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ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ውሱን ወድዓዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሃገርና ናብ ረብሓ 
ደሞክራስያዊ ቃልስና ንምውዓሉ መሪሕ ተረአን ክጻወታ ይግባእ። 

ኣብ ታሪኽ ምዕባለ ሕብረተ-ሰብ ጭቆና ንምውጋድ ናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ይኹን ዘቤታዊ መግዛእቲ ዝካየዱ 
ቃልስታት፡ ብባዕላዊ ምኽንያታት ይኹን ካብ ቁጽጽሮም ወጻኢ ብዝኾነ ወድዓዊ ምኽንያታት ገሊኦም ከበድቲ 
ዕንቅፋታት ክሳብ ነቶም ተቓለስቲ ሓይልታት ህላወኦም ዝፈታተን ካብ ቃልሲ ወጻኢ ክኾኑ ዝገብርን 
ክስተታት ክፍጠር እንከሎ ኣብ ገሊኡ ከኣ ዝተወሰኑ ዕንቅፋታት ብቃልሲ ክሰገሩ ዝኽእሉ ኣጋጣሚታት ኣብ 
ብዙሕ ሰውራታት ክረኣዩ ዝጸንሑን ዘለውን ተርእዮታት’ዮም። 

በዚ ከኣ እቶም ሓርነታዊ ተጋድሎ ዘካይዱ ሰውራታት ብብዙሕ ሓጎጽጎጻት ሓንሳብ ንቕድሚት ክስጉሙ 
ሓንሳብ ንድሕሪት ክምለሱ ዘገድዶም ውድዕነታት ስለ ዘጋጥሞም ገሊኦም ድሕሪ ብዙሕ ከቢድ መስዋእቲ 
ምኽፋል ብዝተናወሐ ቃልሲ ክዕወቱ ክኾኑ እንከለው ገሊኦም ከኣ ብዝወሓደ መስዋእቲ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ 
ዝዕወቱን ገሊኦም’ውን በሪዒኖም ዝተረፉ ’ዮም። 

ነዚ ከም’ዚ ዝኣመሰሉ ብውሽጢ ይኹን ብግዳም ዘጋጥሙ፡ ንህላወ ናይ’ቲ ቃልሲ ዝፈታተኑ ከበድቲ 
ዕንቅፋታት እዚኣቶም ባህሪያቶምን ኣሰላልፋ ሓይልታቶምን ብሃገር፡ ብዞባን ብዓለምን ብደቂቕ ብምጽናዕ 
ኣብ ክሊዚ ብኣሉታዊ ዝኸሰቱ ዕንቅፋታት እዚኣቶም እቲ በጋጣሚ ክምዝምዝዎም ዝኽእሉ ጸበብቲ ዕድላት 
ምስ ዝህልው እቲ ሓይልታት ከመይ ናብ ረብሓ  ናይ’ቲ ቃልሲ ክውዕሉ ይኽእሉ ምብልሓትን ብቑዕ 
ኣመራርሓ ምሃብን ይሓትት። 

ኣብ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ኩሎም ጸረ’ቲ ቃልሲ ዝኾኑ ሓይልታት ንጠቕሚታቶምን ንጠቕሚ 
መጋበርያታቶምን ዝኾኑ ጽግዕተኛታት ደቂ ዓድን ኩሉ ሸነኻዊ ፋይናንሳውን ነገራውን ( ስንቅን ዕጥቅን) 
ዓቕሚ ሰብን ከይተረፈ …ወዘተ እና መወሉ ምትእትታው ዝገብሩ ሓይልታት እዚ ናይ ጸላእቲ ብዶሆታት’ዚ 
ክብደቱን ጉድኣቱን ኣቃሊልካ ዘይረአ ይኹን ደኣምበር፡ እቲ ሰውራ ውሽጣዊ ሓድነት ናይ’ቲ ቃልሲ ኣዕቊቡ 
ብቑዕ ደሞክራስያዊ ኣመራርሓ ንምሃብ ዝቃለስ ደሞክራስያዊ ሓይሊ ኣብ ዝህልወሉ ክንዲ ዝኾነ ይኹን 
ክብደት ይሃልዎ ብናይ ግዳማዊ ሓይልታት ምትእትታው ኣብ መወዳእታኡ እቲ ቃልሲ ንውጽዑ ሓፋሽ 
ህዝቢ ኣብ ዝሩያኡ ኣዕሲሉ ዝቃለስ መሪሕ ደሞክራስያዊ ሓይሊ ውዒሉ ሓዲሩ ነቲ ጉዕዞ ብዓወት ዝዛዝሞ 
ንሱ’ዩ ዝኸውን። 

