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ናብ ኣኼባ ክንኣቱ ኣጀንዳና 

ካብ ኣኼባ ክንውጽእ ተልእኾና ብግቡእ ተረዲእና ንዋሳእ 

ካልኣይ ክፋል 

 ንመዘኻኸሪ ኣብ ቀዳማይ ክፋል፡ ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ገዛኢ ኣተሓሳስባ ክኸውን ኣለዎ። 
ከም’ዚ ዝበለ ዝማዕበለ ገዛኢ ኣተሓሳስባ ክመጽእ ከኣ፡ ታሪኽ ምንባብ፡ ተሞክሮ ካልኦት ምፍላጥ፡ ሰላማዊ ናይ 
ሓሳብ ንሓሳብ ክትዕ ባህሊ ምምዕባል፡ ኣኼባን መኣዲ ዘተን ምዝውታር የድሊ። ዝግበር ፖለቲካዊ ክትዕ፡ 
ዕላማ ዘይብሉ ክትዕ ንስለ ክትዕ ክኸውን የብሉን። ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ መሰረት ዝገበረ፡ ኣብ ሓደ ሓባራዊ 
ሃናጺ ተረድኦ ንምብጻሕ ዝዓለመ ክኸውን ኣለዎን ይግባእን ኣብ ዝብል ኢና በጺሕና ኔርና። ካልኣይ ክፋሉ 
ድማ እነሆ ሰናይ ንባብ! 

ኣብ ኣድላይነት፡ ደርባዊ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ፣ ስትራተጂን ስልትን፣ ናብ ኣብዘሓ ዝወገነ ህዝባዊ 
ደሞክራስያዊ መስመር፣ ልዕልነት ሕጊ፣ ግሉጽነት፣ ባህሊ ስራሕ ኣወንታዊ ኣገንዝቦ እንተደኣ ኣለና ኮይኑ፡ 
ናብ ትምክሕቲ፡ ጽበትን በለጽን ዝዘንበለ ባህሪ ከይህልወና ገዛእ ርእስና ክንፍትሽ ኣለና፡፡ ከም ዘለና 
እንተኣሚና ከኣ ቅድም ቀዳድም ምስ ሕልናና ተኻቲዕና ክንዕረቕ  ይግባእ። ምስ ባህሪና ተዓሪቕና ኣብ 
ነብስና ልክዕ ዝኾነ ገምጋም ምስ ገበርናን ፖለቲካዊ ርእሰ ምትእምማን ምስ ኣጥረናን ድማ፡ ንኣብ ጽላል 
ጉጅለና፣ ማሕበርና፣ ውድብና፣ ምንቅስቓስና ዘለው ኣዕሩኽ ድዮም ብጾት፡ እንታይ ናይ ኣረኣእያ ጸገም ከም 
ዝነበረና ከመይ ድማ ከም ዝፈታሕናዮ ብትሕትና ቀሪብና ነረደኣዮም። ብዘይነሓፍነት ብብጻያዊ መንፈስ ካብ 
ግጉይ ኣገንዝቦ ንምእራሞም (ንምግራሖም) ተበግሶ ክንወስድ ይግባእ። 

 ቀጺልና ከኣ ዘለናሉ ፖለቲካዊ ጉጅለ፣ ውድብ፣ ምንቅስቓስ፣ ማሕበር ከም ትካል፡ ኣብ ኣረኣእያኡ፡  ወይ 
ነረኣእያኡ ዝውክል ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮኡ፡ ኣብ ተግባር ዘለዎ ጸገማት፡ ንምፍታሽን ንምእራምን 
በብደረጃኡ ቅሉዕ መድረኽ ብምኽፋት ብእሩም ወይ ሓላፍነታዊ ኣገባብ ክንበሃሃል ኣለናን ይግባእን። 
ብሓጺሩ ርእይቶና ከነዐውተሉ ዝተወደብናሉ  ፖለቲካዊ ውድብ ድዩ ምንቅስቓስ  ተልእኾኡ ንጹር ክኸውን 
ኣለዎ፡፡ ብዓቐን ዘይኮነ ብዓይነቱ ዝልለ መትከላዊ ክኸውን ኣለዎ። 

