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ህዝብና፡ መዓስ ካብ  ምህናጽ ድፍዓት ናብ ምህናጽ ሃገር ዝሳጋገር 

 

 

ህዝብና ኣንጻር ባዕዳውያን ገዛእቲ ካብ ዝቃለስ መዋእል ኣሕሊፉ ኣሎ። እቲ ኣውራ ብጡሙር ኣጋባብ ንሙሉእ 
ህዝቢ ክሳተፍ ዝጀመረ መሳርሕ፣ ካብ ኣርባዓታት እኳ ይኹን’ምበር፣ እቲ ኣብ 1961 ኣብ ኣኽራናት ኣዳል ጀሚሩ 
ናብ ሙሉእ ኤርትራ ዝስፋሕፈሐ ብረታዊ ቃልሲ፡ ፍልይ ዘበሎ እንተ ኾይኑ፣ ትካላዊ ኣጋባብ ኣዋዳድቡኡን፣ 
ንሙሉእ ናጽነት ሃገርን ንፍትሕን ዲሞክራስን ልዕልና-ሕግን ንምምጻእ ብምንባሩ መጠን’ዩ ህዝባዊ ቃልሲ 
ክኸዉን ዝኻኣለ፡፡  

ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ንዘመናትን ብፍላይ ክኣ ንመግዛእቲ ኢትዮጱያ ካብ መሬቱ ሓግሒጉ ክወጽእ ኣብ ቦቱኡ 
ህዝባዊ ስልጣን ተተኺሉ ፍትሒ ዝነገሰ ልዕልና-ሕጊ ዲሞክራሲ ክሰስን ማሕበራዊን ቁጠባዊን ምዕባለ ክህሉ 
ዝነበሮ( UTOPIA) መንቀብ ኣልቦ/ኡጦቡያ ንምምጻእ ሰውራ ሓንጎፋይ ኢሉ ብምቕባል ሙሉእ ብሙሉእ 
ተሳቲፉ ሃገር  ን-ባዕዳዊ ገዛኢ ብሓይሊ ብረት ሓግሒጉ ኣውጺኡ፤ ንህዝቢ ዓለምለኽ ብረፈረንድም መልክዕ 
99.8% እወ ንናጽነት ኢሉ ሓርነት መሬቱ ኣራጋጊጹን ተቐባልነት ረኺቡን፡፡ 

እዚ ኣጋባብ ረፈረንድም መሰረት መስርሕ ዲሞክራሲ ንመጀመርያ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ፈቲንዎ፡፡ ኮይኑ ግን 
ዲሞክራሲ ብግቡእ ክጣጣሕ ዝኽእል መስርሕ ዝተሳሕተ ኣብ ክንዲ’ቲ ኣብ ገድሊ ኤርትራ ዘጓነፈ ገበናት 
በደላት፡ ኣብ ጉዕዞ ነዊሕ ቃልስና ኣብ ሞንጎ ተ.ሓ.ኤ.ን ህ.ግ.ሓ.ኤ. ዘስዓቦ ውግእ ሕድሕድ፣   ስጋብ ህዝባዊ 
ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምስ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ(ወያነ) ተጻሚድካ ን-ተጋድሎ ሓርነት 
ኤርትራ ካብ መሬት ኤርትራ ኣውጺ’ካ ምብሓት ሜዳ፡ ዘስዓቦ በይናዊ ምትካል ግዝያዊ መንግስቲ፡ ነዚ ስጋብ’ዚ 
እዋን’ዚ ጸገምን ፍታሕ ዘይተርኽቦ ሕማም ካንሰር ኮይኑ ኮብለል ዘብለና ዘሎ ኩነት እዩ፡፡ 

እቲ ክግበር ዝነበሮ ሃገራዊ ዕርቅን ናይ ኩሎም ክፍልታት ህዝብና ዘሳትፍ ግዝያዊ ሃገራዊ ባይቶን ካብኡ ግዝያዊ 
መንግስቲን ነጻ ዝኾነ ፈራዲ ኣካልን፣ ናጽነት ምድያን  ዘይምክያዱ ሳዕቤኑ ናይ ሓደ ማፍያ ደስቡጣ ስርዓት 
ኢሳያስ ምስ ጉጅሉኡ ንሃገርና ሸይሸይ ይብሉላን ሃገር ኣብ ሓደጋ ህዝብና ኣብ ፋሕፋሕ ንርከብ ኣሎና፡፡ 

