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ኩነተ-ሃለዋት ኤርትራዊ ደንÅ ተቓውሞ  – ነቐፌታዊ ገምጋም 

ጽሟቕ/መ¡ንፈቲ (Abstract) 
 
እዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍíዚ፡ Œልተ መሰረታዊ ዕላማታት ሒዙ ዝተÅገሰ እዩ። ቀዳማይ 
ዕላምኡ፡ ንኩነተ-ሃለዋት ደንÅ ተቓውሞ ኤርትራ ብመረጼን ነቐፌታዊ ገምጋም ፈቲሹ፡ ገለ-ገለ 
ትዕዝብትታት …ቐምጥ ይሕልን። ንገለ ጸገማት ëውን ፍታሕ ይእምት። ƒብíዚ ዝÃየድ ዘሎ 
ቃልሲ ƒንጻር ምልÀ፡ ተራን ƒÅርŒቶን ደንÅ ተቓውሞ …መይ ይመስል፣ እንታይ 
ባቝጡ (ƒፍርዩ)፣ እንታይ… ƒይባቖጠን፣ ንምድንፍዑን ምሕያሉንí… እንታይ ŒግÅር 
ይግባእ፣ ዝብሉን ምስíዚኦም ተተሓሒዞም ዝቐርቡ Ãልኦት ƒገደስቲ ሕቶታትን ምርኩስ 
ብምግባር፡ መልስታት …ናዲ ይፍትን። እግረ-መንገዱ ድማ Ãልእ ዕላማ …ደንፍዕ ይትስፎ። 
ብቛንቋ ትግርº፡ ውርጹጽን ጥቁውን መጽናዕታዊ ጽሑፋት Œፈሪ መታን፡ ንኽኢላታትን 
ምሁራትን ጻውዒት የቕርብ። ቅድሚ ሕጂ ዝተ‹የደ ውሱን ዝዓቐኑ ƒÅርŒቶታት …ም 
ዘሎ ብምስትብሃል፡ ንመጻኢ ብዝሓየለ Œስርሓሉ …ም ዘድሊ ብምምሕጻን፡ ተወሳኺ 
ምርምራዊ ጽሑፋት Œድንፍዕ ዝዕድም ትዕዝብታት፣ መደምደምታትን ለÅዋታትን የቐምጥ። 
እዚ Ãልƒይ ዕላማ Ãብቲ ቀዳማይ ዕላማ ቁሩብ ምሕድግ ዝÅለ Œመስል ይኽእልíዩ። 
ይ⁄ን እምÅር፡ ንምዕባለ ቋንቋ ትግርºን ምድንፋዕ ምርምራዊ ጽሑፋትን ብዝምል…ት 
ግን ƒገዳስነቱ Ãብíቲ ቀዳማይ ዕላማ ƒነƒኢስÃ ዘይር¡íዩ ዝብል ዕግÅት ƒሎ። 

1. መእተዊ 
  
ታሪኽ ደንÅ-ተቓውሞ ኤርትራ፡ Œብን ለጠቕን ብዝብል ƒÃይዳ ናብ 1991 (ቅድሚኡን) ዝምጠጥ 
ታሪኽ ብም‰ኑ፡ ƒብ …ምíዚ ዝƒመሰለ ንኡስ ዓቐን ዘለዎ ምርምራዊ ጽሑፍ ን⁄ሉ Œብጻሕ 
ዝግብኦ ƒርእስታት ወይ ዛዕባታት ምፍታሽ ግብራዊ …ም ዘይœነ ƒቐዲምÃ ምትንባህ ግድን 
ይŸውን። ስፍሕን ዕሙቕን ዝÅለ መጽናዕቲ ብዛዕባ ታሪ‹ዊ ƒመዓባብላ ናይíቲ ዛዕባ 
ን‹ልእ እዋን ወይ ን‹ልኦት ተመራመርቲ ወንዚፍÃ፡ ንሕጂ እቲ ዝሓሸ ŒግÅር ዝኽእል ነገር፡ 
ƒብ ƒዝዮም ƒገዳስቲ ዝÅሃሉን ዓን‘ራትን ነጥብታት፡ Ãብኡ ናብኡ ‘ውን ƒብ ናይ ቀረባ እዋን 
ተሞŒሮ ዘተœሩ ትዕብዝታት ምድሃብ’ዩ። …ም መእተዊ ዘገልግል መሰረታዊ ሓሳባት ንምምእዛን 
Œሕግዝ መታን፡ ቅድሚ ዝƒገረ ሕጽር ዝÅለ ናይ ቀረባ እዋን ታሪ‹ዊ ጸብጻብ ምቕራብ 
ƒገዳሲíዩ። እቲ ጸብጻብ Åዚ ዝስዕብ ሕቶ እንተጀመረ ëውን ƒይጽላእን። 
 
Ãብ 1991 ጀሚሩ፡ ተቓውሞ ƒንጻር ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ (ህግሓኤ) ወይ ድማ ህዝባዊ 
ግንባር ንደሞŒራስን ፍትሕን (ህግደፍ) (ብልምዲ ድማ ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ ሻዕብያ 
ተባሂሉ ዝፍለጥ ወድብ) ስለምንታይ ተጋሂዱ? እቲ ሓጺርን ƒጠቓላልን መልሲ፡ Ãብ 
ፈለማ እዋን ናጽነት ኤርትራ ƒትሒዙ፡ ንፖለቲÃዊ ዓውደ-ንጥፈት ኤርትራ (political 
landscape of Eritrea)፡ ህግደፍ ንÅይኑ ገቢቱ Œሕዞ ስለ ዝመረጸíዩ። …ምቲ ƒብ ገለ 
ƒጋጣምታት ዝግለጽ፡ ƒብ ግንቦት 1991፡ ህዝባዊ ግንባር፡ ብƒንጸባራቒ ወተሃደራዊ 
ዓወት ንመሬት ኤርትራ ሓራ ምስ ገÅሮ፡ መሬታዊ ሓርነት ደƒሉ ዝተረጋገጸ እምÅር፡ 
ድሒሩ …ም እተመስ…ረሉ ሰብƒዊ ሓርነትስ ዛጊድ ƒይተረጋገጸን። ብኩራት ሰብƒዊ 
ሓርነት ምንባሩ ብƒጋ ዝተረድኦም ፖለቲÃውያን ሓይልታት ድማ Ãብ መጀመርታ 1991 
ƒሒዞም፡ ƒብ ቃልሲ ƒንጻር ህዝባዊ ግንባር ተጸሚዶም ይር…ቡ። ድሒሩ …ም ዝር¡፡ 
እቲ ቃልሲ Åብግዚኡ ዝተፈላለዩ ተዋሳእቲ ዝተጸንÅርዎ ም‰ኑን ታሪ⁄ ëውን ንውሕ 
ዝÅለ ድሕረ-ባይታ ዘለዎ …ም ዝflነን Œግለጽíዩ (ድሮ ëውን ƒብ ላዕሊ ተƒሚቱ ƒሎ)። 
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ብታሪ‹ዊ ቅደም-ተŸተል ምርድኡ መታን Œጥዕም፡ ƒብ ድሕረ-ናጽነታዊት (post-
independence) ኤርትራ ዝግÅር ዘሎ ናይ ተቓውሞ ቃልሲ፡ ንግዚኡ ƒብ ሰለስተ 
ዓÅይቲ Œፋላት መቒልÃ Œርእ ይ…ƒል። እቲ ƒመዳድባ፡ ƒብ ናይ ግዜ መቓን ዝምርœስ 
œይኑ፡ ምጡን ብዝflነ ትንተናዊ ƒቀራርባ ስዒቡ ƒብ ዝመጽእ ንኡስ-ƒርእስቲ ናይíዚ 
ጽሑፍíዚ Œግለጽ'ዩ። ናብ ዝርዝራት ቅድሚ ምስጋረይ፡ ƒቀራርባ ናይíዚ ጽሑፍíዚ 
…ብርህ። ሕዚ ሕጂ ዘለናዮ ቀዳማይ ንኡስ-ƒርስቲ፡ መእተውን ሓፈሻዊ መÅግሲ 
ነጥብታትን ዝሓዘ Œፋል ሓዊስÃ፡ እዚ ጽሑፍíዚ ሓሙሽተ ንኡሳን-Œፋላት ዝሓዘíዩ። 
Ãልƒይ ንኡስ-Œፋል፡ ነቲ ዝተÅሃለ ሰለስተ ታሪ‹ዊ ናይ ግዜ መቓን ብምትንታን፡ ናይ 
ድሕረ-ናጽነታዊት ኤርትራ ታሪኽ ደንÅ ተቓውሞ ብሕጽር ዝÅለ መንገዲ Œትንትንíዩ። 
ƒብ ሳልሳይ ንኡስ-Œፋል፡ ዓወታት፣ ድኽመታትን ተኽእሎታትን ደንÅ ተቓውሞ 
Œድህሰስíዩ። ƒብ ራብዓይ ንኡስ-Œፋል፡ ምስ ብድሆታት ደንÅ ተቓውሞ ተሓሒዙ ዝር¡ 
ሓደ ፍሉይ ጸገም፡ ብገለ መልŒዑ ድማ ነቲ Ãልƒይ ዕላማ ናይíዚ ምርምራዊ ጽሑፍíዚ 
ንምርዳእ ዝሕግዝ ƒብነታት Œቐርብíዩ። ሓምሻይ ንኡስ-ƒርእስቲ፡ ለÅዋታት ዝሓዘለ 
መደምደምታታት ብምሃብ Œዛዝምíዩ።  
 
ቅድሚ ⁄ሉ፡ ንƒመዓባብላን ƒጸሓሕፋን ናይíዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍíዚ ብዝምል…ት፡ 
…ብርሆ ዝደሊ ነገራት ƒሎ። ቀዳማይ ዘይተጻፈፈ ንድፊ ናይíዚ ጽሑፍíዚ Ãብ ዝዳሎ 
ዳርጋ ዓመቱ ƒቑጺሩ ƒሎ። ብ‹ልƒይ ደረጃ ዝተŸለሰ ትሕዝቶ ናይíዚ ጽሑፍíዚ፡ 
ዝÅዝሐ Œፋሉ ƒብ Ãልƒይ ዓመታዊ ጉባኤ ናይ ፔን ኤርትራ፡ ƒብ ሓምለ 2018፡ ƒብ 
Åርሊን ቀሪቡ µሩ። Åዚ ƒጋጣሚíዚ Ãብ ተሳተፍቲ ናይíቲ ጉባኤ ንዝቐረÅይ ሃናጺ 
ርእይቶታትን ሕቶታትን …መስግን እፈቱ። ቅድሚíቲ ጉባኤ ንዝÅረ ንድፊ ናይíዚ ጽሑፍ 
ƒንቢቡ ሃናጺ ርእይቶኡ ንዘÃፈለኒ ሓው ሃብተƒብ የማነ ëውን ¡መስግን። …ምíቲ 
ልሙድ፡ Œህሉ ዝኽእል ዘይተƒረመ ጌጋታት ንዓይ ጥራይ ይምል…ት። ድሕሪ Ãልƒይ 
ጉባኤ ፔን ኤርትራ፡ ብኡ-ንብኡ ናብ ƒንÅብቲ Œዝግርሖ መደብí‘ እንተነÅረኒ፡ ስዒቡ 
ብዝተŸስተ ጻዕቂ ስራሕን መገሻታትን …ር…Åሉ ƒይ…ƒልኩን። ƒብ œምፒተረይ ተረሲዑ 
…ይተርፍ …ተሓሳስÅኒ ስለ ዝጀመረ፡ ƒብ ዝሓለፈ ƒዋርሕ ንዝተŸስተ ገለ ƒገዳስን 
ሓደስትን ፍጻመታት ƒብ ግምት ብዘእተወ ቁሩብ ምምሕያሽ ጌረ Œዝርግሖ ወሲነ። 
 
ንƒጸሓሕፋ ብዝምል…ት ዝተŸተŒልዎ ምርምራዊ ƒገባብ (research methodology) …ምíዚ 
ዝስዕብ ይመስል። ƒቐሚጠዮ ዘለ⁄ ትዕዝብትታት፣ ትንተናን መደምደምታታትን፡ ቀንዲ 
ምንጩ፡ ƒብ ናይ ገዛይ ርእሰይ ናይ ነዊሕ ዓመታት ውልቃዊ ተሞŒሮን ፍልጠትን 
ዝተሞርœሰíዩ። Ãብ መወዳእታ 2001 ƒትሒዙ፡ ብዝተፈላለየ መልŒዕ ƒብ ንጥፈታት 
ደንÅ ተቓውሞ Œዋሳእ ዝጸናሕኩ ምስ ም‰ነይ፡ ንሱ ዝፈጠሮ ቀጥታዊ ናይ ተሞŒሮን 
ፍልጠትን ዕድላት ƒሎ። ዝÅዝሕ Ãብíዚ፡ ቅድሚ ሕጂ ƒብ ዝተፈላለየ መጽናዕታዊ 
ጽሑፋት ዝተሓትመ፡ ወይ ëውን ƒብ ቃለ-መሕትታትን ህዝባዊ ሰሚናራትን ዝተገልጸíዩ። 
ምስ ተፈለላዩ፡ ƒብ ደንÅ ተቓውሞ ዝነጥፉ ƒÃላትን ውልቀ-ሰባትን ብንጽልን ብሓባርን 
ዘÃየድŒዎ ዝርርባትን ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ተሞŒሮን ëውን ምርኩስ ጌረíየ። ብገለ 
መዳያቱ፡ እቲ ዝጥቀመሉ ምርምራዊ ƒገባብ፡ ምስíቲ ተሳትፎƒዊ ትዕዝብቲ (participant 
observation) ተባሂሉ ዝፍለጥ ƒገባብ ምርምር ተመሳሳልነት ዘለዎ œይኑ፡ ብŸምኡ ƒብ 
ዝተጠረየ ፍልጠት ወይ ሓÅሬታ ምርኩስ ብምግባር ንሓሳባተይ …ደንፍዕ እህቅን። Ãብ 
Ãልኦት ጸሓፍቲ Œልሰ-ሓሳባዊ ƒምራት ወይ Ãልእ ሓÅሬታ ብንጹር ƒብ ዝልቅሓሉ ግዜ 
ድማ ƒƒብíቲ ዝቐርÅሉ ƒጋጣሚ Œግለጽíዩ።  
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2. Ãብ ታሪኽ ደንÅ ተቓውሞ ብጭልፋ 
 