 “ኣነ ደላዪ ፍትሒ’የ”፣ “ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ”፣ “ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ”፤ “ይኣክል” 
..ወዘተ ዝብል ጭርሖ መልእኽቱ ቅኑዕን ገላጽን’ዩ። መድረኻዊ መጎሳጎሲ ጭርሖ’ዩ።  ንደርባዊ ፖለቲካዊ ስነ-
ሓሳብ፡ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮ፣ ስትራተጂን ስልትን ዝትክእ ግን ኣይኮነን። ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እንታይ 
ዓይነት ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ’ዩ ዘለዎ ጸጋማዊ ኣረኣእያ ወይስ የማናዊ ኣረኣእያ በቲ ዝተገልጸ ጭርሖ ከተለልዮ 
ኣይከኣልን። ካበይ ተበጊሱ ኣበይ ክበጽሕ ከም ዝደሊ ብስትራተጂን ስልትን ከተንብቦ ዝከኣል ኣይኮነን። 
ካብ’ቲ ጭርሖ ጥራሕ ተበጊስካ ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት መን ምስ መን ስለምንታይ ይቀራረብ ወይ 
ይረሓሓቕ ክትፈሊ ኣነጺርካ ከተቐምጥ ኣዝዩ ኣጸጋሚ’ዩ። 

 ህዝባዊ ተቓውሞ፡ ህዝባዊ ቃልሲ ካብ ፖለቲካዊ ጭቆና’ዩ ዝውለድ። ብዘይ ንጹር ፖለቲካዊ ራእይን ጽኑዕ 
መትከላዊ ውደባን ግን ኣይዕወትን። ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ግድን ናትና ዝብልዎ ስነ-ሓሳብ ክህልዎም 
ኣለዎ። ብመሰረት ዝኽተልዎ ስነ-ሓሳብ ድማ ማሕበራዊ መሰረቶም ይፍለ። ብኸምዚ ኣገባብ ተለልዮም 
ክምደቡ እንተዘይክኢሎም፡ እቲ ቃልሲ መርሆ ኣልቦ ኮይኑ ኣብ ዕኒይኒይ እንተነበረ ክገርም ኣይክእልን።   
ፖለቲካዊ ውድብ ድዩ ምንቅስቓስ፡ ፈታውን ጸላእን  ፈላልዩ ዝሪአሉን ብኡ መጠን ዝገጥመሉን ፖለቲካዊ 
መነጽር ዘይብሉ እንተደኣ ኮይኑ፡ ዕድመ ክቖጽር ይኽእል ይኸውን ፍረ ከምጽእ ግን ኣይክእልን። ሽሕ ግዜ 
ተገፋዕ፡ ሽሕ ግዜ ለውጢ ከምጽእ’የ ኢልካ ተበግሰ፡ ብምቁር ቃላት ዝወቀበ ጥቅስታት ተጠቒምካ ጨርሕ፡ ናብ 
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ዓወትን ለውጥን ከብጸሐካ ዝኽእል ንጽሩ ፖለቲካዊ ውጥን እንተዘይብልካ፡ “ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና” ዓይነት፡ 
ትብህጎ ግን ዘይትበልዖ እንጀራ ኮይኑ’ዩ ዝተርፍ። 

 ስለዚ ኣብ ቃልሲ ስለ ዘለና ጭርሖ ክህልወና ናይ ግድን’ዩ። ንጥቀመሉ ጭርሖ ግን ንሓቀኛ ውሽጣዊ ባህሪና 
ዘንጸባርቕ ክኸውን ኣለዎ። “ንሳ ምሳይ ልባ ምስ ደበሳይ” ከም ዝተባህለ፡ ብባህሪ ንግለጸሉ ካልእ ብኣፍና 
ንብሎ ካልእ፡ ብኣካልና ካብ መሳርዕ ህግደፍ ወጻኢ፡ ንጥቀመሉ ገለ ፖለቲካዊ ቃላት፡ ንጸረ-ህዝብን ጸረ-
ደሞክራስን ስማዊ ጉጅለ ህግደፍ ዝጥቀመሉ ቃላት ዝመስል እንተደኣ ኮይኑ፡ እንታይ ኢና ክልውጥ ንደሊ 
ዘለና ኣይፈለጥናን ወይ ድማ ውልቀ ሰባት ብምልጋስ ጽገናዊ ለውጢ ‘ምበር መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ 
ንምምጻእ ድሌት የብልናን’ዩ  ዘስምዕ። 

