
መሪር ሕምል፣ ቆምያት ግናቲትዲ ብራ 
አርደትዲር ሕቁቅሲ ተኪን  
 
መድሃኔ ሃብተዝጊ 



ክማና 
ቱሲሰና 

ቆምያት ግናቲትዲ ብራ  አርደት ኣኸውዲር ዓይብ ሕጊ ኣዲናይኹሊ 

ባህሊር ብጅኽዲ መሕድሮር አዋይንዲ ኤርትሪል 

ቆምያት በህሊና ስድው/ጭልዋና/ ቆምያት ግናቲትሊ 

ኤርትራ፣ በለዲር ዋጅብ ቆምያት ግናቲትዲ ብሪ አርደት ኣኸውዲር 
ሕቁቅሲ ተኪን 

ቆምያት ግናቲትዲ በራ አርደትዲ ኤርትሪ ሕጊር ዕልድ 

ቆምያት ግናቲትዲ ብራ አርደት ኣኸውዲር ዓይብዲ ቀጨርናዲ በዱላ 
ናዕስሮ ለመለም የውድ/ተቃወምቲ/ ዕልድ 

ቆምያትዲ ባርታዲሲ በንስጝረ ገንዲትናዲ በለዲር ላዅናርዲ ድግታዲትል 
ኒናዕሳ ጨገምዲ 

ተቋ ሓሳብዅ/conclusion 

ተዓያብ/ recommendations 



ቱሲሰና 

 
 እዲኒ እካከውዲ ኒግብራዲ፣ ቆምያት፣ ኩጝንትዲ ሽጕዲ፣ ብጅኽዲ ሽጕዲ፣ ባህሊ፣ 
ጋብ፣ ዓዋዲ፣ ሀይማኖት፣ ብሪቁርዲ ፈሩ አንተውዲር 

 ቆምያት ግናቲትዲ ባህሊንዲር ነብክል ጎፍይሮ ገረሳ ኣጭጉም 

 ኤርትራ እካ ገቢለትዲ፣ ሃይማኖትድ፣ ባህሊሲ፣ ጋብዲ፣ ዓዋዲዲ፣ ነቢር ደርብዲሲ 
ሲርስትጝናዲ  

 

 



ቆምያት  ግናቲትዲ  ብራ አርደት  ኣኸውዲር  ዓይብ  ሕጊ 
እዲናይኹሊ 

• ውሪና/definition/ ቆምየት ግናቲት፣ ናሺብድ አሪውልድ ሽጎው፣ ዓብለሉ 
አረርሰገው፣ ናሹር ጋብዲ፣ናሹር ባህሊዲ፣ ናሹር ዓዋዲዲ፣ ናሹር ነቢር ደርብዲ 
ሻው 

• ውሪና ብራ አርደት ይስተው፣ ላአካንሊ ከው አሪውድ እንተርኒ ጃብ ሓደሮ ዲወው 

• አዳሚንድቁርድ በጃኽሩ ኣንተርናዲ ኒናዕሳ ኣጭጉምዲ 

• ላሕክም ኒበለዲትል አረርሳ ቆምያትልድ መንግፎ ጀረብደውሲሎም አዊ ዕልድ 
ማኸልትሮሎም ክመት እዲናይ ሕጊትል 

 



• ቻርተር ቅረናታ ማሕበርዅ 

• እዲናይ መእኮት አዳሚንድቁርድ ሕቁቅ ሲቪክ/ገባርዅዲ በሎቲኪዅዲ 

• ኣዲናይ መኣኮት ሸቃንዲ/ቁጠባ/ እካ ማሕበርዅዲ ባህሊድርዅዲት ተኪን 

• እዲናይ መእኮት ኣኻ ደርብዲክ አንቶሮ ገረሳ ሸሊስናዲ ዓደግናዲር ወራትሲ 
መንዕኒዅ 

• አዋጅ ቅረናታ ማሕበርዅ ብሪቁር ኣኸውሲ ተኪን 

• ናጋብድ፣ ናህይማኖትድ፣ ናበህሊሲ ግናቲት ኣኻ ቆምያትሲ ተኪንዲ አዋጅ  

 

