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መሰረታዊ ፖለቲካዊ ባህሪ ጉጅለ ህግደፍ ኣሸባሪ’ዩ። 

 መሰረታዊ ፖለቲካዊ ባህሪ ብክልተ መልክዕ ዝግለጽ’ዩ። እቲ ሓደ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ባህሪ ክኸውን 
እንከሎ፡ እቲ ካልኣይ ከኣ፡ ጸረ-ህዝቢ ጸረ-ደሞክራሲ ፖለቲካዊ ባህሪ’ዩ። ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ተፈጥሮ፡  
ንብዙሓትን ውጹዓትን ዝውክል ሓቋፊ ርእይቶ ስለ ዝኾነ ኣወንታዊ’ዩ። ጸረ-ህዝቢ ጸረ-ደሞክራስያዊ ደርባዊ ፖለቲካዊ 
ባህሪ ድማ፡ ናይ ውሑዳት ኣረኣእያ መሰልን ረብሓን ዝውክል ብምዃኑ ኣሉታዊ’ዩ።  

ክልቲኦም ግን ብመስርሕ ዝወነኑ ‘ምበር፡ ምስ ደቂ-ሰባት ዝውለዱ ኣይኮኑን። ወይ ፊን ኣብ ዘበለካ ኣነ ከም’ዚ ክኸውን’የ 
ዝደሊ ኢልካ ትውንኖም ኣይኮኑን። መሰረታዊ መንቀሊ ናይ’ቲ ባህሪ፡ ከመይ ንመሓደር፣ ከመይ ነፍሪ፣ ከመይ 
ንከፋፈል፣ ከመይ ሓቢርናን ተኸባቢርናን ንንበር  ካብ ዝብል ምርጫ ዝብገስ ስለ ዝኾነ፡ ክልተ ጫፋት ሒዙ ዝጎዓዝ፡ 
ኣብ መወዳእታ ከኣ እቲ ሓደ መንገዲ ህዝባዊ ሰላም ህዝባዊ ልምዓት፡ እቲ ካልእ ከኣ መንገዲ ኲናትን ጥፋኣትን ምዃኑ 
ዝገሃደሉ’ዩ። 

  እቲ ባህሪ ሓንሳብ ምስተወነን ፈጺሙ ኣይቅየርን ማለት ድማ ኣይኮነን። ሳሕቲ  ብኣጋ ከይሳዕረረ እቲ ሓደ ናብ’ቲ 
ካልእ ክግልበጥ ወይ ክምለስ ይረአ’ዩ።  ንጹር ንምግባር  ህዝባዊ ባህሪ ዝነበሮም ሰባት ኣብ ጸረ-ህዝቢ ደምበ ክስለፉ፣ 
ጸረ-ህዝቢ ኣረኣእያ ዝነበሮም ድማ ብዝገርም ኩነታት ተለዊጦም ኣብ ደምበ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ባህሪ ክስለፉ 
ይረኣዩ’ዮም። ስለዚ ኣወንታዊ ኮነ ኣሉታዊ ፖለቲካዊ ባህሪ፡ ሓንሳብ  ምስ ሓዝካዮ  ፈጺሙ ኣይመሓይሽን ኣይልወጥን 
ማለት ኣይኮነን። ድሌትን ነገራት ናይ ምግንዛብ ፖለቲካዊ ብስለትን እንተሃልዩ፡ መሊኡ ከይደበለ  ክመሓየሽ ኢሉ’ውን 
ክልወጥ ይከኣል’ዩ። ብዙሓት  ዘይደሞክራስያዊ  ባህሪ ዝነበሮም ሰባት ንግጉይ ባህሪኦም ኣንቢቦም ወይ ነቒፎም 
ብሓሳብን ብተግባርን ህዝባዊ ባህሪ ለቢሶም ክኸዱ ተራእዮም’ዮም።  

