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ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብደሞክራስያዊ ኣረኣእያን ስጡም ውደባን ‘ምበር፡ 

 ብሕሜታን መርገምን ኣይውገድን፡- 

ብዙሕ ዋጋ ዝተኽፍሎ ፖለቲካ ኤርትራ ሰኣን ቅኑዓት ቀለስቲ፡ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ጸጋማዊ ርእይቶን የማናዊ 
ተበላጺ ርእይቶን ሓርጎጽጎጽ እናበለ፡ ብፍትሓዊ ሕቶ ሃገርነትን መንነትን ተሓንጊሩ ኣብ 1991 ሰራዊት 
መግዛእቲ ካብ ኤርትራ ኣባሪሩ፡ ዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ባዶነት ብኤርትራውያን ክተሓዝ ገይሩ። ኣብ 1993 
ከኣ ንኤርትራዊ ልኡላዊ ሃገርነት ብወግዒ ሕጋውነት ኣልቢሱ። ካርታ ኤርትራዊ ሃገርነት ማዕረ ካልኦት 
ልኡላውያን ሃገራት ኣብ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ውድባትን ትካላትን ክስራዕ ኮይኑ። ሰውራ ኤርትራ ምስ 
ኩሉ ውሽጣዊ ናይ ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ዘይውሁድ፡ ዘይስጡም ባህሪኡን ኣካይዳኡን፡ ንሰራዊት ግዳማዊ 
መግዛእቲ ካብ መሬት ኤርትራ ምብራሩ፡ ልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ወከልቲ ማሕበረ-ሰብ ዓለም 
ብህዝበ ውሳኔ ወይ ረፈረንዶም ክውን ምግባሩ ሓደ ስጉምቲ ናብ’ቲ ቀንዲ ሸቶ ዘብጽሕ ህዝባዊ ሃገራዊ 
ዓወት’ዩ። 

ሕልሚ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ድማ፡ ፖለቲካዊ መግዛእታዊ ወጽዓን ንሱ ዝጠንቁ ሕሱም ድኽነትን ምስ 
ምብራር ግዳማዊ መግዛእትን ምርግጋጽ ልኡላውነት ሃገረ ኤርትራ ከብቅዕ’ዩ፡ ህዝባዊ ሃገራዊ ሰላም፣ ህዝባዊ 
ደሞክራስያዊ ምሕደራ፣ ንቕሓትን ኣፍልጦን ህዝቢ ዝሰረቱ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ 
ህዝባዊ ልምዓትን ዕቤትን ክሰፍን’ዩ ዝብል’ዩ ነይሩ። ነዚ ናይ ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ 
ማሕበራዊ ፍትሒ፣ህዝባዊ ሃገራዊ ልምዓትን ተስፋ፡ ዝጸውር  ፖለቲካዊ ባይታ ግን ኣይመድመደን። ሕቶ 
ቀላሲ መሪሕ ደሞክራስያዊ ሓይሊ ኣይመለሰን። እቲ ሰናይ ባህጊ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ባይታ 
መሰረቱ ኣብ ክንዲ ዝኸውን፡ ኣብ  ሃገራዊ ወተሃደራዊ ሓርበኝነት ዝተንጠልጠለ ብምንባሩ ኣይሰመረን። 

 ስለዚ ከኣ፡ እቲ መግዛእቲ፡ እቲ ፖለቲካዊ ዓፈና፡ እቲ ድኽነት፡ ምምዝባልን ስደትን በቲ ተስፋ ዝተነብረሉ ኣብ 
ክንዲ ዝቕበር መልክዑ ቀይሩ መጺኡ። ግዳማዊ መግዛእቲ ብዘቤታዊ መግዛእቲ ተተኪኡ። እቲ መልክዑ 
ቀይሩ ዝመጽአ መግዛእቲ ብክልተ እግሩ ከይረገጸ ኣብ መጀመርያ 90ታት ኣይፋል ክበሃል፡ ንቡር ቅቡል 
ፖለቲካዊ ኣንፈት ተኸቲሉ ክኸይድ ንምግባር ይከኣል ነይሩ፡፡ የዋህ ፖለቲካ ኣገንዝቦ ዓብላሊ፡ ንቑሕ 
ፖለቲካዊ ብልሒ ተዓብላሊ ስለ ዝነበረ ግን፡ ቅኑዕ ድምጺ ብዙሓት ብስምዒታዊ ረስኒ ብዙሓት ተዋሒጡ። 

