŒኒÃውን Œእለት
ዚውንኑ ውፉያትን እሙናትን Ãድራት፤
(3) ብርŒት ዚÅሉ ምሁራትን ሞያውያንን ƒብቲ ብስሙር ሓርÅæነት ዚልለ ዚነÅረ ኤርትራዊ
ዳያስፖራ፤
(4) ባዶ ሃገራዊ ዕዳ፤
(5) ዓቢ ዕቑር ሰናይ ድሌትን ፖለቲÃዊ ርእሰማል ብሃገራዊ፡ ዞባውን ግሎባውን ደረጃታት፤
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(6) ንኤርትራ ናብ ማእ…ል ƒገልግሎታትን መቐለስ ምግዕዓዝ ንግድን ንምቕያር ዘኽእል
ስትራተጅያዊ ƒቀማምጣ፤
(7) እ⁄ል ሕርሻዊ፡ ማዕድናውን ባሕራውን ጸጋታት፤
(8) ƒብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ብዝያዳ ዚተጻፈፈን ዚደልደለን ልምዲ ናይ ርእሰ-ምር—ሳ፤
(9) …ምቲ ƒብ ሓርነታዊ ቃልሲ ƒንጻርíቲ ÷ሉ መሰናኽላት ዚተሓፍሰ ዓወት፡ ƒብ እዋን ሰላም
ቅልጡፍ ልምዓት ንምምጻእ ናይ ምኽƒል ሓፈሻዊ ምትእምማንን ቈራጽነትን።
…ም መÅገሲ፡ ነዞም ጸጋታትíዚኦም ብዝያዳ ብምምዕባል ƒብ ግቡእ መዓላ ንምውዓል፣ ውሕሉልን
ተስፋ ዚተነብረሉን ማŒሮቍጠባዊ መቓነስራሕ ƒዋዲድና። ግዝƒተ ሕጊ ዚተŒልን ንƒ…ያይዳ
ናይቲ ቍጠባን ንስርሒታት ናይተን ቀንዲ Œፋላቱን ስርዓት ዘትሕዝን ተቘጻጻሪ ትÃላት ምስ ንጹር፡
ብሕጊ ዚተወሰነ መዝነታቱ ƒቝምና። ሓደ ደረጃ መነባብሮ Œብ ንምባል፡ መቐረት —ነ ውሑስ
ህይወት ህዝቢ ኤርትራ ዘመሓይሽ ዓቐንን ዓይነትን ማሕÅራዊ ƒቕሑን ƒገልግሎታትን …ቕርብ
ዚኽእል፣ ምዕቡል፡ ተወዳዳሪን ብልጹግን ቍጠባ ƒብ ውሽጢ Œልተ-ዓሰርተ ዓመታት ንምህናጽ
ዓሊምና ተÅጊስና።
ይÊንíምÅር፡ ብርእየተ-ሕሉፍ፡ ማለት ንድሕሪት ምልስ ኢልÃ ምስ ዚር¡፡ ተሃሚልና …ም
ዝነÅርና …ም ሓቒቕ ማይ ንጹር ኢዩ። ብዙሕ …ይደንጐየ፡ ƒብ መንጎíቲ ዚለዓለ መሪሕነት፡ ብሓደ
ወገን፡ እቲ ላዕለዋይን ማእ…ላይን ጽፍሕታት ናይቲ ገዛኢ ግንባርን መንግስትን ድማ፡ Åቲ Ãልእ፡
ግጭት ናይ ረብሓታት፡ ƒረƒእያታትን ƒተሓሕዛ ጕዳያትን ተቐልቂሉ። እቲ ዕላማ ናይ ቅልጡፍ
ቀጻሊ ምዕባለ Àምህምን ጀሚሩ። እቲ ዚለዓለ ƒÃል፡ ተቐያያሪ መምርሒታት ብምውጻእን ዘራጊ
ተግባራት ብምፍጻምን፡ ንትÃላት —ነ ንትÃላዊ ሕግን ሕጋጋትን ዘዳኽም፡ ብርኡይ ንውልቀረብሓኡ ዘገልግል ተጻብኦ ƒግሂዱ። እዚ ƒሰራርሓíዚ ድማ፡ ነዚ ሎሚ ƒብ ኤርትራ እንርእዮ ዘለና
ምህሙን ትÃላት ወሊዱ።
ብሓጺሩ፡ ƒ…ያይዳ ናይቲ ቍጠባ ብማŒሮ ደረጃ —ነ ስርሒታትቱ ብማይŒሮ ደረጃ፡
