
 

ሰውራዊ ለውጢ ብኣጋጣሚታት ዝመጽእ ኣይኮነን። 

ሰውራ  ፖለቲካዊ ትርጉሙ፡ እምቢታ ግዙኣት ህዝብታት ንመግዛእቲ ዩ።  መግዛእቲ ክበሃል እንከሎ ድማ 
ግዳማዊ ጥራሕ ማለት ከምዘይኮነ ምርዳእ የድሊ። ግዳማዊ ክኸውን ይኽእል ዘቤታዊ ክኸውን ይኽእል። 
ቅድሚ 1991 ዝካየድ ዝነበረ ሰውራዊ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ንኣብነት፡ ጸረ-ግዳማዊ መግዛእቲ 
ዘትኮረ ኮይኑ፡ ሕቶ ሃገራዊ መንነትን ( ሃገራዊ ነጻነትን) ህዝባዊ ሓርነታዊ ደሞክራስያዊ መሰላትን ዝጠልብዩ 
ነይሩ።  

እዞም ክልተ ህዝባዊ ጠለባት ብተራ ድሌት፣ ዜጋታት ብዝገብርዎ ናይ ኣጋጣሚታት ምትእኽኻብ፣ ንግበሮ 
ንበሎ ፍኑው ተወፋይነት፣ ብግዝያዊ ስምዒታዊ ረስኒ፣ ካብ ዕለታዊ ግፍዓዊ ተግባር ገዛእቲ ዝብገስ ቁጠዐን 
ዝምለሱ ኣይኮኑን። ኩሉ ሸነኻዊ ከቢድ ዋጋ ዘኽፍሉዮም። ህዝብታት ኤርትራ ድማ ብተግባር ነዞም መሰረታዊ 
ሕቶታት ንምምላስ ረዚን ዋጋ ከፊሎምዮም። ይኹን ግን ሕቶ ሃገራዊ መንነት ወይ ነጻነት ኣብ 1991 ሰራዊት 
መግዛእቲ ብሓይሊ ብምጽራግ፡ ሃገራዊ ልኡላውነት ከኣ ኣብ 1993 ኣብ ቅድሚ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ህዝበ ውሳኔ 
(ሪፈረንዶም) ብምክያድ ምሉእ ንምሉእ ዛዛሚ መልሲ ክረክብ እንከሎ፡ ጠለብ መሰረታዊ ህዝባዊ ሓርነታዊ 
ደሞክራስያዊ መሰላትን ግን ዛጊት ውዕውዕ ሕቶ ህዝብታት ኤርትራ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ።  

 ካብቶም ክልተ መሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ እቲ ሓደ ተመሊሱ እቲ ካልኣይ መልሲ ብዘይምርካቡ፡ ድሕሪ 30 
ዓመት ሰውራዊ ብረታዊ ተጋድሎ፡ ሃገራዊ ሰላም ኣውሒስካ ጉዕዞ ናብ ህንጸት ስርዓተ ደሞክራስን ቁጠባዊ 
ምዕባለን ኣብ ክንዲ ዝኸውን ኣብ ኣለሻ ህዝባዊ ሓርነታዊ ደሞክራስያዊ መሰላት ዘትኮረ ቃልሲ ክቕጽል 
ኮይኑ። ስለዚ ከኣ ፖለቲካዊ ትርጉም ናይቲ  ኣብ 1991 ዝተረኽበ ሃገራዊ ዓወት ምልኣት ዘይብሉ ኮይኑ። 
ህዝብታት ኤርትራ ዝጠለብዎ፡ ኣላሽ ከይበሉ ዝተቓለስሉን ከቢድ ኩለ-መዳያዊ ዋጋ ዝኸፈልሉን ሕቶ 
ኣይተመለሰን። ካብ ዓፈና ግዳማዊ መግዛእቲ፡ ናብ ዓፈና ዘቤታዊ መግዛእቲ ተሰጋጊሩ። 

