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ƒሳታፊ ደሞŒራስያዊ ምሕደራ (Inclusive democratic governance) 
 
ìደሞŒራሲî ማለት ብተሳትፎ ምሉእ ህዝቢ ናይ ሃገር ዝሰርሕ መንግስትነት ŒÅሃል ይ…ƒል። 
ìƒሳታፊî ደሞŒራሲስያዊ ምሕደራ ዝብል ƒምር ድማ ንደሞŒራሲ ዝብል ƒምር ዘራጉድ ƒባህላ 
ተባሂሉ Œውሰድ ይ…ƒል። ƒብ ደሞŒራሲ ቀንዲ ቅድመ ⁄ነት ፓለቲÃዊ ስልጣን ብውŒልና ህዝቢ 
ŒŸውን ዝብል እዩ። ውŒልና ህዝቢ ዘይብሉ ዝflነ ዝflነ ስልጣን ደሞŒራስያዊ ŒÅሃል ƒይ…ƒልን። 
ውŒልና ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ŒÅሃል ይ…እል። …ም ƒብነት ƒብ ቅዋም ኤርትራ ƒባል ሃገራዊ 
ባይቶ ብቐጥታ ብህዝቢ ይምረጽ። ብረዚደንት ድማ ብወ…ልቲ ህዝቢ ዝflኑ ƒባላት ሃገራዊ ባይቶ 
ይምረጽ። Ãብኡ ሓሊፉ እውን ƒብ ዝተ¡ላለ ጽፍሕታት ሓላፍነት Œሳብ ዳይረŒተር ቤት ትምህርቲ 
ይ⁄ን ዋርድያ ወይ ወትሃደር ብተዘዋዋሪ ብህዝባዊ ውŒልና ብዝተዋህÅ ስልጣን ዝወሃቦም ሓላፍነት 
ዝሰርሑ ይflኑ። ቅዋም ኤርትራ ንባይቶ ኤርትራ ንሃገራዊ ባይቶ …ም እንœ ሓጋጊ ƒÃል ስልጣን 
ዝህብ እዩ። ስለዚ ኩሉ ƒብ ኤርትራ ዝወጽእ ሕጋጋት ህዝቢ ብዝወ…ሎም ƒባላት ሃገራዊ ባይቶ 
ይŸውን ƒሎ ማለት እዩ።  
 
