
1 
 

 

ንድኽመት ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓላፍነታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ምንቃፍ ቅኑዕ፡ 

ምስምስ ፈጢርካ ብዝላ ክትሓልፍ ምፍታን ግን ታሪኻዊ ስሕታን’ዩ። 

እዚ ዘለናዮ ወቕቲ ፖለቲካዊ መንነት እንኮ ሰባዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ንልዕሊ ክልተ ዓሰርተ ዓመታት ዝጉልበበሉ 
ዝነበረ ሃገራዊ ዝመስል ካባ ተተርቢዑ መኸወሊ ዘይብሉ ዝተቃልዓሉ’ዩ። ስምዒትን ርድኢትን ኤርትራውያን 
ግፉዓት ድማ ብኡ መጠን ሞራሎም ንደሞክራስያዊ ለውጢ ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ሙቐት ወሲኹ ፉሕፉሕ ይብል 
ኣሎ። ህግደፍ ጸረ-ሓቀኛ ህዝባዊ ሓድነትን ግዝኣታዊ ልኡላውነትን ክንሱ፡ ብነጻነት ሃገራዊ ሓድነት ሽፋን 
ተሓቢእሉ ዝጸንሐ ደሮና በኒኑ ዕርቃኑ ምውጻኡ፡ ናይ ህዝብታት ኤርትራ ናይ ቃልሲ ኒያት ከኣ፡ ዋላ ነዊሕ 
ግዜ ወሲዱን ብዙሕ ክኸፈል ዘይነበሮ ዋጋ ምስተኽፍለን ዝመጽአ እንተኾነ፡ ካብ’ቲ ዝነበሮ ሰንፈላል ወጺኡ 
ረስኒ ምውሳኹን ምብራኹን ግን፡ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ናብ ዘይተርፍ ዓወት’ዩ። 

 ብጥልመት ዘይተጸበይዎ ረኺቦም ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛእቲ ዝተሰጋገሩ ህዝብታት ኤርትራ፡  ብቐደም 
ሰዓብ ክኾነሎም  ካብ ዝምነይዎ ወይ ዝጠልብዎ ረቛሒታት፡ በዚ ኪድ ኣይትኺድ፣ ከምዚ ተዛረብ ኣይትዛረብ 
ዝብል ኣስገዳዲ ዓማጺ ዘይብሉ ነጻ ህይወት ምምራሕ’ዩ። ከም ሰብኣውያን ፍጡራት ነብሶም ባዕሎም 
ዘመሓድርሉ፣ብቐጥታን ብወከልቶም ኣቢሎምን ኣብ ኩሉ ሸነኻዊ ሃገራዊ ጉዳያት ዝዋስእሉ ጥጡሕ ባይታ 
ምርካብ’ዩ።  

ህዝባዊ ንቕሓት ዝዋሕሱ ሃገራዊ ሰላም፣ ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ክብረት ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል፣ 
ካብ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ዝምንጩ ኣድልዎ ዘይብሉ፡ ንኹሉ ብዓይኒ ፍትሒ ብማዕረ ዘተኣናግድ ልዕልና 
ግዝኣተ ሕግን ምንጋስ’ዩ።  ኣብ ውሽጦም፡ ምስ ኣብ ቀረባ ርሕቀቶም ዝርከቡ ጎረባብቲ ህዝብታት ኮነ ደላዪ 
ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም፡ ካብ ሽርሕን ጉርሕን ዝደሓነ፡ ግሉጽነት ዘለዎ፡ ሓቢርካ ተኸባቢርካ ተደጋጊፍካ 
ምንባርን ምዕባይን  …ወዘተ መሰረት ዝገበረ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ምስፋን’ዩ። 

