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ሰፊሕ መኣዱ ምይይጥ ሰሚናር፡ ንገድሊዊ ጉዕዞ ውድባና ተወሳኺ ዯፋኢ ረቛሒ 

ብስንኪ ስርዓት ኢሳያስ ኮነ ኢለ ብመርሓ ዯራጃ ዝኽተሎ ሃገራዊ መኣስር ዝብንጥስ፣ ስድራ 

ቤታት ዝብትን፣ ኣካቢ ሃገራውን እምነታውን ማዕበያ ዘዲኽምን ሰናይ ማሕበራውን ባህሊውን 

ክብሪታት ዝዝርግን ጉጉይ ፖሉሲታት፡ ሕብረተ ሰብና ንሓዯጋ ምብትታን ይሳጣሕ ከምዘሎ  

ዘካትዕ ኣይኮነን። እዚ ካኣ ኮሎ ጌና እንተዘይተዓጊቱ ኣብ መጻኢ ሓዯገኛ መዘዝ ዘኸትል’ዩ። ኣብ 

መንጎ ህዝቢና ኣብ ዝተፈሊሇዩ መልከዓት መገረጃታት ተሸፊኖም ብቅለዕ ይኹን ስቱር ዘንጸባርቕ 

ተርኢዮ ቀብሊውነት፣ ወገናውነት፣ ኣውራጃውነት፣ ቐጥታዊ መግሇጽን ውጽኢትን ፈንጣሒ 

ፖሉሲታት ህልው ገዛኢ ስርዓት’ዩ። እዚ ፈንጣሒ ፖሇቲካ’ዚ፡ ቅድሚ ኩለ ኤርትራዊ ኣካቢ 

ሃገራውነት ዘዲኽም ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ ዓውዱ ሃገራዊ ፖሇቲካ ኤርትራ ብዝያዲ ኣብ ልዕሉ 

ሃገር ሇኸ መልክዕ ውዯባታት (ብዝሐ ብሄራዊ መልክዕ ውድባት) ዘነጻጸረ’ዩ። ምኽንያቱ ሃገር 

ከዯን ሃገራዊ ፖሇቲካዊ ሓይልታት ይብዘሓ ይውሓዲ ብዘየገድስ፡ ከከም መጠን ኣሳታፍነት 

ማሕበራዊ ሓይልታት ብውሽጦም፡ ነቲ ናይ ሕብረተ ሰብና ቀብሊውን ኣውራጃውን ወገናውን 

ማሕበራዊ ዝምባሇታት ስሇዝሓቚፉ’ዮም። ማሕበራዊ ሰፊሕ ኣሳታፍነት ናይ ገዛእ ርእሱ ጸጋን 

ሓዯጋን ክልተ ብልሐ መሊጸ ኣሎዎ። ብብቑዕ መሪሕነት ብዱሞክራስያዊ ኣተኣሊልያ እንተ 

ተመሓድሩ ብልጫ ጸጋታቱ ክኹሊዕን ሰሓብን ኮይኑ፡ ኣብ ምህናጽ ስምርቲን ስሙር ህዝብን 

ኤርትራ ገስጋሲ ስጉምቲ ይህልዎ። ሳኣን ብቑዕ መሪሕነት ካኣ እቲ ዝምባሇታት ብዝተፈሊልዩ 

መልከዓትን ኣገባባትን ናብ በልሕ ዘይቅቡል ግርጭታት ብምቕያር፡  ብተዯጋጋሚ ክሳብ ዝሽምረር 

ንሓዯጋ ዯገኣዊ እድ ኣእታውነታት ርሕብ ባብ ይኸፍትን፡ ብኡ ንብኡ ናይ ማሕበራዊ ሓይልታት 

መጠናዊ ብዙሕነት ሱታፌ ክሃሲስን ከዕየንን ይኸውን።  

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ኤርትራዊ ሃገራውነት ጥራይ ዝተመስረት ስሩጽ ሃገራዊ 

ዱሞክራስያዊ ኣሳታፊ ዕሊማ ዝስከምን፡ ከም ናይ ቃልሲ ስልቲ መልክዕ ብዝሐ ብሄራዊ ውዯባ 

ዝክተልን’ዩ። ስሇያታት ስርዓት ህግዯፍ ብኣካል ንምቕንጻለ ዘይፈንቀለዎ ኢምኒ የብሎምንን። 

ከምኡ’ውን ግዲማዊ ሓይልታት፡ ናይ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ መጠናዊ ብዝሐ ብሄራዊ 