ƒሳታፊ ደሞŒራስያዊ ምሕደራ እምÅር ƒሳታፊ ŒÅሃል እንተflይኑ መን ƒብ ስልጣን ደይቡ ፡ Œንደይ 
ƒብ ስልጣን ደይቦም ዘይœነ፡ ብŸመይ ƒብ ስልጣን ደይቦም ዝብል ዝያዳ ƒገዳሲ ይŸውን። ƒሳታፊ 
ደሞŒራስያዊ ምሕደራ ንኽህሉ፡ ዝflነ ዜጋ ƒብ ተሳታፍነት መስርሕ ፓለቲÃ ሃገሩ ንኽምረጽ ወይ 
Œመርጽ ወይ ርእይትኡ …ፍስስ፡ ገደብ ወይ ሓለፋ ዝህብ ŒŸውን ƒይግብኦን። ሚዛን ድምጺ ነፍሲ 
ወ…ፍ ዜጋ ማእረ Œብሪ ዝወሃቦ ŒŸውን ይግባእ። ኤርትራዊ ዜጋ Œሳብ ዝflንÃ ድሕረ ባይታ‹ 
ብዘየገድስ ፡ ማእረ ተሳታፍነት Œህሉ ይግባእ። ሃይማኖት ብሄር ዓሌት ወዘተ ብዘየገድስ ነፍሲ ወ…ፍ 
ዜጋ ብማዕረ ƒብ ፓለቲÃዊ ህይወት Œሳተፍ …ይገÅርÃ ፡ Œንድዚ Ãብ …ምዚ ብሄር፡ Œንድዚ Ãብ እዚ 
ሃይማኖት ƒብ ስልጣን ደይቦምን ƒይደየቡን ኢልÃ ዝወሃብ ጸብጻብ ንተሳታፍነት ኩሉ ዜጋ ዘረጋግጽ 
ƒይœነን። ዜጋታት ድምጾም ስለ ዝሃቡ ጥራይ ማዕረ ሚዛን ይወሃቦም ማለት ƒይœነን። ንመሰጋገሪ 
መንግስቲ ኤርትራ ዘቆመ ሃገራዊ ባይቶ 150 ƒባላት ነይሮሞ። Ãብዚኦም ƒባላት ድማ 75 Ãብ ƒባላት 
ህዝባዊ ግንባር ፡ ዝተረፉ 75 Ãብ ህዝቢ (ƒባል ህዝባዊ ግንባር ዘይœነ ኤርትራዊ ዜጋ) Œflኑ ዝብል 
ቅድመ ኩነት ዝሓዘ ነይሩ። ƒባላት ህዝባዊ ግንባር Ãብቲ Ãልእ ህዝቢ ዝወሃደ ቁጽሪ ነይርዎም Œንሱ፡ 
ምስቲ Ãልእ ህዝቢ ኤርትራ ማዕረ ƒባላት ባይቶ ንኽህልዎ ምግባሩ ፡ ƒባል ህዝባዊ ግንባር ንዝflነ ዜጋ 
ንኽምረጽ ዝለዓለ ዕድል ዝፈጥር ነይሩ። ን⁄ሉ ዜጋ ብማዕረ ዘሳተፈ ƒይœነን። እዚ መስርሕ 
ንመሰጋገሪ መንግስቲ ስለ ዝነÅረ ፡ ድሕሪ ቅዋማዊ መንግስቲ እውን ምሉእ ተሳታፍነት Œረጋገጽ ም‰ኑ 
ትጽቢት ስለ ዝነÅረ ግና ƒብ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ብዙሕ ምዕዝምዛም ተሓሊፉ ŒŸውን ይኽእል። 
(መዘ‹Ÿሪ፦ ቅዋም ኤርትራ ብሃገራዊ ባይቶ ዘይœነ ብቅዋማዊ ባይቶ ዝጸደቐ ም‰ኑ ምዝኽ‹ር 
ƒገዳሲ እዩ።) 
 
ƒሳታፊ ደሞŒራስያዊ ምሕደራ 50% ƒባላት Ãቢነ ሚኒስትራት ደቂ ƒንስትዮ Œህልዎ ብምግባር 
ዝረጋገጽ ƒይœነን። ልዑል ተሳትፎ ደቂ ƒንስትዮ ƒብ ፓለቲÃዊ ህይወት ኤርትራ Œተባባዕ ዘለዎ 
ይ⁄ን እምÅር፡ ልዕሊ ዝህልወን መንÅር፡ ነፍሲ ወ…ፍ ኤርትራዊት ጓል-ƒንስተይቲ ƒብ ፓለቲÃ 
ኤርትራ ንኽትመርጽ፡ Œትምረጽን ርእይቶƒ …ተÅርŒትን፡ ምስ ወዲ ተባዕታይ ይ⁄ን ምስ …ምƒ ጓል 
ƒንስተይቲ ማዕረ ዕድል ተŸፊቱላ ዶ ዝብል ሕቶ ዝያዳ ƒገዳሲ ይŸውን። Œንድዚ Ãብíዚ ብሄር እዚ 
ዘይœነ፡ ተሳታፍነት ናይ ኩሎም ብሄራት ኤርትራ ዜጋታት ƒብ ፓለቲÃ ኤርትራ ማዕረ ሚዛን 
ንኽህልዎ ተገይሩ ዶ ዝብል ሕቶ ዝያዳ ƒገዳሲ እዩ።  
 
