
ጉዕዞ ናብ ምህናጽ መንግስቲ ኤርትራ 
ኣብ ስደት 

 
 
መእተዊ 
 
ኣብ ዝስዕቡ ክልተ ሳምንትታት ብዛዕባ ጉዕዞ ምህናጽ መንግስቲ ስደት ዝምልከቱ ጽሑፋት ንሃገራዊ ልዝብ የቕርብ 
ኣለኹ። ህልዊ ጽሑፍ፡ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሞዴላት ሃገራዊ ስምረት ክሳብ ህንጸት መንግስቲ ኣብ ስደት ዘብጽሑን፡ ናብ 
ጉባኤ ዘምርሑ ስጉምታትን ይዝቲ። ካልኣይ ጽሑፍ፡ ብሰልፍና ናብ ሃገራዊ ጉባኤ ዝቐረበ ዛዕባ መንግስቲ ስደት ክኸውን 
እዩ። ስልሳይ ጽሑፍ ብዛዕባ Road Map ክኸውን እዩ። ራብዓይ ድማ ብዛዕባ Strategy of Self-Empowerment 
ክኸውን እዩ።   
 
እዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ጽሑፍ ኣብ ስቶክሆልም ብዕለት 2004/10/03 ንሃገራዊ ዋዕላ ከጐሳጒስ ዝቐረበ ሓሳብ 
ከነሱ ትሕዝትኡ ግን ገና ህይወት ኣለዎ። መትከል ሃገራዊ ዋዕላ ጠለብ ህዝቢ እዩ። ኣብ ህልዊ ምሕዝነት መትከላት 
ብኹሉ ኣገባብ ቃልስን ከምኡ እውን ሃገራዊ ዋዕላን ተሰሪዞም ነበሩ። መትከል ብኹሉ ኣግበባ ቃልሲ እንደገና ኣብ 
ቻርተር ብቓልሲ ተመሊሱ ኣሎ፡ ተሪፉ ዘሎ መትከል ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ሃገራዊ ዋዕላ ኣብ ግቡእ ቦትኡ 
ከም ዝምለስ ምግባር እዩ። ኣብዚ ቅዱስ ዕላማ ኩላትና ክንትሓባበር ይጥለብ። ሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ ንኪዳንን 
ስደተንያታትን ኤርትራዊ ኮማት ኣብ ዓለምን በርጌሳዊ ማሕበራትን ሊቃውንትን ስለ ሃገራዊ ዋዕላ ክንቀሳቐሱ ይዕድም። 
እቲ ምንቅስቓስ ኣብ ሓደ ደረጃ ድንፋዔ ምስ በጽሐ ጉባኤ ምጽዋዕ ይክኣል። 
 

 

.......................................................................................................................... 

 

መበገሲ ሓሳባት 

ብዛዕባ`ቲ ዝሕለን ዘሎ ሃገራዊ ዋዕላ 

 

ብሰልፊ ጉባኤ ኤርትራ፡ ንሃገራዊ ክትዕ ዝቐረበ መጽናዕቲ 

 

 

1. መእተዊ 

 

• ኣብ ሰውራዊ ታሪኽና ንቓልሲ ነጻነት ዘተዓናቕፉ ጽንኩር ኩነታት ምስ ዘጋጥሙና ህዝቢ ኤርትራ “ሃገራዊ 

ዋዕላ” ዝብል ጭርሖ የልዕል። እዚ ኣብዚ እዋን`ዚ ቀሪቡ ዘሎ ጠለብ ሃገራዊ ዋዕላ እምበኣር መቐጸልታ 

ናይቲ ቅድሚ ሎሚ ዝተሰረተ ባህሊ ኢዩ። 

 

• ብሰንኪ ውሽጣዊ ዲክታቶርያዊ ስርዕእትን ግዳማዊ ውግኣትን ዝወደቑና ሃገራዊ ዕንወታት ንጠለባት 

ሃገራዊ ዕርቅን ድሕነትን ፍሉይ ጠመተ ክንህቦምን ብቐዳምነት ክንሰርዖምን ኣድላዪ ኢዩ። እዞም 

ዝተጠቕሱ ጠለባት ብኹሎም ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ንሕቶታት ህዝቢ ኣልዒሎም ሃገራዊ ክትዕ 