ማሕበራዊ ሱታፌ ናብ ኣዝዩ ትሑትን ድሑርን ዯረጃ ከውርደዎን ዘይዯልዮ መልክዕ ወዯባ 

በስገዲድ ከልብሱዎን ምእንቲ፡ ነቲ ድሩት ዓቕሚታት መሪሕነት ግሃድኤ ብምምዝማዝ፡ ኣብ 

ውሽጣዊ ግርጭታቱ ኣብ ምብሊሕን ምፍንጫልን ከም ቀንዱ ተዋሳኢ ረቛሒ ክኾኑ  

ጸኒሖም’ዮም። ስሇዝኾነ ድማ ግሃድኤ ብስንኪ ሕጽረታት ኣመራርሓኡን ግዲማዊ እድ 

ኣእታውነትን ብዙሕ  ዝተሳቕየ ውድብ’ዩ።  

 ዝሓሇፉን ዘሎዉን መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጢ ውድብ ግርጭታት 

ክረኣዩ እንከሎዉ ብሓዯ ሸነኽ፡ ሓዱሽ እዋናዊ ፖሉስ ምንዲፍ ከድሉ እንከሎ ካኣ በቲ ካልእ 

ሸነኽ፡ ኣበየ ከባቢኡ ኣባሊት መሪሕነታትን ሰፊሕ መሰረታትን ብዘይጽፍሓዊ ኣፈሊሊይ ዝሓቚፍ 

ከም ብማዕረ ዚጋዯለ ኣባሊት ውድብ መጠን ሰፊሕ ዓውዯ ምይይጥ የዲልዉ ኔሮምን ኣሎዉን። 

እዚ ናይ ሰፊሕ ምይይጣት ዓውዯ መኣዱ’ዚ፡ ብናይ ውድብና ልሙድ ኣበሃህሊ ሰሚናር ይባሃል። 

መሪሕነታትን መሰረታትን ውድብ ኣብ ዝርከቡለ ቦታታት፡ እናሻዕ ኣድሊይነቱ ህያው’ዩ። 
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መሪሕነት ብዘይብሮክራስያዊ መንገዱ ብቐጥታ ምስ መሰረታት ክመያየጥን፡ መሰረታት 

ብዘይብሮክራስያዊ ኣገባብ ምስ መሪሕነት ብቐጥታ ክመየየጡን ክልቴኡም ወገናት ኣዝዩ ጥጡሕ 

ሓባራዊ መኣዱ ቃልሲ ክረኽቡ ዕድል ዝህቦም’ዮ። እዚ መኣዱ ምይይጥ ሰሚናር ከም ባህሉ 

ዱሞክራስያዊ’ውን’ዩ።  

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ውሽጡ ግርጭታት ክኽሰቱ እንከሎዉ መሪሕነትን 

መሰረታትን ብሓባር ዝእክብ መኣዱ ምይይጥ ምኽፋት ስሇምንታይ ይዯሉ? ናይ’ዚ ሕቶ መልሲ 

ኣብ ውድብና ፍለጥ’ዩ። ሎሚ ካብ’ቲ ልሙድ ቁሩብ ውጺእ ኢልና፡ መልሲና ኣብ ሓፈሻዊ ርእዪ 

ምቅራቡ ኣድሊዪ ኮይኑ ንረኽቦ። ብኡ መጠን ድማ፡ እንቃሇሰለ ዘሎና ተሃዋሲ ኤርትራዊ  

ፖሇቲካዊ መዲ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ ውሽጢ ውድብና ይዕበ ይንኣስ ብዘየገድስ፡ ይስፍሕ 