ƒብ ላዕሊ …ም ዝተƒመተ፡ ታሪ‹ዊ ቅደም-ተŸተል ደንÅ ተቓውሞ ኤርትራ ƒብ 
ሰለስተ ዓÅይቲ ናይ ግዜ መቓን …ፋፊልÃ Œትንተን ይ…ƒል። ƒብ ውሽጢíዚ ሰለስተ 
ጠማሪ መቓናት፡ ብዙሕ ጨናፍርን ንኡስ-መቓናትን Œህሉ ይኽእል። እቲ ሰለስተ ዓÅይቲ 
ናይ ግዜ መቓናት ዝÅሃል፡ ƒብ ዓዓሰርተ ዓመት ዝምቀል œይኑ፡ Ãብ 1991 Œሳብ 
2001 ዝነÅረ ቀዳማይ መድረኽ፣ Ãብ 2001 Œሳብ 2011 ዝነÅረ Ãልƒይ መድረኽ፣ Ãብ 
2011 Œሳብ ሕጂ (2019) ዝቕጽል ዘሎ ድማ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን መድረኽ 
ተባሂሉ Œምደብ ይ…ƒል። እዚ ምደባታትíዚ መጠናዊ ዝርዝር ብዝሓዘ ƒቀራርባ ምፍታሹ 
ƒገዳሲ ይŸውን። ነዚ ንምግባር፡ እቲ ዝስዕብ ትንተና፡ ብዝተወሰነ ዓቐን፡ Ãብቲ 
ታሪ‹ዊ ትÃላውነት (historical institutionalism) ዝÅሃል ዓውደ-መጽናዕቲ ዝምጥዎ ገለ-ገለ 
መንቋሕቋሕታ፡ ብፍላይ ድማ እቲ ìŒሪቲÃል ጃንŒቸርስî (critical junctures) ተባሂሉ 
ዝፍለጥ Œፋል ናይíቲ ዓወደ-መጽናዕቲ ብዘቐምጦ ምርምራዊ ሕንጻጻት Œምራሕ 
Œፍትንíዩ። ፖለቲÃዊ መስርሓትን ንዕኡ ዘማእዝን ትÃላትን (ውድባት፣ ማሕÅራት፣ ወዘተ 
Ö )፡ ƒብ ዝተወሰነ ናይ ግዜ መቓናት ብዝገሃድ ታሪ‹ዊ ምዕብልናታት እንዳተጸለወ 
ዝŸይድ መስርሓት ም‰ኑ ዘስተምህር ዓውደ-ፍልጠት ም‰ኑíዩ።1 
 

2.1. ቀዳማይ ዓሰርተ ዓመታት ñ Ãብ 1991 Œሳብ 2001 
 
ብርዱእ ምኽንያታት መÅገሲ ናይíቲ ትንተና ŒŸውን ዝግብኦ ነጥቢ እቲ ቀዳማይ 
መድረኽ ተባሂሉ ዝተጠቕሰ፡ Ãብ 1991 Œሳብ 2001 ዝነÅረ ግዜíዩ። ƒብíቲ ፈለማ፡ 
ተቓውሞ ƒንጻር ህዝባዊ ግንባር ፈŸም እንዳÅለíዩ ጀሚሩ። ቅኑዕ ትዕዝብቲ ŒŸውን 
እንተflይኑ፡ ጀሚሩ ዘይœነ፡ ቀጺሉíዩ ŒÅሃል ዘለዎ። ምኽንያቱ፡ ብነባራት ተጋደልቲ 
ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተሓኤ ወይ …ƒ Åቲ ልሙድ ƒጸዋውዓ ጀብሃ) ዝÃየድ 
መጠናዊ ተቓውሞታት ƒንጻር ህዝባዊ ግንባር ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ íውን µሩ ስለ 
ዝflነ። Ãልኦት ዝተፈላለያ Ãብ ተሓኤ ዝተፈናጨላ ውድባት íውን µረንíየን ƒብቲ 
ተቓውሞ። እቲ ተቓውሞ፡ ተሓኤ፡ Ãብ ሜዳ ኤርትራ ብህዝባዊ ግንባር ተደፊƒ ምስ 
ወጸት፡ ማለት Ãብ 1981 ጀሚሩ፡ Œብን ለጠቕን እንዳÅለ ዝቐጸለን ዝቕጽል ዘሎንíዩ።  
 
ƒተኩሮ ናይíዚ ጽሑፍ'ዚ፡ ተሞŒሮ ደንÅ ተቓውሞ ƒብ ድሕረ-ናጽነታዊት ኤርትራ 
ም‰ኑ …ይዘንጋዕና፡ ƒብ ገለ ነጥብታት ብቑሩብ ዓቐን ንድሕሪት፡ ናብ ቅድመ-
ናጽነታዊት ኤርትራ ተመሊስና፡ ሸፈፍ ኢልና ëውን እንተflነ Œንሓልፎ ዝግባእ ታሪ‹ዊ 
ወŸሳ Œህሉ ግድን ይŸውን። እቲ Ãብ 1981 ጀሚሩ ዘየዕረፈ ተቓውሞ ƒንጻር ህዝባዊ 
ግንባር፡ ምስ ምውጻእ ተሓኤ Ãብ ሜዳ ኤርትራ ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዎíዩ ŒÅሃል 
እን…ሎ፡ ሕመረት ናይíቲ ተቓውሞ Ãልእ ƒመታት …ም ዘለዎ ብምስትብሃል እንœላይ 
ŒŸውን ይግባእ። ƒብ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ወይ ርŒባት …ም ዝግለጽ፡ 2 ህዝባዊ ግንባር 
ንተሓኤ Ãብ ሜዳ ኤርትራ ሓግሒጋ …ተውጻƒ ዝŸƒለት፡ ብሓገዝ ህዝባዊ ወያµ ሓርነት 
ትግራይ (ህወሓት) ብም‰ኑ፡ ወይ ëውን …ምኡ ዝብል ዕግÅት ስለ ዘሎ፡ እዚ ድማ፡ 
ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ውድብ ምስ Ãልእ ዘይሃገራዊ ወድብ ተሻሪ⁄፡ ƒብ ልዕሊ 
Ãልእ ኤርትራዊ ሃገራዊ ውድብ ዝፈጸሞ …ቢድ ሃገራዊ ጥልመት ጌርÃ ስለ ዝውሰድ፡ 
እቲ Ãብ ጊሓቱ ብተሓኤ ዝተደፍƒሉ ናይ ተቓውሞ መንፈስ ዕሙቕ ዝÅለ ናይ ቂምን 
ቅርሕትን ሰራውር Œህልዎ ግድን ይŸውን። ስለíዚ እምÅƒር፡ እቲ ƒብ መፈለምታ 
1980ታት ጀሚሩ፡ ድሕሪ 1991 ëውን ዝቐጸለ ናይ ተቓውሞ ምንቅስቓሳት፡ ብውሑዱ 

                                                
1 ብዛዕባ ƒምር ìŒሪቲÃል ጃንŒቸርስî …ምኡ ëውን ታሪ‹ዊ ትÃላውነት፡ ተወሳኺ ፍልጠት ምስ ዘድሊ፡ 
ናይ Hogan and Doyle (2009) ጽሑፍ ምውÃስ ይ…ƒል።  
2 ንƒብነት፡ ፕሮፌሰር ተስፋጽዮ መድሃµ፡ ƒብ 2012 ዘቐመጦ፡ እዚ ዝስዕብ ትዕዝብቲ ተመል…ት (ገጽ 
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Œሳብ 2001 ƒብ ዝነÅረ ግዜ፡ ቀንዲ መለለዪ ጠባዩ እዚ ዝተጠቕሰ ናይ ìጀብሃን 
ሻዕብያንî ሕዱር ቅርሕንቲíዩ ŒÅሃል ይ…ƒል።3 
 
ƒብíዚ መደረኽíዚ Ãብ ዝነÅራ ውድባት፡ ገለ ƒብነታት ምጥቃስ ƒድላዪ ይŸውን። ƒብ 
ዝተፈላለየ እዋን፡ ብŸም Åዓል ƒሕመድ ናስርን ስዩም ዑቕባሚÃኤልን (ሓረስታይ) 
ዝƒመሰሉ ነባራት ተጋደልቲ ጀብሃ ዝምራሕ ዝነÅረ፡ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራñሰውራዊ 
ባይቶ (ተሓኤ-ሰባ ወይ ድማ ብልሙድ ƒጸዋውዓ ሰውራዊ ባይቶ) ብቐዳምነት ዝጥቀስ 
ƒብነት እዩ። ብዓደላ እድሪስ ንነዊሕ ግዜ ዝተመርሐ፡ እቲ ተሓኤ ዝብል ናይ ቀደም 
ስም …ም ዘለዎ ሒዝዎ ዝቐጸለ ውድብ ëውን Ãልእ ፍሉጥ ƒብነትíዩ። ብሳግም፣ 
ደምሓኤን ሰደግኤን ዝፍለጡ፡ Ãልኦት ናይ ìጀብሃ ዓባይî ፍንጫላት ተወሰኽቲ ƒብነት 
እዮም። ƒብ ዝተፈላለየ እዋን ƒስማት ዝቐያየሩ፡ ብደቂ መታሕት ኤርትራ ዝምርሑን፡ 
ንንውሕ ዝÅለ እዋን ናይ ታሪflም ëውን ቅሉዕን ዘይቅሉዕን ናይ እስላማዊ ጀሃድ 
ዝንባለታት ዝነÅሮም፡ ንሳቶም ëውን ናይ ጀብሃ ዓባይ ፍንጫላት፡ …ም ዝነÅሩን ዘለውን 
ናይ ታሪኽ ጸብጻባት ይሕብሩ። 4  Ãልኦት ëውን Œጥቀሱ …ም ዝኽእሉ ርዱእ œይኑ፡ 
ንሓደ ጠቒስÃ ን‹ልእ ምግላፍ …ይመስል መታን ግን፡ ዝርዝራዊ ƒስማት ናይተን ƒብ 
ዝተፈላለየ እዋን ዝቖማን ዝጠፍƒን ፖለቲÃውያን ውድባትን ማሕÅራትን ኤርትራ 
ብተመራመርቲ ስኑድ ም‰ኑ ƒስሚርÃሉ ምሓልፍ ግቡእíዩ። Œሳብ ሕጂ ብዘለኒ ƒፍልጦ፡ 
ጀርመናዊ ናይ ታሪኽ ተመራማሪ ጉንተር ሽሮደር (Günter Schröder)፡ ሓደ እዋን ልዕሊ 
140 ዝÅጽሓ ውድባትን ማሕÅራትን ዝሓዘ፡ ብውልቃዊ ጻዕሩ ዘዳለዎ ƒዝዩ ሃብታም 
መዝገብ …ም ዘለዎ ርእየ µረ። እቲ ጽሑፍ ንሕትመት ዘይÅቕዐí‘ ŒŸውን ዝኽእል 
እንተflነ፡ ንተወሳኺ ምርምር ሓጋዚ ም‰ኑ ጠቒስÃ ምሓልፍ ንሕጂ ƒ‹ሊíዩ። 
 
Ãብ ኩለን ናይ ተቓውሞ ውድባት፡ ዝያዳ ተፈላጥነት ዝነÅሮ፡ ብተዛማዲ ëውን ሰፊሕ 
ዝርገሐ ƒባልነት፡ እንœላይ ምዕሩይ ውŒልና ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ µርዎ ŒÅሃል 
ዝኽእል ውድብ፡ ሰውራዊ ባይቶíዩ እንተÅልኩ ዘጋነንኩ œይኑ ƒይስመዓንን። እቲ 
ዘሕዝን ግን፡ ድሒሩ …ም ዝግለጽ፡ መወዳእትኡ ƒይቀርዓወን። ይ⁄ን እምÅር፡ ዋላ 
ëውን ምስቲ ዝነÅረ ሕጽረታተን እተን Ãብ 1991 ቅድሚኡን ጀሚረን ƒብ ተቓውሞ 
ƒንጻር ህዝባዊ ግንባር ዝጸንሓ ውድባት፡ መሰረታዊ ናይ ፍትሒ ሕቶታት ፈŸም 
እንዳÅለ …ም ዝቕጽልን …ም ዘይቅህምን ምግባረን ምስŒርነት ምሃብ ርትዓዊ ይŸውን። 
ƒጋጣሚ Œር…ብ እን…ሎ፡ ቅድሚ ሕጂ ëውን ƒብ ዝተፈላለየ እዋናት …ም ዝገለጽŒዎ፡5 
ድሕሪ 2001 ƒብ ዝተጋህደ ሓድሽ ናይ ቃልሲ መስርሕ Œዋስኡ ዝጀመሩ ሃገራውያን 
ሓይልታት፡ እቶም Ãብ 1991 ቅድሚኡን ጀሚሮም (ƒÅርŒትኦም ይውሓድ ይብዛሕ 
ብዘየግድስ)፡ ነቲ ናይ ፍትሒ ሕቶ ቀጥ ƒቢሎም ሒዞም ዝጸንሑ ተቓለስቲ፡ ንሳቶም 
ƒብ ዝመድመድዎ ሜዳíዮም Œጎዩ ፈቲኖም። 
 

                                                
3  ìትራንዚሽናል ጃስቲስî ƒብ ዝÅሃል ዓውደ-ፍልጠት ምርኩስ ብምግባር፡ ƒብ ዝተዳለወ ናይ ሊቅነት 
መዓርግ ዝረኽብኩሉ ƒÃዳምያዊ መጽናዕቲ ëውን ተናኺፈዮ ƒለ⁄ ነዚ ነጥቢíዚ። Mekonnnen 2009፡ ገጽ 
28 Œሳብ 52 ርእ። Ãብ 80ታት ጀሚሩ ዝደጋግም፡ ሓደ Ãብ ፍሉጥ ƒÅሃህላታት ናይíዚ ሕዱር 
ቅርሕንቲíዚ፡ ብድምጻዊ፣ ገጣሚ፣ ደራሲ ዜማን ሙዚቀºን የማነ ገብረሚÃኤል (ባርያ) ዝተደርፈን እዚ 
ዝስዕብ ነግሕታት ዝር…ቦ ደርፊ ሓደ ƒብነትíዩ፡- 

ዕሽነት ƒጥቂዕዎ ዘይለÅመ ጌና 
ንሓዉ ተፊኡ ዝሓቁፍ ወዲ ጓና Ö  

4 ƒብ ዝተፈላለየ እዋናት፡ ƒብ ዓዋተ.œም ዝወጽእ ዝነÅረ ታሪኽ-ጠቀስ ጽሑፋት …ም መወ…ሲ Œቕርብ 
ዝኽእልí‘ እንተflነ፡ ƒብíቲ መርÅብ ሓÅሬታ ብዝተገብረ ገለ ምቅይያራት፡ ገሊኡ ጽሑፋት ብቐሊሉ 
Œር…ብ ዝኽእል ƒይœነን። 
5  ƒብ ሎዛን/ስዊዘርላንድ ዝተገብረ ናይ ግንቦት 2018 ህዝባዊ ƒ›ባ፣ …ምኡ ëውን ƒብ ናይ ሰልፊ 
ዲሞŒራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ናይ ፓልቶŒ ርŒብ (ƒብ ሰነ 2018) ƒብ ዝነÅረ ተሞŒሮ፡ ዘቐመጥŒዎ 
ትዕዝብታት …ም ƒብነት ምጥቃስ ይ…ƒል። 



 
 
 

5 

እተን Ãብ ጊሓቱ ƒብ ተቓውሞ ዝነÅራ ውድባት፡ Åብእዋኑ የÃይድኦ ዝነÅራ ፖለቲÃዊ 
ንጥፈታት፡ Åብናይ ገዛእ ርእሰን ናይ ሕትመት ወይ ናይ ሬድዮ ማዕ…ናት ይዝርጋሕን 
ይቃላሕን µሩíዩ። ዝሰምዕ ድማ ይሰምዖ µሩ፤ ዋላ ëውን ብውሱን ዓቐን እንተflነ። 
ንƒብነትí‘ ƒብ መጀመርታ 90ታት፡ ƒብ ገለ Œፋላት ኤርትራ ብህዝባዊ ግንባር ዝፍጸም 
ዝነÅረ ግፍዕታት፡ ዝÅዝሐ Ãብ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦ ወይ ዘይስምዖ፡ ዘሰቅቕን 
ዘሰንብድን ጸብጻባት፡ ብገለ Ãብዘን ውድባት እዚƒተን ይስነድ µሩ። ƒነ ንባዕለይ Ãብ 
2004 Œሳብ 2008 ƒብ ዝንÅረ ግዜ፡ ናይ ሊቅነት (ዶŒትረይት) ƒÃዳምያዊ መዓርግ 
ንምርÃብ ƒብ ዘÃየድŒዎ ምርምር ዝተጠቐምኩሉ ታሪ‹ዊ ሰነዳት፡ Ãብ ገለ ƒÃየድትን 
መራሕትን ናይíዘን ውድባት ብቐጥታ ዝረŸብŒዎ ምንባሩ እምስŒር።6 
 
