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E-mail:- hidemocrasi@yahoo.com

 ርእሰ-ዓንቀጽ፡
ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ምምሕዳር
ካልኣዊ ፍልልያትና ብብቕዓት እናሰገርና ክንጓዓዝ
ዘይሕለል ቀጻሊ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ምክያድ
ይጥለበና።

 ኣብ ልዕሊ መንእሰያትና ብህግደፍ ዝካየድ ዘሎ፡
ስነ-ኣእምራዊ  ኲናት ንምውጋድ ንቃለስ፡

 ልዑላውነት ብዓይኒ መሪሕነት ህግደፍን መጋበርያታቱን

 ናይ ኣንበብቲ ዓምዲ፡
 ብምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብቐዳምነት

ትግለጽ እንግሊዝ፡ ዕቑባ ንስደተኛታት
ዝበሃል ኣይተስምዑኒ ትብል።

 ጎይታ መብጸዓ
 ኣብ ዙርያ መሪሕነታዊ ኣካላት ጥራሕ

ዝተሓጽረ ፖለቲካ ንቕድሚት ክስጉም
ኣይክእልን

 ኣይገርመኩም’ዶ?
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ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ምምሕዳር ካልኣዊ ፍልልያትና
ብብቕዓት እናሰገርና ክንጓዓዝ ዘይሕለል ቀጻሊ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ምክያድ ይጥለበና።

ዝኾነ ውድብ/ሰልፊ ከምኡ’ውን ናይ ብዙሓት ውድባትን ሰልፍታትን ልፍንታዊ ወይ ምሕዝነታዊ ሰፊሕ ግንባር፡
መንጸብረቕታ ናይ’ቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝነበርሉ ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ’ቶም ውድባት ወይ ግንባራት
ዝኽሰቱ ግርጭታት፡ መብገሲኦምን እንታይ መልክዕ ሒዞም ኣለውን ንምፍላጥ፡ ነፍስ ወከፍ ሓይሊ፡ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣
ማሕበራዊ፣ ደርባዊ ኣቃውማን ባህርን ናይ’ቲ ንሱ ዝቃለሰሉ ዘሎ ሕብረተ-ሰብ ብግቡእ ክርዳእ  የድሊ። ንኣብነት ኣብ
ሓንቲ ሃገር ዝነብር ሕብረ-ተሰብ፡ ብሄራዊ፡ ሃይማኖታዊ፡ ባህላዊ ብዙሕነት /ፍሉይነት/ ዘለዎ እንተኾይኑ፡ እታ ሃገር ሕብረ-
ብሄራዊት’ያ ማለት’ዩ። ስለዚ ኣብ’ዛ  ሕብረ-ብሄራዊት ሃገር ዝነብሩ ህዝብታት፡ እንከላይ ብደርባዊ ኣቃውማኦም ኣብ
ጸብጻብ ኣእቲኻ፡ ነቲ ሓቊፍዎ ዘሎ  ግርጭታት ብግቡእ ምግንዛብ ኣገዳሲ’ዩ። ምኽንያቱ፡ ኣይኮነን ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ
ብዙሕነታዊ መለለዪ ዘለዎ ሕብረተ-ሰብ፡ ኣብ ሓደ ብሄር ሓደ ሃይማኖት ዘለዎ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እንተኾነ’ውን ከም
ደርባውን ቀቢላውን ፍልልያት ዝሓቖፈ ሕብረተ-ሰብ መጠን፡ ዝተፈላለዩ ረብሓታት ዝመንቀሊኡ  ግርጭታት ክህሉ  ከም
ባህርያውን ቅቡልን ወሲድካ፡ ከመይ ነዞም ካልኣዊ ፍልልያት እዚኣቶም ብፍትሓውን ማዕርነታውን ናይ ልዝብ ኣገባብ
መዕለቢ እናገበርካሎም ትኸይድ ‘ዩ እቲ ፖለቲካዊ ብቕዓት።