ይስሓዉ ብዘይገድስ፡ ካብ ኣባሊት ዝብገስ ዝምባሇ ዘይዕግበት ብፍሊጥ ይኹን ብዘይፍሊጥ 

ብዘይገድስ ማሕበራዊ ጠባይ ከም ዝህልዎ ብምርዲእ’ዩ። እዚ ኣረዲዲኣ’ዚ ብ’ተሓሳስባ ዯረጃ 

ንባዕለ ናብ ፍታሕ ምርካብ ዝቀርብ’ዩ። ስሇዝኾነ ንኩለ ውድዓውን፡ ናይ መሪሕነትን 

መሰረታትን በዓል ቤታዊ ሕጽረታትን ጌጋታትን ንምልሊይን በብዯረጃኡ ወድዓዊ ፍታሕ 

ምቕማጥን’ዩ። ውድዓዊ ሽግራትካ ምፍሊጥን ብክንድኡ ብድሆኻ ክብ ምብሊን፡ በዓል ቤታዊ 

ሕጽረታትካ ምርዲእን ጌጋታት መሪሕነትን መሰረታትን ዯረጃ ብዯረጃ ንምእራምን ድለው ምዃን 

ስጉምቲ ንቕድሚ’ዩ። ብግብሪ ድማ ይብዛሕ ይውሓድ ብክንዱ’ቲ ጭቡጥ ዓቕሚ ውድብካ 

ዝፍቕዶ እርማት ምትእትታው ክልቴ ስጉምቲ ንቕድሚት’ዩ። እዚ’ውን ኣብ ጉዕዞ ውድብና ንገዛእ 

ርእሱ ዱሞክራስያዊ ገስጋስ’ዩ። ሳሊ ኣወንታዊ ተሞኮሮታት ሰሚናራትና፡ ኣብ ሕለፍ ተሞኩሮ 

ሰሚናራትና ኣብ ገልኡ እዋናት ብዘይክሳራ፡ ኣብ ካልእ እዋናት ድማ ብውሑድ ክሳራ ንውድብና 

ክነድሕንን፡ ኣብ መዲ ሃገራዊ ፖሇቲካ ኤርትራ ሃገራዊ እጃሙ ዘበርክትን ኮይኑ ክቕጽል ኪእልና 

ኢና። ዝሓሇፉ ሰሚናራትና ዓበይቲ ኣወንታዊ ውድባዊ ፋይዲታት ኔሮምዎም’ዮም።  

ግሃድኤ ውድብና ኣብ ዝመጽኡ ቀረባ መዓልታት ኣብ ጀርመን ሰሚናር ከካይድ’ዩ። እዚ ናይ 

ሎሚ ሰሚናር፡ ከም’ቶም ናይ ቀዯም ሰሚናራት ንኩለ ኣብ ኤሮጳ ዝርከቡ ኣባሊት መሪሕነትን 

መሰረታትን ብጽፍሓዊ ኣገባብ ዘይፈልይን፡ ንዝኾነ ኣባል መሪሕነት ይኹን፣ ወይ ተራ ኣባል 

ብፍለይ ርኢቶኡ ዘየግልልን ማዕረ ዕድመን ማዕረ ተሳትፎን ሙለእ ብሙለእ ዘውሒስ’ዩ። 

ብዘይካ’ቲ ናይ ምስታፍ ምሕር ድልየት እናሃሎዎ ክንሱ ብስንኪ ቅቡል ምኽንያት ክሳተፍ 

ዘይጥዓሞ ኣባል፡ እቲ ካልእ ኣብ ኤሮጳ ዝርከብ ኣባል መሪሕነት ይኹን ተራ ኣባል ብዘይቅድመ 

ኩነት ክሳተፍ ይግባእ። ክህብ፣ ክቅበል ሙለእ ቅሩብነት ክህልዎ ይግባእ። ኣብ ኣመርካ ካብ 

ዝርከቡ ኣባሊት መሪሕነትን መሰረታትን ዝጠዓሞ እንተ ተሳቲፉ’ውን ማሕረ (ጸበቀ)። ብፍሊይ  

ዝተፈሇየ ርኢቶ ኣሎኒ፣ ወይ ኣብ ኣካይዲ መሪሕነት ዘይዕግበት ኣሎኒ ዝብል ካኣ’ሞ ቅድሚ ዝኣገረ 

ኣብ’ዚ መኣዱ ሰሚናር ክርከብ ይግባእ። ናቱ ተሳትፎን ምይይጥን ሓሳባትን ንሕድ ሕድ 

ሕድገታት ጥጡሕ ዕድል ዝኸፍትን፡ ነቲ ናይ ሰሚናር መድረኽ ዱሞክራሲ ዝያዲ ዘጎልብትን’ዩ።  

ኣብ ፖሉሲታት ውድብ፣ ወይ ኣብ ኣሰራርሓ መሪሕነት ዕግበት ዘይብለ ኮሎ ጌና ቅድመ ክነት 

