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ንቀታሊ ምፍታው? ሕሉፍ ፍርሒ ወይስ ናይ ኣተሓሳስባ ባርነት? 

ጥዑይ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኤርትራዊ ብዝኾነ መምዘኒ ንኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ጉጅለ ህዝባዊ ኣስተሓኮ ኣለዎ 
ኢሉ ክከራኸር ኣይክእልን። ነዚ ጉጅለ ዝኣምኑ ጥራሕ ዘይኮነ ዘምልኹ ኤርትራውያን ከም ዘለው ግን 
ዝከሓድ ኣይኮነን። ብናተይ ሚዛን ንህግደፍ ናይ ህዝቢ ፖለቲካዊ ውድብ’ዩ መንግስቲ’ዩ ኢሎም ዝኣምኑ፡ 
ካብኡ ሓሊፎም ድማ ዘምልኹ ሰባት፡ ንሳቶም ይቀበልዎ ኣይቀበልዎ ምልኣተ ጥዕና ዘይብሎም’ዮም። 

  ቅኑዕ መሲሉ ዝተራእየካ ፖለቲካ መስመር ወይ  ውድብ ምድጋፍ  ንቡር’ዩ። መሰል’ዩ። ቅቡል ንቡርን 
መሰል ዝኸውን ግን ንህዝብና ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ራእይ፣ ቁጠባዊ ፖሊሲ፣ ስትራተጂን ስልትን 
እንተተኸተልና ካብ መቑሕ ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ዓፈና፡ ሱር ዝሰደደ ድሕረትን ድኽነትን ከነውጸኦ ንኽእል ኢና 
ዝብል ኣወንታዊ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ክኾን እንከሎ’ዩ። ናይ ዜጋታት ሰብኣዊ ክብሪ ይዋረድ፡ ይድከዩ 
ይሳቐዩ፡ ህዝቢ ይበታተን ሃገር ጥራሕ፡ መንግስትና ጥራሕ ዝብል ኣረኣእያ እንክትሓስቦ ኣዝዩ ዘፍርሕ፡ 
ውጽኢቱ ከኣ ኣዕናዊ ብምዃኑ ጥዕና ዘለዎ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ጌርካ ትወስዶ ኣይኮነን። 

እዚ  ካብ ገለ ኤርትራውያን ንሰምዖ ዘለና ድምጺ፡ ንቡር’ዩ፡ ምርጫኦም’ዩ፡ መሰሎም’ዩ ኢልካ ክትቅበሎ 
ዝገብር ፖለቲካዊ ሚዛን የብሉን። ህዝባውን ሃገራውን ሰላምና ተዘሪጉ ስለ ዘሎ ይተሓሰበሉ፡ ኣረኣእያና 
ንፈትሽ፡ ኣካይዳና ነመዓራሪ፡ ኩነታትና ከፊኡ ህዝቢ የማርር ስለ ዘሎ ናብ ንቡር ፖለቲካዊ ምሕደራ ንመለስ 
ዝብል ትሕዝቶ የብሉን። ብዛዕባ ህዝባዊ ልኡላውነት፡ ህዝባዊ ስልጣን፡ ህዝባዊ ምርጫ፡ ደሞክራስን 
ደሞክራስያዊ ትካላዊ ኣሰራርሓን እዝኒ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ሕርያ’ዩ። ሰብኣዊ ክብሩ ናብ ዕዳጋ ኣውሪዱ፡ 
መሐለዊ መሀብተሚ፡ መጋየጺ፡ መሳርሒ ናይ ካልኦት ሰባት ኮይኑ ክቕጽል ነብሱ ዘዕገበ’ዩ። “ንበረልና ንበር” 
“ንሕና ንመንግስትና፡ መንግስትና ንዓና” “ንሕና ንሱ” …ወዘተ ዝብሉ ጭርሖታት ከኣ ሰብኣዊ ክብሮም 
ኣዋሪዶም ኣገልገልቲ ካልኦት ክኾኑ ነብሶም ዘዕገቡ ፍጡራት ምዃኖም መረጋገጺ’ዩ። 

ንስኻ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ነጻ ኮይንካ ዘይትዋሰኣሉ፡ ንዘየዕግበካ ኣይኸውንን ኣይቅበሎን ኣይውክለኒን 
ኢልካ ድምጽኻ ዘይተስመዓሉ፡ ደሞክራስያዊ መሰልካ ተጠቂምካ ብድምጺ ዘይትስዕረሉን ዘይትሰዓረሉን፤ 
ከከም ዓቕምኻን ኣብ ህዝቢ ዘለካ ተፈታውነትን ግሉጽ ናይ ውድድር ሕጊ ብዝፈቕዶ፡ ተወዳዲርካ ኣብ ናይ 
ምውሳን ፖለቲካዊ ስልጣን ዘይትድይበሉ፡ ፍትሓዊ ማዕርነታዊ ቁጠባዊ ተጠቃምነት ኣብ ዘይብሉ፡ 
ዝተበሃልካዮ ግበር፡ ዘይምልከተካ ኣይትሕተት ኣብ ትበሃለሉ ሚዛን ኣልቦ ስማዊ ፖለቲካዊ ውድብ ኣባል‘የ 
ምባል ካብ ሕሉፍ ራዕዲ ወይ ድማ ካብ ዝወደቐ ናይ ኣተሓሳስባ ባርነት ዝምንጩ’ዩ ክበሃል ኣብ ቦትኡ’ዩ 
ዝብል ገምጋም ኣለኒ። 

