
1 
 

 

ፖለቲካዊ ሕማም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ 

 ግልጽነትን ርእሰ ነጻነት ብዘይብሉ ኣካላዊ ምሕዝነት ኣይፍወስን 

ኣካላዊ ይኹን ኣእምሮኣዊ ሕማም፡ ፖለቲካዊ ይኹን ጸጥታዊ ዝርገት ኣብ ዝተኸስተሉ ሃገር ድዩ ዞባ፡ ግዳይ 
ናይ’ቲ ጸገም ዝኾኑ ህዝብታት፡ ኣብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ዝርከቡ መሻርኽቲ ወገናት ብዘሳተፈ፡ ሰብ ሞያ ሕክምና 
ብሞያኦም፡ ፖለቲከኛታት ብስነ-ፍልጠታዊ ጥበቦም፡ ትካላትን ኣካላትን ጸጥታ ብረቂቕ ምትእስሳሮም፡ እቲ 
ጸገም ካብ ዘለዎ ከይሰፍሐ ንምግታእ ኢልካ’ውን ንምውጋድ ክረባረቡ ምጽባይ ባዶ ሕልማዊ ትጽቢት 
ኣይኮነን። ምኽንያቱ ሓደ ብሰብኣውነት፡ ካልኣይ ኣብቲ ሓደ ቦታ፡ ሃገር ወይ ዞባ ዝኽሰት ጥዕናዊ ኮነ 
ፖለቲካውን ጸጥታውን ጸገም፡ ነቲ ኣብ ርሑቕ ዘሎ’ውን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ብኣሉታ ስለ ዝጸልዎ  ኣብ 
ምውጋዱ ካብ ሸፈጥ ዝደሓነ ቅንዕና ዘለዎ ምትሕብባር ቅቡል ሓሳብ’ዩ። 

 ኮይኑ ግን ነቲ ጸገም ንምፍዋስ ዝዋስኡ ወገናት ቅንዕና ኣለዎም የብሎምን ናይ መጀመርያ መምዘኒ  ኣብ’ቲ 
ዛዕባ ዘለዎም ኣተሓሕዛ’ዩ። ኣካላዊ ኮነ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕማም ንምፍዋስ ጠንቂ ወይ መበገሲ ናይ’ቲ ሕማም 
ምፍላጥ ናይ ግድን ከም ዘድሊ፡ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላው ናብ ርጉእን ንቡርን ኩነታት 
ንምምላስ’ውን ጠንቅን ሳዕቤንን ፈሊጥካ፡ መን ተሓታቲ ኣነጺርካ፡ ሰብኣዊ ክብረትን ክብረት ልዕልና ሕግን 
ቀዳምነት ሰሪዕካ ምውሳእ ከምዘድሊ ዘየካትዕ ቅድመ ኲነት’ዩ።  

ኣብ ኤርትራ ከቢድ ፖለቲካዊ ውድቀት ኣጋጢሙ ኣሎ። ዜጋታት ካብ ማይ’ ቤቶም ብነጻነት ከይንቀሳቐሱ፡ 
ሓሳቦም ከይገልጹ፡ ዓፊኑ ዝሓዘ ጸጥታዊ ኩነታት ኣሎ። እዚ ፖለቲካውን ጸጥታውን ጭቆና ዝወለዶ ቅሉዕ 
ምምዝባልን ስልደትን፣ ዓሚቕ ድሕረትን ድኽነትን፣ ስቅያትን ኣህህታን ህዝብታት ኣሎ። ስለዚ ንኤርትራ 
ሓዊሱ  ኣብ መንጎ መንግስታት ዝግበር ክልተኣዊ ድዩ ካብኡ ዝሰፍሐ ርክብ፡ ዘተ፡ ስምምዕ፡ ቀዳማይ 
ኣጀንዳኡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት፤ ፖለቲካውን ጸጥታውን ዓፈና፤ ስቅያትን 
ምብትታንን ህዝቢ፡ መን’ዩ ጠንቂ፡ ከመይ’ከ ክፍታሕ ኣለዎ ግምት ዝሃበ ክኸውን ይግባእ ነይሩ። ብተግባር 
ዝኸውን ዘሎ ግን ኣንጻር ናይ’ቲ ክኸውን ዝነበሮ’ዩ። 