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ከኣ፡ ከም ካብ ኣብራኹ ዝወጹ፡ ኣካል ኣምሳል ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ መጠን፡  ካብ
ተመኩሮኦም ብኣወዳድባን ኣሰራርሓን ዝሓሸ ፖለቲካዊ ኣግንዛቦ ዘለዎም ይኹኑ ደኣ ‘ምበር፡ ይዕበዩ ይንኣሱ፡ ኣብ ቃልዕ
ይውጽኡ፡ ይደጉሉ፡ እቶም ግርጭታትን ዝንባለታትን ኣባታቶም‘ውን ክንጸባረቕ ባህርያዊ‘ዩ። እዚ ዝንባለታት ወይ
ግርጭታት’ዚ፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ ውድብ ወይ ሰፊሕ ግንባር፡ ኣብ ገለ ገዛኢ ኣረኣእያ ክኸውን ይኽእል። ኣብ ካልእ ከኣ
ገዛኢ ዘይኮነ፡ ብዝንባለታት ዝግለጽ ክኸውን ይኽእል። ከምዚ ናትና ዝኣመሰለ ብድኽነትን ድሕረትን ዝተሳቐየ ሕብረተ-
ሰብ ድማ፡ ብዝተፈላለየ መልከዓት ዝግለጽ ድሑር ስምዒታትን ዝንባለታት ክህሉ ናይ ግድን’ዩ፡፡ ማለት ከም መግዛእቲ
ዝፈጠሮ ዘተመጣጠነ ማሕበረ-ቁጠባዊ ኣተሃላልዋ ዝመንቀሊኡ፣ ትምክሕትን ጽበትን ኣተሓሳስባታት ዝራግሕሉ፡ ዓሌታዊ፣
ብሄራዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊ ዘይሃነጽቲ ኣሉታዊ ስምዒታት፡ ኣብ’ቲ ብዝተወደበ መልክዕ ዝቃለስ ዘሎ  ሓይልታት’ውን
ብኡ መጠን ዝንጸባረቑ ምዃኖም ክሰሓት ኣይግባእን። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተበከለ ውድዕነት፡ ብፍላይ ከኣ፡ መሰረታዊ
መዐቀኒ ናይ ደሞክራሲ ካብ ዝኾነ፡ ዝተፈላለዩ ኣረኣእያታትን እምነታትን ብሕድሕድ ምክብባርን ምጽውዋርን ናይ
ምትእንጋድ ባህሊ፡ ኣብ ክሊ ዘሰማምዕዃ ዕላማታት ሓቢርካ ክትቃለስ እናኸኣልካ፡  ካልኣዊ ፍልልያት ካልኣዊ ቦታ
ኣትሒዝካ ብግቡእ ኣብ ምምሕዳሮም ዘይምብቃዕ፡ ከጋጥም ዝጸንሐን ዘሎን ዓንቀፍቀፍ፡ እቲ ዝድለ ደሞክራስያዊ
ኣተሓሳስባ ገና ብግቡእ ዘይተወነን ቅድሚት ዘይሰጎመን  ምዃኑ’ዩ ዘመላኽት።

ዝኾነ ውድብ ይኹን ሰልፊ፡ ከምኡ’ውን ናይ ብዙሓት ውድባት ሓባራዊ ግንባር፡ ዝሓሸ ኣሰራርሓ ይሃልዎ ኣይሃልዎ
ድኽመታትን ጎንጽታትን ከጋጥምዎ ውሁብ’ዩ። እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር ግን፡ ንዘጋጥምዎ ፍልልያትን ጎንጽታት ከመይ
ብስልጡን ናይ ልዝብ ኣገባብ በብደረጅኡ እናኣማሓደረ፡ ነቲ ኣብ ቅድሚት ዝሰርዖ እዋናዊ ተባራዒ ሕቶታት ዝሓቖፈ
ዕላማኡ ኣብ ምዕዋት ይረባረብን ናብ ዝሓሸ ናይ ቃልሲ ባይታ ይሰጋገርን ዝብል’ዩ። እቲ ፍልልይ ምስ መሰረታዊ
እምነታት እቲ ውድብ ወይ ተላፊኑ ኣብ ዝቃለሰሉ ሰፊሕ ሓባራዊ ግንባር ዘይቃዶ እንተኾይኑ ከኣ፡ ከመይ ብስልጡን ናይ
ልዝብ ኣገባብ ፍልልይካ ኣመሓዲርካ፡ ኣብ ክሊ ዝተሓተ ነጥብታት ነንሓድሕድካ ከይተሃራረምካን ከይተጠቓቓዕካን ኣንጻር
ናይ ሓባር ጸላኢ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኩሉ ሃምኻን ቀልብኻን ንዕኡ ሂብካ፡ ብሰላም ብብሸነኽካ ትቃለስ  ከም ናይ
መጨረሻ ኣማራጺ ዝውሰድ ናይ ምሕዝነት ኣገባብ‘ዩ።

ኣብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ክልተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ ውድባት ተመሓዝዮም ናብ ምሉእ ምትሕንፋጻዊ
ሓድነት ገጾም ዝኸዱ ይኹኑ ወይ ‘ውን ኣብ ክሊ ዝተሓተ ናይ ሓባር ዕላማታት ቻርተር ተላፊኖም፡ ብደረጃ ሰፊሕ ሃገራዊ
ግንባር ዝቃለሱ ውድባትን ሰልፍታትን ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዙ ካብ ከጋጥምዎም ዝጸንሑን ዘለዉን ገለ ገለ ኣብነታት
ንምጥቃስ ዝኣክል፡- እቲ ሓይልታት ኣብ ገሊኡ ኣብ መሰረታዊ እምነታቱ ዘይራኸብ እናሃለወ፡ ገለ ድማ ተመሳሳሊ
እምነታት እናሃለዎ፡ ኣብ ገለገለ ዘላቒ ዘይኮነ ግዝያዊ ረሓታት ክረክብ ክብል፡ ካልኣዊ ፍልልያቱ ብግቡእ ከየማሓደረ
ክመሓዞ ትርኢ። ገለ ከኣ ካብ ውሽጣዊ ጸገማቱን ዝተፈላለዩ ድፍኢታትን ተበጊሱ፡ የዋጻኣኒ’ዶ ይኸውን ብምባል
ብዘይተጸንዐ ኣገባብ ነንሕድሕዱ ብግቡእ ከይተፋለጠን ባህሪ ናይ ነፍስ ወከፍ ከይገምገመን ውሽጣዊ ሙቐት ዘይብሉ
እንዳሃለወ፡ ናብ ሓደ ዝተሓናፈጸ ውድብ ክሰጋገር ዝግበሩ ፈተነታት፡ ውጽኢቱ ነንሓድሕድካ እናተቐናጻጸልካ
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እናተጸላለምካን ፍልልያትካ ብስልጡን ኣገባብ ኣመሓዲርካ ናይ ምቕጻል ዕድል ብዘጸልምት ብኣሉታ ክድምደም’ዩ ጸኒሑ።
እዚ ኣብ’ቲ ዝበዝሐ ፖለቲካዊ ሓይልታት ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ከጋጥም ዝጸንሐን ዘሎን ይኹን ደኣ ‘ምበር፡ ውሑዳት
ፍልልያቶም ኣመሓዲሮም ናብ ሓደ ዝተሓናፈጸ ውድብ ክሰጋገሩ ዝጸንሑን ዘለዉን የለውን ማለት ግን ኣይኮነን። ክሳብ
ሕጂ ኣብ ክኸይድ ዝጸንሐ ናይ ብዙሓት ውድባትን ሰልፍታትን ልፍንታዊ ግንባራት፡ ኣብ ሕሉፍ ተመኩሮታት ኣብ
ገለገለ እዋናት ደሓን ዝኾነ ብኣወንታ ዝግለጽ ተመኩሮታት ዘሕለፍሉ ታሪኽ እኳ ዝጸንሐ እንተኾነ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ
ኣጋጣሚታትን ግዝያትን ብዙሓት ካልኣዊ ፍልልያቶም ኣብ ምምሕዳር /ኣብ ምውጋን/ እናተጸገሙ ናብ ደውታን
ምፍንጫልን ዝኣትውሉ ኩነታት ከጋጥም ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ።

ኣብ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ኣብ ዝተወደቡ ግንባራቱ /ጽላላቱ/ ይኹኑ ዘይተወደቡ፡ እዞም ካልኣዊ ፍልልያት እዚኣቶም
ኣብ ዝተወሰኑ ጊዝያት ምምሕያሻት ዝተራእየሉ ጽቡቕ ዕድላት እኳ እንተጸንሑ፡ በብግዜኡ ብዝተፈላለየ መልክዓቱ እቶም
ጸገማት (ግርጭታት) ዝኽሰትሉ ኣጋጣሚታት ኣይጸንሐን ማለት ግን ኣይኮነንን። እዞም ካልኣዊ ግርጭታት እዚኣቶም
ንቕድሚት እናመጹ ጠንቂ ናይ ዘይምትእምማንን ጥርጣረታትን ክኾኑ ዝገብርዎም ብዙሓት’ኳ እንተኾኑ፡ ማእከሉስ
ደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባታት ዘይጎልበተን ዘይሰረጸን ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ። እዞም ጸገማት ካብ ዝግለጽሎም
መልክዓትን ንምብላዮም ዘይሕለል ዕቱብ ቀጻሊ ደሞክራስያዊ ቃልስታት ካብ ዝሓቱን ውሱናት ኣብነታት፡-

 ካብ ምንኣስ ዓቕምን ባህሪ ናይ ዘይምቅብባልን ምጽውዋርን ዘይመሰረታዊ ፍልልያት ከመይ ብስልጡን መንገዲ
ኣተኣናጊድካ ናይ ምምሕዳሩን ምፍትሑን ዘጋጥሙ ጸገማት፣

 ንካልኦት ኣነኣኢስካ ንነብስኻ ዝሓሽካን ካብ ኩሉ ዝበለጽካን ጌርካ ብምቑጻር፡ ኣብ’ቲ ደምበ ተቓውሞ  ዝለዓለ
ወሳኒ ናይ ገባራይን ሓዳጋይን ተራ ክህልወካ ናይ ምርኣይ ኣጠማምታ ዝህልዎ ጸገም። ንጉዳያት ብማዕርነታዊ
ኣገባብ ኣብ ምርኣዮምን ምፍትሖምን ዘይምብቃዕ ዝወልዶ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባታት፣

 ጸቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታትካ ንቕድሚት እናሰራዕካ ኩሉ ብመንጽር’ዚ ከተረጋግጾ ብምሕላንን
ብምህላኽን ኣካል ናይ’ቲ ፍታሕ ኣብ ክንዲ ምዃን ኣካል ናይ’ቲ ሽግር ብምዃን ጸገማት ካብ ቁጽጽር እቲ
ዓቕሚታት ክኾኑ ምዃን፣

