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እቲ ዕላማ ንጹርን ህዝባውን እንተዘይኮይኑ፡ 

ፖለቲካዊ ውድብየ ምባል ትርጉም የብሉን። 

ቃልሲ ወጽዓ ምስ በጽሐካን ምስ በዝሐካን መሰልካ ንምኽባር ተገዲድካ ትኣትዎ ‘ምበር፡ ከም መኣዲ 
ትምህርት ፍልጠት ክትቀስም ኢልካ ትኣትዎ ኣይኮነን። ከም ንግዲ ገንዘባውን ነገራውን ትርፊ ክትረክብ፡ 
ከም ስፖርት ክትዘናጋዕ ኢልካ ትጽምበሮ ዓውዲ ኣይኮነን። ሓቀኛ ቃልሲ ዝበሃል ህዝባዊ መሰረት ዘለዎ’ዩ። 
ህዝባዊ ቃልሲ ከኣ፡ ስሙ ከም ዝሕብሮ፡ ንካልኦት ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ፍትሒ፣ ቀጻልነት ዘለዎ ማሕበራዊ 
ናብራ ዕቤት ክውን ንምግባር፡ ዕድመ ንእስነትካ፣ ውልቀ ማሕበራዊ ድሌታት፣ ቀረባ ስድራ ቤትካ፣ ኣካልካ፣ 
ህይወትካ  ትኸፍለሉ መስዋእቲ ትኾነሉ ‘ምበር፡ ምስ ምስ እናፈጠርካ ትነብረሉ ተጋይጸሉ ከም ዘይኮነ 
ብውሕዱ ብክለሰ-ሓሳብ ርዱእ’ዩ። 

መላኺ ጉጅለ ናይ ጥፍኣት መሓውሩ ኣብ ዝዘርገሓሉ፡ መሰረታዊ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል 
ዜጋታትን ማሕበራዊ ክፍልታትን ብወግዒ ኣብ ዝተዓፈነሉ፡ ምክልባት፣ ዝምታ ንብረትን ገንዘብ፣ ምእሳር፣ 
ምጭዋይ፣ ምቕታል ዕለታዊ ተርእዮ ኣብ ዝኾነላን ሃገር፡ መሰልካ ንምኽባር፡ መሰል ወገናትካ ውሑስ 
ንምግባር ዝውሰድ ናይ ቃልሲ ምርጫ፡ ግዱድ ግን ከኣ ክቡር’ዩ። እዚ ብመላኺ ስርዓትን ጨካን ተግባሩን 
ተገዲድካ ዝውሰድ ናይ ቃልሲ ምርጫ ብሓቂ ክቡር ክኸውን ህዝቢ ክፈልጦን ከም መማረጺ ክወስዶን ድማ  
መትከላቱ ህዝባዊ፡ ተግባራቱ ንጹር ክኸውን ይግባእ። 

ብፍላይ ኣብ’ዚ ንርከበሉ ብዝተራቀቐ መራኸቢታት ዝማዕበለ ዘመን፡ ፖለቲካዊ ውድብ ምምስራት፡ ኣነ ኣባል 
ውድብ’የ ኢልካ ነብስኻ ምልላይ ኣዝዩ ቀሊል’ዩ። ብባህርን ብተግባርን ሓቀኛ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ውድብ 
ምምስራትን ኣባል ሓቀኛ ተቓላሳይ ፖለቲካዊ ውድብን ኮይንካ ምርካብ ግን ከቢድ’ዩ። ኩሉ ንቓልሲ ብክለሰ-
ሓሳብ ዝፈልጥ ዝኽእሎ ኣይኮነን። ህዝባዊ ቃልሲ ማለት እንታይ ማለት’ዩ ግቡእ ኣፍልጦ የድልዮ። ብግቡእ 
ዝተሓስበሉ ውሳኔ የድልዮ። ፍትሓውን ህዝባዊን ምዃን የድልዮ። ግሉጽነት የድልዮ። ንኩለ መዳያዊ 
መስዋእቲ ቅሩብ ምዃን ድማ የድልዮ።  

ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካብ ምልክነት ናብ ደረጃ ቅሉዕ ፋሽሽትነት ዝሰጋገር ዘሎ እንኮ ሰባዊ ፍጹም ጫካን 
ስርዓት ምዃኑ፡ ምሁራት ብክለሰ-ሓሳባዊ ተንታን ዝበጽሕዎ መደምደምታን ዝህብዎ ኣስተምህሮን ኣይኮነን። 
ህዝባዊ ኣስተሓኮ ዘይብሉ፡ መንግስታዊ ሚዛን ዘይብሉ፡ ሕጋዊ ትካላዊ ተሓታትነት ዘይብሉ፡ ፍጹም ፈራሕ 
ጨካን ስማዊ መንግስቲ ምዃኑ፡ ብተግባር ፈራሕ ጨካን በትሩ ዝዓርፈሉ ዘሎ እንግድዓ ዜጋታትን ህዝብታት 
ብመርተዖ ዘረጋግጾ’ዩ። እዚ ከም’ዚ ዝበለ ፈራሕ ጨካን ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዝሃለወ፡ 
ሰብኣዊ ክብረት፡ ቁጠባዊ ሕውየት፡ ልዕና ግዝኣተ ሕጊ ኮነ ኣብ ዓላማዊ መድረኻት ሚዛኑ ዝሓለወ ኤርትራዊ 
ፖለቲካዊ ምስሊ ክህሉ ምጽባይ ድማ ፈጺሙ ኣይከኣልን። ብተግባር ኣይከኣልን ጥራሕ ዘይኮነ ከም ሓሳብ 
ብኾን’ደኾን ዝሕሰብ’ውን ኣይኮነን። 

