ኣብ ከክልተ ወርሒ ዝሕተም ወግዓዊ ልሳን
ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ
(ደ.ግ.ሓ..ኤ)
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ወግዓዊ ልሳን ደግሓኤ

ሓደ ዝሰመረ ናይ ሓባር ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ግንባር/ጽላል/ ከም ህጹጽ እዋናዊ ዕማም ምርግጋጽ
ንደሞክራስያዊ ተጋድሎና ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንምስግጋርን ንምዕዋትን ወጻኒ’ዩ።
ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ምርግጋጽ ሰብኣዊ ክብሩን መሰሉን ክብል፡ ኣንጻር ተኸታታሊ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣብ
ዝገበሮ ሃገራዊ ሓርነታዊ ተጋድሎኡ፡ ልዑል ሃገራዊ ፍቕሪ ብዝመልኦ ሓርበኝነት፡ ጽንዓት፡ ተወፋይነት፡
ጀግንነትን ዝመከተን ከቢድ ሰፍ ዘይብሉ መስዋእቲ ከፊሉ ልዑላዊት ነጻ ዝኾነት ሃገረ ኤርትራ ዘረጋገጸ ህዝቢ
ምዃኑ፡ ናይ ቀረባ ተዘክሮና’ዩ።
እዚ ታሪኻዊ ዓወት’ዚ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ኣገዳሲ ምዕራፍ ዝሕዝ ይኹን ደኣምበር፡
ህዝቢ ኤርትራ ዝተበገሰሉ ዕላማታት፡ መሬት ኤርትራ ካብ ባዕዳውያን ገዛእቲ ነጻ ምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ፡
እንኮላይ ካብ ኩሎም መልከዓት ጭቆናታት ሓርነቱ ዝተጎናጸፈ፡ ህዝቢ ንኽኸውንን ካብ ድኽነትን ድሕረትን
ንክናገፍ ኢሉ’ዩ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዝተጋደለ። ንኣደራዕ ናይ መግዛእቲ ከይተንበርከኸ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ
ዝተኻየዱ ዕጥቃዊ ቃልስታት፡ ዝነውሐ ዕድመ ዘለዎ ተጋድሎ ብምክያድ፡ ኣብ ታሪኽ ቃልስታት ህዝቢ ዓለም
ክሰፍር ዝኾነ። ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ጀግንነትን ሓርበኝነትን ዘሕለፈ ተባዕን ቆራጽን ህዝቢ ይኹን
ደኣምበር፡ ኣብ ምሉእ ሓርነታዊ ተጋድሎኡ፡ ሕቶ ሓድነት ተቓለስቲ ሓይልታቱ ኣብ ምርግጋጽ ይኹን፡ ሕቶ
ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ኣብ ምስፋን ዘይምብቅዑ፡ ሳዕቤኑ ኣብ መስርሕ ቃልሱ ክሳብ ሕድሕድ ምድማያት
ዝበጽሕ ብዙሕ ሓጎጽጎጻት ከጋጥሞን፡ ድሕሪ ምርግጋጽ ሃገራዊ ልዕላውነት ከኣ ናይ ሓሳረ-መከራ ህይወት
ከጋጥሞ ባህሪያዊ’ዩ ነይሩ።
ካብ እንቋቑሖ ተመን ርግቢት ክውለድ ትጽቢት ከምዘይግበር፡ ካብ ጸረ-ሓድነትን ጸረ-ደሞክራስን ዝኾነ
ጃንዳዊ ኣመራርሓ ህዝባዊ ግንባር፡ ኣብ መስርሕ ብረታዊ ቃልሲ ዘይነበሮ ባህሪ፡ ድሕሪ ሃገራዊ ነጻነት ሽዑ
ንሽዑ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ክኽተል ትጽቢት ዝገበረሉ ኣይነበረን። ብስም ህግደፍ ይጠመቕ
ብካልእ ብዘየገድስ፡ “ ጸበል ጻዲቕ ተቐቢኡ፡ ናይ ሓርነት፣ ሰላም፣ ፍትሒ ሓይሊ ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ
ድሕረትን ድኽነትን ከናግፎ ትጽቢት ኣይግበረሉን እዩ። ስለዝኾነ ከኣ’ዩ ህዝብታት ኤርትራ፡ ካብ’ዚ ካብ
ፈታዊ ናብ ጸላኢ ደምበ ዝተሰጋገረ ትምክሕታዊ ጸረ-ህዝቢ ጃንዳ’ዚ፡ ክሳብ’ታ ናይ ናጽነት ናይ ሕጽኖት ግዚኡ
እትጽንቀቕ ብዝልፍልፎ/ዝኣትዎ/ዝነበረ ኣጉል መብጸዓታትን ኮነ፡ ብዝነዝሖ ዝነበረ ኣስካሪ /ደሞጎጃያዊ/ ናይ
መናፍሓትን፡ ዘደናገረሉ ዕድል’ኳ እንተነበረ ድሒሩ ግን፡ ካብ እከይ ተግባራቱን ናይ ገባራይን ሓዳጋይን መላኺ
ባህርያቱን፣ ናይ ውሽጥን ወጻእን ኣዕናዊ ፖሊሲታቱን ብዙሕ ተማሂሩን ተሞኪሩን እዩ።
ቀስብቐስ ድማ ካብኡ እምነቱ ክስሕብ ዝኾነን። ስለዚ እዚ ገና ዘይተመለሰ ከቢድ ናይ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲ
ዕዳ’ዚ፡ ናይ መላእ ህዝብታት ኤርትራ ሰፍ ዘይብል ጾር ይኹን ዳኣምበር ብቐንዱ ግን፡ ናይ’ቲ ዝሓሸ ንቕሓት
ዝወነነ፡ ቅድመ-ግንባር ኮይኑ ንመስርሕ ብረታዊ ተጋድሎ ክመርሕ ዕድል ዝረኸበ፡ ይኹን ብድሕሪኡ ዝቐጸለ
ሃገራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ጾር’ዩ። እዚ መጻኢ ዕድል ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝውስን መሰረታዊ ሕቶ’ዚ
ከይተመለሰ፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጭቆና ተናጊፉ፡ ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ጥዑይ ስርዓተ ምሕደራ ዘስተማቕር
ሕብረተ-ሰብ ክኸውን ኣይክእልን እዩ።
ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ እዚ ጾር’ዚ ተሰኪሞም ናብ መዕርፍኡ ከብጽሕዎ ምስ’ቲ
ኩሉ ዝገጠሞም ወድዓውን ባዕላውን ጸገማትን ዝውንንዎ ውሱን ዓቕምን ከይተሓለሉ ቃልሶም ዝቐጸሉ ይኹኑ
ዳኣምበር ነዚ መሰረታዊ ሕቶ’ዚ ኣብ ምፍታሕ ነዊሕ ራሕቂ ኣይከዱን። ናጽነት ድሕሪ ምርግጋጹ ድሕሪ
ሸሞንተ ዓመታት፡ ብሰንኪ ጻሕታሪ ኲናት ባህርያት ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ንኹለን ጎረባብቲ ሃገራት ብዙር ሓዊ
ክኣጉድ ድሕሪ ምጽንሑ፡ ኣብ መጨረሻ ኣብ’ታ እንኮ ተሪፋቶ ዝነበረት ኢትዮጵያ ኲናት ምስ ወለዐ’ዩ፡ እቲ
ውልዕ ጥፍእ እናበለ ክጓዓዝ ዝጸንሐ ናይ ሓድነት ፈተነታት፡ ኣወንታዊ ናይ ግዳም ድርኺት ተሓዊስዎ፡ ኣብ
ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ፡ “ምሕዝነት ሃገራውያን ሓይልታት ኤርትራ” ብዝሓሸ ናይ
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ወግዓዊ ልሳን ደግሓኤ
ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ውዳበ ክብሰር ዝተኻእለ። ካብ’ዚ ቀጺሉ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳንን ኤርትራዊ
ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጥን ሰፋሕቲ ውዳቤታት ዘረጋገጸ ግንባራት ምምስራቶም ሓደ ስጉምቲ
ንቕድሚት’ዩ። ከምኡ ይኹን ደኣምበር፡ ብሰንኪ ውሁድ ውሽጣዊ ህይወት ዘይምህላው ኩሉ ግዜ ብዘጋጥም
ምፍንጫላትን፡ ጸቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ሕሳባትን ምንጽጻጋትን ዓቕምታት ብምውዳብ ብሓደ ኣንፈት፡
ሓቢርካ ብማዕረ ምስራሕን ምምራሕን ብዘይምኽኣሉ፡ ዘጋጥምዎ ናይ ዘይተወፋይነት ኣካይዳታትን ..ወ.ዘ.ተ
ተደማሚሮም ናብ ሓያል ወቓዒ ሓይሊ ክሰጋገር ኣይከኣለን። ስለ ዝዀነ ከኣ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ
ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ፡ እቲ ዝሓሸ ተራ ክጻወት ትጽቢት ዝግበረሉ፡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ከኣ ብፍላይ፡
ሕድሕዱ ምትእምማን ኣጥፊኡ ኣብ ክሊ ሓደ ናይ ሓባር ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ግንባር ተጠርኒፉ ክቃለስ
ኣይበቕዐን። ብኡ መጠን ከኣ፡ እቲ ካብ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ዝሰፍሐ ሓይልታት ዝጠርነፈ ሰፊሕ ሃገራዊ
ግንባር፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ካብ ምምስራቱ ኣትሒዙ ዝጸንሕዎ ጸገማትን ኣብ
መስርሕ ዘጋጠሞ ዓንቀፍቀፋትን ተደማሚሩ ክዳኸም ባህሪያዊ’ዩ።
ንገዛእ ርእሶም ዘይተጠርነፉን ተጠርኒፎም ዘይተቓለሱን ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ብኣረኣእያን ተግባርን
ሓደ ኮይኖም ነቲ ዝሰፍሐ ግንባር፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ተጠርኒፎም ኣብ ምምራሕ
ግቡእ ተራኦም ክጻወቱ ኣይክእሉን እዮም። ኣይኮነን ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ ኣረኣእያታትን ዝንባለታትን
ዝሓቖፈ ስፊሕ ጽላል፡ ከም ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝበለ ግንባር፡ ሓደ ግንባር ናይ
ፖለቲካዊ ሓይልታት ወይ ሓደ ውድብ /ሰልፊ/ እንተዝኸውን’ውን ብቑዕ ናይ ኣረኣእያ መርሆ ዝህቦ ዓቕምታት
እንተሓጺርዎ፡ ከይዱ ከይዱ እቲ ዘጋጥም ዕጫ ናይ ምድኻም፡ ምድስካልን ምብትታትን ሓደጋ ዘጋጥሞ’ዩ
ዝኸውን።