 

 



ባህሊር ብጅኽዲ መሕድሮር ፈራእዲ ኤርትሪል 

 

• ቆምያትሰና ከለብርሰውዲ ከለብርስገውዲ 

• 9 ቆምያኣትሰናኣ ከለብርሰው 

• ደሽክሊ/ትግርኛ 50%፣ ሽሊ/ትግረ 31%፣ ዓፋር 6%፣ ሳሆ 5%፣ ሐዳረብ 
2.5%፣ ራስሃኢዳ 2.4%፣ ብሊን 2%፣ ኩናማ 2%፣ ናራ 1.5% 

• ደሽክሊ፣  ብጅኽ + በሎቲኪ ሒል   ዓብለልናን 

• ሽሊ፣  ብጅኽ + ጎሪትና + ሀይማኖት  ዓብለልና 



መሕድሮር ፈራእ 



 ቆምያት በህሊና ስድው/ጭልዋና ቆምያት ግናቲትሊ 
 

• ግናቲትድ ባክት ገብሮ ኒትክ፣ ሸቃን ሒልሲ፣ በሎቲካ ሒልሲ፣ ክድመት ባክትሲ፣ 
ናዲ ናት ተከውዲት ኩቱ በሓትሮ ሻክና 

• ግናቲትሲ ቂመት/ኣረኻ ኡና ብና 

• ግናኣቲትሲ ዓደግናዲ ሰሊስናዲ ወቐጭና 

• ናት ተክረ ወሪ ናሕበርሊ ድድሮ መንደርትቶ ቀሰብና 



ብሊና  ኣጭጉም  ሲረኹድ  
• ቆምየት ግናይ ናኣክና 

• ለጛ እን ትከር ቆምያት ፣በህሊንድ ደሽክሊዲ ስሊዲሲ፣ ኣፍጫቕስኖ ናዋንትና 
50% + 31% # 2%  

• ስልጠትሊ ህምባ ሕክምልድ ረአይ ቢስትና 

 
 

 ሽሊ 31% 
 

    ብሊን 2% 

     

     ደሽክሊ 50% 



ኤርትራ፣ ቆምያት ግናቲትዲ ብሪ እቈርዲር  ሕቁቅዲ  በለዲር 
/መሪር/  ምኹርዲ 

ቆምያትዲ  ብሪ አርደትዲር  ሕቁቅ 

 

በለዲር  ሕምልዲ ኤርትራ ቱራ  መእኮት 
ኢድናይዅዲ 

 ቻርተር ቅረናታ ማሕበርዅ principle of 

equal rights and self-determination of 
peoples in order to foster international peace 
and security as well as the protection of 
human rights 

 እዲናይ መእኮት አዳሚንድቁርድ ሕቁቅ 
ሲቪክ/ገባርዅዲ በሎቲኪዅዲ፣ freely 

determine their political status ፣ freely 
pursue their economic, social and 
cultural development፣ freely dispose of 
their natural wealth and resources  

 ኣዲናይ መኣኮት ሸቃንዲ/ቁጠባ/ እካ 
ማሕበርዅዲ ባህሊድርዅዲት ተኪን 

 

 



 • እዲናይ መእኮት ኣኻ ደርብዲክ አንቶሮ 
ገረሳ ሸሊስናዲ ዓደግናዲር ወራትሲ 
መንዕኒዅ ፣ racial discrimination any 

distinction, exclusion, restriction or preference 
based on race, colour, descent, or national or 
ethnic origin which has the purpose or effect of 
nullifying or impairing the recognition, enjoyment 
or exercise, on an equal footing, of human rights 
and fundamental freedoms in the political, 
economic, social, cultural or any other field of 
public life.  



