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ህግደፍ ፍጮ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ’ዩ፡- 

ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ጾታዊ፣ ምምሕደራዊ ወጽዓን ኣድልዎን ኣብ ዘለዎ ሕብረተ-ሰብ፡ 
ንመሰሉ ንኽብረቱ ንመንነቱ ኣንጻር ወጻዒ ዝቃለስ ፖለቲካዊ ውድብ፡ ምንቅስቓስ ክፍጠር ባህሪያዊ’ዩ። 
ሕብረተ-ሰባዊ ወጽዓ መበገሲ ገይሩ ዝውለድ ፖለቲካዊ ውድብ ምንቅስቓስ ግን፡ ኩሉ ቅኑዕ፣ ህዝባዊ፣ 
ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ዘለዎ’ዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ  ኣንጻር ወጻዒ ገፋዒ ንስለ መሰልን ክብረትን ህዝቢ 
ዝቃለስ ፖለቲካዊ ውድብ’የ ዝብል ኩሉ፡ ናይ’ቲ ዝተፈጥረሉ ህዝቢ ዝኽተሎ ኣወንታዊ ባህላዊ ክብርታትን 
ሃይማኖታዊ ስነ-ስርዓትን ኣኽቢሩ፡ ንዕኡ  መሲሉ ይኸይድ ማለት ኣይኮነን። 

 ካብ ጭቡጥ ፖለቲካዊ ወጽዓ ተወሊዶም፡ መስመሮም ከይሰሓቱ ተቓሊሶም ርኡይ ሕብረተ-ሰባዊ ለውጢ 
ዘምጽኡ ፖለቲካዊ ውድባትን ምንቅስቓሳትን ኣለው። ብኣንጻሩ ነቲ ኣብ ሕብረተ-ሰቦም ዘሎ ተባራዒ ሕቶ 
መዝሚዞም፡ ህዝቦም  ኣደናጊሮም ኣብ መሳርዖም ክስለፍ ብምግባር ውሱን ኣወንታዊ ኣበርክቶ ኣርእዮም፡ ናይ 
ዓፈናን ጭፍጨፋን መሓውራት ምስ ዘርግሑ፣ ቁጠባዊ መትታት ሃገር ተቖጻጺሮም ሃብቲ ምስ ኣዋህለሉን፣ 
ናብ ገዛኢ ደርቢ ተሰጋጊሮም፣ ኣንጻር ህዝቦም ዝሰለፉ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ብክለሰ-ሓሳብ 
ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር ተራእዮም’ዮም። 

ስማዊ ውድብ ህግደፍ ሓደ ካብ’ቶም ካብ ጭቡጥ ህዝባዊ ወጽዓ ዝተውልዱ፡ ክሳብ ዝተወሰነ ርሕቀት ህዝባዊ 
ጭርሖ ተሓንጊጦም ዝተጓዕዙ፣ ኣብ መሳርዖም ብዙሓት ዜጋታት ኣሰሊፎም ተቓሊሶም ዘቃለሱ፡ ሓደ ካብ 
ጠላባት ህዝቢ ዝኾነ ሃገራዊ ነጻነት ድማ ክውን ዝገበረ ፖለቲካዊ ውድብ’ዩ። ቃልሲ  ህዝቢ ኤርትራ፡ ገለ 
ጸላእቲ ህዝብታት ኤርትራ ከም ዝነዝሕዎ፡ ብናይ ግዳም ሓይልታት ብገንዘብ ዝተዓስቡ ጉጅለታትን 
ውድባትን ዘበገስዎ ዘይኮነ፡ ታሪኻዊ፣ ሕጋዊ፣ ፖለቲካዊ ጭቡጥ ሰነዳዊ መረዳእታ ዘለዎ ፍትሓዊ ናይ 
ነጻነትን መንነትን ሕቶ ብምንባሩ፡ ናይ ትማሊ ሃገራዊ ሓርበኛዊ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ሃገር 
ካብ ሰራዊት መግዛእቲ ነጻ ክትከውን ልኡላውነታ ሕጋዊ ኣገባብ ክትለብስ ኣወንታዊ ተራ ተጻዊቱ’ዩ። ሕቶ 
ነጻነትን ሃገራዊ መንነትን ብዘይ መሰረታዊ ክብረት ህዝባዊ ሓረነታዊ መሰል ትርጉም ስለ ዘይብሉ ድማ  
ተሳትፎኡ ከፊላዊ ሕቶ ህዝቢ ኣብ ምምላስ ዝተደረተ ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ’ዩ። 

