
                                 ነዊሕ ጉዕዞ ናብ ዓውደ ሓድነት    

ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር 

ኩቡራት ተኻታተልት ውይብ-ሳይታት እዚ ሓጋያዊ ኣዋርሕ፣ብጻዕቂ ፖለቲካዊን ህዝባዊ ተቦግሶታት ዝካየደሉ 
ናብ ምድምድማቱ ገጹ ዝቃራረበሉ ዘሎ እዋን፡ቅድመ ገምጋምን ኩነታት-ጉዑዙኡን  ክትዛተየሉ ዝዕድም ኩነት/ 
ሃዋህው ምዃኑ ይርኣየና፡፡ 

ዓበይቲ ተረኽቲ(narrator)ከም ዝብልዎ ጽቡቕ ንኽትሪኦ ሕማቕ ኣብ ቕድሜኻ ምስ ዝህሉ እዩ ይብሉ።  ስለዚ 
ህላውነት ድምበ ፍትሒ፣ንኸተለልዮ ሂወትን ናብራን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቅድሜኻ ኣቐሚጥካ ክኸዉን ይግባእ። 
ኣብ ደምበ ፍትሒ ዝካየድ ዘሎ በቢ-ዓይነቱ ምጥርናፍ፣ ካብኡ ውጽእ ኢልካ ክትዕዞቦ ምስ ትፍትን፣ናበይ 
ዝዓለመ ወይ ጠቕምን ድልየትን ህዝቢ፣ዘማልእ ኣጋባብ/መስርሕ ድዩ ዝብል ሕቶ፡መልሲ ክትረኽበሉ ዘጸግምን፣
ሽቶ ሓድነት ንምብጻሕ ይምልስ-ዶ ?ዝብል ሕቶ ዝይምልስ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ ኣየናይ ዓይነት ሓድነት እናበልካ 
ኣብ ህውተተ ኢኻ ትኣቱ። 

ስለምንታይስ ነቲ ጉዕዞ ዓውደ ሓድነት፡እታ መፍትሕ፣ጌና ዘይተረኽበት ስለ ዝኾነት በቢ-ዓይነቱ ህዝባውያን 
ምትእኽኻብ ብስም ይኣክል ከትማ ዲሲ/ኣመሪካ፣አብ ከተማትን ሃገራትን ዞባ ኤውሮጳ፣ከምኡ ኣብ ሃገር ካናዳ 
ዝተኻየደ ህዝባውያን ምትእኽኻብ፡ድሕሪ ሹድሽተ ዓመት ዝተኻየደ ካልኣይ ጉባኤ ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ  ባይቶ 
ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ፣ ምትሕንፋጽ ክልተ ውድባት፣ ዝተኻየዱ ዝተፋላለዩ ፈስቲቫላት፡ናይ ሙሁራት ኣካላት 
ሰሚናራት፣ ገይና ኣብዚ ቀረባ እዋን ብመስራቲ ጉባኤ ኣቢሎም ንፍጹም ሓድነት ዝጓዓዙ ዘለዉ ኣካላትን ውልቀ 
ሓርበኛታትን፣ ከምኡ ብመገዲ ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ተባሂሉ ዝተበገሰ ምስ ላዕልን ታሕትን 
ዝመገዱ ናብ ካልኣይ ሰሚናር ኣቢሉ ዝጓዓዝ ዘሎ ጽንብላት ንዕዘብ ጸኒሕናን ኣሎናን፡፡ 

እቲ ዝሓድረካ ስኽፍታት ህሰያን፣ ብሓቂዶ ነቲ መገዲ ሓድነት ብጉቡእ ተታሒዙ ዝብል እዩ። 

እቲ ዝተኻየደን ዝካየድ ዘሎ መሰርሕ ሓድነት ምስ ዝመስለካን ዝሳማምዑኻ፣ ዝቃራረበኻን ጥራይ ድዩ ክኸዉን 
ዘለዎ ? እቶም ካልኦት ከም ናትካ ኣጋባብ ፖለቲካዊ መስርሕ ዘይ-ዛመዱ ክነሶም፣ ነቲ ቀንዲ ጸላኢ ህዝቢ 
ኤርትራ ዝኾነ ውልቀ መላኽነት ካብ ስሩ ቦንቊርካ፣ዲሞክራስያዊትን ብግዝኣተ-ሕጊ እተማሓደር ሃገረ ኤርትራ፣
ክትህሉ እናበሉ ኣብ ደምበ ፍትሒ ዝዋስኡ፡ብኸመይ ናይ ሓባር ስራሕን፣ጉዕዞ ሓድነት ክካየዱ ይኽእሉ ዝብል 
መልሲ ይዋሃቦ ኣይንርእን ዞሎና።  

