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Presentation 
ምህናጽ ዕልማናዊ ሲቪŒ ስርዓት ñ Building A Secular Civic State 

 
 ቅድሚ ƒብቲ ቀንዲ ƒርእስቲ ምእታወይ ግን እታ Œንሃንጻ ንደሊ ሃገር ƒብ …መይ 
ዝƒመሰለ ኩነታት ƒላ ዝብል ሕቶ ምምላስን ምብራህን ƒገዳሲ ይመስለኒ፡ ነዚ ሕቶዚ 
ንምብራህ ድማ ንድሕሪት ምልስ ኢለ Ãብቲ …ም ሃገር ዝተመስረትሉ መግዛእቲ ጥልያን 
ጀሚረ Œሳብ እዚ ዘለናዮ እዋን ƒሕጺረ Œገልጽ Œፍትን ኢየ።                                                     
…ምቲ ኩልና ንፈልጦ፣ ኤርትራ ƒብ ትሕቲ መግዛእቲ ጥልያን Ãብ 1890 Œሳብ 1908 
ƒብ ዝተÃየደ መስርሕ ናይ ጂኦግራፋዊ ግደባን ሕልኽልኽ ዝÅለ ውሽጣዊ ዳይናሚŒስ 
ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝጸንሐ ፍልልያትን(ሃይማኖታዊ፣ኤትናÃዊን ማሕÅራዊ 
ቀጸላታት) ተጠቒሙ ብዝሓንጸጾ ዝተፈላለየ መግዛእታዊ ፖሊሲታት(ስጉምትታት) 
ዝተቀርጸት ሃገር ኢያ፡፡ ƒብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኤርትራ ምምስራት …ተማታትን 
ምስኡ ዝ…ይድ ምምሕዳራዊ ትÃላትን ምህናጽ፣ናይ መጓዓዝያ ትሕተ ቅርጺን ናይ 
መራŸቢ መስመራት ምዝርጋሕን፣ ናይ ማይ ጎዳጉዲ ም‘ዓትን ƒብቲ ሕብረተሰብ 
ኤርትራ  ዝፈጠሮ ለውጥን ƒብ ምምዕባል ሃገርን ሃገራውነትን ዘÅር…ቶ እጃምን ብርቱዕ 
ምንባሩ ዝ…ሓድ ƒይœነን። ይ⁄ን እምÅር  መግዛእቲ ጥልያን ምምሕዳሩ ንምስፋሕን 
ንምድልዳልን ዝተ…ተሎ ፖሊሲ Ãብቲ "ፈላሊ‹ ግዛእ" ዝብል ሓፈሻዊ መት…ል 
መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ዝተፈልየ  …ምዘይነÅረ ምግንዛብ ƒድላዪ ኢዩ።ስትራትጂ 
መግዛእቲ ጥልያን ƒብቲ ሕብረተሰብ ዝጸንሐ ብዙሕነት ናይ ሃይማኖት፣ ኤትኒŒን (ብሄር) 
ባህልን ብምምዝማዝ "ልዕለ ኩሉ" (super partes) œንÃ እቲ ናይ ሕድሕድ ዝምድናታት 
ብዙሕ …ይቀየርÃ ፣ ንኩሉ ብምፍታው (ብምሕቋፍ) ደገፍ ረኺብÃ ዕብለላ ንምርግጋጽ 
ዝዓለመ …ምዝነÅረ ብሩህ ŒŸውን ይግባእ። ጂኦግራፋዊ ግድባት ድሕሪ ምዝዛሙ 
ƒማሐደርቲ ግዝƒት ኤርትራን ምሁራት ዜጋታቱን ብምውፋርን ንገለ መ‘ንንቲ 
ብምድላልን፣ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ሕግታት እንዳባ፣ኩነታት ውነና መሬት፣መÅቆልን 
ትውልድን ናይ ዝተፈላለየ Œፋላት ሕብረተስብን፣ ሂወት ታሪኽ   ሰÅስልጣንን መ‘ንንቲ 
…Åሳን ዝምል…ት ደቂቕ መጽናዕቲ ድሕሪ ምŒያድ ƒብ  1.ሃይማኖት 2.ኤትኒŒ 3.ቋንቋ 
ዝተሞርœስ ፖሊሲ Œሳብ ግዜ ስዕረቱ ዝተጠቐመሎም ሜላታት ናይ ፈላሊ‹ ግዛእ 
œይኖም ጸኒሖም ኢዮም።ናይ ሃገርን ሃገራዊነት መልŒዕ ምልባሳ ዘይ…ሓድ‘ እንተœነ 
እቲ ዝተ…ተሎ ፖሊሲ ዝገደፎ ስምብራት ግን Œሳብ ሎሚ ዝር¡ ዘሎ ኢዩ።                                                                     