“ህላውነት ኡጦብያ” ሓደ ሓዲሽ ሕብረተሰብ፣ ኩፉት ዝኾነ ናጽነቱ ዝሓለወ፣ ንሕልምታቱ ክዉን ንምዃን 
ዝቃለስ፡ ኣብ ሲኒትን ምውህሃድን ሰረት ዝገበረ፣ ሙዑሩይን ፍትሓዊ ማሕበረሰብ ክህሉ ዝጽዕር፣ ማዕረ ዕድልን 
ተሳታፍነትን ዝህልዎ፣ ብሓባር ዘውጽኦ ግዝኣተ-ሕጊ ዝማሓደር ክኸዉን ከሎ እዩ፤ ህዝቢ፡ ሰላም፣ ቅሳነት፣ 
ራህዋ፣ ዘለዋ ሃገር ክትከዉን እትኽእል፡፡ 

(Montesquieu)ሞንተስኲ ከም ዝበሎ፡ ናጽነት እትብል ቃል እታ ካብ ኩለን ቃላት ዝተፋላለየ መግለጽን 
ትርጉምን ዝተዋህባ ክህሉ ኣይኽእልን። ይኹንም’በር ናጽነት ፖለቲካ  ማለት እቲ እትደልዮ ምግባር ዘይኮነስ፣ 
እንታይ ድኣ እቲ ክትገብሮ ዝግባኣካ ምግባር ማለት እዩ፡፡ እዚ ማለት ክኣ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ሰብ ብ-ሕጊ 
ተማእዚዙ ክኸይድ ይግባእ፡፡ ውሕስነት ናይ መሰሉ ክኣ ብ-ቕዋም ይራጋገጸሉ ።  
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ሞንተስኲ ኣብቲ ሰፊሕ መግለጺኡ ናይ ናጽነት ደቂ ሰባት ምርግጋጽ እቲ ኣውራ መስርሕ ዲሞክራሲ እቶም 
ሰለስተ ኣካላት ተደሞሮ ምድያ፡ ሓጋጊ ኣካል፣ ፈጻሚ ኣካል ካብ ፈራዲ ኣካል ፍልይ ዝበሉን ነንሕድሕዶም 
ዝካታተሉን ናጽነቶም ዝሓለዉ ክኾኑ ከለዉ ምድያ ክኣ ናጻ ኮይኑ ሓበርታ ንህዝቢ ዝምግብን ናይ ክትዕን ዘተን 
ባይታ ዘጣጥሕ ምስ ዝህሉው እዮም ክብል የብርህ ፡፡ 

ኣብ ምብራህን ምግላጽን ዲሞክራስን ኣጋባቡን ዘይኮነስ መንቀሊ ሓሳብና እንታይ ድኣ መዓስ ካብ ምህናጽ 
ድፋዕ ናይ ውግእ ናብ ምህናጽ ሃገርን ምስግጋርን ፍትሕን ደሞክራስን ልዕልና-ሕግን ስለ ዝኾነ፡ ኩሉ እቲ ክጓነፍ 
ዝካኣል ጸገማት ኣሕሊፍና ክነስና፣ ጌና ካብ ጉድለታትና ዘይተማሃርና፣ እቲ ጉቡእ ዝኾነ ገምጋም ቃልስታትና 
ስለ ዘይገበርናን ዘይተሞክርናሉን ብምዃን፣ ናይ ሓባር ፍትሓዊ ባይታ ከነጣጥሕ ኣይካኣልናን ዘሎና፡፡ 