 ጓል ƒንስተይቲ ማዕረ ወዲ ተባዕታይ Œትሳተፍ ዕድል …ይተŸፈተላ ƒሳታፊ ደሞŒራስያዊ ምሕደራ 
Œረጋገጽ ƒይŒእልን። እዚ ልዕሊ ሕጋዊ መሰል Œጥመት ዘለዎ እዩ። ንƒብነት ƒብ ቅዋም ኤርትራ ጓል 
ƒንስተይቲ ƒብ ዝflነ ፓለቲÃዊ ህይወት ኤርትራ ማዕረ ወዲ ተባዕታይ ም⁄ና ብንጹር ሰፊሩ ƒሎ። 
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እዚ ግቡእን ቅኑዕን እዩ። እንተflነ ብኽውንነት እንተ ርኢና ብባህልዎን ልምዳዊን ኩነታት ሃገረ 
ኤርትራ፡ ዝጸንሀ ƒባታዊ ƒድልዎ (male bias)፡ ቀረብን ትሕተ ቅርጺን ወዘተ ጓል ƒንስተይቲ ማዕረ 
ወዲ ተባዕታይ ተሳታፍነት ƒለዋ ŒÅሃል ƒይ…ƒልን። ሰውራን ህብረተሰብ ኤርትራን ነዚ ንምቕያር 
ብዙሕ ሰጒሙ ይ⁄ን እምÅር፡ ብዙሕ ይተርፈና እዩ። ብዝሒ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ƒንስትዮን 
ተማሳሳሊ Œንሱ፡ ቁጽሪ ደቂ ƒንስትዮ ƒብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ፓለቲÃዊ ህይወት ኤርትራ ድሩት 
እዩ። ሕብረተሰብ Œነቅሕን ንተሳታፍነት ጓል ƒንስተይቲ ብዘይ ገደብ Œርዕምን ይግባእ። ንደቂ 
ƒንስትዮ ዘድሊ ትሕተ ቅርጺ (ንƒብነት ሕŒምናዊ ƒገልግሎት) Œማላእ የድሊ። ƒብ ምርጫ 
ንምስታፍ፡ ብዛዕባ ኩነታት ሃገር ሓÅሬታ ንምርÃብ ወዘተ ዝህሉ መሳለጥያ …ይተመዓራረየ ƒብ 
ዝተፈላለየ ቦታታት ኤርትራ ዝህሉ ዜጋ ማዕረ ተሳታፍነት Œህልዎ ዝ…ƒል ƒይœነን። ƒብ ƒስመራ 
ዝነብር ዜጋን ƒብ ሽዕብ ዝነብር ዜጋን ƒብዚ መዳይ ማዕረ ƒገልግሎት ƒለዎም ŒÅሃል ƒይ…ƒልን። 
እንተflነ ቀረብ መሳለጥያ ƒብ ሓጺር ዝመዓራረ …ምዘይœነን፡ ሙሉእ ብምሉእ Œመዓራረ ƒሸጋሪ 
ም‰ኑን ምርዳእ ይ…እል። እቲ ፍልልያት ንምጽባቡ ግና ብዕቱብ Œስርሓሉ ይግባእ። ƒብ 
ደሞŒራስያዊ ምሕደራ ዝህልዋ ኤርትራ ንፍሉይ ወጽዓ ወይ ሃስያ ዘለዎም Œፋል ሕብረተ ሰብ ኤርትራ 
ተሳታፍነቶም ንምዕዛዝ ሓለፋ ዝገÅረሉ ƒገባባት …ጣጥሕ ንቡር እዩ። ተሳታፍነቶም ንዝወሓደ ƒÃላት 
ሕብረተሰብ፡ ተሳታፍነቶም Œሳብ ዝዓዝዝ ዝው…ልሉ መስርሕ …ሰርዕ እዩ ሓላፍነታዊ ይŸውን። 
ንƒብነት ምሉእ ተሳታፍነት ደቂ ƒንስትዮ Œሳብ ዝረጋገጽ፡ ደቂ ƒንስትዮ ብውሑድ ƒብ ዝሳተፋሉ፡ 
ናብ ቦታ ስልጣን ንኽመጻ ዝኽእላሉ ƒገባብ Œሰርዕ የድሊ።  
 