ብምቅራብ፡ ወይ ኣብ’ዚ ሰሚናር’ዚ ርኢቶይ ኣይክስዕርን ዝብል ፊተ ፍርዱ ብምሃብ፣ ወይ’ውን 

ንተሳተፍቲ ሰሚናር ብዝተወሰነ ማሕበራዊ ጉጅሇ ብምፍራጅ፡ ካብ’ቲ ጉቡእ ተሳትፎኦኡ ነፍሱ 

ብፍሊጥ ዘግልል ባእታ፣ ወይ ጉጅሇ፡ ኣብ መጻኢ ንርኢቶኡን ውድብን ብኣወንታ ዘገልግል ኣገባብ 

ኣይኮነን። ምኽንያቱ ብናቱ ቅድመ ኩነት ኣቢለ ኮሎ ጌና ውጽኢት ሰሚናር ክውስን ዝሕልን 

ስሇዝኾነ።   

ንሕና፡ ከም’ቶም ኩሎም ሃገራዊ ሓይልታት ኣብ ፍለይ ወድዓውን፡ ኣብ ዘይሓድነታውን ዓሚቕ 

ብኩራት ግዯ መሪሕነታዊ ሙሁራትን ጭቡጥ ኩውንነት እንቃሇስ ዘሎና መሪሕነትን መሰረታትን 

ከም ምዃንና መጠን፡ እቲ በብጊዜኡ ዝገጥመና ወድዓዊ ሓያል ብድሆታት ንጎኒ ገዱፍና፡ ብዙሕ 

በዓል ቤታዊ ጌጋታትን ጉድሇታትን ከም ዘሎና ንኣምን። ነዚ ካኣ ካብ ህዝቢ እናተኸወልና 
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ብመልክዕ ሕመታ ብሕብእ ሕብእትሇይ ሕሹኽ እንብሇለ ዘይኮነስ፡ ብጋህዱ ብዓውታ እንኣምነለ 

ግለጽ ሓቂ’ዩ። ብስንኪ ተዯጋጋሚ ዘይምኽኑይ ምጭርራምን፡ ተዯጋጋሚ መስዋእቲ መራሕትን 

ብዙሕ መሪሕነታዊ ዓቕሚታት ከም ዝኸሰርና’ውን እንኣምን ኢና። ከም’ቲ ብዝከኣልናዮ እንገዯል 

ዘሎና፡ ጌጋታትና ብእንኽእሎ ዝሓሸ ኮይኑ ብዝተረኣየና ኣገባብ እንእርምን፡ ብእንረኽቦ ዕድሊት 

ቃልሲ ሕጽረታትና እንስተኻኸልን ሙቅለሊት ተጋዯልቲ ኢና። ኣብ ቅድመና ብርሃን ዓውት 

ዝረኣየናን፡ ብተስፋ ቐብጻውነት መንገዱ ቃልሲ ዘይጽልምተናን ተስፉዋት ተቃሇስቲ’ውን ኢና። 

ናይ ሕድሕድናን፡ ናይ ካልኦት ዝሓልዩልና መሓዙት ተቓሇስቲ ሃገራውያን ሓይልታት ልዙብ 

ነቕፈታታትን ወቀሳታትን ከም ጉዕዞ ተሞኮሮ ቃልሲና ዝእርምን፡ ኣንፈት ቃልሲና ዘመዓራርይን፡ 

ሃናጺ ኣበርኩቶ ጌርና ኢና እንወስዶ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ኣብ ውድብና ዝረኣዩ ጉድሇታትን  

ጌጋታትን ንምዕራይ ሓቀኛ ድልየት ዘሎኩም ሃገራውያን መሓዙት ሓይልታት፡ ርኢቶታትኩምም 

ናብ ኣቦመንበር ማእከሊይ ባይቶ፣ ወይ ኣቦመንበር ፈጻሚ ኣካል ክትልእኹ ንሊቦ። ርኢቶታትኩም 

ንረብሓ ተዓዋትነት ቃልሲ ህዝቢና ክሳብ ዝኾነ ምስ ጭቡጥ ውድባዊ ዓቕሚታትና ኣብ ግምት 

ከም እንእትዎ ንገልጸኩም።  

ከምኡ’ውን ውድብና ሓዱሽ ፖሉሲ ክነድፍ ክዯሉ እንከሎ፡ መድረኽ ሰሚናር ስሇምንታይ የዲለ? 

