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 ከም ተመክሮ ውልቀ ምልኪ፡ ቋንቋ ሓይሊ’ምበር ቋንቋ ሰላም ኣይሰምዕን።  

ሃገራት ቅዋም ዝህልወን ሃገራዊ ባይቶ ዝህልወን ደሞክራስያዊ መንገዲ ዝኽተላ፡ ዜጋታተን ካብ ባርነት 
ጭቆናን ድሕረትን  መታን ሓራ ክወጽኡ’ዩ። መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰሎም ተኸቢሩ ብነጻነት መታን 
ክነብሩ’ዩ። ይኹን ግን፡ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተመሊኹ ብጎደና ምዕባለ ክምርሽ፡ ጸጥታዊ ርግኣት ሕብረተ-
ሰብ ውሑስ ክኸውን፡  ሃገራዊ ቅዋም ሃገራዊ ባይቶ ደሞክራስያዊ ምሕደራ …ወዘተ ወሳኒ ወይ ቁልፊ ጉዳይ 
ምዃኑ ልክዕ ዝኾነ ኣገንዝቦ ዘለና ኣይንመስልን። ብኣንጻሩ ኢንታ ነውጸኣሉ ንስንብድ ንፈርሕ ከኣ።  
ተረደኦና ከምኡ ክኸውን ግን ኣይምተገበአን። 

ምኽንያቱ ሃገራዊ ባይቶ ማለት መጋባእያ ወከልቲ ህዝቢ ማለት’ዩ። ብህዝቢ ተመሪጾም ጠለባት ህዝቢ 
ዝሰምዑ ጸገሙ ድማ  ዝፈትሑ ዘሰላስሉ ንሕቶን ርእይቶን ናብ በዓል ሓደራኦም ወካሊኦም ዝኾነ ዝምልሱ 
ሓላፍነት ዝተዋህቦ ዜጋታት ዝዋስእሉ ዝዓበየ ስልጣን ዘለዎ መድረኽ’ዩ። ባይቶኣዊ ሓላፍነት ብሓቂ ረዚን’ዩ። 
ኣብ መብዛሕቲአን ሃገራት ከም እንዕዘቦ ብርክት ዝበሉ ካብ ኣባላት ባይቶ ካብ’ቲ ካልእ ፍልይ ዝበለ ሞያ 
ዘለዎም/ዘለወን ምዃኑ’ዩ። ስለምንታይ’ሲ ኣባል ሃገራዊ ባይቶ ዝኸውን ሰብ ህዝቢ እንታይ ይደሊ ኣሎ 
ዝፈልጥ፡ እንታይ ይበሃሎ ኣሎ፡ እንታይ ድማ ከመሓላልፍ ኣለዎ ብግቡእ ክከታተል ከረድእ ዝኽእል፡ 
ትርጉም ውክልና ህዝብን እታ ሃገር ትምረሓሉ ሕግን ዝተገንዘበ ምዃኑ እምነት ዝተነብረሉ ሰብ ክኸውን 
ኣለዎ። 

ምኽንያቱ መሰረታዊ ሓላፍነት ሓደ ኣባል ሃገራዊ ባይቶ ተልእኾኡ ዝወጽኡ ሕግታት ንረብሓን መሰልን 
ዜጋታት ዝዳፍኡ ዝዕፍኑ፡ ኣብ ዘይተደላዪ ጽልእን ኲናትን ዘእትው፡ ዘይፍትሓዊ ግብርን ቀረጽን ዝጽዕኑ 
ዓንቀጻት ከይኮኑ ምሕላው። እቲ ሕጊ ክወጽእ እንከሎ ነጻ ኮይኑ ምክትታል ምክርኻር ንርእይቶኡ ብልሳኑን 
ብኢዱን ምንጽብራቕ ንህዝቢ ዘየርብሕ ብድምጺ ብዙሓት ኣብ ዝሓልፈሉ ከኣ ሕጋዊ ኣገባብ ተኸቲሉ 
ንህዝቢ ምሕባር’ዩ።  