ብሓደ ተጠርኒፍካ ዘይምቅላስን ዘይምምራሕን ዘለዎ ጸገም፡ ናይ ገዛእ ርእስና ተመክሮ’ኳ እንተሪኢና ኣብ
ኪዳንን ካብ ኪዳን ወጻእን እናተባህለ ኣብ ምዕዋት ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ሞንጎ ፖ/ዊ ሓይልታት ዘጋጠመ
ዘይውህደት ዓቢ ትምህርቲ ክኾነና እዩ ዝግባእ። ብድሕሪኡ እቲ ኣብ ውሽጢ ባይቶ ከጋጥም ዝጸንሐ
ጸገማት’ውን እንተኾነ፡ ሓደ ሓባራዊ ተረድኦታትን መርገጽን ብምሓዝ እኹል ጻዕርታት ዝተገብረሉ ኣይነበረን።
ብኣንጻሩ ዝተፈላለዩ መርገጻት ብምሓዝ እቲ ስቪካዊ ማሕበራት ከይተረፈ ንገዛእ ርእሱ፡ተመቓቒሉ ሓንሳብ
ብሓባር ኣብ ገለ ግዜ ድማ በበይኑ፡ ምስ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተመቓቒሉ፡ እቲ ሰፊሕ ግንባር/ጽላል/ ብሓደ
መርሆን ውዳበን ከይከይድ እናተጸገመ ክመጽእ ምጽንሑን ምህላውን ርእሰ ግሉጽ ሓቂ’ዩ። ስለ ዝኾነ ከኣ
እዞም እኩብ ድምር ጸገማት እዚኣቶም ነቲ ግንባር ብሓደ ኣንፈት ከይስጉም፡ ክተሓላለኽ ዝገብርዎ ስለዝኾኑ፡
ሕጂ ካብ’ዚ ሕሉፍ ብግቡእ ዘይተወደበን ዝተበታተኸን ተሞክሮ’ዚ እኹል ትምህርቲ ተወሲዱ፡ ዝነበረ
ጉድለታት ተኣሪሙ ብናይ ሓባር ራእን፡ ስጡም ውደባን ኣመራርሓን ምትእምማን ኣብ ዓውደ ተግባር/ስራሕ/
ከም ዝፍጠር ተኣማሚንና ብሓደ ኣንፈት ዝምራሕ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ግንባር /ፎርም/ መካኒዝም
ምርግጋጽ ዘይስገር ህጹጽ እዋናዊ ዕማም ተጋድሎና ክኸውን’ዩ ዝግባእ።
እዚ ፖለቲካዊ ሓይልታት’ዚ፡ ብውዳበ ኣንጻር ክረአ እንከሎ ነናቱ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮታት ዘለዎ ይኹን’ምበር
እቲ ብሓባር ተወዲቡ ዝገብሮ ኣብ እዋናዊ ተባራዕቲ ሕቶታት ናይ ህዝብና ሕቶ ሰላምን ደሞክራስን
ንምፍታሕ፡ ኣብ ክሊ ሓደ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ተጠርኒፎም፡ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ ብዝተነጸረ መደብ
ብደረጃኦም ከካይድዎ ዘለዎም ዕማማት፡ ብሓደ መርሆ ንምሕያል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ
ለውጢ ዝቃለሱ ፖ/ዊ ሓይልታት ኣብ ምትእስሳር ልዑል ተራ’ዩ ዘለዎ። ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ ከኣ፡
ሕቶ ፖለቲካዊ ስልጣን ብፍትሓውን ደሞክራስያውን ኣገባብ ናብ ዋንኡ ዝኾነ ህዝቢ ብምርካብ፡ መጻኢ ዕድል
ህዝብን ሃገርን ዝውስን ሕቶ ፍትሓዊ ምምቕራሕ ስልጣንን ሃብትን ንምርግጋጽ፡ ህዝቢ ዝመረጾም ፖለቲካዊ
ሓይልታት ናይ ምምራሕ ተርኦም ዝጻወትሉ’ዩ ዝኸውን። ስለዚ እዚ ኣወዳድባ’ዚ፡ ክሳብ ህግደፍ ዝወድቕ ኣብ
ዘሎ ግዜ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን። ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ኣብ ምድሓን ኣብ
ዝግበር ዘሎ ቃልሲ፡ ሓያል ዓቕምታት ወዲቡ፡ ዝሰፍሐ ሓፋሽ ህዝቢ ኣብ ዙርያ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር፡ ኤርትራ
ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ክዓስል ብምግባር፡ ዝወጠኖም ዕማማት ኣብ ምዕዋት ከመይ ብብደረጅኡ
ናይ ምምራሕ ተርኡ ይጻወት ቀንዲ ዋኒን ናይ’ዚ መድረኽ’ዚ’ዩ።
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ኣብ ክሊ’ዚ ግንባር’ዝን ኣብ’ቲ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ወይ ባይቶን ብሓደ ኣንፈት ተወዲብካን ተቐራሪብካን
ብምስራሕ፡ ሕድሕድ ምትእምማን ክጉልብት ብምግባር፡ እቶም ሓደ ኣረኣእያ ዘለዎም ሓይልታት ብመስርሕ፡
ኣብ ክሊ ሓደ ውድብ ተሓናፊጾም ክኸዱ ናብ ዘኽእሎም ዝሓሸ ናይ ምርድዳእ ባይታ ዝፈጥር’ዩ። እዚ
ውዳበ’ዚ ካብ’ዚ ሓሊፉ ኣብ ውሽጡ ይኹን ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ነብስ ወከፍ
ፖለቲካዊ ሓይሊ ክሳብ ክንደይ ብዘይተጎለባነት ግዲኡ የብርክት ኣሎ ዝሓሸ ናይ ሕድሕድ መገማገሚ
መድረኽ ክፍጠር ባይታ ዘጣጥሕ’ዩ ዝኸውን። እዚ ከም’ዚ ዓይነት ውዳበ ንዓበይቲ መድረኻዊ ሕቶታት
ብዝተጸንዐ መንገዲ ምላሽ ዝህብ፡ መስርሕ ፖለቲካዊ ኣንፈት ንምንጻር’ውን ዝሕግዝ’ዩ። ነገራት ኣቐዲምካ
ብምውዳድ ኣኼባታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኮነ፡ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ምዕዋት፡ ብኹሉ
ሸነኻቱ ቀላሲ ተራ ክጻወት ዝኽእል ሓይሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ክዝንጋዕ የብሉን። እንታይ ዓይነት መልክዕ
ውዳቤታት ኣለዎም ብዘየገድስ፡ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዝካየዱ ዘለው ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ይኹኑ ናይ
መናእሰይ ውዳቤታት፡ ሓጋዚ ድዩ ዘይሓጋዚ ነብስ ወከፍ ፖለቲካዊ ሓይሊ ብዝተበታተኸ ኣገባብ በብዝመስሎ
ኣብ ክንዲ ዝኸይድ፡ ብዝተጸንዐ ኣንፈት ክካየድ ኣብ ምሕጋዝ‘ውን ዓቢ ተራ’ዩ ዝጻወት።
እዚ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ግንባር’ዚ ኣብ እዋኑ ክግበር እንተዘይክኢሉ ግን፡ በበይንኻ ተፈላሊኻ ዝዕወት
ቃልሲ ስለዘየለ፡ እቲ ዝጸንሐ ጸገማት ምቕጻሉ ኣይተርፍን እዩ። ቃልሲ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ንድሕሪት
ዝምለስ’ዩ ዝኸውን። ድሕሪ ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ባይቶን ራብዓይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ንባይቶ
ዘጋጠሞ ቅልውላው፡ ህልቂት ኣማኢት ኤርትራውያን ኣብ ላምፐዱዛ፣ ኣብ’ቲ ስርዓት ዝተኸስቱ ናይ ውድቀትን
ምንቁልቋልን ምልክታት፣ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ዝተቐልቀሉ ዝተባባዑ ኣወንታዊ ምንቅስቓሳትን ተበግሶታትን’ዩ።
ስለዚ ዘይምትርናዕ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ግንባር፡ እዚ ኩሉ ኣወንታዊ ናይ ቃልሲ ረስኒ፡ ተበታቲኹ
ክዳኽምን ክቑጸን ዝገብር’ዩ። ናይ
መንእሰያት ውዳበ’ውን እንተኾነ ዋላ’ኳ ክሳብ ሕጂ ናብ ሓደ ሃገር-ለኸ ናይ መንእሰይ ውደባ እንተዘይተሰጋገረ፡
እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጸረ-ህግደፍ ዘትከለ ኣወንታዊ ናይ ቃልሲ ጅማሮታትን ናይ ሓድነት ጻዕርታትን ናብ
ዝሓየለ ብርኪ ክሰጋገር ምጽጋሙ ዘይተርፍ’ዩ። ስለዚ ከኣ ምቅልጣፍ ምውዳብ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት
ግንባር፡ ንደሞክራስያዊ ተጋድሎና፡ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንምስግጋርን ንምዋትን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ንምርግጋጹ
ከይተሓለልና ንረባረብ።

ናይ ውድቀትን ምብትታንን
ውሕጅ ከይመጸ መንገዲ ውሕጅ ንጽረግ፡ህዝብታትናን ሃገርናን ን22 ዓመታት እናተዋህለል ብዝመጸ ዓይነተ-ብዙሕ፡ ጭቆናን ምዝመዛን ህልቂትን
ዕንወትን ስደትን ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ዋላ ‘ኳ ዘይንደልዮን ዘይንመርጾን እንተኾና፡ ኣብ ገምገም ውድቀትን
ምብትታንን ተገምጊሞም ምህላዎም ወድዓውን ታሪኻውን ሓቂ’ዩ። ናብ’ዚ ደረት ትርኢት’ዚ ከብጽሑ ዝግደዱ
ዘለዎ ድማ፡ ህዝብታትና ከም ህዝብን ውልቀ ሰባትን ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል ስለ ዝተሓረሞም።
ፍትሕን ሕግን ስኢኖም ብኣድልዎን ብዝተፈላለየ መልክዕ ብልሽውናታት ስለዝተሳቐዩን ይሳቐዩ
ብምህላዎምን። ሓረስታይ ህዝብና መሬት ናይ ምርካብን ሰሪሑ ናይ ምጥቃምን ዕድልን መሰልን ስኢኑ፡
ውሕስነት ናብ ዘይብሉ ቁጠባዊ ህይወት ስለ ዝተሳጠሐን።
ህዝብታትና ድማ ብሓፈሻ፡ ሓረስታይ ካብ ዘፍርዮ ዝተፈላለየ ፍርያት ተጠቀምቲ ብምዃኖም’ውን ናብ ስእነትን
ድኽነትን ብምቅልዖምን፡ ናብ ዳርጋ ምሉእ ተጸባይነት ክበሃል ዝከኣል ጭቡጥ ኩነታት ብምስጥሖምን፡ ካብ’ዚ
ሽግርን ጸበባን እዚታት ንምምላጥ ክበሃል፡ ብዘይምቁራጽ መረበቶም፡ ዓዶምን ሃገሮምን ሓዲጎም “እንነብረሉ
ዓዲ ፍርያት እንሓፍሰሉ ዓውዲ የብልናን” ብዝብል ናይ ተስፋ ምቑራጽ ውሳነ፡ ብኣማኢትን ኣሽሓትን ዝቑጸሩ