እዚ ከም ዘረባ ምናልባት ሓዱሽ ክመስል ይኽእል ይከውን። ሓዱሽ ፖሉሲ ኣባሊት ክሳብ 

ዝሇማመደዎ ሓፍ ሇጠቕ ዘዓይነቱ ተቀባልነት’ዩ ዝህልዎ። ከምኡ ክኸውን ባህሪያዊ’ዩ። ውድብና 

ንኩለ ኣባሊት መሪሕነትን መሰረታትን በብዘሎዉዎ ከባቢ ዙርያ መሇሽ ምይይጣት ዘሳልጥ 

ጥጡሕ ኣሉያታት ስሇዘይብለ፡ ናይ ኣረዲድኣ ሓሊፍ ዘሊፍ ኩውንነት ይፈጥር’ዩ። ብስንክኡ ድማ 

ኣብ ውሽጢ ውድብ ዘየድሇይቲ ስምዕታት ክቀልቀለ ይኾኑ። ከምዚ ዝኣመሰሇ ጉጉይ ስምዕታት 

ዝፍውስን፡ ካልእ ዘይተገመተ ሓዯጋታት ዝገትእን ሓባራዊ ዕግበት ዘዕዝዝን ሰሚናር ኪንካይድ 

ኣገዲስነት ኣሎዎ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ድማ ብዛዕባ ዘተ ንጹር ፖሉሲ ምሕንጻጽን ምትግባርን 

የድልየና ኣሎ። ስሇ’ዚ ነቲ ኣብ ሕለፍ ተሞኩሮታት ምፍንጫሊት ብሕድሕድ ኣዕናዊ ፕሮፓጋንዲዊ 

ምጥቅቓዕን ጸሇመታትን ዝተቋሰሇ መንፈስ ምፍዋስን ብሓዯ ሸነኽ፡ ብሱሙር ጽምዶ መሪሕነትን 

መሰረታትን ናብ ጎዯና ተዓዋቲ ዘተ ብሓባር ምምራሽን ካኣ በቲ ካልእ ሸነኽ፡ ግድን’ዩ። ኤርትራዊ 

ሃገራዊ ባይቶን ካብኡ ወጻኢ ዝርከቡ ሃገራዊ ሓይልታትን ዝሓቚፍ ሰፊሕ ጠርናፊ ስሙር ሃገራዊ 

ጽሊል ንምምስራት ብሙለእ ሓይልና ኪንቃሇስ ይግባኣና። ብስንኪ ጌጋታትናን ጉጉይ ፖሇቲካዊ 

ሒሳባትናን ዘርጠብጠብ ኢለ ዝተርፍ ሓዯ ሃገራዊ ተጋዲልይ ሓይሉ እንከይተርፈና ኪንጽዒት 

ኣሎና። ስሇዝኾነ ናይ ስቶክሆልም ኣፈናዊ ምርድዲእ ከም ጥዑይ መቕዱም ብምውሳድ ካብኡ ናብ 

ክብ ዝበሇ ዯረጃ ዘተ ምድያብን፡ ምስ ኤርትራዊ ውድብ ሓድነት ንዱሞክራስያዊ ሇውጢን 

ካልኦት ምንቅስቓሳት ይኣክልን ሃገራዊ ሓይልታትን ብሙለእ ርእሰ ምትእምማን ኣብ መስርሕ 

ዘተ ምኽታት እዋናዊ ጠሇብና’ዩ። ስሇ’ዚ እዚ ኣተሓሳስባ’ዚ፡ ብውድብ ሇኸ ዯረጃ ናይ ኣረኣእያ 

ሓድነት ንምህናጽ ሰፊሕ ዓውዯ ምይይጥ ሰሚናር ምኽፋት ኣድሊይነት ኣሎዎ። ናይ ሎም ዘበን 

ሰፊሕ መኣዱ ምይይጥ ሰሚናር፡ ንገድሊዊ ጉዕዞ ቃልሲ ውድብና ተወሳኺ ዯፋኢ ረቛሒ’ዩ።  

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ  

14 ሕዲር 2019  

 

 

  

 