 ናይ ባህሪ ለውጢ ምግባር ክበሃል እንከሎ ግን፡ ካብ ኣወንታዊ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ባህሪ ናብ ኣሉታዊ ጸረ-
ህዝቢ ፖለቲካዊ ባህሪ ምልዋጥ ዘይኮነ፡ ካብ ኣሉታዊ ኣዕናዊ በሓቲ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ደርባዊ ፖለቲካዊ 
ተፈጥሮ ናብ’ቲ ንብዙሓትን ውጹዓትን ዝሓቁፍ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ደምበ ብሓሳብን ብተግባርን ክትግዕዝ እንከለኻ 
ምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ’ዩ።  

ምኽንያቱ ከም’ቲ ኣብ ምዕባለ ሕብረተ-ሰብ ካብ ፊልመ-ዴስነት ናብ ስርዓተ ባርያ፡ ካብ ስርዓተ ባርያ ናብ መስፍንነት 
….ወዘተ ዝግበር ምስግጋር ጽገናዊ ‘ምበር፡ መሰረታዊ ዓይነታዊ ለውጢ ኣይኮነን ዝበሃል፡ ንትምክሕታዊ ኣረኣእያ 
ብትምክሕታዊ ኣረኣእያ ንምቕያር፡ ጸቢብ ኣረኣእያ ብጸቢብ ኣረኣእያ ንምቕጻል፡ ካብ ደምበ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ 
ባህሪ፡ ናብ ኣሉታዊ ጸረ-ህዝቢ ፖለቲካዊ ባህሪ ዝግበር ለውጢ ወይ ምስግጋር “መለሳ ቆሎ ጥጥቖ”  ስለዝኾነ  ተለዊጡ 
ኢልካ ክግለጽ ኣይከኣልን። 

 ቅኑዕ ዝበሃል ባህሪ ወይ ኣረኣእያ ንብዙሓት ዝጠቅም ዘገልግል ምስ ዝኸውን ጥራሕ’ዩ። ንውሑዳት ህዝባዊ ሕግን 
ስርዓትን ኣኽቢሮም ህይወቶም ክመርሑ ውሕስነት ዝህብ፡ ካብ ኣድልዎ ነጻ ዝኾነ ፖለቲካዊ ደሞክራስያዊ ምሕደራ 
ዝኽተል ምስ ዝኸውን’ዩ። ቅኑዕን ዘይቅኑዕን ደርባዊ ፖለቲካዊ ባህሪ ናይ ሰባት ብሓሳብ ጥራሕ ኣወነታዊ ቅቡልነት 
ክወሃቦ ምልኣት ዘለዎ ኣይኮነን። ካብ ተግባራዊ ስራሓት ጥራሕ ተበጊስካ  ክትድግፎ ብኣወንታ ክትሰፍሮ’ውን ምልኣተ 
ፖለቲካዊ ሚዛን ዘለዎ ኣይከውንን። ሓሳብን ተግባርን ብማዕረ ኣጠዓዒሙ ዝኸይድ ክኸውን ኣለዎ። ቅኑዕ ሓሳብ ወይ 
ኣወንታዊ ፖለቲካዊ ባህሪ፡ ተመክሮኡ ብግቡእ ናይ ምግምጋም ባህሊ ዘለዎ፡ ካብ ጉድለቱ ብዘይ ዝኾነ ስኽፍታን 
ኢንታን ክመሃር፡ ተማሂሩ ክመሓየሽ ድልዊ ኮይኑ ምስ ዝርከብ’ዩ።  

 እሞ በዚ ልዕል ክብል ዝተገልጸ መለክዒታት፡ ደርባዊ ፖለቲካዊ ባህሪ ጉጅለ ህግደፍ ተመሃራይ ተኣራማይ ድዩ? ወይስ 
“እግርን ከበሮን በበይኑ” ከም ዝበሃል ብልሳኑ ካልእ ብተግባሩ ካልእ? ኣንጊሁ ምስ ዝወነኖ ጸረ-ህዝቢ ጸረ-ደሞክራሲ 
ኣረኣእያ ተፈቲሑ፡ ናብ ኣወንታዊ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ናይ ምልጋብ ወይ ምግዓዝ ተስፋ ትገብረሉ 
መንግስታዊ ጉጅለ’ዩ? ርትዓዊ ፖለቲካዊ ሚዛን ገይርካ ምርኣዩ ኣገዳሲ’ዩ። 