ዕድመ፡ ጾታ ሞያ ብዘይፈሊ ኩነታት ናብ ዘየቋርጽ ዋሕዚ ስደት ተቓሊዖም ይስደዱ ብምህላዎም። ገባቲ ጉጅለ
ህግደፍ ንዓሰርተታት ዓመታት ብዘይምቁራጽ ንፖለቲካውን ቁጠባውን ጠቕሙ ክብል፡ ብስም ሃገራዊ
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ወግዓዊ ልሳን ደግሓኤ
ኣገልግሎትን ሃገራዊ ልምዓትን ብዝብሉ ምስምሳት፡ ተማሂሩ ሰሪሑ ንስድራ ዝሕግዝ ይኹን ዝመርሕ፣ ኣብ
ማእቶት ተዋፊሩ ንገዛእ ርእሱን ሃገሩን ዘገልግልን ዝጠቅምን፡ መንእሰይ ወለዶ ብሓፈሻ ካብ ኩሉ ውልቃዊ
ማሕበራውን ቁጠባውን ረብሓታቱን ኣገልግሎትን ምምራሕ ስድራ-ቤታትን ስለ ዝተነጸለን፡ ዝበኾረን፡ ስድራ
ቤታት ካብ ስእነትን ድኽነትን፡ ሕማምን ተዛመድቲ ጸገማትን ምስጣሕ ሓሊፈን፡ ከምሃዱታት መሰረት ናይ
ሕብረተ-ሰብ ናብ ምብትታንን ምህሳስን ደረጃ ስለዝበጽሓን።
እዚ ኣረሜናዊ ስርዓት’ውን ብውድዕነቱ ኣሪጉን ተዳኺሙን ከም ስርዓት ተለኻኺሙ ክወድቕ ብቐሊሉ ዘይሓዊ
በሰላ ንዕርብርቡ ክጠፍእ ኣብዝተዳለወሉ ኩነታት ይርከብ ስለዘሎ። በቲ ካልእ ገጽ ድማ፡ ጉጀለ መንግስቲ
ህግደፍ ንህዝብታትናን ሃገርናን ስጋኦም እናበልዐ ዓጽሞም እንዳቖርጠመ ተዳኺሞም ናብ ሓደጋ ውድቀትን
ምብትታንን እናደፍኦም እንከሎ፡ ተቓወምቲ ሓይልታት ነዚ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሓደጋ ዓጺፉ ናብ ንቡር
ቦትኡ ክመልስን ከውሕስን ዝኽእል ውሁድን ኣድማዕን ቃልሲ ኣብ ከበርክተሉ ዝኽእል ኩነታት ዘይምህላው
ድማ፡ ነዚ ህዝብን ሃገርን ዝህድድ ዘሎ ወድዓዊ ጸገማት መመሊሱ ክዓብን ናብ ኣሰካፊ ጽፍሒ ክብርኽን ኣብ
ምግባር፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣሉታዊ ኣስተዋጽኦ ዘበርክት ዘሎ ፖለቲካዊ ተርእዮ’ዩ። እዞም ኣብ ልዕሊ
ህብዝታትና ዘጋጥሙ ዘለው ጭቆናታት፡ ምዝመዛን ኣድልዎታትን፣ ስእነትን ድኽነትን፣ ገደብ ዘይብሉ
ምፍንቓልን ስደትን፣ ምጽጋም ስድራ ቤታትን ምፍራስን፣ እቲ ስርዓት ባህሩን ዕላምኡን ኮይንዎ ዘካይዶ ዘሎ
ህልቂትን ዕንወትን ተታሓሒዝካ ናይ ምጥፋእ መማረጺኡን፣ ናይ ተቓወምቲ ሓይልታት፡ ወጽዓን ምዝመዛን፡
ስእነት ፍትሕን ኣድልዎን ..ወዘተ ብመሰረቱ ኣብ ምፍታሕን ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ድማ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን
ዘርእይዎ ዘለው ዛሕልን ሕመቓትን
ተደማሚሮም’ዮም እምበኣር ህዝብታትናን ሃገርናን ካብ ተሰከምቲ
ሕሰማትን ኣደራዓትን ስእነትን ድኽነትን፡ ጸበባን ተነጽሎን ምዃን ሓሊፎም፡ ናብ ገምገም ሓደጋ ውድቀትን
ምብትታንን ክሳጥሑ ዘገድዶም ዘሎ ወድዓዊ ምኽንያታት እዮም።
እዚ ኣብ ህብዝታትናን ሃገርናን ሰፊኑ ዘሎ ኣሰካፊ ሓደጋ’ዚ ብኣጋ መግትኢ ክግበረሉ እንተዘይኻኢሉ፡ ዋላ’ኳ
ከም ዜጋታትን ህዝብታትን ዘይንደልዮን ዘይንምነዮን እንተኾነ፡ ተግባራዊ ክኸውን ዝገትእ ሓይሊ /ኩነታት/
ክህሉ ኣይክእልን’ዩ። ካብ’ዚ ከም ህዝብን ሃገርን ናብ ልዕሌና ኣንጠልጢሉ ዘሎ ሓደጋ ውድቀትን ምብትታንን
ክንድሕን እንክእል ድማ፣ መጀመርያ ናብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ተኣፋፍን ሓደገኛን ኩነታት ክንሳጣሕ ዘገደደና
ጠንቂ ኣብ ስልጣን ተኾዲጩ ፖለቲካዊ ስልጣንን ቁጠባ ሃገርን ንብሕቱ ዝጥቀመሉ ዘሎ፡ ህዝቢ ከም ህዝቢ
ናብ ዘመናዊ ጊላን፡ መግልገልን ለዊጡ ብሓይልን ዓመጽን፡ ህዝብን ሃገርን እናረመሰን እናፍረሰን ዝጥቀም ዘሎ፡
ጉጅላዊ መንግስቲ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ። እዚ ጉጅለ’ዚ ጸረ-ሰላምን ጸረ-ደሞክራስን ባህሪያቱን ዕላምኡን
ንምትግባር ክብል ውላድ ህዝቢ ዝኾነ መንእሰይ፡ ገንዘብን ጉልበትን ህዝብን ገቢቱ ኣብ ዕንወትን ሞትን
ስንክልናን፣ ናይ ከባቢ ጽልእን ተነጽሎን
ይፈጥር ከም ዘሎ ምግንዛብ የድልየና። ህዝብታትና ክጠምዩ፡
ክዓርቁን ክሓሙን፣ ክፈናቐሉን ክስደዱን ኣብ ዘዝኸድዎ ከባብን ሃገራትን ናይ ሕሰምን ተነጽሎን ክፉእ
ማሕበራዊ
ናብራ ከሕልፉ ዝግደዱ ዘለው፡ ጉጅለ ህግደፍ ብዝፈጠሮ ጸገማት ምዃኑ ነዚ ጉጅለ’ዚ ብንጹር ሓላፍነት
ከነሰክሞ ክንክእል ኣለና። ስደት ከም ምልክትን መግለጽን ተቓውሞን መፍትሒ ግዝያዊ ጸገማት ኣብ ምቅላል
ይኹን ደኣምበር፡
መንገዲ ስደት ብምኽታል
ናይ ዝተወሰና ስደራ ቤታት ግዝያዊ ጸገማት ኣብ ምቅላል ተራ ዘለዎ እኳ
እንተዀነ ናይ ህዝብን ሃገርን ሽግር ምፍታሕን ምውጋድን ከምዘይከኣል ግን ክንመዝን ኣለና።
ናይ ባዕዲ ወይ ከባቢ ሃገራት ወተሃደራዊ ዓቕሚታት እናመልመለ፡ ናብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ የመን፣
ብምልኣኽ ሃገርናን ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብ ሰላምን ምትእምማንን ሕድሕድ ምቅብባልን ምድግጋፍን ዝተሰረተ
ርህው ኩነታትን ዝምድናን ንኽይህሉ ለይትን ቀትርን ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ህግደፍ ምዃኑ ክንፈልጥን
ሓላፍነት ከነሰክሞን ክንቃለሶን’ውን ኣገዳሲ’ዩ። እዞም ብመጠኑ ዝተጠቕሱ ሓሳባት ብግቡእ ምፍላጥን ኣገንዝቦ
ምሕዳርን ብሓሳብ ደረጃ ነቲ ህዝብን ሃገርን
ካብ ውድቀትን ምብትታንን ንምድሓን ከነካይዶ ዝግባእን
ኣነካይዶ ዘለናን ዕማም ናይ ቃልሲ ከም መሰረትን እመነ-ኩርነዕን ኮይኖም ዘገልግሉና ኣዐወትቲ ሓሳባት’ዮም።

ቅጽ 03 ቁ. 14

ታሕሳስ 2013

4

ወግዓዊ ልሳን ደግሓኤ
ካብ’ዚ መሰረታዊ ቅድመ- ኩነታዊ ፖለቲካዊ ኣገንዝቦን ገምጋምን ብምብጋስ ድማ፡
ንኹሉ መደናገርትን
ሸሓጥትን ተግባራት ናይ ጉጅለ መንግስቲ ህግደፍ ብንቕሓት ብምርኣይ ከከም ባህሪያቱን ኣመጽጽእኡን
ክንምክቶን መኪትና ከነፍሽሎን እንኽእል። ስለዝኾነ ‘ምበኣር መንግስቲ ጉጅለ ህግደፍ ብኹሉ ዓይነት ኣዕናዊ
ተግባራቱ ህዝብን ሃገርን እናዕነወን እናበተነን ክነሱ፡ ንለዋህ ሃገራዊ ስምዒት ናይ ህዝብታት ተበሊጹ ንሕሉፍን
ዝበለየን መግዛእታዊ በሰላ እናዳሓኸኸ /እናራኸሰ/ ህዝብታትና ብሸፈጥ “ላዕላውነት ሃገር ምክልኻል” ዝብል
ፕሮፖጋንዳ ብዘይካ’ቲ ባዕሉ ዝጽሕትሮ ጽልእን ቅርሕንትን እንተዘይኮይኑ ካብ ዝኾነት ናይ ከባቢና ሃገራት
ንህልውናናን ሃገራዊ ነጻነትናን ላዑላውነትናን ንምድፋር፡ ትህቅን ሃገር ከምዘየላ፡ ናይ ከባቢና ሃገራትን
ህዝብታትን ድማ ኣሕዋትናን ወገናትናን ደኣምበር ጸላኣትና ከምዘይኮኑ ብትብዓት ክንምክቶን ንሕሱርን
ኣደናጋርን ፕሮፖጋንድኡ ምእንቲ ህልውናና ቀጻልነትናን ክንብል ብዕቱብ ክንቃለሶን ከነፍሽሎን’ዩ ዝህልወና።
ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ጭቆናን ዓፈናን ትካላት ህግደፍ ዝርከቡ ውጹዓት ሓፋሽ ወተሃደራትን ክልኦት ተዛመድቲ
ኣካላትን ዘላቒ ኩሉ-መዳያዊ ዓቕሞም ዝለከመ ለኪሙ ንምውዳቕ ፋሕጠርጠር ኣብ ምባል ዝርከብ ዘሎ
ጉጅላዊ መንግስቲ ይኹን ብስም ጽገናዊ ለውጢ ህዝቢ ብምንድንጋር ብስም ቀጻልነት ህዝባዊ ግንባር ይኹን
ካልእ ናይ ጽገና ጭርሖታት ተሰንዮም ምስ መራሕቲ ህግደፍ ብምርኻብ ዕርቂ ብምግባር ይኹን ዝተወሰኑ
ሰባት ካብ ስልጣን ክለግሱ ብምግባር ምስ ላዕለዎት ወተሃደራዊ መኮነናት ብምሻራኽ ክመጽእ ዝኽእል
ዘይመሰረታዊ /ጽገናዊ/ለውጢ ጠቕሚ ስለዘይብሎም አደናጊሮም ናብ ዳግም ባርነታዊ ኣርዑት ከይጽመዱ
ክፈልጡን ምስ ከምኦም ዝኣመሰሉ ጭቁናት ህዝብታትና ካብ ምድንጋር ድሒኖም ንመሰረታዊ ለውጥን
ዝተማለአ መሰሎምን ረብሓኦምን ምስ ተቓወምቲ ሓይልታት ብሓፈሻ፡ ምስ ንመሰረታዊ ለውጢ ዝቃለሱ ከኣ
ብፍላይ፡ ናይ ቃልሲ ዝምድና ፈጢሮም ህዝብታትናን ሃገርናን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ካብ ምድሓን
ሓሊፎም ዝተማለአ ሰላምን ምርግጋእን፣ ደሞክራስን ፍትሕን፣ ልምዓትን ዕቤትን፣ ኣብ ምስፋን ልዑል
እጃሞም ንምርግጋጽ ክቃለሱን’ውን ካብ’ቶም ልዑል ሓላፍነትን ተራን ትጽቢትን ዝግበረሉ’ዩ። ስለዝኾነ
ጭቁናት ወተሃደራትን ካልኦት ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ናይ ጭቆና መሓውራት ተሰሪዖም ዝርከቡ ምሓዙቶምን
ብስም ሃገርን መንግስትን ኣብ ትሕቲ ንህዝብን ሃገርን ንሓደጋ ዘሳጥሕ መንግስቲ ብምዃን ንነብሶምን
ንህዝቦምን ኣብ ዝብድል ተግባራት ምፍጻምን ምንባርን የብቅዕ ክብሉን ምስ ውጹዕ ህዝቦም ኣንጻር’ዚ ኣረሜናዊ
መንግስቲ ዝብገስሉን ተራኦም ዝጻወትሉን ግዜ ወቕቱ ዝኣኸለ ስለ ዝኾነ ክበራበሩን ክነጥፉን’ዩ ዝግበኦም።
ተቓወምቲ ኣካላት ከም ፖለቲካዊ ውድባት፡ ሰልፍታት፡ ስቪካዊ ማሕበራት..ወዘተ ዝፍለጡን ብዝዓቕሞም ናይ
ቃልሲ እጃም እናጻወቱ ዝመጹን ዝጻወቱ ዘለዉን ብሓፈሻ፡ ከም ዝተወደቡ ኣካላት መጠን ጭቆናን ምዝመዛን
ኣብ ምልጋስ ይኹን፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ኣብ ምድሓን ልዑል ተራ ዝጻወቱን ሓላፍነት