ነብሱ ዝፈልጥ ናተይ ዝብሎ ፖለቲካዊ መንነት ዘለዎ ሰብ ኣብ ውልቀ ሰባት ዘይኮነ ኣብ ዕላማ’ዩ ዝኣምን። 
ኣብ ሓሳባዊ ፍትሓዊ መትከላዊ ደሞክራስያዊ ጥርናፈ ‘ምበር፡ ሕጋዊ ተሓታትነት ኣብ ዘይብሉ፡ ትካላዊ 
ኣሰራርሓ ኣብ ዘይብሉ፡ ናይ ሰላምን ደሞክራስን ኣጀንዳ ኣብ ዘይብሉ ኣብ ውልቀ ሰባት ኣየምልኽን። 
ንህዝብን ሃገርን ብዋጋ ክብረ ዝና ሓደ ሰብ ናብ ዕዳጋ ኣየውርድን። እዚ ብገለ ስሉባት ሕልና ኤርትራውያን 
ንሰምዖን ንዕዘቦን ዘለና ግን ኣብ ኤርትራን ብኤርትራውያንን ይበሃል ስለ ዘሎ የሕፍረካ። ከም ሰብኣዊ ፍጡር 
ድማ ይገርመካን የቖጠዐካን። 

 ምኽንያቱ ንፍጹም መላኺ፣ ንጸረ-ህዝቢ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዘይጭበጥ ምኽኒያት ብጭካኒ ፋሽሽታዊ  
በትሪ ንዘዕርፍ እኩብ ሓይሊ መሰል ስለ ዝኾነ ክድግፎ መሰለዩ ማለት ገበን ‘ዩ። ምኽንያቱ ንገበነኛ ደገፍ 
ዝብል ክለሰ-ሓሳባዊ ኮነ ሕጋዊ መረዳእታ የለን። መሰል ክበሃል እንከሎ መንገዲ ኣለዎ ገደብ ኣለዎ 
ተሓታትነት ድማ ኣለዎ። ልኡላውነት ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ መሰል ብዝኾነ መልክዕ ይምጻእ ቅቡልነት 
የብሉን። ስለዚ ደጊመ ክገልጾ ዝደሊ እዞም ምርጫይ ስለዝኾነ ኢሎም ሎሚ ንኢሳያስን መሳርሒኡ ጉጅለ 
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ህግደፍን መንግስትና ኢሎም ዝኣምኑ፡ ንስለኡ ዋጋ ዝኸፍሉ ወገናት፡ ብውሕዱ ናይ ፖለቲካዊ ጥዕና 
ዝጎደሎም’ዮም ዝብል ገምጋም ኣለኒ። 

 ወዲ-ሰብ ብባህሪኡ ፈታዊ ነብሱ’ዩ። ውልቀ ክብሪ ዝደሊ’ዩ። በሊጹ ክረአ ዝደሊ ዕድመኡ ልክዕ ከኣ ኣብ 
ውድድር ዝነብር’ዩ ይብሉ ገለ ምሁራት። እዚ ስቕ ኢልካ ትድርብዮ ሓሳብ ኣይኮነን። መብዛሕቲኡ ብዓይኒና 
ንዕዘቦ ዘለና’ውን ንዕኡ ዘረጋግጽ’ዩ። ሰባት ከይጽቀጡ፡ ከይቅደሙ ኣብ ዝዓበየን ዝነኣሰን ክወዳደሩ፡ 
እንተተቐዲሞም ክሓርቁ፡ ብሓይሊ እንተተገዚኦም ድማ ኣነ ንመሰለይ ኢሎም ተወዳዲቦም ክቃለሱ፡ ንስለ 
ክብረት ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰሎም ፍልጠቶም፣ ጉልበቶም፣ ገንዘቦም፣ ጥሪቶም ክሳብ’ውን 
ህይወቶም ክግብሩ ‘ምበር፡  ፈትዮም ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምሕረት ከምኣቶም ሰባት ክወድቁ ምርኣይ ዝውቱር 
ኣይኮነን።  

ኣብ’ዛ ንሰለ መሬታዊ ነጻነት ህዝባዊ ሓርነት ክቡር ዋጋ ዝተኽፍላ ኤርትራ፡ ስጋዊ ኮነ መንፈሳዊ ዕግበቶም ካብ 
ሰናይ ፍቓድ እንኮ ሰባዊ ስርዓት ዝጽበዩ ወገናት ክትዕዘብ እንከለኻ ግን፡ ለካ ከምዚ’ውን ኣሎ’ዩ ትብል። ኣብ 
ኢድካ ዘሎስ ካብ ሰብ ክትደልዮ? ካብ ክብረት ሕስረት ክትመርጽ? ኣምለኽቲ ኢሳያስ’ሲ ገለ ዓይነት 
ፍጡራት’ዮም። ደቂ-ሰባት ኣብ ከም’ዚ ዓይነት ሕስረት ክወርዱ ዝገበረ ምኽንያት፡ ካብ ኢ-ሰብኣዊ ፋሽሽታዊ 
ጭካኔ ዝተኣታታወ ሕሉፍ ፍርሒ ወይስ፡ “ሕማቕ ዘሎ ጽቡቕ ዘሎ ይመስሎ” ከም ዝበሃል ጽቡቕ ዘለው 
መሲልዎም ግዳይ ናይ ኣተሓሳስባ ባርነት ኮይኖም፡ ምሁራት ኣስፍሕ ኣቢሎም ከብርሁልና እላቦ። 

                                           ልዋም’የ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 27-03-2019 

 