ሕልሚ ሓቢርካ ንምቅላስ ኣብ ደምበ ፍትሒ በቢ-ግዚኡ ተፈቲኑ ይፍተን ምህላዉ ንምጥቃስ ምሕዝነት፣ኪዳን 
ሃገራዊ ባይቶ ንለውጢ፣ እዚ በተን ተጠርኒፈን ፍትሒን ዲሞክራሲን ልእላውነት-ሕጊ ንምምጻእ ንቃለስ ዝብላ፣ 
ንሓንሳብ ይእከባ ሓደ-ውድብ ኮይና ኢለን መግለጺ ዘውጽኣ፣ ጸኒሔን ይፋናጨላ፡ ክሳብ እዚ እዋን’ዚ ሓቢረን 
ክሰርሓን ናይ ሓባር ዓውዲ መቃለሲ ከጣጥሓ ዘይካኣላ ክኾና ከለዋ፤ ብወገን መንእሰያት’ዉን እንተኾነ ካብ 
ስምረት ጀሚሩ ስጋብ ኣብዚ እዋን ዝርአ ዘሎ ክስተታውነት/ትርእዮነት ካብ ይኣክል፣ ፈልሲ ሰላምን ደሞክራስን፣ 
ብርገድ ንሓመዱ፡ ስጋብ እዚ እዋን’ዚ ሓበራዊን ንኹሉ ዝጥርንፍ ፍትሓዊ ሃገራዊ ሓይሊ ከጣጥሕ ኣይካኣለን 
ዘሎ፡፡ 

ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ብናትና ኣራኣእያ፣ ኣታሓሳስባና ወይ መንፈስ ቃልስና፣ ካብቲ ዝሓለፈ ታሪኽናን 
ክንኸዶ ዝጸናሕና ኣጋባብ ቃልስና ክንወጽእ ወይ ክንፋታሕ ዘይምኻኣልና ኮይኑ ይስምዓናን ይርኣየናን፡፡ 

ኩሉ ግዜ ካብ ሓድሽ ምንቅስቓስን ሓድሽ ኣጋባብ መደበ ውዳበን ከነናዲ ከሎና፣ ተመሊሽና ናብቲ ዝነበረ 
ጸብሪ/ተኸላ ታሪኽ ቃልስና ስለ እንምለስ ኮይኑ ይርኣየና፡፡ 

እቲ 2018 ኣብ ሞንጎ እዚ ማፍያ ደስቡጣ ስርዓት ኢሳያስን ጉጅሉኡን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጱያ ኣብይ 
ኣሕመድ ዓሊ ዝተገብረ ክልተኣዊ ወዕልን ስምምዕን ዘስዓቦ ትራጂኮሞዲ ተዋስኦ፡ነዲሩ ዝተላዕለ ህዝባዊ 
ምልዓል ምንቅስቓስ ይኣክል፡ ሕጅስ ይኣኽለና የብቅዕ ደስቡጣ ስርዓት ኢሳያስ ጉጅሉኡን፣ ይኣክል ምፍልላይ 
ሓቢርና ብምቅላስ፣ ነቲ ቀንዲን ዋና ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ፣ ካብስሩ ሚሒኻ ምድርባይ፣ ልእላውነት ሃገርን 
ሓድነት ህዝብን ኣውሒስና፡ ነቲ ዝላዓለ ዕላማና ፍትሕን ዲሞክራስን ልዕልና-ሕግን ኣብ ሃገርና ክህሉ፡ ምስ 
ጎራባብትና ድማ ሰላምን ኣብ ረብሓ ህዝብታትና ዝተሞርኮሰ ስትራተጂካዊ ዝምድናት ክህልወና ምጽዓርን፡
ምቅላስ ኢሉ ዝጀመረ ህዝባዊ ምጥርናፋት፡ ካብ ከተማ ናብ ኣውራጃ ጸኒሑ ናብ ሃገር ሲዒቡ ናብ ዞባ መዕረፊኡ 
ብ-ዓለምለኽ እናሰገረ ትካላዊ ኣሳራርሓ ክሕዝ ዝበቕዐ፤ ብሰንኪ ሑዱር ሕማማት ውድባትን ምንቅስቓስትን፣ 
ስጋብ እዛ እዋን’ዚኣ እቲ ንኹሉ ጠርኒፉ ዘቃልስ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ  ንምብጻሕ ጌና ኣይበቕዐን ዘሎ፡፡ 