ከም’ዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚታት ናይ ብዙሓት ሰውራታት ዓለም ተመክሮታት ክጥቀሱ 
ዝኽእሉ’ኳ እንተሃለው ብቐረባ ናይ ገዛእ ርእስና ተመክሮ ኣብ መስርሕ ጸረ-ባዕዳዊ ተጋድሎ ኣብ ዝተኻየደ 
ሰውራ ይኹን ጸረ-መላኺ ስርዓት ህግደፍ ክካይድ ዝጸንሐ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ሕልፍሕልፍ ኢልና ገለ 
ኣብነታት እንተርኢና ኣኻሊ ይኸውን። 

ስርዓት ሃይለ ስላሲ ወዲቁ ስርዓት ደርግ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጽኣሉ፡ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ካብ ምዕራባዊ ዓለም 
ብመሪሕነት ኣመሪካ ዝረኽቦ ዝነበረ ኩሉ ሽነኻዊ ምድግጋፍ፡ ስርዓት ደርግ እዚ ዕድላት’ዚ ኣብ ዝሰኣነሉ ካብ 
ብሶቬት ሕብረት ዝምራሕ ምብራቓዊ ደምበ ክሳብ ዓቕንቀሩ ዘዕጥቕ ብረትን ስንቅን ስልጠናን ገንዘባዊ 
ደገፈታን  ዓቕሙ ዘስልጥኑን ውግእ ዝመርሑን ላዕለዎት መራሕትን እንከላይ ካብ መሓዝቱ ዝኾኑ ካብ ኩባን 
የመንን ዝዋጋእ ደገፋት ኣብ ዝረኸበሉ ንነብሱ ምስቲ ሓደሽ ዘመናዊ ዕጥቂታት ከላልን ዓቕሚ ሰቡ ከስልጥንን 
ዝወሰደሉ ግዜ ብሓደ ሸንኽ፡ ብካልእ ሽነኽ ከኣ ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ብናይ ሶማል መንግስቲ 
ሰይድ ባህረ ነቲ ሽዑ ስርዓት ኣብ ምብጋሱ ዝነበሮ ናይ ሓይሊ ውሱንነት ብወራር ዝሓዞ ሰፊሕ መሬት 
ኢትዮጵያ ደርግ ነዚ ንምምላስ ብሓገዝ ሶቬት ሕብረት ኩባን የመንን ኣብ ዝካየዱ ዝነበሩ ወግኣትን ነዊሕ ግዜ 
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ዝወስዱ ናይ ስልጠና ምድላዋትን  ሰውራ ኤርትራ ኣብ’ዚ ኣርባዕተ ዓመታት’ዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ነይሩ 
እንታይ ኣጋጢምዎን ምርኣይ ኣገዳሲ’ዩ። 

ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰውራ ኤርትራ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ኣብ 
1974 ኲናት ሕድሕድ ብናይ ተጋድልትን ህዝብን ድፍኢት ጠጠው ድሕሪ ምባሉ ክልቲአን ውድባት ብ1978 
ሓድነት ክገብራ ዝተሰማማዓሉን ዝተወሰ ምውህሃድ ገይረን ጸላኢ ከጥቀዓ ዝፈተና’ኳ እንተነበራ እቲ ዝበዝሐ 
ሓራ ዝወጽአ ገጠራትን ከተማታትን ግን ብተነጻል ብዝገብርዎ ውግኣት’ዩ ሓራ ዝወጽአ። በዚ ከኣ ውሽጣዊ 
ሓድነት ኣብ ዘይተረጋገጸሉ ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ዓመታት ደርጊ ብውሽጣዊ ኩነታቱ ተታሒዙ ኣብ ዝነበረሉ 
ወቕቲ ክልቲኦም ሓይልታት ተወሃሂዶም መላእ ኤርትራ ሓራ ናይ ምውጻእ ዝነበሮም ዕድላት ከይተፈጸመ 
ስርዓት ናይ ሶማል ኲናት ብዓወት ዛዚሙ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዝቃለሱ ዝነበሩ ሓይልታት ክድምስሶምየ 
ብዝብል ክሳብ ዓንቀሩ ዘመናዊ ዕጥቂ ዓጢቑ ተመኪሑን ተጠቂሙን መጠነ ሰፊሕ ወራር ኣካይዱ  ሓይልታት 
ሰውራ ኤርትራ ስትራተጂካዊ ምዝላቕ ክገብሩ ዝተገደድሉ ታሪኻዊ ወቕቲ ኣጋጢሙ። 

 ብድሕሪ’ዚ ተረኽቦ’ዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሓይልታት ብዘጋጠመ ኲናት ሕድሕድ ተሓኤ ካብ ሜዳ ኤርትራ 
ወጺኣ ህዝባዊ ግንባር ንከባቢ 10 ዓመታት ዝኸውን ብወሳንነት ኣብ ጎቦታት ሳሕል ተሓጺራ ድሕሪ ምጽናሕዩ 
ካብ ምክልኻል ናብ ጃላነት መድረኽ ሰጊራ ኣብ 1988 ናብ መጥቃዕቲ ዝተሰጋገረት። እዚ ኣብ ሰውራ ኤርትራ 
ዘጋጠመን ከቢድ ቅልውላው ዝፈጠረን ብሰንኪ ውሽጣዊ ውህደትን ብቑዕ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ክህብ ናይዘይ 
ምብቃዕ ዘጋጠሙ ከበድቲ ክሳራታት’ዮም። ከም’ዚኦም ዝኣመሰሉ ከበድቲ ሓደጋታት ክርከቡ ዝክእሉ 
ወድዕነታት ውሱናት ናብ ጠቕምኻ ከትውዕሎም ትእኽእል ናይ ቃልሲ ዕድላት ብግዜ ኣንጻር ተቐላጢፍካ 
ክትቀመሎም እንተዘይ ክኢልካ ብከበድቲ ክሳራታት ሰውራ ንድሕሪት ክምለሰሉ ዝኽእል ኣጋጣሚታት 
የጋጥም። 

ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ’ውን እንተኾነ ስርዓት ህግደፍ  ካብ ጸረ-ህዝብን ዓምጣሪ ባህሪኡ ዝብገስ ጸቢብ 
ጠቕሚታቱ ከረጋግጽ ክብል ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ኲናት ኣትዩ ብዙሓት ፈተውቲ ዝኸሰረትን  
ንህዝብታት ኤርትራ ከብድቲ ክሳራታት ዘስዓበሉ ይኹን ደኣምበር’ዚ ኣጋጣሚ’ዚ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ 
ነብሱ ክሰርዕን ስርዓት ከም ጸላእቲ ዝቖጽሮም ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን የመን ኢትዮጵያ ኣብ ክሊ ናይ ሓባር 
ረብሓታት ምስ ሓይልታት ኤርትራ ክራኸቡን ክደጋገፉን ዕድል ከፊትሎም። እዚ ምድግጋፍ’ዚ ግን ዝምስገን 
ይኹን ደኣምበር ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ከቢድ ስምብራት ከውርድ ዘኽእሎ ምድግጋፍ ኣይነበረን። ከም’ዚ 
ይኹን ደኣምበር ውሽጣዊ ስጥመን ሓባራዊ ስራሕ ተወፋይነትን ኮሜትመንት ናይ በዓል ቤታዊ ዓቕሚታት 
ሓይልታት ኤርትራ እንተዝረጋገጽ ነይሩ ዋላ’ኳ እቲ ዘገጠመ ናይ ምድግጋፍ ዕድላት ውሱን ይኹን 
ደኣምበር፡ ነቲ ኩነታት ናብ ረብሓ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ንምውዓሉ ብጹቕ ባይታ ክምድምድ ምኸኣለ ነይሩ። 

እቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስምምዕ ዋላ’ኳ ነቲ ፈታዊ ሰላም ዝኾነ ክልቲኡ 
ህዝብታት ከራኽብን ኣብ ነንሕድሕዱ ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ክገብርን ኣብ መጀመርያ ክጠቓቐም ዕድል 
ዝኸፈተሉ እንተኾነ እቲ ግልጽነት ዘይብሉ ስምምዕ’ዚ ኣብ ሕቶ ልኡላውነት ኤርትራ ጥርጠራት ፈጢሩ  ናይ 
ዶብ ምዕጻው ..ወዘተ ተደማሚሩ ህዝብታት ኤርትራ ሕቶታት ከልዕልን ብውሽጥን ብወጻእን ተቓውሞታት 
ክሰፍሕ ዝገብር ወድዕነታት ምፍጣሩን ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ውሱን ዕድላት’ዚ 
ናብ ረብሓ ደሞክራስያዊ ለውጢ ከውዕላኦ መሪሕ ተራ ክጻወታ ይግባእ። 

ብርግጽ ብሰንኪ’ቲ ዞባውን ዓለማውን ሓይልታት ዝገብርዎ ምትእትታው ኣብ ሃገርናን ዞባናን ብሓፈሻ፡ 
ብፍላይ ከኣ ህዝብታትና በቲ ሕሱም መከራ ናይ ስርዓት ህግደፍ ብስደት ክበታተን ዝገብር ከምኡ’ውን ኣብ 
ኢትዮጵያ ንኣተሃላልዋ ሓይልታት ኤርትራ ብኣሉታ ዝጸሉ ዝህልዎም ብደሆታት  ከቢድ እኳ እንተኾኑ ነዚ 
ፈታኒ መድረኽ’ዚ ብውሕልሉ ኣገባብ ውደባን ቃልስን ናብ ዝሕሸ ባይታ ናይ ቃልሲ ዝሰጋገርሉ ዕድላት 
ክበጽሕ ምርብራብ ይሓትት።  
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ብርግጽ ስርዓት ህግደፍ ዶብ ሽፋን ብምግባር ዘበረዖ ኲናት ነቲ መንእሰይ ወለዶ ጅሆ ሒዙ ኣብ ማሕበራውን 
ቁጠባውን ህይወቱ ማለት ኣብ ትምህርቲ፡ ስራሕ፡ ሓዳር፡ ውላድ፡ ከም ሰባት ናብራኦም ኣብ ምምራሕ 
ከየስተማቅሩ ከም ጊላ ነቲ ስርዓት ገደብ ብዘይብሉ ከገልግሉ ዝተፈርዱ ከም ምዃኖም መጠን ናይ ዶብ ጉዳይ 
ብሰላም ክዓርፍ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ምስተባህለ እዞም ንቀጻልነት ህይወት ደቂ-ሰባት ዘድሊዩ መሰረታዊ 
ረቛሒታት እዚኣቶም ክረጋገጸሎም ምሕታቶም ዘይተርፍ’ዩ ነይሩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከኣ’ዩ ስርዓት ህግደፍ 
ኣብ ዘዝጸወዖ መድረኻት እቲ ግልጽነት ዘይብሉ ኣካይዳኡ ይኹን እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሕቶታት 
እዚኣቶም ብወግዒ ከቕርብሉ ዝኾኑ።  እዚ ብደገ’ውን እንተኾነ እቶም ዝካየዱ ተቓውሞታት ቀንዲ ናይ 
መድረኽ ወጺኡ ክቃወም ዝገብሮ እዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ከም ሓደ እዋናዊ ሕቶ ኮይኑ 
ንቕድሚት ክመጽእ ደፋኢ ረቛሒ ዝጻወት ዘሎ ይኹን ደኣምበር፡ ሕምረቱስ ኣብ ውሽጢ 28 ዓመታት ሓሳረ 
መካራኡ እቲ ስርዓት ዝገደፈሉ በሰላዩ ብሕራነ ከም ማዕበል ብሓደ ግዜ ክግንፍል ዝገበሮ። 