ሃገራት ብህዝብታት’ምበር ፖለቲካዊ ስልጣን ብዝጨበጡ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኣይተደኮናን። ብሕጋዊ 
ድዩ ብዘይሕጋዊ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝደየቡ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዝሓዝዎ ስልጣን ከም ገዛ ኽራይ 
ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እንተስ ምስ ገበታ ገበኖም፡ እንተስ ምስ ህዝባዊ ክብረቶም መዘከርታ ደብተሮም ሒዞም 
ዝለቅዎ ‘ምበር፡ ከም ህዝቢ ንዘለኣለም ዝነብርሉ ብሕታዊ ትሕጃኦም ኣይኮነን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ 
ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝደየቡ ውልቀ-ሰባት ጉጅለታትን ብስመ ህዝብን ሃገርን ዝገብርዎ ይዕበ ይንኣስ 
ዘተን ዘመሓላልፍዎ ውሳነን  ህዝቢ ዘሳተፈ፡ ረብሓን መሰል ህዝቢ ምምርግጋጽ ማእከሉ ዝገበረ ወግዓውን 
ሕጋውን ክኸውን ኣብ ሰናይ ድሌት ናይ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ክወድቕ ዘይብሉ ተግባር’ዩ።  ብጉልባብ 
ፖለቲካዊ ሕማም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሕክም ኣለና፡ ኣውያት ህዝቢ ንጎኒ ገዲፍካ ንፍጹም መላኺ ባእታ 
ሓዊስካ ዝግበር ዘሎ ዘብዘብ፡ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ክንገብር ኢና መብጸዓ፡ ዝፍኖ ዘሎ ምስ ናይ ርሑቕን ቀረባ 
ዝተዋደደ ፕሮፖጋንዳዊ ዕቡታ፡ “ እዛ ብርኩታ እምኒ’ላታ” ከም ዝተባህለ፡ ብናይ ርሑቕ ኣእዳው ዝቕለስ 
ደግሲ ትማሊ ከይከውን ትሰግእን ትሻቐልን። 

እዞም ሎሚ ፖለቲካውን ጸጥታውን ሕማም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንሕክም ኢና፣ ስደትን ምዝንባልን ደው 
ከነብሎ ኢና፣ ድሕረትን ድኽነትን ከምዝጠፍእ፡ ሰባት ከም ሰብኣውያን ፍጡራት ክኒዮ ንምንባር ዘድሊዮም 
መሰረታዊ ጠለባት ዝኸይድ፡ ሃብቲ ዘዋህልሉ ባይታ ክንፈጥር ኢና፣ ታሪኽ ኲናትን ጥሜትን ዞባና ክንቅይሮ 
ኢና …ወዘተ ዝብሉ ዘለው ወገናት፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ኣብ ከም ኤርትራ ዘሎ ኢ-ሰብኣዊ ፖለቲካዊ ዓፈና 
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በሸለልትነት ምስጋሮም፡ ትማሊ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ህይወት ሰብን ሃብቲ ህዝብን ዝበልዐ ባእሲ፡ ዘለዎም 
ናይ ፖሊሲ ፍልልይ ከመይ ፈቲሐሞ ብሩህ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ደም ዘፋሰሰ ባእሲ፡ መሰረታዊ ናይ ፖሊሲ 
ፍልልይ፡  ብባህርን ተግባርን ዘይቃደው መንግስታት፡ ዝቐደመ ሕሳብ ብግቡእ ከይተወራረደ፡ ንህዝቢ ብወግዒ 
ከይተሓበረ ኣብ ሳልስቲ ኣብ ንፋስ ዝተዘርአ እኽሊ ኣብ ፍረ በጺሑ ክበሃል ብርግጽ ሕቶ ዝፈጥር ዘሻቕል 
‘ምበር ዘቕስን ኣፎይታ ዝህብ ኣይኮነን። 

ጠንቂ ምድዋን ፖለቲካዊ ምስሊ ኤርትራ፣ ጠንቂ ቁጠባዊ ውድቀት ኤርትራ፣ ጠንቂ ምዝባልን ስደትን  
ህዝብታት ኤርትራ፣ ናይ ዓፈናን ቅንጸላን ኣውራ ኤርትራ ፍጹም መላኺ ባእታ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓዊስካ፡ 
ዝሓመመ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከነጥዒ ንሰርሕ ኣለና ማለት እንታይ ማለት’ዩ? እቶም ሓደሽቲ ተመሓዘውቲ ደቂ 
ዞባ ምሕዝነታዊ ርክቦም ምስ መን’ዩ? ምስ ህዝቢታት ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን ወይስ ምስ ውልቀ ሰብ? 
ሃለዋት ህዝብታት ኤርትራ እንታይ ይመስል ብዓይኖም ይርእዎ ኣለው። በዚ ጭቡጥ ሕሰም ህዝቢ 
ዘይደናገጹ፡ ዘይግደሱ? እንተወሓደ ኣብ ገገዛና ዘሎ ጸገም ፈቲሕና፡ ኣብ መንጎና ዝነበረ ዘይጥዑይ ዝምድና 
ኣመሓዲርና፡ ናብ ጸገም ዞባናን ከመይነት ኣፈታትሓኡን ጠመተ ንግባር ከይብሉ እንታይ ይእግሞም? 

 እቶም ካብ ርሑቕ መጺኦም ካብ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ መቛድሾ፣ ካብ መቛድሾ ጅቡቲ 
ብዘይ ዕረፍቲ ዝመላለሱ፡ ብሰብኣዊ ክብረት ንግደስ ኢና ኢሎም ዝመጻደቑ፣ብድኽነት ናይ’ዚ ዞባ ዝጣልዑ፣ 
ብስመ ደርቅን ማሕበራዊ ደገፍን ቁሩብ ቁራቦ ገንዘብ ፈይ እናበሉ፡ ንውልቀ መራሕቲ መን ከማኻ እናበሉ 
ዘሰራስሩ ዘሻድኑ ወገናት’ከ ዘለዎም ሓይልን ዓለማዊ ጽልዋን ተጠቒሞም፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕሰም 
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