እዚ ቀዳማይ ዓሰርተ ዓመታት ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ መድረኽ፡ ብዘይÃ ብውልቂ ዝነጥፋ 
ውድባት፡ ንመጀመርታ ግዜ ምምስራት ኤርትራዊ ሃገራዊ ምሕዝነት (ኤሃም ወይ ድማ 
ምሕዝነት) ዝÅሃል፡ ዳርጋ ናይ ኩለን ተቓወምቲ ውድባት ጽላል ዝተራእየሉ መድረኽ 
ነÅረ።7 ምሕዝነትን ƒብ ትሕቲኡ ዝነÅራ ገለ ውድባትን፡ ምስ ኢትዮጵያ ዝነÅረን ጥቡቕ 
ዝምድና፡ ብዙሕ Œስጉማ Ãብ ዘየኽƒለን ምኽንያታት ቀንዲ ምንባሩ Œዝ…ር ይ…ƒል። 
እቲ እዋንíቲ ናይ ዶብ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ዝተጎሃሃረሉ ፈታኒ ግዜ ስለ ዝነÅረ 
(1998ñ2000)፡ ብኡ መንጽር፡ እቲ ƒብ ኢትዮጵያ ዝነÅረን ጽግዕተæነት፡ Ãብ ህዝቢ 
ብቐሊሉ ተቐባልነት ንŸይረŸባ ዓንቂጹ ዝሓዘን …ቢድ መዋጥር ነÅረ። Ãብ ታሪኽ 
ፖለቲÃውያን ውድባት ፍልይ ብዝÅለ፡ ƒብዚ መድረኽíዚ Ãብ ዝተራእየ Ãልእ ቀንዲ 
ምዕብልናታት፡ ምቕልቃል ናይ ብሕቲ መርÅባት ሓÅሬታíዩ። ƒብ 1997 ዝጀመረት 
ƒዝማሪኖ.œም፡ …ምኡ ëውን ƒብ 2000 ዝሰዓÅታ ዓዋተ.œም፡ Ãብተን ብቐዳምነት 
ዝጥቀሳ ƒብነታትíየን። ƒብ ዝተፈላለየ መድረኽ ዝተጻወተቶ ƒዕናዊ ተራ …ይዘንጋዕÃ፡ 
ህላወƒ ƒብ 1996 …ም ዝጅምር እትገልጽ መስ…ረም.µት ëውን ንባዕላ Ãብተን 
ብቐዳምነት ዝጥቀሳ መረÅባት ሓÅሬታíያ። 
 

2.2. Ãልƒይ ዓሰርተ ዓመታት ñ Ãብ 2001 Œሳብ 2011 
 
እዚ መድረኽíዚ፡ ድሕሪ ወግዓዊ ምዝዛም ñ ብግብሪ ግን ዘይተፈትሐ ñ ኩናት 
ኤርትራን ኢትዮጵያን (1998ñ2000) ዝተƒትወ መድረኽ ብምንባሩ፡ እቲ ኩናት ዝወለዶ 
…ቢድ ፖለቲÃዊ ቅልውላው ƒብ ውሽጢ ስርዓት ህግደፍ ዝተጋህደሉ መድረኽ ነÅረ። 
ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ጸገንቲ ዝተቐልቀልሉ፣ ƒብ ልዕሊኦም ብፕረዚደንት ኢሰያስ 
ƒፍወርቕን መሻርኽቱን ዝተወስደ ጨÃን ስጉምቲ ëውን ዝተራእየሉ መድረኽ ምስ 
ምንባሩ፡ ነዚ ተŸቲሉ፡ ገለ Ãብ ጉጅለ 15 ëውን ናብ ስደት ዘምርሕሉ እዋን ነÅረ። 
ደንÅ ተቓውሞ ንመጀመርታ ግዜ ቀጥታዊ ድሕረ-ባይታ ህግደፍ ዘለዎም ገዳይም 
ባእታታት ŒጽንÅርዎ ዝጀመረሉ መድረኽíዩ። ƒብíዚ መደረኽíዚ ዝተራእየ፡ …ም ነጥÅ-
መቐይሮ Œግለጽ ዝኽእል ሓደ ታሪ‹ዊ ፍጻመ ድማ፡ ምምስራት ሰልፊ ዲሞŒራሲ 
ኤርትራ (ሰዲኤ) ƒብ 2003 እዩ። ብውሑዱ፡ Œልተ ገዳይም ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር፡ 
መስፍን ሓጎስን ƒድሓኖም ገብረማርያምን ዝር…ብዎ ውድብ ነÅረ። ነቲ Œሳብ ሽዑ 
ብገዳይም ተጋደልቲ ጀብሃ ተዓብሊሉ ዝነÅረ ደንÅ ተቓውሞ ኤርትራ ሓድሽ ቀመም 
ወሰŸሉ። ብኡ መጠን ëውን ƒብ ደንÅ ተቓውሞ ውሱን ናይ ተስፋ ጩራ …Åርሁ 
Œኢሉ µሩ። 
 
ተስፋ ዝነÅሮ ምጉልዕላዕ Åርጌሳውያን ማሕÅራትን ëውን ተራእዩíዩ ƒብ'ዚ መድረኽíዚ። 
ƒብ ኤውሮጳን ƒብ ƒመሪÃን ብብዝሒ ሓደስቲ Åርጌሳውያን ማሕÅራት ተመስረታ። 

                                                
6  …ም ƒብነት፡ ƒባላት ሰውራዊ ባይቶ ዝነÅሩ ወልደየሱስ ዓማርን ንጉሰ ጸጋይን ምጥቃስ ይ…ƒል። 
7 ማእ…ላይ ቤት ጽሕፈት ኤምዲሰመ 2008 ር¡።  
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ንዝተወሰነ እዋን ጽቡቕ ስም ረኺቡ Ãብ ዝነÅረ ገለ ተÅግሶታት፡ መርÅብ Åርጌሳውያን 
ማሕÅራት ƒብ ኤውርጳ ምጥቃስ ይ…ƒል። Ãብ 2003 Œሳብ 2004 ƒብ ዝነÅረ እዋን፡ 
ƒብ ግዚኡ ƒዝዩ ፍሉጥን ዝናውን ዝነÅረ፡ እንœን ፈላምን ናይ መንእሰያት ምንቅስቓስ 
ƒብ ደቡብ ƒፍሪቃ ተመስረተ። Œሳብ ሕጂ ëውን ብዝተወሰነ ዓቐን ዝነጥፍ ዘሎ፡ እቲ 
ማሕÅር ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንዲሞŒራስን ሰብƒዊ መሰላትን (ኤምዲሰመ) œይኑ፡ ናይ 
ሻዕብያ ይ⁄ን ናይ ጀብሃ ድሕረ-ባይታ ወይ ፖለቲÃዊ ላቔባ ብዘይብሎም መንእሰያት 
ዝተመስረተ ነÅረ። 
 
ማዕረ ምምስራት ሓደስቲ ውድባት፣ ምንቅስቓሳትን ማሕÅራትን፡ እዚ መድረኽíዚ 
ምድ‹ም ምሕዝነት ëውን ƒ¡ንጊዱ። ሓጎጽጎጽ ድሕሪ ዝÅዝሖ ƒÃይዳ፡ ምሕዝነት ምሉእ 
ብምሉእ ፈሪሱ ƒብ መጀመርታ 2005 ብሓድሽ ጽላል ተተ…እ ñ ብኤርትራዊ 
ዲሞŒራስያዊ Àዳን (ኤዲÀ ወይ ድማ Àዳን)። ምምስራት Àዳን ብገለ መልŒዑ …ም 
እወታዊ ምዕባለ Œግለጽ ዝኽእልí‘ እንተነÅረ፡ እዚ Ãብ 2001 Œሳብ 2011 ዝነÅረ ናይ 
10 ዓመት ግዜ፡ ƒብ ታሪኽ ደንÅ ተቓውሞ እቲ ዝŸፍ¡ ምግምማንዕን ምፍር‹ሽን 
ዝተጋህደሉ ሕሱም እዋን ነÅረ። ዝÅዝሕ ƒብ ስደት ዝር…ብ ህዝቢ ድማ ƒብíዚ 
መድረኽíዚ ብዝተራእየ ዘሕዝን ሓድ-ሕዳዊ ቁርስቁሳት Åርጊጉ፡ ጸግዑ ሒዙ ተዓዛቢ 
ŒŸውን ተገደደ። ብ‹ልእ ƒዘራርባ፡ እቲ ብልምዲ፡ ìዘጽቀጠ ƒብዝሓ ህዝቢ (silent 
majority)î ዝÅሃል ዝዓÅየ ግማዕ ናይ ድያስፖራዊት ኤርትራ (Eritrean Diaspora) ƒብíዚ 
መደረኽíዚ ተፈጥረ።    
 
ƒብíዚ መድረኽíዚ Ãብ ዝተጋህዱ Œሳራታት፡ ብትዕዝብተይ እቲ ዝŸፍ¡ ዝብሎ 
ምፍራስ ሰውራዊ ባይቶíዩ። ምስ ምሕዝነትን Àዳንን ብዝተƒሳሰረ ጸገማት፡ Ãብ 2002 
Œሳብ 2004 ƒብ ዝነÅረ ግዜ፡ ሰውራዊ ባይቶ ንባዕሉ ብŸቢድ ተሓቑነ። ብሰንÀíቲ 
ዘጋጠሞ ረማሲ ውሽጣዊ ቅልውላው፡ ብዘሕዝን ኩነታት ነÅረያ-ነÅረ œይኑ ƒብ ሰነ 
2004 ƒብ Œልተ ተገምዐ። ዕድልና ሻሕŒር Œብሎ፡ እቲ ምፍንጫል ƒብኡ ƒየብቅዐን። 
ተወሳኺ ዝርዝራቱ ንግዚኡ ን‹ልእ ግዜ ገዲፈ፡ ብተረድኦይ፡ Œሳብ'ቲ እዋንíቲ ƒብ 
ዝነÅረ ናይ ቃልሲ …ይዲ፡ ሰውራዊ ባይቶ እቲ ዝተርንዐን ተስፋ ዝተግብረሉን ውድብ 
ምንባሩ ግን እመዝን። ምስ ኩሉ ሕጽረታቱ፡ ሰውራዊ ባይቶ ብርግጽ ƒብ ግዜኡ 
ትጽቢት ብዙሓት ዝተነብረሉ፡ ተስፋ ድማ ዝነÅሮ መሪሕ ውድብ ነÅረ። ብሰሪ ምፍራስ 
ሰውራዊ ባይቶ ƒብ ደንÅ ተቓውሞ ኤርትራ ዝƒተወ ሰለሎ Œሳብ ሕጂ ƒይወጸን። 
ድሒረ ƒብ ሓፈሻዊ ድኽመታት ደንÅ ተቓውሞ …ም ዝገልጾ፡ ሓደ ƒገዳሲ Œፋል 
ናይíቲ ጸገም፡ …ይማዕÅለ ዝጸንሐ ናይ ƒፈታትሓ ግርጭት ዓቕምታት ምንባሩ Œመዝን 
እኽእል። ምትእታታው ናይ ደገ ሓይልታት ëውን ቦታ ƒይነÅሮን ŒÅሃል ዝ…ƒል 
ƒይœነን። ን⁄ሉ ምዝርዛር ግን ንግዚኡ …ጸገም ም‰ኑ ምዝÃር የድሊ (ምስ ድሩትነት 
ናይíዚ ጽሑፍíዚ)። 
 
እዚ ተገሊጹ ዘሎ ናይ ግዜ መቓን'ዚ መንእሰያት Ãብ ኤርትራ ብብዝሒ Œስደዱ 
ዝጀመረሉ ግዜí‘ እንተነÅረ፡ ናይ መንእሰያት ውዳÅ ግን ƒብíቲ ዳሕረዋይ ዓመታትíዩ 
ብዝሰፍሐ መገዲ Œገሃድ ጀሚሩ። እቲ ዝር¡ ዝÅሃል ንጥፈታቱ ድማ ƒብíቲ ስዒቡ 
ዝመጽእ ሳልሳይ ናይ 10 ዓመት መቓንíዩ Œገሃድ ጀሚሩ። ስዒቡ Œግለጽíዩ። 
 

2.3. ሳልሳይ ዓሰርተ ዓመታት ñ Ãብ 2011 Œሳብ ሕጂ (2019) 
 
ብመንጽር ናይíቲ ƒብ መእተዊ ናይíዚ ጽሑፍ'ዚ ተገሊጹ ዘሎ ƒምር ìŒሪቲÃል 
ጃንŒቸርስî Œር¡ እን…ሎ፡…ም ƒገዳሲ ታሪ‹ዊ ፍጻመ ጌርÃ Œር¡ ዝኽእልን ሓደ Ãብ 
ዝዓÅዩ ናይíዚ መድረኽíዚ ፍጻመታትን፡ እቲ ƒብ ƒዋሳ፡ ኢትዮጵያ፡ ƒብ 2012 
ዝተጋብ¡ ብብዝሑን ዓይነቱን ዝሰፍሐ ናይ ደንÅ ተቓውሞ ጉባኤíዩ። ኤርትራዊ ሃገራዊ 
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ባይቶ ንዲሞŒራስያዊ ለውጢ (ኤሃባዲለ) ዝተመስረተሉ ተሞŒሮ œይኑ፡ ìመንግስቲ ƒብ 
ስደትî ወይ ድማ ፓርላማ ƒብ ስደት ዝብል ሓሳብ ሒዙ ዝወጸ ዋዕላíዩ። …ምíቲ 
ትጽቢት ዝተገÅረሉ ግን ንሱ ëውን ብዙሕ ƒየድመዐን። ƒዋድቕኡ ƒዋድቓ ፈረስ œይኑ 
ተሪፉ። 
 
እዚ መድረኽíዚ Ãብ ዝልለየሉ Ãልእ ቀንዲ ጠባያት፡ ንጡፍ ውዳÅን ምቕልቃልን 
ሓደስቲ ናይ መንእሰያት ማሕÅራት ዝተጋህደሉ መድረኽ ም‰ኑíዩ። ሓደ Ãብíዚ 
ምዕባለታትíዚ ƒብ 2012 ƒብ ደብረ-ዘይት (ኢትዮጵያ) ዝተ‹የደ ዋዕላ መንእሰያት 
ዝወለዶ፡ ሓድሽ ናይ መንእሰያት ምንቅስቓíዩ። ንሱíውን ድሒሩ፡ ብናይ ገዛእ-ርእሱ 
ውሽጣዊ ቅልውላው ተሮኽሚሹ ዝተረፈ ŒÅሃል ዝኽእል ማሕÅርí‘ እንተflነ፡ ƒብíቲ 
ምጅማሩ ብተዘማዲ ዝሓሸ ናይ ውዳÅ ቅርጺ፡ ብተረድኦይ ëውን ዝሰፍሐ ናይ ƒባልነት 
ቁጽሪ ዝነÅሮ፡ ትርኑዕ ናይ መንእሰያት ምንቅስቓስ œይኑíዩ ፈሊሙ። ƒብíቲ ፈለማ፡ 
ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንድሕነት ሃገር (ስኤመድሃ) ብዝብል ስም ጀሚሩ፡ 
ደሓር ስሙ ቀይሩ፡ Ãብíቲ ዝተÅገሰሉ ናህሪ ƒዝዩ ብዝደŸመ ƒሳጉማ ሰለይ ድሕሪ 
ምባል፡ ሕጂ ቅርጹን መልŒዑን Œልለየሉ ƒብ ዘይŒእል ደረጃ Åጺሑ ይር…ብ። 
 
