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ናብ ኣኼባ ክንኣቱ ኣጀንዳና 

ካብ ኣኼባ ክንወጽእ ተልእኾና ብግቡእ ተረዲእና ንዋሳእ።- 

                                                   ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል 

 ኣብ ካልኣይ ክፋል፡ 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፡ ኣብ ዝብል ምስ 
በጽሐዩ ተቛሪጹ ነይሩ። መቐጸልታኡ ድማ እነሆ። 

ኤርትርዊ ዘቤታዊ ምልኪ ክውገድ፡ ብጻዕቂ ክስራሕ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ’ዩ። መሰረታዊ ፖለቲካዊ 
ለውጢ ኣብ ምምጻእ ወሳኒ ግደ ዘለዎ’ውን እቲ ዛጊት ኣብ ኤርትራ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ’ዩ ዝብል ብስነ-
ፍልጠታዊ መግለጺኡ ቅኑዕ’ዩ። እዚ ብሓሳብ ደረጃ’ዩ። ብተግባር ግን መጀመርያ “በብሓደ ሰብ ወሓደ” ከም 
ዝተባህለ ብዘይካቶም ናበይ ስለምንታይ ከይበሉ መሳርሒ ናይ ውልቀ ሰብ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለው ዕላማ 
ኣልቦ እኩባት ሰብ ብረት፡ ንኸም’ዚ ዝበለ ረዚን ስራሕ ክፍጽም ዝኽእል ኣሚንካ ትልእኾ ሰብ ብቐሊል ዝርከብ 
ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቲ ኣድማዒ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ካብ’ታ ሃገር ወጺኡ’ዩ። 

ብካልኣይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይትረፍ ዝተፈልየ ፖለቲካዊ ርእይቶ ሒዝካ ኣንጻር ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ 
ቅሉዕ ኣኼባ ክትገብርን ንምዕባለ ኤርትራ ዘዋጽእ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ከም’ዚ ዓይነት’ዩ ኣይፋል ከምዚ’ባ 
እናበልካ ክትካታዕ፡ ክልተ ሰለስተ ሰባት ኮይንካ ኣብ ዕለታዊ ተረኽቦታት ብነጻነት ሓሳብ ንሓሳብ 
ክትለዋወጥ’ውን ብህይወት ዘሕትት ከቢድ ገበን ብምዃኑ፡ እቲ ናብ ኣኼባ ክንኣቱ ኣጀንዳና ካብ ኣኼባ 
ክንወጽእ ተልእኾና ብግቡእ ተረዲእና ንዋሳእ ዝብል መልእኽቲ ብቐንዱ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ንዘሎ 
ኤርትራዊ ብሓፈሻ፡ ብዝተወደበ ይኹን ብዘይተወደበ ኣገባብ ኣብ ዙርያ ደምበ ተቓውሞ ንዝዋስኡ ዘለው 
ወገናት ዝምልከት’ዩ። 

ካብ ኤርትራ ወጻኢ ዝርከብ ኤርትራዊ መብዛሕቲኡ ብቐጥታን ብተዘዋዋሪ መንገድን ኣብ ኤርትራ ብዘቤታዊ 
ገዛኢ ህግደፍ ተገፊዑ ተገዲዱ ዝተሰደ’ዩ። ኣብ ኤርትራ እንከሎ፡ እዚ ጸረ-ህዝቢ ናይ ጥፍኣት ጉጅለ ካብ 
ነዊሕ እናሰርሓሉ ብዝመጽአ ሕድሕድ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ተጎዲኡ’ዩ፡፡ ኣብ ራዕዲ ዝኣተወ’ውን ቀሊል 
ኣይኮነን። ስለዚ ከኣ ፖለቲካን ፖለቲካዊ ምሕደራን ንዕኡ ከም ዘይምልከት ተስፋ ክሳብ ዝቖርጽ ዝተዳህከን 
ናበይ የብል ኣንፈቱ ኣጥፊኡ ዝጸንሐን’ዩ ክበሃል ይከኣል። ስለ ዝኾነ ከኣ ኣብ ውሽጢኢ ኤርትራ እናሃለወ፡ 
ስለምንታይ ናቱ ፍሉይ ኣማራጺ ሓሳብ ሒዙ ብቕሉዕ ተቓውሞኡ ዘየርኣየ ኢልካ ክትወቕሶ ሚዛናዊ 
ኣይከውንን። 