 እቲ ብጸቢብ ኣተሓሳስባ ዝጽገም ኣካላት፡ ኣካል እቲ ጠንቂ ናይ ዘይምትእምማንን ጥርጣረታትን ፈጢርሉ ዘሎ
ነቲ ብተጻይ ዝሪኦ ኣካል ወይ ኣካላት ብጃምላ ንኹሉ ብኣሉታ ብምኹናን እዚኣ ኣስተዋጽኦ ኣላቶ ኢሉ ብኣወንታ
ክርኢ ብዘይምኽኣሉ፡ ምስኡ ከቃልሶን ከተኣሳስሮን ዝኽእል  ነገራት ፈላልዩ  ኣብ ምርኣይ ዝጽገም ምዃኑ። እቲ
ብተጻይ ዝረአ ዘሎ ሸነኽ’ውን ነዚ ጸቢብ ኣረኣእያታት’ዚ ብግቡእ ኣንቢቡ ነቲ ኣወንታዊ ሸነኽ ኣስተዋጽኦ ከርእዮ
ዕቱብ ጻዕርታት ኣብ ምግባር ስለ ዘይሕግዝ ኣብ ሓበራዊ ናይ ዊን ዊን ፍታሕ ኣብ ምብጻሕ ብክልቲኡ ሸነኻት
ወይ ኣብ ሓዲኡ ብዝዛዘወ መልክዑ ዕንቅፋታት ዘጋጥም ምዃኑ፣

 ኣብ ገለገሊኡ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ውሽጣዊ ጸገማት ኣብ ዘጋጥመሉ ህሞት ክንዲ ጸገማቱ ብውሽጡ ባዕሉ
ክፈትሕ ዝጽዕት ተስፋ ብዝቖረጸ መንፈሳት፡ ኣብ’ቲ ናይ ሓባር ግንባራት ወይ ጽላላት ብኣሉታ ዘንጸባርቐሉ
ኣጋጣሚታት  ዝኽሰት  ምዃኑ፣

 ገለ ‘ውን ንጉዳያት ወይ ጸገማት ከከም ኣመጻጽአኦም እናፈላለየ ኣብ ክንዲ ምርኣይ፡ ካብ’ቲ ንሱ ንዝኽሰቱ
ግርጭታት ብድሕረት ዘንብበሉን ዘስተማቕረሉን ዝንባሌታት--- ንኹሉ ብኸምኡ እናወሰደ ናይ ምጥማትን
ምጥርጣራትን መንፈሳት እናዓበየ፡ ፍልልያት ግቡእ ሚዛን ኣብ ምሃቦምን ምፍትሖምን ዝጽገም ምዃኑ፣

 ገለ ‘ውን ካብ ባህርን ጠባያትን ናይ ውልቀ ሰባት ዝብገስ ኣብ ርእሲ’ቲ ናይ ሓባር ስረሓት፡ ናይ ሓባር ናይ
ቃልሲ ተመኩሮታት ዘይምህላውን ዝብገሱ ግርጭታት ኣብ ምምሕዳሮም ብህዱእ ናይ እንካን ሃባን መንፈስ
ተረዳዲእካ ናይ ክትሰግሮም ዘይምብቃዕ፣

 ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ነንሓድሕዶም በብውድባዊ ኣተሃላልውኦም ዘጋጥምዎም ጸገማት፡ ኣብ ክንዲ
በብውድባቱ ከከም ኣመጻጽኣኦም ብክልታኣዊ ልዝባት ዝፈትሕዎም፡ ኣብ’ቲ ናይ ሓባር ግንባራት እናንጸባረቑ፡ እቲ
ግንባር ብናይ ውልቀ ውድባት ካልኣዊ ሽግራት  ክጽገም ይኸውን፣

 ንሓላፍነትን ደረታትን ዝገዝእ ንጹር መምርሕታትን ናይ ኣሰራርሓ ሕግታትን ዘይምህላው፡ ገለገለ እውን በቶም
ብሓባር ዘውጻእካዮም ህልዋት  ሕግታት ወይ ስምምዓት ኣኽቢርካ ተቐይድካ ዘይምኻድ፡ ነቲ ዝኽሰት ጸገም ከም
ሓደ ምኽንያት ዘይመረዳድኢ ክኸውን ክፉት ዕድል ዝኸፍተሉ ምዃኑ ወዘተ ከም ኣብነት ክጥቀሱ ዝኽእሉ
ይመስለና።

ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መንገዲ እቶም ዝኽሰቱ ጸገማት፡ ሕቶ ፖለቲካዊ ስልጣን መን ብልዕልና ተቖጻጸረ ተጎዛጒዞም
ወይ ሽፋን ገይሮም ዝኽሰትሉ መንፈሳት ስለ ዝምዕብል፡ ኣብ ዘይተደላዪ ናይ ምንጽጻግን ዘይሃናጺ ውድድርን ህልኽን
እናኣተዉ፡ ነቶም ግንባራት ብኣሉታ ዝጸልውሉ ውድዕነት ዝፈጥሩ ምዃኖም፡ ኣብ ግንዛቤ ምእታው ኣገዳሲ ይመስለና።
እዚ ኣካይዳታት’ዚ፡ ንኹልና ፖለቲካውያን ሓይልታት  ዋላ‘ኳ ሓደ ሓደ ነናቱ ብዝተወሰነ ደረጃታትን ዝፍለይሉ ኩነታትን
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ይሃሉ ደኣ እምበር፡ ይዕበ ይንኣስ እዚ ተርእዮታት ብኣወንታ ወይ ብኣሉታ በብደረጅኡ ዝጸልወሉ ኩነታት ህልው ‘ዩ።
ኩልና ክንግንዘቦ ዝግባእ ግን ኣብ’ዚ ዘለናዮ መድረኽ ናይ ደሞክራስያዊ ለውጢ መስርሕ፡ ውድባት በበይነን ተነጻጺለን
ብወሳንነት ከዕውትኦ ዝኽእላ ዕላማ ስለ ዘየለ፡ ነፍስ ወከፍ ሓይሊ ብማዕረ እቲ ክጓዓዘሉ ዝኽእል መደባት ብዝተሓተ መደብ
ዕዮ ተሓባቢሩ፡ ተደጋጊፉን ተሓላልዩን ሓቢሩ ክቃለስ ስለ ዝህልዎ፡ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዘይመሰረታዊ ካልኣዊ ጸገማት
ሕድገታት እናገበረ፡ ፍልልያቱ ኣብ ምምሕዳር ክበቅዕ ዕቱብ ጻዕርታት ክገብር ይህልዎ።

ነፍስ ወከፍ ውድብ ኣብ መንጎ ነንሓድሕዱን ምስ ካልኦትን ጥዑይ ዝምድና ክህልዎን ንዝኽሰቱ ግርጭታት ብቅኑዕን
ሚዛናውን ኣገባብ ኣብ ምፍታሕ ተርኡ ክጻወትን ናይ ሰዓራይን ተስዓራይን መንፈስ ከወግድ ክጽዕት ይህልዎ። ሕቶ
ፖለቲካዊ ስልጣን ‘ውን እንተኾነ፡ ኣብ’ዚ ርሱን ናይ ቃልሲ መድረኽ‘ዚ ብቐዳምነት ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኣብ ዝግበር
ርብርብ ሓላፍነት ምስካም፡ ናይ ስራሕ ምምቕራሕ ምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ’ዩ። ሎሚ ዝተሓዝ ሓላፍነት ብናይ ዊን ዊን
ዓወት ዝዛዘም ደኣምበር፡ ብናይ ህዝቢ ድምጺ ምርጫ ዝብጻሕ ስለዘይኮነ፡ ናይ ተዓዋታይን ዘይተዓዋታይን ዋንነት ዝስመዖን
ዘይስመዖን መንፈሳትን መልእኽትን ዘሕልፍን ዝዘርእን ክኸውን ኣይግባእን። በዚ ኣቢሉ ከኣ‘ዩ እቲ ናይ ምጥርጣራትን
ዘይምትእምማን መንፈሳት እናተጓደለ ዝመጽእን ፍልልያት ብቐሊሉ ዝእለየሉ መድረኽ ክብጻሕን ዓወትና ኣብ ምቅልጣፍ
ኣድማዒ ተራ ክንጻወት እንኽእልን። እዚ መስርሕ እዚ ግን ብቐሊሉ ዝብጻሕ ኣይኮነን። ካልኣዊ ፍልልያትና ብስልጡን
ኣገባብ ክንፈትሖም ምእንቲ ክንበቅዕ፡ እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ግጉያት ኣካይዳታትን ባህርን ንምብላዮም፡ ኣብ
ክንዳኦም ደሞክራስያዊ ባህልን ኣሰራርሓን ክዓቢ ቀጻሊ ዕቱብ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ምክያድ ይጽንሓለይ ዘይበሃሎ ናይ
ኩልና ህጹጽ እዋናዊ ሃገራዊ ዕማም‘ዩ ኢልና ንርኢ።

ኣብ ልዕሊ መንእሰያትና ብህግደፍ ዝካየድ ዘሎ፡
ስነ-ኣእምራዊ  ኲናት ንምውጋድ ንቃለስ፡

ዝዀነ ጨቋኒ ገዛኢ መንግስቲ ፖለቲካዊ ስልጠኑን ቁጠባዊ  ጠቕሙን ወዘተ..ንምርግጋጽን ቀጻልነት ክህልዎ ንምግባርን
ክብል ዝተፈላለዩ ሜላታት ማለት፡ ብዓሌት፣ ብባህልን ቋንቋን፣ ብጾታ፣  ቦታን ካልእ ወገናዊ ኣሰራርሓን ካብ ምጥቃም
ሓሊፉ፡ መሰረት ዘይብሉ ስነ-ኣእምራዊ ኲናት ብምዝውታር’ውን እዩ ንሓፋሽ ህዝቢ እናሳቐየ ሰጥ-ለበጥ ኣቢሉ ዝገዝእን
ዝምዝምዝን። ጉጅለ ህግደፍ ድማ ከም ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ጨቋኒ መንግስቲ መጠን፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና
እዞም ዝጥቀሱ ዘለዉ ናይ ገዛእቲ ደርብታት ሜላ ክጥቀም ጸኒሑን ኣሎን’ዩ።  ብዝያዳ  ከኣ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ፡
ኣብ’ቲ ስነ-ኣእምራዊ ኲናት ኣድሂቡ፡ ብዘየቋርጽ ክሰብከሉ ካብ ዝጅምር ማዕረ ዕድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ኣቚጺሩ ኣሎ።