ዝÅዝሐ ንጥፈታቱ Ãብ ናይ ፈይስቡŒ ጎስጓስ ዘይሓልፍ፡ Ãልእ ናይ መንእሰያት 
ተÅግሶታት …ም ዝነÅረን ዘሎ ëውን ዝሰሓት ƒይœነን። ሓደ …ም ƒብነት ዝጥቀስ፡ 
ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ (ስኤመለ) ዝÅሃል œይኑ፡ ንሱ ëውን ናቱ 
ውሽጣዊ ቅልውላዉ ዝረመሶ ማሕÅር œይኑíዩ ተሪፉ። ƒብ ዝሓለፈ ሸሞንተ Œሳብ 
ትሽዓተ ዓመታት ብዙሓት ናይ መንእሰያት ማሕÅራትን ምንቅስቓሳትን ብብዙሕ 
ኩርናዓት ዓለም ተራእዩíዩ። ቅድሚ ሕጂ ኤርትራውያን ብብዝሒ ይስደድሉ ƒብ ዘይነÅሩ 
ሃገራት፡ ƒብ …ም Åዓል እስራኤል …ይተረፈ ንጡፍ ናይ መንእሰያት ማሕÅራት 
Œምስረትን Œፈርስን ተራእዩ። መብዛሕቱ ዝልለየሉ ጠባያት፡ ተመስሪትÃ ብዙሕ 
…ይጸናሕÃ ምግምማዕ ም‰ኑ ነቲ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ƒሰÃፊ ይገብሮ። 
 
Åቲ ተስፋ ዝህብ ወገኑ፡ እዚ ገና ዘይተወድ¡ ዘሎ ሳልሳይ ናይ 10 ዓመት መድረኽ፡ 
መጠነ-ሰፊሕ ተሳትፎ መሰረታት (grassroots) ዝተመስ…ረሉ፡ ናይ ሰነ 2015 ሰላማዊ ሰልፊ 
ጀµቫ ዝተጋህደሉ ግዜíዩ። ምስ ምቛም መርማሪት œምሽን ሕቡራት ሃገራት ƒብ ጉዳይ 
ሰብƒዊ መሰላት ኤርትራ፡ ƒብ ደንÅ ተቓውሞ ተራእዩ ዘይፈልጥ ŒÅሃል ዝኽእል 
ምንቕቓሕ ተጋሂዱ። እታ መርማሪት œምሽን ቀዳማይ ጸብጻብ ስራሓ ƒብ ዘቕረÅትሉ 
ƒብ ሰነ 2015 ድማ፡ ብተÅግሶ መሰረታት ናይ ደንÅ ተቓውሞ፡ ተራእዩ ዘይፈልጥ 
ቁጽሪ ህዝቢ ዝተሳተፎ ሰላማዊ ሰልፊ ƒብ ጀµቫ Œውድብ Åቒዑ። ƒብ ሰነ 2016 ëውን 
Ãብኡ ብዝሓየለ መንገዲ ተደጊሙ። ብመንጽር ስዒቡ Œስራሕ ዝግብኦ ዝነÅረ ዕማማት 
ድኽመት ምንባሩ ርዱእ œይኑ፡ እቲ ተሞŒሮ ግን ዘይንዓቕ ምብርባር ፈጢሩ ሓሊፉ።8 
 
ƒብ'ዚ ተገሊጹ ዘሎ ሳልሳይ ናይ ግዜ መቓን Ãብ ዝተጋህዱ Ãልኦት ውዳÅታት፡ 
ምንቅስቓስ ƒግƒዝያን …ምኡ ëውን ምንቅስቓስ ብሩህ መጻኢ Œልተ Œዝንግዑ ዘይŒእሉ 
ፍሉጣት ምንቅስቓሳት እዮም። ƒÃታዒ ዝflነ ፖለቲÃዊ ƒጀንዳታቶም ብዘየገድስ፡ ƒÃል 
ናይíቲ ዝŸይድ ዘሎ ፖለቲÃዊ መስርሕ ናይ ኤርትራ ም‰ኖም ግን ዘ…ሓድ ƒይœነን። 
ግዜን ኩነታትን ብዝፈቕዶ፡ ልŒዕ …ምተን Ãልኦት ውድባትን ማሕÅራትን ዝተዳቐቐ 
መጽናዕትን ምርምርን ŒግÅረሎም የድሊ ñ ብውሑዱ ንታሪ‹ዊ መወ…ሲ። ብውልቀ-
ደረጃ፡ እዚ መድረኽíዚ ብŸም ዓÅል ዓሊ ሳልምን ዮሴፍ ገብረሂወትን ዝተÅሃሉ 
ጸለውቲ ጸሓፍቲ (እንተ ንጽቡቕ እንተ ንሕማቕ) ዝጸሓፍ ዝነÅረ ጽሑፋት፡ ንብዙሕ ሰብ 
ጫው-ጫው ዘÅለሉ መድረኽ ነÅረ። 
                                                
8  ንተወሳኺ ዝርዝር፡ ጸብጻብ ƒዳላዊት ሽማግለ ሰላማዊ ሰልፊ ጀµቫ 2015፡ …ምኡ ëውን Mekonnen 
2016 ር¡። 
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ቀዳማይ ንድፊ ናይíዚ ጽሑፍíዚ Œዳሎ ƒብ ዝጀመረሉ እዋን (…ባቢ ግንቦተ-ሰነ 2018) 
ዝተŸስተ፡ ንደንÅ ተቓውሞ መሃነኑ ዘጥፈƒሉ፡ ብነጥÅ-መቐይሮ ዝግለጽ ምዕብልና፡ Ãብ 
መጀመርታ ወርሒ ሰነ 2018 ጀሚሩ ዝተጋህደ Œስተት ëውን ƒሎ። እቲ ጉዳይ፡ ƒብ 
ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጀመረ ሓድሽ ናይ ዕርቂ መስርሕ ዝምል…ት œይኑ፡ ƒብቲ 
መጀመርታ ƒዋርሕ Œትƒምኖ ብዘጸግም ናህሪ ŒሕንÅብ ዝጀመር …ይዲ ነÅረ። ምስíዚ 
መስርሕíዚ ተተሓሒዙ ዝመጸ ሓደ ƒገዳሲ ምዕብልና ƒሎ። እቲ ዝŸይድ ዘሎ ናይ ዕርቂ 
መስርሕ፡ ንኤርትራ ብዝርኢ መዳያቱ ብዙሕ ሃጓፋት ዘለዎ ምስ ም‰ኑ፡ ƒብ ብዙሓት 
ኤርትራውያን (እንœላይ ዕሉላት ደገፍቲ ህግደፍ ዝነÅሩ …የተረፈ) …ቢድ ሻቕሎት ፈጢሩ 
ይር…ብ። እቲ ቀንዲ ሻቕሎት፡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ƒፍወርቅን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር 
ኢትዮጵያ ƒብይ ƒሕመድን፡ ብውሽጢ-ውሽጢ ንሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ ƒብ ሓደጋ 
ዘእቱ ውዕላት ድሮ ተሰማሚዖም ƒለዉ ወይ ëውን ይሰማምዑ ƒለዉ ዝብል ጥርጣረ 
(ግምት) ዘንቀሎ ስግƒት እዩ። Åዚ ስምዒትíዚ ፈŸም እንዳÅለ ዝጀመረ ዘይዕግÅት ƒብ 
Œፍላ ለÃቲት 2019 ሓደ ሓድሽን ቀልጢፉ ዝተላብዐን፡ ብ ìይƒŒልî ዝፍለጥ ህዝባዊ 
ምንቅስቓስ ወሊዱ።  
 
ìምንቅስቓስ ይ…ƒልî ወይ ናይ ይƒልŒ ጎስጓስ Ãብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተሞŒሮታት 
ፍልይ ዝÅለíዩ። ፍሉይ ዝገብሮ ረቛሒታት ……ም ውልቃዊ ትዕዝብታት Œፈላለ 
ዝኽእልí‘ እንተflነ፡ ንግዚኡ ግን እዚ ዝስዕብ ƒፈናዊ ነጥብታት Œግለጽ ይ…ƒል። 
ቀዳማይ፡ ምሉእ ብምሉእ ብማሕÅራዊ መራŸቢታት (ብቐንዱ ብፈስይቡŒ) ዝግÅር 
ጎስጓስ ም‰ኑ፡ ብኡ መጠን ድማ ብƒሃዛውን ዓይነታውን መለŒዕታት ናይ ተሳተፍቱ 
ብዙሕነትን ነጸብራቓዊ ትርኢትን ፍልይ ዝÅለ ም‰ኑ፤ Ãልƒይ፡ Ãብ ናይ ቅድሚ ሕጂ 
ፍልይ ብዝብለ መገዲ Ãብ ውሽጢ ኤርትራ …ይተረፈ ተሳተፍቲ ዝተጸንÅርዎ፡ ብናህሪ 
ëውን እንዳሰፍሐ ዝŸይድ ዘሎ ም‰ኑ ምጥቃስ ይ…ƒል። እዚ ጽሑፍ ይዛዘም ƒብ 
ዘለወሉ እዋን (መፋርቕ ምያዝያ 2019)፡ ምንቅስቓስ ይ…ƒል ናይ መወዳእታ ƒንፈቱ 
…መይ ŒŸውን …ም ዝኽእል ምግማቱ ቁሩብ …ጸግም ዝኽእልí‘ እንተflነ፡ ምስ Ãልእ 
ƒብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ƒዋርሕ ƒቢሉ ዝተጋህደ ምዕብልናታት ƒዛሚዳ Œር¡ እን…ሎ ግን 
ንውድቀት ስርዓት ህግደፍ Ãብ ዘቀላጥፉ ቀንዲ ባእታታት œይኑ ይቕጽል …ም ዘሎ 
ርእሰ-ግሉጽ እንዳflነ ይŸይድ ƒሎ። ታሪ‹ዊ ሰረቱ ግን፡ Ãብíቲ ናብ 1991 ዝምጠጥ 
ታሪኽ ደንÅ ተቓውሞ ናይ ድሕረ-ናጽነታዊት ኤርትራ፡ Ãብኡ ነጺልÃ ዝር¡ ƒይœነን።  
 
ምስíዚ ብናህሪ ዝሕንÅብ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ተƒሳሲሩ Œር¡ ዝግብኦ፡ ገለ-ገለ 
ተወሳኺ ነጥብታት፡ ƒብíቲ ስዒቡ ዝቐርብ ንዓወታት፣ ድኽመታትን ተኽእሎታትን ደንÅ 
ተቓውሞ ዝፍትሽ ንኡስ-Œፋል Œምለሶíየ። ቅድሚ ናብኡ ምስጋረይ ግን እዛ ትስዕብ 
ሓጻር ትዕዝብት …ቐምጥ። ƒብ ሞንጎíዚ ኩሉ ገሊጸዮ ዘለ⁄ ምዕባለታት፡ ƒብ ውሽጢ 
ኤርትራ ዝተŸስተ፡ ነቲ ብደገ (ብድያስፖራ) ዝÃየድ ገለ-ገለ ንጥፈታት ድማ ብገለ 
መልŒዑ ዝጸሉ ƒገደስቲ ተረኽቦታት ምንባሩ ፍሉጥ œይኑ፡ እዚ ዝÅሃል ዘሎ 
ምዕባለታት ግን ነብሱ ብዝኽƒለ ፍሉይ ትንተናዊ መቓን (analytical framework) Œር¡ 
ስለ ዝግባእ፡ ƒብíዚ ጽሑፍíዚ ብዕምቆት ŒዛረÅሉ ƒይመረጽኩን።  

3. ዓወታት፣ ድኽመታትን ተኽእሎታትን ደንÅ ተቓውሞ 
 
ዝflነ ናይ ቃልሲ መስርሕ፡ ምላእ ብምላእ ህብርምና ወይ ድማ ምላእ ብምላእ ስንፍና 
ጥራይ ዝመመለይኡ ŒŸውን ƒይŒእልን። ደረጃታት ደƒ ይፈላለ ይŸውን እምÅር፡ 
ዓወታትን ድኽመታትን Œህሉ ግድንíዩ። ብኡ መጠን ዘይተመዝመዘ ተኽእሎታት ëውን 
Œህሉ ይኽእል። ነዚ ሰለስተ ነጥብታት ƒብíዚ ዝስዕብ ሕቡጠ-ጽሑፋትን ጭንፉር ንኡስ-
Œፋላትን ነጻጺለ …ብርሆ Œፍትንíየ። 



 
 
 

9 

3.1. ዓወታት 
 
ደንÅ ተቓውሞ ኤርትራ፡ ምስ ኩሉ ሕጽረታቱ፡ Œ…ሓድ ዘይግብኦ Œውንነት ዝሓቖፈ፡ 
ሓደ Ãብ መሰረታውያን ምዕራፋት ታሪኽ ኤርትራíዩ። ብዙሓት ሕጂ ብዕድመ ዝደፍኡ 
ሃገራውያን፡ ንልዕሊ 40 ዓመታት ሃገሮም …ይረƒዩ፡ መሪር ተሞŒሮ ሓሊፎም ዝቐጸልዎ 
ናይ ፍትሒ ሕቶ ዝውŒል፡ ዝወስዶ ግዜ ብዘየገድስ ድማ፡ ፈŸም እንዳÅለ ዝቕጽል 
ዘሎ ናይ ወለዶታት ቃልሲíዩ። እቶም ነባራት ዝÅሃሉ ተቓለስቲ፡ ናይ ጀብሃ ድሕረ-
ባይታ ዘለዎም ገዳይም ተጋደልቲ œይኖም፡ ዝሓለፍዎ መስገደላት ሰጊሮም እቲ ቃልሲ 
ƒብíዚ ሕጂ Åጺሕዎ ዘሎ ብርÀ …ብጽሕዎ ዝŸƒሉ ም‰ኖም ንባዕሉ ƒነƒኢስÃ Œር¡ 
ዘይግብኦ ናይíቲ ቃልሲ ቀንዲ መባ⁄ዕቲíዩ። ብርግጽ፡ ብውልቅን ብሓባርን ዝኽፈል 
ብዙሕ መስዋእታት …ፊሎም፡ ነቲ ቃልሲ ƒብíዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ŒÅጽሕ ዝገÅሩ 
ባእታት፡ እቲ ጓህሪ …ም ዘይጠፍእ ምግባሮም፡ ƒነ …ም ሓደ መጠነº ዓወት ይሓስቦ። 
ን⁄ሉ ነገራት ረጥሪጥÃዮ ሮፋዕ ምባል …ም ተኽእሎ ን⁄ሉ ሰብ Œፉት እን…ሎ፡ 
ሓላፍነት ብዝስምዖ መንፈስ ናይ ፍትሒ ሕቶ ቦኺሩ …ም ዘይሓድር ዝገÅሩ ተቓለስቲ 
ƒብ ደንÅ ተቓውሞ Œህልዉ ምኽƒሎም፡ እዚ …ም ሓደ ብልጫ Œርእ ዝኽእል 
ይመስለኒ።  
 