 ሕቶ ህዝባዊ ሃገራዊ ሰላም፣ ሕቶ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ምሕደራ፣ ሕቶ ህዝባዊ ልምዓትን ዕቤትን፣ ሕቶ 
ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ሕቶ ማሕበራዊ ፍትሒ መልሲ ተነፊጉ። ካብቲ ቅድም ዝነበረ ብዝኸፍአ መልክዑ 
ተዓፊኑ። ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ? ስለምንታይ ሕቶ ሃገራዊ ነጻነት ተመሊሱ፡ ሕቶ መሰረታዊ ህዝባዊ 
ሓርነታዊ መሰላት ተኾሊፉ ወይ ተጨውዩ? ካብ መጀመርያ ኣተሓሕዛ ስለ ዘየጸበቕና? ናይ ኣረኣእያ ምዝባዕን 
ድኽመት ፖለቲካዊ ምሕደራን ስለ ዝነበረ? ከምቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝዋጥየሉ ጸላእትን ተጻባእትን ስለ 
ዝዓንቀፉና? ወይስ ገለ ተስፋ ዝቖረጹ ወገናት ከም ዝብልዎ ዝተረገምና ህዝብን ሃገርን ስለዝኾና? ሕሉፍ 
ታሪኽና ብግቡእ ክንግምግም፡ ካብ ዘለናዮ ክፉእ ህይወት ክንወጽእ፡ ዳግማይ ጌጋ ከይፍጽም ካብኡ ክንወስዶ 
ዘለና ትምህርቲ ክንወስድ ይግባእ።   

 ሎሚ ኣንጻር ዘቤታዊ ጸላኢ ‘ምበር ኣንጻር ግዳማዊ ገዛኢ ኣይኮናን ንቃለስ ዘለና። ህግደፍ ናይ ኩሉ ህዝቢ 
ኤርትራ ጸላኢዩ ዝብል ኣረዳድኣ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ጌጋ ስለዝኾነ ብንቕሓት ክእረም ኣለዎ። ጠለብ 
ናይቶም ውጹዓትን ግፉዓትን ከኣ፡ መሰረታዊ ሰውራዊ ለውጢ ‘ምበር ጽገናዊ ለውጢ ክኸውን የብሉን። 
መሰረታው ሰውራዊ ለውጢ ክመጽእ ድማ፡ ናተይ ትብሎ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮን ውሽጣዊ መመሓደሪ ሕገ-
ህንጻን ምውናን፣ ቅድሚ ዕለታዊ ተግባራት ህግደፍ፡ መሰረታዊ ባህሪ ህግደፍ  ካበይ ይብገስ ብግቡእ ምንባብ፣  
ኩለነታዊ ዓቕምን ሜላን ቀዳማይ ጸላኢና ህግደፍን፣ ኩለነተናዊ ዓቕምን ብቕዓትን ግዙኣትን ደለይቲ 
ደሞክራስያዊ ለውጥን ምንጽጻር፣ መንገዲ ዓወት ዝሕብር ንጹር ስትራተጅን ስልትን ምንዳፍን ምውናን 
የድሊዮ። መድረኻዊ ፖሊስታትን ናይ ተግባር መደባት  ምህላው የድሊ። ነዚ ተቐቢሉ ብብቕዓት ብጽንዓትን 
ተወፋይነትን ዝመርሕ፡ ተቓሊሱ ዘቃልስ ሕቶ ፖለቲካዊ መሪሕነት ምምላስ ይጠልብ። ኣብ መንጎ መሪሕነትን 
መሰረታትን ዘሎ ዝምድና፡ ምውቕ፣ ስጡም፣ ንጹር፣ ደሞክራስያውን ማዕባልን ክኸውን የድሊ። 

ነዚ መሰረታዊ  ናይ ቃልሲ ረቛሒታት ብግቡእ ከየመዛዘንካን ከይመለስካን፡ ኣብ መንጎ ሰውራዊ መሰረታዊ 
ለውጥን ጽገናዊ ለውጥን እናተማታእካ፡  ብተራ ድሌት፡  ብግዝያዊ ስምዒታዊ ረስኒ እናተመራሕካ ህዝቢ 



ዝደልዮ ሓቀኛ ለውጢ ከምጽእየ ወይ ከነምጽእ ኢና ማለት ኣይኮነን ክትግበር ከም ሓሳብ ዝእመን ኣይኮነን። 
ስለምታይሲ  መሰረታዊ ሰውራዊ ለውጢ ብግቡእ ተሓሲብሉ፡ ውጥን ወጺእሉ፡ ፈታውን ጸላእን ተነጺሩ፡ 
ህዝባውነት ብቕዓትን ጽንዓትን ብዘለዎም ቀለስቲ ኣካላት ተመሪሑዩ ክውን ዝኸውን። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 11-10-2019 


