
1 
 

 

ትካላዊ መርሆ ዘይብሉ መንግስቲ፡ ኣንፈት መጻኢ ዕድሉ ዘይፈልጥ ትውልዲ የፍሪ፡- 

ኣነ ብጌጋ ከይትርድኡንን ከይትቕየሙኑን ኣቐዲመ ይቕረታ ይሓትት፡ ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ኣሓትን 
ኣሕዋትን። ኣብ ሓንቲ ሃገር ህላወ ብህዝባዊ ዘተ በሲሉ ዝጸደቐ ሃገራዊ ቅዋም፣ ብህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ፣ 
ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ዘኽብሩ ትካላት፣ ብኩለንተንኡ መንነቱ ዝፈልጥን 
ብመንነቱ ዘይስከፍ ዝኾርዕ ህዝቢ፣ ፍትሓዊ ቁጠባዊ ተጠቃምነት፡ ኣድላይነቱ ብዝኾነ መለክዒ ኣብ ምርጫ 
ዘይኣቱ ረቛሒታት’ዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚኦም ክህልውን ትካላዊ ውሕስነት ረኺቦም ክቕጽሉን’ውን 
ከምኡ። ስለምንታይ መንግስቲ ብዘይ ከም’ዚ ዝበለ ትካላዊ መርሆ ይመርሕን ይሰርሕ ኣለኹን ክብል 
ኣይክእልን። ከም’ዚ ዓይነት ተሓታትነት ዘለዎ ትካላዊ ውሕስነት ዘይብሉ ህዝቢ’ውን ፖለቲካዊ ስልጣን ኣለኒ 
ኢሉ ክዛረብ ከምዘይኽእል ርዱእ ነገር’ዩ። 

ሎሚ ኣብ ኤርትራ ካብ ስም ዝሓለፈ መንግስቲ ኣሎ፡ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣሎ ዝብል ተረድኦ ዘለዎም፡ ናይ 
ገዛእ ርእሶም ናትና ኢሎም ዝኣምንሉ ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሎም ሰባት ጥራሕ’ዮም ዝብል ውልቃዊ ሚዛን 
ኣለኒ። ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበሃል መንግስቲ፡ ሕጊ፡ ትካል፡ ዳኛ መላኺ ኢሳያስ በይኑ’ዩ። ስለምንታይ ኢሳያስ 
ንህዝብን ሃገርን ዝምልከት ዓበይቲ ዛዕባታት ንበይኑ መደባት የውጽእ፣ ንበይኑ ይውስን፣ ንበይኑ ናይ ተግባር 
ስጉምቲ ይወስድ፣ ንበይኑ ጸብጻብ ይቕበል፣ ንበይኑ እንተደለየ ኣወንታዊ ይኹን ኣሉታዊ መልሲ ይህብ፡ ደስ 
ኣይበሎን ከኣ ፈሊጡ ከምዘይፈለጠ የጽቅጥ። 

 ስለምንታይ ኢሉ ዝሓቶ ጀኔራል፡ ኮሌኔል፣ ሚኒስተር፣ ኣማሓዳሪ፣ ባይቶ፣ ትካል ጸጥታ ኮነ ህዝቢ የለን። 
ኲናት ይውልዕ ኲናት የጥፍእ። ዶብ ይዓጹ ዶብ ይኸፍት። ኣባይቲ ክህነጽ የፍቅድ ተመሊሱ የፍርስ። 
ብዘይዝኾነ ጭቡጥ ምኽንያት ሰባት ይኣስር የሳቒ ይቐትል። ብዘይዝኾነ መግለጺ ሰባት ይፈትሕ። ሰባት ካብ 
ስራሕ የደስክል፡ ንብረት ይራሲ። ዜጋታት ብኣስገዳድ የሰልፍ ከም ቃሕታኡ የጣይስ። ልኡላዊ ግዝኣት የካሪ፡ 
ናይ ወጻኢ ሓይልታት ወተሃደራዊ መደበር ክህሉ ይፈቅድ …ወዘተ። ስለዚ ኢሳያስ መራሒ’ዩ ዘይኮነ፡ ንበይኑ 
ኩሉ ዝገብር ማለት ዝቐትልን ዝምሕርን ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ መንግስታዊ ትካል’ዩ።  