ዝስከሙን ምዃኖም ዘይሰሓት’ኳ እንተኾነ፡ ብክንድ’ቲ ትጽቢት ዝንበረሎም፡ እጃሞም ክጻወቱ ይበቕዑ
ከምዘየለው ካብ ዝኾነ ኣካልን ካብኣቶምን ዝተሰወረ ኣይኮነን። ስለዝኾነ ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ውድባት
ስልፍታት ይኹን ስቪክ ማሕበራትን ካልኦት ኣካላትን ዘለናዮ እዋን ሕቶ ፖለቲካዊ ስልጣን እትምነየሉ፡
እትሓተሉን ንምርግጋጹ ከበሃል እትወዳደረሉን እትሰሓሓበሉን ስለዘይኰነ፡ ብኣንጻሩ ህዝብን ሃገርን ካብ
ውድቀትን ምብትታንን
ንምድሓን ንዘለካ ዓቕሚ ትሕዝቶን ፍልጠትን ብግቡእ ወዲብካን ኣዋዲድካን
እትቃለሰሉ ግዜ ዘይህብ ተሃዋሲ መድረኽ ኢና ዘለና። ስለዝኾነ፡ ዝኾነ ተቓዋማይ ንዘለዎ ፖለቲካዊ እምነት
ከም ዘለዎ ብምሓዝን ኣፍልጦን ተፈላጥነትን ክረክብ ብሓላፍነታዊ ኣገባብ እናነጠፈ፡ ምስ ካልኦት መሓዙቱ
/መላፍንቱ/
ኣካላት ብሓባር ኮይኑ ኣብ ዘቖሞም ሓባራዊ ዕማማት፡ ግንባራዊ ሕግታትን መምርሒታትን
ሓባራዊ መሪሕነታትን ብምኽባርን ብምምእዛዝን ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን ሕቶ ቀዳምነት ሂቡ ክቃለስ ከም
ዘለዎ ወድዓዊ ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ይጽወዖን ሓላፍነት የስከሞን’ዩ ዘሎ።
እዞም ልዕል ክብል ዝተጠቕሱ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ንምድሓን ዝሕግዙ ፖለቲካዊ
ኣገንዝቦታት ክፈጠሩን ዓዂኾም ናብ ተግባር ንምውዓል ክብቃዕን፡ ዝተፈላለዩ ሕብረተ-ሰብኣዊ ክፍልታትና
ካብ ዝጸንሕዎ ኣደናጋሪ ፖሮፖጋንጋን ወጽዓን ተናጊፎም፡ ኣብ ድሕነት ህዝብን ሃገርን መስመሮም /ወገኖም/
ኣለልዮም ተርኦም ክጻወቱ ንምብቃዕ፣ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ንህልዊ ናይ ምንቁልቋል ኩነታት ናይ’ቲ ኣረሜናዊ
ስርዓት ብምብላጽ፡ ብዝተፈልለየ ሜላ ናብ ዳግማይ ጽገና ክሳጥሑ ዝኽእሉ ፖለቲካውን ፕሮፖጋንዳውን
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ሓደጋታት ህዝቢ ተደናጊሩ ግዳዮም ንከይከውን ክፈልጥን፡ ፈሊጡ ክቃለሶምን ንምግባር …ወዘተ ኩሉ-መዳያዊ
ሓላፍነታት ብዝያዳ ንተቓወምቲ ውድባትን ስቪካዊ ማሕበራትን ዝምልከት ከቢድ ህዝብን ሃገርን ናይ ምድሓን
ሓላፍነትእዩ። ስለዝኾነ፡ ነዚ ከቢድ ናይ ህዝብን ሃገርን ሓላፍነት ብምቕባል ምቅላስ ግድን ኣብ ዝዀነሉ ፈታኒ
ወቕቲ ኢና ንርከብ ዘለና። ስለዝኾነ ከም’ቲ “ውሕጅ ከይመጸ መንገዲ ውሕጅ ጽረግ” ዝበሃል ምስላ ብሰንኪ’ዚ
ኣረሜናዊ መንግስታዊ ጉጀለ ህግደፍ ዝፈጠሮም ጸገማት፡ ንህዝብናን ሃገርናን ናብ ውድቀትን ምብትታንንን
ዝደፍኦ ዘሎ ኩሉ-መዳያዊ ሓደጋታት ናብ ጭቡጥ ውድቀትን ምብትታንን ከየብጽሖም እንከሎ ንምዕጻፉን
መሊእና ንምውጋዱን ዘኽእለና ኩለ-መዳያዊ ቅድመ-ኩነት ብምምላእ ንድሕነት ህዝብናን ሃገርንን ንቃለስ።
ዝወደቐት ሃገርን ዝተበታተነ ህዝብን ናብ ንቡር ባህሪያዊ ቦትኦምን ኩነታቶምን ንምምላስ ዝግበር ቃልሲ
ከቢድ ዋጋ ዝሓትት ስለዝኾነ ብኣጋ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምርግጋጽን ምውሓስን ንቃለስ።

ጽገናዊ ለውጢ ተበልጽትን ጸገንትን ዝራኸብሉ ክሳድ፡ወዲ-ሰብ ብባህሪኡ ካብ ዝተሓተ ናብ ዝለዐለ፡ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝሓሸ፡ ካብ’ቲ ዝሓሸ ናብ’ቲ ኣዝዩ ዝበለጸ
ምዕባለ ክሰጋገር’ዩ ዝሓልም። ሕልሙ ንምዕዋት ከኣ ከክንዲ ንነገራት ናይ ምንባብ ብልሑ፡ ህርኩትነቱ፡
ምርምሩን ኣፍራይነቱን ኣብ ስራሕ ክጎዪ ይረአ። እቲ ጒያ፡ እቲ ሕልሚ፡ እቲ ድኻም መነባብሮ ንምልዋጥ’ዩ።
ህይወት ብቕኑዕ መንገዲ ንምምራሕ’ዩ። ንውላዱ ወይ መጻኢ ወለዶ ጥጡሕ ባይታ ፈጢርካ ንምሕላፍ ኣብ
ግምት ዘእተወ’ዩ። እዚ ንኹሎም ደቂ-ሰባት ዝገዝእ ኣተሓሳስባ’ዩ። ምኽንያቱ ሰባት ካብ መዓሙቕ ድኽነት
ክወጹ ደኣምበር፡ ንድኽነት ከም ርስቲ ወሪሶም ወይ እሙን ፈታዊ ምስኡ ተላጊቦም ክነብሩ ድሌቶም ኣይኮነን።
ካብ ዝሩግ ፖለቲካዊ ኩነታት ወጺኦም፡ ብነጻነት ኣብ ዝዋስእሉ ውሕስነት ኣብ ዘለዎ ሰላም ክነበሩ’ዩ
ትምኒቶም። “ካብ ጒይይ መዓል ክሳድ መሓዝ” ከም ዝበሃል ድማ፡ ወዲ-ሰብ ኣብ ህይወቱ መሰረታዊ ናይ
ምዕባለ ለውጢ ክርኢ፡ ናብኡ ዘብጸሖ ኣንፈተ-ፖለቲካዊ ምሕደራን ተሓታትነት ዘለዎ ኣመራርሓን ክረክብ
ኣለዎ። እዚ ከኣ ንጉስ ባርነትን ኣፍቃሪ ኲናትን ዝኾነ፡ ኣረጊት ስርዓት ከየልስካ ዝርከብ ኣይኮነን። ከም’ቲ
ብተፈጥሮ ብዕድመ ዝኣረገ ሰብ፡ ብኣካል በተሓሳስባን ናብ ናይ ንእስነት ዕድመ ክትምልሶ ዘይከኣል፡ ብባህርን
ብተግባርን ኣሪጉ ዝመሽመሸ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ እንተተደልየ’ውን ብጽገና ክሕደስ ኣይክእልን። ይፍቶ
ይጽላእ ዘላቶ ዕድል ሓንቲ’ያ፣ ንሳ ድማ ብውዲ ድዩ ብግዲ ቦታ ምልቃቕ።
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዕዞ ዝኾነ ዓንቀፍቀፋት ዋላ የጋጥሞ እምበር ከም ህዝቢ ተቓላሳይ ህዝቢ’ዩ። ሓርበኝነቱ
ብተግባር ዘመስከረ ህዝቢ’ዩ። ብርግጽ ኣብ’ቲ ዝሓለፎ ዝተናወሐ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነት ሓርነት፡ ምስ
ጽንዓቱን ተወፋይነቱን ዘይቃዶ ውሽጣዊ ዕንቅፋት የጋጥሞ ነይሩ’ዩ። እቲ ናይ ቃልስን ለውጥን ናህሩ ዘጉድም
ዘጋጥሞ ዝነበረ ውሽጣዊ ዕንቅፋት ግን፡ ኣብ መንጎ ሕኑን ደሞክራስያዊ ኣረእእያን ድሑር ዝንባሌታትን
ዝተፈጥረ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ዝወለዶ ኣይነበረን። ብመሰረታዊ ፖለቲካዊ ትሕዝቶኦም ክምዘኑ
እንከለው ሓደ ካብ’ቲ ካልእ ዘይሕሸሉ፡ ስልጣን መን ብላዕለዋይነት ተቖጻጸረ፡ ትምክሕትን ጽበትን ዝራግሕሉ
ባይታ’ዩ ነይሩ። መሳኪን ታሕተዎት ተጋደልትን ህዝብን መጻወቲ ቃርሳ ናይ’ዞም ብትምክሕትን ጽበትን
ዝቆራቖሱ ዝነበሩ መሪሕነታዊ ኣካላት’ዮም ነይሮም። በቲ ዓይኒ መርፍኡ ዝጠፍኦ ሓላፍነት ዝጎደሎ ናይ
ህይወት ጸወታ እቶም ተጻወቲ ኣይተጎድኡን ብወሳኒ መልክዑ ኣይሞቱን ኣይቆሰሉን። እቲ ምስኪን ተጋዳላይን
ህዝብን’ዩ ግዳይ ኮይኑ። እቲ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ ተነሓናሕቲ መሪሕነታዊ ጋንታታት ብደሙን ህይወቱን
ብሰዓራይን ተሰዓራይን ምስ ተፈላለዩ’ውን ዝኸፍአ ደኣምበር ዝሓሸ ለውጢ ኣይረኣየን። ኣይኮነን ብመሰረታዊ
ለውጢ ብዓይኒ ጽገና ዝምዘን’ውን ኣብ ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ዝሓሸ መንገዲ ኣይተረኸበን።
ሰዓራይ መሪሕነታዊ ጋንታ ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ ደስ ዝበሎ ስጉምቲ ዝወስደሉ፡ ተስፋ ምሕዝነትን ሓድነትን፡
ተስፋ ደሞክራስን ደሞክራስያዊ ማዕርነትን ናብ ዘይረኣየሉ ድቕድቕ ጸልማት ተቐይሩ። እዚ ናይ ርሑቕ
ታሪኽን ተዘክሮን ኣይኮነን፡ ናይ ትማሊ’ዩ። ብተራ ጌጋ ዝተፈጸመ ብሸለልታ ዝሕለፍ ድማ ኣይኮነን። ብኹሉ
መዕቀኒታት ከቢድ ዋጋ ዘኽፈለናን ክሳብ ሕጂ ስንብራቱ ዘይጠፍአን ተመክሮ’ዩ። ስለዚ ‘ምበኣር፡ መሰልና
ንምርካብ ኣንጻር ወጻዒ ክንቃለስ እንከለና፡ ብዛዕባ ደሞክራስያዊ ለውጢ ክንሓስብ እንከለና፡ ነዚ ክንዝክሮን
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ክጥቀመሉን ይግባእ። ንለውጢ ምቅላስ ጽቡቕ፡ ግን እንታይ ዓይነት ለውጢ? መን ዝመርሖን ዝርበሓሉን
ለውጢ? ኣብ ግምት ከነእቱ ይህልወና። ኣብ ሕሉፍ፡ ኣብ ካልእ ዘይኮነስ ኣብ ባዕልና ካብ ዝተፈጸሙ ዓበይቲ
ጉድለታት ዘይንመሃር፡ ዘለናዮ ጭቡጥ
ኩነታት ዘይነንብብ፡ መጻኢና ናበይ፡ ምስ መን ብኸመይ? ዘይነገናዝብ እንተኾይና ግን
ኣይፈለጥናን ኣለና ማለት’ዩ።

ፖለቲካዊ መኣዝና

ኣብ ምምጻእ ሃገራዊ ነጻነት ዝተፈጸመ ጌጋን ዝተራእየ ድኽመታትን ሕመቓትን ንሎሚ ትምህርቲ ኮይኑ
ከገልግለና ኣለዎ። ትማሊ ብየዋህነት ድዩ ብስምዒት፡ ብዓይንና ናብ እንሪኦ ቀዳማይ ጸላኢ ጥራሕ
እንዳቋመትና፡ ንፖለቲካዊ ደሞክራሲ ትሑት ግምት ብምሃብና፡ ዓቢ ፖለቲካዊ ስሕተት ከም ዝፈጸምና ክስቆረና
ይግባእ። ህይወት ክቡር’ዩ። ንስለ ሃገራዊ መንነት፣ ነጻነት፣ ሓርነት፣ ማዕርነት ክበሃል ግን እታ መተካእታ
ዘይብላ ህይወት ንመስዋእቲ ዝተቐረበትሉ መድረኽ ነይሩ እዩ። ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ
ሓርበኛታት’ውን በጃ ኮይኖም። ብክንድኡ ዝቑጸሩ ድማ ኣካሎም ጎዲሎም። እንታይ ንምርካብ እዚ ኩሉ ዋጋ
ተኸፊሉ? ብውጽኢቱ ዝተሓፍሰ ህዝባዊ ረብሓታት’ከ ምስኡ ዝዳርግ ድዩ ወይስ ዝተረፈ ነገር ኣሎ?