   ካብ ግዝያዊ ስምዒታዊ ረስንን ናይ ሕነ ምፍዳይ ዝመስል ዝቐርዓነ ጽልእን ሓራ ኮይና፡ ርግእ ኢልና’ሞ 
ንፖለቲካዊ ጸገምና ብደርባዊ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ንምፍታሕ ንሕሰብ፡ ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ ዓውደ ውግኣት 
ብኤርትራውያን ዝተፈጸመ ጀግንነት ሃገራዊ ሓበን’ዩ። ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ንቕሓት ከ ከመይ’ዩ? በቲ 
ሳይንሳዊ መግለጺኡ፡ ናይ ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ብቕዓትን ተወፋይነትን’ዩ ወተሃደራዊ ክንፊ ክፈጥርን 
ከመርሕን ዘለዎ።  ስለ ዝኾነ ድማ ቅድሚ ወተሃደራዊ ጀግንነት ፖለቲካዊ ናይ ኣመራርሓ ብቕዓት ክመጽእ 
ነይርዎ። 

 ብተግባር ግን፡  ኣይኮነን ናብ ዝበዝሐን ዝተወጸዐን ህዝቢ ዝወገነ ንጽሩ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስነ-ሓሳብ፡ 
ብስትራተጂን ስልትን እናተሸርፈ ቅድሚት መጺኡ ገዛኢ ኣተሓሳስባ ክኸውን ማዕረ’ቲ ወተሃደራዊ 
ሓርበኝነት ሚዛን ክትህቦ’ውን ዝከኣል ኣይኮነን። ብዘይ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ብቕዓት ኣመራርሓ ደኣ እቲ 
ወተሃደራዊ ሓርበኝነት ከመይ ተወሊዱ ዝብል ሕቶ ክመጽእ ይኽእል’ዩ። ኣብ መድረኹ ዝነበረ ፍትሓዊ ናይ 
ሃገርነትን መንነትን ሕቶ ዝመንቀሊኡ ህዝባዊ ቁጠዐን፡ ካብ ክሳብ ሕቶ ሕድነትን ፖለቲካዊ ደሞክራስን 
ምፍታሕ ስኢኑ ብውሽጣዊ ግርጭታት ክሕመስ ዝጸንሐን ዘሎን ፖለቲካ ኤርትራን ብምንጽጻር መልሲ 
ንምርካብ ይከኣል። 

  ከም ህዝቢ ከም ሃገር ከም’ዚ ኮይናዮ ዘለና ክንከውን ዝገበረና ምስጢር እንታይ’ዩ? ሃገርና ስለዘይንፈቱ? ስለ 
ዘይንውፈ? በፍጹም ኣይኮነን። ኤርትራዊ ሓርበኝነት’ሞ ብክለሰ-ሓሳብ ዘይኮነ ብተግባር ፈታውን ጸላእን 
ዝምስክሮ’ዩ። እቲ ንሕበነሉ ኤርትራዊ ሓርበኝነት ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ‘ምበር፡ ኣብ’ቲ ቀንዲ ንቕሓትን 
ብቕዓትን ደቂ-ሰባት ዝጠልብ ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ሸነኹ ስለዘይኮነ’ዩ እቲ ጸገም ክብሉ ይገልጽዎ ገለ 
ተንተንቲ ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት (ምሁራት ፖለቲካዊ ሳይንስ)። ብንቕሓትን ብቕዓትን ዝመርሕ ቀላሲ 
ውድብን ዝጠቕሞን ዝጎድኦን ፈታውን ጸላእን ፈላልዩ ዝርኢ ንቑሕ ህዝብን ዘይብሉ ህዝባዊ ቃልሲ፡ እቲ ናይ 
ምልዋጥ ድሌት ባህጊ ጥራሕ ኮይኑ’ዩ ዝተርፍ።  ምኽንያቱ፡ ሕቶ ብቑዕ ቀላሲ ደሞክራስያዊ ውድብን 
መሪሕነትን ዘይመለሰ ቃልሲ፡ ኣይኮነን ህዝባዊ ሕቶ ብምልኣት ክምልስ ልክዑ’ውን ኣፈልጥን። ፖለቲካ 
ኤርትራ ከመይ ተዘሪጉ ኣሎ ከኣ መረጋገጺ’ዩ። ኣይኮነን ብመንጽር ናይ 78 ዓመት ውህሉል ተሞክሮና 
ንካልኦት ብኣወንታ ክንጸሉ፡ ከም ጥሙር ህዝብን ልኡላዊት ሃገርን ህላዌና ዓቂብና ክንቅጽል’ውን ንጋዶ’ዩ 
ኮይኑ ኣሎ። 