ስለምንታይ እቶም መሓለኻታት ናይ ሑሉፉን ናይዚ እዋን’ዚን ሓደሽቲ ዝፍጠሩን ክሰግሮም ገይና ኣይተኻእለን 
ዘሎ፡፡ 

እዞም ማሕለኻታት መሰረቶም እኳ ኣብ ጉዕዞ ቃልስና ዝተደኮኑ እንተኾኑ፡ እቲ ዝገደደ ግን ስነ ኣእሙራዊ 
ባህላዊን ኮይኑ ከይተርፍን ከም ጀሶ ጠንጢኑ ከይሕዘና ዓቢ ጻዕርን ተበላሕነትን ክህልወና ይግባእ፡፡ 

ከልሰን( KELSEN) ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ተማራመርቲ፡ “ ለውጢ ጽንሰ-ሓሳብ ናይ ናጽነት” ካብ ኩሉ ዓይነት 
ስርርዕ ዝኾነ መልክዕ ሰጊርካ፣ሓደ ንኹሉ ክጥርንፍ ዝኽእል ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ጥርናፈ ንምብጻሕ ምጽዓር። 
ምኽንያቱ እተን ተፈጥራዊ ባህርያት ደቂ ሰባት ናጽነትን ማዕርነትን ኣብ ሓደ ማሕበራዊ ናብራ፣ ሂወት ስለ 
ዝኾና ይብለና፡፡ 

ብዛዕባ ናጽነት፡ ሰብ ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ናጻ ኮይኑ ስለ ዝውለድ ዝብል ዑሙቕ ዝበለ ትንታነ ናይ ነልሰን ኣብ 
ጎድኒ ገዲፍና፣ እቲ ናዓና ዘድልየና ዘሎ ናጽነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋና ስርርዑን ዝተሓለወ ኮይኑ፡ ቀዳምነት 
ሃገር ምድሓንን ሓድነት ህዝቡ ምሕላዉን ብምስራዕ ጽምዳዊ ዝምድናና ብምዝውታር፡ ንኹሉኻ እትዋሳኣሉ 
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ክፍሊ ዕዮታት ብምጥጣሕ ሓበራዊ ስርሓትን ብምክያድ፣ መንጸፍ ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ትምድምድን 
ካብ ስራሕ ዝነቐለ ምትእምማንን ምትሕግጋዝን ክፍጠር ይካኣል፡፡ 

ህዝቢ ማእከል ዝገበረ(ህዝባውነት) ክባሃል ከሎ ንሕልምን ባህግን ህዝቢ ግብራዊ ንምግባር ምምሕዳር ስርሓት፣ 
ኣብ ኤትካዊ ሕጊ መሰረት ዝገበረን፣ ጩቡጡን ርትዓውን ስርሓት ከተማልእ ቁሩብ ምስ እትኸዉን፡ ተወፊኻ 
ንህዝብኻ ከተገልግል ብቑኑዕ ሕልናን ሞራልን ምስ እትብገስን ኮይኑ ይስማዓና፡፡ 

ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርአ ዘሎ ሃዋሁው ፖለቲካ ተረዲኢካ፣ ምስ ሓድሽ ኩነት ሓድሽ ስትራተጂ 
ክትስንድ ትግደድ። ነዚ ቁሩብ ኮይንካ ረብሓ ህዝብኻ ማእከል ዝገበረ መስርሕ ፖለቲካ ከተሳናዱን ክትታዓጻጸፍ 
ይግባኣካ። ነዚ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ተልእኾ ብናይ ሓባር ድምጽን ስትራተጂን ከተሰንዮን ክትገጥሞን ይግባእ፡፡ 