እንዳመዛዘንካ ንህልዊ ኩነታት ምንባብን መሰረታዊ ፍታሕ ምንዳይን መድረኽ ዝጠልቦ ዛዕባ’ዩ። ኣብ መድረኽ
ሃገራዊ ነጻነት ብፖለቲካዊ የዋህነት ድዩ ብርሱን ሃገራዊ ስምዒት ደርጊ ምስ ወደቐ ኩሉ ጸገማትና ሓንሳእን
ንሓዋሩን መኸተምታ ክረክብ’ዩ ዝብል ዝነበረ ግጉይ ኣገንዝቦ፡ ዘኽፈለናን ዘኽፍለና ዘሎን ከቢድ ዕዳ ዘንጊዕና፡
ዳግማይ ኢሳያስ ጥራሕ እንተተኣልዩ ብዝብል ላህመታዊ ፖለቲካዊ ሚዛን ከይድገም ንነገራት ብንቕሓት
ከንስተብህለሎምን ክንምክቶምን ኣለና።
ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓት ምንባር ብሓቂ መሪር’ዩ። እንተኾነ እቲ ዝመረረ ዘቤታዊ መግዛእቲ ከመይ
ይእለ? ብስምዒት ዘይኮነስ ብመጽናዕቲ ብንቕሓትን ብዕላማን ክረአ ኣለዎ። መጻኢና ውሑስ ክኸውን ከም
ውልቀታትን ጉጅለታትን ዘይኮነ ከም ህዝቢ ክንሓስብ ኣለና። ህግደፍ መን’ዩ ንህዝብታት ኤርትራ ፈታዊ
ወይስ ጸላኢ? ብምኽርን ምሕጽንታን ጸረ-ህዝቢ ደርባዊ ባህሪኡ ክገድፍ ይኽእል ድዩ? ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ
እንታይ ዓይነት ለውጢ እንተመጸ ይሓይሽ፡ ገለ ናይ ሰባትን ዘይመሰረታዊ ፖሊሲታትን ለውጢ ጌርካ ከም
ስርዓት ተጸጊኑ ክቕጽል ብምግባር ወይስ፡ ህግደፍ ነበረ ኣብ ዝኾነሉ፡ ልዑላውነት ህዝቢ ዝኽበረሉ መሰረታዊ
ለውጢ? ርግእ ኢልካ ምምዝዛን ብሩህ መጻኢ ናብ ዘውሕስ ውሳነ ከትበጽሕ ይሕግዝ። እወ! ህዝቢ ከም ህዝቢ
ኣበይ ይርባሕ ኣብ ጽገናዊ ለውጢ ወይስ ኣብ መሰረታዊ ለውጢ? ብኸመይ ክሕተትን መልሲ ክረክብን
ይግባእ። ብመሰረቱ ጽገና ኣጀንዳ ናይ ህዝቢ ኣይኮነን። ንህዝቢ ዝህቦ መሰረታዊ ረብሓ ድማ የለን። ጽገናዊ
ለውጢ ተደናጋጽነት ንህዝቢ ኣየመልክትን። ናፈቕቲ ጽገናዊ ለውጢ ህዝቢ ኣበይ ይርባሕ ከመይ ይርባሕ፡
ጉዳዮም ኣይኮነን። ብንጹር ቋንቋ ውልቀ ሰባት ኣሊኻ ህግደፍ ከም መንግስቲ ምስ ምሉእ ምሓውሩ ይቐጽል።
ኢሳያስን
ናይ ቀረባ መሳርሕቱን እንተለጊሶም፡ ጸረ-ህዝቢ ባህሪኡ ክገድፍ’ዩ። ካብ ፋሽሽታዊ ተግባራቱ
ክቑጠብ’ዩ። ሕጋዊ መንገዲ ሒዙ ክኸይድ’ዩ፡ ወዲ ህዝቢ ክኸውን’ዮም ዝብሉ ዘለው። መንግስቲ ህግደፍ ከም
መንግስቲ ክውገድ የብሉን በሃልቲ’ዮም። ኣብ’ዚ ድማ’ዩ እንታይ ይበሃል ኣሎ ምስማዕ፡ እንታይ’ከ ክግበር ይድለ
ኣሎ ምክትታል፡ ናትካን ዘይናትካን ዝጠቕመካን ዘይጠቕመካን ምንጻር ዘድሊ።
ህግደፍ ንህዝቢ ዝጠለመ፡ ካብ ሕጊ ዝፈለለ ብገበን ዝተቖማጠዐ ብስነ-መጎት ሓይሊ ጥራሕ ዝረዳዳእ ናይ
ውሑዳን ገባቲ መንግስቲ’ዩ። ንቤተሰብ ስውኣት ዝተለገሰ ሓገዛት ዝሰርቕ፣ ንውጉኣት ሓርነት ብጃምላ
ዝጨፍጨፈ፣ መሬታዊ ልዑላውነትና ንመናውሒ ስልጣኑ ክብል ንኣራግጽ ባዕዲ ኣሕሊፉ ዝሃበ፣ ኣብ መሸጣ
ደቂ-ሰባት ዝተዋፈረ፣ ምስ ሬሳ ዝበኣስ፣ ብጅምላዊ ህልቂት ኤርትራውያን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ክሓዝን
መንግስታት ሰንደቕ ዕላማኦም ኣብ ፍርቂ ፓሎ እንክሰቅሉ፡ ስድራ ቤት ግዳያት ዳስ ሓዘን ከይተኽሉ ዝኽልክል
ኤርትራዊ ኣስተሓኮ ዘይብሉ ኢ-ሃገራዊ ኣረሜናዊ ጃንዳ’ዩ። ንመሬት ከም ርስቱ፡ ንህዝቢ ከም ብሕታዊ
ኣገልጋሊኡ ዝርኢ ሃላሊ መንግስቲ’ዩ። እኩብ ድምር ናይ ኩሉ ድማ ተመክሮ ናይ ኣስታት 23 ዓመታት ኢደወነናዊ ኣገዛዝኣኡ ንመንነቱ ሓባሪ’ዩ። ህግደፍ ካብ መስመር ሰብኣውነት ዝረሓቐ ብጭካኔ ዝቐትል ጭፍራ’ዩ።
ኮታ ባህሪኡ ኮነ ተግባሩ፡ ክትርህርህ፣ ክትጽመም፣ ተወሳኺ ዕድመ ክትምነየሉ፣ ተጸጊኑ ክቕጽል ትጽቢት
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ወግዓዊ ልሳን ደግሓኤ
ክትገብረሉን ዘተባብዕ ቦታ የብሉን። ህዝቢ ኣብ ምሕደርኡ ቅሬታ ከም ዘለዎ፡ ተቓወምቲ ውድባት ከም ዘለዋ
ዛጊት እንዳፈለጠ ኣይፈልጥን። ከም’ቲ “የለኻን ንዝበለካ ኣይተፈጠርካን በሎ” ዝበሃል ንህግደፍ
ጸራሪግካ
ምውጋድ ደኣምበር ተጸጊኑ ክቕጽል ምግባር ነብሰ ቅትለታዊ ጌጋ’ዩ።
ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ፡ ኣብ ኣሰካፊ ቀራና መንገዲ’ዩ ዝርከብ። ጉጅለ ህግደፍ
ብውሽጥን ብደገን ብዝገብሮ ዘሎ ኣብ ድሕረት ዝተሰረተ መደባት ጽገና፡ ምቕባል ወይ ከም ዘይረአኻን
ዘይሰማዕካን ናይ ስቕታ ምርጫ ምውሳድ ንብርሰት ኢድካ ምሃብ ማለት’ዩ። ህግደፍ ከም ቀዳማይ ጸላኢ
ኣቐሚጥካ፡ ኣብ ጎኒ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ተሰሊፍካ ንመሰረታዊ ናይ ስርዓት ለውጢ ምቅላስ ከኣ፡
ንዘመናት ርሒቑና ዝጸንሐ፡ ጽምኣት ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ማዕርነታዊ ሓድነት፣ ልምዓት፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ
ኣረጋጊጽካ፡ ኣብ ጉዳይካን ሃገርካን ብቐጥታን ብተዘዋዋሪ መንገድን/ውክልናን/ ወሳንን ተዋሳእን ኮይንካ
ብመስተርሆት ምንባር ማለት’ዩ። ጽገናዊ ለውጥን መሰረታዊ ለውጥን ብመንጽር ረብሓን ወሳንነትን ህዝብታት
ክምዘን እንከሎ፡ ርሕቀት ፍልልዩ ናይ ሰማይን ምድርን፡ ገጻቱ ድማ
ፈጺሙ ዘይራኸብ ከብድን ሕቖን’ዩ። ኣብ ትጽቢትና ዘይነበረ ዋዴቓ ኣጋጢሙና፡ ከም ጥሙር ህዝብን
ልዑላዊት ሃገርን ንቕጽል’ዶ ኣይንቕጽልን ኣብ ንጭነቐሉ መድረኽ ከም እንርከብ ኣሉ ዝበሃል ኣይኮነን። ነዚ
ንነብረሉ ዘለና ብሓዘንን እህህታን ዝተዓጀበ፡ ሰላምን ራህዋን ዝረሓቖ ፖለቲካዊ ባይታ ዝፈጠረ ከኣ ጉጅለ
ህግደፍ’ዩ። ነቲ መንገዲ ጥፍኣት ዝመርሖን ዝሰርሖን ንሱ’ዩ። ጠንቂ ህልዊ ሕሰምናን ስግኣት መጻኢ ዕድልናን
ካልእ ዘይኮነ፡ እዚ ብሕሉፍ ሓርበኛዊ ታሪኽ ዝቑዝም ብእኽብካብ ወዲኒታት ዝቖመ መንግስታዊ ጉጅለ’ዩ።
እዚ ከኣ ትልኽ ትብል ዘላ ትንፋሱ መሊኣ ትቋረጸሉ፡ ብዝፈጸሞ ገበን ዝሕተተሉ ደኣምበር፡ “ፍርቂ ነብስኽን
እግዚኣብሄር ይምሓርክን” ዓይነት ብጽገና ገለ ክፋሉ ቆሪጽካ መቃነዪ መድሓኒት ክትህቦ ዝግባእ ኣይኮነን።
ምኽንያቱ ድማ፡ ብሰሪ ጸረ-ህዝቢ ባህሪኡን ፋሽሽታዊ ተግባሩን ካብ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብ ዝተነጸለሉ፣ ብሓሳብ
ብደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ዝተዳኸመሉ፣ ብደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም ኣብ ዝተፈንፈነሉ፡
መሕነቒኡ ገመድ ኣብ ክሳዱ ኣእትዩ፡ ኣለኹ ኣይሞትኩን እናበለ ብስም ህዝብን ሃገርን ኣብ ዝግዕረሉን ዘሎ
መድረኽ ድሮ ሓመድ ድበ ይርከብ ኣሎ። ህዝቢ ካብ ሓደጋ ብርሰት ንምድሓን ውድበይ ፕሮግራማይ ዕላማይ
ዝበሃል ክንሰምዕ ኣይንደልን። ዝኾነ ፍልልያት ይሃሉ ኩሎም ውድባት ኣብ ሓንቲ ናይ ሓባር ጃልባ ክሳፈሩ
ኣለዎም፣ጸላኢና ህግደፍ ከም ስርዓት ብሓፈሻ ዘይኮነስ ብቀንዱ ኢሳያስን ብኣጻብዕ ዝቑጸሩ ናይ ቀረባ
መሳርሕቱን’ዮም። “ሓይልታት ምክልኻል ከም ትካል ሓጥያት የብሉን ክፈርስ የብሉን፣ ሃገራዊ ድሕነት ማለት
እቲ ህዝቢ ዘብርስ ዘሎ ትካል ጸጥታ ምዃኑ’ዩ፡ ንገለ ካብ’ቶም ወሰንቲ ኣካላቱ ኣልጊስካ ከም ዘለዎ ክቕጽል
ኣለዎ። ምምሕዳራዊ ቅርጻ፣ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ፣ ቁጠባውን ዜናውን ትካላት ክትንከፉ የብሎምን። ኩሉ
ሓጥያት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ብህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ማለት ህግደፍ ምስተቐየረ
ዝመጸ’ዩ። ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነበር ክበራበሩ ኣለዎም።
ኢሳያስን ቀረባ ናይ ጥፍኣት መኻይዱን ብግዳማዊ ጸቕጥን ህዝባዊ ናዕብን ደፊእካ ምልጋስ ጥራሕ’ዩ” ዝብል
ሕቡእ ኣጀንዳ ተኾልኲሎም ንብዓት ሓርገጽ ዝነብዑ፡ ብኣቋራጭ ስልጣን ዝሓልሙ ተበለጽቲ፡ መንግስቲ
ጌጋታት ክነብሮ ይኽእል’ዩ። ካብ ሕጂ ግን ካብ ጌጋታቱ ክመሃር’ዩ። ሓድሽ ፖሊሲታት ከተኣታቱ’ዩ። ኮነ