ባይቶኣዊ ስራሓት ተመክሮኣዊ ስለ ዝኾነ ኩሎም’ቶም ብህዝቢ ተቐባልነት ክረኽቡ ዘይከኣሉ ቀንዲ 
ዓንቀጻነትን ንኡሳን ዓንቀጻትን  ናይ ምስራዞም ናይ ምምሕያሾም ናብ ዳግመይ ክትዕን ድምጽን ናይ 
ምውራዶም ሓላፍነቱ’ዩ።  ካልእ ንዓይ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረኣየኒ፡ እቲ ልዕልና ሕጊ ዝብል ኣምር’ዩ። ሓደ 
ሕብረተ-ሰብ ንዕለታዊ ንጥፈታቱ ጥራሕ ዘይኮነ ንዕለታዊ ዝምድናታቱ ዝሰርዑ መምርሒታት ኣለውዎ’ዮም። 
ሃገር ማለት ናይ ውሑዳትን ሓያላትን ኮይና ከይትተርፍ ነብስ ወከፍን ከከም ኣረኣእያና ኣቃውማናን 
ብጥንቀቔ ክንፈልጦም ከነኽብሮምን ክንምእዘዘሎምን ግዴታ ኣለና’ዩ። ዓመጽ ንምውጋድ ተባሂሉ መሰል 
ዜጋታት ክድፈር የብሉን። ኣካል ሰብ ክጎድል ኣይግባእን። ዓመጽ ንምውጋድ ሕጊ ንምኽባር ብዝብል 
ጉልባብ ወግሐ ጸብሐ ንሰምዖ ዘለና ክብረት ልዕልና ሕጊ ዘረጋግጽ ዘይኮነ፡ ክብረ ዝና ውልቀ ሰባት ዝዕቅብ’ዩ። 

ክብረት ልዕና ሕጊ ዘይዝለል ወይ ዘይጉሰ ሓቂ ኮይኑ ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ኩልና ከነኽብሮ ዘለና ማሕበራዊ 
ዓንዲ ምዃኑ ናይ’ዚ ዓውዲ’ዚ መማህራን የረድኡ። ዝኽበር ሕጊ ክንብል እንከለና ግን ህዝቢ ክረቅቕ እንከሎ 
ብቐጥታ ተሳቲፉ ዝተኻተዓሉ፡ ኣብ ምጽዳቑ ከኣ ባዕሉን ብወከሉ ኣቢሉን ሕገይ ሕግና’ዩ ኢሉ ዓጊቡ ዘጸደቖ 
ሕጊ ማለትና’ዩ። ስለምንታይ’ሲ በዓል ህግደፍ’ውን ሕጊ ኣለና ሕጊ ይከበር ክብሉ ንሰምዕ ስለ ዘለና። ማእከላይ 
መልእኽቲ ናይ ክብረት ልዕልና ሕጊ ንታሕተዎን ንላዓለዎትን ኢሉ ዝፈሊ ኣይኮነን። ንናይ ኩሉ መሰል 
ይጣበቕ። ጥሕሰት ንዝፈጸመ ኩሉ ድማ ዝቆጻጸር ዋጋኡ ዝህብ’ዩ።  

ኤርትራ ሃገርና ብመንጽር’ዚ ክብረት ልዕልና ሕጊ ከመይ ትመሓደር ኣላ እንተተባሂሉ፡ ዝርከብ መልሲ፡ 
ኤርትራ ብውልቀ ሰብ ‘ምበር ብሕጊ ትመሓደር የላን ዝብል’ዩ። እዚ ልዕል ኢለ ዝገለጽክዎ ሃገራዊ ቅዋም፣ 
ሃገራዊ ባይቶ፣ ፍርዳዊ ኣካል ..ወዘተ ዝበሃል ሃገራት ዝምረሓሉ ክንሱ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ሽታ ማይ ኮይንዎ 



2 
 

ተሓሪምዎ’ዩ ዘሎ።  ህግደፍ ኣነየ ሕግኹም ኣነየ ድምጽኹም ይብለና ኣሎ። ደሞክራሲ ዝበሃል የለን። ድምጺ 
ምስማዕ ኣየድሊ። ናይ ምርጫ ካርድ ኣብ ናይ ምርጫ ሳንዱቕ ምእታው ኣየድልየኩም። ይረሓሰና ኩነና 
ምርሓና ምባል ኣየድሊ ኩሉ ነዓይ ግደፍዎ ዝበልክኹም ትሰምዑ ዝኣዘዝክኹም ድማ ትገብሩ ኢና ንበሃል 
ዘለና።  

