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ከመይነት ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዓለምናን ዞባናን  ነንብብ። 

ነዛ ዓለም በይንና ንነብረላ የለናን። ብኣማኢት ዝቑጸራ ሃገራት፣ ብቢሊዮናት ዝቑጸሩ ህዝብታት ምስናይ 
ዝተፈላለየ ደረጃ ምዕባሌን ተመስገን ዝረሓቖ ሕሉፍ ስሰዐን መናብርቲ ኣለውና። ናብ ደረጃ ኣህጉርናን 
ዓለምን ምስ እንመጽእ’ውን ከምኡ ብዙሓት ሃገራትን ህዝብታትን፡ ብዙሓት ድሌታትን ግርጭታትን ዝሓቑፉ 
መናብርቲ ኣለውና። ናብ ዘቤታዊ ጉዳይና ምስ እንምልከት’ውን ከም’ቲ ጠለምቲ ሕድሪ ህግደፋውያን 
ፖለቲካ ከኣልና ክብሉ፡ “ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ” እናበሉ ከደናግርሉ ዝፍትኑ ሓደ ህዝቢ ዘይኮናስ፡ ዝተፈላለየ 
ቋንቋ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖት፣ ኣነባብራ፣ ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ግርጭታትን ዘለና ግን ከኣ፡ ኣብ ሓንቲ ናይ ሓባር 
ልኡላዊት ሃገር እንነብርን እንኣምን ብዙሓት ህዝብታት ኢና። 

መዛግብቲ ታሪኽ ከም ዝሕብርዎን ናይ ታሪኽ ሊቃውንቲ ከም ዘዘንትውዎን ዓለምና ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ፡ 
ካብ ኣህጉር ናብ ኣህጉር፡ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብተነጻጻሪ ወይ ተዛማዲ ዝሓሸ ዝበሃል መጠናዊ ፍልልያት 
እንተዘይኮይኑ፡  ብምልኣት ካብ ተጻብኦን ዕግርግርን ነጻ ዝኾነትሉ ወቕቲ ኣይፍለጥን። ጠንቂ ናይ’ቲ ተጻብኦ፡ 
ዕግርግር፡ ምቅታልን ምዝማትን ድማ፡ ትበልዖን ትኽደኖን ካብ ምስኣን ዘይኮነ፡ ካብ ሕሉፍ ስሰዐ ዝውለድ ሓደ 
ነቲ ካልእ ቀቲሉ ሃብቲ ኣብ ርእሲ ሃብቲ ንምግባት ዝግበር ውድድር ምዃኑ ይሕብሩ። ሰብን መሬትን ናይ 
ተፈጥሮ እናሃለወ ኣህጉራት፡ ዞባታትን ሃገራት ዝተፈጥራሉ ምኽንያት’ውን ምስ ነዓይ ንበይነይ ዝብል ገባቲ 
ኣረኣእያን ወራራትን ኣብ’ቲ ውድድር ብሰዓራይነት ብዝወጽኡ ሓይልታት፡ ሓደ ድሕርቲ ካልእ ቀስብቐስ  
ግዝኣታዊ ዋንነት ንምስፋሕ ዝፈጠርዎ ከም ዝኾነ’ውን እቲ ማሕደራት ታሪኽን ተመራመርቲ ታሪኽን 
የረድኡ። 

ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምስ ደረጃ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለን ፖለቲካዊ ምሕደራን ናይ ሕብረተ-ሰባት፡ ዝተፈላለዩ 
ደርብታትን ደርባዊ ኣረኣእያን ተኸሲቱ። ኣብ ሓደ ኣህጉር ወይ ሃገር ዝርከብ ገዛእ ደርቢ ምስ’ቲ ኣብ ካልእ 
ኣህጉር ወይ ሃገር ዘሎ ገዛኢ ደርቢ፡ ገለ ብናይ ስነ-ሓሳባዊ ተመሳሳልነት፡ ገለ ከኣ ሓደ ነቲ ካልእ 
ብተንበርካኽነት፡ ብተለኣኣኽነት ጥዕና ዘለዎን ዘይብሉን ወይ ቅቡልን ዘይቅቡልን ዝምድናታት ተፈጢሩ። 
ብቁጠባዊ፡ ብቴክኖሎጂ፡ ብወተሃደራዊ ላዕለዋይ ኢድ ዝሓዙ ውሱናት ሃገራት ከኣ ቀለስትን ዘወርትን 
ፖለቲካዊ ዓለምና ኮይኖም። ናይ ሓደ መድረኽ ርእሰ ሓያል፡ ብሓድሽ ርእሰ ሓያል ብደማዊ ኲናት 
እናተተኻኽኡ ክሳብ መድረኽ ዝሑል ኲናት ተበጺሑ። ኣብ መድረኽ ዝሑል ኲናት ዓለምና ብወሳኒ 
መልክዑ ኣብ ክልተ ፖለቲካዊ ደምበ ተኸፊላ። ብኣሜሪካ ዝምራሕ ደምበ ሃጸይነትን ብሕብረት ሶቬት 
ዝምራሕ ደምበ ደሴነትን። 

