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 ፖለቲካዊ ኣገንዝቦ ህዝቢ ሎሚን ትማልን በበይኑ 

ምዃኑ፡ ምግንዛብ ዝተሳእኖ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ። 

ሕሱርን ስማውን ጉጅለ ህግደፍ ንነዊሕ ዓመታት ብመን ከማይ፡ መን ከም ህዝቢ ኤርትራ ኣደናጊሩዩ። ነዚ 
ባዶ ስብከት ተቐቢሎም፡ እወ መን ከማኻ፡ መን ከማና ዝደጋግሙ ናይ ፖለቲካ በሃማት ኣፍርዩዩ። ነዚ ካብ 
መልሓስ ዝሓልፍ ዓቕምን ብቕዓትን ዘይብሉ ባዶ ትምክሕታዊ ዕንደራ፡ ከም ቅኑዕ መንግስታዊ ፖሊስን  
ፖለቲካዊ ስትራተጂን ተቐቢሎም፡ ሕልናኦም ሸይጦም ኣንጉዕ ጎይተቶም ብምዃን ዝፍጽሙን ዘፈጽሙን 
ዘየጸረዩ ናይ ፖለቲካ ዝራባዓት መልሚሉዩ። 

 ነዚ ናይ ኣነነት ዕንደራ መንጸፍ ዝጥቀመሉ ድማ፡ ነቲ ንሃገራዊ ነጻነትን ህዝባዊ ሓርነትን ኣብ ዝተኻየደ 
ብረታዊ ተጋድሎ ዝተኸፍለ መስዋእቲ፡ ዝተመዝገበ ሃገራዊ ሓበኛዊ ጀግንነታዊ ቅያንዩ። እቲ ዝተመዝገበ 
ሃገራዊ ጀግንነትን ዝተኸፍለ ክቡር መስዋእትን ናይ ህዝብን ደቂ ህዝብን ክንሱ፡ ከም ፍሉይ ናቱ ብቕዓትን 
ጀግንነትን ኣምሲሉ ኣብ ኣእምሮ ዓበይቲ ህጻናትን መንእሰያትን ንምቕራጽ ሰሪሑ። ብስም ጀጋኑ ስውኣትን 
ስድራ ቤቶምን ነጊዱ። ብዶብን ባድመን፣ ምትግባር ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ምኽባር ልኡላውነትን ቀልቢ 
ውሑዳት ዘይኮኑ ወገናት ሰሊቡ፡ ኣብ ረብሓኡ ከም ዝውዕል ገይሩ። 

 ፍጥር ጥቕር ኣቢሉ፡ ስትራተጂካውያን ጸላእትን ተጻባእትን ኣለውና ኢሉ። እቶም ኣቓልቦ ህዝብታት 
ኤርትራ ንምጥምዛዝን ንምልማስን ባዕሉ ብሓሳብ ዝመሃዞም ጸላእትን ተጻባእትን ዕንቅፋት ናይ ቅኑዕ ሃገራዊ 
ፖሊስን ተግባርን ከም ዝኾንዎ ነዋርሕ ዘይኮነ ንዓመታት ጎስጒስሉ። ብነመዝግቦ ዘለና ሃገራዊ ቁጠባዊ 
ገስጋስ ቀኒኦሙልና፡ ዓንቂፎምና፡ ሓሲዶሙና ባዶ ጠቐነ ዕለታዊ ዋኒኑ ገይሩ ወፊርሉ። እዚ ሓላፍነት ዘይብሉ   
ኣብ ጽልኢ ካልኦት ዝተሰረተ፡ ህዝባውን ደሞክራስያውን ኣረኣእያን ሕጋውን ቀይድን ዘይብሉ ጸቢብ ሃገራዊ 
ስምዒት ኣብ ህጻናትን መንእሰያት ክቕረጽ ብኹሉ መሳለጥያታቱ ተረባሪቡ።  

