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ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ዶባት ተኸፊቱ ማለት 

ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ጸገም ኤርትራ ተፈቲሑ ማለት ኣይኮነን 

                                                           ዓሰራይ ክፋል 

 ኣብ ታሽዓት ክፋሉ፡ ካብ ብህድማ ብስደት ካብ ባርነት ሓራ ምውጻእ፡ ብውሽጢ ተወዳዲብካ ህዝብኻን ሃገርካን ካብ ናይ 
ጥፍኣት መንገዲ ኣድሒንካ፡ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ፍታሕ ምምጻእ ዝዓበየ ክብርን እፎይታን ዝህብ ምዃኑ ብግቡእ 
ኣስተማቒሮምን ወሲኖምን እንተኣትየሞ፡ ከም ንዓማጺ መህረሚ በትሪ ዝዓጠቑ እኩባት ሰባት መጠን ድሙቕ ኣወንታዊ 
ታሪኽ ከም ዘመዝግቡ ኣየጠራጥርን ኣብ ዝብል ኢና ኣቋሪጽናዮ ኔርና፡ ዓሰራይ ክፋሉ ድማ እነሆ፡- 

መ.  ካብ ቀታሊ ምሕረት ክጽበዩ ካብ ዝጸንሑ ወገናት ዝግበር ትጽቢት ብዝምልከት፡- 

 ሰባት ክሰርሑ እንከለው ብሓሳብ ኮነ ብተግባር ይጋገዩ’ዮም። ብዝፍጽምዎ ጌጋ ድማ ብዓይነቱን ዓቐኑን ዝፈላለ ኣብ 
ገዛእ ርእሶም፡ ኣብ ካልኦት ሰባት ወይ ነብሶም ሓዊሱ ንካልእ ዝልክም ጉድኣት ይበጽሕ’ዩ። ንዘይምግጋይ ኣቐድሚካ 
ሓሲብካ ኣስተውዒልካ ምስራሕ ቀዳማይ ተመራጺ’ኳ እንተኾነ፡ ጽቡቕ ይገብር ኣለኹ ክትብል ወይ ብካልኦት ዝበሃልን 
ዝግበርን ሓቂ መሲሉዃ  ኣብ ሓደ ዛዕባ ሓደ ወይ ክልተ ግዜ ምስትጋገ፡ ሕጋዊ ጥሕሰት እንተኾይኑ ብሕጋዊ ውሳነ፡ ምስ 
ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ጠባይን ዝተኣሳሰር ምስ ዝኸውን ከኣ፡ ከም ዘጋጥም ውሁብ ነገር ተወሲዱ ብፈኲስ ነቐፈታ ወይ 
ምኽሪ ክስገር ይከኣል’ዩ። እቲ ዘይቅኑዕ ሓሳብ ወይ ተግባር ካብኡ ንላዕሊ ዝደጋገም፡ ፈጻሚኡ ካብ ተመክሮኡ 
ዘይመሃር ኣብኡ ተኣሊኹ ዝነብር እንተኾይኑ ግን፡ ትርጉሙ፡ ተሓታትነቱን ፍርዱን ካልእ’ዩ ዝኸውን። 

ኣርእስትና ብቐንዱ ኣብ ፖለቲካን ፖለቲካዊ ኣረኣእያን መሰረት ዝገበረን ናብ እንኮ ሰባዊ ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለ 
ህግደፍን ኣምለኽቱን ዘትኮረ’ዩ። ኣብ ፖለቲካ ፍትሓዊ ይኹን ኣይኹን ደሞክራስያዊ ይኹን ኣይኹን ምስ ባህሪኻን 
ኣረኣእያኻን ንዝኸይድ ስነ-ሓሳብ ክትክተል ወይ ክትድግፍ ንቡር’ዩ። ንርእይቶይ ከዐውቱለይ ይኽእሉ’ዮም ኢልካ 
ብሰናይ ሕርያኻ ኣብ ስልጣን ዘደየብካዮም’ሞ ልእኹተኦም ብግቡእ ንዝፍጽሙ መራሕቲ ከተደንቕ ከተመጉስ ካብኡ 
ሓሊፍካ’ውን ከተተባብዕ ክኸውን ክግበር ዘለዎ ብኣወንታዊ ጎኑ ዝውሰድ ኣረኣእያ’ዩ። ኣብ ፖለቲካ ይዋሳእ ኣለኹ 
እናበልካ፡ ሃገር ሽፋን ጌርካ፡ ብዘይ ንጹር ፖለቲካዊ ኣረኣእያ፡ ብዘይሕጋዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ፡ ኣብ ሕጋዊ መድረኽ 
ኣብዘይመረጽካዮ፡ ብሓሳብ ኮነ ብተግባር ንዘይውክለካ፡ ብኣንጻሩ ኣድክዩ ኣሳቕዩ ንዝቐትለካ ውልቀ ሰብ ፍጹም እምነት 
ምሕዳር ግን ኣምልኾ ‘ምበር ፖለቲካዊ ደገፍ ኣየመልክትን። 