ብፕረዚደንታዊ ትእዛዝን ምትእትታውን ብቐጻሊ Àዝረግ ጸኒሑን ƒሎን። እቲ ƒሉታዊ ሳዕቤናት
ƒብ ግምት ዘየእቱ፡ ብሃውራዊ ዊንታ ዚድፋእ ተቐያያሪ ውሳµታትን ኢደወነናዊ ስጉምቲታትን
ሳዕሪሩ። …ም ውጽኢት ድማ፡ ቍጠባ ኤርትራ፡ ብፍላይ Ãብ 2000 ƒትሒዙ ብፍጥነት ƒንቈልቊሉ
ባይታ ዘቢጡ። እቲ ብቐንዱ ƒብ ልዕሊ ህዝቢ ቍጽጽር ንምትራር ዚዓለመ ናይ ኩፖን ቍጠባ፡
ዕቤት …ርኢ ወይ ብልጽግና …ምጽእሲ ይትረፍ፡ ነቲ መሰረታዊ ጠለባት መነባብሮ ህዝቢíውን …ማልእ
ƒይ…ƒለን። ፍጹም ዕንወት ናይቲ ቍጠባ ƒብ ህዝቢ Œቱር ድኽነትን ሕሰምን ƒውሪዱ።
ƒብ ትሕቲ …ምዚ ዚƒመሰለ ÷ነታት፡ ብዛዕባ ቍጠባዊ ሜላ ናይ ስግግር ƒብ ኤርትራ Œንዛረብ
እን…ሎና፡ ብመሰረቱ፡ ሓድሽ ቍጠባዊ ሜላዊ መጽወር ወይ ድማ፡ ፖለቲÃዊ ቍጠባ ናይ ለውጢ
ማለትና ኢዩ። …ም ƒምር መጠን፡ እቲ ƒረጊት ስርዓት ተቐይሩ ብሓደ ሓድሽ ስርዓት ƒብ ዚት…ƒሉ
እዋን ዚተƒታቶ ሓድሽ መደብ ወይ ፕሮግራም ናይ ቍጠባዊ ሕውየት ኢዩ። ብሓቂ ድማ፡ ብመሰረት
ናይ ƒቐዲሙ ዚስራዕ ቀዳምነታት፡ ነቲ ƒዝዩ ህጹጽ ጠለባት ናይ ሕብረተሰብን ሃገርን ንምምላእ
ዚዓለመ ቍጠባ ናይ ህጹጽ ÷ነታት ኢዩ። ምትእትታው መሰረታዊ ለውጢ ƒብ ƒቀዋውማ ናይቲ
ስርዓት ጥራይ ዘይ—ነ፤ እንተላይ መሰረታዊ ለውጢ ƒብ ፖለቲÃውን ቍጠባውን ምሕደራ፣ ƒብ
ƒሰራርዓ፡ ቅርጽን ƒመሓዳድራን ናይተን ፖለቲÃውን ቍጠባውን ትÃላት፣ ƒብ መዝነታት
ብሕታውን መንግስታውን ጽላታት፣ ƒብ ተገባብሮ ናይ ሓይልታት ማእቶትን ዝምድናታት
ማእቶትን የጠቓልል።
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ሓርፋፍ ምንጽጻር ተዛማዲ ÷ነት ሃገራዊ ጸጋታትና ƒብ 1991ን 2019ን፡ ሎሚ ድሕሪ 28 ዓመታት፡
ƒብ ዚŸፍ¡ ÷ነታት …ም ዘለና የመልŒት። ንዕቤት ናይቶም ዚጽÅዩና ዕማማት ንምሕባር ዚƒŒል፡
እስ… ƒሕጽር ƒቢልና ንህሉው ÷ነት ናይ ነፍሲ ወ…ፍ ሃገራዊ ጸጋ ንገምግም።
(1) ህዝብናን መንእሰያትናን እቲ Ãብ ÷ሉ ዚዓÅየ ሃገራዊ ጸጋና ኢዮም። ንሳቶም ብብዝሒ Ãብታ
ሃገር Àሃድሙ ተገዲዶሞ ƒለዉ። መብዛሕትኡ እቲ ሞያውን ዋኒንተºውን ላህመት Ãብታ ሃገር
ወጻኢ ይር…ብ።እቲ ቅሙጥ ሃብቲ ዘቤታዊ ሰብƒዊ ርእሰማልና ብጠንቂ ጨÃን ፖለቲÃዊ
መድቈስቲ፡ ጃምላዊ ስደት —ነ ስእነት ግቡእ ትምህርቲ፡ ሞያዊ ስልጠና፡ ƒፍራዪ ሽቕለት፡
ወዘተ.፡ ብƒዝዩ ዓቢ ዓቐን ጐዲሉ።