 ኣብ ጥሉል መጽናዕቲ ዝተመስረተ ርጡብ መደብ ኣውጺእና ኣለና። ውሕስነት መግቢ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ 
ዓይነታዊ ሃገራዊ ስትራተጂካዊ ቁጠባዊ ምዕባለ ከነረገግጽ ኢና፡ ተዓገሱና ተጸበይና ብፈጣሪኡን መራሒኡን 
ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ። 

ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ናብ ዝርከቡ ገለ ነገስታት ከም መራሒ ሃገር ዘይኮነ፡ ዋጋ ዕለታዊ ሽቕለቱ ክቕበል 
ናብ ቤት ጽሕፈት ኣስራሒ ክኸይድ ከም ዝግደድ ሽቃላይ ተመላሊሱ። ነዚ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን 
ሚዛንን ክብረትን ዘይብሉ ገንዘብ ሂብኩም ለኣኹኒ ሕሱር ምምልላስ ከም ፖለቲካዊ ብቕዓትን ዲፕሎማሲ 
ዓወትን ቆጺሩ ኣሰራሲርዎ። ሳላ ውሕሉል መሪሕነትን ቅኑዕ ፖሊሲናን ምስ እከለ ሃገርን ንግስነትን ኣብ 
ክልተኣዊ ረብሓን ዞባዊ ረግኣትን ተዘራሪብና። ንክልቲኦም ህዝብታትን ዞባዊ ጉዳያትን ኣብ ዘገድሱን 
ዘርብሑን ብዙሓት ጉዳያት ድማ ተሰማሚዕና። ተደላይነት መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ዞባ ልዑል ምዃኑ ንጉስ 
እከለ ገሊጹ። እከለ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ጸብጺቡ። ነቲ ውርደት ብኽብረት ገልቢጡ ብምንባብ ተጃሂሩ።  

ኮታ  ብሓደ መዳይ ብሰሪ ርእሰ ሓያል ምምሕዳር ኣመሪካን ሰዓብታን ልኡላዊ መሬትና ስለዘየውሓስና 
ልምዓትዶ ደሞክራሲዶ ኢልኩም ኣይትሃኹና፣ በቲ ካልእ መዳይ ከኣ፡ ኣኹል ጥራሕ ዘይኮነ ካብ እኹል 
ንላዕሊ ድሌትና ክንገብር ዘኽእለና ሓይልን ብቕዓትን ስለ ዘለና፡ ተዓገሱኒ ተጸመሙኒ ዓመት ዓመት 
ዘይተርፍ ናይ ቃል መብጸዓ መለለይኡ ገይሩ። 
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 ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ከም ዝተባህለ ግን እቶም ስትራተጂካውያን ጸላእትን ተጻባእትን ኢሉ ዝጉስጉሰሎም 
ዝነበረ ከምኡ ከምዘይኮኑን ዕንቅፋት ናይ ሰላም፡ ህንጸት ስርዓተ ደሞክራስን ቁጠባዊ ዕቤትን ከም ዘይነበሩ 
ብ”ኣይከሰርናን” ባዕሉ መስኪሩ። ብኩለንተንኡ ድኹም ስማዊ መንግስቲ ምዃኑ፡ ዝነበራ ስኢና ገዛ ምውት 
ዝመሰለት ኤርትራ መስኪራ። እቲ ክንገብር ኢና ዓመት መጽአ ዝእቶ ዝነበረ መብጸዓነ ኮነ ኢልካ ብመደብ 
ዝሰርሓሉ ዝነበረ ሓሶት ከም ዝኾነ፡ ካብ 20 ሰነ 2018 ንደሓር ኣብ ዘሎ ግዜ ዝያዳ በሪሁ። ጭቡጥ ኣተሃላልዋ 
ህዝብታት ኤርትራን ፖለቲካዊ ምስሊ ሃገረ ኤርትራን ልምሰት ‘ምበር ሓያልነት ጃንዳዊ ውዲታዊ ጉጅለ 
ህግደፍ ኣይምስክርን። እቲ ናይ ኣስታት 30 ዓመታት ጃህራን ፈኸራን ኣብ ባይታ እንታይ ኣፍርዩ ኢሉ 
ዝሓትት ሰብ ዝረኽቦ መልሲ ምንም ዝብልዩ። ብርግጽ ገለ ጽቡቕ ኣለና መን ከማና ዝብሉ፡ ገለ ከኣ፡  ካብ 
ቀታሊኦም ፖለቲካዊ ሓርነትን ዘጽግብ እንጀራን ክረኽቡ ብተስፋ ዝጽበዩ ውሑዳት ኣምለኽትን በሃማትን 
ወገናት፡ ኣይነበሩን ሕጂውን የለውን ማለት ኣይኮነን። ትማሊ ነይሮም፡ ሎሚ ድማ ኣለውዮም። እዚኦም ግን 
መግለጺ ጸረ-ህዝብን ፋሽሽታዊ ተግባርን ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለን ‘ምበር፡ መግለጺ ህዝብን ሃገርን 
ኤርትራ ኣይኮኑን። 

