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 ቅድድም ናብ ፖለቲካዊ ስልጣን፡ ድሕሪ ንጹርን ቅኑዕን ፖለቲካዊ ፕሮግራም፡-  

ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ብዛዕባ ከመይ ተፍርን ትከፋፈልን፣ ከመይ ትነብርን ትነባበርን፣ ከመይ ትዳነን 
ትመሓደርን ዝምህር ስነ-ፍልጠታዊ ሓቂ ‘ምበር፡ ገለ ተበለጽቲ ጠቕሚ ፈሊጣውያንን ከምኡ’ውን እንተስ 
ብራዕዲ ወይ ብጉድለት ኣወንታዊ ልቦናዊ ኣተሓሳስባ ብደዎም ዝለመሱ ድኹማት ሰባት ከም ዝብልዎ ሓሶት 
ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ስሱዓት፡ ከሓድትን ዓመጽትን  ጥራሕ ተወዳዲቦም ዝዋስእሉ፡ ዝውስንሉ፡ 
ዝጥቀምሉ፡ ንመሰል ብዙሓት ክዕፍን ክጭፍልቕ ዝተማህዘ ዓውዲ ኣይኮነን። ሰብ ኮይንካ መሰረታዊ ናይ 
ምንባር ጠለባት መሊስካ ብመስተርሆት ክትነብር እናሓለምካ፡ ኣይደልዮን ይርሓቐለይ፡ ኣይተርእዩኒ 
ኣይተስምዑኒ ኢልካ ካብ ነብስኻ ኣርሒቕካ ክትጉሕፎ ትኽእል’ውን ኣይኮነን።  

ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ፍጹም’ዩ ጉድለት የብሉን’ኳ እንተዘይተባህለ፡ ግን ምስ ክህልዎ ዝኽእል ጉድለታት  ምስ 
ምዕባለ ሕብረተ-ሰብ ደረጃ ብደረጃ እናተመሓየሸ ዝመጽአን ንቕድሚት ዝቕጽልን ካልእ ዝበለጸ ዝበሃል 
መወዳድርቲ ዘይተረኽበሉ ዓይነት ህዝባዊ ምሕደራ’ዩ። ደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባን ደሞክራስያዊ ትካላትን 
ብግቡእ ኣብ ዝሰርሓሉ፡ ዝሓሸ ናይ ሓድነት መንፈስ ኣሎ። ዝሓሸ ህዝባዊ ሃገራዊ ሰላም ኣሎ። ዝሓሸ 
ምትእምማን ኣሎ። ዝሓሸ ቁጠባዊ ዕቤትን ሓባራዊ ተጠቃምነትን ዕድላት ኣሎ። ዝሓሸ ኣኽብሮት ንልዕልና 
ሓሳብን ልዕልና ግዝኣተ ሕግን  ኣሎ…ወዘተ።  

ንቑሕ ደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባን ንጹር ህዝባዊ ዝኾነ ደሞክራስያዊ ትካላትን ብሓሳብ ኮነ ብተግባር ኣብ 
ዝበኾረሉ  ግን፡ ከም ህዝብን ሃገርን ዝሓሸ ምርካብ ዝበሃል ነገር ኣይሕሰብን። ውሕስነት ዘለዎ ዝሓሸ ህይወት 
ክትመርሕ ዘይኮነ፡ እቲ ዝነበረ ትስእነሉ፡ ካብ  ዝበረኸ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ዕቤት ተነከራርወሉ፡ ውሽጣዊ 
ሓድነት ዝዝረገሉ፡ ተስፋ ምቑራጽን ጽልምትምትን ዝነግሰሉ፡ ኣንፈትካ ተጥፈኣሉ ኣብ ሓደጋ ትኣትወሉ  
ሓላፍነት ዝሰመዖ ዳኛ ዘይርከበሉ ሃዋህው ዝፈጥር’ዩ። ነዚ ሓቂ’ዶ ሓሶት ንምምዛን ከም ህዝብን  ሃገርን ምስ 
ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያን፡ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ትካላትን ዘለና ቅርበትን ርሕቀትን ብምንጽጻር 
ዝያዳ ንምርዳእ ይከኣል። 

