
1 
 

 

ፖለቲካዊ ውድባት ናብ ህዝቢ ይቕረባ፡ ህዝቢ ይንቃሕ ይወደብ፡- 

ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ኣተሃላልዋና ዘሻቕል ‘ምበር ዘዛኒ ኣይኮነን። እቲ  ሻቕሎት ድማ ሓደ 
ዓይነት ዘይኮነ ኩለ-መዳያዊ’ዩ። ፖለቲካዊ ቅሳነት የብልናን። ምዕሩይን ፍትሓውን ቁጠባዊ ተጠቃምነት 
ኣየረጋገጽናን። ኣወንታዊ ታሪኽናን ባህልናን ኣይዓቀብናን። ሃገራዊ ጸጥታና ኣየውሓስናን። ጽቡቕ ናይ 
ወጻኢ ዝምድና ኣይፈጠርናን። ኣብ ኩሉ ክንህሉ ካብ ኩሉ ድማ ክንጥቀም ነይሩና። ግን ኣብ ኩሉ የለናን 
ብኹሉ ድማ ጥቑዓት ኮይና ኣለና። ጠንቂ ናይ’ዚ ኩሉ ሻቕሎትን ተነጽሎን  ከኣ ግዳማዊ ጸቕጥን ወራርን 
ኣይኮነን። ዘቤታዊ ህግደፋዊ መግዛእቲ’ዩ። 

 ካብ ዘቤታዊ ህግደፋዊ ናይ ጥፍኣት ጉጅለ ሓራ ንምውጻእ፡ ገዚፍ ገንዘባዊ ዓቕሚ ኣይሓትትን። ልዑል 
ኣካዳሚያዊ ትምህርትን ምርምርን’ውን ኣይጠልብን። ታንክን ነፈርትን ክትዓጥቕ ዘገድድ ኣይኮነን። 
ንህግደፍ ንምውጋድ መጀመርያ ዘድልየና ቅኑዕ ልቦና፡ ፍትሓዊ ኮይንካ ምርካብ፡ ነግ ፈረግ ዘይብሉ ንጹር 
ህዝባዊ ዕላማ ምውናን፣ ንተኣምነሉ ዕላማ ኣብ ሸቶኡ ንምብጻሕ ድልዊ ምዃን፣ ኣንጻር ህግደፍ ምስ 
ዝተሰለፉ ናይ ቃልሲ መሓዙት ዘለካ ፍልልይ ኣብ ነጻ መድረኽ ኣቕሪብካ፡ ተኻቲዕካ፡ ዝፍታሕ ፈቲሕካ 
ዘይፍታሕ ናይ ርእይቶ ፍልልይ ብግቡእ ኣመሓዲርካ ብሓባር ንምስራሕ ቅሩብ ምዃን’ዩ። እዚ ሓሳብ’ዩ። ነዚ 
ሓሳብ’ዚ ምስ ወነንካ ዘይነበረ ፍልጠትን  ጉልበትን ከመጽእ’ዩ። ገንዘባውን ዓይነታዊ ደገፍ ክውሕዝ’ዩ።  ኩሉ 
ዓይነት መሳለጥያታት ናይ ለውጢ …ክርከብ’ዩ። 

 ዘቤታዊ ጸላኢና ጉጅለ ህግደፍ ኣይኮነን ንህዝቢ ብሕጊ ይመርሕ ኣለኹ ክብል፡ ንገዛእ ርእሱ ከም ውድብ፡ 
ሕጋዊ’የ  ብሕጊ ድማ ይሰርሕ ይገዝእ ኣለኹ ኢሉ ክከራኸር ዘኽእሎ ሞራል የብሉን። ስለዚ ብሓጋዊ መዕቀኒ 
ስዑር’ዩ። ብናይ ሓሳብ ልዕልና ዝበለጸ ሓሳብ ሒዘ ህዝቢ ኣእሚነ ብሓሳብ ይመርሕ ኣለኹ ክብል ዘኽእሎ ናይ 
ሓሳብ ብልጫ’ውን የብሉን። ህግደፍ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ካብ ዝሓዝዎ ኣማራጺ ሓሳባት፡ ዝበለጸ 
ንምሕደራ ህዝቢ ዝጠቅም ርእይቶ የብሉን። ኣብ ነጻን ግሉጽን መድረኽ ቀሪቡ ንርእይቶ ደለይቲ 
ደሞክራስያዊ ለውጢ ክብድህ ክስዕር ዝኽእል ኣማራጺ ሓሳባት ከቕርብ ዘኽእሎ ትሕዝቶን ሞራልን የብሉን። 
ዘቤታዊ ናይ ጥፍኣት ጉጅለ ህግደፍ ብዘይጥርጥር ንህዝቢ ብሓጺር ይኹን ብነዊሕ ዝጠቅም፡ ካብ ቤላ ቤሎ 
ዝረሓቐ ሚዛን ዘለዎ ፖሊስን ስትራተጂን ኣይነበሮን የብሉን ድማ። 