ጉጅለ ህግደፍ ከም መበገሲ  ዝተጥቀመሉ ፖለቲካዊ ሜላ፡ ሓፋሽ ህዝብታትናን ተቓወምቲ ውድባትን ካብ ናይ ህግሓኤ
/ህግደፍ ፖለቲካዊ እምነትን ውደባን ወጻኢ፡ ክኣምኑን ንእምነቶም ክውደቡን ከም ዘይብሎም ብወግዒ ብ20 ሰነ 1991
ገሊጽዎ’ዩ። ካብ’ዚ ናይ ኲናት መግለጺ’ዚ ብምብጋስ ድማ፡ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ እምነትን ውደባን ነጻነት ከይህሉ፡
ዝተፈልየ ርእይቶ ዘቐልቀለ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ከምኡ ይሓስብ ከይህሉ ዝተጠርጠረ ዜጋ፡ ብምእሳር፣ ምስዋር፣ ምቕታል ኣብ
ምሉእ ህዝቢ ራዕዲ ክፈጥር ጀሚሩ። ነዚ ባህርያትን ተግባራትን’ዚ ብቀጻሊ ብምዝውታር ድማ፡ ፍሉይ ፖለቲካዊ እምነት
ዘለዎ ዜጋን ዜጋታትን ከም ገበነኛታት ተቖጺሮም፡ ተጨውዮም ኣብ ወግዓውያንን ዘይወግዓውያንን ኣብ ቤት ማእሰርቲ
ተደርብዮም ክድንዝዙን ክጠፍኡን ብምግባር፣ ኩሉ ሰብ በዚ ሰኪሑን ርዒዱን ተገዲዱ ደጋፊኡን ኣምላኺኡን ክኸውን
ዓሊሙ’ዩ ክሰርሕ ጸኒሑን ዘሎን።

ብሓሳብን ብተግባርን ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ እምነት ብምሓዝ ንዝንቀሳቐሱ ወልቀ ሰባትን ውድባትን ከዳዓት፣ ሓሙሻይ
መስረዐኛታትን ኢሉ ብምስያም፡ ህዝቢ ተረጋጊኡ ዕላማኦም ከይፈልጥ ብርሑቕ ብይበሃል ኣሎ ክርሕቖምን ክፍንፍኖምን
ዝገብር ብጸቢብ ሃገራዊ ስምዒት ኣስኪሩ፡ ንሱ ዝብሎን ዝገብሮን ጥራሕ ንህዝብን ሃገርን ዝጠቅም ኣምሲሉ ዝተደዋወሰ
ርእይቶ ክሕዝ ዘገድድ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት ብምክያድ ከም ቀንዲ ዋኒኑ ይሰርሓሉ ኣሎ። ቀንዲ ዕላማ ናይ’ዚ ከኣ፡ ኣብ
ህዝብታትና ብእምነትን ውደባን ደረጃ፡ ካብ ሓደ ውድብ ህግደፍን እምነቱን ወጻኢ፡ ካልእ ፖለቲካዊ እምነትን ውድብን
ከም ዘይህሉ ንምግባር’ዩ። በዚ ኣረሜናዊ ተግባራት’ዚ ከኣ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ወለዶና
ድማ ብፍላይ፡ ከቢድ ስነ-ኣእምራዊ  ጸቕጢ ብምፍጣር ናይ እምነት፡ ውደባን ምንቅስቓስን ነጻነት ከይህሉ፡ ን24 ዓመታት
ዝኣክል ከም ድልዱል ዕርዲ ክጥቀመሉ ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ ዘይእዋኑን ዘይስልጣኑን ንተቓውሞ ህዝቢ ጸማም እዚ ሂቡ
ዝኣወጆን ዘተግበሮን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ተረካቢ ሕድሪ መንእሰይ ወለዶ ኣስሪጽዎ ዘሎ ናይ ወተሃደርን
ወተሃደርነትን ኣተሓሳስባን ሓደ ካብ’ቲ ቀንዲ ኣብ ህዝብና ጽልምትምት ፈጢሩ ዘሎ ህግደፋዊ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት’ዩ።
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እዚ ብጭፍጨፋን ራዕድን ዝተሰነየ  ከበባን ስነ-ኣእምራዊ ኲናት’ዚ ድማ፡ ኣብ ውሑዳት ዘይኮኑ ወገናት፡  ፖለቲካዊ
ኣፍልጦን ተወዲብካ ናይ ምቅላስ ተበግሶን ከይዕንብብ፡ ብኣንጻሩ ብፍርሕን ራዕድን  ዝረዓመ  ናይ ተገዛእነት ምእዙዝነት
ኣተሓሳስባ ከማዕብሉ ጌሩ’ዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ እነሆ ኩሎም ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ ኩለ-መዳያዊ መሰሎም
ተገፊፉ ኣብ ትሕቲ ስማዊ ነጻነት ኣብ ባርነት ይነብሩ ኣለው። በዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ቀታሊ ፕሮፖጋንዳዊ ጎስጓስን
ግብራዊ ፋሽስታዊ መሰነይታኡን መላኺ ጉጅለ መሓውሩ ዘርጊሑ ከሳፍሕ ዕድል ሂብዎ። ኣብ መንጎ ብዙሓትን ውጹዓትን
ምትእምማን ክጠፍእ፡ እቲ እምቢ ኣይግዛእን ኣይምብርከኽን ሕሉፍ ታሪኽ ሃሲሱ፡ ራዕድን ሽበራን ተኣታትዩ፡ ንመሰልና
ንኽብረትና ዝብል ውሁድ ሓያል ተቓውሞ ከይህሉ ግዝያዊ ጸቕቲ ፈጢሩ። ስለዚ ከኣ፡ ውጹዕ ኤርትራዊ፡ ብመንጽር
ወጽዓኡ ዝነጸረ ፖለቲካዊ ኣንፈት ከይሕዝ፡ ውዳቤኡ ከየሕይል፡ ናብ’ቲ ጠንቂ ዘቤታዊ መግዛእቲ ከይጥምት፡ ብዝተበታተነ
መልክዕ፡ ግን ከኣ ዝኾነ ይኹን መሰል ኣብ ዘይብሉ፡ ነጻነት፣ ሃገር፣ ልዑላውነት ዝብላ ቃላት እናደጋገመ ናይ ጊላነት
ህይወት ኣብ ምሕላፍ ይርከብ። ብዘይምግናን ሎሚ ኤርትራ፡ ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ፍትሒ፣ ልምዓት ዝረሓቓ ሃገር’ያ።