ኣብዚ ብግቡእ ክተሓዝ ዘለዎ ግን፡ ንቕሓት ህዝቢ ቅድሚ 20 ሰነ 2018 ድሕሪኡን ሓደ ዘይምዃኑዩ። ቅድሚ 
20 ሰነ/2018 ተደናጊሮም ነቲ ጉጅለ ዘምልኹ መን ከማኻ ይብሉ ካብ ዝነበሩ ወገናት ዝበዝሑ ክበሃል ይከኣል 
ምስ ነብሶም ክዕረቑ ዝጀመርሉ መድረኽ ምህላውና ክዝንጋዕ የብሉን። ብኢሳያስን ጉጅለኡን ከም 
ዝተኻሕዱ  ተረዲኦም ምስኡ ዘሕለፍዎ ህይወት ብጣዕሳን ቁጠዐን ዝግለጹ ዜጋታት ንሰምዓሉን ንሪአሉን 
ዘለና ወቕቲዩ ሎሚ። ኢሳያስን ጉጅለኡን ብሃገራዊ ልኡላውነት ይጣላዕ ከም ዘሎ ኣሚኖም፡ “ንሕና ንሱ” 
ዝብል ዝነበረ ባዶ መፈክር፡ ብ”ንሕና ኣይናቱ ንሱ ኣይናትና” ቀይሮም ኣንጻሩ ዝተሰለፍሉ ወቕቲ ኢና ንርከብ 
ዘለና።  

  ኮይኑ ግን ፖለቲካዊ ድሕረት ክሳብ  ብምሉእ ፖለቲካዊ፡ ወተሃደራውን ሕጋውን ህዝባዊ ቃልሲ ትድበ፡ ካብ 
ሕሉፍ ተመክሮኻ ክትመሃር ዘየኽእል ቀታሊ ሕማም ስለ ዝኾነ፡ እቲ ጉጅለ ብመንገዲ ምድንጋርን ጥፍኣትን 
ክቕጽል ‘ምበር፡  ደው ኢሉ ነገራት ክርእን ክእረምን ኣይተዓደለን።  

ኣብ ወርሒ መስከረም 2019  መጀመርያ፡ ፈጣርን መራሕን እቲ ጉጅለ፡ ናብ ግብጽን ሕቡራት ኢማራት 
ዓረብን ከይዱ ነይሩ። ኣብ ሳልስቱ ከኣ ናብ ሰሜን ሱዳን። “ንዓሻ እንታይ ተመሲሕካ ኣይትበሎ ክዳኑ ኩለሎ” 
ከም ዝተባህለ፡ ብፍላይ ናብ ግብጺ ዝገበሮ ዑደት እንታይ ዕላምኡ ርዱእዩ ነይሩ። ንረብሓ ህዝብታት 
ኤርትራን ክብረት ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራን ማእከሉ ዝገበረ ከም ዘይኮነ፡ “ብዓይኒናን ዘይረኣናዮ ብልብናን 
ዘይንስሕቶ” ምዃኑ ኣየከራኽርን። 