ብዙሕነት ኤርትራ ƒብ ግምት ብምእታዊ ƒብ ፓለቲÃዊ ስልጣን ኤርትራ Œንጸባረቕ ይግብኦ እዩ። ነዚ 
ንምግባር ንኽ…ƒል፡ ƒሳታፊ ዝflነ ሕጊ ምርጫ Œንደፍ …ድሊ እዩ። ነባርነት ምርኩስ ዝገÅረ መስርሕ 
ምርጫ ን⁄ሉ ብዙሕነት ሕብረተሰብ ኤርትራ ንŸሳትፍ ዘኽእሉ እዩ። ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ƒብ 
ዝነብረሉ ዓዲ ወይ …ባቢ ድምጹ Œህብ ወይ ንምርጫ Œሳተፍ ዘኽእል መስርሕ ምስ ዝህሉ Œሉ ዜጋ ƒብ 
ንጥፈታት ሃገሩ ተሳታፊ ንኽŸውን …ኽእሎ እዩ። ተሳታፍነት ዜጋታት ንምምዕርራይ ትሕተ ቅርጺ፡ 
ትÃላዊ ƒሰራርሓ፡ መሳለጥያ ወዘተ ዝሓትት ስለ ዝflነ እናማዕÅለ ዝŸይድ እዩ። ስለ ዝflነ ሃጓፋት 
Œህልዎ ግድን እዩ። እዚ ሃጓፋት ስለ ዘሎ ተባሂሉ መስርሕ ደሞŒራሲን ቅዋማዊ መንግስቲ ምትÃልን 
ƒደናጊ‹ ፡ ህዝባዊ ውŒልና ብዘይብሎም ውልቀ ሰባት እትመሓደር ሃገር ምግባር ግና ብፍጹም …ም 
ƒማራጺ እውን Œር¡ ዘይብሉ እዩ። እዚ ƒÃይዳ ውልቀ ምልÀን ሕሰምን …ምዘŸትል ኤርትራ 
ምስŒር እያ። 
 
ዜጋታት ብነጻ ቤት ፍርዲ ብገÅን ይ⁄ን፡ ረጽሚ ረብሓ (conflit of interest) ወይ Ãልእ ቅቡል 
ምኽንያት፡ ብሕጊ ንዝተወሰነ ግዜን ምኽንያትን፡ ዜጋታት ንŸይመርጹን …ይምረጹን Œኽል…ል 
ይ…እል ይŸውን። Ãብዚ ሓሊፉ ግና፡ ብሜላ (systematic) ዝተቐመጠ ƒገባብ፡ ንዝflነ ኤርትራዊ 
ዜጋ (ንኽምረጽ ይ⁄ን Œመርጽ) ዕንቅፋት ወይ ማሕለ‹ ዝፈጥር መስርሕ፡ ƒብ ዝflነ ቦታ ይflን ድሕረ 
ባይታ፡ ንጹግን Œልኩልን ŒŸውን ይግባእ። ናይ ዜጋታት ናይ ምስታፍ መሰል ብሜላ ዝድርት መስርሕ 
ምስ ዘጋጥም፡ ንምእላዩ ቅልጡፍ ስጉምቲ Œውሰድ ይግባእ። ስለዚ፡ ƒብ ትሕቲ ቅዋም ብህዝባዊ 
ብውŒልና ዝቐውም ሃገራዊ ባይቶ ንኤርትራ ናብ ƒሳታፊ ደሞŒራስያዊ ምሕደራ Œወስዳ ዘኽእል 
መንገዲ ስለ ዝflነ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንምትÃል ቅዋማዊ መንግስቲ Œጽውዕን ƒንጻር ውልቀ ምልÀ 
Œቃለስን እዋኑ ዝጠልቦ ህጹጽ ጉዳይ እዩ።     
 
ዮኤል ተወልደ 
Ãናዳ     
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ሓደ ዜጋ - ሓንቲ ድምጺ 

 