ፖለቲካዊ እምነት፡ ከም ህዝቢ በየናይ  ኣንፈት እንተተመራሕና ካብ ድሕረት ድኽነት ደልሃመት ንወጽእ። ልዕልና ሕጊ 
ይነግስ። ብሃገር ደረጃ ሃብታምን ድኻን፣ ነባሪ ከተማን ገጠርን፣ ዝተማህረን ዘይተማህረን፣ ብርትዒ ተጠቃሚ ዝኾነሉ፡ 
ዝዓግበሉ  ፈትዩ ረድዩ ዝመሓደረሉን ማሕበራዊ ፍትሒ ይሰፍን ካብ ዝብል ኩርናዕ ዝብገስ፡ ናይ ደርባዊ ባህርን 
ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ሕርያ ጉዳይ’ዩ። እዚ ከኣ መጥመሪ ብዘይብሉ ብይበሃል ኣሎ፡ ይግበር ኣሎ ወይ ብልሙድ 
ኣዘራርባ 03 ዓይነት ብሃውሪ ትዋስኣሉ ኣይኮነን። ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብዝጥቀመሉ ፖለቲካዊ መድረኻት ዝውሰን፣ 
ንፈታውን ጸላእን ክፉት ብዝኾነ ፖለቲካዊ ቅርጻን ፖለቲካዊ ሰነዳትን ዝግለጽ’ዩ።  

ንእንኮ ሰባዊ ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍን “ንሕና ንሱን” ዘተኣሳስር ገመድ ናይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ሕርያ’ዩ 
ኢልካ ክትወስዶ ኣዝዩ ዘጸግም’ዩ። ስለምንታይ? እዚ ጉጅለ ካብ 1994 ክሳብ ሎሚ 2018 ውድባዊ ጉባኤ ኣይገበረን። 
ንውሓት ግዜ 24 ዓመት ምዃኑ’ዩ። ኣብ 1994 ዝጸደቐ ፖለቲካዊ ሰነድ ን24 ዓመታት ዝኣክል ከይተፈተሸ፡ 
ከይተመሓየሸ ከስርሕ ይኽእል’ዩ ኢልካ ክትወስድ ፖለቲካዊ የዋህነት ካብኡ ሓሊፉ’ውን ዕሽነት’ዩ። ኣብ 1994 
ዝተመርጸ ፖለቲካዊ መሪሕነት፡ ኣብ ተመሳሳሊ ሕጋዊ መድረኽ ኣወንታውን ኣሉታውን ጎኑ ከይተፈተሸ ከይተገምገመ 
ምቕጻል ማለት ንዕቀት ንኣባላትን ርግጸት ሕግን’ዩ። ብተግባር ከኣ ኣብ 1994 ዝጸደቐ ፖለቲካዊ ሰነዱ ከምዘይሰርሕ 
ከምዝመኸነ፣ ሽዑ ዝተመርጸ ፖለቲካዊ መሪሕነቱ ብማእሰርቲ፡ ብሞት፡ ብስደት ተበታቲኹ ከም ዝፈረሰ ንዕዘቦ 
ዘለና’ዩ። ከም ንሃገር ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ስሩዕ ኣኼባ ክገብር ወግዓዊ መግለጺ ከውጽእ ኣብዘይኽእለሉ ኣብ ፍጹም 
ምሕረት ሓደ ሰብ ወዲቑ ይርከብ። 
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በይኑ ዘጣየሶን ንሱ ዝመርሖን መንግስቲ ብተመሳሳሊ ስሩዕ ሕጋዊ መንግስታዊ ቅርጻ የብሉን። ዝመርሓሉን 
ዝምረሓሉን ሕጋዊ ሃገራዊ ቅዋም የብሉን። ፖለቲካዊ ህይወት ዘለዎ ሕጋዊ ሓጋጊ ኣካል ወይ ሃገራዊ ባይቶ የለን። ስሩዕ 
ንጥፈታት ዝገብር ሕጋዊ ፈራዲ ኣካል የለን። እቲ ሃገራዊ ጉዳይ ከም’ቲ ኣብ ውድባዊ ጉዳይ ኣብ ምሉእ ምሕረት እንኮ 
ሰብ ዝወደቐዩ። ስለዚ ብደረጃ ውድብ ኮነ መንግስቲ ሕጋዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ እንተዘይሃልዩ፡ ነገራት ብግቡእ ዘመዛዝን 
ናይ ፖለቲካ ሰብ፡ ኣነ ደጋፊ ናይ ህግደፍ ወይ መንግስቲ ኤርትራ’የ ክብል ኣይኽእልን። ደጋፊ ወይ ኣባል ናይ ሓደ 
ፖለቲካዊ ሓይሊ ክትከውን ዘይክትከውን ዝውስን እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝምረሓሉ ፖለቲካዊ ኣንፈትን ሕጋዊ 
ፖለቲካዊ ቅርጻን ምስ ዝህሉ’ዩ። ህግደፍን ንሱ ዝመርሖ መንግስትን ብሕጋውን ፖለቲካውን መምዘኒን የለውን። ኣለና 
እንተይሎም ከኣ፡ ህላወኦም ስማዊ’ዩ። ብተግባር ብስም ውድብን መንግስትን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኢ-ሰብኣዊ ግፍዒ 
ከውርዱን ሃገራዊ ገበን ክፍጽሙ እንከለው’ዮም ሃለዋቶም ዘንጸባርቑ። 