ኢሎም ንመንግስቲ ናብ ጌጋ ንዝመርሑ፡ ብብልሽውና ዝተጨማለቑ፡ ህዝቢ ዝበደሉን ኣካላት መንግስቲ
ክሕተቱ’ዮም” እንዳበለ፡ እቲ ገዛኢ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻእን ዘካይዶ ዘሎ ስውሩን ግሁድን
ጎስጓሳት ከኣ በቲ ካልእ መዳይ፡ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጻት ምዃኖም፡ ብኣንክሮ ምክትታልን ብንቕሓትን
ብስለትን ንምብርዓኑ ተጊህካ ምስራሕን የድሊ። እዚ ብክልተ በበይኑ ኣካላት ዝቐረበ ዝመስል ሓሳባት፡
ብመልክዑ ደኣምበር ብትሕዝቶኡ ሓደ’ዩ። ንህዝቢ ብምስምሳት ኣደናጊርካ ህግደፍ ይቐጽል፣ ጸገምና ከቢድ
ኣይኮነን። ብጽገና ዝፍታሕ’ዩ። መሰረታዊ ለውጢ ኣየድሊዮን’ዩ ኣብ ዝብል ክሳድ ይራኸቡ’ዮም። ህግደፍ፡
ጠላም፣ ጨፍጫፊ፣ ቀታሊ፣ ዘማቲ፣ ምንጪ ስቓይን ድኽነትን’ዩ። እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ፡ ጸገንቲ እቲ ኣብ
ልዕሊ ህዝቢ ተጻዒኑ ዘሎ ኣደራዕ ይቐጽል መንግስትና ይድሓን’ዮም ዝብሉ ዘለው።
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ወግዓዊ ልሳን ደግሓኤ
ጽገናዊ ለውጢ ብዝኾነ መዕቀኒ ንህዝብታት ኤርትራ ይጎድእ ደኣምበር ኣይጠቅምን። ብፍላይ ከኣ ሃላሊ ጃንዳ
ህግደፍ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባ፣ ዲፕሎማሲ ዕርቃኑ ኣብ ዝወጻሉ፡ ደላይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ካብ ዝኾነ ግዜ
ንላዕሊ ብዓቐን ኣብ ዝሰሰንሉ፣ ፍልልያቶም ኣጻቢቦም ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ባይታ ፈጢሮም ዓይነታዊ ዝላ
ንምርኣዩ ተስፋ ኣብ ዝህብ ኩነታት ኣብ ዝርከብሉ ናይ ዓወትን ለውጥን መድረኽ፡ ጽገናዊ ለውጢ ደኣምበር
መሰረታዊ ለውጢ ኣየድልን ማለት እንታይ ማለት’ዩ። ምርጫ ናይ’ቶም ንልዕሊ 20 ዓመት መመላእታ
ብህግደፍ ዝተገፋዕና ዝደመና ዝበኸና እንታይ ይኹን? ደመኛ ጸላኢና ጉጅለ ህግደፍን ኣምለኽቱን ወድዓውያን
ተሓባበርቱን ብዝነዝሕዎ ዘለው ብንዕቀት ዝተላዕጠጠ ባዶ ነፍሕታት ግዳይ ኮይና ህግደፍ ተጸጊኑ ክቕጽል’ዶ
ንቀበል ወይስ፡ ከም ስርዓት ተባሕጒጉ ይደርበ’ሞ ኣብ መቓብሩ፡ ወነንቲ ናይ’ቲ ንዘመናት ሃረር ዝበልናዮ
መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ንኹን? ኣብ ንቕሓትናን ውሳኔናን ዝምርኮስ’ዩ። “ተጽግበኒ ቅጫስ ኣብ መቑሎኣ
እንከላ ኣፈልጣ” ከም ዝበሃል፡ ኣብ ከመይ ዝበለ ፖለቲካዊ ባይታ ንርባሕ፡ ሰላም ንርከብ፣ ንኸበር ደው ኢልካ
ምሕሳብ ኣገዳሲ’ዩ። ጽገናዊ ለውጢ ትዃንን ቁንጭን ኣብ ዘይፍለይዎ ኣረጊት ህድሞ ልዋም ድቃስ ዘይብሉ
ሓኸፍ እንዳበልካ ክትነብር ምምራጽ ማለት’ዩ። መሰረታዊ ለውጢ ከኣ ትዃንን ቁንጭን ዝሕብእሉ ነቓዕ ኣብ
ዘይብሉ ጽሬቱ ዝተሓለወ ቤትካ ቀሲንካ ከም ምንባር ዝወሰድ’ዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ጽገናዊ ለውጥን መሰረታዊ
ለውጥን ዘሎ ፍልልይ ምስ መጻኢ ዕድልና ብምንጽጻር ክንሪኦ ይግባእ። ብፍላይ እቶም ብኣካል ካብ ህግደፍ
ወጻኢ ዝመስሉ ብእምነቶም ዕድመን ቀጻልነትን ጉጅለ ህግደፍ ዝምህለሉ ጸጋኒ ኣረኣእያታት ዝውንኑ ወገናት
በዓል መን’ዮም ዝጥቀምሉ ስልትታትከ እንታይ ይመስል እንዳተኸታተልና፡ ጽገናዊ ለውጢ ተበለጽትን ጸገንትን
ዝራኸብሉ ክሳድ ምዃኑ ተረዲእና፡ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ንረባረብ።

ማንዴላ ሃወርያ ፖለቲካ ኣፍሪቃ፡
ደቡብ ኣፍሪቃዊ ውሩይ ናይ ነጻነት ተጋዳላይ ኔልሰን ማንዴላ ብ1918 ናብ’ዛ ምድሪ መጺኡ ብዕለተ ሓሙስ 5
ታሕሳስ 2013 ኣብ መበል 95 ዓመቱ ካብ’ዛ ዓለም ሓንሳብን ንሓውሩን ብስጋ ተፈልዩ። ውሩይን ተፈታውን
ኔልሰን ማንዴላ ሰብ’ዩ፡ ሰብ ስለዝኾነ ድማ’ዩ ብሕጊ ተፈጥሮ ተሰኒፉ ብሞት ዝተፈልየ። ባህሪ፡ ጽንዓትን
ተግባርን ማንዴላ ግን ሃወርያ ፖለቲካ ኣፍሪቃ ካብ ምባል ሓሊፈ ብናተይ ዕድመ ካብ ዝረኣኽዎ፡ ዝሰማዕክዎ፡
ዘንበብክዎ ድሕሪ እከለ ወይ መሰታ ክስቶ ኢለ ዘወደድሮም ሰባት የብለይን። ኔልሰን ማንዴላ ብፍላይ ኣብ’ዛ
ብድሕረትን ድኽነትን ትሕመስ፡ ብቂምን ቅርሕትን ዝሰርሑ መራሕቲ ተፈልዮማ ዘይፈልጡ ኣህጉርና ኣፍሪቃ
መወዳድርቲ ክትረኽበሎ ዝከኣል ኣይኮነን። ማንዴላ ልዕሊ ዝኾነ ብኣድላዊ ፖሊሲ ዓሌታዊ መንግስቲ ደቡብ
ኣፍሪቃ፡ ጸሊም ብምዃኑ ጥራሕ ብሕብሪ ቆረበቱ ሰብኣዊ ክብሩ ተዋሪዱ፡ ተገሪፉን ኣብ ለይትን መዓልትን
ዘይፈልየሉ ጸልማት ክነብር ንሕለፈት ተፈሪዱ ክነሱ፡ ካብ ዕላምኡ ፈልከት ኣይበለን። ንኹሉ ተጻዊሩ ክሳብ
ፍጹም ዓወት ን27 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብጽንዓት መኪቱ።
ነገር ተገልቢጡ፡ ፍትሒ ኣብ ልዕሊ ዓመጽ ነጊሳ። ውሩይ ማንዴላን ብጾቱን ኣብ ልዕሊ’ቶም ብሕብሪ
ቆረበቶም ንሕልፈት ዝፈረድዎም ኣብ ፖለቲካዊ ቦታ ደይቦም። ሕነ ክፈድዩ ክኣስሩ ክቐትሉ ሃብቲ ጸላእቶም
ክራስዩ ዘኽእሎም ፖለቲካዊ ስልጣን ጨቢጦም እንዳሃለዉ፡ ኣይኮነን እቲ ዓሌታዊ ስርዓትን ደገፍቱን ደላዪ
ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለምን’ውን ዘይተጸበዮ፡ ካብ ቂምን ቅርሕንትን ርሒቖም ኣብ ዓለምና
ቅድሚ ሕጂ
ዘይተራእየ መንገዲ ሓቅን ዕርቅን ተኸቲሎም። ቀተልትን ተቐተልትን ብሓደ ብሰላም ክነብርሉ ዝኽእሉ ጥጡሕ
ፖለቲካዊ ባይታ ፈጢሮም። ልዕሊ 300 ዓመታት ዕድመ ዘቚጸረ ዓሌታውነት ዝመበገሲኡ ግርጭት ደቡብ
ኣፍሪቃውያን ዘደቅስ መፍትሒ ሓሳብ፡ መንገዲ ሓቅን ዕርቅን ኣብ ምኽታል እጃም ተቓላሳይ ኔልሰን ማንዴላ
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ልዑል ብምንባሩ ድማ፡ ብዓለም ደረጃ ኣቦ ዕርቀ-ሰላም ተሰይሙን ኣድናቖት ረኺቡን። ዕለተ ሓሙስ 5
ታሕሳስ 2013 ዜና ዕረፍቱ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምስተቓለሐ ከኣ፡ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ሓዘኑ ገሊጹ። ኣብነቱ
ክኽተል ቃል ኣትዩ። ብዙሓት መንግስታትን ኣህጉራዊ ትካላትን ንስለክብሩን መግለጺ ሓዘኖምን ሰንደቕ
ዕላምኦም ኣብ ፍርቂ ክስቀል ጌሮም፡ ከም ኣብነት ህንዲ ን5 መዓልቲ ኢትዮጵያ ን3 መዓልታት መዓልቲ ሓዘን
ኣውጆም። ብ12 ታሕሳስ 2013 ልዕሊ 90 መራሕቲ ሃገራት፡ ኣህጉራውያን ትካላት፡ ፈተውቱን ኣድናቕቱን ኣብ
ዝተረኽቡሉ፡ ሰፊሕ ሽፋን ማዕከናት ዜና ብዘለዎ ቅድሚ ሓመድ ድበ ምፍጻሙ ስንብታ ተገይርሉ። ብ15
ታሕሳስ 2013 ድማ ብተመሳሳሊ ሰፊሕ ሽፋን ማዕከናት ዜና ዓለም ብዘይተፈልዮ ኣገባብ ብኣማኢት ኣሽሓት
ዝቑጸሩ ደቡብ ኣፍሪቃውያንን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ትውልዲ ዓዱ ኩኑ ሓመድ ኣዳም ለቢሱ።
ስለዚ ሕልፈተ ህይወት ኔልሰን ማንዴላ ጉድኣቱ ንደቡብ ኣፍሪቃውያን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ንኩሉ ደላዪ ሰላም
ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብሓፈሻ፡ ነዚ ኣብ ሲኦል ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣፍሪቃ ከኣ ብፍላይ’ዩ ዝብል ርድኢት ኣለኒ።
ብሕብሪ ቆርበቱ ተዋሲኑ 27 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተዳጎነ ኔልሰን ማንዴላ ካብ ቂምን ቅርሕንትን
ዝመበገሲኡ ሕነ ምፍዳይ ርሒቑ፡ ናይ ዘመናት ሕሰም፡ ምስ ደመኛታት ጸላእቱ ብዕርቀ ሰላም ተሓቛቚፉ
ክነብሮ ዘኽእሎ መንገዲ ቀይሱ ብሃገር ደረጃ ሓድሽ ህይወት ኣብ ዝዘርኣሉ፡ ኢሳያስን ጃንድኡን ንልዕሊ 22
ዓመታት፡ ዝጭበጥ ምኽንያት ብዘይብሉ ህይወት ሰብ ክቐዝፉ፡ ፍልልያት ብቕንጸላ ከተኣናግዱ፡ “ኣብ ኩሉ