ብሕግን ብሓላፍነትን ዝሰርሕ መንግስቲ ስለዘየለ ድማ፡ ትካላዊ መንግስታዊ ኣሰራርሓ’ውን የለን። እቲ 
መንግስቲ በይኑ መላኺ ኢሳያስ’ዩ። ንህዝቢ ከመይ ዓፊኑ ክገዝኦ ከምዘለው ግን፡ ንብዙሓት ሰባት ከም ማሽን 
ናብ ድሌቱ ዘንቀሳቐስ ናይ ገዛእ ርእሱ በይናዊ ውጥን ኣለዎ። ብሓጺሩ ስማዊ መንግስቲ ኤርትራ ትካላዊ 
መርሆ የብሉን። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ግን በይናዊ ትካላዊ መርሆ ኣለዎ። በይናዊ ትካል ኢሳያስ  ድማ 
ዕማሙ ሰባት ምስቓይ ምቕታል፡ ህዝቢ ምብታን መጻኢ ዕድል ሓደ ወለዶ ከም ዝጽልምት ምግባር’ዩ። 
ብተግባር ከኣ ፈጺምዎን ይቕጽለሉ ኣሎን።  

ካብ’ቲ ዝገርም ነገር ግን ኢሳያስ በይኑ መንግስቲ፡ በይኑ ዳኛ፡ በይኑ ትካል ክንሱ፡ ነቲ ናይ ጥፋኣት ድሌቱ 
ንኹሉ ዝሓቁፍ ንህዝቢ ዝውክል ትካላዊ መርሆ ዘለዎ ሃገራዊ መንግስቲ ከምዘሎ ኣምሲሉ ብስሙ ዝሽቅጥ 
ምዃኑ’ዩ። ኣብ ኤርትራ ግን ሎሚ ትካላዊ መርሆ ዘለዎን ብኡ ድማ ተማእዚዙ ዝኸይድን መንግስቲ የለን። 
ትካላዊ መርሆ ዘለዎ መንግስቲ ስለዘየለ ኸኣ፡ እነሆ ናበይ ይኸይድ በየን ይኸይድ ዘይፈልጥ መርሆ ዘይብሉ 
ኣንፈቱ ዘጥፈአ ትውልዲ ፈርዩ። ውሑዳት ሰብ ኒሕ ሰብ መትከል ስለዘለው ብጃምላ ንኹሉ መርሆ ኣልቦ 
ኣንፈት መጻኢ ዕድሉ ናበይ ዘይፈልጥ መንእሰይ ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ ምዃኑ ይርደኣኒ’ዩ። ይኹን ግን እቲ 
ዝበዝሕ ኣንጻር ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ትግረዎት ድማ ብፍላይ መሰረት ዘይብሉ መሪር ጽልኢ ዘሕደረ፡ ካብ 
ቀታሊ ሃዲሙ ክንሱ፡ ተመሊሱ ንቐታሊ ዝምግብ ዘመጉስ፡ ብዘይካ መንግስትና ሃገርና፡፣ መሰልና ህዝብና 
መምርሒና ዘይፈልጥ ተቓሊሱ ዘይኮነ ሃዲሙን ተንበርኪኹን ነብሱ ሓራ ዘውጽእ ስለዝበዝሕ፡ ኣንፈት መጻኢ 
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ዕድሉ ዘይፈልጥ ብሃውሪ ዝምራሕ መንእሰይ’ዩ እንተበልኩ መሪር ሓቂ ደኣምበር፡ መሰል ዝተዳፋእኩን 
ዘጋነንኩን ኣይስመዓንን።  

ብርግጽ እቶም ውሑዳት በላሕትን ሰብ ራእይን ብስመ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ’ዚ ፖለቲካዊ ኣንፈቱ ዘጥፈአ 
ኣብዘሓ መንእሰይ ኣእቲኻ ብሓደ ምውቃሱ ቅኑዕ ኣይኮነን። ካብ’ቲ ብሚሊዮን ዝቑጸር መንእሰይ እዞም 
ኣዝዮም ብኣጻብዕ ዝቑጸሩ በላሕትን ውፉያትን ስለዘለው ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ በሊሕ 
ውፉይ በዓል ራእይ’ዩ ኢልካ ክትገልጾ’ውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ’ዩ ዝኸውን። ንኽእረም’ውን ዘተባብዕ ኣይኮነን። 
ስለዚ ንኹሉ ነናቱ ምሃብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ፡ ነዚ ሃዲሙ ሓራ ዝወጽእ፡ ተመሊሱ ንቓታሊኡ ብገንዘብን 
ብጸጥታን ዝምግብ ክፍሊ መንእሰይ፡ ኣንፈት መጻኢ ዕድሉ ዝጸልመተ  ውጽኢት ትካላዊ መርሆ ዘይብሉ 
ስማዊ መንግስቲ ምዃኑ ብዓውታ ክዝረበሉን፡ ካብ’ዚ ከም’ዚ ዝበለ ሰብኣውን ዜግነታውን መንነት ዝዘንገዐ 
ኣፍቅሮተ ኢሳያስ ሓራ ክወጽእ ምምካርን ኣገዳሲ’ዩ። 

                               ሙሉ ተወልደ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 29-10-2018  

 