ኣብ ክንዲ ዓገብ ኣደብ ግበር ሕጋዊ መንገዲ ሓዝ ብከም ቃሕ ዝበለካ ቀጽል ዓይነት ድጋፍ ስለ ዝነበረ፡ ሕጋዊ 
ፍቓድ ዝረኸበ ክሳብ ዝመስል ሃሊሉ። ወተሃደራዊ ሓርበኛዊ ስምዒትን ብፖለቲካዊ የዋህነት ዝግለጽ ሰናይ 
ባህግን ገዛኢ ኣተሓሳስባ ብምንባሩ፡ እቲ ሓቂ ሓሶት፡ እቲ ሓሶት ከኣ ሓቂ ተገይሩ ይንበብ ስለዝነበረ እቲ 
ዝከኣል ዝነበረ ብግቡእ ከይተሰርሓሉ ኣምሊጡ። ዓይኖም ዘንቁሑ ውሑዳት፡ ዓይኖም ይደፈኑ ይርሓቑ 
ይጥፍኡ ዝብል ኣረኣእያ ነጊሱ።  ተበላጺ መሪሕነታዊ ጉጅለ ነዚ ዝንቡዕ ኣረኣእያ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ 
ተጠቒሙ ሻዲኑ።  ትርጉም ሃገርነት ብግቡእ ከይተታሕዘ  ዝዓበየ ዝነኣሰ፡ ዝተማህረ ዘይተማህረ “ሃገር” 
እናበለ ንተበላጺ መሪሕነታዊ ጉጅለ ንኺድ ጥራሕ ብምባል ከይቆርር ምቖት ሂብዎ። ናይ ዓፈናን ጭፍጨፋን 
መሳለጥያ ከይስእን ብገንዘቡ እግሪ ኣትኪልዎ። ብጸጥታ ከይሰግእ ድልዱል ዕድሪ ኮይንሉ።  

የማናዊ ተበላጺ ኣረኣእያ ዝወነነ ስማዊ መሪሕነታዊ ጃንዳ ህግደፍ፡ ነቲ ፖለቲካዊ የዋህነት ምሉእ ንምሉእ ናብ 
ፖለቲካዊ ድኽነት ክሳብ ዝምዕብል ሰሪሕሉ። ትማሊ ኣብ ትሕቲ ከም’ዚ ዝበለ ፖለቲካዊ ዓፈና ዝነበርካ፡ 
ክንድዚ ሽሕ ዝኣኽሉ ስውኣት ዝኸፈልካ፡ ዘደንቕ ሓርበኛዊ ቅያ ዝሰራሕካ ህዝቢ፡ ሎሚ ብውላድካ 
እናተመራሕካ፡ ብቋንቋኻ እናተዛረብካ፡ ምስ ዕሩቕ ዝባኑ ካላሽ ሒዙ ንዝኣተወ፡ ባዶ ካዝና ንዝተረከበ፡ ናይ 
ምውጋእ ‘ምበር ናይ ህዝባዊ ምሕደራ ልምዲ ንዘይብሉ መራሒ ውልዶ ሃገር ሓድሽ መንግስቲ፡ ከም’ዚ 
ዘይትገብር ዘይትፈጥር ክትብሎ ኣይግባእን። ግዜኡ ኣይኮነን። 
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 ኣብ’ዚ ወቕቲ’ዚ ዘይተገብረለይ ማለት፡ ናይ ትማሊ መስገደል ምርሳዕ’ዩ። ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት’ዩ፡፡ 
ርእይቶ ሓምሻይ መስርዐኛታት’ዩ፡፡ ርእይቶ ነዳያትን ከዳዓትን’ዩ ብዝብል መሰረት ዘይብሉ ፕሮፖጋንዳ  
ኣደናጊሩ፡ ክሳብ ኣማራጺ መግቢ ንዝሓተቱ ወተሃደራቱ፡ “ ኣማራጺ  ጾም ምሕዳር’ዩ” ምባል በጺሑ። 
መንግስቲ መዓስ ደሞክራስያዊ ትካላት የጣይስ፣ልምዓታዊ መደባት የውጽእን የተግብርን ናቱ መደባት ስለ 
ዘለዎ፡ ክሳብ ሽዑ ስኒ ምንካስ ምጽማም’ዩ። ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ክብረት ልኡላውነት ሃገር እናበለ፡ 
ክሳብ’ቲ  ባዕሉ ዝኸፈቶ ኣዕናዊ ኲናት ባድመ ብምሉእ ስዕረቱ ዝዛዘምን፡  ማይ ቤቱ ኣብ 2001  ገማዕማዕ 
ዝብልን ቀጺሉ።  