(2) ዓቢ ቍጽሪ ናይቶም ƒብ ረመጽ ብረታዊ ቃልሲ ዚተብዑ፡ ልዑል ዲሲፕሊን ዚውንኑ ገዳይም
ሞያዊ፡ ተŒኒÃውን Œኢላውን Ãድራት ƒብ ቤት ማእሰርቲ፡ ƒብ ስደት፡ ƒብ ድስÃለ ወይ ƒብ
መቓብር ƒለዉ።
(3) እቶም ብተዛማዲ ጽቡቕ ዚተማህሩ፡ ጽቡቕ ዚሰልጠኑ፡ ዚሓሸ ጸጋታት ዚውንኑ ሞያውያንና
ƒብ ዳያስፖራ፡ ሎሚ ƒብ ዓሚቝ ጓሂ ተሸሚሞም፡ ተመቓቒሎምን ተጐጃጅሎምን፡
Œንደየናይ ብŸምቲ ናይ 1991 ብብዝሒ ናብ መÅቈላዊ ሃገሮም …ምይምለሱ።
(4) ሃገራዊ ዕዳና ሎሚ ƒዝዩ ብዙሕን Àጽወር ዘጸግምን ኢዩ።
(5) እቲ ብሃገራዊ፡ ዞባውን ግሎባውን ደረጃታት ዝነÅረና ዓቢ ዕቑር ሰናይ ድሌትን ፖለቲÃዊ
ርእሰማልን ጠፊኡ፡ ƒብ ቦትኡ ሎሚ ጓህን ተነጽሎን ተተÀኡ።
(6) ኤርትራ ነቲ ስትራተጅያዊ ƒቀማምጣƒ ዚህባ ብልጫ ማእ…ል ƒገልግሎታትን መቐለስ
ምጕዕƒዝ ንግድን ንም‰ን Àትጥቀመሉ ƒይ…ƒለትን። ወደባታ ናብ ምትሃተ …ተማታት
ተቐይረን ይር…ባ።
(7) ሕርሻዊ ባሕራውን ጸጋታት ገና …ይምዕÅለ ተሪፉ፣ እትዋት ናይቲ ዚጕሕጓሕ ዘሎ ማዕድናታ ƒብ
ወጻኢ፡ ƒብ ብሕታዊ ባንÃዊ ሕሳባት ውልቀሰባት ይቕመጥ ƒሎ።
(8) ነቲ ƒብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ጽቡቕ ዘገልገለናን ንŒንዕወት ዘኽƒለናን ቅኑዕ ƒተገባብራ
መት…ል ርእሰ-ምር—ሳ፡ ቅኑዕ ትርጕሙ ብምዝንባዕ፡ ንዘሕዝን ውጽኢት ፍሽለትን ዝሩግ
ƒመሓዳድራን ናይቲ ስርዓት ንምጕልባብ ብሕማቕ Àጥቀመሉ ጸኒሑን ƒሎን።
(9) ጨÃን መድቈስቲ፣ ጽልሙት ÷ነታት ዓዲ፣ ትራጀዲ፡ ሕስረትን ዘይተƒደነ ስቓይን ናይቶም
ƒብ ወጻኢ ዕቝባ ዘናድዩ ኤርትራውያን፣ ወዘተ.፣ ነቲ ልሙድ ርእሰ-ምትእምማንን
ትስፉውነትን ህዝብና ƒዝዩ ƒዳኺሙዎ ይር…ብ።
ƒብ …ምዚ ውሁብ ÷ነታትíዚ፡ እንታይ ይገÅር፧ እቲ ሃገራዊ ምንቅስቓስ —ነ ÷ሎም ሓርÅºታት
ኤርትራውያን፡ ƒብ ውሽጥን ƒብ ወጻእን፡ ነዚ ሎሚ ƒብ ሃገርና ሰፊኑ ዘሎ ጸልማት Œዉንነት ናይ
ድኽነትን ስእነትን ናብ ብሩህ መጻኢ ናይ ሃብትን ራህዋን ንምቕያር ብውህደት Àሰርሑ ይግባእ።
እቲ ሓድሽ ቍጠባዊ ሜላ ናይ ስግግር ነቶም ƒዝዮም ህጹጻት ጠለባት ናይ ህዝቢ ንምምላእ፡ ሽቕለት
ንምፍጣር፡ ሃብቲ ንምፍራይ፡ ሰረት ናይ ቀጻሊ ልምዓት ንምንጻፍ Àዕልም ƒለዎ። እቲ ፕሮግራም
ሓድሽ ቍጠባዊ ሜላ፡ ብውሑዱ፡ ነዞም ዚስዕቡ ስጕምትታት ዚሓቍፍ ይŸውን፡1. ቅጽÅታዊ ተሃድሶ፡ ዳግመ-ሕውየትን ቀጻሊ ድንፋዐን ናይቶም ትሽዓተ (9) ቀንዲ ሃገራዊ