ነጻነት ኣብ ምምጻእ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ነይርዎ ክበሃል እንከሎ፡ ነቲ ኣወንታ ንዘይምኽሓድ ‘ምበር፡ ሓርበኛዊ 
ሃገራዊ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ ውልደቱ ደሞክራስያዊ ባህሪ ነይርዎ’ዩ ማለት ኣይኮነን። 
ኣንጻር ግዳማዊ መግዛእቲ ምቅላሱ፡ ኣብኡ ገለ ዘይስገር ኣወንታዊ ኣበርክቶ ምግባሩ፡ ብቕኑዕ ስትራተጂን 
ስልትን ዝምራሕ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ዝወነን መሪሕ ደሞክራስያዊ ውድብ ነይሩ ከስምዕ የብሉን።  
እዚ ውድብ ብፍላይ ከኣ እቲ ወሳኒ መሪሕነታዊ ኣካሉ ምስ’ቲ ህዝባዊ ጠለባት ዘይሳነ ዘይደሞክራስያዊ በሓቲ 
ኣረኣእያ’ዩ ነይርዎ። 

 ብሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር ቀንጻሊ ምንባሩ፡ ኣብ ውሽጡ ንዝተላዕሉ ደሞክራስያዊ ሕቶታት እንታይ 
ኣስማት እናለጠፈ ብኣካል ክውገዱ ይገብር ከም ዝነበረ፡ ኣብ ምጅማር ደማዊ ውግእ ሕድሕድ ዝነበሮ ዝለዓለ 
ተራ፡ ኲናት ምስ ተጀመረ ኣብ ኣተሓሓዛኡ ዝፈጸሞ ዘስካሕክሕ ገበናት፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኩሉ ኣባል 
ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከኣ ብፍላይ፡ ኣብ ናይ’ቲ ውድብ ፖለቲካዊ ፕሮግራም፡ ስትራተጂን 
ስልትን ዘይኮነ፡ ናይ ሓደ ሰብ ተጸባይን ኣምላኽን ክኸውን ምግባሩ ፖለቲካዊ ፍጮ ምዃኑ እኹል 
መረጋገጺ’ዩ። መዓስ እዚ ጥራሕ፡  ምስ’ቲ በዓል ቤት ናይ ሃገራዊ መንነት ሕቶ ዝኾነ  ውጹዕ ህዝቢ፡ 
ተመያይጥካ ተናቢብካ፡ እቲ ህዝባዊ ቃልስን ማሕበራዊ ህይወት ሕብረተ-ሰብን ብዘየናግዕ ኣገባብ ዘይኮነ፡ 
ብለይትን ብቐትርን ሓይልታት ኣዋፊርካ ብኣስገዳድ ዝግበር ዝነበረ ግፋ፡ ኣብኡ ዝፍጸም ዝነበረ ጨካን 
ግፍዒ፡ ንመንነት ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ ኮለል ኣቢሉ ዘርኢ’ዩ። 
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 እቲ ኣብ ገለ ወገናት ዝነበረ ዛጊት’ውን ዘሎ ናይ ሓደ ሰብ ግዙእ ምዃን፣ እዚ ሎሚ  ህዝቢ ዘድኪ ዝብትን ዘሎ 
መላኺ ባእታ፡ እንተሃልዩ ሃገር ትህሉ፡ ንሱ እንተዘይሃልዩ ኣይትህሉን ድኻ ኣተሓሳስባ ኮነ ኢሉ  ክዝራእ 
ምግባሩ ፖለቲካዊ ብቕዓቱ ዘይኮነ ፍጮነቱ’ዩ ዝሕብር። ሕቶ መሰል ሕቶ መንነት ኣልዒሉ ገንዘቡ ጉልበቱን 
ህይወቱን ንዘወፈየ ተቓላሳይ ህዝቢ ብራዕድን ምድንጋርን ጎይታ ኮይንካ ክትገዝኦ ምፍታን ህዝብታት 
ኤርትራን ስማዊ ውድብ ህግደፍን ክልተ ዘይራኸቡ ጫፋት ምዃኖም የርእየና።  ጠለብን ተወፋይነትን ህዝቢ 
በይኑ፡ ድሌትን ተግባርን መሪሕነታዊ ጉጅለ ድማ በይኑ ምንባሩ ድሒሮም ንህዝቢ ግልጺ ዝኾኑ ዘለው 
ፍርያት ውዲታዊ ሽርሒ ዝኾኑ ቅንጸላታት’ውን ሓበርቲ’ዮም።  