 ኣብ ምሉእ ናይ ገድሊ ጉዕዞኡ’ውን ኣደናጊሩን ኣፈራሪሑን ‘ምበር፡ ኣብ ነጻን ደሞራስያውን መድረኻት፡ ካብ 
ህዝቢ ንዝመንጩ ኮነ፡ ካብ ውድባት ንዝቐርብ ዝተፈልየ ርእይቶ ሓሳብ ብሓሳብ ኣእሚኑ ስዒሩ ዝወጽኣሉ 
ጭቡጥ መረዳእታ የለን። ጭቡጥ ተመክሮኡ ዝምስክሮ ንሓይሊ ሓሳብ፡ ብስነ-መጎት ሓይሊ ምቕታል ( 
ምቕንጻል)’ዩ። ስለዚ ዘቤታዊ ጸላኢና ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ብሓይሊ ሓሳብ ምሉእ ንምሉእ 
ተሳዒሩ’ዩ። ኢዱ ከይህብ ከም መከላኸሊ ዝጥቀመሉ፡ ብወግዒ ታህዲድ ዝተሓወሶ ሓሶት፡ ብስውር ድማ ከም 
ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ብዝጥቀመሉ ቤላ ቤሎ (03) ኣቢሉ ዝነዝሖ፡ ኣብ ልዕሊ ናይ ጎረቤት ህዝቢ ኣብ ተራ 
ጽልኢ ዝተመሰረተ ጎስጓስ፡ ናይ መን ከማና ዝተዛበዐ ባዶ ጃህራ፡ ከምኡ’ውን ናይ ከፋፊልካ ግዛእ ድሑር 
ስምዒታትን  ዘይትግበር ኣጉል መብጸዓን’ዩ።  

ኣብ ፖለቲካ፡ ኣድላይነት መሳርያ ወይ ወተሃደር መሳርሒ ናይ ፖለቲካ ‘ምበር ገዛእ ርእሱ ዕላማ ኣይኮነን። 
ብሓይሊ ሓሳብ ዘይምራሕ ስነ-መጎት ሓይሊ ከኣ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምንቁልቋልን ኣብ መወዳእታኡ ከኣ 
ዝለከመ ለኪሙ ምጥፍኣ እንተዘይኮይኑ፡ ህላወኡ ኣውሒሱ መሰረታዊ ህዝባዊ ጠለባት ክምልስ ኣይኽእልን። 
ተልእኾኡ’ውን ኣይኮነን። ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ስነ-መጎት ሓይሊ ተመስሪቱ ዝገዝእ ዝነበረ 
ስርዓት ደግር ከመይ ከም ዝጠፍአ፡ ገና መሪር በሰላኡ ዘይሓወየ ብቐረባ ንዝክሮ’ዩ። ህዝቢ ኣፍሪሑን 
ከፋፊሉን ዝገዝእ ዘሎ ህግደፍ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ድማ ብተግባር ንሪኦ ዘለና’ዩ።  
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ህግደፍ ህዝባዊ ባህሪ ዘይብሉ፡ ብልኡላውነት ዘይገድስ እናሃለወ፡ ግን ንስምዒት ግሩሃት መዝሚዙ፡ ህዝባውን 
ሃገራውን ሓልዮት ዘለዎ ዝመስል፡ ብተግባር ዘይትርጎም ዝተዛባዐ ወረ እናነዝሐ፡ ፊት ንፊት ኣይፋልካን 
ንዝብልዎ እናሳቐየን እናቐተለን ክሳብ’ዚ ተጓዒዙ’ዩ። ሕጂ ግን ዘደናግረሉ ሜላታት፡ ህዝቢ ካብ ዕለታዊ 
ተመክሮኡ ብዝረኸቦ ትምህርቲ እናተጸንቀቐ’ዩ። ደቂ ሓደ ኣውራጃ ምስ ደቂ ካልእ ኣውረጃ፣ ደቂ ሓደ ብሄር 
ምስ ደቂ ካልእ ብሄር፣ ኣመንቲ ሓደ ሃይማኖት ምስ ኣመንቲ ካልእ ሃይማኖት ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ናይ 
ከፋፊልካ ግዛእ ሜላ፣ ከምኡ’ውን ኣብ መንጎ ነጻነት ዘምጸአ ተጋዳላይን ብግዱድ ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት 
ኣቢሉ ኣብ መሳርዕ ሰራዊቱ ዝኣተወን መንእሰይን ፈጢርዎ ዝጸንሐ ናይ ተሓላሎን ምጥርጣርን ዕርዲ 
ብንቕሓት እናፈሸለ’ዩ። ዝተኣማመነሎም ዝነበረ ብዝተፈላለየ ኣስማት ዘጣየሶም እኩባት ሰብ ብረት፡ ኣብ 
ባርነት ይነብሩ ከም ዘለው  ኣካል ኣምሳል ውጹዕ ሓፋሽ ህዝቢ ምዃኖም ከም ዝተረድኡ ብዙሕ ምልክታት 
ይረአ ኣሎ።  