ምኽንያቱ ብዓመጽ ፍትሒ ስኢንካ፣ ደሞክራስያዊ መሰል ተነፊጉካ፣ ምምሕዳራዊ ኣድልዎ በጺሑኳ፣ 
ሰብኣዊ ክብርኻ ተደፊሩ፣ ካብ ሃገራዊ ጉዳያት ተገሊልካ፣ ካብ መረበትካ ብግዴታ ተነቒልካ ክንስኻ፡ ኣብ 
ክንዲ ኣብ ጠንቂ ኣብ ሳዕቤን፣ ተረኽቦታት፣ ፍጻሜታት ጥራሕ ኮለል ትብል እንተደኣ ኮይንካ፡ ገለ ጸገም 
ኣለካ ማለት’ዩ። እቲ ብመደብ ዝተዘርገ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዝጸርየሉ መንፊት ረኺብካ ክትዕረይ ዘለካ 
ዕድል ድማ ጸቢብ’ዩ ዝኸውን። ብፍላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ ጠንቅን ሳዕቤንን እናደዋወስካ፡  በቲ ረሳሕ  ፖለቲካዊ 
ቋንቋ  ናይ’ቲ ዝመርሐካ ዘይኮነ ዝገዝኣካ ደምካ ማጽዩ ኣዕጽምትኻ ቆርጢሙ ክድርብየካ ዝወሰነ ጃንዳዊ 
ውዲታዊ ጉጅለ ክትዛረብ ግድን ይኸውን።  ኣብ ሕድሕድካ ምትእምማን ኣጥፊእካ ክትነዓዓቕ፡ ኣብ ቀረባ 
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ጎረባብትኻ ንዝርከቡ ህዝብታትን መንግስታትን ከኣ፡ “ ከላእ” እናበልካ ብዘይናቶም ክትገልጾም ከተናሹ 
ክትጸርፍ  ከተቆናጽብ ከም መግለጺ ዝሓሰረ ፖለቲካዊ መግለጺ ከኣ ውድቀቶም ክትምነ እንከለኻ፡ መግለጺ 
ጭቡጥ ፖለቲካዊ ዓቕምኻ’ዩ። ካበይ ናበይ ትኸይድ ከም ዘይትፈልጥ፡ ፖለቲካዊ ኣንፈትካ ከም ዝተዛበዐ 
ብሩህ መርኣያ’ዩ። 

እዚ ኣጀንዳኻን ተልእኾኻን ብግቡእ ናይ ዘይምርዳእ መግለጺ’ዩ። ማሕበራዊ ፍትሒ፡ ደሞክራስያዊ ማዕርነት፡ 
ሓባራዊ ተጠቃምነት ኢልካ ምጭራሕን ገዛ ርእስኻ ፍትሓዊ ደሞክራስያዊ ኮይንካ ምርካብን 
እንተዘይተጠዓዒሙ (ተናቢቡ) ናይ ዓወት ኣንፈት መኣዝኑ ጠፊኡ ከም ዘሎ’ዩ ዘመልክት። 

20 ዓመት ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ፡ 30 ዓመት ዝተናወሐ ህዝባዊ ቅዲ ኲናት ኣካይድና፡ ድሕሪ ምውጋድ 
ሰራዊት ደርግ ድማ 28 ዓመት ኣሕሊፍና ብዙሓት ሰባት ደጋጊሞም ዝዛረብዎ ሓቂ’ዩ። ሓቂ ስለ ዝኾነ፡ 
ታሪኽናን ተሞክሮናን ስለ ዝኾነ፡ ኣፍና መሊእና ክንዛረበሉ ጸገም የብሉን። ግን ኣብ ዝሓለፈ ሓርበኝነት 
ጥራሕ ዲና ክነብር ዘለና? ሕጂ ተኣምር ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ዲና?  እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ከተሓሳስበና 
ይግባእ።  ስለምንታይ’ሲ ሓደ ሓታታይ ናይ 78 ዓመት ዝኣክል ናይ ቃልሲ ተሞክሮ እንተለኩም ደኣ ከመይ 
ነብስኹም ምምራሕ ሓርቢትኩም? መስዋእቲ ከፊልኩም ኣብ ዘምጻእኩማ ሃገር መርገጺ እግሪ ስኢንኩም ናብ 
ስደት ትብተኑ ኣለኹም ምስ ዝብለና፡ ብክንድቲ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ብዝተመዝገበ ጀግንነት ዝተሰመዐና 
ሃገራዊ ሓበን፡ ብሰሪ ፖለቲካዊ ድኽነትና መልሲ ስኢና ከም እንሓፍር ኣየጠራጥርን። 