እዚ ጠለብ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣበየናይ ኩርናዕ ናይ ዓለም ኣለው፡ ደረጃ ቁጠባዊ ምዕባሌኦም፣ 
ቋንቋኦም ሕብሪ ቆርበቶም ብዘየገድስ፡ ብቐጥታውን ብዘይቀጥታዊ ኣገባብን ኣብ ትሕቲ ናይ ውሑዳት 
ዓመጽቲ ዝርከቡ ህዝብታት ኩሎም ክረኽብዎ ዝምነይዎ መሰረታዊ ጉዳይ’ዩ። ንውጹዓት ምልኣተ ህዝባዊ 
ደሞክራስያዊ ስርዓት  ምስፋን ዘተኣማምን  ጠበቓ’ዩ። ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓትን ጠቓምነቱን ክሳብ 
ክንድዚ ክብደትን ትርጉምን ስለ ዘለዎ ከኣዩ ንምርካቡ  ካብ ገንዘባውን ነገራውን ክሳብ ክቡር ናይ ህይወት 
ዋጋ ክኽፈለሉ ዝጸንሐን ዘሎን። 

ብስነ-መጎት ሓይሊ ዝምራሕ ዓማጺ ኣረኣእያ ጃንዳ ህግደፍ፡  ብሓድነት ህዝብን ሃገርን ተጎልቢቦ’ዩ ከደናግር 
ጸኒሑ። ይኹን ግን እቲ ኣጉል ናይ ከኣልናዮ ስብከትን መሰረታዊ ጠለብ ህዝብታትን ተቓድዩ ክኸይድ 
ኣይከኣለን።ስለምንታይ’ዩ ዘይተቃደወ ወይ ዘይተናበበ? ህግደፍ ጸረ-ህዝቢ ተፈጥሮኡ ሓቢኡ፡ ብመዓር 
ዝተሸፈነ ዕረ ልሳኑ ኣደናጊሩ ክገዛእ ብምድላዩ’ዩ። ስለዚ ከኣ ባዶ ስብከት ህግደፍን መሰረታዊ ናይ ሰላም ናይ 
ፍትሕን ደሞክራስን ጠለብ ህዝብታት ኤርትራን ብመልክዑ ዘይኮነ ብትሕዝቶኡ ከብድን ሕቖን ብምዃኑ  
ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ጋግ እናገፍሐ መጺኡ ኣብ ናይ መወዳእታ ጥርዚ በጺሑ ይርከብ ኣሎ።  

ንኣብነት ብደገፍ ርእሰ ሓያላን ሃገራት ንኤርትራ ዝገዝኡ ዝነበሩ ገዛእቲ ደርብታት ኢትዮጵያ ( ንጉሳዊ 
ስርዓት ሃ/ስላሴን ወተሃደራዊ ስርዓት ደርግን) ያኢ ህዝቢ ኤርትራ መን’ዩ? ታሪኻዊ ኣመጻጽኣኡ በየንን 
ከመይን’ዩ? እንታይ ኣጋጢምዮ ኣሎ? እንታይ’ከ ይጠልብ ኣሎ? ንሳቶም ልዕሊኡ ዝፍልጡን ዝሓልዩሉን 
ኮይኖም’ሲ፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክፍለ ኣይደልን። ኣካል ኣምሳል ኢትዮጵያ’ዩ።  ነጻነት ሓርነት 
እናበሉ ዘደናግርዎ ክሽፍት ዘገድድዎ ዘለውን ገለ መንግስታት ሃገራት ኣዕራብን ንሳቶም ብገንዘብ 
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ዝዓሰብዎም ውሑዳት ንኸብዶም ዝሓደሩ ከሓድቲ ኤርትራውያንን’ዮም ዝብል ጓንጓ ነፍሕታት የካይዱ 
ኔሮም። “ብኣፈን ጸፍ ብእግረን ደርገፍ” ከም ዝበሃል፡ ጸላእቲ ህዝብታት ኤርትራ ንሳቶም ዘይኮኑስ ካልኦት 
ምዃኖም እናሰበኹ፡ ብተግባር ዓቕሞም ጸንቂቖም ህዝብታት ኤርትራ ርእሶም ከየቕንዑ ብፖለቲካውን 
ጸጥታውን ዓፈናን ሕሱም ድኽነትን ኣንበርኪኾም ከም ቃሕታኦም ኣስተርህዮም ክገዝኡ’ዮም ዝረባረቡ 
ዝነበሩ። 