እቲ ድሕሪ መግዛእቲ ጥልያን ዝሰዓÅ ወታሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ ብዘይÃቲ ƒብ 
ቁጠባዊ ሂወት ዘÃየዶ ƒዕናዊ ፈተነታትን ምጥባቕ ምምቕቓል ኤርትራን ነቲ ብመግዛእቲ 
ጥልያን ዝተሃንጸ ሃገርን ሃገራውነትን ዘምጸኦ ዓቢ ለውጢ ƒይነÅረን ŒÅሃል ይ…ƒል።                                                                                     

መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ …ም ሃገር መጠን Œድምስሳ ምፍታኑ፣ እቲ ዘጋጠመ 
ዕንወትን ህልቀትን ገዲፍÃ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ብረታዊ ቃልሲ …ምዝƒቱ ƒገዲድዎስ፣
ብዙሕ Œሳራ …ፊሉ ሃገሩ …ፍልጥን ሃገራውነቱ ዝይዳ …ድልድልን Åቒዑ ኢዩ። ድሕሪ 30 
ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ዝተረŒÅ ነጻነት ሓድነት ህዝብን ሃገርን ዘስጠመን እቲ ንነዊሕ 



www.eri-platform.org                                                                                                         2 of 3  

ዓመታት ዝፍተን ዝነÅረ ዝተፈላለየ ናይ ምምቕቓል ሜላታት ዘፍሸለ ምንባሩ ብሩህ 
ŒŸውን ይግባእ።ሃገራውነት ƒብ ዝለዓለ ጥርዚ ዝÅጽሓሉ መድርኽ ምንባሩ Œዝንጋዕ 
የብሉን። እዚ Œውንነት'ዚ ብዝœነ ይ⁄ን ƒጠማምታ Œቅየር ዘይŒእል ታሪ‹ዊ ሓቂ 
ኢዩ። እቲ ዝዓÅየ ምስŒር ድማ ብ99.8 ሚኢታዊት ድምጺ ህዝቢ ኤርትራ ምርግጋጹ 
ኢዩ።                                                           

እቲ ƒብ እዋኑ ዝተመስረተ ግዚያዊ መንግስቲ ኤርትራ ƒብቲ ቀዳማይ ዓመታት ናይ ነጻነት 
ዘጽደቖ ፖሊሲ፣ምህናጽ ሃገር ዘሐይልን ዘተባብዕን መንነትን ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ 
ዘደልድልን ዲሞŒራሲያዊን ንሕጊ ዝምእዘዝ ስርዓት Œት…ል ዘተስፉ ስጉምታት ምንባሩ 
Ãብቲ ዝተፈላለየ ሰነዳት ምርዳእ ይ…ƒል። (ሃገራዊ ቻርተር፣ማይŒሮ ኤœኖሚŒ 
ፖሊሲ፣ቅዋምን ዝተፈላለዩ ƒብቲ እዋን'ቲ ዝወጹ ƒዋጃትን ምምልÃት ይ…ƒል)። œይኑ 
ግን ƒብ ግብሪ Œትርጎም ƒይ…ƒለን። እዚ ፖሊሲታት'ዚ ƒብ ግብሪ Œትርጎም 
ብዘይምŒƒሉ ድማ ሎሚ ህላዌ ሃገርን ምህናጽ ሃገርን ƒብ ዓቢ ሓደጋ ወዲቑ ይር…ብ። 
ዶባት ኤርትራ ተቐይሩ ይር…ብ፡ናይዚ ፖሊሲታት'ዚ ƒብ ግብሪ ዘይምውዓሉ ጥራይ 
ዘይœነ፣ብኢሳያስ ዝምራሕ ጉጅለ ƒብዚ እዋንዚ ዝŒተሎ ዘሎ ፖሊሲ ንህላዌ ሃገርን 
ህዝብን ኤርትራ፣ ƒብ ብርቱዕ ሓደጋ ƒእትይዎ ይር…ብ። ƒብ ርእሲ'ዚ ብዝተፈላለዩ 
ወገናት እንዳተደፍ¡ ንታሪኽን ቃልስን ህዝቢ ኤርትራ ዝቕይርን ƒብ ሕቶ ምልŒት 
ዘእቱን ምንቅስቓሳት'ውን እንዳሰፍሐ ይ…ይድ …ምዘሎ ይረ¡ ƒሎ። እዚ ተርእዮ'ዚ ƒብ 
ህዝቢ ዝፈጥሮ ዘሎ ምድንጋርን ስŒፍታን ቀሊል ƒይœነን።                                             