ስለዚ  ብዘቤታዊ መግዛእቲ ዝሳቐ ዝማስን ዘሎ ኤርትራዊ ሰብኣዊ ክብረት ክሕሎ፡ ዝተበላሸወ ኤርትራዊ 
ፖለቲካዊ ምስሊ ናብ ንቡር ክምለስ እዚ እንኮ ሰባዊ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ባዕሉ ሰማሚ፡ ባዕሉ ሓኪም፡ 
ባዕሉ ቀታሊ ባዕሉ መሓሪ ክኸውን ኣጉል ትጽቢት ከይተገብረ፡ ሕልሚ ጽገናን ጸገንትን መኺኑ፡ ምሉእ 
ንምሉእ ካብ እንግድዓ ህዝቢ ወሪዱ ክውገድ ኣለው። ድልዱል መሓውር ይሃልዎ ኣይሃልዎ፡ ሓያል ምልኪ 
ይኹን ድኹም፡ ግዳማውያን ደገፍቲ ይሃልውዎ ኣይሃልውዎ፡ ሃገራዊ ፖለቲካዊ፣ ጸጥታዊ፣ ቁጠባዊ 
መትንታት ዝተቖጻጸረ ንጥፍኣት ዝተወደበ ጉጅለ ስለዝኾነ፡ ብመንጽር ክፍጽሞ ዝኽእል ጥፍኣት 
ኣኽቢድካ’ምበር ኣነኣኣስካ ክምዘን ወይ ክግጠም የብሉን። ብካልእ መልክዑ ድማ፡ ክንዲ ዝኾነ ኢ-ሰብኣዊ 
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ገበናዊ ተግባራት ይፈጽም ትማሊ ዝነበሮ ሃገራዊ ሓርበኛዊ ተራ ብኽብሪ ክዕቀብ ‘ምበር ክከሓድ ወይ 
ክድምሰስ የብሉን። ሕቶና ሕቶ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ምሕደራ ስለዝኾነ፡ ካብ ተራ ጽልእን ደገፍን 
ክብገስ ኣይግባእን። ብህዝባዊ ውግንና ካብ ኣድልዎ ዝነጽሀ ምሕደራን ሕጋዊ ትካላዊ ተሓታትነትን ‘ምበር፡ 
ተመክሮ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ/ህግደፍ ተመክሮይ ስለዝኾነ፡ ሓወይ፡ ኣያይ፡ ወዲ ዓደይ ስለ ዘለዎ 
ክምዘን’የብሉን። መበገሲናን መዕረፊናን መሰረታዊ ደርባዊ ባህሪኡን ኢ-ሰብኣዊ ባርባራዊ ተግባሩን፡ ከም 
ዜጋታትን ህዝብታት ምስ ኣብ ልዕሊና ዝፍጽሞ ዘሎ በደላትን ክንረኽቦ ንደሊ መሰላትን ዝተቓነየ ክኸውን 
ኣለዎ። 

ስለምንታይ? ህዝባዊ ግንባር (ህግደፍ) ስለ ዝኾነ ጥራሕ ካብ ደርባዊ ፖለቲካዊ ባህርን ተግባርን ወጻኢ 
ብዝኸሓነ ጽልኢ ምጥማት ቅኑዕ ኣይኮነን። ህዝባዊ ግንባር (ህግደፍ) ስለዝኾነ ጥራሕ ነዚ ገበታ ገበናቱ 
ሸፋፊንካ ቀጻልነቱ ከተውሕስ ክትብጀወሉ፡ ንብረልና ንበር ክትብሎ ከኣ ፖለቲካዊ ባርነት ‘ምበር ፖለቲካዊ 
ብስለት ኣየመልክትን። 