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ውሱን ወድዓዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሃገርና ናብ ረብሓ 
ደሞክራስያዊ ቃልስና ንምውዓሉ እንታይ ክገብራ ይህልወን ብሕጽር ዝበለ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለና። 

1. ብቐዳምነት ነብስ ወከፍ ውድብ ብሰንክቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ’ዚ ዞባ’ዚ 
ዝተንክፎም ሓይልታት ምስቲ ጭቡጥ ወድዓዊ ኩነታት ብዝጠዓዓም መንገዲ ነብሶም ኣመዓራርዮም 
ብውሕልሉ ጥንቑቕን መንገዲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጽእን ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ዕዙዝ መሪሓዊ ተራኦም ክጻወቱ 
ብንጥፈት ክዋስኡ ይህልዎም።  
2. ኣብ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ነንበይንኻ ነናትካ ኣጉዶታት ሰሪሕካ ዝዕወት ቃልሲ ከምዘየለ ብምርዳእ 
ኩሉ ውድባት ስቪካዊ ማሕበረ-ሰባትን  ባይቶን ካብ ባይቶ ወጻኢ ዘሎን ናብ ሓደ ዝሰፍሐ ጽላል ደምበ 
ተቓውሞ ዝጠራነፈሉ ጉዕዞ ከምርሕ ይህልዎ። 
3. ጎኒ ንጎኒ ምስዚ ንጥፈታት’ዚ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ግንባር ክረጋገጽ ነብስ ወከፍ ውድብ ናቱ 
ኣስተዋጽኦ ከበርክት ይህልዎ። 
4. ኣብ’ዚ ወቕቲ’ዚ በቲ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ዝተፈጥረ ሓደሽቲ ተርእዮታት ኣብ ወጻኢ ኣብ ናይ 
ምዕራባዊ ሃገራትን ከተማታትን “ይኣክል” ብዝብል ጭርሖ ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቓሳት ብምትብባዕን ኣብኡ 
ብምስታፍ ተራኦም ብምጽዋት ከምኡ’ውን እቲ ገለ ገለ ሽነኻት፡ ንፖለቲካዊ ውድባት ኣገሊልካ ክኽየድ ዝደለ 
ንሓድነት ዝዕንቅፍ ግጉይ ኣካይዳታት ይኹን ካልኦት ግጉያት ኣረኣእያታት ክእረሙን ቅኑዕ ኣንፈት ናይ 
ውደባ ክሕዙን ምስ ኩሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ስቪካዊ ማሕበራትን ሓቢሮም ክቃለሱ ጎስጓሳት ምክያድ። 
5. እቲ ብሓባር ዝቐውም ሰፊሕ ጽላል ደምበ ተቓውሞ ይኹን ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ግንባር ናይ 
መላእ ሓፋሽ ህዝብን ፈተውትን  ደገፋት ክረክብን ብዓቕሙ ነብሱ ክኢሉ ክንቀሳቐስን ጻዕሪታት ምክያድ። 
6. በጠቓላሊ ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ዞባና ንደሞክራስያዊ ቃልስና ዝፈተታኑ ኣጋጣሚታት ክኽሰቱ 
እንከለው እዚኦም ግዝያዊ ዕንቅፋታት ካብ ምዃን ስለ ዘይሓልፉ ክብደቶም ክሳብ ክንደይ’ዩ ብዘየገድስ 
ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ “ ነዞም ሕማቓት ወይ ጎዳእቲ ተረኽቦታት ወይ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝኽሰትሉ 
እዋናት ብሕራነ ናብ ጽቡቕ ዕድላት” ትሪት ቱ ኦፖርቺኒቲ ናይ ምቕያሮም ብልሓት ክንውንን መሪሓዊ 
ተራና ክንጻወት ይህልወና። 
 
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 10-07-2019 