ጸጋታት፣ ንዐኦም ƒብ ግቡእ መዓላ ብምጥቃም፡ ቅልጡፍ ቍጠባዊ ሕውየት፡ ቀጻሊ ልምዓት፡
ምምሕያሽ ደረጃን ዓይነትን መነባብሮ ህዝቢ ምድራኽ።
2. ህጹጽ ተሃድሶ ስርዓታት ቀረብ ማይን ሓይሊ መብራህትን።
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3. ƒድለይቲ መድሃኒታት ንምቕራብ፡ ምሉእ ዕረያ ƒገልግሎት ሓለዋ ጥዕና ንምግባር፡ ŒንŒን
ጥዕና ንምምሕያሽን ንምስፋሕን ቅጽÅታዊ ስጕምቲ ምውሳድ።
4. እ⁄ል ቀረብ ƒድለይቲ ƒቕሑን ƒገልግሎታትን፡ ብፍላይ ቀረብ መግቢ፡ ማይ፡ መድሃኒትን
ሓይሊ መብራህትን ዘረጋግጽ፣ ዘቤታዊ ዕዳጋ ዘረጋግእ፡ ቅጽÅታዊ ስጕምቲ (supply side and
demand side intervention) ምውሳድ፤ እ⁄ል ቀረብ ƒብ ምርግጋጽ፡ ሓውሲ-መንግስታዊ
ኩባንያታት ህግደፍ ምውፋር፡ ኤርትራውያን ዋኒንተºታት ƒብ ውሽጥን ƒብ ወጻእን ምስታፍ፡
ህጹጽ ረድኤት ምንዳይ፡ ወዘተ.።
5. ቅልጡፍ ተሃድሶ ፋይናንስያዊ ጽላት፡- መዝነት ባንŒ ኤርትራ ምስ ምሉእ ስልጣን ƒብ ገንዘባዊ
ሜላ፡ ምሕደራ ወጻኢ ሸርፍን ዕቑር ወጻኢ ሸርፍን፡ ቍጽጽር ፋይናንስያዊ ጽላት፡ ግቡእ ተራ
ƒብ ፋይናንስያዊ ሜላ፡ ወዘተ.፡ ምምላስ።
6. ቅጽÅታዊ ምጅማር ህንጸት ƒባይትን ምብጋስ መጠነ-ንኡስ ƒመስራሕቲ ኢንዳስትሪታትን፤ ƒብ
ዘቤታዊ ፍርያት ጥረ ነገራት Œብሪ ንምውሳኽ፣ ƒዋጣሪ ሕጽረታት ንምፍታሕ፣ ሽቕለት
ንምፍጣር፣ ናይ ምዕዳግ ዓቕሚ Œብ ንምባል።
7. ቅልጡፍ ተሃድሶ ስርዓተ ትምህርቲ ƒብ ÷ሉ ጽፍሕታት፡ ብፍላይ ƒብ ደረጃ ዩኒቨርሲትን
ተŒኒÃውን ሞያውን ትÃላት ስልጠናን ብምስልሳል፣ ሰብƒዊ ርእሰማል ምድንፋዕ፡ ሃገር
ምልማዕ፡ ደረጃን ዓይነትን ƒነባብራ ህዝቢ ምምሕያሽ።
እቲ ዝርዝር Àውስኽ ይኽእል ኢዩ። ይÊንíምÅር፡ እዘን ቀንዲ ስጕምቲታት እዚ¡ን ƒድለይቲ
ባእታታት ናይ ሓደ ዕዉት ስግግር ዘቝማ ኢየን። ብጥንቃቐን ብውሕልነትን እንተተወሲደን ድማ፡
እዘን ስጕምቲታት እዚ¡ን ተመላላእን ንሓድሕድ ዘሐይልን መሰረት ናይ መስርሕ ምጥያስ Œቱባት
ሃገራዊ ƒገልግሎት፡ ምምላስ ስደተºታት ናብ ሃገሮም፡ ቀጻልን ሓቛፍን ልምዓት ሃገራዊ ቍጠባ፡
ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ …ንጽፋ …ም ዚኽእላ እተƒማመን።
ጽን ኢልኩም ስለዝሰማዕኩምኒ ¡መስግን።
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