ቆምያት ግናቲትዲ ብሪ አርደትዲር ሕቁቅ ኤርትርያ ሕጊር 
ማኸለድ 

 ጥልያና ጃብሪ ክራውዲ፣ ጥልያንዲ እንግሊዝዲር ጅብናርዲ፣ ኢትዮጵያ ወራርዲ 
ገባይል ግናቲትዲ ብሪ አርደዲትል  ባራ ሙላ  

 ተር ሰውረትዅዲ  ቆያት ላክርሽም ኣክናዲር ሰበብ 
 ቁዋም ጅብዲ ደምብዲር  አዋጃት መሪሩዲ ናብጅኽዲ፣ ክሱሰን 
 1994ሲ አወጅሳዅ  አዋጅ  58/94 ብራዲ ብሪ ከርስዲ ነሓርዲትል አረርሳ 
ርድቕዲት  ተኪንሪ አዋጅዲ ንክማናዲ ንጎታዲ 

 1996ሲ አወጅሳዅ አዋጅ  86/96 አራስታዅዲ ኒክማናዲ ኒጎታዲ 
 ሸንገለበሽ  ክድመትዅ  ሕጊ በለዲርዅ ደለምድኒል 
 1997ሲ  ጸዳቆ ግብርሊ አርግጋ ቁዋም በለድኽውዲ  ቆምያት ግናቲትዲ ብሪ 
አርደትዲር  ሕቁቅሲ ሲደክር ወድህዶኽር ኒገምድና ብነዲ 

 ዓንቀጽ 6  ላኹናርዲ ዓማርዲ ኤርትራርዅ  ላኹናርዲ ብጅኽዲ  unity and 
diversity ደርብድ ኣኽሮ ከም ከመት 

 ዓንቀጽ 4 እኵልናር  9 ጋብ  ኤርትሪውዅ፣ ተከውሳዅ ኣኽት 
 
 

 



ቆምያት  ግናቲትዲ  ብሪ እቁርዲር  ሕቁቅ  በዱላ  ናዕስሮ 
ለመለም  የውድ  ቋለድ 

• በዱላ ናዕስኖ የውድ ውልቅናዲ፣ በንስስጘ ገንዳታ ፍልፍልናዲ፣ ኒሰበብዲ፣ 

– መሪ ከውሲ ጭቅጠት ሻክናዲ፣ ሸቓንዲ በሎቲካዲር ሒልሲ ኒትክ በሓቶ ሻክናዲ 

– ደሽክልያ ዓብለልዱ እንተርናዲ  

• ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ 
– ቆምያታ መሰልሲ ተኪን  

– ጋብሲ ተኪን  

– ብራስ ተኪን ውራ ያኹን ? 

• ግምባር ሃገራዊ ድሕነት  
– ቆምያትሲ ተኪን 

– ጋብዚ ተኪን 

– ብረስ ተኪን ውያኹን ? 

 

 

 



ኤርትራዊ  ፈደራላዊ  ዲሞክራስያዊ  ምንቅስቃስ 
ቆምያትሲ ተኪን 
ጋብሲ ተኪን 
ብራስ ተኪን ውራ ያኹን ? 

ግምባር ሓርነት ኤርትራ - ሃገራዊ ባይቶ  
ቆምያትሲ ተኪን  
ጋብሲ ተኪን 
ብራስ ውራ ተኪን ? 



 
ቆምያትዲ ባርታዲሲ በንስጝረ ገንዲትናዲ በለዲር ላዅናርዲ ድግታዲትል ኒናዕሳ 

ጨገምዲ 

 
ኤርትሩና ኪዳ ናዕስኒ ውልቅዲ ናብጅኽዲ 
• Eritrean Liberation Front- National Congress 
• Eritrean Peoples. Democratic Party 
• Eritrean Federal Democratic Movement  
• Eritrean National Salvation 
• Peoples Democratic Front for Liberation of Eritrea (Sagem) 
• Eritrean National Salvation Front 
• Eritrean Solidarity Movement for National Salvation 
• Eritrean Youth Movement for Change 
•   
• Democratic Movement for the Liberation of Eritrean Kunama 
• Islamic Movement for the Reformation of Eritrea ( Islah) 
• Red Sea Afar Democratic Movement 
•  Blin Movement  
• Saho movement 
• Jeberti Movement 