ካብ 2001 ግን ዝበዝሑ ብፖለቲካዊ የዋህነት ንደመኛ ጸላኢኦም ብስመ ውላድና ዝረርው ዝነበሩ 
ኤርትራውያን ኣዒንቶም ከንቁሑ ጀሚሮም። ድምጺ ተቓውሞ ክዓቢ ጀሚሩ። ዓፈናን ክንጸላን ካብ’ቲ 
ቅድሚኡ ዝነበረ ብኢሱ። ከም መርኣያኡ  ከኣ፡ ካብ ውልዶ ሃገረ ኤርትራ ሓድሽ ስደት ተጀሚሩ። እቲ ካብ 
ፖለቲካዊ ወጽዓ ዝነቐለ ስደት፡ ብሓደን ክልተን ዘይኮነ ብጉጅለታት ደሓር ከኣ ገዛ ዓጺኻ ብደረጃ ስድራ 
ቤታት ውሒዙ። ተርእዮ ዋሕዚ ስደት ብፈደል ዝቖጸሩ፡ ገዳይም ተጋደልቲ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሒ 
መንግስታዊ ስልጣን ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ሓለፍቲ፡ ሞያተኛታትን ሰብሃብትን ዝፍጸም ብምንባሩ 
ንብዙሓት ኣሰንቢዱ። 

 ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ብማእሰርቲ፡ ጉልበታውን ገንዘባውን መቕጻዕትን ደው ከብሎ ፈቲኑ፡ ብተግባር 
ዝግለጽ ፖሊሲ ተኲስካ ቅተል ኣዊጁ። ህይወት ብዙሓት ኣጥፊኡ። ኣካል ብዙሓት ኣጉዲሉ። ናይ ብዙሓት 
ስድራ ቤት ሓዳር በቲኑ። ህጻናት ብዘይወለዲ፡ ወለዲ ብዘይናባዪ ክተርፉ ገይሩ። ኣቓልቦ ናይ ፖለቲካ 
በሃማት ናብ ግዳም ጥራሕ መታን ከተኩር፡ ኩሉ ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ክረኽብዎ ዘልዕልዎ ሕቶ 
ብጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ናይ ቀረባ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት 
ትግራይን ይዕንቀፍ ከም ዘሎ ኣምሲሉ ፈጠራዊ ክሲታት ተኾልኲሉ ጽዑቕ ወፍሪ ኣካይዱ። ኢትዮጵያን 
ኢትዮጵያውያንን ከም ደመኛታት ጸላእቲ ህዝብታት ኤርትራ ክረኣዩ፡ ኣሎ ዝበሃል ናይ  ድሕረት ስብክተት 
ተጠቒሙ ህዝቢ ንህዝቢ ብምግጫው ባህሪያዊ ዝምድና ብፖለቲካዊ ሸርሒ ክሃርም ጽዒቱ። 

 ናብ ኢትዮጵያ ዝተሰደ ኤርትራዊ ናብ ሱዳንንን ካልኦት ሃገራት ካብ ዝተሰደ ኤርትራዊ ብዝተፈልየን 
ዝኸበደን ብሃገራዊ ክድዓት ከም ዝቕጻዕን ከም ዝንጸልን  ገሊጹ።  ህይወት ምንም ፖለቲካዊ እንዶ ዘይብሎም 
ዕሸላት መንእሰያት ህዝቢ ኣኪቡ ብምርሻን ተግቢርዎ። ብዘይወግዓዊ ኣዋጅ ኣይ ኲናት ኣይሰላም ህዝቢ 
ኣበሳቢሱ፡ ጥሪትን ኣግራብን ኣጥፊኡ። ይኹን ግን  ንዋሕዚ ስደት ደው ከብሎ ኣይከኣለን። ኤርትራዊ ብጻዕቂ 
ናብ ኢትዮጵያ ከይስደድ’ውን ኣይዓገቶን።  

ሎሚ ማለት ኣብ’ዚ ዘለናዮ መድረኽ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍን ዝበዝሕ ኤርትራውን ከብድን ሕቖን ኮይኑ 
ኣሎ። ብፍላይ ድሕሪ 20 ሰነ 2018 ሓቀኛ መንነት እዚ ስማዊ ጉጅለ ተቓሊዑ ይርከብ። እዚ ጉጅለ ዝኽተሎ 
ናይ ጥፍኣት ፖለቲካዊ ኣንፈት ኣይውክለናን  ጸረናን ጸረ ልኡላውነትናን’ዩ ካብ ብዙሓት ዝስማዕ ዘሎ 
ድምጺ’ዩ።  “ይኣክል” ብዝብል ተጀሚሩ ዝቕጽል ዘሎ ቅሉዕ ጎስጓሳት ድማ መግለጺ ናይ’ቲ ኣይትውክለናን 
ዝብል ማዕቢሉ ዘሎ ህዝባዊ ርድኢት’ዩ። 

እዚ ርድኢት’ዚ ምስ’ቲ ህዝብታት ኤርትራ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘካይድዎ ዝተናወሐ ቃልስን ዝተኸፍለ 
መስዋእትን መንጽር ክረአ እንከሎ፡ ኣብ መጀመርያ 90ታት ክበሃል ዝነበሮን ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ 
ዝመጽአን ምዃኑ ትርዳእ’ሞ ስለምንታይ ቀዲሙ ዘየመጽአ? ትብል። ግን ከኣ ንድሕሪት ምምላስ ረብሓ ስለ 
ዘይብሉ ናይ ግድን ንቕድሚት እናጠመትካ ክዕረን ክእረምን ዘለዎ ድኽመት ምዃኑ ኣሚንካ ብኣወንታ 
ትቕበሎ።  