 ካብ’ዛ ናብ ምንድራዊት ሲኦል ተቐይራ ዘላ ኤርትራ ምስ ወጽአ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ’ቲ ብዘይስግኣት ትዛረበሉ፡ 
ትውደበሉ፡ ትቃወመሉ፡ ዝደለኻዮ ስነ-ሓሳብ ትኽተለሉ፡ ቁጠባዊ ምንጭኻ ብፖለቲካዊ ተጽዕኖ ኣብ ሓደጋ 
ዘይወድቀሉ፡ ብተነጻጻሪ ውሑስ ፖለቲካዊ ምሕደራ ዘለዎ ምዕራባዊ ደሞክራስያዊ ዓለም በጺሑ ምንባር ምስ 
ጀመረ ቀልጢፉ በረኣእያን ኣሰርራሓ ዘይምዕራዩ ግን ብርግጽ ዘዛርብ’ዩ። እወ ዘይከሓድ ኣንጻር ምልኪ 
ድምጺ የስምዕ ኣሎ። ኣነ ደላዪ ፍትሒ’የ ይብል ኣሎ። ከምኡ ምባሉ ከም ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ክውሰድ 
ይከኣል። ምልኣት ግን የብሉን። ምልኣት ዘለዎ ተቓውሞ ንጹር ፍትሓዊ ፖለቲካዊ መስመር ዝሰረቱ ሕጋዊ 



2 
 

ተሓታትነት ድማ ምስ ዝህልዎ’ዩ። መብዛሕቲኡ  ኤርትራዊ ደላዪ ደሞክራስያዊ ለውጢ ሒዝዎ ዘሎ ኣገባብ 
ግን ተስፋ ስኽፍታን ዝተፈራረቖ’ዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ከኣ፡ ዜጋታት እተን ዝነብረለን ዘሎ ሃገራት ዝኽተልዎ 
ዝተፈላለየ  ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ መስመር ዝሰረቱ ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ፖለቲካዊ ውድድርን ክመሃር ምኽሪ 
ሓሳብ ምልጋስ ቅኑዕ’ዩ። 

ንኣብነት፡-  ኣመሪካ ኣብ ዓለምና እታ ዝሃብተመን ሃገር’ያ። ብስልጣኔ’ውን ከምኡ እንታ ዝሰልጠነት ትበሃል 
ሃገር’ያ። ኣብ ሰልፋዊ ብዙሕነት ምስ እንመጽእ ግን፡ ካብ ሰለስተ ንላዕሊ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣለዋ። እተን 
ፍሩያት ተነሓናሕቲ ድማ ክልተ ሰልፍታት’የን። ሰልፊ ደሞክራስን ሰልፊ ሪፓብሊካንን። እዘን ክልተ 
ሰልፍታት ኣብ ህዝቢ ኣመሪካ ነናተን ዝውክላኦ ሕብረተ-ሰባዊ ቀጸላታት ኣለወን። ሰልፊ ደሞክራሲ ነቲ 
ታሕተዋይን ማእከላይን ደርቢ’ዩ ዝውክል። ሰልፊ ሪፓብሊካን ከኣ ንወነንቲ ዓበይቲ ኢንዳስትሪታት ዝውንኑ 
ደርቢ ላዕለዋይ ቀጸላ’ዩ ዝውክል። ናይ ክልቲኦም ደርባዊ ማሕበራዊ መሰረት ንጹር’ዩ። ኣብ ግዜ ምምሕዳር 
ኦባማ ንድኻታት መድሕን ድጋፍ ክኸውን ተባሂሉ ዝተኣታተወ ፖሊሲታት ተዓዚብና ኢና። ብፕረሲደንት 
ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ከም ዝተሃርመን ይህረም ከም ዘሎን ንዕዘቦ ዘለና’ዩ። እዚ ንጹር መርኣያ ናይ ደርባዊ 
ፖለቲካዊ ውግንና’ዩ። ውግንና ዘይብሉ ፖለቲካዊ ተቓውሞ ድማ ተቓውሞ ኣይኮነን። 