ሓቀኛ መንነቶም ከኣ፡ በቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ዘይነበሮም፡ ብረት ዘይዓጠቑ፡ ልሙድ  ዕለታዊ 
ማሕበራዊ ዋኒኖም ዘሰላስሉ ዝነበሩ በርገስ ኤርትራውያን ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ጨካን ፋሽሽታዊ ተግባራቶም 
ይቃላዕ ኔይሩ።  

ሎሚ ንህዝብታት ኤርትራ ዘመሓድር ዘይኮነ ኣገዲዱ ዝገዝእ ዘሎ እንኮ ሰባዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብልሳኑ 
እንታይ ይብል ብተግባር’ከ እንታይ ይገብር ኣሎ ልቢ ኢልና ምስ እንምልከት ድማ፡ ናይ ቋንቋን ዜግነትን 
ፍልልይ እንተዘይኮይኑ፡ ብባህርን ብተግባርን ተመሳሳሊ ከም ዝኾነ ብሩህ ከም ጸሓይ ቀትሪ ኮይኑ ኣሎ።  

 ናይ ባህርን ተግባርን  ወራሲ ዓራቶም እንኮ ሰባዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ምርግጋጽ ሓቀኛ ሃገራዊ ሰላም፣ሓቀኛ 
ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓተ ምሕደራ፣ ሓቀኛ ግዝኣተ ሕግን ልኡላውነት ህዝብን ዝብል ረዚን ፖለቲካዊ 
መልእኽቲ፡ ኣብ ኣጀንዳኡ ዘየለ ክንሱ፡ ሕሉፍ ተጣብቒ ህዝባውን ሃገራውን ሓድነት መሲሉ ብምቕራብ፡ 
ነንመድረኹ ዝኸውን መደናገሪ ዛዕባታት እናመሃዘ ንንጹህ ርእይቶ ግሩሃት መሊሱ ብምዝባዕ ዕርዲ ጸረ-ህዝቢ 
ስርዓቱ ክሃንጽ ጸኒሑ ኣሎ። 

ኣብ ክንዲ ናብ ዘቤታዊ ሽግሩን ኣፈታትሓኡን ትኹረት ዝገበረ ወፍሪ ዘካየድ፡ ሑሕ ሱዳን እስላማዊ ጀሃዳዊ 
ምንቅስቓስ ትሰደልካ ኣል፡ ሑሕ ወያነ ዳግማይ ወረረካ፡ ሑሕ ኣመሪካ ብተዘዋዋሪ ትጻበአካ ኣላ፡ ሑሕ 
ከደዓትን ነዳያትን ሃገራውያን ምስ ናይ ደገ ተዋዲዮም ከምዚ ይገብሩ ኣለው ዝብል ሓሶት ከም ሓቀኛ 
ልምዓት ስራሐይ ኢሉ ብመደብ ክሰርሕሉ ጸኒሑ። በዚ ሕሱርን ፈጠራውን ስብከት’ዚ ናይ ምምዝዛን 
ተኽእሎኦም ንዝተዛበዐ ወገናት፡ ሃገርና ካብ’ዚ ከበባ’ዚ ክትወጽእ ቀጻልነታ ድማ ከተረጋግጽ እንተደኣ 
ደሊኻ/ኺ ንዓይ ጥራሕ ስማዕ። ንዓይ ምሰል። ንዓይ ደግፍ። ንዓይ ኣምልኽ እናበለ’ዩ ክሰብኽ ጸኒሑን ገና 
ዝቕጽለሉ ዘሎን።  