ƒብ ስነዳ ግህሰት ሰብƒዊ መሰላት፣ ምሕላውን ምጥባቕን መሰል ኤርትራውያን 
ስደተºታን ሓተትቲ ዑቕባን Ãልእ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ëውን ብዙሕ ዝተዓመን 
ዝተሰላሰለን ስራሓት …ም ዘሎ ምስ እንዝŒር፡ ብርግጽ እቲ ተሞŒሮ ኩሉ ብላሽ …ም 
ዘይነÅረ ዘረድእ መወ…ስታት …ም ዘሎ ብሩህ ŒŸውን ይኽእል። …ምíዚ ዝጥቀስ ዘሎ 
ዓይነት ስራሓት፡ መብዛሕትኡ ብÅርጌሳውያን ማሕÅራት ደƒ ëምÅር ብፖለቲÃውያን 
ውድባት ዘይዕመም ŒŸውን ዝኽእልí‘ እንተflነ፡ እተን ƒብ …ምኡ ዝነጥፋ ማሕÅራት 
ƒብíቲ ዝዓÅየ ናይ ኤርትራ ናይ ፍትሒ ሕቶ ëውን ንጡፍ ተሳታፍነት ዘለወን ምስ 
ም‰ነን፡ ኩሉ ንጥፈታት ƒብíቲ ናይ ደንÅ ተቓውሞ ዝብል ሓፈሻዊ ƒረዳድƒ 
ዝሕቆፍíዩ። ብፍላይ ንሰብƒዊ መሰላት ƒብ ዝርኢ ጉዳያት ዝተ‹የደ ብዙሕ ዝነƒድ 
ስራሓት …ም ዘሎ ምዝÃር ƒገዳሲ ይŸውን። ƒብíቲ ሳልሳይ ናይ ግዜ መቓን (Ãብ 
2011 Œሳብ ሎሚ) ዝተራእየ ውዕዉዕ ምስረታ ናይ መንእሰያት ምንቅስቓሳት ëውን …ም 
ሓደ ዓቢ ዓወት Œር¡ ዝኽእል ጉዳይ œይኑ፡ እቲ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ናብ ሓድሽ 
ወለዶ …ም እተሰጋገረ ዘረጋግጽ ተሞŒሮ ëውን እዩ። እቲ ቃልሲ እነሆ፡ ድሕሪ ናጽነት 
ኤርትራ ንዝተወለዱ መንእሰያት (ብዘይ ወግዓዊ ƒጸዋውዓ ìወለዶ ናይ ሕማመይî) 
…ይተረፈ ëውን ƒርÀቡሎም ƒሎ። ብሕጽር ዝÅለ ƒቀራርባ፡ ƒብ ላዕሊ ዝተገልጸ ገለ-
ገለ ነጥብታት …ም እወታዊ መዳያት ናይ ደንÅ ተቓውሞ Œልለ Ãብ ተ‹እለ፡ ቀንዲ 
ድኽመታትí… እንታይ ይመስል? 
 

3.2. ድኽመታት 
  
ናይ ደንÅ ተቓውሞ ዝዓÅየ ድኽመቱ፡ Œሳብ ሕጂ ተƒማንነት ዘለዎ ናይ ሓባር ጽላል 
ፈጢሩ፡ ጻዕርታቱ …ወሃህደሉ ዝኽእል ዘተƒማምን ሃገራዊ ተÅግሶ …ዐውት 
ዘይምኽƒሉíዩ። Œብደት ናይíቲ ƒብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲÃዊ ቅልውላው ፍሉጥ Œነሱ 
ንዑ ዝመጣጠን ናይ ƒወዳድባን ƒቀላልሳን Œእለት ƒጥርዩ፡ ነቲ ኩነታት Åቲ ዝግብኦ 
ዕቱብነት Œሕዞ ዘይምኽƒሉ፡ እቲ ቀንዲ ጸገም ጌርÃ Œውሰድ ይ…ƒል። 
 
ƒብíዚ ናይ ቀረባ ዓመታት ተሞŒሮ ብፍላይ Œር¡ ዝጀመረ ሓደስቲ ተርእዮታት፡ ናይ 
ደንÅ ተቓውሞ ƒድማዕነትን ተƒማንነትን እምÅለ መጠን …ዳኽም ተራእዩíዩ። ንƒብነት፡ 
ƒብíዚ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ናይ ግዜ መቓን ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ መድረኽ (Ãብ 
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2011 Œሳብ ሕጂ ዘሎ ግዜ)፡ ምቕልቃል ፍሉይ ዝሕብሩ ፖለቲÃዊ ምትእኽ‹ባት 
ተጋሂዱíዩ። ገሊኡ ንብዙሕ ሰብ ዘሰንÅደ፡ ንመሰረታዊ Œውንነትን ኤርትራዊ ሃገራውነትን 
ብቕሉዕ ወይ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ዝወቅዕ ፖለቲÃዊ ƒጀንዳታት፣ መርገጽታት፣ ወዘተ ... 
ሒዙ ዝተላዕለ ተÅግሶታት …ም ዘሎ ëውን ƒይዝንጋዕን።  
 
ብፍሉይ Œጥቀስ ዝኽእል፡ ብዙሕ ሰብ ድማ Ãብ ዘሻቐለ ƒብነታት፡ ምስ ምንቅስቓስ 
ƒግƒዝያንን ብሩህ መጻእን ተተሓሒዙ ዝመጸ ምዕብልታታት ይር…ቦ። ገለ Ãብíቲ 
ጸገማት፡ ብቐጥታ ምስ ሓደ ምንቅስቓስ ወይ Ãልእ Œተሓሓዝ ዝኽእል ŒŸውን 
እን…ሎ፡ ገሊኡ ድማ ምስ ገለ Ãብ ንጡፋት ƒባላት ናይíቲ ምንቅስቓስ ዝተሓሓዝ 
ŒŸውን ይኽእል። ዘይሩ-ዘይሩ ግን ነቲ ምንቅቓስ ዝጸሉን ዝምል…ትን œይኑ ይር…ብ። 
ƒብ ገለ Ãብíዚ ምንቅስቓሳትíዚ፡ ውጹእ ናይ ጎነጽ ስነ-ሞጎት ይስÅኽ፡ ƒብ ታሕቲ 
ተገሊጹ …ም ዘሎ። ƒብ Ãልእ ተሞŒሮታት፡ ህዝቢ ኤርትራ …ም ታሪ‹ዊ ውርሻታትን 
ትውፊትን ንዝርእዮ Œብርታቱ ብƒልማማ ዝወቅዕ ርእይታት ዝተጋህደሉ ƒዝዩ ƒሰÃፊ፡ 
ወይ …ƒ ብውሕዱ ፍሉይ ƒቀራርባ ዘለዎ ተርእዮታት ነÅረ። ንƒብነት፡ ንሓደ ህዝቢ፡ 
ƒሐፍሽ ƒቢልÃ ጅግና ወይ ፈራህ ጥራይíዩ Œትብሎ …ም ዘይትኽእል ስነ-ሞጎታዊ ሓቂ 
ም‰ኑ እንዳተፈልጠ፡ ነዚ ሓቂíዚ ዝወቅዕ ስብ…ታት ብደይ-መደይ ይብተን። 
 
ƒብ ዓዳውን ƒውራጃውን ረቛሕታት ተሞርÀስÃ ዝግÅር ምትኽ‹ባት ëውን Ãልእ ናቱ 
ጸገማት ሒዙ ዝገሃድ ዘሎ ምዕብልናታትíዩ። ብመሰል ደረጃ፡ …ባብያዊ፣ ብሄራዊ ወይ 
Ãልእ ƒወዳድባ፡ ƒÃታዒ ዘይŒŸውን ዝኽእልí‘ እንተflነ፡ ƒብ ƒቀራርብኡን ዝግÅረሉ 
ጎስጓሳትን ብዙሕ ጸገማት ƒሎ። ንƒብነት፡ ዝflነ ƒብ ጎነጽ …ይተረፈ ምርኩስ ዝገብር 
ምቅንስቓስ፡ ƒብíዚ ዘለናዮ መዋእል Œረኽቦ ዝኽእል ተሰማዕነት፡ Ãብ ግዚያዊ 
ፖለቲÃዊ ጸብለልትነት ዘይሓልፍ ዝናíዩ። ጎነጽ …ም ናይ ቃልሲ ስትራተጂ ብቕሉዕ 
ዝእውጅ ምንቅስቓስ፡ ብሕጋዊ መዳያት ëውን ዘለዓዕሎ ናይ ተሓታትነት ጉዳይ ƒሎ። 
Ãልእስ ይትረፍ፡ ƒብ ሃገራት ምዕራብ œይንÃ ውጹእ ናይ ጎነጽ ፖለቲÃ Œትሰብኽ፡ 
ብሕጊ ይፍቀድí'ዶ ƒይፍቀድን ዝብል ሕቶ ƒስተብህሎ ዝግÅረሉ ƒይመስልን።  
 
ገለ Ãብíዚ ƒብ ላዕሊ ተገሊጹ ዘሎ ሕማማት፡ ƒተኩሮ ንህሉው ጸገማት ናብ Ãልእ 
ጠምዚዙ ƒብ ናይ ታሪኽ ሓሸውየ ግዜን ሃልŒን …ም ዝጠፍእ ይገብር። ታሪኽ ምፍላጥን 
ምፍታሽን ƒድላዪí‘ እንተflነ፡ ብዋጋ ቅጽÅታዊ ፍታሕ ዘድልዮ ሃገራዊ ጉዳያት ƒብ 
ሕሉፍ ተሸኺልÃ፡ ƒይ ንሎሚ ƒይ ጽባሕ ም‰ን ፋይዳ ƒይህልዎን። ናይ ገሊኦም፡ 
Ãብ ሎምን ጽባሕን ሓÀልÃ ƒብ ትማሊ ምሕባእíዩ ዝመስል ñ Ãብ ናይ ህግደፍ ብዙሕ 
ብዘይፍለ ድ⁄ም ƒተሓሳስባ። ዝflነ-œይኑ፡ ኩሉ እቲ ዝግÅር ዝተፈላለየ ሕብርን ቅርጽን 
ዘለዎ ተÅግሶታት ብሽም ደንÅ ተቓውሞ ስለ ዝጽዋዕ፡ …ምቲ ìለ…መ…î ዝብል ብሂል 
ዝሕብሮ፡ ነቲ መሰረታዊ ናይ ፍትሒ ሕቶታት ƒብ ምጉታትን ምርማስን ዝጻወቶ ዘሎ 
ƒዕናዊ ተራ ƒቃሊልÃ ዝር¡ ƒይœነን። 
 
እዚ ƒብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ትዕዝብታት …ም ዘለዎ œይኑ፡ ሓደ Ãልእ መሰረታውን 
Œዝንጋዕ ዘይግብኦን ሓቂ ëውን ƒሎ። እዚ ዝŸይድ ዘሎ ቃልሲ ƒንጻር ምልÀ፡ ዝዓÅየ 
ጸገሙ ደጀን ዘይብሉ ቃልሲ ም‰ኑíዩ። ነዚ ጸገምíዚ ብዙሕ ሰብ ግቡእ ƒቓልቦ 
ዝገብረሉ ƒይመስለንን። እተን ዝርÃÅን፡ ƒብ ንƒሽቱ ƒጉዶታት ዓሲለን ዝሰርሓ 
ውድባትን ማሕÅራትን …ም ዘለውኦ œይነን፡ ን⁄ሉ ƒንጻር ህግደፍ Œቐንዕ ዝግብኦ ናይ 
ተቓውሞ ንጥፈታት ብሓደ ስሙር መስመርን ƒÃይዳን ƒለይ-መለይ Œብል ዝኽእል፡ 
ፍሉጥ ደጀን ዘለዎ ፖለቲÃ ሓይሊ ግን የለን። ŒህሉíŸ ƒለዎ ድዩ፣ ወይ ይኽእል ድዩ፣ 
ወይ ግብራዊ ድዩ፣ ንዝብል ሕቶታት መልሰይ እወíዩ። ሕጽር ዝÅለ ምኽንያቱ …ምíዚ 
ዝስዕብ ይመስል። ኩሉ ƒሎ ዝÅሃል ሃገራዊ ፖለቲÃዊ ውደባታትን ንጥፈታትን ብምሉኡ 
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ƒብ ሓደ ጽላል ቆሪንÃ …ተስርሖ ዘሎ ጸገም …ቢድ ም‰ኑ ዘይዝንግዖí‘ እንተflንኩ፡ 
…ም ህግደፍ ንዝƒመሰለ ጸላኢ ንምግጣም ግን Ãልእ ƒማራጺ ëውን የለን።  
 
Åዚ ተጠቒሱ ዘሎ መለŒዒ Œርእ እን…ሎ እምÅƒር፡ እቲ መሰረታዊ ጸገም ሕጂ ëውን 
እቲ ዝŸይድ ዘሎ ቃልሲ፡ ፍሉጥ ደጀን ዘይብሉ፡ ብንƒሽቱ ቁንጽልጻል ተÅግሶታት 
ጥራይ ŒŸይድ ዝጸንሐ …ይዲ ም‰ኑíዩ። እቲ ደጀን ዘይምህላዉ ንባዕሉ ምስ ፖለቲÃዊ 
Œውንነት ኤርትራ ተዛሚዱ ዝር¡ ጉዳይíዩ። እዚ ማለት፡ እቲ ቃልሲ Ãብ መÅቆላዊ 
ሃገራዊ ባይታ ርሒቑ ዝግÅር ቃልሲ ም‰ኑ ማለትíዩ። Œንዲ ዝflነ፡ እቲ ምስ መÅቆላዊ 
ሃገራዊ ባይታ ዘለዎ ራሕቂ …ይƒኽሎ፡ ƒብ ድያስፖራ ëውን ናይ ሓድ-ሕድ ርሕቀቱ 
(ƒÃላዊ፣ ርŒባዊ፣ ንጥፈታዊ፣ ትÃላዊ፣ ወዘተ Ö) ŒጸÅሉ ዝኽእል ፍቱን መድሃኒት Œሳብ 
ሕጂ ስለ ዘይረŸÅ፡ ƒብíቲ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ናይ ሰንፈላል ኩነታት ይር…ብ ƒሎ። 
 
ƒብ ህዝቢ ብሓፈሻ፡ ƒብ ገለ ውጥም ኢሎም ዝረƒዩ ìተቓለስቲî ድማ ብፍላይ 
ዝንጸባረቕ ናይ ደረጃ ንቕሓትን ናይ ፖለቲÃዊ ብስለትን ሃጓፋት ëውን ƒÃል ናይíቲ 
ጸገምíዩ። እዚ ብገለ መዳዩ፡ ምስ ሓፈሻዊ ፖለቲÃዊ ባህሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ 
ƒዛሚድÃ Œርእ ዝ…ƒል ይመስለኒ። ህዝቢ ኤርትራ …ም ህዝቢ፡ ƒብ ታሪ⁄፡ 
መንግስታት ብሰላማዊ መገዲ ናብ ስልጣን ደይቦም ብሰላማዊ መገዲ ድማ Œወርዱ 
ዝረƒየሉ ናይ ታሪኽ ዕድል ምስ ዘይንባሩ፣ ስስዕ ናይ ስልጣን ድማ ƒብ ዘÅነ-ህግደፍ 
ብዝŸፍ¡ መልŒዑ ŒትግÅር ይርእዮ ስለ ዘሎ፡ ምስíዚ ተƒሳሲሩ ጸገማት ዘጋድድ 
ረቛሕታት ቀሊል ƒይœነን። እቲ ጸገም፡ ህግደፍ ብደይ-መደይ ዘጋደዶ ምብትታኽ 
ማሕÅራዊ ጸጋታት (social capital) ናይ ህዝቢ ኤርትራ ëውን ዘጠቓልል እዩ። 9 ስዒቡ 
ƒብ ዝቐርብ ንኡስ-ƒርእስቲ ንተኽእሎታት ዝምል…ት ሕጽር ዝÅለ ትዕዝብቲ ድሕሪ 
ምቕማጥ፡ ብድሕሪኡ ንገለ ጠንቅታት ናይቲ ዝር¡ ዘሎ ድኽመታት፡ …ምኡ ëውን 
ተወሰኽቲ ተዛመድቲ ጉዳያት ንምድህሳስ ƒብ 4ይ Œፋል ƒስፊሐ Œምለሶíየ። 
  