ንኸካይዱ ድፍኢት ሂብዎም። 

 



• መሰረታዊ መበገሲ ወፈራ ዕርቂ ነቶም ብጋህዲ ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ ውድባት ዝተራእዩ ዘይምቅዳዋት 

ብህጹጽ ፈቲሕካ ዕድመ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ዝሓጽረሉ መንገድታት ምንዳይ ኢዩ። 

 

• ንሃገራዊ ዕርቂ ኣገዳሲ ዝገብሮ ካልእ ምኽንያት ንፖለቲካውን ባህላውን ቁስልታት ምፍዋስ ተስፋ ስለ 

ዝግበረሎም ኢዩ። ምስዚ ተኣሳሲሩ ዝቀላቐል ካልእ ሕቶ ልዝብን ሃገራዊ ዕርቅን ምስ ስርዓት ኣስመራ 

ምውህሃድ ዝብል ኢዩ። ገለ ተሓለቕቲ ኣብ ሞንጎ ዲክታቶርያዊ ስርዓትን ተቓወምቲ ሓይልታትን 

ብቐዳምነት ዕርቂ ክግበር ይግባእ ይብሉ። እዚ ዓይነት ዕርቂ ብቻርተር ሃገራዊ ምሕዝነት ኤርትራ ኣብ 

ሓሙሻይ ስሩዕ ኣኼባኡ ተነጺጉ ኢዩ። ዲክታቶርያዊ ስርዓት ብኹሉ ኣገባብ ቃልሲ እምበር ብዕርቂ ጥራሕ 

ከም ዘይቅየር ንጹር ኢዩ። መትከል ብኹሉ ኣገባብ ቃልሲ ብስምረት ሓይልታት ተቓውሞን ዘተኣማምንን 

ቀጻልን ሓገዝ ገንዘብ ምስ ዝስነ ዓወት ክረጋገጽ ይኽእል። 

 

• ዲክታቶርያዊ ስርዓት ንሓድነት ህዝብን ሃገርን ዝጠምሩ ማሕበራዊ ፈትልታት ስለ ሕቶ ሃገራዊ ድሕነት 

ንሕቶ ዕርቂ ተኪእዎ ኣሎ። ዝሕለን ዘሎ ሃገራዊ ዋዕላ ምስ ዝዕወት ብሓደ ሸነኽ መትከል ሃገርዊ ዕርቂ 

ይትግበር ብኻልኣይ ሸነኽ ድማ ቃልሲ ኣንጻር ዲክታቶርነት ክድንፍዕ ይኽእል። ጻውዒት ሃገራዊ ዋዕላ 

ኣብ መበል 18 ፈስቲቫል ከሰል ብህዝቢ ኤርትራን ሃገራዊ ምሕዝነት ኤርትራን በርጌሳውያን ማሕበራትን 

ተቐባልነት ረኺቡ ኢዩ። 

 

 

2. ኣብ ግምት ክኣትዉ ዝግብኦም ረቛሒታት 

 

 

• ህዝባዊ ስልጣን ክረጋገጽ ዝኽእል ኣብ ሕገ-መንግስቲ ዝተመስረተ ብዝሃ-ሰልፍታት ምስ ዝህሉ ጥራይ እዩ። 

ሃገራዊ ዋዕላ ንምይይጥ ምቕዋም ደሞክራስያውያን ሰልፍታት ሰፊሕ ዕድል ክኸፍት ይኽእል;  

 

• ኣብ መንጎ ውድባት ዘለዉ ተጻብኦታት (ኣብ ከም ናትና ዝኣመሰለ ተነካኢ ሕብረተሰብ) ኣሉታዊ ጽልዋ 

ከቐምጡ ስለ ዝኽእሉ፡ መርሆ ሃገራዊ ዕርቂ ካብ ህንጸት ደሞክራስያዊ ስርዓት ተነጺሉ ክርኤ ኣይግባእን። 

ሃገራዊ ስኒት ምስ ደሞክራስያዊ ሕገ-መንግስትን ብዝሃ-ሰልፍታትን ተሰንዩ ዝምዕብል ተርእዮ ደኣ እምበር 

ቅጽበታውን ንጹልን ተርእዮ ኣይኮነን።  

 