ኣብ ሃገረ ካናዳ ሓደ ሰልፊ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ። ኣብ ኣውስትራሊያ ሓደ ሰልፊ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ። ኣብ 
ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ኣብ ነብስ ወከፍ ሃገር ብዙሓት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ከም ዘለዋ እቶም ኣብኡ ትነብሩ 
ኤርትራውያን ብቐረባ ትፈልጥዎ’ዩ። ኣብ ጀርመን ክሳብ’ቲ ብዓለም ደረጃ ዝተወገዘ ብሚሊዮናት ዝቑጸር 
ህይወት ሰብ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ኣህሊቑ ዝበሃል ሰልፊ ናዚ ሕጋዊ ኣፍልጦ ረኺቡ ብነጻነት ዝንቀሳቐሰሉ 
ንፖለቲካዊ ስልጣን ዝወዳደረሉ ኩነታት’ዩ ዘሎ። ከምኡ’ውን ክርስትያዊ ሰልፊ ኣሎ። ትሒዘ ጸኒሓውያን 
(ኮንሰርቫቲብ) ሰልፍታት ዳርጋ ኣብ ኩሉን ሃገራት ምዕራብ ኣለው። 

 ሃገራት ምዕራብ  ኣብ’ቲ ዝለዓለ ናይ ስልጣኔ ደረጃ ዝርከባ’የን። እንኮ ሰልፊ ‘ምበር ሰልፋዊ ብዙሑነት 
ኣይድልየናን ክብላ ግን ኣይተሰምዓን። ደርባዊ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ ፍልልይ ዘለዎ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ 
ኣየድልየናን ሓደ ስለዝኾና ናይ ግድን ሓደ ሓሳብ ጥራሕ ክህልወና ኣለዎ ዝብል ሕግን ርእይቶን የብለንን።  
ብወግዒ ጸጋማዊ፣ የማናዊ፣ ትሒዘ ጸኒሓዊ (ኮንሰርቫቲቭ) ናዚስት፣ ክርስትያናዊ ሰልፍን ..ካልእን ዝተፈላለየ 
ዝንባሌን ኣረኣእያን ዘለዎም ሰልፍታት ሕግን ስርዓትን ኣኽቢሮም ዝመሰሎም ክድግፉ ዘይመሰሎም 
ክቃወሙ ብነጻነት ክንቀሳቐሱ ስኽፍታ ዘይብሉ ሰፊሕ ዕድል ተፈጢርሎም ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ክዋስኡ ንርእን 
ንሰምዕን ኣለና። 

 ስለምንታይ ብሕጊ ኣፍልጦ ተዋሂብዎም? ቀዳማይ ደሞክራስያዊ መሰሎም ስለዝኾነ። ካልኣይ  ኩሎም 
ነናቶም ዝውክልዎ ሕብረተ-ሰብ ስለ ዘለዎም። ሳልሳይ ኣብ ርግኣትን ምዕባለን ናይ’ተን ሃገራት ኣወንታዊ 
ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ። ሓደ ሓይሊ ኣለኒ ዝብል ኣካል ከም’ዚ ጥራሕ ኢኹም ክትብሉ ትኽእሉ፡ ከምዚ ክትብሉ 
ኣይትኽእሉን ኢሉ ክእግዶም እተፈቲኑ፡ ብቐጥታ ደሞክራስያዊ መሰሎም ይዕፍን ስለ ዘሎ ኣብ ረጽሚ’ዩ 
ዝኣቱ። ንእከለ ደርቢ፣ ሕብረተ-ሰብ ወይ ሃይማኖት ወኪልኩም ውድብ ክትፈጥሩን ክትንቀሳቐሱን 
ኣይትኽእሉን እንተ ኢልዎም ድማ ዝኸፍአ ምስ’ቲ ዝውክልዎ ህዝቢ ክጋጮ’ዩ። ናይ ዜጋታት ናይ ፖለቲካዊ 
ስነ-ሓሳባዊ ምርጫ፣ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ፡ መልክዕ ውደባን ክሳብ ዝተኸልከለ ከኣ ሞትን ዕንወትን ‘ምበር 
ሃገራዊ ሰላምን ዕቤትን ኣይህሉን። “ውሕጅ ከይመጽአ መንገዲ ውሕጅ ጽረግ” ንዝብል ለባም ምስላ ወለድና 
ዘዘኻኽር ፖለቲካዊ ብስለት’ዩ።  

