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ሎሚ ነብስ ወከፍ ሓቀኛ ህዝባውን ሃገራውን ሓላፍነት ዝሰመዖ ኤርትራዊ፡ 

ናይ ፖለቲካ በሃማት ካብ መሳርሒ ውልቀ መላኺ ምዃኑ ክቑጠቡ ዝረባረበሉ ወሳኒ ወቕቲ’ዩ። 

ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሜዳ ተዘሪጉ፡ ሓሚዱ፡ ተደዊኑ፡ ኣንፈቱ ስሒቱ ዝብል ድምጺ ምቅላሕ ካብ ዝጅምር ነዊሕ እዋን 
ኮይኑ ኣሎ። ከም ዝተዘርገ፡ ከም ዝሓመደ፡ ከም ዝተደወነ፡ ኣንፈቱ ከም ዝሰሓተ ድማ፡ ብክለሰ-ሓሳባዊ ተንታን፣ ብእዝኒ 
ጽሮት፣ ብስምዒታዊ ረስኒ ዘይኮነ ብተግባር ኣብ ባይታ ብዓይኒ ዝረአ ሓቂ’ዩ። ኣብ ሕልናና፡ ኣብ ኣካልና፡ ኣብ 
ማሕበራዊ ኣተሃላልዋና፡ ኣብ ኣወንታዊ ባህላዊ ክብርታትና፡ ኣብ ሃይማኖታዊ እምነትና፡ ኣብ ክብረት ሰብኣዊ 
መሰልናን ዝተፈጸመን ገና ዝፍጸም ዘሎን ቅሉዕ ወፍርን ተፈጢሩ ዘሎ ቁስልን  ዝምስክሮ’ዩ።  

ናይ’ዚ ከም ልኡላዊ ህዝብን ልኡላዊት ሃገርን ከይንህሉ፡ ቀስ ብቐስ ብድኽነት ማሲና፡ ብስደት ተበታቲና፡ ሕድሕድ 
ምትእምማን ኣጥፊእና፡ ሰብኣውን ዜግነታውን ምድግጋፍ ከም ድሕረትን ነውርን ወሲድና፡ ባዕልና ንባዕልና 
ክንጨፋጨፍ ክግበር ዝጸንሐን፣ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ድማ  ብዝኸፍአ መልክዑ ዝስረሓሉ ዘሎን ናይ ጥፍኣት ድግስ፡ 
ጠንቂ  ግዳማዊ ዘይኮነ ዘቤታዊ ርኹስ ሕልናን ፋሽሽታዊ ተግባር ምዃኑ ከኣ ዘካትዕ ኣይኮነን። 

 ለባማት ሓላፍነታውያን ዜጋታት እዚ ክመጽእ ከም ዝኽእል ብኣጋ ኣተንቢሆም’ዮም። ዓገብ ብጉልባብ ሃገራውነት 
ምስ ቀታሊኹም ኣይትኺዱ፡ ከም ሰብ ሕሰቡ፡ ከም ፖለቲካ ፈታውን ጸላእን ኣለልዩ ዝብል ናይ ሓደጋ ደወል ብወግዒ 
ሃሪሞም’ዮም። እንተኾነ፡ ብተግባር ብሓደ ሰብን መጋበርያታቱን ከይተጸፍዑ፡ ብሓዊ ከይተቓጸሉ ንዝረኸብዎ ቅድመ 
ትምህርታዊ ምኽሪ ተጠቒሞም ዝለበሙ ምስ ነብሶም ዝተዓረቑ ግን “ካብ ማይ ባሕሪ ብጭልፋ” ዓይነት’ዩ።  