 እዚ ሎሚ ዕሉል ጸረ-ህዝቢ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ወኒንዎ ዘሎ ባህርን ፋሽሽታዊ ተግባርን ‘ምበኣር፡ ድሕሪ 
1991 ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ምስተቆጻጸረ ዘምጸኦ ለውጢ ዘይኮነስ፡ ካብ ብጊሓቱ ፍጮ ምንባሩ’ዩ። ይኹን 
ግን፡  እቲ ናይ ሃገርነት ሕቶ ፍትሓዊ ብምንባሩ፡ ብዙሓት ዜጋታት ብውድን ብግድን ኣብ መሳርዑ ተሰሊፎም 
ክቡር መስዋእቲ ስለ ዝኸፈሉን ነጻነት ክውን ክኸውን ዕዙዝ ተራ ስለ ዝነበሮን፡ ነዚ ሎሚ ዝፍጽሞ ዘሎ ገበናት 
መሰረቱ ትማሊ ምዃኑ ኣብ ምቕባል ዝጽገሙ ወገናት ህልዋት’ዩ።  

 ተዋጋኢ ሰራዊት ዘርእዮ ዝነበረ ካብ ንጹህ ሃገራዊ ስምዒት ዝብገስ ዘደንቕ ጽንዓትን ሓርበኝነትን፣ ዝኸፍሎ 
ዝነበረ መስዋእቲ፣ ዘመዝግቦ ዝነበረ ኣንጻባራቒ ዓወት፡ ከምኡ’ውን ሓፋሽ ውድባት ዝኸፈልዎ ዋጋ፡ ምስ 
መሰረታዊ ደርባዊ ፖለቲካዊ ተፈጥሮ ናይ’ቲ ውድብ፡ ዝምረሓሉ ዝነበረ ፕሮግራም፣ እቲ ወሳኒ መሪሕነታዊ 
ኣካል ዝወስዶ ዝነበረ ኢደ-ወነናዊ ኣረሜናዊ ስጉምትን ከየነጻጸሩ፡ እቲ ውድብ ከም ውድብ ሓረበኛ ጥራሕ 
ዘይኮነ ደሞክራስያዊ’ዩ ነይሩ ይብሉ። ካብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናብ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን 
ፍትሕን ዝብል ስም ምስቀየረዩ ተበላሽዩ። ዘይነበሮ ባህሪ ኣማዕቢሉ። ህዝባዊ ልኡላውነት፣ ባህላውን 
ሃይማኖታውን ክብርታት ዘራኽስ ብልኡላውነት ሃገር ዝጣላዕ ከዳዕ ጉጅለ ኮይኑ ኢሎም ይጽሕፉ 
ይምድሩ’ዮም።  

እዞም ብከም’ዚ ዝምጉቱ ወገናት መብዛሕቲኦም ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ግዜ ብረታዊ ተጋድሎ 
እንከሎ ኣትሒዙ ደሞክራስያዊ ባህርን ኣሰራርሓን ኣይነበሮን። በሓትን ቀንጻልን’ዩ ነይሩ ንዝብል ሓቂ ኣብ 
ምቕባል ብፍላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ ከዕጠጥይ ገበናቱ ክሓብእሉ ምፍታን ህልዊ’ዩ። ከምኡ ዝኾነሉ ምኽንያት፡ 
ገሊኦም ተመክሮኦም ልዕልቲ ኣብ ህዝብን ሃገርን ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ ኣዕዚዞም ስለ ዝሪኡ’ዮም። ብዝኾነ ስማዊ 
መንግስቲ ህግደፍ ካብ ንቡር መንግስታዊ ኣካይዳ ዝወጽአ ፍጮ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ምዃኑ ብፍላይ ኣብ’ዚ 
ወቕቲ’ዚ ብሩህ ከም ጸሓይ ቀትሪ ኮይኑ ኣሎ። ፍጮ ካብ ንቡር ስሩዕ ኣገባብ ዝወጽአ’ዩ። ካብ ንቡር ስሩዕ 
ኣገባብ ብዝወጽአ ጸረ-ህዝቢ ስማዊ መንግስቲ ልዕሊ 28 ዓመት ተዳሂኽና። ተዋሪድና። ቀጻልንትና ከም 
ጥሙር ህዝብን ልኡላዊት ሃገርን ኣብ ስኽፍታ ክኣቱ ኮይኑ። ሕጂ ግን ዝሓለፈ ድኽመት ይኣክል  ከም 
ልኡላዊ ህዝብን ልኡላዊት ሃገርን ክንቅጽል ነቲ ፍጮ ኣወጊድና ከም ሕብረተ-ሰብ ንቡር ህይወት ክነብረሉ 
ንኽእል መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምምጻእ ንሕበር ንረባረብ። 

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

 