እዞም ርእሰ ሓያላን ናይ ክልተ ፖለቲካዊ ዝንባለ፡ ብዘለዎም ሓይሊ፡ ብቐጥታን ብተዘዋዋሪ መንገድን  ነቶም 
ካብኦም ዝደኸሙ ወይ ብናቶም ኣገላልጻ ንፖለቲካዊ ሓይልታት ሃገራት ሳልሳይ ዓለም፡ ኣብ ጎነይ 
እንተተሰሊፍካ  ከም’ዚ ዝበለ ነገራዊ ደገፍ ክትረክብ ኢኻ፡ እምቢ እንተኢልካ ከኣ፡ ብኸምዚ ትውገን ትህረም 
ኣማራጺ ይህቡ ነይሮም። እቲ ክልተ ልዕለ ሓያል  መድረኽ ዝሑል ኲናት ብፍላይ ንዓና ንኤርትራውያን 
ብዙሕ ዋጋ ስለዘኽፈለናን፡ ኣብ ኣእምሮና ዘይሕከኽ ስንብራት ስለ ዝገደፈልናን፡ ሎሚ ንከመይነት ኣሰላልፋ 
ሓይልታት ብግቡእ ክንከታተል፡ ውሽጣዊ ሓድነትና ኣትሪርና፡ ኣብ ጉዳይና ባዕልና ወሰንቲ ንኾነሉ ኣንፈት 
ብንቕሓ ብሓላፍነት ክንርኢ መበገሲ ዝኾነና’ዩ። 

 ብዝኾነ መድረኽ ዝሑል ኲናት ካብ 1989 ንድሓር ብስዕረት ሶቤት ሕብረት፡ ብዓወት ሕቡራት መንግስታት 
ኣመሪካ ኣኽቲሙ። ካብ 1989 ንድሓር ኣብ ዘሎ ግዜ ብወሳኒ መልክዑ ሕብረተ-ሰብ ዓለም  ብድሌትን ፖሊስን 
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ተገዚኡ ክኸይድ ጸኒሑ።  ካብ’ዚ ቀረባ ግን ንሓያልነት ኣሜሪካ ኣብ ምልክት 
ሕቶ ዘእትው ምዕባሌታት ይኸስቱ ኣለው። ከም’ቲ ናይ መድረኽ ዝሑል ኲናት መሰረታዊ ናይ ፖለቲካዊ 
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ስነ-ሓሳባዊ ፍልልይ እኳ እንተዘይኮነ፡ መን ዓለማዊ ጸጋታት በሓተን ዓለማዊ ልዕልነት ኣረጋገጸን ዝሰረቱ፡ 
እምቢ ንግዱድ ፖሊሲ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ቀዳምነት ንህዝበይ ንልኡላዊ ፖለቲካዊ ክብረይ 
ዝብል ድምጽን ንጥፈታትን ክስማዕን ክረአን ጀሚሩ ኣሎ። ንሕና’ውን ልኡላዊ ህዝብን ሃገርን ኢና። ተጽዕኖ 
ኣይንቕበልን። ናይ ካልኦት መሳርሒ ኣይንኸውንን። ብግሉጽ ንሓባራዊ ረብሓ ብሓባራዊ ሽርክና ደኣምበር 
ኣብ ትሕቲ ዘይብሩህ ዝምድና ንልኡላውነትናን ሰብኣዊ ክብርናን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይነውርድን ዝብል 
ስምዒታት ብሓሳብን ብተግባርን ምቅልቓሉ ዓለማዊ ሓይሊ ሚዛን ክሕሎ ስለ ዝገብር ብኣወንታዊ ሸነኹ 
ዝውሰድ’ዩ። 

ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ዝነበራ ዓለማዊ ሓይሊ ሚዛን፡ ፍሕፉሕ  ብዝብል ዘሎ ሓድሽ ሓይሊ ሚዛን 
ቻይና ኣብ ስኽፍታ ዝኣተወት ትመስል፡ ነቲ ግሎቫላዜሽን ተቐበል ብነጻ ዕዳጋ ተመራሕ ኢሉ ዘገድድ ዝነበረ 
ፖሊሲኣ ዝሃርም ምንቅስቓሳት ተርኢ ኣላ። American First ( ኣሜሪካ ትቕደም) መፈክር ፕረዚደንት 
ዶናልድ ትራም ናይ’ዚ ጭቡጥ መረጋገጺ’ዩ። ብዝኾነ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ዓለማዊ ጽልዋ ዘለወን ኣመሪካን 
ቻይናን ቀዳማይ ደረጃ፣ ሩስያን ሕብረት ኤውሮጳን ዝርከባአን ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዘን እቲ ጽልዋኻ ናይ 
ምስፋሕ ቅድድም ብቕሉዕ ይኸይድ ኣሎ። ዓባይ ኤውሮጳዊት እስላማዊት ሃገረ ቱርክን መሻርኽታን፣  
ኢራንን መሻርኽታን ዘርእይዎ ዘለው ናይ ኣይንብርከኽን እምቢታን ካብ ግዝኣቶም ወጻኢ ጽልዋታት 
ንምሕዳር ዘካይድዎ ዘለው ንጥፈታትን  ርእሱ ዝኸኣለ ትኹረት ዘድልዮ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። ካብ ኩሉ 
ዝኸፍአ ገዛእ ርእሰን ውሽጣዊ ርእሰ ነጻነት ዘይብለን ጽግዕተኛታት ገለ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ፡ ካብ 
ካዝናኽን ንእከለ ክንድዚ ሃባ ዝብል ናይ ጎይተተን ትእዛዝ ንምፍጻም፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኢሳያስን 
መሰልቱን ዝበሉ ብሰላም፡ ቁጠባዊ ውህደትን ሃገራዊ ልኡላውነትን ዘደናግሩ፡ ናይ ዕሱባት ዕሱባት ተለኣኣኽቲ 
ፈጢረን፡ ብስም ምርግጋጽ ዞባዊ ሰላም፡ ዞባዊ ሰላም ንምዝራግ ዘካይዳኦ ዘለዋ ንጥፈታት’ውን ዓሚቕ 
ምስትብሃል ዘድልዮ ዛዕባ’ዩ።  

ስለዚ ንሕና ንበይንና ዘይኮና ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ዓለማዊ፣ ኣህጉራውን ዞባውን ቅልውላው ንነብር ምህላውና 
ብግቡእ ምርዳእ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ናይ’ቲ ክንበጽሖ እንደልዮ ሸቶ’ዩ። ኢሳያስን መጋበርያኡ ጉጅለ 
ህግደፍን ተኸዊለምሉ ዝነበሩ ዓለባ ኣሪጉ ተመናኒሁ፡ ብዋጋ ልኡላውነት ህዝብን መሬትን ንካልኦት 
ግዳማውያን ሓይልታት ተዓሲቦም የገልግሉ ምህላዎም፡ ብቕሉዕ ኣብ ዝተነጸረሉ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ተኣፋፍን 
መድረኽ ኮይና ንቃለስ ከም ዘለና ክንዝንግዕ ኣይግባእን። ንባብ ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ካብ ምንጻር 
ናይትካ ፖለቲካዊ ስነ-ሕሳብ’ዩ ዝጅምር። ናትካ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ብቕሉዕ ንፈታውን ጸላእን ከይገለጽካ፡ 
ኣብ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጥን ጽገናዊ ለውጥን እናተማታእካ፡ ኣሰላልፋ ዓለማዊ ዞባውን ሃገራዊ ፖለቲካዊ 
ሓይልታት ንምምዛን ኣይከኣልን። 

 ስለዝኾነ ህዝቢታት ኤርትራ ካብ ዘቤታዊ ምልክን ስውር መግዛእትን ሓራ ዝኾንሉ፡ ኣብ ጉዳዮም ዝኾነ ናይ 
ፖለቲካዊ ደላላ ከየድለዮም፡ ባዕሎምን ብሕርያኦምን ጥራሕ ወሰንቲ ዝኾንሉ፡ ዘተኣማምን ኤርትራዊ 
ፖለቲካዊ ባይታ ንምፍጣር፡ ነብስ ወከፍ ጸረ ምልኪ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ይቃለስ ኣለኹ ዝብል ፖለቲካዊ 
ውድብ፡ ሰልፊ ኮነ መሻርኽቲ ኣካላት፡ መጀመርያ ፖለቲካዊ ርእይቶኡን ተግባሩን ቀጺሉ፡ ዓለማውን ዞባውን 
ፖለቲካዊ ኩነታትን ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ኣሰላልፋ ሓይልታትን ኣብ ርእሰና ክፈጥሮ ዝኽእል ኣወንታውን 
ኣሉታውን ጽልዋን ኣንቢቡ መደባቱ ክሰርዕ ይግባእ። ከምኡ ገይገበርካ ብኸምቲ ልዕሊ ርብዒ ዘመን 
ክንጥቀመሉ ዝጸናሕና፡ ብወሳኒ መልክዑ ቅድሚ ስምዒት ህዝቢ ዘይኮነ፡ ደድሕሪ ስምዒት ህዝቢ ዘዘብ ምባል 
እንተተመሪጹ ግን፡ ተታሒዝካ ዘግምታዊ ሞት ‘ምበር፡ ህዝባውን ሃገራዊ ዓወት ዝበሃል ኣይሕሰብን። ስለዚ 
ናይ ግድን ከመይነት ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዓለምናን ዞባናን ነንብብ። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 23-11-2018 
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