• ቀዳማይ ዕማም ሃገራዊ ዋዕላ ንኹሎም ተቓወምቲ ሓይልታት ብዘዕግብ መንገዲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት 

ዝውገደሉ ባይታ ምጥጣሕ ኮይኑ፡ ካልኣይ ዕላማ ንተቓወምቲ ሓይልታት ዝጥርንግ ቅርጻ ምስንዳእ እዩ። 

ዝህቀን ዘሎ ሃገራዊ ዋዕላ ነዞም ኣብ ታሕቲ ብቕደም-ተኸተል ተዘርዚሮም ዘለዉ ነጥብታት ክማያየጠሎም 

ይኽእል። 

 

 

 

 



ግዝያዊ መንግስቲ  

 

ድሕሪ  ውድቀት ህግደፍ ነቲ ዝፍጠር ሃጓፍ ስልጣን ንምምላእ ካብ ኩሎም ተቓወምቲ ሓይልታት ዝተዋጽኤ 

ግዝያዊ መንግስቲ ንሓጺር ግዜ ምቛም የድሊ። 

 

 

መሰጋገሪ መንግስቲ 

 

ሕገ-መንግስትን ሕገ-ምርጻን ዝነድፍ ካብ ኩሎም ተቓወምቲ ሓይልታት ዝተዋጽኤ መሰጋገሪ መንግስቲ ምቛም የድሊ። 

 

3. ከም ሞዴላት ከገልግሉ ዝኽእሉ ስርዓታት 

 

ናብ ህዝቢ ቀሪቦም ኣስተውጽኦ ከበርክቱ ዝኽእሉ ሞዴላት ኣስከ ንጥቀስ። እቲ ክትዕ እንዳ ማዕበለ ኣብ ዝኸደሉ እዋን 

ብዘይካ ኣብዚ ተጠቒሶም ዘለዉ ኣብነታት ካልኦት ሞደላት ክምዕብሉ ከም ዝኽእሉ ጥርጥር የልቦን። 

 

ሃገራዊ ምሕዝነት ኤርትራ 

ሃገራዊ ምሕዝነት ኤርትራ ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባት ዝሓቖፈ ጽላል እዩ። እዚ ጽላል`ዚ ኣብ 5ይ ስሩዕ ጉባኤኡ 

ንፖለቲካዊ ቻርተሩን ውድባዊ ቅርጽኡን ኣማዕቢልዎ እዩ። ነቲ ብጅግንነትዊ ቃልሲ ዝተጠርየ ነጻነትን ልኡላውነትን 

ሓድነት ህዝብን ምዕቃብ ማኣከላዊ ዕላማ ሃ.ም.ኤ. ኢዩ። ከምኡውን ማዕርነት ሃይማኖትን መሰል ነገደሰባትን  

ኢማእከላውነትን ኣብ ቻርተር ሃ.ም.ኤ. ብንጹር ሰፊሮም ኣለዉ። ነገደሰባት ኤርትራ ቋንቋታቶም ከማዕብሉ መሰል ከም 

ዘለዎምን እውን ኣብ ቻርተር  ሃ.ም.ኤ. ሰፊሩ ኣሎ። ንውድባዊ ቅርጻ ብዝምልከት ሃ.ም.ኤ. ክልተ ዝተጣመሩ ማእከላት 

መሪሕነት ኣቖወመ፡ ንሳቶም ድማ ሕጋውን  ፈጻምን ኣካላትን እዮም። ሕጋዊ ኣካል ንኹሎም ኣባላት ውድባት ይውክል፡ 

ፈጻሚ ኣካል ድማ ብወከልቲ ነፍሲ-ወከፍ ውድብ ዝቖመ ኢዩ። እቲ በብተራ ዝዕደል ዝነበረ መሪሕነት ቀዋሚ ኰነ። ጊዜ 

ኣገልግሎት እውን ኣብ ክንዲ ዓመት ዝዀውን ክለተ ዓመት ኰነ።  

 

ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር 

ንሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ብዝምልከት፡ ሓይልታት ቃልሲ ተቓወምቲ ቻይና ኣንጻር ወራር ጃፓን ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም 

ጽቡቕ መረዳእታ እዩ። ብሻንጋይሸክ ዝምራሕ ዝነበረ ሃገራዊ ሓይልን ብማኦ ድዜዱንግ ዝምራሕ ዝነበረ ሰልፊ 

ኮምኒስትን ንወራር ጓና ሓይሊ ሓቢሮም ክምክቱ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ይትከሉ ደኣ እምበር ድሕሪ ምውጋድ ሓባር 

ጸላኢ ሓደ ካብዞም ክልተ ሓይልታት ክሳብ ዝዕወት ብዘይ ንሕስያ ክም ዝጣፍኡ ርዱእ ነበረ። 

 

እዚ ሞዴል`ዚ  ክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾአኑ ተጻባእቲ ውድባት ውድባት (ምእንቲ ውድቀት ሓባር ጸላኢ ክብሉ 

ይጠርነፉ ደኣ ኣምበር) ድሕሪ ዓወት ኣንጻር ጸላኢ ዝምድናኦም ብሓድ-ሕድ ኲናት ወይ ዕልዋ መንግስቲ ወይ ካልእ 

ተመሳሳሊ ዘይቅዱው ኩነታት ከም ዝትካእ ይሕብር። 

 

 

 



ስሙር ሃገራዊ ግንባር 

ክልተ (ወይ ካብኡ ንላዕሉ) ምእንቲ ነጻነት ዝቃለሱ ውድባት ምሉእ ዓቕሞም ኣብ ሓደ ጠርኒፎም ኣንጻር ሓባር ጸላኢ 

ክቃልሱ ምስ ዝስምማዑ ንሞዴል ስሙር ግንባር ከም ኣገባብ ቃልሲ መሪጾም ክብሃል ይክኣል። ብ1978 ምስ እዚ 

ኣብነት`ዚ ዝማሳሰል ስምምዕ ኣብ ሞንጎ ህ.ግ.ሓ.ኤ.ን/ተ.ሓ.ኤ.ን ተፈሪሙ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ኣብ መወዳእትኡ እዚ 

ተሞክሮ`ዚ ብሓድ-ሕድ ውግእን ውድቀት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ተደምዲሙ።  

 

ሃገራዊ ባይቶ 

ሞዴል ሃገራዊ ባይቶ ንውድባት ኤርትራን ሰደተንያታትን ቤርጌሳዊ ማሕበራትን ኣብ ትሕቲ ሓደ ሕጋዊ ባይቶ ምስ 

ዝጥርነፍ ግዝያዊ መንግስቲ ንምትካል የመቻችእ። ምምስራት ሃገራዊ ባይቶ ሕጋውነት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ 

ዓለምልኻዊ ጸፍሕታትን ንምጒንጻፍ ይሕግዝ። ሞዴል ሃገራዊ ባይቶ ምስ ተመሳስልቲ ባይቶታት ዓለም ርክባት ክፈጥር 

ኣይጽግሞን እዩ። ከምኡ እውን መንግስቲ ኣብ ስደት ክቕውም ምቹእ ባይታ ይፈጥር። 

 

መንግስቲ ኣብ ስደት 

መሰረታዊ ዕላማ መንግስቲ ኣብ ስደት ሃገራውን ዓለምለኸዊ ሕጋውነትን ካብ ዲክታተራዊ ስርዓት ምምንጣል እዩ። 

ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባትን ስደተንያታትን ቤርጌሳዊ ማሕበራትን ዘይሳተፍዎ መንግስቲ ካብ ናይ ዲክታቶር ኣፍወርቂ 

ኣይፍለይን እዩ።     

 