እሞድኣ ብዘይካ ሓበራዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፣መዋጽእ የለን፣ኢልካ ዝዝመር፡ንህዝቢ(illusion)ጥብረት ኮይኑ-
ዶ ኣየስምዕን!? ጠበራ ወይ ዘይትገብሮ ምትራኽ/ምዝንታው ንህዝብኻ ከም በደልዶ ክሕሰብ ኣይካኣልን ? 

ኣብ ክንዲ ለውጢ ብውልቀ ዝጅመር፣ ኣብ ክዳን መዝሙር ሓድነት ተሸኴዕካ ንሰውነትካን ንህዝብኻን 
ምትዕሽሻው ኮይኑ-ዶ ኣይሕሰብን ? 

ሓድነት ካብ ዝዝመር ክንደይ እዋን ሓሊፉ አሎ ? እንታይ’ዩ እቲ ጸገም ምስ ዝባሃል መልሱ፣እስኻ ጥራይ 
(protagonist) ቀንዲ ተዋናያይ፣እስኻ ጥራይ ኣብ ማእከል ኮንካ ኩሉ ጉዳያት ኣብ ትሕቲ ምቑጽጻርካ ገርካ፣ 
ብዘይካኻ ካልእ ዘይጠቅምን ኣትሕቲካ ብምርኣይ፣ብሓጺሩ ወናናይ ናይ ቃልሲ ኮይንካ ዝስምዓካ፣ነቲ ህዝብኻ 
ዝጠልቦ ሓድነት ከተዝሮን ክትዘርጎን፣ብናትካ ኣራኣእያ ጥራ፣መፍትሒ ዝበልካዮ ከተተርግሞ እዩ ዝርአ፡፡ 

እቲ ኣውራ ዘገርምን ዘሰክፍን ክኣ ካብ ዝሓለፉ ጉድለታትና ዘይንምሃር ምዃኑ እዩ። ስለምንታይ እዚ ኩሉ 
ሕማቕ ትጽቢቲኝነት(pessimism)ዝብል ርእይቶ ከመጽእ የኽእል ይኸዉን።እዚ እንርእዮ ዘሎና ገና ውልድ 
ከይበለ ኣብ ነቐፌታን/ህሰያን፣ሩኡይን ዘይሩኡዩን ጌጋታት ምትእኽኻብ ይኣክል ናይ ዲሲ/ኣመሪካ፣ኣብ 
ከተማታትን ሃገራትን ኤውሮጳ፣ ኣብ ሃገር ካናዳ’ዉን ከይተረፈ ንሙሉእ ዜጋታት ኤርትረአውያን ዘየርወየ፡ 
ንተቐማጦ ካናዳ ዘየዕገበ ምዃኑ ዝዝተየሉ ዘሎ ኣጋባባት፣ እቲ ናይ ባይቶ 2ይ ጉባኤ ምስ ተወደአ ዝስዓቦ 
ህሰያታት/ነቐፈታት፣ ብድሕሪኡ ዝነበረ ምትሕንፋጻፋት ከይተረፈ በቲ ዝሃብዎ መግለጺ፣’’ነዚ ናትና ኣብነት 
ተኸቲሎም ናባና ክመጹ ተስፋ ንገብር” ዝብል ዓይነት መግለጺ፡ናባኻ ምምጻእ-ዶ ወይስ እስኻ ናብቲ ኩሉ 



ክጥርነፍ ዝኽእል ሰፊሕ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ጽላል ንምሕዋስ፣ቑሩብነትካ ምግላጽን ንዕኡ እትኸዉን ሽማግለ 
መዚዝካ ክትቃራረብ ምፍታን፡ዝብሉ ሕቶን/ ርእይቶን ዘስዕብ ጉዳይ ኮይኑ ይርኣየካ። ብሓጺሩ ገይና እቲ 
መፍትሕ ሓድነት ኣይተረኽበን ዘሎ፤ዝብል ግምትን ሓሳብን’ዩ ዘስ-ዕበልካ። 

ጠሊቕካ ክትሓስብ ከለኻ እቲ መስርሕ ሓድነት ድዩስ እቶም ኣቡኡ ኮይኖም ዝወአስኡ ዘለዉ ዘጋታት እዩ እቲ 
ጸገም ዝብል ሕቶ የስዕብ። 

መስርሕ ሓድነት በቲ ጉቡኡ ኣይተታሕዘን ዝብል ገምጋም በጺሕና። እቲ ክኸዉን ዘለዎ ናይ ነዊሕ workshop 
ዓውደ-መጽናዕቲ ተኸፊቱ ክስርሓሉ ዘሎዎ ጉዳይ ምዃኑ ክንርዳእ ክኢልና። ኣብዚ ዓውደ-መጽናዕቲ ዝካፈሉ፡
ኩለን ህዝባውያን ማሕበራት፣ሰልፍታት፣ባይቶ፡ብሽም ይኣክል ተጠርኒፈን ዘለዋ ምንቅስቓሳት፡ነፍሲ ወከፈን 
ሓንቲ ኣቃራርርቢት ሽማግለ ወዚዔን፣እዘን ሽማግለታት እዚኣተን ተራኺበን መስርሕ ሓድነት ሓንጺጸን እንካን 
ሃባን እናተባሃላ ክሰርሓ ምስ ዝኽእላ እዩ እቲ መልስና። 

 እዚ ክግበር ቡዙሕ ግዜ ዝወስድን፣ነዚ ኣብዚ እዋን እትርከቦ ዞላ ሓደጋ ሃገርና ምብራስ ህዝብናን ቁልጡፍ 
ፍታሕ ዝህብ ኣይኮነን ዝብል መልሲ ከም ዝመጽእ ክንርድኦ ንኽእል፡፡ ኮይኑ ግን ብስራት ሽማግለ-ሓድነት 
ንምልዓል ህዝቢ ናብ ምቅርራብ ናዕቢ-ህዝቢ ክደፋፍኦ ይኽእል ዝብል ጹኑዕ እምነትና እዩ። 

ብወገና ከምዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ፣ ዝተፋላለየ ዋዕላታት፣ሰሚናራት ጉባኤታት ብዘይካ ምንቕቃፍን ጉድለታት 
ምንዳይን እንተዘይኮይኑ ሙሉእ ንፍትሒ ዘቃልስን ህዝቢ ናተይ ከሎ ዝኽእል ፍታሕ ኣይተራእየን ጥራይ 
ዘይኮነስ ጌና ተራሓሒቑ ዘሎ መስርሕ ክባሃል ይካኣል። ስለዚ ኢና ንኹሎም ኣብ ደምበ ፍትሒ ዝዋሱኡ ብ-
ኣቃራራቢት ሽማግልኦም ተወኪሎም፣ ዓውደ መጽናዕቲ ክኽፈትን ብኑጹር መስርሕ ሓድነት ክስኑዱን 
ተወካስነት/ተሓታትነት ብህዝቢን በተን ናጻ ማዕክናት ክቐርበሎም፣ከም ገምጋም ስርሓቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 
ኣርባዕተ ወርሒ ብጉሉጽ መገዲ ከቕርቡን፣ምስ ዝግበር ኣድማዒ ስርሓት ክካየድ ይኽእል ዝብል እምነት 
በጺሕና፡፡ 

እንተ’ቲ ጸገም ዚጋታት፣ወይ ኩላትና ኣብ ደምበ ፍትሒ እንዋሳእ ዞሎና፣ብሓቂ ንሰውነትና ካብ ኣንነት፣
ቅርሕንቲ፣ጽልኢ፣ምርሕሓቕ፣ ናጻ ክንከዉን ኣይበቓዕናን። ሳዕቤኑ ንህዝብና ዝጠልቦ፣ንጹህ-ሓድነትን ሓቢርካ 
ምስራሕን ከነማልኦ ዘይምኽኣልና ምስክሩ እዩ። 