ካብ ምጅማር ዘመናዊ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ዘሳቕየና ዘሎ፡ ክስማዕ ‘ምበር ክሰምዕ ቅሩብ 
ዘይኮነ፡ ናብ ስልጣን ሃነፍነፍ ዝብል ‘ምበር፡ ራእይ ዘለዎ፡ በቒዑ ከብቅዕ፡ ሰሪሑ ከስርሕ ቅሩብ ዘይኮነ ድሑር 
ኣተሓሳስባ ብፖለቲካዊ ብስለት፣ ብሓላፍነት፣ ብፍትሓውነት፣ ብደርባዊ ወገናውነት፣ ብግልጽነት፣ ብዘይ 
ነሓፍነት ከምኡ’ውን ብዘይሃላልነት ክንበሃሃል ናይ ዘይምኻኣልና ብሩህ መግለጺ ምዃኑ ብግቡእ ምርዳእ 
ኣገዳሲ’ዩ። 

 ኣብ ደሞክራስን ደሞክራስያዊ ትካላዊ ኣሰራርሓን ትኹረት ኣብ ክንዲ ምግባር፡ “ቅድሚ ምራኽ መስከብ” 
ዓይነት ናብ ናይ ስልጣን ቦታ ምምዕዳው፡ ብስልጣን ምቁርቓስ ፍጹም ናይ ጥዑይ ምዕቡል ኣተሓሳስባ ዘለዎ 
ሕብረተ-ሰብ ምልክት ኣይኮነን። ድሕሪት ተመሊስና ኩሎም ንገብሮም ምትእኽኻባት ምስ እንግምግሞም፤ 
ሕጂ ማለት ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ኣንጻር ምልኪ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝግበሩ ዘለዎ ንጥፈታት እንታይ 
ይመስሉ ምስ እንርኢ፡ ኣብ ናይ ድሕረት ፖለቲካዊ ጭቃ ኣትዮም ህይወት ኣድሕን ዝብሉ ዘሰከፉ ‘ምበር 
ዘነይቱ ኣይኮኑን። 

 ብንቕሓት ብሓላፍነት ነፍስ ወከፍና ኣጻብዕትና ናብ ካልእ ቅድሚ ምምልካትና፡ ባዕልና ብባዕልና ነብስና 
እንተንፍትሽ፡ ምስ ግጉይ ዝንቡዕ ኣረኣእያና እንተንዕረቕ፡ እንታይ’የ ዝብል ዘለኹ? እንታይ ኢና ንብል ዘለና  
ምበልናን ምተገረምናን።  ቅድሚ መምርሒና እንታይ ይመስል? ህዝባዊ ድዩ ኣይኮነን? ይጠቕመና ድዩ 
ኣይጠቕመናን? ብሓባር የስረሓናን የንብረናን ድዩ ወይስ መሊሱ’ዩ ዘናኽሰና? ናይ ሓጺር ድዩ ነዊሕ 
ዝጠመተ? ጽገናዊ ለውጢ ዝጠልብ ድዩ ወይስ መሰረታዊ ናይ ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ለውጢ …ወዘተ 
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ምፍታሽ ምግምጋም መርገጽካ ምንጻር ዘሊልካ ናብ ስልጣን ምምዕዳው፡ ርኡይ መግለጺ ፖለቲካዊ 
ድኽነት’ዩ። 

 ንስኻ ወይ ንስኻ ትደልዮ ሰብ ኣብ ስልጣን እንተመጺኡ ኩሉ ነገር ከም ዝተመለሰ፡ ህዝቢ ካብ ጸገሙ ከም 
ዝተገላገለ፡ ዝተበገስካሉ ዕላማ ኣብ ሸቶኡ ከም ዝበጽሐ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ 
ከም ዝገበሮ ኣፍ ልብኻ እናሃረምካ ኣፎይ ምባል፡ ውጽኢቱ ብኣንጻሩ እንተኾይኑ ከኣ ምንጽርጻር፡ ካብ ዘሎ 
ብደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ዘይተገርሓ፡ ዘይተመዓራረየ ዝተዛበዐ ኣረዳድእ ዝምንጩ ኣተሓሳስባ’ዩ። እዚ ከም’ዚ 
ዓይነት ኣረኣእያን ሃነፍነፍ ናብ  ስልጣንን  ድማ ምስ ግድምና ገድሊ ሰውራ ኤርትራን ኣብኡ ዝተመዝገበ 
ሃገራዊ ሓርበኛዊ ጀግንነትን ኣይሳነን። 