 

   



ተቋ  ሓሳብዅ/conclusion 

 
• ቆምያት ግናቲትዲ ብሪ አርደትዲር  ጋብዲ፣ ዓዳትዲ አውናርዲ ወክትልት 
ወክት ድድኒ ውልኢል ገሙ እንቶ ዋንተት 

• ኒልድ  ጐዅ ሳቅሎት እዲኒዅ  በጃኹ ፈሮ፣ ናደአንድኒ መታን  ገሪ ለመለም 
እስተኵ ዋንተት 

• ኣኾ ደአም ኤርትራዲ አሪው ንርቲ ተከውዲትል  እና ወንቀራ ንድ ከለብርስና 
ብና፣ ወሪ ቂመት አረርና ብና፣ ሰበብ 
– ጂኺትናዲ፣ አሪ መሰላት አዳምኒድቁርዲርዅ ሀየፎ ኒቃልስትነድ 
– ከቲኒ ፈሀም ዲ ጭብረ በዳንዲ ሕክምዅ 

• ቆምያት ግናቲትዲ በሪ አርደትዲር ሕቁቅዲት ተከውናዲ ሓሸምድናዲር መታ ን 
ኤርትራ ቱራ መእኮት እዲናይዅ 
– ብጅኽ ሕሪየት ጃብዲ ደምብዲ/ ጂብዅ 
– መሪር ሓሰርስና ብናዲ፣ ደሽክሊር ኒትክ ዓብለልዱ እንተርናዲትልድ  ጐዅ በለዲር 
ላኹናርዲ ድግታዲ ወክትልድ  ወክት ላኸንቱኽር ውልኢሱኽር እንቶ ዋንተት  
 
 
 

 



ተዓያብ 

• እን እንጀጚ ላክርሽም ኣኽኖ ዓውቲትነሰና ንኪኽር ላክርስምዲ ላደሀይዲ ኣኽኖ 
ከደምኖ ወክትዲ ህምባ ብሪ አዋይንዲ ጠለበኩና፣ ኒልድ ጉኖ በጋ ይና ላኹናርስኻ 
ተብድኖ፣ በለዲትልኻ ድግታዲ፣ ፍትሕዲ ዲሞክራሲዲ ናዕስኖ ኣክናን፣ ናውክ 
ቆምያት እኵሊ ሕቁቅዲ እኵሊ ባኽትዲ አርድኖ ከደምኖ ሻኽንኹን። 

• ናውክ ቆምያት ግናቲትዲ  ብሪ እቁርዲ ጎፍዮሎም ህምባ ጨገም ላዅዲ  
ላትርዅዲ ኣኽነዲን ፣ ላትዲ ላዅዲ  ኣኽኖ ናደሀይሲኻ ክብሲድኖ ናክርሽምስኻ  
መረንድድኖ ሻኽንዅ። 

• እካ ማሕበር እዲኒዅ  እን ኤርትሪል እስታ አዳሚንድቁርድ  ሕቁቅ ገርትነስ  
ፈላኽደሰና፣ ኒሰናኽር ኒእኩላ  እና ቆምያት ገናቲትዲ ብሪቁርዲር ሕቁቅድ ገርትነስ 
ቀልብ ገምዶ ፈላኽድሮሉ ሻኵ። 

• ባሓር ካርጝል ኣኾ ኪዳ ናዕስሮ ለመለምያ  ማሓብር ቆምያት ግናቲትዲ  
ብሪቁርዲት ተኪን  ናው ጋበነው  ሳዳ ብንዅ እወውዲ  ምለውዲ  ኣክኒ አብሲክ፣  
እምኑዲ ግብርሊ እርገውዲ ኣኽሮ ሻኵ።   