 ከም ህዝቢ ጀሆ ሒዝዎ ዘሎ ኣብ ከበባ ክኣቱ፡ ካብ ምህላው ናይ ዘይምህላው ስኽፍታ ክሓድሮ  ዝሰርሕ ዘሎ 
ግን ንሱ ባዕሉ’ዩ።ብኸፋፊልካን ኣድኪኻን ግዛእ ጸረ-ህዝቢ ኣረኣእያኡ ነዚ ሓርበኛ ህዝቢ ኣድኪ’ዩ፡ ጥምረቱ 
በታቲኑ ኣዳኺሙ ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ ንሓደጋ ኣሳጢሑ ይገዝእ ኣሎ። ሓላፍነታውያን ኤርትራውያን 
ከኣ፡ ብዝተወደበን ዘይተወደበ መልክዓት ከክንዲ ፖለቲካዊ ዓቕሞምን ጭቡጥ ኣተሃላልዋኦም ዘፍቅዶን ካብ 
ዘቤታዊ መግዛእቲ ሓራ ንምዃን ኣብ ምቅላስ ይርከቡ ኣለው።  

ኤርትራውያን ትማሊ ኣንጻር ግዳማዊ መግዛእቲ ንሃገራዊ ነጻነትን ህዝባዊ ሓርነትን ክብሉ ዝተቓለሱ፡ 
ብድሙቕ ዓወት ድማ ዝተጸንበሉ፡ እምቢ ኣይንምብርኸኽን ኣይንምለኽን ንዓማጺ ዝመለለይኦም ጀጋኑ 
ህዝብታት’ዮም። እንኮ ሰባዊ ስርዓት ድማ እንተሓቢሮም ንስልጣኑ ሓደጋ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ፡ ንጽኑዕ ሃገራዊ 
ስምዒቶም መዝሚዙ፡ ንዓይ ዝተቓወመ ሕድሪ ስውኣት ዝጠለመ ካልኣይ ዜጋ፡ ንዓይ ዝደገፈ ዘገልገለ እሙን 
ሃገራዊ ቀዳማይ ዜጋ፡ ብምባል ከፋፊሉ ዕምሪ ጸረ-ህዝቢ ስልጣኑ ንምንዋሕ ይጽዕር ኣሎ።  

እዚ ከም’ዚ ዝበለ ድሑርን ከፋፋልን ፖለቲካዊ ጸወታ ክቃላዕን ብህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ክሰዓርን’ዩ 
ዝግባእ፡፡ እዚ ዕማም’ዚ ድማ ብቐንዱ፡ ብዘይተወደበ ህዝቢ ብሓፈሻ፡ ብበርገስ ማሕበራት ከኣ ብፍላይ ዘይኮይነ፡ 
በቶም ፕሮግራም ቀሪጾም ብዝተወደበ ኣገባብ ኣንጻር ምልኪ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለሱ ዘለው ፖለቲካዊ 
ሓይልታት’ዩ ክቃላዕን ክብዳህን ዘለዎ። ናይ ትማሊ ባዕዳዊ መግዛእትን ናይ ሎሚ ዘቤታዊ መግዛእትን 
ብፖለቲካዊ ባህርን ተግባርን ዘይፈላለዩ፡ ኩሎም ድሑራት፣ ኩሎም ጨካናት፣ ኩሎም ብጭርሖ መሬታዊ 
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ሓድነት ዘደናገሩ መጸይቲ ጸረ-ህዝቢ ስርዓታት ምዃኖም፡ ኣብ ምምዛን ንዝተደናገሩ ወገናት ናይ ምምሃር 
ምንቃሕ ዕማም ናይ ፖለቲካዊ ውድባት’ዩ። ካብኡ ናብኡ ከኣ ናይ መሪሕነታዊ ኣካላት ሓላፍነት’ዩ። 

 ሎሚ  ከም ህዝብን ሃገርን ቆጥቚጡ ንዘጥፍአካ ዘሎ ፍጹም መላኺ ጉጅለ፡ ምስ ናይ ትማሊ ግዳማዊ 
መግዛእቲ ከተነጻጽር፡ ስለዚ ከኣ እቲ ናይ ትማሊ ኣይመለስ ‘ምበር ናይ ሎሚስ ወዲ ላሕምና’ዩ ከም ቃሕታኡ 
ይግዘአና ዝብል ምሉኽ ኣተሓሳስባ ኣብ ምግራሕ ወይ ምህራም ክሰርሓኦ ዝነበረን ብዘይምስራሐን  ፖለቲካዊ 
ውድባት ተወቀስቲ’የን።  