3.3. ተኽእሎታት 
 
ደንÅ ተቓውሞ፡ ንዝቃለሰሉ ናይ ፍትሒ ሕቶ ብዝሓጸረ መንገዲ …ዐውተሉ ዝኽእል 
ተኽእሎታት …ም ዘሎ ዘሰሓሕብ ነገርí‘ እንተዘይሃለወ፡ እቲ ሕቶ፡ ƒብ ጥቁው 
ምልላይ ናይíቲ ተኽእሎታት፡ ብዝያዳ ድማ ƒብ …መይነትን ƒ…ሳስባን ናይíቲ 
ተኽእሎታትíዩ ዝዓስል። ተኽእሎታት ብዝምል…ት፡ ሓደ Ãብíቲ ቀንዲ ጸጋታት ƒብ 
ስደት ዝር…ብ ህዝቢ ብƒድማዕነት ጎስጕስÃ Œድለብ ዝኽእል ብልጫታትíዩ። ኤርትራ 
ንውሕ ዝÅለ ናይ ስደት ታሪኽ ዘለዋ ሃገር ምስ ም‰ና፡ ƒብ ደገ (ዲያስፖራ) ዝነብር 
ቁጽሪ ህዝባ ƒቃሊልÃ ዝር¡ ƒይœነን። ብƒሃዛት ብልŒዕ ምትማኑ ዘጸግምí‘ 
እንተመሰለ፡ ƒብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ጥራይ ዝተሰደደ ህዝቢ (ብፍላይ መንእሰይ) 
ቁጽሩ ልዑል ም‰ኑ ዘማትእ ƒይœነን። ብልምዲ ዳርጋ ኩሉ ኤርትራዊ ምስ ሃገሩ ወይ 
ƒብ ሃገሩ ምስ ዝገደፎም መቕርቡ ጥቡቕ ምትእስሳር ሒዙ ይቕጽል። ምስ ሃገሩ ጥቡቕ 
ምትእስሳር ሒዙ ዝቕጽል ብዙሕ ዝቑጽሩ ህዝቢ፡ Œህልዎ ዝኽእል ጽልዋ መቸም 
ተወሳኺ መብርሂ ዘድልዮ ጉዳይ ƒይœነን። Œጻወቶ ዝኽእል ተራ፡ ናይ መወዳእታን 
ወሳንንí‘ እንተዘይœነ፡ ƒዝዩ ƒገዳሲíዩ።  
 
…ምኡ ስለ ዝflነíዩ፡ ንƒብነት ህግደፍ፡ ነዚ ዝÅሃል ዘሎ Œፋል ናይ ህዝቢ ኤርትራ 
…ይ…ስር ƒÅርቲዑ ዝሰርሕ። …ይ…ስር ጥራይ ዘይœነ ድማ፡ Åቲ ì2%î (Œልተ Ãብ 
ሚእቲ) ተባሂሉ ዝፈለጥ ናይ ግብሪ ማሕንቖ ëውን ሾንቂቑ ሒዝዎ ይር…ብ። ደንÅ 
ተቓውሞ ነዚ ዓቢ ሃብቲíዚ ŒŸስÅሉ ዘኽእሎ ጭቡጥ ስራሕ እንታይ ሰሪሑ ኢልÃ 

                                                
9 ነዚ ዳሕረዋይ መዳይ ናይíዚ ጸገም ብዝምል…ት Kibreab 2008 ምውÃስ ይ…ƒል። 
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ምሕታት ግቡእíዩ። እዚ ንግዚኡ Œጥቀስ ዝኽእል ሓደ ተኽእሎ œይኑ፡ ደንÅ ተቓውሞ 
ነቲ ተኽእሎ ብግቡእ ንኽጥቀመሉ ዘኽእልዎ ረቛሕታትí… እንታይíዮም ዝብል ሕቶ 
Œለዓል ግድን ይŸውን። ሓደ Ãብቶም ቀንዲ ረቛሕታት ƒወዳድብ‹ ምጽፋፍ ም‰ኑ 
ዝ…ሓድ ƒይœነን። ነዚ ንባዕሉ ዝተፈላለየ ምኽንያታት Œህልዎ …ም ዝኽእል ብሩህíዩ። 
ደንÅ ተቓውሞ ƒወዳድብኡ ንŸየጽፍፍ ዝዕንቅጽዎ ዘለዉ ጸገማት ብምፍታሽ ነቲ Ãልእ 
ሕቶታት ëውን ምምላስ ይ…ƒልíዩ። 

4. ƒፈናዊ ዳህሳስ ጠንቂ ናይ ድኽመታት 
 
ጠንቂ ድኽመት ናይ ደንÅ ተቓውሞ ……ም ƒረዳድƒ ናይ ዝተፈላለዩ ወገናት Œፈላለ 
ይኽእልíዩ። ን⁄ሉ ጠንቂ ናይ ድ‹ማት ƒብ ምዝርዛር Œህሉ ዝኽእል ሕጽረታት 
…ይዘግናዕኩ፡ ƒብ ውልቃዊ ተሞŒሮይ ምርኩስ ብምግባር ገለ ƒፈናዊ ትዕዝብታት 
…ቐምጥ …ም ዝኽእል እƒምን። Ãብ 2002 ጀሚሩ፡ ዓቐኑ ብዝፈላለየ ደረጃታት፡ ƒብ 
ገለ Ãብ ንጥፈታት ናይ ደንÅ ተቓውሞ ዝጸናሕኩ ውልቀ-ሰብ …ም ም‰ነይ መጠን፡ ገለ 
ሰባት ዝሰማምዕሉ፡ ገለ ድማ ዘይሰማምዕሉ ትዕዝብታት Œህለወኒ ግንድíዩ። 
 

4.1. ሓፈሻዊ ትዕዝብትታት 
 
ሓደ Ãብ ቀንዲ ጠንቂ ድኽመት ደንÅ ተቓውሞ፡ ናይ ምጽውዋር ባህሊ Œ⁄ስኩስ 
ዘይምኽƒሉíዩ። መብዛሕትኦም እቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ናይíቲ መስርሕ (ብውልቅን 
ብእኩብን) ሒዞሞ ዝጎዓዙ ዘለዉ ንƒፈታትሓ ግርጭት ዝምል…ት መሰረታዊ ርድኢት 
ዝንቡዕ ይመስል። ምስ መቓልስታ‹ ንዘጋጥም ዘይምርድዳƒት ንምፍታሕ እትጥቀመሉ 
ሜላ ዝምል…ት ማለትíዩ። ገሊኦም፡ ልŒዕ …ምቲ ምስ ህግደፍ (ወይ ድማ ቀንዲ ìጸላኢî 
ዝብልዎ) ንዘለዎም ጸገማት ƒብ ምፍታሕ ዝጥቀሙሉ ƒገባባት፡ ልŒዕ …ምኡ Œጥቀሙ 
ይርƒዮ ñ ምስ Ãልኦት ተቓለስቲ ƒብ ዝህልዎም ዘይርምርድዳƒት ማለትíዩ። ƒብ 
ርእሲíዚ እ⁄ል ናይ ዝርርብን Œትዕን ግዜ ሂብÃ ነገራት ብግቡእ ስለ ዘይÅስል (ሃታ-ሃታ 
ዝÅዝሖ ስራሕ ጥራሕ ስለ ዝÅዝሐ)፡ ንፍልልያት መሊሱ የጋድዶ። ብዲሞŒራስያዊ 
ƒገባብ፡ ፍልልያትÃ ዓቂብÃ፡ ሓሳባት ብናጻ ናይ ምልውዋጥ ባህሊ ëውን ገና …ምíዚ 
ዝደለ ƒይማዕÅለን ዘሎ። ዓቐኑ ብዝፈላለ መንገዲ ëውን፡ ናይ ህግደፍ ናይ 03 ወረታትን 
ናይ ስም ምጥፋእ ዘመተን ተወሳኺ ጸገማት ይፈጥር። ƒብ ደንÅ ተቓውሞ ነንሕድሕዱ 
ዝግÅር ስም ምጥፋእ፡ ƒማእዘንቲ Œflኑ ዝኽእሉ Œኢላታት ደፊሮም ናብ ህዝቢ 
ንŸይወጹ ይዕንቅጹ Ãብ ዘለዉ …Åድቲ ጸገማት ሓደíዩ። 
 
እዚ ጸገምíዚ ነቲ ናይ ምጽውዋር መንፈስ የላሕልሖ። ብዙሓት ተቓለስቲ፡ ወይ Åቲ 
ልሙድ œይኑ ዘሎ ƒጸዋውዓ ደለይቲ ፍትሒ፡ ምስ …ምኦም ተቓለስቲ ንዘጋጥም ናይ 
ƒረƒእያ ፍልልያት (ግርጭት)፡ ብናይ ጸላእን ፈታውን ዓይኒ ጥራይ ይርእይዎ። Ãባይ 
ዝተፈልየ ርእይቶ ዘለዎ ሰብ፡ ጸላእየይíዩ ናብ ዝብል መደምደታ ዘምርሕ ዓብላሊ 
ƒረዳድƒ ብዙሕ ግዜ ዘጋጥም ጸገም œይኑ ይቕጽል ƒሎ። ብገለ ወገኑ፡ ƒብ ኤርትራ 
ንልዕሊ ሓደ Œፍለ-ዘÅን ዓብሊሉ ዝቕጽል ዘሎ ፖለቲÃዊ ባህሊ፡ ƒብ ዝሓለፈ 27 
ዓመታት ድማ ብህግደፍ ዝተጋደደ ነጻግን ገባትን ፖለቲÃዊ ƒÃይዳ ዘጋደዶ ጸገምíዩ 
ŒÅሃል ይ…ƒል። ዓቕም ትሕዝቶን ስለ ዝሓጽር እምÅር፡ እዚ ጸገምíዚ ደረጃ ንቕሓት 
ብዘÅር⁄ ፍሉያት ናይ ስልጠና ƒገባባት (tailor made training sessions) Œቃለል 
ይኽእል። 
  
ብ‹ልƒይ ደረጃ Œጥቀስ ዝኽእል፡ እቲ ቃልሲ ዝŸደሉ ዘሎ ዓቐን-ናህሪ (pace) 
ዝምል…ት ጉዳይíዩ። ƒብ ስደት ዝግÅር ዘሎ ቃልሲ ብም‰ኑ፡ ብባህሪኡ እቲ ቃልሲ 
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…ቢድ ማሕንቖታት ዘለዎíዩ። ናይ ስደት …ም ም‰ኑ መጠን፡ ደጀኑ እቲ ƒብ ስደት 
(ድያስፖራ) ዝረŒብ ህዝቢ ም‰ኑ ርእሰ-ግሉጽíዩ። ደንÅ ተቓውሞ ƒብíዚ ደጀንíዚ ጽኑዕ 
ዕርዲ Œሃንጽ ƒይ…ƒለን (ብገለ መልŒዑ ƒቐዲሙ ዝተጠቕሰ)። ንፖለቲÃዊ ƒጀንዳታት 
ቀዳምነት ብምሃብ፡ ብውልቅን ብእኩብን ደረጃ Œዓኩኽ ዝግብኦ ናጻ (ብተዛማዲ 
ƒዘራርባ) ማሕÅረ-œማት ƒብ ምህናጽ ደንÅ ተቓውሞ Œዕወት ስለ ዘይ…ƒለ፡ ŒŸስÅሉ 
ንዝግብኦ ጸጋታት ድያስፖራ …ምíቲ ዝግባእ ƒይመዝመዞን። ƒብ ሰንœፍ ƒቃውማ œይኑ 
…ኺዶ ዝደሊ ቃልሲ ድማ ናይ ግድን ሰን…ል…ል ዝÅዝሖ ይŸውን።  
 
ብሳልሳይ ደረጃ Œጥመት ዝኽእል ጸገም፡ ነቶም ƒብ ቃልሲ ዘለዉ ባእታት ዝምል…ትíዩ። 
መብዛሕትኦም ተወፋይነቶም ፍርቀ-ፍርቂ ይŸውን። …ምíቲ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ፡ ናይ 
ስደት ቃልሲ ናይ ገዛእ ርእሱ ባዕላዊ ጸገማት …ም ዘለዎ ርዱእ œይኑ፡ ብዙሓት ƒብ 
ቃልሲ ƒለና ዝብሉ ተዋሳእቲ፡ ƒብ ትርፊ ግዜኦም ዘÅርŒቱ ደƒ ëምÅር ምሉእ ግዜኦም 
ዝስውኡ ውፉያት ƒይœኑን። ምሉእ ጊዜኦም Œውፍዩ ዝደልዩ ሰባት ƒብ ዝር…ቡሉ ግዜ 
ድማ ርኡይ ናይ ዓቕሚ ጸገም ዘለዎም œይኖም ይጸንሑ። ብተሞŒሮን ትምህርትን፡ 
እንተflነ ብኽልቲኡ እንተዘይœነ ድማ ብሓዲኡ፡ ዝግባእ ብቕዓት ዘይብሉ ሰብ፡ ƒብ 
ዝflነ ጉዳይ …ድምዕ …ም ዘይŒል ርዱእ ስለ ዝflነ፡ ƒብ ቃልሲ ƒንጻር ምልÀ ëውን 
…ምኡíዩ። ብ‹ልእ ƒዘራርባ፡ እቶም ብቕዓት ƒለዎም ዝÅሃሉ ምሉእ ጊዜኦም Œውፍዩ 
ዘይŒእሉ œይኖም ይጸንሑ፤ እቶም ምሉእ ግዜኦም Œውፍዩ ዝኽእሉ ድማ መብዛሕቶም 
ብቕዓት ዘይብሎም œይኖም ዝጸንሕሉ እዋናት ውሑድ ƒይœነን። 
 
ብቕዓትን Œእለትን ዘለዎም ውፉያት ብንጥፈት ዘይዋስኡ ም‰ኖም ƒብ ምንቃሕ፣ 
ምስትምሃርን ምምልማልን ተቓለስቲ ëውን ርኡይ ድ‹ማት ይንጸባረቕ። ሎሚ-ሎሚ፡ 
ምስ ሰፊሕ ዝርግሐ ዕድላት ናይ ማሕÅራዊ መራŸብታት (ፈስይቡŒ፣ ዋትስƒፕ፣ ወዘተ 
... ) ዝተፈጠረ ብልጫታትን ሕጽረታትን ëውን ƒብíዚ ዝዝረÅሉ ዘሎ ጉዳይ ቀጥታዊ 
ጽልዋ ƒለዎ። ናይíዚ ምዕብልናታትíዚ እወታዊ ŒÅሃል ዝኽእል መዳያት ዳርጋ Ãብ 
ብዙሕ ተዓዛቢ ዝኽወል ነገር ƒይœነን። ƒብ ዝርግሐን ፍጡን ተባጻሕነትን ሓÅሬታ ዘለዎ 
ብልጫታት …ም ዘለዎ œይኑ፡ ƒብ ሕጽረታቱ ተወሰኽቲ ነጥብታት Œምላእ ይ…ƒል። 
 