ካብ ፖለቲካ ግዜን ኩነትን ቀዲሙካ ድሕሪት ክተርፍ ዝግድደካ ተጠርኒፍካ ዘይምጽናሕን፣ዕለት ብዕለት 
መጽናዕታት እና ኣካይድካ ብ-ስነፍልጠታዊ ንኽትገጥሞ ብቕዓትን ተቐራብነትን ምስ ዘይትውንን፡ ኣፈኛ 
ህዝብኻን ተዋሳኢ ኣብ ጉዳይካን ክትከዉን ዘይምኽኣልካ፣ ካብ ጠቓሚ ጎዳኢ ሕብረተሰብ ካብ ምዃን ሓሊፉ 
ካልእ ሽም ክዋሃበካ ኣይካኣልን፡፡ ስጋብ’ዚ እዋን’ዚ ክኣ ንህዝብና ወኪሉ ክዛረብ ዝኻኣለ ዘይ-ምህላዉ፣ ከም 
ንስሙ ዝቖመ ደምበ ፍትሒ’ዩ መሲሉ ዝርአ ዘሎ ክባሃል ይካኣል፡፡ 

ካብዚ ዓይነት ተሞክሮን ኣሳራርሓን ወጺና፣ ብሓድሽን ንዝሓለፈ ተሞክሮ ዘይደግም፣ ንስርሓት ዘዐውት፣ 
ግብራዊ ዕዮታት ዘካይድ ካብ ኩሉ ጉሉጽነት ዘለዎ ኮይኑ፣ ሰራትን መንጸፍ ነቲ ዝድለ ዘሎ ኤርትራዊ ሃገራዊ 
ሓይሊ ክኸዉን ዝኽእል ጎደና ሓርነት ክጓዓዝ ትጽቢት ይግበረሉ ኣሎ።  

ብወገና ዓቕምና ዝፈቕዶ ተዋሳእቲ ክንከዉን ቁሩባት ኢና። ስለምንታይስ ናጽነት ፖለቲካ ንደቂ ሰባት ብቑዓት 
ወይ መርኣያ ከም ዜጋታት ብምዃን ካብ ሰዓብቲ፣ ጎምጸጽቲ ገዲፍካ፡ ነቐፍቲ ወይ ሃየስቲን ሓላፍነት ተሰከምቲ 
ክንከዉን ኢና እንደሊ፡፡ 

እዚ ዓይነት ባህርያት ዘጥረየ ዜጋ ነብሰ ተኣማምነት ዘለዎን ናይ ሓባር ስራሕ ከም ዘዐውትን ዝርዳእ፤ ካብ 
ግዝኣተ ኣጽዋር ብግዝኣተ ልዕልና-ሕጊ ይትካእ ዝብል፡ ሰላም መሰረት ናይ ህላወን ምዕባለን ስልጣነን ምዃኑ 
ዝኣምን ክኸዉን ከሎ፡ ሰላምን ሲኒትን ክነግሳ ክዕቀባን ምእንቲ፡ወድሰብ መሰሉ ክኸብረሉ ምስ ዝኽእል 
ይኸዉን። መሰላት ደቂሰባት ድማ ብዘይካ ልዕልና-ሕጊ ኣይኸብሩን እዮም። ልዕልና-ሕጊ ድማ ብዘይ ዲሞክራሲ 
ኣይሰርሕን ኣይነግስን እዩ።  

ስለዚ ኣብዚ ንምብጻሕ ሓቢርና ክንሰርሕን ክንቃለስን ይግባእ። ህዝብና ክኣ ካብ ምህናጽ ናይ ውግእ ድፋዕ 
ኣብ ምህናጽ ሃገርን ምጥጣሕ ፍትሕን ዲሞክራስን ልዕልና- ሕጊን ክጽመድ እዩ፡፡ 

                         ሓድነትን  ሓቢርካ ምስራሕን መርሃ ጎደና ዓወት እዮም 

                         ኣዳለውቲ ዶር.ኢንጂነር ፍትዊ ክፍል ምስ ብዙ ቡቱኞሊ  

                         ኣባላት ምንቅስቓስ ንፍትሒ ኤርትራ ኣብ ዲያሶፕራ(ም .ንፍ. ኤ.ዲ፣)      

      

            

 