 ሕጂ ክንገብሮ ዘለና ‘ምበኣር፡ ኣብ ነበርና ገበርና ምንባር ኣይኮነን። ነበርና ገበርና ዝሓለፈ ስለ ዝኾነ 
ንታሪኻዊ መወከሲ እንተዘይኮይኑ እዋናዊ መምርሒ ኮይኑ ከገልግለና ኣይክእልን። ሎሚ ብዘቤታዊ ጸላኢ 
ተኣጒዱ ዘቃጽለና ዘሎ ሓዊ ነጥፈኣሉ፡ ብርሑቕ ድማ መጻኢና ዘለምልም ደርባዊ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ወኒና፡  
ኣብ መንጎ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዘሎ ኣፈላላይ ብእሩም ግን ከኣ፡ ርሱን ናይ ሓሳብ ንሓስብ ቃልሲ 
ነካይደሉ፡ ምስ ጸላኢ ከኣ ነግ ፈረግ ዘይብሉ ናይ ጸላእን ፈታውን መስመር ኣነጺርና ብኩሉ-መዳያዊ ቃልሲ  
ንምጽጋኑ ዘይኮነ ምሉእ ንምሉ ዝወገደሉ ባይታ ንምፍጣር ንረባረበሉ ወቕቲ’ዩ ክኸውን ዝግባእ። 

ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ጥሙር ሓባራዊ ሓሳባት ንምጻሕ ድማ ምእካብ፡ ተኣኪብካ ምዝርራብ ምድምማጽ ኣዝዩ 
ዝተመርጸ መሳርሒ’ዩ። እሞ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ተናኺፍናዮ ከም ዝነበርና፡ ኣኼባ ነካይድ ኢና፣  ሰሚናር 
ድዩ ዎርክ ሾፕ ይጽዋዕን ይካየድን’ዩ። ብገለ ኣጋጣሚታት ሰላማዊ ሰልፊ ንገብር ኢና። ከምኡ ምግባርና 
ጽቡቕ’ዩ። እቲ ወሳኒ ግን ፖለቲካዊ ትሕዝቶን ርዝነትን ናይ’ቲ ዝግበር ኣኼባ፡  ሰሚናር፡ ዎርክ ሾፕ ክምዘን 
ስለ ዘለዎ፡ እንታይ ኣጀንዳ መሰረት ጌርና ኢና ንእከብ? ኣጀንዳና ሓበሬታ ምስማዕ፡ ንሓደ ተረኽቦ ምኹናን 
ድሕሪኡ ኣብ ጽቡቕ ከም ዘለና ናይ ምስዕሳዕ ዕላማ ዝገበረ ድዩ ወይስ ዕሙቕ ዝበለ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ኣብ 
ምድላው ነዊሕ ግዜ ዝደኽመሉ ንመዓልታት ዝቕጽል ፖለቲካዊ ክለሰ-ሓሳባዊ ኣስተምህሮ ዝህብ? ኣቐዲምካ 
ምፍላጡ ኣገዳሲ’ዩ።  