እዚ ሰፊኑ ዘሎ ስእነት ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ፍትሒ፣ ልምዓታዊ ዕቤት ድማ፡ መንቀሊኡ ዘቤታዊ ‘ምበር ግዳማዊ ጸገም
ኣይኮነን። ዜጋታት ናብ ውሽጦም ከይጥምቱ ገዛኦም ከየጽርዩ፡ ጸላኢኦም ኣለልዮም ከይጸርጉ፡ ንምድህላል ወይ ምትዕንቓፍ
መሰረት ብምግባር ድማ፡ እከለ ዝተባህለ መንግስቲ ወይ ሃገር ነታ ብናይ 30 ዓመት ቃልስን ዓሰርተታት ኣሽሓት
መስዋእትን ዘምጻእናያ ነጻነት ይጻበአና ኣሎ። ንልዕላውነትና ይዳፈሩና ኣለው። እከለ  ንህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ክብል
ኣነኣኢስዎ። ካብ ተታሓሒዝዎ ዘሎ መደባት ልምዓት ከተዓናቕፎ ውዲታት ይኣልም ኣሎ። እከለን እከለ ኣንጻርና
ዝምድና ጌሮም። ከም ማይን ጸባን ዝተወሃሃዱ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብምፍልላይ ልዑላውነትና ብምድፋር፡ ባህሪያዊ
ጸጋታትናን ንምጉሕጓሕ ውዲት ይኣልሙ ኣለው፡ ቀኒኦምልና …ወዘተ ዝብል ዘየቋርጽ ነጋሪት ኲናት ብምድሳቕ ስነ-
ኣእምሮኣዊ ነውጺ ይፈጥር ኣሎ። ነቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ  ድኽነት፡  ምፍንቓልን ስደትን ከይተሰከፈ ናይ ፕሮፖጋንዳ ጸላእቲ
ፈጢሩ፡ ከምኡ ክትከውን ዝገብሩኻ ዘለው በዓል እከለ’ዮም ኣለለይዎም እናበለ ምስ ዘይመባእስቱ ክፈላልዩ ብምሉእ
ዓቕሙ ኣብ ምርብራብ ይርከብ።  እቲ ዝኸፍአን ዘተሓሳስብን  ከኣ፡ እዚ ከምዚ ዝበለ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት  ብወሳኒ
መልክዑ ኣብ’ቲ መንእሰይ ክፍሊ ሕብረተ-ሰብ ዘነጻጸረ ምዃኑ’ዩ።