  ሰብኣዊ ሕልናኦም ንኸምኦም ሰባት ከግልገልሉ ኣሕሊፎም ዝሃቡ፡ ቅጥዒ ብዘይብሉ ጸቢብ ሃገራዊ ስምዒት ዝሰኸሩን 
ወገናት፡ እናተቐባበሉ ዘራብሕዎ ዝተዛበዐ ኣተሓሳስባ ስለ ዝዓብለለ፡ እቲ “ውሕጅ ከይመጽአ መንገዲ ውሕጅ ጽረግ” 
ዝብል ፖለቲካዊ ደወል ለባማትን ሓላፍነታውያንን ብከም’ቲ ዝድለ ሰማዒ ኣይረኸበን። ስለዚ ከኣ ሸቶኡ ኣይሃረመን። 
ብሓሳብን ብተግባርን ክህረም ክውገድ ዝነበሮ ናይ ጥፍኣት መሃንዲስ ኣይተሃርመን። ብሓሳብን ብተግባርን ክድሕን 
ዝነበሮ ህዝባዊ ልኡላውነትን መሬታዊ ልኡላውነትን ድማ ኣይደሓነን። “ብዕራይ ምስ ሓራዲኡ ይኸይድ” ዝብል 
ምስላ ‘ምበር፡ ሰብ ምስ ቀታሊኡ ይኸይድ ዝብል ታሪኽን ምስላን ካብ ቀዳሞት ወለድና ኣይወረስናን። ብተግባር ግን 
ንገዛእ ርእሶም ምስ ቀታሊኦም ዝኻዱ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ቃታሊኦም ከሐጉሱ ንጹሃት ሰባት ዘሳቕዩ ዝቐትሉ ሰብ መሰል 
እንስሳ ርኢናን ንርኢ ኣለና። 

እዚ ከም’ዚ ዝበለ ውዱቕ ሕሱር ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ካብ ማህጸን’ቲ ናይ ልዕሊ 78 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ናይ ቃልሲ 
ተሞክሮን ኩሉ ግዜ ብሓበን ዝዝከር ሃገራዊ ሓርበኛዊ ቅያ ዝሰርሐ ህዝብን ምውላዱ ድማ የሕዝን። “ከብዲ ኣደ ጉራ 
ሙራ” ከም ዝተባህለ  ኣሽሓት ኣብ ዝመረረ ዓውደ ውግኣት ምስ ግዳማዊ መግዛእቲ ፊት ንፊት ገጢሞም ዓወት 
ንሓፈሻ እናበሉ ብጀግንነት ኣብ ዝወደቑላ፡ ብደረጃ ጥራሕ ካብ ምሉእ መስዋእቲ ዝንእስ ፍርቂ ኣካሎም ኣብ 
ዝኸፈሉላን ሃገር፡ መራሕቶም ከሐጉሱ ኣሕዋቶም ኣሓቶምን ዝሃድኑ ብጭቃኔ ኣሳቕዮም ዝቐትሉ ሰባት ምርኣይ፡ እቲ 
ኣብ ዓውደ ኲናት ዝተራእየ ጀግንነት ደኣ ከመይ ተረኺቡ በይን መጺኡ ዝብል ሕቶ ከተልዕል ይድርኸካ። 

 ገለ ብፖለቲካዊ ድኽነት ተጠቒዖም ብነብሰ ትሕተት ኣብ ውልቀ ሰባት የምልኹ። ገለ  ሓለፍትኹም ኢና ስለ 
ዝበልዎም ጥራሕ ብሕግን ብፖለቲካዊ ኣረኣእያን ናይ ዘይውክልዎም  ሰባት  ቅንዕ ኢሎም ከይርእዩ  ብራዕዲ 
ዝተዋሕጡ’ዮም። ካልኦት ድማ እናፈለጡ ንግዝያዊ ነገራዊ ረብሓ ምስ’ቲ ወሳኒ መሪሕነታዊ ጃንዳ ዝወገኑን ኮይኖም፡ 
ብዘይ ዝኾነ መብርህን ተቓውሞን በሉ ዝተባህልዎ ክብሉ ግበሩ ዝተባህልዎ ክገብሩ፡ ኣብ ገበናዊ ተግባራት 
ክጨማለቑን ምርኣይ ዘስደምም፡፡ 

 እዚ ሎሚ ከም ብዋዛ ሓለፍቶም ከሐጉሱን ብኣታቶም ክምጎሱን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ዝፍጽምዎ ዘለው ይቕረ 
ዘይበሃሎ ገበናዊ ተግባራት፡ ንሳቶም ብህይወት ክሳብ ዝሃለው ብሕግን ብሕነ ምፍዳይን ክሕተትሉ ምዃኖም ይስቆሮም 
የለን። ብዝኾነ ኣጋጣሚ እንተመይቶም ከኣ ደቆምን ደቂ-ደቆዎምን ዝሳቐይሉ ዘሕፍር ታሪኽ ይሰርሑ ምህላዎም ኣብ 
ግምት ከእትው ይግባእ ነይሩ። ነበርቲ ‘ምበር መወቲ፣ ፈረድቲ ‘ምበር ተፈረድቲ፣ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ዓመጸኛ ኣያ 
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ዝነብሩ ሓያላት ‘ምበር ኣብ ትሕቲ ህዝብን ሕግን ዝወድቁ ድኹማት ምዃኖም ክግንዘቡ ዘይምኽኣሎም ድማ፡ ከም 
ኤርትራዊ ሕፍረትን ውርደትን ይስመዐካ።  

ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብባህሪኡ ጸረ-ህዝቢ ‘ምበር ህዝባዊ ኣረኣእያን የብሉን። ከፋፋሊ ‘ምበር ሓቋፊ ኣይኮነን። 
ህዝባዊ ስኒት ዘሪጉ፡ ግርጭታት ኣባሊሑ፡ ከም ቱዃን ኣብ ዝተፈጥረ ነቓዕ ዝምድና ተሓቢኡ፡ ኣብ ሓደ መድረኽ 
ምስ’ቲ ሓደ፣ ኣብ ካልእ መድረኽ ከኣ ምስቲ ካልእ እናተገላበጠ ዝነብር ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ’ዩ። ነዚ ኣስታት 30 ዓመት 
ቀሪቡ ዘሎ ተሞክሮኡ ብደቂቕ ምስ እንፍትሾን እንግምግሞን ንረኽቦ ሓቂ እዚ ጉጅለ ኣንጉዕ ህዝቢ ዝማጺ፡ ብዋጋ 
መጻኢ ዕድል ህዝብን ልኡላዊት ሃገርን ከይተሰከፈ ዝጣላዕ ሓላፍነት ዘይስመዖ ዓንዳሪ ‘ምበር ናተይ ዝብሎ ህዝቢ ከም 
ህዝቢ ዘይብሉ ፍጮ ምዃኑ’ዩ። 

 ንሱ ጸቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ድሌቱ ንምዕዋት፡ ሎሚ ዝቐርበሉ ዘሎ ህዝባዊ ጠለባት ኣብ ክንዲ ዝምልስ፡ ኣብ 
መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ውዕሎ ዓውደ ውግኣት፡ ኣብኡ ዝተፈጸመ ጀግንነትን ዝተኸፍለ መስዋእትን እናጸብጸበ 
ኣብ ነበርና ክነብር የድሊ። ኣይፋል ናይ ትማሊ ንታሪኽ ንግደፎ ከም ህዝብን ሃገርን ናይ ሎሚ ዕዮ ገዛና ንስራሕ 
ንዝብሉ ወገናት፡ ሕሉፍ ታሪኾም ከም ዘነኣኣሱ ንስዋእቶም ክብሪ ከምዘይሃቡ ኣምሲሉ የጸልም፡ ይንጽል፡ ይቐጽዕ። 
ባዕሉ ብሃላሊ ባህሪኡ ጸዊዑ ብዘምጸኦ ጽልእን ኲናትን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት፡ ብሓይሊ ከም ዝተወረን ኣብ ምዕቃብ 
ክብረት ልኡላውነት ሃገር ተጸሚዱ ከም ዘሎ ኣምሲሉ ሕቶ ደሞክራሲ ሕቶ ልምዓት ከይተልዕሉ ይብል። መሰልና 
ይከበር ንዝብሉ ድማ ብናይ ከፋፊልካ ግዛእ ፖሊሲ ብሃገራዊ ክድዓት ጠቂኑ የጥቅዕ። 

መራሕትና ሃገርና ‘ምበር፡ መምርሒና፡ መሰልና፡ ህዝብና፡ ዘይፈልጡ ኣምለኽቱን ኣገልገልቱን ድማ ኣብ ክንዲ ከም 
ሰብኣውያን ፍጡራት ደው ኢሎም ዝሓስቡ፡ ከም ዘለዎ ቃሉ ሰሚዖም ናይ ውጹዓት ወገናቶም ደም ከፍስሱ’ሞ መጎሳ 
ክረኽቡ ትእዛዝ መንግስቲ’ኳዩ፡ ሃገር ‘ኳዩ እናበሉ ብመን ሕራይ ኣብ ገበናዊ ተግባራት ክዋፈሩ ጸኒሖም ኣለው። እንኮ-
ሰባዊ ስርዓት ብፍላይ ኣብ’ዚ ወቕቲ’ዚ፡ ነዞም ካብ ተሞክሮኦም ዘይመሃሩ ኣምለኽቲ፡ ብምዕቃብ ልኡላውነት ሃገር 
ኣእምሮኦም ሰሊቡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ንምትህንኳት ጸረ-ህዝቢ ውጥኑ ክግልገለሎም ኣብ 
ጽዑቕ ጎስጓሳት ተጸሚዱ ይርከብ ኣሎ። 

እዚ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ፡ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ህዝቢ ብድኽነት ክማስን፡ ከም በጊዕ ክሕረድ፣ ከም ተባዕታይ ኣድጊ ኣልቦ 
ክፍሊት ከገልግል፡ ክበታተን፡ ስለዚ ከኣ ናብ መዓልታዊ ዋኒኑ ጥራሕ ክሓስብ፡ ናብ ከመይነት ሃገራዊ ፖለቲካዊ 
ምሕደራ ከይጥምት ብምግባር ኣውሒስዋ ዝነበረ ጸባብ ማይ ቤቱ፡ ካብ 20 ሰነ 2018 ንነጀው ኣብ ዘይተጸበዮ ከቢድ 
ሓደጋ ስለ ዝወደቐ፡ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራ ብስውር ዘይኮነ ብቕሉዕ ናይ ከፋፊልካ ግዛእ መምርሒ ኣውሪዱ 
የተግብር ኣሎ። ኣተገበርቲ ናይ’ዚ ቅሉዕ ጸረ-ህዝቢ መደብ ከኣ፡ ኣብ’ቲ ብሓይልታት ምክልኻል ዝጽዋዕ፡ ዕላማ ኣልቦ 
እኩባት ሰብ ብረት ዝርከብሉ ጸረ-ህዝቢ ትካል፣ በጋሚዶ ኣባላት ጸጥታን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነበሩ ብዝተፈላለዩ 
ኣስማት ዝጽውዑ ኣገልገልቱን’ዮም። 

 ህዝብታት ኤርትራ ሕድሕድ ንምድማይን ኤርትራዊ ሃገርነትን ንምድምሳስን ዝተዓጥቀ እንኮ-ሰባዊ ስርዓት፡  ነበርቲ 
ገለ ከባቢታት ኤርትራ ብቦታኦም፡ ንገለ ኤርትራውያን ከኣ ብሃይማኖቶም ክጽረፉ፡ ክህረሙን ብፍርሒ ተሸቑሪሮም 
ክሓድሩን ዝከኣሎ ኩሉ ይገብር ኣሎ። ኩሉ ደላዪ ደሞክራስያዊ ለውጢ ድማ መዘዙ ከቢድ ምዃኑ ርዱእ ብምግባር፡ 
ካብ’ዚ ዘለዎ ከይሰፍሐ ነቶም ኣገልገልቲ ኣብ ምርዳእ ክረባረብ ኣለዎ።  ምኽንያቱ እቲ ሓደ ኩሉ ግዜ ሃራሚ ቀታሊ፡ 
እቲ ካልእ ከኣ ኩሉ ግዜ ደኒኑ ተሃራሚ ተቓታሊ ኮይኑ ክቅጽል ከምዘይኮነ፡ ልቦናዊ ሓላፍነት ዝሰረቱ ትዕግስቲ ጉዳይ 
ምስ መረረ ግብረ መልሲ ክህብ ስለ ዝግደድ፡ መጋበርያታት እንታይ ይገብሩ ኣለው ደው ኢሎም ክሓስቡ ዝሕግዝ 
ምኽሪ ምልጋጽ ጽቡቕ’ዩ። እወ ሎሚ ነፍስ ወከፍ ህዝባውን ሃገራውን ሓላፍነት ዝስመዖ ኤርትራዊ ካብ ስድራ ቤቱ፡ 
መቕርቡ፡ ዓርኪ መሓዛኡ ጀሚሩ  ኣምለኽትን መጋበርያታትን ካብ መሳርሒ ውልቀ መላኺ ምዃን ክቑጠቡ 
ክረባረበሉ ዘለዎ ወሳኒ ወቕቲ’ዩ። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 22-08-2019  

   

 