ሎሚ ህግደፍ ክቕጽል ካብ ዝማጎቱ፡ ክውገድ ናይ ዝደልዩ ድምጺ ከም ዝበዝሕ ኣይከራኸርን። ህላወ ብዝሒ 
ፖለቲካዊ ውድባት፣ ንለውጢ ዝድግፉ ስቪክ ማሕበራት፡ መራኸቢ ብዙሓን ከኣ ጭቡጥ ምስክር’ዩ። ስራሕ 
ብኣድማዕነት ወይ ውጽኢት ክዕቀን ስለ ዘለዎ፡ እቲ ብዝሒ ተቓውሞ ብግብራዊ ውጽኢት ምስ ዝምዘን ግን 
ኣይግድን ይኸውን። ኣድማዕነቱ ማዕረ ብዝሑ ኣይኮነን። ስለምንታይ ብዙሕ እናሃለወ ዘየድመዐ? ዝተፈላለየ 
ምኽንያታት ክቐርበሉ ይኽእል’ዩ። ጥሙር ትሕዝቶኡ ግን፡ እቲ ደምበ ተቓውሞ ንጹርነት ናይ ዕላማን ባህሊ 
ስራሕን ብዘይብሎም ወገናት ተዋሒጡ ስለ ዘሎ’ዩ። ካብ ህግደፍ ዝተፈልየ ውደባ ፈጢሮም፡ ብኣካል ካብ 
ህግደፍ ዝቆጻጸሮ ቦታ ርሒቖም፡ ብባህሪ ንህግደፍ ዝውክሉ፡ ቅድሚ ክብረት ኤርትራዊ ሰብ፡ ብዛዕባ  ክብረት 
ኤርትራዊ ግኡዝ መሬት ዝማጎቱ ብዙሓት’ዮም። እዚ ናይ ኣረኣእያ ዘይንጹርነት’ዩ።  ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ 
ኣብ’ቲ ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝወሰደ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበሮ ኣወንታን ኣሉታን ብርትዒ ዘይመዝኑ፡ ነዚ ናይ 
ሎሚ ጸረ-ህዝቢ ተግባሩ ድማ ካብ ተራ ጽልኢ ወጺኦም ብደርባዊ ማሕበራዊ መሰረት ዘይመዝኑ ግን ከኣ 
ተቓወምቲ ኢና ዝብሉ ወገናት ውሑዳት ኣይኮኑን። እዚ’ውን ካብ ናይ ኣረኣእያ ምድውዋስ ዝምንጩ’ዩ።  

ብጥቕልል ዝበለ እቲ ዝተገልጸ ዝተወደበ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት፣ በርገስ ማሕበራት፣ መራኸቢ ብዙሓትን 
ህግደፍ መላኺ’ዩ ክልወጥ ኣለዎ ዝብል ድምጺ የስምዕ’ዩ። እቲ ምልኪ ብኸመይ ይግለጽ፡ ናይ ዝበዝሑ ደርባዊ 
ፖለቲካዊ ተንታንን መረዳእታን የብሉን። ብፍጹም ሓደ ሰባዊ ምልኪ ብጭካነ ኣብ ትግዛእ ዘላ ሃገር፡ 
ንዝተፈጥረ ብሄራውን ሃይማኖታውን መልክዕ ውደባ፡ ማዕረ ህግደፍ ብትሕቲ ሃገርነት ከውግዙ ከቆናጽቡ 
ክጸልኡ ይስምዑ። ምልኪ ንዝወለዶ መልክዕ ውደባ ብዓይኒ ደሞክራስያዊ መሰል ኣይቅበሉን። ቀሪቦም ኣብ 
ቅሉዕ መድረኽ ብሓላፍነት ብእሩም ኣገባብ ከረድኡ ክእርሙ ኣይፍትኑን። 

 ከምኡ’ውን ጸገማዊ ኣረኣእያ ኣለዎም ንዝብልዎም ወገናት ብተመሳሳሊ ከም ዝኣረገ መድረኽ ዝሰገሮ ዝሞተ 
ኣተሓሳስባ ከነኣእስዎ ይፍትኑ። ከምኡ ምባሎም ኣረኣእያኦም ክሳብ ዝኾነ ሕማቕ ኣይምኾነን። ኣብ 
ፖለቲካዊ ዓለም ንዋሳእ ኣለና፡ ካብ ምልኪ ናብ ደሞክራሲ ክንሰጋገር ንቃለስ ኣለና ክሳብ ዝበሉ ግን፡ ምስ 
ህግደፍ ኣበይ ይፈላለዩ፣ ናብ ህዝቢ ዘለዎም ውግንና፣ ማሕበራዊ መሰረቶም፣ ደሞክራስያውነቶም ብባህሪ 
ብደርብን ብግብርን ክገልጹ  ኣይስምዑን ኣይረኣዩን። ገሊኦም ዲክታቶር ስርዓት ኢሳያስ ጽገናዊ ለውጢ 
ክገብር ኣለዎ ይብሉ። ገሊኦም ከኣ ዲክታቶር ስርዓት ኢሳያስ ክወገድ ኣለዎ ይብሉ። ካብ’ዚ ዝሓልፍ ዕሙቕ 
ዝበለ ፖለቲካዊ ተንታን፡ ገይሮም ስትራተጂኦምን ፖሊሲኦምን ሓደ ብሓደ እናጠቐሱ  ኣይረድኡን። እዚ ናይ 
ዕላማ ንጹርነት ዘይምህላው ምልክት’ዩ። ምልኪ ብዘይ ናይ ዕላማ ንጹርነት ጽንዓትን ተወፋይነትን ክውገድ 
ምሕሳብ ድማ  ብውሕዱ የዋህነት’ዩ። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 09-01-2019      