እቲ ዝŸፍ¡ ጸገም ናይ ፍኑዉ ƒÃይዳ ማሕÅራዊ መራŸብታት፡ ምእኩል ናይ 
ተጸባጻብነትን ቁጽጽርን ƒገባባት (accountable regulatory framework) Œትገብረሉ 
ዘይ…ƒል ም‰ኑíዩ። እዚ ሃጓፍíዚ፡ ዓንዳርነት ወይ ቀይዲ-Åተኽነት Ãብ ዝግብኦ ንላዕሊ 
…ም ዝስዕርር ጌሩ። ምስíዚ ተƒሳሲሩ ዝመጽእ Ãልእ ጸገም፡ ዋላíቲ ዝምስ…ረሉ ዓቕሚ 
ወይ ብቕዓት ዘይብሉ ሰብ …ይተረፈ፡ ƒብ …Åድቲ ጉዳያትን ዛዕባታትን ëውን 
እንተflነ፡ ሰገጥ …ይÅልÃ ናይ ምምዳር፣ ምስትምሃርን ምትንታንን ዝንባለ …ም ዘማዕብል 
ይገብሮ። ƒብ ገለ ጉዳያት ድማ ሰባት ƒብ ንጡፍ ነገራት ናይ ምሕንÃር መስርሕ 
ተዋፊሮም ይረƒዩ።  
 
ምስ ድኽመት ደንÅ ተቓውሞ ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘይብሉ ŒŸውን ዝኽእልí‘ 
እንተflነ፡ ƒብ ምውዳእ 2015፡ ብሰንÀ ኩናት ሕድ-ሕድ የመን፡ ƒብ ቀርኒ ƒፍሪቃን 
ሃገራት ወሽመጥን ዝተራእየ ቅልጡፍ ጂኦ-ፖለቲÃዊ ለውጢ ëውን፡ ነዚ ዝŸይድ ዘሎ 
ቃልሲ ƒንጻር ምልÀ ብƒሉታ ዝጸሉ ምዕብልናታት ሒዙíዩ ተጋሂዱ። ንህግደፍ፡ …ም 
Ãብ ሰማይ ዝወረደ ማና፡ ርኡይ ፖለቲÃዊ ብልጫታት ƒገኒዕዎ። ነቲ ወትሩ ግዜ ነብሱ 
…ይሰርዐ ዝጸንሕ ደንÅ ተቓውሞ ድማ መሊሱ ƒብ ታ›ላ ሸሚምዎ። ምስíዚ Œሳብ 
ሕጂ ተዘርዚሩ ዘሎ ሓፈሻዊ ትዕዝብታት ዝተሓሓዝ Ãልእ ተወሳኺ ነጥብታት ëውን 
Œህሉ …ም ዝኽእል ƒይዝንጋዕን። ƒብ ውሽጢ ሃገር ምስ ዘለዉ ናይ ለውጢ ሓይልታት 
Œflኑ ዝኽእሉ ባእታታት፡ ዘተƒማምን ርŒብ Œምሰረት ዘይምኽƒሉ፣ ብቑጠባውን 
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ንዋታውን ትሕዝቶ ተርኒዕÃ Œትስስን ዘይምኽƒል፣ ƒብ ሜድያን ተመሳሊ ናይ መራŸቢ 
ƒገባባት ዝር¡ ረማሲ ድ‹ማት፣ ወዘት Œጥቀሱ ይ…ƒሉ። 
 
ƒብíዚ ኩሉ ጫውጫውን ሕምስምስን፡ ተራ ናይíቶም ነገራት …ማእዝኑ ዝኽእሉ 
Œኢላታት ወይ ሰብ ዓቕሚ ሃጢሙ ይር¡። ምህጣም ናይíዚ ዝÅሃል ዘሎ ቀላሲ Œኽውን 
ትጽቢት ዝገÅረሉ ድምጽታት ናቱ ባዕላዊ ጸገማት ëውን …ም ዘለዎ ርዱእ œይኑ፡ 
Œፍለጥ ዝግብኦ Ãልእ ƒገዳሲ ጸገም ëውን ƒሎ። ፍልጠት ናይ ምምስራሕ …ይዲ 
(knowledge production process) ዝምል…ት መሰረታዊ ጉዳይíዩ። ብዛዕባíዚ ጉዳይíዚ 
ምጥን ዝÅለ ƒፍልጦ Œህሉ ሓጋዚ ይመስለኒ። እቲ ፍረ-ነገር ƒብíዚ ዝስዕብ ቃጽዖ 
ዝድህሰስ œይኑ፡ ƒገዳስነቱ ነቲ Ãልƒይ ዕላማ ናይíዚ ጽሑፍíዚ (ƒብ መእተዊ ዝተሓÅረ) 
ዝምል…ት ም‰ኑ ቀስ ኢሉ ŒÅርህíዩ።  

 

4.2. ብኩራት ቀለስቲ ባእታታትን ዝንቡዕ ፍልጠት ናይ ምምስራሕ …ይድን 
 
ƒብíዚ ሳልሳይ መድረኽ ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ ናይ ግዜ መቓን የጋጥም Ãብ ዘሎ ቀንዲ 
ጸገማት ሓደ፡ ገለ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ብዛዕባ ፍልጠት ናይ ምምስራሕ …ይዲ 
ዘለዎም ስንኩፍ ግንዛÅíዩ (ምስ ናይ ምንቃሕን ምስትምሃርን ሓላፍነታት ዝተƒሳሰር ስለ 
ዝflነ)። እቲ ጸገም፡ ዓንዳሪ ƒÃይዳ ብዝባህሪኡ ናይ ማሕÅራዊ መራŸብታት (ሶሻል 
ሜድያ) መሰረታዊ ተርእዮ ዝጋደድ ዘሎ ቅልውላውíዩ። ምስ ኩሉ ብልጭታቱ፡ ሶሻል 
ሜድያ፡ ብፍላይ …ƒ ፈይስቡŒ፡ ንሓንሳብ Ãብ ጥቕሙ ጉድƒቱ እንዳÅዝሐ ይŸይድ 
…ይህሉ ንስ…ፈሉ ግዚያት ውሑድ ƒይœነን።  
 
ትሕዝቶኦም ጥማዕ ፍልጠት ጥራይ Œነሱ፡ Œንዲ እምባ መጠራ ንዝŸውን ርእሰ-ነገራት፡ 
ዕጅብ …ይÅሎም ብጉኑን ኩሊቱን ዝÅጃጅልዎ ሰባት (ብቑጽሪ ውሑዳት ዘይœኑ) Œትርኢ 
ዳርጋ መዓልታዊ ተርእዮ እንዳflነ መጺኡ። ƒዝዩ ውሕድ ሃናጺ ሓሳባት ይውሕዝí‘ 
እንተœነ፡ ዝÅዝሐ ናይ ሶሻል ሜድያ ዕንደራ ሓላፍነት ዝጎድሎ እንœላይ ይŸውን። ገለ-
ገለ ንናይ ደንÅ ተቓውሞ ዝርርባትን Œትዓትን ዓብሊልዎ ዝር¡ ቃናታት፡ ƒብ ዝflነ 
ይ⁄ን ፍሉጥ Œልሰ-ሓሳባዊ መቓን (theoretical framework) Œሕቆፍ ዘይŒእል ርእይቶ 
ወይ ምጉት ዝትሕዝትኡ ሃጓጊ ሃቐነታትíዩ። ዕምሩ ëውን Ãብ ዕምሪ ƒውሊ ወጋሕታ 
ዝነውሕ ƒይœነን። ƒብ ረፋድ Åኒኑ ይጠፍእ። ንሱ ጥራይ ዘይœነ ግን፡ ሰረት ዘይብሉ፡ 
ሰብ ድማ ዘናቑት ስነ-ሓሳብ ውዲት (conspiracy theory) ƒብ ምብታን ëውን ƒዕናዊ 
ተራ ይጻወት። ሽዑ ነገራት ƒብ Œንዲ ƒብ Œዉን ሓቅታት፡ ƒብ ግምታት ጥራይ 
ተሞርÀስÃ ይፍጸም።  
 
Ãብ ስነ-ሓሳብ ውዲትን ዘይጭቡጥ ስግƒታትን ዝብገስ፡ ንሓንሳብ ìጠፋእና-ጠፋእናî 
ዘስምዕ ƒውያት፡ ንብዙሕ ሰብ ƒንፈቱ ንŸየነጽር ዕንቅፋት ይflኖ። Ãብ ውድዓውነት 
ዝረሓቐ፣ ብፍሉጥ Œልሰ-ሓሳባዊ መስመር ዘይምእዘን፣ ስነ-ሞጎታዊ Œትዕን ምጭባጥን 
ዘይቅይዶ፣ እንታይ ደƒ ጥማዕ ፍልጠት ጥራይ ዝሰረቱ፡ ሃላሊ ትንተናታትን መደረታትን 
ƒዝዩ እንዳÅዝሐ ይŸይድ ምህላዉ ƒሰÃፊ ŒŸውን ግድንíዩ። ንƒብነት፡ ƒብ ገለ 
ƒጋጣምታት ëውን Œተናኽፎ …ም ዝፈተንኩ፡ እቲ ሃገር ዝብል ተራ ቃል፡ ናብ 
ፖለቲÃዊ ƒምር ምስ ተቐየረ፡ ብስነ-ፍልጠታዊ ƒቀራርባ ƒየኖት መሰረታውያን መባዕጥቲ 
(ingredients) ሒዙ ነቲ ፖለቲÃዊ ƒምር ናይ ìµሽን-ስተይትî …ም ዘቐውም ዘይፈልጥ 
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ሰብ፡ ƒብ ንሃገራዊ ዲሞŒራስያዊ ምሕደራ ዝምል…ት ደቀቕቲ ጉዳያት ልዕለይ ፈላጥ 
የለን ብዝቓንኡ ዕንደራ ƒባ-flÅራ ይፈጥር።10  
 
ጥማዕ ፍልጠት ጥራይ ሒዝÃ ዝግÅር ምግዓር ጠንቁ ብዙሕí‘ እንተflነ፡ ገለ Ãብቲ 
ብተደጋጋሚ ዝር¡ ጸገም፡ ምድላብ ፍልጠት ንገዛእ-ርእሱ ነብሱ ዝŸƒለ ናይ ምምስራሕ 
…ይዲ ም‰ኑ ዘይምርዳእíዩ። ፍልጠት (Åቲ ዝሰፍሐ ትርጉሙ) …ም ፍጻመ፡ ƒብ ሓደ 
መዓልቲ ዝኽሰት ምትሃታዊ ነገር ƒይœነን። መስርሕíዩ። ፍልጠት ምርኩስ ዝገÅረ መደረን 
ጽሑፍን ድማ Ãብ ሓቂ ስለ ዘይርሕቕ ተቐባልነቱ ልዑል ይŸውን። ምድላብ ፍልጠት፡ 
ትምህርትን ተሞŒሮን ƒሳኒ‹ ዝብጻሕ ነገር œይኑ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ትምህርቲ …ም 
ቀንዲ ምንጪ ፍልጠትíዩ ዝውሰድ። ስሩዕ ትምህርቲ ዘየሰንዮ፡ ƒዝዩ ውሑድን ፍሉይን 
ናይ ፍልጠት ምድላብ ተሞŒሮታት …ም ዘሎ ዘይዝንጋዕ œይኑ፡ እቲ ተሞŒሮታት ግን 
ዳርጋ Ãብ ባሕሪ ብጭልፋíዩ። 
 
ብስነ-ፍልጠታዊ ƒÅሃህላ፡ ምስ ኤፒስተሞሎጅን 11  Ãልእን ዝተሓሓዝ ፍልስፍናዊ 
ትንተናታት ንጎኒ ገዲፍና፡ ሓደ Ãብቲ ፍልጠት ዝድለÅሉ ዝውቱር ƒገባባት …ም ƒብነት 
ምጥቃስ ይ…ƒልíዩ። ƒብ ዓለም፡ …ም ቀንዲ ምንጪ ዝተፈላለየ ፍልጠታት ዝውሰዱ 
ƒምራት (Åብዓውዱ ዝተŸፋፈሉ)፡ ƒብ ነዊሕ ናይ ፍልጠት ምምስራሕ …ይዲ 
ተማጻርዮም ዝወጹ፡ ናይ ምርምር ርŸÅታትíዮም። ዳርጋ ⁄ሉ ፍልጠት ናይ ምምስራሕ 
…ይዲ ብናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ትÃላት (ዩኒቨርሲታት፣ ናይ ምርምር ተቕዋማትን፣ 
ወዘተ) ተማእÀሉ ዝŸይድ œይኑ፡ ሓደ Ãብቲ ፍሉጥ ምምስራሕ ፍልጠት ዝÃየደሉ 
ቀንዲ ƒገባባት ድማ፡ ብውልቀ- ወይ ብጉጅለ-Œኢላታት ዝግÅር ሕትመት ናይ 
መጽናዕታዊ ጽሑፋትíዩ።  
 
ቅርዑው ናይ ሕትመት ጽሑፋትን መስርሕ ምድላብ ፍልጠትን ግን፡ ትም ኢልÃ፡ 
ፊደላት ሰሪዕÃ Œትጽሕፍ ስለ ዝŸƒልÃ ጥራይ፡ ወይ ëውን ስለ ዝተÅረሃÃ ጥራይ 
ሽርጥጥ-ሽርጥጥ ƒቢልÃ ትውድኦ ነገር ƒይœነን። እቲ ልሙድን ዘተƒማምንን ስነ-
ፍልጠታዊ ƒገባብ፡ ብቛንቋ እንግሊዝ፡ peer-review (ገምጋም ብመዛኑ) ዝÅሃል መስርሕ 
ሓሊፉ፡ ጽጹይ ምመያን ተፍትሽን ተጌሩሉ ናብ ሕትመት ብዝÅቅዕ ጽሑፋት ዝድለብ 
ፍልጠትን ዝብጻሕ ጥርዝንíዩ። እቲ መስርሕ፡ ብሕጽር ዝÅለ ƒረዳድƒ፡ ዝflነ ፍልጠት 
…ደንፍዕ ይኽእልíዩ ዝÅሃል ጥቁው መጽናዓቲ፡ ብጸሓፊኡ ተዳልዩ ምስ ተወደ¡፡ 
ብውሑዱ Œልተ Ãልኦት Œኢላታት ይመምይዎíሞ ፍልጠት ናይ ምምስራሕ ፍሉጥ 
መዐቀንታት ዘማል¡íዩ ኢሎም እንተመስÀሮምሉ ጥራይ ይሕተም። …ምኡ እንዳÅለ ድማ 
ናይ ዘመናት ልምድን ƒሰራርሓን œይኑ ƒብ ምሉእ ዓለም ይስርሓሉ። ኩሉ ƒብ 
ፈይስቡŒን Ãልእ ማሕÅራዊ መራŸቢታትን ዝጸሓፍ ጽሑፋት ብŸምዚ Œሓልፍ ይግብኦ 
ምባል Ãብ ግብራውነት ዝረሓቐ ም‰ኑ ርዱእ እ‘ እንተflነ፡ ነቶም ጥማዕ ፍልጠት 
ጥራይ ሒዞም ዘንገርግሩ ግን ቁሩብ መለÅሚ Œflኖም ይኽእል ይŸውን። ƒብ ደንÅ 
ተቓውሞ ዝር¡ ዘሎ ጸገማት፡ ገለ Œፋሉ እዚ ቅልውላውíዚ ዝወለዶ ጸገም ጌርÃ Œር¡ 
ይ…ƒል። ነዚ ጸገማትíዚ ƒብ ፍታሕ፡ ተራ ምሁራትን ምኩራትን ባይታ ዝዘÅጠሉ ግዜíዩ 
እንተተÅሃለ ድማ ምግናን ƒይœነን። ምርምራዊ ጽሑፋት ብመÅቆላዊ ቋንቋታት ዘÅርŒቱ 
ምሁራት ƒለውና Œትብል ዘድፍር ƒይœነን። 
 