 ርግጽ’ዩ ካብ ግዳማዊ መግዛእቲ ዘቤታዊ መግዛእቲ ምእላይ ከቢድ’ዩ። ስለምንታይ’ሲ፡ እቲ ዘቤታዊ 
መግዛእቲ ወዲ ሃገር ስለ ዝኾነ ጥራሕ ሓቀኛ መንነቱ ብልክዕ ክሳብ ዝፍለጥ ኣብ ህዝቢ ዝተፈራረቐ ስምዒት 
ፈጢሩ፡ ብረብሓ፡ ብፖለቲካዊ ኣረኣእያን ካልእን ደገፍትን ተደናገጽትን ኣለውዎ።  እቲ ግዳማዊ መግዛእቲ፡  
ግን ግዳማዊ ብምዃኑ ጥራሕ ኩሉ ህዝቢ ክበሃል ዝከኣል ብሓደን ተመሳሳልን ሚዛን ፎእ ክብሎ ግዜ 
ኣይወስድን።  

  ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ኣስታት ን28 ዓመታት ብዘይ ፍቃድ ህዝብን ሕግን ብሓይሉ ክገዝእ ዕድል ካብ 
ዝሃቦ ሓደ፡  ኤርትራዊ ትውልዲ ዘለዎ፡ ብቛንቋታት ኤርትራ ድማ ስለ ዝዛረብ፡ ፈታዊ ኣልቦ ዘይኮነስ ናትና 
ዝብልዎ ውሑዳት ግን ከኣ ኣብ’ቲ መርበብ ሃገራዊ ጥፍኣት ዝተኣሳሰሩ ደገፍቲ ስለ ዝረኸበ’ዩ።ኣብ’ዚ 
ፖለቲካዊ ውድባት ፈጺመን ኣይሰርሓን ሕጂ’ውን ይሰርሓ የለዋን ማለት ኣይኮነን። ክሰርሓ ጸኒሐን ሕጂ’ውን 
ይሰርሓ ኣለዋ’የን። ግን ኣድማዒ ስራሕ ኣይሰርሓን። ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣእያአንን መልክዕ ውደባአንን 
ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ኣመሓዲረን ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ጉዳይ ብሓባር ክሰርሓ፡ ንጸላኢ ክብደሃ 
ኣይከኣላን ዝብል’ዩ እቲ ቅኑዕ ነቐፌታ። 

 ባዕላዊ ሕመቕን ድኻማትን ፖለቲካዊ ውድባት ከም ዘለዎ ኮይኑ፡ ዝገጥሞ ዘሎ ዕንቅፋት ኣብ ጸብጻብ 
ምእታው’ውን ኣገዳሲ’ዩ። እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ናይ ትማሊ ግፍዕታት ግዳማዊ መግዛእትን ንዕኡ 
ንምልጋስ ዝተኸፍለ መስዋእትን እናዘከረ  ምስ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ዝደናገጽ ኣተሓሳስባ፣ 
ቅድሚ ክብሪ መሰልን ቀጻልነትን ህዝቢ፡ ውልቀ ክብረ ዝና ግድምና ገድሊ ዘገድሶም ገለ ወገናት፡ ዘካይድዎ 
ዘለው ዘይሓጋዚ ወፍርን ህልዊ ዓለማዊ ፖለቲካዊ ኩነታትን ነናቱ እጃም ዘልዕለሉ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን። 