ይኹን ግን ሕጂ’ውን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ኣይናትናን ይወገደልና ዝምዕብል ዘሎ 
ርድኢት፡ መልክዑ ዝቐየረ ጌጋ ከይፍጽም ምጥንቃቕ ከድሊ’ዩ። ካብ ናይ ትማሊ ብስምዒት ንዘይናትካ 
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ምድጋፍ፣ ካብ ዘይውክለካ መሰረታዊ ሓርነታዊ መሰላት ክምለሰልካ ከብድኻ ብጥምዩ፡ ዝባንካ ብዕርቑ 
እናምቦሃቕካ ምጽባይ፣ ንፈተውትኻ ጸላእቲ፡ ንጸላእትኻ ፈተውቲ ገይርካ ምርዳእ ዝደሓነ ብቕኑዕ ኣንፈት 
ክምራሕ ኣለዎ። ዝተነጸረ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ፡ ደሞክራስያዊ  መትከላትን ስጡም ውደባን ዝወነነ 
ቃልሲ ንምክያድ ምርብራብ የድሊ ኣሎ። ፈታውን ጸላእን ዘይፈሊ፡ ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብግቡእ 
ዘየቐምጥ ፖለቲካዊ ቃልሲ፡ ናይ ህዝቢ ቃልሲ’ዩ ክትብሎ ኣጸጋሚ’ዩ። 

 ህዝቢ ከም ህዝቢ ብስደት ማእሰርትን ሞትን እናጸነተ፡ መሰረት ሃገር ዝኾና ዓድታት ናብ ዑና እናተቐየራ፡ 
ኣግራብ እናበረሰ፣ እንስሳ ዘቤትን ዘገዳምን ናብ ነበረ ኣብ ዘንቆልቁላሉ ዘለዋ ኣዝዩ ተኣፋፊ ሃገራዊ ኩነታት፡ 
ኣንጻር’ዚ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ሓሲብካ ሰጢምካ ፍልልያትካ ኣመሓዲርካ ብቕሉዕ ኣብ ክንዲ ምቅላስ፡ 
ብተራ ዕላል፡ ሕሜታን መርገምን ጥራሕ ክለግሰልካ ምምናይ ከንቱ’ዩ። ምኽንያቱ፡ ጸረ-ህዝቢ ፖለቲካዊ 
ተፈጥሮን ፋሽሽታዊ ተግባርን ህግደፍ ክሃድመሉ ብዘይኽእል ኣገባብ ብህዝባዊ በትሪ ጥራሕ’ዩ ኣላሽ 
ዝብል’ምበር፡ ብሕሜታን መርገምን ዝእረምን ዝውገድን ኣይኮነን። 

 ስለዚ ከም ጥሙር ህዝብን ልኡላዊት ሃገርን ከቢርናን ተኸባቢርናን ክንቅጽል እንተደኣ ኮይና፡ ጠንቂ ክውገድ 
ኣለዎ። ጠንቂ ክውገድ ከኣ ዕላል ጸወታና ቁም-ነገር ሓዘል ኮይኑ፡ ሃገራዊ ጸገምና እንታይ ይመስል ከመይከ 
ይፈታሕ መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ። ኣይኮነን ፖለቲካዊ ሕሜታ፡ ማሕበራዊ ሕሜታውን ኣወንታዊ 
ውጽኢት ስለ ዘይብሉ ንመሰልና ንርእይቶና ብወግዒ ክንገልጽ ክንበቅዕ ኣለና። ኤህ ፈጣሪ ከም’ዚ ይግበርካ 
እናበልካ ምርጋም፡ ሓላፍነት ኣብ ዝስመዖ፡ ፈሪሃ እግዝኣብሄር ኣብ ዘለዎ ሰብ ወይ ሰባት ጥራሕ’ዩ ዝሰርሕ። 
ኣብ ከም ህግደፍ ዝበሉ ፍጮ ሕብረተ-ሰብ ዝኾኑ ጸረ-ህዝቢ ፖለቲካዊ ጉጅለታት  ኣይሰርሕን። ስለዚ፡ ጠንቂ 
ናይ ኩሉ ህልዊ ሕሰምና ዝኾነ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያን ስጡም ውደባን 
‘ምበር ብሕሜታን መርገምን ከምዘይወገድ ተረዲእና፡ ዝተበታተነ ዓቕሚታትና ኣወሃሂድና ንቃለስ። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 05-07-2019       