ንሕና፡ ኩሉ ድማ ንዓና” ብዝብል ስሱዕ መንገዲ፡ ብቂምን ቅርሕንትን ክሳብ ምስ ሬሳ ክበኣሱ ምርኣይ ከም
ኤርትራዊ ዓሚቕ ሕፍረት ይስመዓኒ። ተፈታውነት ማንዴላ ግን ህያው ኮይኑ ክነብር’ዩ። ምኽንያቱ ሃወርያ
ፖለቲካ ኣፍሪቃ ስለዝኾነ።
ሮቤል በርሀ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ

ትብጻሕ ናብ ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ፡ ዝኸበረ ሰላምታይ ከቐድም፣ ሰላም ከመይ
ኣለኹም? ሰናይ ክትህልው እምነ። በሉ ንዑደት ጀነራል ህግደፍ ስብሓት ኤፍሬም ናብ ስዊድንን ምስኡ
ዝተተሓሓዙ ነገራት ኣመልኪተ፡ ዘይፈለጠ ክፈልጦ ዘለዎ ኢለ ዝረኣኽዎ መልእኽቲ እሰደልኩም ኣለኹ’ሞ ናይ
ፊደላትን ኣቀማምጣ ሓረጋትን ጌጋ እንተለዎ ኣሪምኩም ኣብ ናይ ኣንበቢቲ ዓምዲ ከተተኣናግዱለይ ሓደራ
እንዳበልኩ ናብ’ቲ ቀንዲ ትሕዝቶ መልእኽተይ ክኣቱ።
ክቡራት ተቓላስቲ፡ ደረጃ ፖለቲካዊ ውድቀት ኤርትራ፡ ሕስረት ሰብኣዊ ክብረት ኤርትራዊ ዜጋ፡ ኣይኮነን ንዓና
ነቶም ሰብ ጉዳይ ንደላዪ ሰላም ማሕበረሰብ ዓለም’ውን ብሩህ ስለ ዝኾነ፡ በዓል እከለ ብጸጥታ ህግደፍ ተኣሲሮም
ተዓፊኖም ተረሽኖም፡ ኣብ ሓውሲ ደሴት ሲና ከም’ዚ ተፈጺሙ፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከም’ዚ ተደጊሙ ኣብ
ዝብል ዝርዝር ከእተወኩም ኣይደልን። ምኽንያቱሲ ንቐባሪ ምርዳእ ስለዝኸውን። መበገስየይ ዶባዊ ኲናት
ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመደብ ኢሳያስ ንመናውሒ ዕድመ ስልጣኑ ክብል ከም ዝወለዖ፡ ኣብ መወዳእታ
ድማ ፈትዩ ክሳብ ዝጸልእ ተዳሂኹ፡ ሰብኣውን ንዋታውን ሃብቲ ሃገር ኣዕንዩ፡ ልዑላዊ ክብርና ኣድፊሩ ናብ
ባህሪያዊ ቦትኡ ምምላሱ ዝፍለጥ’ዩ። እቲ ጉዳይ ኣብ ኣህጉራዊ መጋባእያ በጺሑ ብይን ረኺቡ ኣብ ባይታ
ንጹር ሸኻል ምትካል ጥራሕ ዝተረፎ ኩነታት ተንጠልጢሉ ከም ዝርከብ’ውን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ይመስለኒ።
እቲ ኣቐዲሙ’ውን ሰላም ህዝብታት ኤርትራን ጎረባብቲ ሃገራትን ብምዝራግ ከም ጽቡቕ መናውሒ ዕድመስልጣን ክኾኖ ዝሃደሶ ጉጅለ ኢሳያስ ብመሰረት ውሳነ ዘሄግ ቁሸት ባድመ ናብ ኤርትራ ተወሲና ዝብል ከም
ፍጹም ክሳራ ዘይብሉ ዓቢ ዓወት ኣብ ኣእምሮ ኤርትራውያን ግጉይ ስእሊ ንምቕራጽ ካብ ልክዑ ንላዕሊ
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ከሰራስሮ ተራእዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዙሕ ህዝቢ ዝነበረሉ መሬት ኤርትራ ብመሰረት ውሳነ ዘሄግ
ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣይገልጽን። ክገልጽ’ውን ኣይደልን። በቲ ካልኣይ ወገን ጉዳይና ኣብ ሕጊ
በጺሑ ብይን ተዋሂብዎ ኣሎ። መን ተረቢሑ መን ተጎዲኡ፡ መን ተዓዊቱ መን’ከ ተሳዒሩ ንህዝቢ ኤርትራን
ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ገዲፍና፡ ሕጂ ብመሰረት እቲ ውሳነ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልና መደምደምታ ንግበረሉ
ንዝብል ርእይቶ ብምንጻግ፡
ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዝተመደበ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ንብረቱ ራስዩ
ብምብራር፡ ቁሸት ባድመ ኣብ ስምዒት ኤርትራውያን ዘለዋ ዝተጋነነ ስፍራ ተበሊጹ፡ ንልዕሊ 10 ዓመት
ብድጋፍ ልዕሊ ሓያል ኣመሪካ ልዑላዊ መሬትና ብመሰረት ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ዝሃቦ ብይን ብናቱ ኣገላልጻ
ብስርዓት ወያነ ተታሒዙ ስለዘሎ፡ ቅድሚ ምኽባር ልዑላውነት መሬት ድማ ክስራሕ ዝከኣል ነገር ስለዘየለ፡
መንግስትን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ’ዚ ጉዳይ እዚዮም ተጸሚዶም ዘለው ብዝብል፡ ብፍጹም ሕፍረት
ዘይስመዖ ድርቅና ተስፋ ህዝቢ ኣጸልሚቱ ክግዕር ጸኒሑ። ብፍላይ ካብ መጀመርያ ወርሓት 2012 ብናቱ
ዓዳምነት ብወተሃደራት ኢትዮጵያ ድሕሪ ዘጋጠሞ ጽፍዒት፡ “ ዓው ኢልካ ዘይብከዮ ሞት ሕጹይ” ከም
ዝበሃል ኣይኮነን ግብረ-መልሲ ክህብ ሃራሚ ባዕሉ ሃሪመ ኢሉ ክሳብ ዝገልጽ ተሃሪመ ኣይበለ፡ ልዑላውነት
ተደፊሩ ዝብል ክሲ የለ፡ ትም ሕትም ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣንጭዋ ኮይኑ። ከም’ቲ ድሕሪ መቕዘፍቲ ናይ
ኣማኢት ህይወት ኤርትራውያን 3 ጥቅምቲ 2013 ኣብ ባሕሪ ሜዲትራኒያን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብጉዳይና
ክሓዝን መፍትሒታት ከናዲ ላዕሊ ታሕቲ እንክብል ደሃይ መንግስቶም ዝጠፍኦም ደገፍቱ ኣብ መርበብ
መስከረም ኔት “ መንግስቲ ኤርትራ ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ” ክብሉ ዝሓተትሉ ቀስብቐስ ዕንደራታቱ
እንዳተሸምረረ፡ ትንፋስ ነፍሕታቱ እንዳሓጸረ መጺኡ።
ንዝያዳ ጭቡጥ ኣተሃላልውኡ ዘነጽረልና ድማ፡ በዓል ምሉእ መዓርግ ጀነራልን ሚኒስተር ሚኒትስሪ ምክልኻልን
ክንሱ፡ ካብ ናይ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ 11 2013 ጀሚሩ ብሑጓ ናብ ሽወደን ኣትዩ፡ ብስቱር ኣገባብ
ካብ’ቶም እሙናትን ውፉያትን ዝብሎም ኣመለኽቱ’ውን ዝያዳ እሙናትን ውፉያትን ምስ ዝበሎም ተራኺቡ
ዘግሃዶ ሓቂ’ዩ። ጀነራል ህግደፍ ስብሓት ኤፍረም ኣብ’ዚ ምስ ዝያዳ እሙናት ዝብሎም ዝገበሮ ፍሉይ ርክብ፡
“ዓበይቲ መንግስታት ማለት ከም ራሻን ቻይናን ምስ ኢትዮጵያ ዘለኩም ናይ ዶብ ጸገም ብዘተ ፍትሕዎ
ይብሉና ስለ ዘለው ክንፍጽሞ ንሓስብ ስለ ዘለና ንምሕባር’የ መጺአ” ክብል ከም ዝገለጸሎምን ሽዑ ንሽዑ
“ንሕናኮ ቆልዑ ኣይኮናን ልዑላውነትና እንዳበልኩም እዚ ኩሉ ህዝቢ ኣጥፊኩም ሕጂ ከም’ዚ ክትብሉ” ዝብል
ተቓዎሞ ከም ዝገጠሞ ኣብ ሽወደን ዝነበሩ ኤርትራውያን ብቐረባ ዝፈልጥዎ’ዩ። እቲ ነውራም ልኡኽ ኢሳያስ
ዝኾነ ጀነራል ስግኣት ፈተወትና ናይ ዝበለን ራሻን ቻይናን ኢትዮጵያ ናይ ምብትታን ሓደጋ የንጸላልዋ
ስለዘሎ፡ ኢትዮጵያ እንተፈሪሳ ድማ ንኤርትራ ሰላም ስለዘይህባ እቲ ጉዳይ ንድሕነት ኢትዮጵያ ከበሃል ጉዳይ
ዶብ ብዘተ ክትፈትሕዎ ኣለኩም ከም ዝበልዎ’ዩ ንእሙናተይ ዝብሎም ገሊጽሎም።
ብርግጽ ንኹሉ ዝንቡዕ ፖሊሲታቱን ጉጅላዊ ረብሓታቱ ዘቕድም ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒቱን ፈሊጦም
ንመሰረታዊ ለውጢ ክቃለሱ ንዝጸንሑን ዘለውን ወገናት እዚ ሓድሽን ዘገርም ኣይመስለንን። ነቶም
ዘዝተባህሎም ክደግሙ ዝጸንሑ ኣምለኽቲ ግን ጀነራል ስብሓት ልክልከዖም ስለ ዝነገሮም ከየመስገንክዎ
ክሓልፍ ኣይደልን። ኣምለኽቲ ህግደፍ ካብ’ዚ ንላዕሊ ንመንነት ህግደፍ ዝኸውን መረጋገጺ ክረኽቡ ክጽበዩ
ዘለዎም ኣይመስለንን። ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን መንግስትና ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ ኢሎም ደሃይ መንግስቶም
ዝገብርሉ ዘይኮነ፡ “ ንህግደፍ ዝኣመነን ማይ ዝሓቖነን ሓደ” ኢሎም ምስ ነብሶም ዝዕረቕሉን ዝበደልዎ ህዝቢ
ዝኽሕስሉን መድረኽ ዝኣኸለ ይመስለኒ።

ኑራ ኣሕመድ ካብ ሽወደን
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ወግዓዊ ልሳን ደግሓኤ

ውድዓዊ ምቅብባልን ምትሕግጋዝን ፈጢርና ንቃለስ፡
ኤርትራ ካብ’ተን ብቅዋም ክምረሓ ዕድል ዘይረኽባ ሃገራት ሓንቲ’ያ። ስለዝኾነ ኣብ ሃገርና ህዝብታትና፡
ንነጻነቶምን መሰሎምን ከውሕሱ ዝኽእሉ ሕግን መምርሒታትን ስኢኖም ኣብ ምስቓይ ዝርከቡ ምዃኖም
ንኹሉ ተዓዛባይ ብሩህ’ዩ። እቲ ኣረሜናዊ ስርዓት ግን፡ ማሕበራት ክወደባን መሰል ናይ ኣባላተን ክሕልዋን