ሞዴል ውድብ ሓርነት ፍልስጤም  

ውድብ ሓርነት ፍልስጤም ንዝተፈላለያ ውድባት ፍልስጤም ኣብ ትሕቲ ሓደ ፖለቲካዊ ጽላል ዝጠርነፈ ሓይሊ እዩ። 

እዚ ሞዴል`ዚ ካብ ሞዴል ሃገራዊ ባይቶ ብሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ይፍለ፡ ንሱ ድማ ውድባት ፍልስጤም ኣብ ዙርያ ፈታሕ 

(እቲ ዝዓበየ ውድብ) ስለ ዝተጠርነፋ እዩ። እዚ ሞዴል`ዚ ንነኣሽቱ ውድባት ካብ ደሞክራስያዊ ተሳትፎ ይንጸልን 

ንፖለትካዊ ስልጣን ድማ ካብ ሰበ-ብረት ናብ ህዝቢ ስለ ዘይምለስን ድኹም ሸነኽ ኣለዎ።  

 

ዋዕላ ዘተ 

መሰረታዊ ዕላማ “ዋዕላ ዘተ” ኣብ መንጎ ተቃጸጽቲ ውድባት ብታሪኻዊ ኣመጻጽእኦም ዝተጠርዩ ፍልልያት ንምድምሳስ 

ዝዓለመ እዩ። ንዕላማ ስኒት መንጸፍ ምስ ተዘርገሓሉ ኩሎም ተቓለስቲ ደሞክራስያ ኣብ ትሕቲ ሓደ ውድባዊ ጽላልን 

ስትራተጅን ተጠርኒፎም ዝዋፈሩሉ ኣገባብ ክትልሙ ይኽእሉ። ፖለቲካዊ ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን 

ስደተንያታትን ነዞም ዝስዕቡ ኣርእስትታት ኣብ ዋዕላ ዘተ ክልዕሉ መሰል ኣለዎም፡ 

 

- ሕቶ ስኒት 

- ሕቶ ሃገራዊ ድሕነት 

- ሕቶ ዲክታቶራዊ ስርዓት ብደሞክራስያዊ ስርዓት ምትካእ 

- ሕቶ ምጥራይ ህዝባዊ ደገፍ 

 

 

 

 



4 ምስንዳእ ሃገራዊ ዋዕላ 

 

ሃገራዊ ዋዕላ ኣብ ሞንጎ ፖለቲካዊ ውድባትን ቤርጌሳዊ ማሕበራትን ማሕበራት ስደተንያታትን ብዝብጻሕ ስምምዕ 

ይትግበር። ክሕሰበሎም ዝግባእ ሰለስተ ደረጃታት ኣወዳድባ ኣለዉ። ንሳቶም ከኣ ጉጅለ ምቕባል ኣጋይሽን ኣማኻሪ 

ሽማግለን ጉጅለ ሃገራዊ ዋዕላን እዮም። 

 

ኣንጋዲ ኣካል 

ንጉባኤታትን ዋዕላታትን ሰሚናራትን ምክያድ ኣጸጋሚ ምኻኑ ኩላትና ንግንዘቦ ጉዳይ እዩ። ፈስቲቫል ከሰል ንሃ.ምኤ. 

ብመሰረት ቻርተሩ ሃገራዊ ዋዕላ ከዳልው ከም ዝመዘዞ ፍሉጥ እዩ። ካብዚ ተበጊስና ሃገራዊ ዋዕላ ብሃ.ም.ኤ. ክሰናድው 

ንጽውዕ።  

 

ኣማኻሪ ኣካል 

ካብ ፖለቲካዊ ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ማሕበራት ስደተንያታትን ዝተዋጻኤ ኣማኻሪ ሽማግለ ምቛም ከጋጥሙ 

ንዝኽእሉ ጸገማት ኣጽኒዑ ንሃገራዊ ዋዕላ ዘዐውቱ ምምርሒታት ክሕንጽጽን ተግበርቲ ኣካላት ከቕውምን ይኽእል። 

እዞም ዝስዕቡ ኣካላት ክሕሰቡ ይኽእሉ፡  

 

- ኣሰናዳኢት ሽማግለ 

- ሰክረታርያት ዋዕላ 

- ሽማግለ ምርጻ 

- ምምራጽ ቦታ ዋዕላ 

- ሽማግለ ገንዘብ 

- ሽማግለ ሓበሬታን ዜናን 

- ሽማግለ ጸጥታ 

 