ንኣብነት ንውሰድ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ካብ ዝንጸባረቑ ዝተፈላለዩ ርእይቶታት፡ ገለ ህግደፍ ደመኛ 
ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ’ዩ ክብል እንከሎ፡ እቲ ካልእ ከኣ ኣይፋሉን መላኺ ‘ምበር ጸላኢ ኣይኮነን ይብል። 
ገለ ብኹለመዳያዊ ቃልሲ ገጢምና ክንጉሕፎ ኣለና ክብል እንከሎ እቲ ካልእ ከኣ፡  ኣይፋሉን ንዝገበሮም 
ጌጋታት ብድምጺ ምኹናን ‘ምበር ብብረት ክህረም የብሉን ይብል። ገለ  ከም ስርዓት ምስ ኩሉ ጸረ-ህዝቢ 
ትካላቱ ተሓግሒጉ ከልግስ ኣለዎ ክብል እንከሎ፡ እቲ ካልእ ድማ፡ ከምኡ ክኸውን የብሉን፡ እቶም ናይ መንነት 
ቅልውላው ዘሎም ቀንዲ ገበርቲ ሓደግቲ ኢሳያስን ናይ ቀረባ መማኽርቱን ኣሊኻ፡ እሱራት ፈቲሕካ፡ ቅዋም 
1997 ኣብ ግብሪ ኣውዒልካ፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ መሊስካ ከይፈረሰ ከም ስርዓት ክቕጽል 
ኣለዎ ዝብል ሓንፈጽ ርእይቶ ኣሎ። እዝን ወዲ ከምዝን’ዩ ፖለቲካዊ ውድባት ከይጉልብታ ሓሊኹ ብምሓዝ  
ኣይንቕድሚት ኣይንድሕሪት ጋም ማን ክብላ ኣስተዋጽኦ ዝገብር ዘሎ። 

ተልእኾ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ህዝቢ ብግዝያዊ ፖለቲካዊ ዓወት ከይሰክር ወይ’ውን ብግዝያዊ ስዕረት ተስፋ 
ቆሪጹ ናይ ቃልሲ ኒያቱ ከይቐትል፡ ብጉድለት ፖለቲካዊ ንቕሓት፡ ንፈታዊኡ ከም ጸላኢኡ፡ ንጸላኢኡ ከኣ 
ከም ፈታዊ ወሲዱ ኣብ ዘይመኣዱ ኢዱ ከይሰድድ፡ ሓቂ ምርዳእ’ዩ። ፖለቲካዊ ውድባት ብቕኑዕ ፖለቲካዊ 
መስመር ብሓይሊ ሓሳብ ናይ ፖለቲካ ሰባት ከፍርያ ዘለወን  ፋብሪካታት ስለ ዝኾና፡ ካብኣተን ዝገበር 
ትጽቢት ብርግጽ ዘከራኽር ኣይኮነን። ዜጋታት ካብ ዝተዛበዐ ርእይቶ ክወጽኡ፡ ኣብ ዙርያ ህዝባዊ ጠለባት 
ዝምልስ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮን ስትራተጂካዊ ትልምታትን ክስለፉ፡ ምንቃሕ፡ ምውዳብ፡ ምዕጣቕ ዋኒን 
ፖለቲካዊ ውድባት’ዩ።  
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ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ካብ ዝኽተልዎ ስነ-ሓሳባዊ መስመር ወጻኢ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስምዒት 
ክውንኑ ኣይግባእን። ንመላኺ ጉጀለ እናኾነኑ፡ ንገዛእ ርእሶም ትምክሕተኛታት ክኾኑ የብሎምን። ወይ 
ንጸቢብ ኣረኣእያ ንኹንን ኢና እናበሉ፡ ገዛእ ርእሶም ጸበብቲ ክኾኑ ኣይግባእን። ኮታ ህዝቢ ካብ ዘለዎ ሕሱም 
ምሕደራ ዝሓሸ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ከም ዝጽበ ተረዲኦም፡ ሕሾም ክርከቡ ‘ምበር፡ ንትምክሕቲ 
ብትምክሕቲ ዝትክእ ባህሪ ክሕዙ ኣይግባእን። ዕላማኦም ዝገበረኒ ክገብር ሕነ ምፍዳይ ዘይኮነ፡ ህዝቢ 
ብምትእምማን ናተይ ኢሉ ዝቕበሎ፡ ዝመሓደረሉን ዝሕልዎን ፖለቲካዊ ስርዓት ምምጻእ ስለ ዝኾነ፡ ካብ 
ፖለቲካዊ ድሕረት ማለት ካብ ትምክሕቲ፣ ጽበት፣ በለጽ፣ ደምበ ዘመድና ደምበ ናይ ገድሊ ተሞክሮና ዝብል 
ኣተሓሳስባ ሓራ ኮይኖም ብንቕሓትን ብብቕዓትን ተቓሊሶም ከቃልሱ ኣለዎም።  