 “ጸማም ሓደ ደርፉ” ከም ዝተባህለ  ሓቀኛ መንነቱ ከም ዝተቓለዐ ዕርቃኑ ከም ዝወጽአ ስለ ዘይተቐበለ፡ 
ሎሚውን ከም ትማሊ፡ ንመንግስታት ሃገራት ዓረብ ገንዘብ ሂብኩም ለኣኹኒ፡ ንህዝብታት ኤርትራ ድማ፡ ናይ 
ተስፋ እንጀራ ሂቡ ኣብ ስልጣን ክቕጽልየ ዝብለኩም ስምዑኒ እመኑኒ ካብ ምባል ኣይተኣረመን።  

 ፈጣርን መራሕን እንኮ-ሰባዊ ስርዓት፡ ካብ ግብጺ ናብ ሱዳን ከይዱ ምስ ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን  
ተራኺቡ። ንርክቦም ዝምልከት ድማ ክልተኣዊ ዘይኮነ በይናዊ መግለጺ ሂቡ። ካብ መግለጺኡ መንግስቲ 
ኤርትራን መስጋገሪ መንግስቲ ሱዳንን ኣብ ዝገበርዎ ርክብ፡ ንክልቲኣቶም መንግስታትን ህዝብታትን 
ከምኡውን ንዞባዊ ጉዳያት ኣብ ዝምልከቱ ፡ ማለት ጸጥታ፣ ወተሃደራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ዲፕሎማስያዊ፣ ባህላዊ 
መዳያት … ሓቢሮም ክሰርሑ ተሰማሚዖም ዝብል ይርከቦ። ገለ ካብቶም መምዘኒ ሓያልነት መንግስቲ ካብ 
ውሽጢ ንደገ ዝጥምት ምዃኑ ዘይርድኡ ኣመለኽቱን በሃማትን ፖለቲካዊ ህይወት ዝዘርአ መሲልዎም  በቲ 
ዘይድህሰስ ፖሊሲኦም 03 እናተመርሑ ሓጎሶም ክግለጹ ተሰሚዖም።   
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እቲ ዝነበረ ሓቂ ግን ድሒሩ ብመንግስቲ ሱዳን ተጋሂዱ። ንመግለጺ ናይ ህግደፍ ዝሰምዐ መሰጋገሪ 
መንግስቲ ሱዳን ንህዝቡን ማሕበረ-ሰብ ዓለምን እቲ ዝነበረ ሓቂ ከብርህ ግድን ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ፡ ከምዚ 
ክብል ከሽሕዎ። እወ ኣብ ዝሓለፈ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተራኺብና። ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ድማ 
ተዘራሪብና። ከምቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተገልጸ ዓይነት ስምምዕ ግን ኣይገበርናን። ንቕድሚት ብሓባር 
ከስርሑና ኣብ ዝኽእሉ ጉዳያት ባይታ ንምፍጣር ዝሕግዘና መጽናዕቲ ንግበር ኣብ ዝብል ተረዳዲእና ኢና 
ተፈላሊና። እንተ ክታምና ዘንበርናሉ ስምምዕ ግን የለን ክብል ከም ዝመለሰ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር  
ዘረጋገጻኦ ሓቂዩ። እዚ ፖለቲካዊ ፍኹሰትዚ ብስም ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ዘሕፍርን 
ዘሕምምንዩ። መንግስታዊ ጉልበትን ዲፕሎማስያዊ ሩሕን ዘለዎ ክመስል ሎሚውን ንህዝቢ ከደናግር 
ምፍታኑ ድማ ሎሚን ትማልን ምንባብ ከም ዝተሳእኖ መረጋገጺዩ። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 07-10-2019   

 

  

 