ስለዚ ዘቤታዊ ጸላኢና ጉጅለ ህግደፍ ሎሚ ካብ ኩሉን ብኹሉን ኤርትራዊ ኣተሓሳስባታት ዝንጸለሉ፡ ማይ 
ቤቱ እናጸበበ መጺኡ ብዋጋ ህዝብን ሃገር ብዝገብሮ ስውር ስምምዓት ምሉእ ንምሉእ ኣብ ማእገር 
ግዳማውያን ሓይልታት ዝተሓንገረሉ ወቕቲ ስለ ዝርከብ፡ ፖለቲካዊ ውድባት ብሓፈሻ፡ መሪሕነታዊ ኣካላት  
ከኣ ብፍላይ፡ ሓሳቦም ሒዞም ኣብ ህዝቢ ክቐርቡ ኣለዎም። ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ህዝቢ ካብ ምብትታን 
ምድሓንን ዘይምድሓንን ተሃዋሲ መድረኽ፡ ተልእኾ ፖለቲካን ፖለቲከኛታትን እቲ ጠንቂ ካብ ዝሓዞ ናይ 
ጥፍኣት መንገዲ፡ ዝሓሸን ኣንፈተ ዓወትን ዝሕብርን ንጹር መርገጽ ሒዞም፡ ኣብ ዙርያቲ ቅኑዕ ዕላማ ዝሰለፉ 
ሰባት ምፍራይ’ዩ። ሰባት ከተፍሪ ድማ ንዕላማ እሙን ውፉይ ምዃን የድሊ። እምነትካ ወይ ፖለቲካዊ 
ኣረኣእያኻ ካብ መሪሕነትን ናይ ቀረባ ካድራትን ብተግባር ናብ’ቲ በዓል ቤት ዝኾነ ሓፋሽ ምውራድ፡ ምስኡ 
ቀጻልነት ብዘለዎ ስሩዕ መደባት ምልዛብ የድሊ።  

ቃልሲ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ክብገስ ዘገደደ ህግደፍ’ዩ፡፡ ናይ’ቲ ቃልሲ በዓልቤትን ተረባሕን ድማ ሰፊሕ 
ሓፋሽ ህዝቢ ብምዃኑ፡ ናይ ግድን ውድብን ርእይቶ ውድብን ኣብ ህዝቢ ክቐርብ ኣለዎ። ኣብ ዙርያ 
መሪሕነት ተሓጺሩ ናተይ ቅኑዕ ናተይ’ባ ምስክር ዘይብሉ ምጉት፡ ዳኛ ዘይብሉ መጋባእያ ኮይኑ ስለ ዝተርፍ 
ፖለቲካዊ ውድባት ዝሓዛ ሒዘን ኣብ ህዝቢ ክቐርባ ኣለወን። እቲ ምስ ምሉእ ዓቕሙ መሰሉ ዝርገጽ ጥሪቱ 
ዝራሰ ዘሎ ዘይተወደበ ህዝቢ ድማ፡ ህግደፋውያን ተወዲቦም ይረግጽዎ ይማጽይዎ ከም ዘለው ተገንዚቡ፡ 
ብዘይተወደባ ኣገባብ ከድምዕ ከምዘይትኽእል ተረዲኡ፡ እተን ውድባት ናቱ ምዃነን ፈሊጡ ክቐርበን ዝሕሾ 
ፕሮግራም ክመርጽ፡ ንዝደለዮ ደጊፉ ንቕድሚት ክደፍእ ግቡኡ ምዃኑ ተረዲኡ ክዋሳእ ኣለዎ። እቲ ወጽዓ 
ሃገር ከደን ክሳብ ዝኾነ መፍትሒኡ’ውን ናይ ኩሉ  ውጹዕ ተሳትፎ’ዩ ዝሓትት። ስለዚ ዕድመ ዘቤታዊ ጸላኢ 
ጠቕሊሉ ክቕህም ፖለቲካዊ ውድባት ብተግባር ናብ ህዝቢ ይቕረባ፡ ህዝቢ ድማ “ዘይተርፈካ ጋሻ ደጋጊምካ 
ሰዓሞ” ከምዝተባህለ  ናተይ ኢሉ ብቐረባ ክከታተል ፈታውን ጸላእን ብግቡእ ከለሊ ክነቅሕ ክውደብ ኣለዎን 
ይግባእን። 
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