
ዘተ እዋናዊ ጠለብ ተጋድሎ ህዝቢና

ህዝቢ ኤርትራ ከም ኩሉ ህዝቢታት ዓለም፡ ዲሞክራስን መሰረታዊ ሓርነትን ክጎናጸፍን ብሰላማዊ ሓባራዊ
መንብሮ ክነብርን ባህርያዊ ርትዓዊ መሰሉ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብሰናይ ፍቓዱ ጭቆናን ጎበጣን ግህሰት
ሰብኣውነቱን ኣይቅበልን። ነዚ መሰሉ’ዚ ምጥቃም ዝኸልኦ ግዳማዊ መግዛእታዊ ስርዓት ይኹን፡ ወይ ዘቤታዊ
ስርዓት ክቃወሞን ምእንታኡ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ክኸፍልን ጉቡኡ’ዩ። ቅሩብ’ዩ ድማ። ኣብ በበይኑ
ታሪኻዊ ፖለቲካዊ መድረኻት ካብ ኩቡር ከርሱ ዚውለዱ ተቓለስቲ ደቁ፡ መሰላት ዲሞክራስን መሰረታዊ
ሓርነታትን ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ቅዋም ክሰፍርን፡ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያታትን ምኽኑይነታትን ዘይጠሓሱ
ኣዕኑድ ሃገራዊ ቅዋም ክኾኑን ምቅላሶም፡ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተኽእሎ ቐጻሊ ዉሑስ ህላወኡን መሰል ሂወቱን
መቀረቱን ትርጉሙን ንምርግጋጽ’ዩ።

ኩላህና ሃገራዊ ሓይልታት ጸረ’ቲ ንዲሞክራስን ሓርነታትን መሰላት ህዝቢና ብኢሕጋዊ መንገዲ ዝቅይድ
ዲክታቶርያዊ ገዛኢ ስርዓት ኢሳያስ እንቃለስ ዘሎና፡ ናይ ህዝቢና ተኽእሎ ዉሑስ መሰል ሂወትን መቀረትን
ትርጉምን ስለዝኸልኣና’ዩ። ስለዚ ምእንቲ ተዓዋትነት ዲሞክራስያውን መሰረታዊ ሓርነታትን መሰላት ህዝቢና
ዝካየዱ ቃልሲታት፡ ንስለ ስነሓሳባዊ ምቾት መደረታትን ንደረጃታት ኣካዳሚያውነትን ዝግበር ኣይኮነን።
ብሕብረተ ሰብ ደረጃ ወዲ ሰብ ክኸፍሎ ዝኽእል ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ምኽፋል ዝሓቲት’ዩ። ምእንቲ
ንዲሞክራስያውን መሰረታዊ ሓርነታትን መሰላት መስዋእቲ ዘይከፍል ህዝቢ እንተልዩ ኮይኑ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ
ሞቆሚያታት ሂወት ምንባር ኣብ ኢድ ካልኦት ዝወደቐ ጊላዊ ህዝብ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሞቆሚያታት
ሂወቱ ቀደም እንተኾነ ኣብ ኢድ ባዕዳውያን ኣይነበረ። ሕጂ’ውን ኣብ ኢድ ኢሳያስ የሎን። ስለዝኾነ
ንዲሞክራስያውን ሓርነታትን መሰላቱ ብዘይዝኾነ ግዳማዊ ተጽዒኖታትን ኢድ ኣእታውነትን ብሓራ ድልየቱ
ዝቃለስ ሓራ ህዝቢ’ዩ። ናይ ህዝቢና ዲሞክራስያውን መሰረታዊ ሓርነታትን መሰላት ንምኽባርን ምክልኻልን
ምቅላስ፡ ህሞታዊ ፖለቲካዊ ሕርያ ኣይክነን። የግዳስ ግድነታዊ ታሪኻዊ ተኽእሎ’ዩ።

ኩላህና ኤርትራውያን ተቃለስቲ ሃገራዊ ሓይልታት ኣሃዛት ኣስማት መልከዓት ውዳበታትና እንተበዘሐ፣ ኣብ
ገለ ጉዳያት ፖለቲካዊ መርገጺታትና እንተ ተፈላለየ፣ ብስንኪ ምንኣስ ዲሞክራስያዊ ፖለትካዊ ባህሊና ዓሚቕ
ተሞኩሮ ምንጽጻግ እንተሎና’ውን’ኳ፡ ኣብ መሰረታዊ ሃገራዊ ጉዳያትና ሓባራዊ ጠማሪ ዕላማ ኣሎና። እዚ
ማለት ካኣ፡ ሓድነት ዕላማ ኣሎና ማለት’ዩ። ሓድነት ኣፈላላይ የብልናን መላት’ዩ። በብመንገዲና ንህዝቢናን
ሃገርናን ንቃለስ ዘሎና’ኮ ሃገራዊ ዕላማ ስለዘሎና’ዩ። ሓባራዊ ጠማሪ ሓድነት ምህላውና ንባዕሉ ኣገዳሲ’ኳ
እንተኾነ፡ ንገዛእ ርእሱ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። ብክንዲ’ቲ ሓባራዊ ዕላማ ምህላውና ንምርግጋጽ ዘካይደናዮ
ቃልሲ፡ ናብኡ ዘብጽሑና መንገዲታት ንምስራዕ ከይተሓለልና ኪንቃለስ’ውን ይግባኣና። ሓድነት ሓይሊ’ዩ።
ሓድነት ዓወት የቀላጥፍ።