ብሱላት ሰባት ብዛዕባ ኣብ ገዛእ ነብሶም ኮነ ኣብ ህዝቦም ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎን ፖለቲካዊ ጭቆናን ከመይ 
ይወገድ ኣመልኪቶም ክዘራርቡ እንከለው ዘልዕልዎ ሕቶ፡ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ፕሮግራም፣ ስትራተጂ፣ 
ፖሊስን ናይ ተግባር መምርሕን’ዩ ዘድልየና? ንመን ዝሃርም ነመን ከ ዘሳትፍ ዝሓቁፍ? ብኸመይ ኣገባብ 
ዝብል ረዚን ዛዕባ’ዩ።  

መብዛሕቲኡ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ መድረኻትን ምትእኽኻባትን ቅርብ ኢልካ ምስ እትከታተል ትረኽቦ ሓቂ 
ግን ካብ’ዚ ቅኑዕ ዛዕባ’ዚ ኣዝዩ ዝተፈልየ’ዩ። ቅድሚ ኣብ ኣኼባ ወይ ጉባኤ ምብጻሕካ ፖለቲካዊ ስልጣን 
ብዘይ ቅኑዕ ኣገባብ ኣብ ኢድካ ንምእታው ዝግበር ምሽዃት’ዩ። ወግዓዊ ኣኼባ ወይ ጉባኤ ከይተኸፍተ 
ተጎጃጂልካ ኣብ ናይ ስልጣን መቐሎ ምእታው፡ እንተዘይተረዳዲእካ ነቲ ብዙሕ ዝተደኽመሉ፡ ብዙሕ 
ወጻኢታት ዝተግብረሉ  ፖለቲካዊ መድረኽ ምስ ውልቀ ዝናኻን ሃንቀውታኻን ኣተኣሳሲርካ ንምጽላሙ 
ኢልካ’ውን ንምብታኑ ምውፋር’ዩ። 

 እዚ ዘይደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን’ዚ ኣብ ነባራት ወይ ናይ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ተመክሮ ኣለወን 
ዝበሃላ ውድባትን ግንባራትን ይንጸባረቕ’ዩ። ኣብ ሓደሽቲ ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ዝበዝሕወን ውድባትን 
ንጥፈታትን ተደጋጊሙ ይረአ’ዩ። ኣብ’ዚ ኣብ ትሕቲ “ይኣክል” ዝብል ጭርሖ ዝግበር ዘሎ ምትእኽኻብን 
ኣኼባታትን ብተመሳሳሊ ይረአ ኣሎ። እዚ ክእረም ክህረም ኣለዎ። ስለምንታይ ካብ ንቡር  ናይ ዓወትን 
ለውጥን ፖለቲካዊ ጎደና ወጻኢ ስለዝኾነ። 

ብርግጽ ፖለቲካዊ ወጽዓ ዝጠንቁ ፖለቲካዊ ውዳበ ንፖለቲካዊ ስልጣን’ዩ ዝሰርሕ። ነቲ ካብ ሕግን ህዝብን 
ወጻኢ ብሓይሊ ዝተታሕዘን ብራዕዲ ድማ ዝስረሓሉ ፖለቲካዊ ስልጣን መንዚዑ፡ ምሉእ ህዝቢ ብዘሳተፈ ነጻን 
ፍትሓውን ደሞክራስያዊ ምርጫ ብምክያድ፡ ብዝተረኽበ ኣብዘሓ ድምጺ መሰረት፡ ሕጊ ንዘቐመጠልካ ናይ 
ግዜ ገደብ ከይተዳፋእካ ህዝቢ ምግልጋል’ዩ። ይኹን ግን፡ ፖለቲካዊ ስልጣን  ብዘይመሳርሒ ስለዘየስርሕ፡ 
ቅድሚ ናብ ስልጣን ምቅድዳም፡ ፖለቲካዊ ፕሮግራም፣ ስትራተጂን ፖሊስን ክህልወካ ብትኹረት ምውሳእ 
ኣማራጺ ኣልቦ ስልጡን ኣገባብ’ዩ። ስለዚ ከኣ ቅድድም ናብ ፖለቲካዊ ስልጣን ድሕሪ ንጹርን ቅኑዕን 
ፖለቲካዊ ፕሮግራም ይኹን። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 03-06-2019 

 