ƒብ ሃገር ሓለፋ ምንባይ ወይ ጻማ ዝግብኦም ƒÃላት ሕብረተሰብ Œህልዉ ይኽእሉ ይflኑ። ሓለፋ 
መሰል ዝብሃል ግና ፍጹም የለን። ƒብ ትሕቲ ሃገራዊ ቅዋም ኤርትራ፡ ƒደይ ዛህራ Ãብ ቃሩራ 
ይ⁄ና፡ ƒቦይ ሓጎስ Ãብ ደቂ ሽሓይ፡ ወይ ƒደይ ምሕረት Ãብ ሰንዓፈ፡ ወይ ያሲን Ãብ ሃገራዊ 
ƒገልግሎት፡ ወይ መምህር ሰሚራ Ãብ ƒስመራ፡ ወይ ፕሮፈሰር ገብራይ Ãብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ፡ 
ወይ መንእሰይ ዓወት Ãብ መዓስ…ር ሸገራይብ ሱዳን፡ ወይ ቲቲ Ãብ Œለብ ሻምሩŒ ፡ ወይ ሓጅ ሱለማን 
Ãብ ተሰነይ፡ ወይ ƒባ ማሕራይ Ãብ ገዳም ደብረ ቢዘን ፡ ወይ ፌቡ Ãብ ypfdj፡ ወይ ቴዲ Ãብ ስመርÖ 
Œትምረጽን Œትመርጽን ማዕረ መሰል ይህልወÃ። 

 

ዓሰርተ ዓመት ƒብ ፓል ቶŒ ዓንገረር Åል፡ 25 ƒርቲŒል ጽሓፍ፡ Œልተ መጻሕፍቲ የሕትም፡ ƒብ 
ስደት ውድብ መስርት፡ ዓሰርተ ዓመት ƒብ œንተይነር ተƒሰር፡ ሰለስተ ታንŒታት ጸላኢ ብƒር.ፒ.ጂ. 
ƒባርዕ፡ ናይ ስደት ተሞŒሮ ይሃል‹፡ ƒብ ማይ ነፍሒ ተምሃር ወይ ƒብ ኦŒስፎርድ ተመራመር፡ 
ነጊድÃ ሃብቲ ደልብ፡ ሴፍ ሓዝ፡ ስላዕ ተሰ…ም፡ ፒሮ ቀርቅር፡ ƒፍራዛ ተሰ…ም፡ ብሬን ዕተር፡ ድምጺ 
ሓፋሽ እመን፡ ሬድዮ ƒሰና ስማዕ: ወዲ ጾማቂት ስዋ ⁄ን ወዲ ተጋዳላይ ወይ ወዲ ነድቃይ፡ ብእግር‹ 
ሸናዕ ተÅልÃ ወይ ባሊላ እንተ‘ደድÃ፡ ደሪ‹ ረሲሕÃ፡ ጸፊፍÃ ወንጭርÃ፡Öƒብታ ዜግነት Œሳብ 
ዝሃለ‹ÖዝጎድለÃ ወይ ዝውሰŸÃ መሰል የለን። ንኽትመርጽ ብርእስ‹፡ ንኽትምረጽ ድማ ህዝቢ 
ብቕዓትÃ መዚኑ፡ ትflነናን ተÃውነናን ኢ‹ ኢሉ ƒሚኑ ዝህÅÃ ህያብ ጥራይ እዩ። 

 

ƒብ ቅድሚ ሕጊ ገÅነº œንÃ ብሕጊ ተፈሪድÃ ƒብ ማሕዩር ትር…ብ እሞ ብሕጊ Ãብ Œትመርጽን 
Œትምረጽን ዝተŸል…ልÃ እንተዘይœኑ... Ãብኡ ወጻኢ፡ ንዝያዳ ዘÅር…ተ ዝያዳ ዓስቢ ናይ ምኽፋል 
ሞራላዊ ግዴታ ናይታ ሃገርን ህዝባን እዩ:: 

ልዕሊ ዚ፡ ƒÅይ ዝነÅረዩ እዩ? መን ፍለጥ ኢልዎ? ዝብል ሓሸውየ …ብቅዕ ƒለዎ! ቅዋምና …ምኡ ስለ 
ዝእዝዝ! 

 
ዮኤል ተወልደ 
Ãናዳ 