ከም’ቲ ኩሉ መንገዲታት ናብ ሮማ የብጽሑ ዝባሃል፡ ኩሉ መልከዓት ኤርትራዊ ውዳበታት ብመንገዲ ዘተታት
ናብ ሓባራዊ ሃገራዊ ዕላማ የብጽሑና’ዮም ኪንብል ኣሎና። ስለ’ዚ ቐጻሊ ዘተታት’ዮም’ምበኣር፡ ናብ ሓባራዊ
ሃገራዊ ሓድነታዊ ዕላማ ዘብጹሑና። ናብ ሃገራዊ ሓባራዊ ዕላማና ኣብ ዘይብጸሑና ካልኣዊ ፍልልያት ጊዜ
ክመስየና የብሉን። ዘተ ናብ ሓድነት ዕላማና ዘብጽሓና መንገዲ ክኸውን እንከሎ፡ ኣብ ኣፈላላያትና ምምርኳስ
ግን ካብ ሓድነት ዕላማና ዘርሕቀና መንገዲ’ዩ። ዘይእዋናዊ ካልኣዊ ፍልልያትና ኣብ ልዕሊ ሓድነታዊ ዕላማና
ጉድኣት በዘየብጽሕ ኣገባብ ከነማሕድሮ ብስንኪ ዘይምኽኣልና፡ ብቅሉዕ ይኹን ብስቱር ደገኣዊ ኢድ
ኣእታውነት ንፍልልያትና ምግፋሕን ምትሕልላኽን ምቹእ ዕድል ክረክብ ጸኒሑ’ዩ። በዚ ካኣ በብዙሕ ጻዕሪታት
ዝተጠርየ ዉድብ ዓቕሚታት ቃልሲ ብተደጋጋሚ ምፍንጫላትን ክበታተን ብምዃን ካብ ሓድነት ዕላማና
ኪንርሕቅ ዝጸነሕናን ዘሎናን። ብስንኪኡ ድማ’ዩ ካብ መንገዲ ዓወት ወጺእና ንርከብ ዘሎና። ነዚ ጉጉይ
ፖለቲካዊ ልምዲ እንከይንደጊም ቶባ ምባል የድልየና።

ነዚ ብምርዳእ፡ ንኩሉ ኣብ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ሓቀኛ ረብሓ ዘሎዎም ሃገራዊ ሓልታት ዝሓቚፍ ዘየግላሊ
ሰፊሕ ሃገር ከደን ኣካቢ ሃገራዊ ጽላል ንምቋምን ኣሳታፊ ስሙር ሃገራዊ መሪሕነት ንምፍጣርን፡ ኤርትራዊ
ሃገራዊ ባይቶ፣ መራሕቲ ሃይማኖታት፣ ፖለቲካ ውድባት፣ ስቭል ማሕበራት፣ ስቭላዊ ነጠፍቲ፡ ሙሁራት፣
ምንቅስቓሳት ይኣክል ወዘተ፡ ነፍስ ወከፉ ኮሎ ጌና ብውሽጡ ዕላማ ንዘሎዎ ሃገራዊ ዘተ ብሓቂ ፖለቲካውን



ሞራላውን እኹል ምቅርራብ ክገብር ይግባእ። ዕድላት ግዳማዊ ኢድ ኣእታውነት ንምጽባብ፡ ኣብ ውሽጡ
ባይታ ዘተ ክጣጥሕን ክምድምድን ኣሎዎ። መስርሕ ዘተ ንባዕሉ ሓደ መልክዕ ዓውደ ቃልሲ ከም ምዃኑ
መጠን፡ ኣብ ሓደ ረፋድ ዝውዳእ ኣይኮነን። መስርሕ ዘተ ዝወስዶ ጊዜን ጽንኩርነቱን ብዘየገድስ፡ ኣብ መንጎ
ኤርትራ ሃገራዊ ሓይልታት መንገዲ ዘተ ክዕጾ ኣይግባእን። መስርሕ ዘተ ደረጃ ብደረጅ ኣፍራይነት ክህልዎ
ምእንቲ፡ ዕጉሳት ተጻወርቲ ተዛተይቲ ኣባላቱ ብሕጂ ከመምን ክቕርብን ይሓይሽ። እዚ ናይ ዘተ ቅሩብነት’ዚ
እዋናዊ ጠለብ ተጋድሎ ህዝቢና’ዩ። በዚ መንገዲ’ዚ ኣቢልና ጥራይ ኢና ናብ ሓድነት ዕላማ ኪንበጽሕን፡ ኩሉ
ገድላዊ ዓቕሚታትና ጸረ ገዛኢ ስርዓት ኢሳያስ ከነቐንዕን እንኽእል።

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግሃድኤ
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