 ምዕራባውያን ሽግሮም ብሕጊ ዝተደገፈ  ሕብረ ሰልፋዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ብምስፋሕ ይፈትሑ ኣለው። 
ከምኡ ብምግባሮም ሃገራዊ ሰላም፣ ዘተኣማምን ደሞክራሲ፣ ክብረት ሰብኣዊ መሰል፣ ቁጠባዊ ዕቤት 
ኣረጋጊጾም ብመስተርሆት ይነብሩ ኣለው። እቶም ካብ ነጋዶ ሰብ፣ ካብ ምድረ በዳ ሰሃራን ባሕሪ 
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ሜዲትራኒያን ንስክላ ዝተረፍና ኤርትራውያን ድማ ብተግባር ተቛደስቲ ናይ ሕጋውን ፖለቲካውን 
ጸጋታቶም ኮይና ንነብር ኣለና። 

   ገለ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዝነጥፉ ወገናት፡ ነዚ እናረኣዩን እናሰምዑን ጥራሕ ዘይኮነ እናነበርሉ ንህላወ 
ውድባት ይጻብኡ። ንብዝሒ ውድባት ይኹንኑ።ኣብ ኣረኣእያ ንዝተሰረተ ፖለቲካዊ ፍልልይ ግዜ ዝሰገሮ  
ድሑር  ኣዕናዊ ኣተሓሳስባ ክብሉ ይገልጽዎ። ብሰሪ ጸረ-ህዝቢ ከፋፋሊ ባህርን ፋሽሽታዊ ተግባርን ስማዊ 
መንግስታዊ ጉጅለ መሰሎም ብቓልሶም ከረጋግጹ ንዝንቀሳቐሱ ንብሄራውን ሃይማኖታውን ውደባ ብትሕቲ 
ሃገርነት ይኸሱ። መን ወሰንቲ ከም ዝገበሮም እንድዒ፡ ከምዚ ዓይነት ኣረኣእያን መልክዕ ውደባን  
ኣይንፈቅድን ኣየድልየናን ይብሉ። ደርባዊ ማሕበራዊ መሰረቶም መን ከም ዝኾነ፡ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ 
ስነ-ሓሳብ ከም ዝኽተሉ ግን ኣይገልጹን። ኣየስተምህሩን። ብምልኪ ንዝተነፍገ ደሞክራስያዊ መሰል ንምኽባር 
ንቃለስ ኣለና ይብሉ። ብኣንጻሩ ብዓቕሞም ንደሞክራስያዊ መሰል ይጻብኡ። መን ኢኻ መን ኢኹም ዝብል 
መልሲ ከም ዝመጽኦም ኣብ ግምት ኣየእትውን።  

 ብሃገር ደረጃ ሓደ ውድብ ጥራሕ ክህሉ ይደልዩ። ሓደ ውድብ ህግደፍ ኩሎም ሰብኣውን ደሞክራስያውን 
መሰላት ዓፊኑ ብመንገዲ ጥፍኣት ይሃልል ከም ዘሎ፡ ንሳቶም ብጨካን መግዛእቱ ተማሪሮም ሃዲሞም ሓራ 
ከም ዝወጽኡ ኣብ ግምት ኣየእትውን።  ናትና ርእይቶ ‘ምበር ናይ ካልኦት ኣይንሰምዕን። ሓደ ውድብ ‘ምበር 
ብዙሓት ውድባት ኣብ ኤርትራ ክህልዋ ኣይንቕበልን ኢሎም ይማጎቱ። ከም’ዚ ዝበለ ኣንፈቱ ዘይፍለጥ 
ርእይቶ ሒዞም ሕጂ ዘድልየና ዘሎ ሓድነት ጥራሕ’ዩ። ንስርዓት ኢሳያስ ምውዳቕ ጥራሕ’ዩ። ካልእ ጸገም 
የብልናን ኢሎም ድማ ይድምድሙ። ኩለንተንኦም ስጊንጥር’ዩ። ኣዝዩ ድማ ኣሰካፊ’ዩ። 

