
ሕዳር 10/2021

ጨንፈር መጽናዕቲ ሰብኣዊ ግህሰት፣ ምንቅስቃስ መንአሰያት ኤርትራ

ንደሞክራሲ ንሓርነት

ወግዓዊ መግለጺ

ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት፡ ብዝሰፍሐ ሜላ ኣብ መዳጎኒ ቦታታት፣ ከም ወተሃደራዊ

መሰልጠኒ፣ መዓስከራት፣ ከምኡ’ውን ኣብ ዘይወግዓውያን ናይ ሲቭል ገዛውትን ግራውትን ዝተደኮኑ

ኮንተይነራት ጎዳጉድን ንልዕሊ 25 ዓመታት ብምሕያር፣ ንክትገልጾም ዘሸግሩ ኣሰቀቕቲ ግፍዕታት

የካይድ ኣሎ። ብመሰረት ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ናይ ሕ.ሃ. ኮምሽን ምጽራይ ሰብኣዊ መሰላት፥ ምርሻን፣

ግዱድ ዕዮ (slavery)፣ ግዱድ ዕስክርና ትሕቲ ዕድመ፣ ማእሰርቲ፡ ምስዋር፡ ስቅያት፡ ግፍዒ፡ ጾታዊ

ዓመጽ፡ ካልኦት ኢሰብኣዊ ተግባራትን፡ ብምፍጻም ኣብ ህዝቢ ራዕዲ ብምእታው፡ ተቓውሞ ህዝቢ

ንምግታእ፣ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣረሜናዊ ተግባር እዩ።

ኣብ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ጥራይ ከይተወሰነ፣ ኣብ ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፣

ሁዩማን ሪይትስ ዎች፣ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣባላት

ኤውሮፓዊ ሕብረትን ብተደጋጋሚ ክገልጽዎ ዝጸንሑ ጉዳይ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። እዚ ገበናት

ንኩሉ ኤርትራዊ ብቀጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ተንኪፎዎ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን። ስርዓት ህግደፍ፣

ነቲ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ፈጢርዎ ዘሎ ጭቆና ንምውሓስ፡ ንፖሊቲካዉን ማሕበረ-ቁጠባዉን ጽላት

ዓትዒቱ ሐኒቑዎ’ሎ። ዜጋታትና ብሰላም ሰሪሖም ከይነብሩን፣ ቀሲኖም ከይድቅሱ፣ ኣደዳ ድኽነት

ብምግባር ንዘይተገደበ ግዜ ኣብ ዕስክርና ስለ ዝጸመዶም፡ ሃገሮም ገዲፎም ብጃምላ ክስደዱ

ተገዲዶም። በዚ ምኽንያት ሃገርና ኤርትራ፣ ምስተን ብቐዳማይ ደረጃ ብብዝሒ ዓዶም ገዲፎም

ዝስደድወን ሃገራት ተሰሪዓ ትርከብ። እቲ ዝኸፈአ፡ ንዜጋታትና ዘሳቒ ዘሎ ናይ ኣእምሮ ነውጺን ርእሰ-

ቕትለትን ብናህሪ ይዓቢ ምህላው እዮ።

ነዚ ብምግንዛብ፡ ምንቅስቃስ መንአሰያት ኤርትራ ንደሞክራሲ ንሓርነት ‘ጨንፈር መጽናዕቲ

ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት’ ብምቛም፡ ብዘለዎ ሐበሬታን መርትዖታትን ተሞርኲሱ፣ ንገበናት ናይቲ

ስርዓት ብምቅላዕ ኣብቲ ዝምልከቶ ዓለምለኻዊ ናይ ገበን መጋባእያታት ከብጽሖ ወሲኑ። እዚ ጨንፈር

መጽናዕቲ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ምሰ ውልቀሰባት፣ ማሕበራት፣ ጋዜጠኛታትን፣ ናይ ሕጊ ሰብ ሞያ፣

ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ ዘይመንግስታውያን ትካላትን ሃገራትን ዕማሙ ንምስላጥ ክሰርሕ ምዃኑ

የፍልጥ። እዚ ምንቅስቃስ ሒዙዎ ዘሎ መርትዖታት ኣዝዩ ተአፋፊ ብምዃኑ ንውሕስነት ሂወት

መሰኻኽርን ሰነዳትን ኣብ ኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ብዕቱብ ከም ዝሕዞ ሓላፍነት ይወስደሉ።

ጨንፈር መጽናዕቲ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ስርሐቱ ንምስልሳል ተከታተልቲ ዳህሳሳዊ ርክባት

ከካይድ መዲቡ’ሎ። ዕላማ ናይዚ ርክባት፣ ነቲ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ሰብኣዊ ግህሰት ዝተኻየደ ስራሓት

ብምግምጋም ስትራተጂ ንምሕንጻጽ’ዩ። እተን ዘትኩረለን ገበናት እዘን ዝስዕባ እየን፥



1. ዘይሕጋዊ ቅትለትን ማእሰርትን፣

2. ጾታዊ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ፣

3. ዕስክርና ትሕቲ ዕድመ፣ ግዱድ ዕዮ (ጊላነት)

ዶ/ር ሜሮን ዓንደሚካኤል

ኣቦ ወንበር ጨንፈር መጽናዕቲ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት።