ንሓበሬታ ምእካብ ኣየድልን፡ ንገለ ተረኽቦታት ብሓደ ኮይንካ ምኹናን ቅኑዕ ኣይኮነን ንምባል ኣይኮነን። 
ከከም ኩነታቱ ምእካብ፡  ሰሚናር ዎርክ ሾፕ ምክያድ፡ ሰላማዊ ሰልፊ ምጽዋዕ ሓደ ካብ’ቶም ብደለይቲ ለውጢ 
ክግበሩ ዘለዎም’ዮም። ይኹን ግን በዞም መድረኻት እዚኣቶም ኣቢልካ ዝመሓላለፍ ፖለቲካዊ መልእኽቲ 
ዕሙቆቱን ስፍሓቱን ክሳብ ክንደይ’ዩ?  ሰባት ኣብ’ቲ መድረኽ ተራኺቦም ናይ ኣረኣእያ ምሕዝነት ፈጢሮም 
ድዮም ዝወጽኡ ወይስ ኣካላዊ ምሕዝነት? ሓደ ፖለቲካዊ መድረኽ ክጥለብ እንከሎ ይውሓድ ይብዛሕ ናይ 
ጉልበት፡ ግዜን ገንዘብን ዋጋ ከም ዝኽፈለሉ ርዱእ ነገር’ዩ። ተዓደምቲ’ውን ብተመሳሳሊ ጉልበት፡ ግዜን 
ገንዘብን ከፊሎም’ዮም ናብ’ቲ መድረኽ ዝመጽኡ። 

 ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ብዝተፈላለዩ ትካላትን ኣካላትን ተወዲቦም ካብ ዝተኻየዱ መድረኻት ከም 
ዝተዓዘብናዮ፡ ጸዋዕቲ ኮኑ ተጸዋዕቲ፡ ናይ ኣረኣእያ ንጹርነት ንምፍጣር፡ ፖለቲካዊ ክለሰ-ሓሳባዊ ዓቕሚ 
ንምጉልባት ዓሊሙ ግቡእ ቅድመ ምድላዋት ከም ዝተግብረሉ ዘርኢ ኣይኮነን። ኣብ’ቲ መድረኻት ዝፈስስ 
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ሓሳባት ብግዝያዊ ስምዒት ዝተገዝአ ናይ ንግበር ንግበር ‘ምበር ነጥቢ ብነጥቢ ብክትዕ በሲሉ ኣብ ስምምዓ 
ዝተበጽሓሉ ሓደ ክልተ ሰለስተ እናበልካ ዝግለጽ መትከላዊ መዕቀኒ ዘማለአ’ዩ ክትብል ዘጸግም’ዩ። 

ብፖለቲካዊ ውድባት፡ ሰልፍታት ድዩ በርገስ ማሕበራት ዝኽፈት መድረኻት፡ ዝሰፍሐ ግዜኡ ንሓበሬታ  
ምልውዋጥ፡ ሕድሕድ ምውቕቓስን ዝሃበዩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። እቲ ዝበዝሕ ንኣድላይነት ክለሰ-
ሓሳባዊ ፖለቲካዊ ዕምቆት ኣብ ኣባላቱን ህዝብን ንምስራጽ ግቡእ ትኹረት ዝህበሉ ኣይመስልን። ይዕበ 
ይንኣስ ፖለቲካዊ መድረኻት ረዚን ፖለቲካዊ ክለሰ- ሓሳባዊ መልእኽቲ ዘይመሓላለፈሎም እንተደኣ ኮይኖም   
ህዝቢ ዝጠቕሞን ዘይጠቕሞን ፈታውን ጸላእን ፈልዩ ዝርአሉ ፖለቲካዊ ንቕሓት ክጉልብት ኣይክእልን። 

ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘይተገርሐ ስርዓተ ኣኼባ፡ ምስ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ዘይተፋተሐ 
ኣረኣእያ ብዙሕ ግዜ ይንጸባረቕ። ክትዛረበሉ ዘለካ ኣጀንዳ ኣቐዲምካ ዘይምሓዝ፡ ንመራሒ መድረኽ 
ኣኽቢርካ ብስርዓት ዘይምኻድ፡ ዝተታሕዘ ኣጀንዳ ኣብ ሓደ መደምደምታ ከይበጽሐ ብጎኒ ኣቲኻ ካልእ 
ኣርእስቲ ብምምጻእ ኣንፈት ናይ’ቲ ክትዕ ምቕያር ወይ ምቁራጽ፡ ንህግደፍ ኣምሪሩ ዝጸልእ ዝመስል ግን ከኣ 
በረኣእያ ንህግደፍ ዝውክል ሓሳባት ምቕራብ …ወዘተ ዝተደዋወሰ ስምዒታት ክንጸባርቕ ይስማዕ። እዚ ካብ 
ጉድለት ፖለቲካዊ ክለሰ- ሓሳባዊ ድኽነት ዝምንጩ ምድውዋስ’ዩ።  