                                                
10 ንŸምዚ ዝƒመሰለ ጸገማት፡ ƒብ ናይ ፈይስቡŒ ሓጸርቲ ትዕብታት ëውን Œብርሆ ዝፈተንኩሉ እዋናት 
µሩíዩ። ናይ ዕለት 27 ጕንÅት 2018 ትዕዝብተይ …ም ƒብነት Œጥቀስ ይ…ƒል። ቦታ ንምቑጣብ ተባሂሉ 
እቲ ጽሑፍ ወይ ትዕዝብቲ ƒብíዚ ምድጋሙ ƒድላዪ œይኑ ƒይተረኽÅን። 
11 ኤፒስተሞሎጂ ማለት፡ ብሕጽር ዝÅለ ƒገላልጻ፡ ፍልጠት ማለት እንታይ ማለትíዩ፤ ፍልጠትí… ብŸመይ 
ይር…ብ ዝብል ሕቶታት ዝምርምር ናይ ፍልስፍና ሓደ ንኡስ-ዓውዲ እዩ። 
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Åዚ ዳሕረዋይ፡ ሓፈሻዊ ŒÅሃል ዝኽእል ኩርናዕ-ጠመተ (ተራን ƒÅርŒቶን ምሁራት 
ማለትíዩ) ጥራይ Œርእ እን…ሎ፡ ብቐዳምነት Œጥቀስ Ãብ ዝኽእል ገለ ƒÅርŒቶታት ሓደ 
ናይ ፕሮፌሰር ተስፋጽዮን መድሃµ ም‰ኑ ጠቒስÃ ምሕላፍ ƒገዳሲ ይŸውን። ሎሚ-
ሎሚ፡ ንገዛእ-ርእሱ ìƒብ ናይ ህይወት ድሕሪ-ቐትሪî …ም እትር…ብ ጌሩ ዝገልጻ 
ፕሮፌሰር ተስፋጽዮን፡ 12 ƒብ ቋንቋ ትርግº ምርምራዊ ƒጸሓሕፋ Œተƒታቶ Ãብ ዝገÅሩ 
ƒርÃናት ሓደን ቀንድንíዩ እንተÅልኩ ዘጋነንኩ ƒይመስለንን። ብደረጃ መጽሓፍ፡ ናይ 
ነዊሕ እዋን ƒÅርŒቶ ዝገÅሩ Ãልኦት ጸሓፍቲ (…ም Åዓል ƒለምሰገድ ተስፋይን 
Ãልኦትን) 13  ዝƒመሰሉ Åሃራት ተመራመርቲ …ም ዘለው ዘይ…ሓድ œይኑ፡ ፕሮፌሰር 
ተስፋጽዮን ዝኽተሎ ቅዲ ƒጸሓሕፋ ግን ፍልይ ዝÅለ œይኑ ይረኽቦ። ƒብ ገለ ፖለቲÃዊ 
መርገጽታቱ፣ ዘቐምጦ ትዕብትታት፣ ወይ ዝÅጽሖ መደምደምታት፣ ዘለኒ ዕቃÅታት ƒብ 
ቦትኡ œይኑ፡ ƒብ ቅዲ ƒጸሓሕፍኡ Ãብኡ ዝፍለ ሚዛን ƒለኒ። ንጽሑፋቱ፡ Åቲ ƒብ 
መብዛሕትኡ ስነ-ፍልጠታዊ መጽሄታት (scientific journals) ፍሉጥ ዝflነ ƒገባባት 
ተመሪሑ ይጽሕፎ። ገሊኡ ጽሑፋቱ፡ ƒብ ዓውደ-ዘተ፣ ሓውሲ ƒÃዳምያዊ ርŒባት፣ ወይ 
ናይ ፖለቲÃውያን ውድባት ወግዓዊ ƒ›ባታት ዝወሃብ መደረታትí‘ እንተflነ፡ 14 
ƒቀራርብኡ ግን ናይ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ƒገባብ ዝተŸተለ ብም‰ኑ፡ ብትሕዝቶን 
ƒጸሓሓፋን (እንœላይ ƒርትዖታዊ ጽሬት / editorial quality) ƒብ ስነ-ፍልጠታዊ 
መጽሄታት Ãብ ዝሕተም መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝሰነፍ ƒይœነን። 
 
ብŸምíዚ ƒብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ƒማእዛኒ ŒÅሃል ዝኽእል ƒገባባት ዝፈሪ ፍልጠት ƒዝዩ 
ድሩት ም‰ኑ፡ ደንÅ ተቓውሞ እንዳሓደረ ቁልቁል ƒፉ ዝድፋእ ጽጉም ሃለዋት ሒዙ 
Œቕጽል Ãብ ዝገብርዎ ዘለዉ ጸገማት ሓደ ም‰ኑ እመዝን። እቲ ጸገማት፣ ሕጽረታትን 
ጠንቅታቱን ብŸምዚ ዝƒመሰለ ሓጺርን ቁጡብን ƒቀራርባ …ምíቲ ዝደለ Œድህሰስ 
ዝኽእል …ም ዘይœነ …ይዘንጋዕኩ፡ Œሳብ ሕጂ ƒቐሚጠዮ ዘለ⁄ ትዕዝብታት፡ ንተወሳኺ 
ምርምርን መጽናዕትን ዝደፋፍእ ƒተና Œህልዎ ብምትስፋው ናብ ዛዛሚ ርእይቶታት 
Œሰግር። 

5. መደምደምታ 
 
Œብን ለጠቕን ብዝብል ƒÃይዳ፡ Ãብ ቅድሚ ናጽነት ዝጀመረ ታሪኽ ደንÅ ተቓውሞ 
ኤርትራ፡ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት እንዳሰገረíዩ ዝቕጽል ƒሎ። ብሰንÀ ላህዘዝ ዝብል 
ƒÃይድኡ፡ Ãብ ምስጋና ነቐፌታ ዝÅዝሖ ተሞŒሮ ሒዙíዩ ዝጎዓዝ ዘሎ። ƒብíዚ ሰፊሕ 
መረዳእታ …ም ዘሎ ዘ…ራኽር ƒይœነን። ፍጹም ዝጠቅም ነገር ƒይሰርሐን ኢልÃ፡ ብዘይ 
ዝflነ Œብሪ (Œረዲት) ናብ ጎሓፍ Œትድርብዮ ምፍታን ግን ርትዓዊ ƒይ…ውንን። Ãልእስ 
ይትረፍ፡ እቶም ንልዕሊ 40 ዓመታት ሃገሮም …ይረƒዪ ƒብ ስደት ብምብላይ፡ 
መሰረታዊ ናይ ፍትሒ ሕቶታት …ይቀሃመ ናብíዚ ዘለዎ ደረጃ ëውን እንተflነ ፈŸም 
እንዳÅለ …ም ዝቕጽል ዝገÅሩ ባእታታት፡ ዝግብኦም ሚዛን ƒቐሚጥÃሎም ምሕላፍ 
ታሪ‹ዊ ግድነትíዩ። 
 
ደንÅ ተቓውሞ ŒŸስÅሉ ዝግብኦ፡ ƒብ ቅርዓቱ ዘሎ ጸጋታት ብግቡእ ስለ 
ዘይተጠቕመሉ ዝተŸስረ Œሳራት …ም ዝነÅረን ዘሎ ምንጻር ድማ ሓላፍነታዊ ይŸውን። 

                                                
12 ናይ 2012 ጽሑፉ፡ ገጽ 12 ር¡። 
13  ƒተኩሮይ፡ ብቛንቋ ትግርº ƒብ ዝጸሓፉ መÅቆላውያን ናይ ምርምር ጽሑፋትíዩ (ናይ ትርጉምን 
Ãልእን ስራሓት ገዲፍÃ)። Ãብíቲ ƒብ ምርምራዊ መጽሄታት ዝሕተም ጽሑፋት ዘይሰንፍ ብቕዓት ƒለዎም 
ዝÅሃሉ፡ ብፍላይ ድማ ƒብ ናይ ማሕÅራዊ ስነ-ፍልጠት  (social sciences) ዓውድታት ዘተœሩ ናይ ቋንቋ 
ትግርº ጽሑፋት፡ Œሳብ ሕጂ ብዘለኒ ፍልጠት ƒዝዮም ውሑዳትíዮም። የለውን ናብ ዝብል መደምደምታ 
ዝደፍእíዩ እቲ ተሞŒሮ። 
14 ናይ 2012 ጽሑፉ ሓደ ƒብነትíዩ። 
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Ãብíዚ ትርር ብዝብለ ƒዘራርባ ëውን፡ ƒብíዚ ሰዓትíዚ ኩነተ-ሃለዋት ደንÅ ተቓውሞ 
ኤርትራ፡ ƒብ ጭቃ ወይ ƒብ ሑጻ …ም ዝተሸኽለት መÀና ጌርÃ ëውን Œምሰል 
ይ…ƒል። እታ መÀና ƒይትወጽእን ማለት ƒይœነን። ብዙሕ ጻዕርን ድ‹ምን ሓዊስÃ 
Œትወጽእ ትኽእል። ናይ ደንÅ ተቓውሞ ኩነተ-ሃለዋት ëውን …ምኡ፡ ብተመሳሳሊ 
ìƒናሎጂî (analogy) Œግለጽ ይ…ƒል። 
 
ሓድሽ ፖለቲÃዊ ምዕባለ ምስ ም‰ኑ፡ ብምሉእ ተሃን ንምትንታኑ ገና ግዜ ዘድልዮ 
ጉዳይ ደƒ œይኑ እምÅር፡ ƒብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝŸይድ ዘሎ ሓድሽ ናይ 
ሰላም መሰርሕ ንባዕሉ፡ ƒብ ደንÅ ተቓውሞ ብማዕረ ፈጢርዎ ዘሎ ነውጽን 
ምንቕቓሕን፡ እቲ ደንÅ Œሳብ Œንደይ ተዓኒዱ …ም ዝጸንሐ ዘርኢ ተሞŒሮíዩ። ƒብíቲ 
ናይ መጀመርታ ƒዋርሕ፡ ደንÅ ተቓውሞ ብዘሎን ዘየሎን ስግƒታት ደንቢሩ፡ ነቲ Ãብ 
ጸወታ ወጻኢ ዝገÅሮ ዝመስል ዝነÅረ Œውንን ውዱእን ነገራት Œቕልብስ ብዝደሊ 
ጥሙሕ ግን …ƒ ዓቕሙ ብዘይ-ፈልጥ ምዕልባጥ …ውጠጢ ተራእዩ µሩ። ድሒሩ፡ 
ብሃውሪ ዝማዕÅለ ናይ ìይƒŒል ምንቅስቓስî ብዝሰÊዓሉ ናይ ተስፋ ትንፋስ ይሳለ …ም 
ዘሎ ይር¡ ƒሎ። ብግቡእ እንተተŸሲቡሉ Åዚ ሓድሽ ጎስጓስ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ቀሊል 
ƒይመስልን። ህግደፍ ëውን ድሮ ናይ ገዛእ ርእሱ ግዕዘይ ብዝፈጠሮ Œብደት ሚዛኑ 
ዘጢጡ ጥራይ ዘይœነ ነይ-ነይ ይብል ምስ ምህላዉ፡ ዓመተ-2019 ይሰግራíዶ ƒይሰግራን 
ƒብ …ቢድ ምልŒት ሕቶ ƒትዩ ƒሎ።  
 
ደንÅ ተቓውሞ፡ ንነዊሕ እዋን፡ ንጡፍ (active) ዘይœነስ ግብረ-መልሳዊ (reactive) 
ዝንባለ ብዝመለለይኡ ƒÃይዳíዩ ŒŸይድ ጸኒሑ። Ãብíዚ ኩነትíዚ ብህጹጽ Œገላገል 
ይግባእ። ንኤርትራ ዝምል…ት፡ ነገራት ብ‹ልእ ጽልዋታት …ይተፈጸመ እን…ሎ፡ ብናቱ 
ንጡፍ ተዋሳእነት መልŒዕ …ትሕዘሉ ዝኽእል ዓቕሚ ƒብ ዘየጥረየሉ እዋን፡ ተሰማዕነቱ 
ብዙሕ ዝጎድሎ ነገራት …ም ዘሎíዩ ዘመልŒት። ዘለዎ ናይ ገዛእ ርእሱ ጸገማት 
…ይƒኽሎ፡ ግዜ ዝፈጠሮም ተወሰኽቲ ብድሆታት ëውን ይሓና⁄ልዎ። ሶሻል ሜድያ 
ዝፈጠሮ ጸገማት እዚ ጽሑፍíዚ Œድህስሶም Ãብ ዝፈተነ ብድሆታት ሓደíዩ። 
ምኽንያታቶም ብዘየገድስ፡ ዓቕምን ተሞŒሮን ብዝሓትት ብልሓት፡ ነገራት …ማእዝኑ 
ዝኽእሉ ጥቁዋት ተዋሳእቲ ƒብ መብዛሕትኡ መስርሕ ብንጥፈት ይዋስኡ ብዘይ 
ምህላዎም ëውን ብዙሕ ግዜ ብደንÅ ተቓውሞ ዝዕመም ዕዮ፡ ስራሕ ተልመዴናት መሲሉ 
ይር¡። ብድሆታቱ ብዙሕíዩ፡ እንተተጻዒሩ ግን …ም ኩሉ ብጻዕሪ ዝዕወት ቃልሲ 
ዘይዕወት ƒይŸውንንíዩ። ንጸገማት ƒብ ምልላይን ፍታሓት ƒብ ምሕባርን ወሳኒ ተራ 
Œጻወት ዝኽእል ተራን ƒÅርŒቶን ምርምራዊ ጽሑፋት ድማ ቀንዲ Ãብíቲ ƒÅርቲዕÃ 
Œስርሓሉ ዝግባእ መዳያትíዩ።  
 
ገለ ƒንÅብቲ፡ ƒብ ገለ ትሕዝቶ ናይíዚ ቀሪቡ ዘሎ ጽሑፍ ፍልልይ ናይ ርእይቶ 
Œህልዎም …ም ዝኽእል ምግማቱ ƒየጸግምንíዩ። ብስልጡን ƒቀራርባ ንዝቐርብ ድሕረ-
ዕንገላ (feedback) ወይ ëውን ተቓራንን ምኽኑይን መጓቲ ሓሳባት ብኽፉት ሓንጎል 
ŒቕÅል ድሉውíየ፤ የተባብዖ …ƒ። ƒብ ልብና የሕድሮ። 
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