ህዝቢ ክንስና ሰብኣዊ ክብርና ተደፊሩ። ፖለቲካዊ ስልጣና ተመዚዑ  ከምዘየለና ተቖጺርና። ኣብ ኤርትራ 
ዘሎ ውልቀ መላኺ’ኮ ሕሉፍ’ዩ። ሕጊ ይሃልወና ክንብል እንከለና ሕራይ ግዜ ሃቡኒ ተጸበዩኒ ዘይኮነ ኣበይ 
ከይትበጽሑ ዓይነት ዕጭ ሓንፈፍኩ ኮይኑ መልሱ። ሓንሳብ ዘይኮነ ብተደጋጋሚ። ንሕና ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 28 
ዓመት ብህዝባዊ ሕጊ ዘይኮነስ ብወተሃደራዊ ሕጊ ብሕጊ ሳዋ ኢና ክንምራሕ ጸኒሕናን ንምራሕ ዘለናን።  

እዚ ኣብ ልዕለና ተጻዒኑ ዘሎ ናይ ዓፈና ምሕደራ ብናይ ዘመና ፖለቲካዊ ምሕደራ ክምዘን እንከሎ ንሰማዒ 
ዘደንጹ’ዩ። ንምእማኑ ዘጸግም’ዩ። ኣንታ እዚ ኩሉ ቃልሲ ኣካይድኩም ኣብ ከምዚ ክትወድቁ? ከም’ዚ ዓይነት 
ምሕደራ’ኮ ዘመን ዝሰገሮ’ዩ። ሎሚ’ኮ ከምዚ ዓይነት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ናይ ታሪኽ ሞያ፡ ኣብ ባይቶታት 
ከኣ ብተረኽቲ ሓበርቲ ዛንታ ትሰሞ’ዩ። እንታይ ወሪድኩም ንበሃለሉ ዘለና’ዩ።። መንግስታት ምስ ህዝቦም 
ይላዘቡ። ብመሰረት ሃገራዊ ቅዋሞም ናይ ምረጹኒ ጎስጓስ የካይዱ ድምጺ ዝረኸቡ ኣብ ስልጣን ዝድይብሉ 
ዘይረኸቡ ስዕረቶም ተቐቢሎም ሕጊ ኣኽቢሮም ነቲ ዝተመረጸ ኣፍልጦ ሂቦም ንቐጻሊ ምርጫ ምድላዋት 
ዝገብርሉ ምዕቡል ዘመን’ዩ። ናትና ግን ኣይ ሕጊ ኣይመራሒ ኩሉ ዘይብልና ባዶ ተሪፍና ንርከብ ህዝቢ 
ኢና። ብግበር ኣይትግበር ብራዕዲ ኢና ንግዛእ ዘለና። 

ንህግደፍ ድምጺ ህዝቢ ምስማዕ ንሕጊ ምምእዛዝ ስራሕ ምስኣን’ዩ። ከም’ዚ ዓይነት ምሕደራ ኣብ ኣፍሪቃ 
ኣይተራእየ ኣብ ኤስያ ኣይተራእየ። ፍሉይ’ዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበሩ መለኽቲ ስርዓታት ዘመኒ ፍጹም ጨካን 
መላኺ’ዩ።  

 ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ ሓደ እዋን ምስ ሓንቲ ኬኒያዊት ጋዜጠኛ ዝገበሮ ሓጺር ቃለ መጠይቕ ብምዝኽኻር 
ጽሑፈይ ግድምድም። 

ሕቶ፡ ስለምንታይ’ዩ ኣብ ኤርትራ ህዝባዊ ምርጫ ዘይካየድ? 

መልሲ፡ እንታይ ኣድለየ? ስለምንታይ ከዩ መንግስተይ ክቕየር ዝድለ ዘሎ? 

ሕቶ፡  ስለምንታይ ንህዝቢ ኤርትራ ኣማራጺታት ዘይወሃቦ? 

መልሲ፡ እንታይ ኣድለየ እኮየ ዝብለኪ ዘለኹ? 

ሕቶ፡ እሞ ኣብ ኤርትራ ደኣ ደሞክራስያዊ መሰል ብኸመይ ክረጋግጽ ይኽእል ትብል? 

መልሲ፡ ዋእ! ደሞክራሲ እንታይ ኣድለየ? ዘይተድልዩስ ንስኻን ዝኸማኻን ኢኹም 

ኣስተር ፍጹም ብርሃን 12-06-2019 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 14-06-2019  