ጠንቂ ኣብ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ኩለ-መዳያዊ ሃገራዊ ዕንወት ጉጅለ ህግደፍ ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዑ። 
ከምኡ ዝገብር ደኣሞ ፖለቲካዊ መግለጺኡ ፈታዊ ድዩ ጸላኢ ምስ እትብሎም ትረኽቦ መልሲ በበይኑ’ዩ። ገለ 
ቅኑዕን ሕኑን፣ ገለ ናብ ሕነ ምፍዳይ ዝዘንበለ፣ እቲ ገለ ከኣ፡ ኣብ ህዝብን ሃገርን ዝፍጸም ዘሎ ሕማቕ 
ተግባራት ጌጋ’ዩ  ንህግደፍ ብጸላእነት ምስራዕ ድማ ካብኡ ዝኸፍአ ጌጋ’ዩ። ሃገራዊ ክሕደት’ዩ ኢሉ 
ይማጎተካ። እቲ ካልእ ከኣ ማእከላይ መርገጽ ወሲዱ ኣብ መንጎ ምባልን ዘይምባል ክማታእ ይረአ። 

 ነቶም ጸላኢ’ዩ ዝበሉ  ስለምንታይ? ብኸመይ? ኢልካ መሊስካ ምስ እትሕቶም ሕጂ’ውን ካብኣቶም ገሊኦም  
ብጥሪኡ በቃ ጸላኢ’ዩ። ኣብ ዝለዓለ ስልጣን ዘለው በዓል እከለ’ኮ ኤርትራዊ ትውልዲ የብሎምን ናብ ዝብል፡ 
ሰብ ብምርጫኡ ከም ዝውለድን ብሰሪ ትውልዱ ገበን ይፍጽም ከም ዘሎን ከረድኡ ደርጓዕጓዕ ይብሉ። ካብ 
ባህሪኡ ተበጊሱ ገበናዊ ተግባር ከም ዝፍጽም፡ ብኡ ድማ ክኽሰስ ከም ዘለዎ ኣይርድኡን። ምኽንያቱ ፈትዮም 
ዘይኮኑስ ናትና ዝብልዎ ዝተነጸረ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ስለ ዘይብሎም’ዮም። 

 ስለዚ እቲ ስማዊ መንግስቲ ጠቕሊሉ ክፈርስ ኣለዎ ምስ እትብሎም ድማ፡ ነቲ ጉጅለ ከም ትካል ዘይኮነ 
ብክልተ ሰለስተ ፈላልዮም እከለ ‘ምበር እከለስ ተሓታቲ ኣይኮነን። በዓል እከለ ‘ምበር በዓል እከለስ ገበን 
የብሎምን ብዝብል ሰባት እናመረጹ ፊተ ፍርዳዊ ውሳነ ክህቡ ይስምዑ። እዚ ኣረኣእያ’ዚ ብፖለቲካዊ ድኽነት 
ዝተጠቕዐ፡ ብደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ድማ ዘይተገርሐ ዕንቅፋት ናይ ሓቀኛ ለውጢ’ዩ። እዚ ኣብ ፖለቲካዊ 
መድረኻት እንክኣቱ ኣጀንዳኡ ናይ ዘይፈልጥ፡ እንክወጽእ ተልእኾኡ ብግቡእ ናይ ዘይሓዘ እንተ በቲ እንተ 
በቲ ናይ ዝተዘርገ ፖለቲካዊ ኣንፈት መንጸብረቕታ’ዩ። እዚ ከም’ዚ ዝበለ ኣረኣእያ ከይተገርሐ ህዝባዊ 
ደሞክራስያዊ መስመር ብግቡእ ኣብ ህዝቢ ብሓፈሻ፡ ኣብ መንእሰይ ወለዶ ከኣ ብፍላይ ከይሰረጸ፡ ህግደፍ ምስ 
ኩሉ ናይ ጭፍጨፋን ዓፈናን ትካላቱ ተወጊዱ፡ ንህዝቢ ዝፈርሕን ዘኽብርን ውሑስ ፖለቲካዊ ለውጢ 
ይመጽእ ማለት ዘበት’ዩ። 

                                           ሳልሳይ ክፋሉ ይቕጽል 
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