 ሓርበኛ ሃገራዊ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ሎሚ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ህግደፍ ከም ፖለቲካዊ ውድብ 
ክጥነስ፡ ተጠኒሱ ክውለድ እንከሎ ኣትሒዙ ቅኑዕ ፖለቲካዊ ባህሪ ኣይነበሮን። ካብ ውልደቱ ክሳብ ሎሚ ዝርከበሉ 
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ኩለንተናዊ ፖለቲካዊ ኣርጋኑ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብኣባልነት ኣብ ጽላሉ ዝተሓቑፍ ዜጋታት ከኣ ብፍላይ 
ኣሳቲፉ፡ ቅሉዕን ነጻን ደሞክራስያዊ ናይ ክትዕ መድረኻት ከፊቱ፡ ባህሪኡን ውሽጣዊ ኣሰራርሓኡን ገምጊሙ መሰረታዊ 
ፖለቲካዊ ምትዕርራይ ዝገበረሉ ታሪኽ ኣይፍለጥን። ስለዚ ከኣ ካብ ሕሉፍ  ብደም ንጹሃት ዝተቖማጠዐ ባህሪኡን 
ተግባሩን ተኣሪሙ ክኸይድ ኣይተራእየን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ተቖጻጺሩ፡ ቁጠባዊ መትንታት 
ሃገር ድማ ብሒቱ ጎደና ፋሽሽትነት ተኸቲሉ’ዩ ዝኸይድ ዘሎ። 

ስለዚ ከኣ ኣብ ሓርበኛዊ ሃገራዊ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ዘይደሞክራስያውን ዘየሳታፍን ጨፍላቒ 
ደርባዊ ፖለቲካዊ ባህሪ፡ ደረጃ ብደረጃ እና ዓሞቐን ስፍሓት እናወሰኸን መጺኡ፡ ኣሸባሪ መንግስታዊ ጉጅለ ኮይንሉ ኣብ 
ዘሎ ግዜ፡ ትማሊ ኣሽባሪ ነይሩ፡ ሎሚ ካብ ኣሸባሪ ባህሪኡን ተግባሩን ተኣሪሙ ኣሎ ኢሎም ዝምስክሩን፡ ናብ መዝገብ 
ግብረ-ሽበራ ዝድግፋ ሃገራት ንምእታው ክንድዚ ነጥቢ ሂብናካ ነይርና፡ ክምእዘዘኩም ከገልግለኩም ድልዊ’የ ስለ ዝበልካ 
ግን፡ ነቲ ምስ ግብረ ሽበራ ዝድጉፉ መንግስታት ብምስራዕ ሂብናካ ዝነበርና ነጥቢ ሰሪዝናልካ ኣለና ዝብል መግለጺ 
ሰሚዕካ ትግረም። 