እቲ ኣረሜናዊ መንግስቲ ዝመሃሮን ገና ዝምህሮ ዘሎን ኣስካርን ኣደንቋርን ትምህርቲ ድማ፡ ፖለቲካ ማለት ናይ ህግደፍ
ኣተሓሳስባ፣ ታሪኽ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ማለት፡ ታሪኽ ህግሓኤ ጥራሕ ምዃኑ፣ ነጻነት ኤርትራ ብህግሓኤ ጥራሕ
ከም ዝመጸት፣ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ማለት ህዝባዊ ግንባር፣ ሃገር ማለት’ውን ህግሓኤ ምዃኑ ብግዴታ ዘስንቕ እዩ። ካብዚኦም
ወጻኢ ዝኣምን  ክፈልጥ ዝደልን ዝሓትትን ድማ፡ ብሕሱም መግናሕቲ፡ ኣካላዊ መቕጻዕትን  ስነ-ኣእምራዊ ጸቕጥን ኣንፈቱ
ኣጥፊኡ ክድንዝዝ ብምግባር፡ ብዛዕባ  ፖለቲካን ጸገማት ህዝብን መፍትሒኡን፣ መጻኢ ዕድል ናይ መንእሰይን ታሪኻዊ
ሓላፍነቱን  ክፈልጥ  ከይበላሓት፡ ንምፍትሑ  ከይቃለስ ዝገትእ  ከቢድ ፖለቲካዊ ጸቕጥን ሃሰያታትን እናብጸሐ መጺኡን
ይቕጽለሉ ኣሎን።

በቲ ካልእ ገጽ ድማ መንእሰይ ብድሌቱ ፡ ኣመት ትምህርቲ ከይገብር ከይመራመር፡ ተማሂሩ ኣብ ህዝቡን ሃገሩን ታሪኻዊ
ሓላፍነት ክስከም ከም ዝግባእ ቅኑዕ መርሖ ከየሕድር መንፈሱ ዝሰብር መደብ ግዱድ ዕስክርናን ጊላዊ ኣገልግሎትን ስለ
ዝጽበዮን፡ ዝጽልምቶን፡ ካብኡ ዝጥለብ ኣበርክቶ ከይጻወት  ብመደብ ኣብ ሰንፈላል ክነብር ዝተበየነሉ ማሕበራዊ
ሓይሊ’ዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። ኤርትራዊ መንእሰይ፡ ብፖለቲካዊ ጭቆና፣ ቁጠባዊ ምዝመዛ፣ ማሕበራውን
ምምሕዳራውን ኣድልዎን ግዱድ ጊላዊ ዕስክርናን  ኣብ ሃገሩ ብሰላም ምንባር ሓርቢትዎ፡ ስደት ከም ሓደ ግዝያዊ
መፍትሒ ናይ ጸገሙ ወሲዱ፡ ብብዝሕን ዘይተጸንዐን ኣገባብ እግሩ ብዝመርሖ ብዝኸዶ ስደት ግዳይ ሰብ ዝሰርሖን
ባህሪያውን ጸገማት ኮይኑ ብዘሕዝን መልክዑ ይሳቐን ይመውትን ኣሎ።

ካብቲ ናብ ስደት ዝተሳጠሐ ውሑድ ዘይኮነ መንእሰይና ድማ፡ ካብ ዘለዎ ትሑት ፖለቲካዊ ንቕሓት ዝብገስ፡ ነቲ ኣብ
ሃገሩ ምንባር ዝኸልኦ ኣዕናዊ መንግስቲ ከም ሃገራዊ መንግስትን መንግስቱን ወሲዱ፡ ተበዲሉ ደኣምበር ዝኾነ በደል
ዘይብሉ ክነሱ፡ ከም ንህዝብን ሃገርን ዝበደለ፡ ኣብ ዓሚቚ ስኽፍታን ጭንቀትን ኣትዩ፡ ናብ  ኢምባሲታት ናይ’ቲ ኣረሜናዊ
መንግስቲ እናኸደ፡ ናይ ጣዕሳ ንዛዘ እናስመዐ ንነብሱ ከም ገበነኛ ብምቚጻር፡ ናይ ይቕሬታ ቃል /ፎርም/ ክመልእ፣ ኣብ
ዝቕመጦ ሃገራት 2% ካብ ኣታዊታቱ ክኸፍል፣ እቲ ገባቲ መንግስቲ ዝሃቦ መደባት ከም ሃገራዊ ግብኡ ወሲዱ ክፍጽም
ድልዊ ምዃኑ ከረጋግጽን ክፍጽምን ይረኤ ኣሎ። እዚ ከኣ ከምቲ “ብዕራይ ምስ ሓራዲኡ ይኸይድ ” ዝባሃል፡ ውሑዳት
ዘይኮኑ መንእስያትና ምስ ደመኛ ጸላኢኦም ዝዕረቑሉን፡ ዘበናዊ ጊላ ብምዃን ብሓሳብን ተግባርን ቃል ክኣትዉን
ከገልግሉን ዘገድድ ዘሎ፡ ውጽኢት ናይ’ቲ ህግደፍ ንነዊሕ ዓመታት እናሰርሓሉ ዝመጸ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ መግለጺ’ዩ።
እዚ ኣዝዩ ዘሕዝን ፖለቲካዊ ተርእዮ’ዚ ድማ፡ መንእሰያትና ሃገራውን ህዝባውን ሓላፍነት ምስካም ጾሮም ምዃኑ ፈሊጦም፡
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣውሒሶም፡ ሰላምን ምርግጋእን፡ ደሞክራስያዊ ለውጥን ልምዓትን ንምርግጋጽ ብኸምቲ ዝድለ
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መሊኦም ከይቃለሱ ዝገብር ዘሎ ረማሲ ