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ኢዲቶርያል 

 

ብዙሕነትን ሰፊሕ ሃገራዊ  

ጽላልን�ዩ መፍትሒ 
 

ግንባርቶሮንቶ 

ፈብሩዋሪ 9፡ 2019 

 

ኣብዚ እዋን፡ ኣብቲ ናይ ዓለምና፡ ደርማስ ቅጽበታዊ 

መራኸቢ ብዙሓን ኮይኑ ዘሎ ፈይስቡክ (Facebook) 

ወወጺኻ፡ �ውድበይ ውድብካ ምባል ክተርፍ ኣለዎ . . . 

ደምበይ ደምበኻ ኣየድልን . . . ጎጆታት በዚሑ� 

እንዳበልካ፡ ነቶም ዝርካቦም ሰሪሮም ዘለው ሕፍስቲ 

ኢድ ዝኾኑ ፖለቲካዊያን ውደባት ኤርትራ ንምጥፋእ፡ 

ፈታኒ ዝኾነ ጽዑቕን ሰንሰለታውን ዘመተታት 

ምካየድ፡ ንቡር ተርእይቶታት ኮይኑ ኣሎ። 

 

ምጥፋእ ናይቶም ንመጨረሻ ዝሰረሩ ፖለቲካዊያን 

ውድባት ኤርትራ ማለት ምንጋስ ፕረሲደንት-ንሂወት 

ኣብርሃም ኢሳያስ ኣፈወርቅን ምልማዕ ጨመዳዎች 

ናይ  ኢትዮጵያን  ማለት�ዩ። 

 

�ስዋ ኣሎ ኢልካ ማይ ኣይትግደፍ� ኢሎም ኣቦታት 

ናይ ቀደም መሲሎም�ዮም። ንፖለቲካዊያን ውድባት፡ 

ኣየድልዩን ኢዮም፡ ኢልና ክንውግኖም ቅድሚ 

ምፍታንና፡ መጀመርታ መተካእታ ናታቶም ነቕርብ። 
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ብዝተረፈ መተካእታ ዘይብልና ክንስና፡ ነቶም ንዘርኢ 

ተሪፎም ዘለዉ ፖለቲካዊያን ውድባት ኤርትራ 

ይጥፍኡ ምባል፡ ናይ 2016 ትንቢት ናይ ኢሳያስ 

ኣፈወርቂ ህያው ንምግባሩ፡ ምሕጋዝ ማለት�ዩ። 

 

ኢሳያስ፡ ኣብ 2016፡ ኣብ ብሩራዊ ኢዮበልዩ ምሕራር 

ኤርትራ፡ �ኣብ ወርቃዊ ኢዮበልዩ የራኽበና� ብምባል፡ 

መግለጺኡ ብትንቢት ዛዚሙ ከምዝነበረ ዝዝከር�ዩ። 

 

ንሕና ኤርትራውያን፡ ኣብ ላይቫት ናይ ፈይስቡክ 

ብምስታፍ ጥራይ፡ ፓለቲካዊ ስልጣን ኣብ ኢድ ህዝቢ 

ኤርትራ  ከነጨብጥ  ኣይንክእልን  ኢና። 

 

ህዝቢ ኤርትራ፡ ፓለቲካዊ ስልጣን ኣብ ኢዱ ክሳብ 

ዘይጨበጠ፡ ኣብ ሃገርና ውሑስ ቅዋምን ልዕላውነት 

ሕግን ክህነጽ ኣይከኣልን�ዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ውሑስ 

ቅዋምን ልዕላውነት ሕግን ክትከል፡ ኩላትና ብግቡእ 

ተወዲብና  ክንቃለስ  ይግባእ። 

 

ኤርትራውያን ብፍላይ ከኣኒ መንእሰያት፡ እንተኾነ 

ኣብተን ሕዱራን ፖለቲካዊያን ውደባት ኤርትራ 

ተወደቡ። እዚ እንተጸላእኩሞ፡ ናይ ባዕልኹም 

ግብራዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ መስርቱ። 

እንተወሓደስ መቕሰኒ፡ መተካእታ ናይተን ሕዱራን 

ፖለቲካዊያን ውደባት ኤርትራ ትኾኑና። 
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ሃገራዊ ውደባ ማለት ኣካላዊ ዝኾነ ሃገራዊ ቃልሲ 

ምኽታል ማለት�ዩ። ሃገራዊ ውደባ ብዝዋሓደ፡ እዞም 

ነጥብታት ከማልእ ይግባእ። 

   1ይ፡  ምውናን ወግዓዊ ስም ውድብ 

   2ይ፡  ሕገ ህንጻ (ቅዋም) ውድብ ምህላው 

   3ይ፡  መሪሕነት ምህላው 

   4ይ፡  መሰረታት ምስራዕ 

   5ይ፡  ወርሓዊ ውጽኢታት ምእካብ 

 

ካብዚ ወጻኢ፡ መንእሰያት ኤርትራ፡ ኣብ ፈይስቡክ 

ፎሎወርስ ናይ ላይፍ ጥራይ ኴንኩም ብምትራፍኩም፡ 

ንብርሰት ኤርትራ እጃምኩም ተበርክቱ ምህላውኩም፡ 

ትርስዕዎ ኣለኹም። መንእሰያት ኤርትራ፡ ናይ 

ባዕልኹም ግብራዊ ውድብ ተትምስርቱ፡ ኣብ ኤርትራ 

ሓደ  ፍታሕ  ምመጸ  ኔሩ። 

 

እቲ ክካየድ ዝግብኦ እዋናዊ ቅኑዕ ኣገባብ ቃልሲ፡ ኣብ 

ፈይስቡል ኣንጻር ፖለቲካውያን ውድባት ጽዑቕ 

ዘመተታት ምክያድ ኣይኮነን። እንታድኣ፡ ኩላትና 

ሃገራውያን ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ባእታትን 

ውልቀሰባትን ኣብ ክሊ ብዙሕነት ዝተመርኮሰ፡ ሰፊሕ 

ሃገራዊ ጽላል መስሪትና፡ ጠመተና ናብ ዲክታተራዊ 

ስርዓት ኣቕኒዕና፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ ንምድሓን 

ምቅላስ�ዩ። 

 

 