 ብርግጽ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንግብረ ሽበራ ይድግፍ’ዩ ዝብል ዝነበረ ክሲ፡ ማእከሉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ 
ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ ንዝፍጸም ዝነበረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ መሰረት ዝገበረ ኣይነበረን። ሕጂ ጾርካ 
ኣልዒልናልካ ኣለና ዝብል’ውን ከምኡ ኣብ ኤርትራን ኤርትራውያንን ንዝፍጽሞ ዘሎ ባርባራዊ ሽበራዊ ግፍዒ ዝጎሰየሉ 
ምኽንያት እቲ ዘራኽብ ዘሎ ገመድ እንታይ ከም ዝኾነ፡ ወሳኒ ስማዊ መሪሕነት ህግደፍ ብዋጋ ክብርን ነጻነት ህዝብን 
ሃገርን ንምንታይ ተሓጽዩ ከም ዘሎ ሕርሕራይ ገይሩ’ዩ ዝርደኣና።  መንግስቲ ኤርትራ ትማሊ ሓጥያተኛ ነይሩ፡ ሎሚ 
ጻድቕ ኮይኑ ኣሎ። ትማሊ ኣሽባሪ ነይሩ ሎሚ ህዝባዊ ሕጋዊ ኮይኑ ኣሎ ኢሉ ዝምስክርን ነጥቢ ዝውስኽን ዝስርዝን ዘሎ 
መንግስቲ ኣመሪካ፡ ካብ ናቱ ቀጥታዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያውን ጸጥታውን ረብሓ ጥራሕ ከም ዝብገስ ስለንርዳእ፡ ክሳብ 
ክንድ’ዚ ካብ ዘንቆልቁል ፖለቲካዊ ሚዛኑ ዝዕቅብ መግለጺ እንተዘውጽእ ምሓሾ ነይሩ ካብ ምባል ሓሊፍና ንብሎ ነገር 
ኣይህሉን። 

እንተ’ቶም መንግስቲ ኣመሪካ ኣብ መዝገብ ደገፍቲ ግብረ ሽበራ ዝኾኑ መንግስታት ከስፍረካ ጫፍ በጺሐ ነይረ ሕጂ ግን 
ምሒረካ ኣለኹ ዝዓይነቱ መግለጺ ምውጻኡ ተኸቲሎም፡ ኣይበልናን’ዶ ትማሊ ኣብ ልዕሊ መንግስትና ዝተገብረ ጸቕጢ 
ኩሉ ሓሶት’ዩ ነይሩ። መንግስትና ትማሊ ኮነ ሎሚ ህዝባዊ’ዩ። ደሞክራስያዊ’ዩ። ጸረ-ግብረ ሽበራ ‘ምበር ደጋፊ 
ሽበራውያን ጉጅለታት ኣይነበረን። “በትሪ ሓቂ ትቐጥን ‘ምበር ኣይትስበርን” ከም ዝተባህለ ኣብ ልዕሊ ህዝብን 
መንግስትን ኤርትራ ኣስታት ንርብዒ ዘመን ብውዲት ክግበር ዝጸንሐ ተጽዕኖ ግዜኡ ኣኺሉ። ኩሉ ብጽንዓትና 
ተቃሊዑ ተሳዒሩ እናበሉ ኣብ ፈቖዶ ጎደናታትን መራኸቢ ብዙሓንን ዝነብሑ ዘለው ወገናት ግን፡ ሰብኣዊ ክብርኹም 
ናብ ዕዳጋ ዘውርድኩም፡ ካብ ኣብ ስቓይ ዝርከብ ህዝቢ፡ ንጨፍላቒ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ተምልኹ ናይ ፖለቲካ በሃማት 
ብምዃንኩም፡ ሰብ ምኻንኩም ትግንዘብሉ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ክንብለኩም ንፈቱ። እንተ መሰረታዊ ፖለቲካዊ 
ባህሪ ጉጅለ ህግደፍ ግን፡ መንግስቲ ኣመሪካ ብእምነ ወንጭፍ መስኪሩ ሓራ ዝገብሮ፡ ቀዲሙ ዝሃቦ ነጥቢ ስለ ዝሰረዘሉ 
ጾሩ ዝፈኹሶ፣ ኣምለኽቱ ድማ መንግስትና ትማሊ ኮነ ሎሚ ቅኑዕ ኢሎም ስለ ዝወጨጩ ዝቕይረን ነገር ኣይኮነን።  
ምኽንያቱ’ሲ ዝደበሎ ሽበራዊ መንግስታዊ ጉጅለ’ዩ። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 17-06-2019   

  