 ስለዚ ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ሕጋዊ ኮነ ፖለቲካዊ ሕላወ ዘይብሉ ንጥፍኣት ዝተወደበ ሓይሊ፡ ኣባል ወይ ደጋፊ’የ ምባል እሞ 
ኣስታት 27 ዓመት ኣገልጋሊ ኮይንካ ምንባር፡ ሳሕቲ ዘጋጥም ተራ ጌጋ ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ዝንባለ ወይ ኣረኣእያ’ውን 
ኣይኮነን። ምናልባት ብፖለቲካዊ ድኽነት ክምኽነ እንተዘይተፈቲኑ፡ ካብ ገዛእ ርእሱ ዝነዓቐ ፖለቲካዊ ኣምልኾ ወጻኢ፡ 
ካልእ ንዕኡ ዝምጥን መግለጺ ክርከበሉ ኣይኽልን።  

ብርግጽ እቲ እንኮ-ሰባዊ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ካብ ውልደቱ ከም ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ክሳብ ሎሚ፡ ዋሕስ ፖለቲካዊ 
ቀጻልነቱ ኣብ ፈላሊኻ ግዛእ ድሑር ሜላ ዝተሰረተ’ዩ። ንገለ ኣብ እዋን ነጻነታዊ ብረታዊ ቃልሲ ተጋደልቲ ወይ ሓፋሽ 
ውድባት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብምንባሮም፣ ንገለ ብሃይማኖት፣ ንገለ ብብሄር፣ ንገለ ብከባብያዊ ወይ 
ኣውራጃዊ ስምዒታት፣ ንገለ ብረብሓ፣ ንገለ ከኣ ብምፍርራሕ ሓደ ኣብ ልዕሊ’ቲ ካልእ ምትእምማን ከጥፍእ፡ 
ክጠራጠር፡ ናብኡ ብዘለዎ ቅርበትን ርሕቀትን ዘመጉስን ዘጸልምን ወፍርታት ከምዘካይድን ፍሉጥ’ዩ። ልዕሊ 27 ዓመት 
ነዚ በታኒ ኣተሓሳስባ’ዚ እናፈለጥካ፡ ዜጋታት ብኣንጸርጽሮት ዓቕሎም ጸቢብዎም ብእግረይ ኣውጽእኒ ክጠፍኡ፡ ኣብ 
ዕዳጋ ወሪዶም ከም ጠለበጊዕ ክሽየጡ፣ ኣብ ምድረ በዳን ባሕርን ብጃምላ ክህልቁ እናረአኻ እንቋዕ ኮይኑ፡ ዕድመን 
ጥዕናን ንመራሒና፡ ሎሚን ጽባሕን  ንሕና ንሱ እናበልካ ምድባል፡ ፍጹም ካብ መስመር ሰብኣውንት ዝወጽአ ኣምልኾ 
‘ምበር ፖለቲካዊ እምነት ኣይመልክትን። 

ሰባት ግን  ብህይወትን ብጥዕናን ክሳብ ዝሃለው ንነዊሕ ዓመታት ክኽተልዎ ካብ ዝጸንሑ መንገዲ ክእለዩ ካብ ዘይቡር 
ናብ ንቡር ክምለሱ ዝኽእልሉ ኣጋጣሚታት ስለዘይጠፍእ፡ ክሳብ ሎሚ ካብ ቃታሊኦም ምሕረት ክጽበዩ፡ ጭርሖ ንሕና 
ንሱ ተዓጢቖም ክድብሉ ዝጸንሑ ኣመለኽቲ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ሎሚ ብሓሳብ ዘይኮነ ብተግባር ኣብ መውዳእታ 
ጥርዚ  ናይ ምብትታን በጺሐምሉ ዘለው ወቕቲ ብምዃኑ፡ ካብ ኣምልኾ ሓደ ሰብ ወጺኦም ብወግዒ ብውደባ ዝበደልዎ 
ህዝቢ ክኽሕሱ፡ ወይ ድማ ንኢሱ ካብ ንጠልም ፈጣሪ ይጥለመና ኢሎም ብዝነበርዎ መንገዲ ጥፍኣት ክምርሹ 
ዝመርጽሉ ወሳኒ መድረኽ ምዃኑ’ዩ ትጽቢት ዝግበር። ሕጂ’ውን ከም ትማሊ ንሕና ንሱ ኣብ ዝብል ደሪቖም መንገዲ 
እንኮ ሰብ ከም ምርጫ እንተወሲዶም ግን፡ ብሕልና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትን ህዝብታትን  ኤርትራ 
ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎን ገበንን ክሕደትን ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ከይዝንግዑ በዚ ኣጋጣሚ ከነዘኻኽሮም ንፈቱ። 

                                       መበል 11 ይቕጽል 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 12-10-2018  

 

 