ይኹን ‘ምበር፡ ብተግባር ክንዕዘቦ ዝጸናሕናን ሎሚ’ውን ንዕዘቦ ዘለናን፣ ኣረኣእያን ኣካይዳን ፖለቲካዊ 
ውድባትን ሰልፍታትን ኤርትራ ብመንጽር ግድምናአንን ህጹጽ ፍታሕ ዘልዮ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት 
ኤርትራን ዘይሕባእ ድኽመት ኣለወን። መብዛሕቲአን እተን ውድባት ዕድመ ዝጸገባ’የን።ዕድመ ጸገብ 
ተጋደልቲ ድማ ኣለውወን። ግን ኣብ ኣፈታትሓ ካልኣዊ ግርጭትን ምምሕዳር ፍልልያትን  ኣዝየን ተጸጊመን 
ምህላወን ዝከሓድ ኣይኮነን።  

መብዛሕቲአን ናብ’ቲ ዝበዝሐን ዝተወጸዐን ህዝቢ ዘለወን ውግንና፡ ኣብ እንኮ ሰባዊ ስርዓት ዘለወን ፖለቲካዊ 
ሚዛኑ ዘይብሩህን ዝተደዋወሰን ኮይኑ፡ ካብ’ዚ ድኽመታት’ዚ ንምውጻእ ህዝቢ ዘሳተፈ ቅሉዕን ነጻን 
ደሞክራስያዊ መድረኻት ከፊተን ካብ ምቅላስ ዳርጋ ዝበኾራ ዘምስል ኣተሃላልዋ ስለ ዝርከባ ግዳይ ተበለጽትን 
ዓንደርትን ይኾና ኣለዋ። 

 ገለ ነቐፍቲ ‘ምበር ዘይሓገዝቲ ወገናት፡ ኣስተምህሮ ውድባት ኣይትስምዑ፡ ኣብኣተን ኣይትወደቡ፡ ምኽንያቱ 
ነዊሕ ዓመታት ተቓሊሰን ክዕወታ ስለ ዘይከኣላ። ንውድባት ሰጊርና፡ ብዘይ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ ኣረኣእያ 
ኣብ ዙርያ፡ ቅዋም ይተግበር፡ ኣሱራት ይፈትሑ፡ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ይመለስ፡ 
መንግስቲ ግልጺ ይኹን ዝብል ጻውዒት ዓሲልና ንቃለስ ዝብል ጎስጓሳት ኣብ ምክያድ ይርከቡ ኣለው። 

 እዚ ኣተኣገንዝቦ’ዚ በሃልቱ ብልክዕ ተረዲኦም’ዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለው ክትብል ኣጸጋሚ’ዩ። ምኽንያቱ 
ፖለቲካዊ ዝበለጸ ህዝባዊ ዝኾነ ኣማራጺ ሓሳብ ብምውናን ወገን ህዝቢ ድማ ብምዃንን ‘ምበር፡ ብዝሓሸ ንጹር 
ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘይስነ፡ ብተራ ድሌት ብዝላ ትዕወተሉ ዓውዲ ኣይኮነን። ስለዚ ንድኽመት ፖለቲካዊ 
ሓይልታት ሓላፍነታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ምንቃፍ ቅኑዕ፡ ምስምስ ፈጢርካ ብዝላ ክትሓልፍ ምፍታን ግን 
ታሪኻዊ ስሕታን ምዃኑ፡ ኩሉ ብኹሉ ሸነኹ ክሓሳበሉ ኣለዎን ይግባእን። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 01-04-2019 

 

 