ƒብ መወዳእታ ዘልዕሎ ሕቶውን ƒለኒ፡ንሱ ድማ ƒብቲ ናይ ስደት ተቃውሞን ህዝብን'… 
እዚ ሓደጋ'ዚ ርዱእ œይኑ'ዶ ይ…ይድ ƒሎ? ƒብ ሃገርን ሃገራውነትን ናይ ሓባር ርድኢት 
ምህላዉ ርግጸºታት ዲና? ŒሕሰÅሉን Œዝተየሉን ዘለዎ ሕቶ œይኑ ይረƒየኒ።     

          ቀጺለ እምÅƒር ናብቲ ቀንዲ ƒርእስቲ ቅድሚ ምእታወይ ግን፣ Œልተ ƒገደስቲ ƒምራት 

           ምብራህ ƒድላዪ œይኑ ይረኽቦ።ንሳተን ድማ "ምህናጽ ሃገራዊ ወይ ምምሕዳራዊ ስርዓት 

ዝብል ƒምርን ዕልማናዊነት ዝብል ƒምር ኢየን።                                                                                                                          

1. ምህናጽ ሃገራዊ ወይ ምምሕዳራዊ ስርዓት፦ ማለት"ƒብ ሓደ ጂኦግራፋዊ Œልል 
(ሃገር) ንƒገዳሲ ጠለባት ናይ ህዝቢ ንምምላእ ዘድሊ ƒድማዕን ነባርን ትÃላት ንምህናጽ 
ዝÃየድ ጻዕሪ ዝምል…ት መስርሕ ኢዩ፡ ብሓፈሻ ትሕተ ቅርጽን ዝተፈላለዩ ናይ 
ƒገልግሎት ትÃላትን ƒብ ምህናጽ ዘተœረ መስርሕ  œይኑ፣Ãብ ደገ Œመጽእ ዝŒእል 
ወራር ንምŒል‹ልን ውሽጣዊ ሰላምን ርግƒትን ዘረጋግጽ ናይ ጸጥታ ትÃላት ምህናጽ፣
ምእÃብ ቀረጽ፣ምውሓስ ናይ ትምህርትን ጥዕናን ƒገልግሎታት፣ምዝርጋሕ ናይ 
መጎዓዝያን መራŸብን ትሕተ ቅርጺ፣ምህናጽ ጥንቁቕ ቁጠባዊ ምምሕዳር (ፖሊሲ) 
ዘጠቃልል መስርሕ ኢዩ፡" 

2. ƒምር ዕልማናውነት (ብትግርº) ሰኩላሪዝም (ብእንግሊዝ)። እዚ ƒምር'ዚ 
ፍልስፍናዊ ትርጉሙ ንሂወት ወዲ ሰብ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ዘይœነስ ብዓለማዊ (ነገራዊ) 
ዓይኒ Œር¡ …ምዘለዎ ዘመልŒት ኢዩ። ብÃልእ ƒዘራርባ ƒብ ሂወቱ ƒብ መሬት ƒብ 
ዝነብረሉ ጊዜ ዘድልይዎ ጭቡጣት ነገራት ŒረŒብ …ምዘለዎ ምእማን   ማለት ኢዩ። 
ፖለቲÃዊ ትርጉሙ ድማ መንግስታዊ ትÃላትን ወ…ልቲ መንግስትን Ãብ ሃይማኖት 
ዝተፍልዩ ወይ ነጻ Œœኑ …ምዘለዎም ዘመልŒት መት…ል ኢዩ። ዕልማናውነት ማለት ጸረ 
ሃይማኖት ም‘ን ƒይœነን፣Ãብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ነጻ(መንጎº) ም‘ን ማለት ኢዩ፡
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ንኩሎም ሃይማኖታት ብማዕረ ምርƒይን ፣ ንƒመንቲ ዘይƒመንትን ዜጋታት'ውን ብሓደ 
ዓይኒ Œተሓዙ ዘዘ‹ኽር መራሒ ሓሳብ ኢዩ።    

ዕልመናዊ ሲቪŒ ስርዓት- Œብሃል …ሎ እምÅƒር ፖለቲÃን ሃይማኖትን ዘይሓዋውስን 
ነጻ ƒÃላት ም‘ኖም ዝƒምንን፣ኩሎም ሃይማኖታት ነጻን ማዕረን ም‘ኖም ዝቕÅል፣ሓደ 
ƒብ ናይ Ãልእ ምትእትታው ዘየፍቅድን ƒብ ሕግታትን ƒብ ስርዓተ ትምህርትን ጽልዋ 
ሃይማኖት Œህሉ ባይታ ዘይ…ፍትን ኢዩ። 