 ህዝቢ ኤርትራ ይብተን ኣሎ። መሬት ኤርትራ ብስእነት ሰብ ይዓርቕ፡ ኤርትራዊ ልኡላውነት ድማ ኣብ 
ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ። ከምኡ ክኸውን ዝገብር ዘሎ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ህግደፍ’ዩ። እዚ መን ኮይኑ ይገብሮ ኣሎ 
ፈታዊ ወይስ ጸላኢ ብብሩህ ብትብዓት ብዘየወላውል መርገጽ ክግለጽ ዘለዎ’ዩ፡፡ ካብ ኣጉል ትምክሕቲ፡ ጽበት፡ 
በለጽ ድሑር ኣተሓሳስባ ሓራ ኮይንካ፡ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ወኒንካ፡ ጉጅለ ህግደፍ ብፖለቲካዊ 
ባህሪኡ መን’ዩ? ናይ መን ወኪል’ዩ? ብዘይ ዝኾነ ሽፍንፍን ምድንጋር ተነጺሩ ክቕመጥን ክዝበጥን ኣለዎ። 

 ብብዙሓት ደለይቲ ፍትሒ ኢና ዝብሉ ወገናት ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ፖለቲካዊ ኣንፈቱን ቅኒቱን ናበይን 
ከመይን ኢሉ ብኣንክሮ ንዝተኸታተሎ ብዙሕ ዘይተገርሐ ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎ ንምርዳእ ኣየጸግምን። 
ብህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ዘይተገርሐ ምትእኽኻብ ጌርካ፡ እንኮ ሰባዊ ስርዓት ኣልጊሰ፡ ናይ ህዝቢ 
መንግስቲ ክተክል’የ ማለት ኣዝዩ ከቢድ’ዩ።  ናተይ ዝብሎ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ዘይብሉ፡ ጠንቅን ሳዕቤንን፣ 
ፖሊስን ኣፈጻጽማን፣ ፈታውን ጸላእን ፈላልዩ ዘይርኢ፡ ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት እንታይ ይኹን 
እንታይ ዘየገድሶ ዝብርቕርቕ ዝበለ ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ሒዝካ ኣወንታዊ ፖለቲካዊ ውጽኢት ከተምጽእ 
ምጽባይ ብሓቂ የዋህነት’ዩ። ፖለቲካዊ የዋህነት። 

ሓደ ካብ’ቲ ዝብርቕርቅ ዝበለ ኣረኣእያስን ኣሰራርሓን መግለጺኡ፡ ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ‘ምበር ተቓውምቲ 
ኣይኮናን። ንሕና ደሞክራስያውያን ስለ ዝኾና እዚ ደጋፊ እዚ ተቓዋሚ ኢልና ንፈልዮ የብልናን። ደገፍቲ 
ህግደፍ ኣብ ኣኼባና ኣትዮም ዝመሰሎም ክዛረቡ ይኽእሉ’ዮም። ፖለቲካዊ ውድባት ብፍላይ ነባራት 
ፖለቲካዊ ውድባት ቅልጡፍ ዓወት ስለ ዘየምጸኣ ኣየድልያናን። ኣይንፈልጠንን ኢና ዝብል ይርከቦ። ህዝቢ 
ናይ ዘብርስ ብልኡላውነት ሃገር ናይ ዝዋገ ዘሎ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ኣባላት ኣብ ውደባና ኣብ ኣዳራሽና ኣትዮም 
ከም ድላዮም ይዓንድሩ ማለት  ኣተሓሕዛ ናይ’ቲ  ጉዳይ ርዝነት ዝጎደሎ ወጀሃላ ምዃኑ የመልክት።ዕሱባት 
ጸላኢ ኣብ ኣኼባ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ክኣትው ምፍቃድ በትኑና ዝረጉና ማለት’ዩ። ካልእ ፖለቲካዊ 
ትርጉም ክትህቦ ኣይከኣልን። ከም ኣረኣእያ ነጻጊ’ዩ። ምስ ደሞክራስያዊ መርሆታት ዝላተም’ዩ።  



4 
 

 ሎሚ ዕሱባት  መጋበርያ ጸላኢ በዓል መን’ዮም ስሞም ትውልዲ ዓዶም፣ ገበናዊ ተግባራት ዝፍጽምሉ ዘለው 
ትካል፣ መዓስን ኣበይን ብደቂቕ ምክትታል፡ ምቁጽጻር፡ ዝግበረሉ፡ ዝቃልዕሉ ግብረ-መልሳዊ ጽፍዒት 
ዝወሃበሉን ወቕቲ  ‘ምበር፡ ቀተልትና ኣብ ዳስና ኣትዮም ክቆጻጸዩ ነፍቅደሉ መድረኽ ኣይኮነን። ጸላኢ ናይ 
ጸላኢ ‘ምበር ናይ ፈታዊ ስራሕ ክሰርሕ ኣይክእልን። ብጸረ-ህዝቢ ፖለቲካዊ ባህሪ ተኾስኲሶም ንዝዓበዩ፡ ኣብ 
ፋሽሽታዊ ተግባራት  ድማ ተዋፊሮም ንዘለው መሓውር ጸላኢ፡ ንሕና ደሞክራስያውያን ስለ ዝኾና፡ ኣሳተፍቲ 
ስለ ዝኾና፡ ኣብ ኣዳራሽና ኣቲኹም ኣብ ኣኼባ ቃሕ ዝበለኩም ሓሳባት ሃቡ  ማለት፡ ፖለቲካዊ በሃምነት ‘ምበር 
ፖለቲካዊ ብስለት ኣየምልክትን።    

እዚ ከም’ዚ ዝበለ ብድሌት ጥራሕ ዝምራሕ ዝተጠናነገ ኣረኣእያ ብእሩም ሓላፍነታዊ ኣገባብ ክግራሕ 
ይግባእ። እቲ መእለዪ  ወይ መግርሒ ኣገባብ ከኣ፡ ኣኹል ቅድመ ምድላዋት ብዝተግብረሉ፡ ብኣኼባ፣ 
ብሰሚናር፣ ዎርክ ሾፕ፣ መኣዲ ዘተን ኣቢልካ ነጥቢ ብነጥቢ ብዝግበር ናይ ኣረኣእያ ቃልሲ’ዩ ዝፍታሕ። ኣብ 
ዓመት ሓደ ወይ ክልተ  ግዜ ብተበተብ ብዝዳሎ ሰሚናር፡ ዎርክ ሾፕ ኣይፍታሕን። ደላዪ ፍትሒ’የ እናበልካ 
ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝጠልቦ ዘሎ ኣዝዩ ህጽጽ’ዩ እናበልካ፡ ግዜን ገንዘብ ከፊልካ ዝጸዋዕካዮ ኣኼባ 
ብሓበሬታን ተረኽቦን ምልውዋጥ ጀሚርካ ትውደኦ እንተደኣ ኮይንካ፡ ዝሰፍሐ ሰዓታት ንጓይላን ዳንኬራን 
ዝወሃብ እንተኾይኑ መፍትሒ ኣይርከብን። ደምበ ተቓውሞ ናይ ዘይምዕዋቱ ምስጢር ድማ ካልእ ዘይኮነስ 
እዚ’ዩ።  

ስለዚ ናብ ኣኼባ ክንኣቱ ኣጀንዳና፡ ካብ ኣኼባ ክንወጽእ እንከላና ተልእኾና ብግቡእ ተረዲእና ክንዋሳእ 
ኣለና። እንታይ ከነዐውት ኣጀንዳና ብግቡእ ከይፈልጥና፡ እንታይ ተልእኾ ሒዝና ንምለስ ኣለናን 
ብሓላፍነታዊ ስምዒት ኣካል ኣምሳል ውልቀ ማሕበራዊ ዋኒና ጌርና ዘይንሕዞን ዘይንትግብሮን እንተደኣ 
ኮይና፡ እቲ ሓሳብ ዘረባ ጥራሕ ኮይኑ’ዩ ዝተርፍ። ህግደፍ ድማ ብብሱል ሓይሊ ሓሳብን በትርን ምበር 
ብድሌትን ጭርሖን ኣይወድቕን። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 06-08-2019  

 

 