ከረጋግጻን ኣፍቂደ’ዬ ኢሉ ከደናግር ብስም ማሕበራት ሃማደኤ፣ ሃማመተኤ፣ ሃኮሰኤ ዝብሉ ኣስማት ጠሚቑ
ዝኾነ ይኹን መሰል ዘይብለን ብድሌቱን ድፍኢቱን ክውደባ ብምግባር፡ ከም ንጡፋት መሳርሒኡ ብምጥቃም
ክሰርሕ ካብ ዝጅምር ዓሰርተታት ዓመታት ኣቚጺሩ ኣሎ። ብሓቀኛ ትርጉምን መግለጽን ናይ ስቪክ
ማሕበራት ክምዘን እንከሎ ግን፡ ኣብ ኤርትራ መሰልን ነጻነትን ሕጋዊ ውሕስነትን ዘለወን፡ ስቪካዊ ማሕበራት
የለዋን። ምኽንያቱ ኣብ ሃገርና ቅዋም የለን። ካብ ቅዋም ዝምንጩ ነጻነትን መሰል ስቪካዊ ማሕበራትን
ኣባላተንን ዝሕሉን ዝጠቕምን ሕጊ’ውን ኣብ ሃገርና የሎን።
ስለዝኾነ እተን ብዝተፈላለየ ኣስማት ዝጽዋዓ ማሕበራት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ እምበኣር፡ ናይ ፖለቲካዊ ፓርቲ
ህግደፍ ኣባላትን መሳርሒ መሓውራትን ‘ምበር ውድባዊ ነጻነትን መሰልን ናይ ኣባላተንን ዘውሓሳ ማሕበራት
ስለዘይኮና፡ ኣብ ኤርትራ ሓቀኛታት ስቪክ ማሕበራት ዝበሃላ የለዋን ክበሃል ቅኑዕ’ዩ ዝኸውን።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝነበሩ ኤርትራውያን ብናይ ዝነብሩለን ሃገራት
ሕግን መምርሕን መሰረት ዝተመስረታ ዝተፈላለያ ስቪክ ማሕበራት ህልዋት’የን። እዘን ዝተፈላለያ ስቪክ
ማሕበራት እዚኣተን ዋካ’ኳ ናይ ኣባላተን ጠቕምን መሰልን ንምዕቃብ ብስም ስቪካዊ ማሕበራት ዝተወደባ
እንተኾና ካብ ስቪካዊ ማሕበራዊ ዕማማተን ሓሊፈን ኣንጻር መንግስቲ ህግደፍ ዝሰላሰል ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ
ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ከበርክታኦ ዝጸንሓን ዘለዋን ናይ ቃልሲ እጃም ብቐሊል ዝረአ ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብ
2010 ዝተኻየደ ሃገራዊ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጥን፡ ኣብ 2011 ዝተኻየደ ሃገራዊ ጉባኤ ንደሞክራስያዊ
ለውጥን ዘርኣየኦ ተሳትፎን ዘበርከተኦ ናይ ቃልሲ እጃምን ብኣብነት ምጥቃስ ዝከኣል’ዩ።
ኣብ’ዚ ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ተደጋጊፍካ ክካየድ ዝጸንሐ መስርሕ ቃልሲ ግን ምስ ፖለቲካዊ ስልጣን
/ፖለቲካዊ ሓላፍነት/ብዝተታሓሓዘ ምኽንያት ኣብ መንጎ ስቪክ ማሕበራትን ፖለቲካዊ ውድባትን ዝተወሰነ
ዘይተፈትሐ ናይ ኣረዳድኣ ጸገማት ጸኒሑን ገና ይቕጽል ኣሎን’ዩ። ንሱ ከኣ ብወገን ገለ ኣባላት ስቪክ
ማሕበራት ኣብ መስርሕ ቃልሲ ስልጣን 60% ንስቪክ ማሕበራት ክወሃብ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ክኸውን እንከሎ
ብወገን ገለ ኣባላት ፖለቲካዊ ውድባት /ሰልፍታት/ ድማ ነቲ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ ወጻኢ ዝተመስረታ ስቪካዊ
ማሕበራት ኣንጻር መንግስቲ ህግደፍ ዘካይዳኦ ዘለዋ ፖለቲካዊ ናይ ቃልሲ ተራ ንጎኒ ብምግዳፍ “ስቪካውያን
ማሕበራት ዘይፖለቲካዊ ማሕበራት’የን ንስልጣን ዘይወዳደራ ናይ ህዝቢ ምትእኽኻብ እየን፡ ሃገራዊ ቅዋም
ብዝህበን መሰል መሰረት ናይ ኣባላተን መሰልን ነጻነትን ንምውሓስ ዝተወደባን ኣብ ልዕሊ መንግስትን መደባት
መንግስትን፡ ተጽዕኖን ድፍኢትን ናይ ምፍጣር ዕላማን ዕማምን ጥራሕ’ዩ ዘለወን ፡ ስለዚ ስቪክ ማሕበራት ኣብ
ፖለቲካዊ ስልጣን /ሓላፍነት/ ክሳተፋ ኣይግበአንን፣ ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ሽርክና ፈጢረን ሓጋዚ ተራ
ጥራሕ ክጻወታ’ዩ ዘለወን” ዝብልን ዘየቃድው ርእይቶታት ክንጸባረቑ ጸኒሖምን ኣለውን። እዚ ዝተፈላለየ
ርእይቶታትን ኣገንዝቦታትን‘ዚ ድማ ዘቀራርብ መፍትሒ ስለዘይረኸበ ካብ’ቲ ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ
ለውጢ ካብ ዝረኣዩ ጸገማት ሓደ ኮይኑ ዘይሓጋዚ ተርኡ ክጻወት ዝጸንሐን ዘሎን ነጥቢ’ዩ።
እዚ ብክልቲኦም መሓዙት ናይ ቃልሲ ዝኾኑ ሓይልታት ዝረአ ዘሎ ጌጋታት ዝሓዘለ ርእይቶታት ተወሃሂዶምን
ተደግጊፎምን ከይቃለሱ እናገትአ ክነጻጸጉን ነጢፎም ከይሰርሑን ኣብ ምግባር ዘይሓጋዚ ተራ ዝጻወት ዘሎ’ዩ
በሃሊ’የ። ብወገነይ መፍትሒ ኮይኑ ዝረኣየኒ ሓሳብ፡
1. ገለ ፖለቲካዊ ውድባት /ሰልፍታት/ ኣብ ልዕሊ መንነት፡ ዕላማን ተራን ናይ ስቪካዊ ማሕበራት ካብ
ሓፈሻዊ ኣድማሳዊ መግለጽን ትርጉምን፡ ብምብጋስ ብዝገብርኦ ዘለዋ ገምጋምን ዝህባኦ ዘለዋ መግለጽን፡
ምስ ህልዊ ጭቡጥ ወድዓዊ ኩነታትናን፡ ስቪካዊ ማሕበራት ዘበርክታኦ ዘለዋ ናይ ቃልሲ ፖለቲካዊ
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ተራን ኣብ ግምት ዘየእተወን ብልክዕ ዘይረኣየን ስለዝኾነ ኣብ’ዚ ጉዳይ’ዚ ዳግማይ ገምጋምን ሚዛንን
ክገብራ ይግባእ። ካብኡ ብምብጋስ ድማ ስቪካዊ ማሕበራት ምስ ጭቡጥ ዕማማተንን ኣተሃላልዋአንን
ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ቃልስን ሽርክነታዊ ሓላፍነታዊ ቦታአንን ብምምዝዛን ኣብ’ቲ ቃልሲ ከበርክትኦ
ዝኽእላ
እጃምን ኣብ ግምት ብምእታው፡ብዝዓቕመን ክሳተፋ ዝርኢ ፖለቲካዊ ርእይቶ ክጭብጣ
ክበቕዓ ኣለወን በሃለይ’ዬ። ካብዚ ወጻኢ ኣብቲ ብሽርክነት ዝቃለሳሉ ፖለቲካዊ መዳይ ምስስረሓተን
ኣጠዓዒመን ብዝዓቕመን ኣብ ዘድማዓሉ ናይ ሓላፍነት ቦታ ክሳተፋ የብለንን ዝብል ዘይወድዓውን
ዘይሓላፍነታውን ርእይቶ ሒዘን ምድራቕ እንተመሪጸን ግን ኣንጻር’ቲ ሽርክነታዊ ቃልሲ እምበር
ንጠቕሙ ኣይኮነን።
2. ካብ ገለ ወገን ስቪካዊ ማሕበራት ዝረአ ዘሎ ግጉይ ርእይቶ ድማ “ ንሕና ናይ ህዝቢ ተወከልቲ
ስለዝኾና ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝበዝሐ ቦታ ክወሃበና ኣለዎ” ዝብል ዝተጋነነ ዘይወድዓዊ ርእይቶ፡
ክመዓራረ ዘለዎ ኮይኑ፡ ዘለናዮ መስርሕ ቃልሲ
ህዝቢ ንፖለቲካዊ ስልጣን ዝመርጸሉ/ዝውክለሉ/
መድረኽ ኣይኮነን። ምስ ጭቡጥ ኩነታትና ግን ዝተወደባ ስቪካዊ ማሕበራት ወከልተን ዝመርጻሉ
/ዝውክላሉ/ ኣብ ዘፍቅድ ኩነታት ኢና ንርከብ ዘለና። እዚ ብኣገንዝቦ ክተሓዝ ዘለዎ ይመስለኒ።
ካብ’ዚ ብምብጋስ ድማ
ስቪካዊ ማሕበራት ብሓደ ገጽ ናይ ስቪካዊ ማሕበራት ዕላመኣንን መሰለንን
ንምርግጋጽ እናነጠፋ፣ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣብ’ቲ ቃልሲ ዘበርክተኦ ዘለዋ ፖለቲካዊ ኣስተዋጽኦ፡ ኣብ
ምብርካት ምስ ዘለወን ተዛማዲ ናይ ስቪካዊ ማሕበራት ዕማማት ጎኒ ንጎኒ ኣብ ፖለቲካ ከም መሻርኽትን
ተዋሳእትን ኣካላት መጠን ኣብ ዘድመዓሉን ክሳተፈኦዝኽእላ ዕማማትን ጽፍሕታትን
ብምስታፍ ተረአን
ክጻወታ ከም ዘለወንን ከም ዝኽእላን ነብሰን ክዕግባን፡ ብኡ መጠን ናብ’ቲ ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ብሽርክና
ክዕወት ዘለዎ ህዝባዊ ቃልሲ ብዕግበትን ተወፋይነትን ክዋሳኣ’ዩ ዝግበአን። ፖለቲካዊ ውድባት ይኹና ስቪካዊ
ማሕበራት፡ ንወድዓዊ ኣተሃላልዋአንን ኩነታተንን ክጻወታኦ ዝግበአን ናይ ቃልሲ ሓላፍነትን ብግቡእ ከይረኣያ
በብዝመስለንን ብዝደልያኦን ኣገባባት እናተነጻጸጋ፡ኣብ ሕድሕድ ክብርን
ዋጋን
እናተነፋፈጋን፡ ብከምቲ
ዝጸንሓኦን ዘለዋኦን ኣገባብ ክቃለሳ እንተመሪጸን ግን፡ ኣብ ህዝባዊ ቃልሲ ሓድነተን ክልሕልሕ ኣበርክቶአን
ክንእስን ክበኩርን ዝገብር ኩነታት እናማዕበለ ናብ በበይንኻ ምንጣፍን ዘየድማዒ ቃልሲ ምክያድን ክእቶ
ግድን’ዩ ዝኸውን። ከም’ዚ ዓይነት ኣካይዳ ድማ ንተላፈንቲ ሓይልታት ተቓወምቲ ካብ ምድኻም ሓሊፉ
ንኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ምቹእ ኩነታት ዝፈጥር’ዩ ዝኸውን። ስለዝኾነ ሕድሕዳዊ ምቅብባልን ናይ ቃልሲ
ምትሕግጋዝን ፈጢርና ክንቃለስ ኣለና በሃላ’የ።
ካብ ተስፋ ማርያም ም/ኣብ
ካናዳ ተሮንቶ
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