ዕልመናዊ ሲቪŒ ስርዓት ምስ ሃይማኖት ብዘሎ ዝምድና ጥራይ ዝግለጽ ƒይœነን፡፡ 
ስርዓተ ትምህርቲ Ãብ ጽልዋ ፖለቲÃን ሃይማኖትን ነጻ ንŒŸውን ዝሰርሕ፣ ዝርጋሐ 
ትምህርታዊን ናይ ሕŒምና ƒገልግሎትን ዘረጋግጽ፣ናይ መጎዓዝያን መራ…ቢን 
ƒገልግሎት ƒብ ምዝርጋሕ ዝጽዕር፣ፍትሕን ደሞŒራስን …ንግስን ተሳታፍነት ኩሉ 
Œፍልታት ሕብረተሰብ ብማዕርነት ዘውሕስን ŒŸውን ይግባእ። ነዚ ኩሉ ዘረጋግጽ 
ቅዋማዊ ፖለቲÃዊ ስርዓት Œምስረት ናይ ግድን ይŸውን፡ እዚ ፖለቲÃዊ ስርዓት'ዚ 
ƒድማዕን ንቋንቋውን ኤትኒÃዊን ብዙሕነት ዘረጋግጽን መታን ŒŸውን ዘይምእኩል 
ዲሞŒራስያዊ ምምሕዳር Œህነጽ ይግባእ። ውልቃዊ ነጻነት ፣ፖለቲÃዊን ስብƒዊን 
መሰላት ዜጋታት ውሑስ Œ…ውን ይግባእ። ምዕሩይን ƒሳታፍን፣ ብሕጊ ዕዳጋ ዝምራሕ 
ግላዊ ወፍርን ተÅግሶ ውድድርን ዘተባብዕ ቁጣባዊ ፖሊሲ ዝŒተል ፖሊቲÃዊ ስርዓት 
ምስዝህሉ ማሕÅራዊ ፍትሕን ቁጠባዊ ዕብየትን ምርግጋጽ ይ…ƒል። 

 ƒብ መወዳእታ ንምጥቕላል ዝƒŒል ደሞŒራሳዊትን ምዕብልትን ኤርትራ ንምህናጽ፣  

1. ብቅዋም መሰረት ዝተሓንጸጸ ቅርጺ ማእ…ላይ መንግስቲ ምህላው ጥራይ ዘይœነ፣ናይ 
ነብሲ ወ…ፍ ƒÃል መንግስቲ ስልጣንን መዝነትን ብብሩህ Œሕንጸጽ ƒድላይነት ƒለዎ ። 
ƒብ መንጎ ፈጻሚ ፈራድን ሓጋግን ƒÃል መንግስቲ ምትእትታው ናይ ስራሕ …ይር…ብ 
ውሑስ መቆጻጸሪ መÃኒዝም Œህሉ ƒገዳሲ ይŸውን።  

2. ƒብ ውጥን ምሕንጻጽን ምውሳንን  ህዝቢ ዘሳትፍ ዘይምእኩል ምምሕዳራዊ ስርዓት 
ƒብ ዝተፈላለየ ደርጃ ምምስራት፡ እዚ ስርዓት'ዚ ምምሕዳራዊ ትÃላት፣ ጠለባት ህዝቢ 
ብቀረባ ንምርዳእን ንምፍታሕን ዝሕግዝ ም‘ኑ Œእመነሉ ይግባእ፡ ግብራዊ ŒŸውን 
ብƒድማዒ ባጀታዊ ምምቅራሕ Œስነ ƒለዎ፡ ƒብ …ም ኤርትራ ዝƒመሰላ ብብዙሕነት 
ቋንቋ፣ኤትኒŒ (ብሄር) ሃይማኖትን ባህልን ዝፍልጣ ሃገራት እዚ መስርሕ'ዚ ፍሉይ 
ኩነታተን ብምምዕባል ማዕርነተንን ተሳፍነተንን ዘረጋግጻሉ ሃዋሁ Œፍጠር ዝፈቅድ ኢዩ፡ 

3. መንግስቲ Ãብ ሃይማኖት ሃይማኖት ድማ Ãብ መንግስቲ ነጻ ŒŸውን፣ስርዓተ 
ትምህርት Ãብ ምትእትታው ፖለቲÃን ሃይማኖትን ነጻ ŒŸውን ይግባእ፡ 

4. ግቡእን መስልን መሰረታዊ ነጻነትን ዜጋታት ƒብ ቅድሚ ሕጊ ብማዕርነት ዘውሕስን 
ዘረጋግጽን ስርዓት ŒŸውን፡ 

5. ƒብ መላእ ሃገር ዝርጋሐ ዘለዎ፣ተሳታፍነት ዜጋታት ዘተባብዕ፣ድልየት ህዝቢ 
ንምርዋይ ዝዓለመ ቁጠባዊ ፖሊሲ Œሕንጸጽ ይግባእ። 

እዚ …ም መÅገሲ œይኑ ƒብ Œትዕ Œዓሙቕ Œሰፍሕን Œእረምን ዝŒእል ም‘ኑ ብምእማን 
ዘረባይ ይዓጹ። 
       

       ደስÅለ መሓሪ 