 

ተሳትፎ 

ሃገራዊ ዋዕላ ንዝሰፍሐ ተቓወምቲ ደሞክራስያ የሳትፍ። ንሳቶም ድማ ፖለቲካዊ ውድባትን ቤርጌሳዊ ማሕበራትን 

ማሕበራት ስደተንያታን ሊቃውንትን እዮም። ወከልቲ ብውድባቶምን ማሕበራቶምን ይምረጹ። ቑጽሪ ተሳተፍቲ ኣገዳሲ 

ብምዃኑ ብኣማኻሪ ኣካል ይውሰን። ሃገራዊ ዋዕላ መስትያት ሕብረተሰብኣዊ ቅርጻና ምእንታን ክኸውን ኩሎም 

ፖለቲካውን ባህላውን ጾታውን ዕድመኣውን መለለዪታት ይሳተፍውዎ። ኣማኻሪ ኣካል ጉዳይ ተሳትፎ ኤርትራውያንን 

ውጻእተንያታትን የጽንዕ።  

 

 

ኣሰናዳኢት ሽማግለ 

ዝላዓለ ኣጀንዳ ኣማኻሪ ሽማግለ ኣሰናዳኢት ኮሚቲን ሰክረታርያትን ኮሚቲ ምርጻን ምቛም ይኸውን። ቀንዲ ስራሕ 

ኣሰናዳኢት ኮሚቲ ምስንዳእ ጉባኤ እዩ። ስራሕ ሰክረታርያ ምምሕዳር ዋዕላን ምዝግጃው ምይይጣትን ይኸውን። ዕማም 

ሽማግለ  ምርጻ ብመሰረት መምሪሒታት ቤት ምኽሪ ጉባኤ ጽፉፍ መስርሕ ምርጻ ይትግብርö። እዞም ዝተተቕሱ ኣካላት 



ካብ ደገኣዊ ተጽዕኖታት ውሑስ ነጻነት ክህልዎም መሰረታዊ ጠለብ እዩ። ብተወሳኺ ኣሰናዳእቲ ኣካላት ኣብ ጽፍሕታት 

ፖለቲካዊ መሪሕነት ንውድድር ምርጻ ክቐርቡ ሕሩማት እዮም። 

 

ቦታ ዋዕላ 

ቦታ ሃገራዊ ዋዕላ ኣብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ይውሰን።  

 

ሞባእ ገንዘብ 

ጉዳይ ገንዘብ ተነካኢ ስለ ዝዀነ ኩሎም ሸነኻት ኣገጋቡ ኣብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሽማግለ ይውሰኑ። 

 

ሽማግለ ሓበሬታን ዜናን 

ንኣቓልቦ ሃገራውን ዓለምለኻውን ተገዳስነት ክምስጥ ዝኽእል ጋንታ ሓበረታን ዜናን ምስራዕ ኣገዳሲ እዩ። ብሓደ ሸነኽ 

ንጉዳይ ሃገራዊ ዋዕላ ንዓለም ኣብ ኢንተርኔትን ራድዮን መጽሄታትን ዝተምርኰሰ ጽዑቕን ቀጻልን ወፈራ ሓበሬታ ኣንዳ 

ተቃልሐ ብኻልእይ ሸነኽ ድማ ንመርዛዊ ፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ምእጓል ይከኣል።  

 

ጉዳይ ጸጥታ 

ምስራዕ ጋንታ ጸጥታ ኣብ ዓወት ሃገራዊ ዋዕላ ማእከላዊ ግደ ኣለዎ። ጋንታ ጸጥታ ንህይወት ጉባኤንያታት ይከላኸልን 

ሓበሬታ ይእክብን የጻርን ይግምግምን።  

 

5- ሰነዳት ሃገራዊ ዋዕላ 

 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ዋዕላ ብግዜ ዝተግደበ እዩ። ኣብዚ ጽሑፍና ንኹሎም ዛዕባታት ዋዕላ ምዝርዛር ቦታኡ ኣይኰነን። 

ሰነዳት ዋዕላ ብጥንቃቐ (ብኣሰናዳኢት ሽማግለ ተዘጋጅዮም) ኣብ ጉባኤ ምስ ዘይቀርቡ ጥርናፈ-ኣልቦ ዋዕዋዕ ይፈጥር።  

 

ምትካእ ዲክታቶራዊ ስርዓት  

ሰነዳት ዋዕላ ብሓደ ሸነኽ ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ዘጋልጹ ጥርኑፋት መጽናዕትታት ብምቕራብ ብኻልእይ ሸነኽ ድማ 

ንድኹማት ጎንታት ተቓወምቲ ሓይልታት ምስ ዘጋልጹ ስትራተጂ ቃልስና ይንጸር፡ ኣጠራንፋ ሓይልታት ተቓውሞ ድማ 

ይበርህ።    

 

 

ድሕሪ ውድቀት ዲክታቶራዊ ስርዓት  

ሃገራዊ ዋዕላ ሓዲስ ደሞክራስያዊ ሕጋውነት ምሕንጻጽ ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ኩሎም ተቓወምቲ ሓይልታት 

ዝተስማምዑሎም ሓዲስ ሕጋውነት ምስ ዘይስነድ ክክንዲ ኣብ ብዝሃ-ሰልፍታት ዝተመስረተ ደሞክራያ ዝትከል ሓዲስ 

ግዝያዊ መንግስቲ ዝስሙ ወተሃደራዊ ዲክታቶርነት ክምስረት እዩ።    

 

ፍታሕ ፍልዩነታት 

ኣፍታትሓ ሕብረተሰባውን ነገደሰባውን ፍልዩነታት ኣብ ድሞክራሲ ምስ ዝምስረት ሃገራውን ባህላውን ዝምድነታትና 

ክጠናኸሩ ይኽእሉ።  



 

ሞደል ምርጻ 

ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ሞዴላት ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ንኽትዕ ምስ ቀረቡ ግደ ጉባኤንያታት ብቑዕ ሞዴል ምምራጽ 

ይኸውን። ዝምረጽ ሞዴል ንውድባዊ ነጻነት ተቓወምቲ ሓይልታት ዝሕሉ ኮይኑ ድልዱል ከቃልስ ዝኽእል ጠርናፊ 

ኣካል ምቕራጽ እዩ። 

 

መስርሕ ዋዕላ 

ኣሳናዳኢት ሽማግለን ደገፍቲñ ብቤት ምኽሪ ዝቖሙ ኮሚቲታትን ስርሖም ብግቡእ ምስ ዝፍጽሙ ጉባኤንያታት 

ብቕሳነት ኣብ ፕሮግራም ዋዕላ ክሳተፉ ይኽእሉ። ኮሚቲ ጸጥታ ንቦታ ዋዕላ ካብ ደገኣውን ውሽጣውን ሓደጋታት ምስ 

ዝከላኸል: ከምኡ እውን ኮሚቲ ዜናን ሓበሬታን ንኪደትን ውጽኢት ዋዕላን ከምቲ ዝድለ ምስ ዘማልእ: ንዓወት ዋዕላ 

ጡጡሕ ባይታ ተነጺፉሉ ክበሃል ይከኣል። ስራሕ ዋዕላ ብከምዚ ዝስዕብ ይሰላሰል፡ 

 

- ኣሰናዳኢት ሽማግለ ጸብጻባ ምስ ኣቕረበት 

- ሰክረታርያ ብዋዕላ ይምረጽ  

- ኮሚቲታት መጽናዕትን ምይይጥን ይቘሙ 

- ሰነዳት መጽናዕትን ምይይጥን ድሕቲ ክትዕ ይጸድቕ 

- ሽማግለ ምርጻ ይቘውም  

- መራሕቲ ይምረጹ 

- ሰክረታርያ ዋዕላ ካብ ሓላፍነታ ይውርድ 

- ሓድሽ መሪሕነት ሓላፍነቱ ይረኻኸብ 

 

ሕሩይ ተ. ባይሩ 

ስቶክሆልም 

2021 05 16 

............................................................................................................................. .......... 