ለበዋና እምብኣር ሰውነትና ካብ ኣሉታዊ ባህርያት ነጻ ክንገብራን፣እቶም ዓበይቲ ሓርበኛታት፣ዳርጋ ኣቦ ሓጎታት 
ዝኮና ነቲ ሓድሽ ትውልዲ፣ኣብቲ ክፍኣተ-ፖለቲካ ባህርያት ዘይጠሓሉ ቦታ ሓላፍነት ክስከሙ/ክሕዙ ክግበር 
ይግባእ። ኮይኑ ግን ፈጺምና ልቕቕ ዘይንብል ኩሉ ግዜ፣እንተ በዚ እንተ በቲ እናተላዋወጥካ ኣብቲ መሪሕነት 
ምኩዳድ እዩ ዝርአ። ብሓቂ ክኣ ዕንቅፋት ብምዃኑ እንኽሰሰሉ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ፡፡ 

እዚ ክንብል ኮሎና ዓበይትን መንእሰያትን እና ተባህለ ጋጋት ምፍጣር ዘይኮነስ እቲ ኣወንታዊን ፍረ ክንበሉ 
እንኽእል ምኽራዊ ወይ ከም ዓበይቲ ዓረቕቲ-ቀለስቲ-ኣለይቲ ኮይና ናይ ሓላፍነት/መሪሕነት ምትሕልላፍ የዲሊ 
ምህላዉ  ጠለብ ናይዚ ክቃለስ ቅሩብ እየ ዝብል ዘሎ ሓዲሽ ወለዶ ንስማዓዮ ማለትና ኢና፡፡ 

ኣብ መጠርሽታ ለበዋና፡ነተን ጌና ዋዕላኤን ዘካናውና ዘለዋ ብፍላይ-ክኣ፣ነቲ ንሕና’ውን እንቃለሰሉን 
እንውደበሉን ዘሎና፡ብመስራቲ ጉባኤ ኣቢሉ ኣብ ሓደ ውዳበን ብሓደ መሪሕነት ንምጓዓዝ ቆሪጹ ካብ 23 ስጋብ 
25 ነሓሰ ክጽምብል ዝኸድ ዘሎ፣ ኣብ ጉባኤኡ ኣቃራራቢት ሽማግለ ወዚዑ ስራሕ ሓድነት እተካይድን ስርሓታ 
በበእዋኑ ንኣባላትን ህዝብን ሙሉእ ሓቤረታ እትህብን፣ ንወኸሳን ማዕክናት እትምልስን ዋና ስርሓታ ኩሉ ኣብ 
ደምበ ፍትሒ ዝዋሳእ ተጠርኒፉ ክስርሓሉ ዝኽእል ባይታ ምጥጣሕ ይኸዉን ዝብል ጽዌዕትና አብ ግምት ካኣቱ 
ንዕድም።  

ጠለብ ኣባልት ምኽባር ዝተጠርየ ባህሊ ክዓብን፣ ድሕሪ ጉባኤ ትኽ ኢሉ ነቲ ጽዊዕትን ባህግን ህዝቢ፣ነዚ ድሮ 
ተበጊሱ ዞሎ ምልዓልን ምጥርናፍን ዝዋሳእ ዘሎ ህዝብና፣ምስኡን ኣብ ግድኑ ኮይና ናትና ግደ 
ክንጻወት/ክንሳተፍን እንኽእለሉ ውሳኔታት ሒዝና ክንወጽእ ንላቦ፡፡ናብኡ ገጹ ከም ዝጓዓዝ ዘጣራጠር ኣይኮነን፣ 
ንሕና’ውን ብወገና ብ-ዓቕምና ኣቦርኮቶና ክንህብ ምዃና ንገልጽ። 



እዚ ንሕና ንዋሳኣሉ ዞሎና ክፍሊ ፖለቲካ ንምትግባሩ ይጽዓር’ምበር፣ምሕጽንቶና ነተን ድሮ ጉባኤኤን ዘካየዳ 
ውድባት ምንቅስቓሳት፣ናይ ይኣክል ምትእኽኻባት በቢ ወገነን ኣቃራራቢት ሽማግለ  ክውዝዓን ነዚ ብጉቡእ 
ክካየድ ዘለዎ ዓውደ መጽናዕቲ ቁሩባት ክኾና እዩ ዕድሜና፡፡ሓቢርካ ምስ ትሰርሕ ስለ ትዕወትን ሽቶኻ 
ትወቅዕን። 

ሕጂ’ዉን ንሕሰብ ነስተውዕል ንማራመር ንባራበር 

ኣቕረብቲ 

ፍትዊ ክፍለ 

ቢዙ ቡቱኞሊ  

 

 

 

   

 

 

 


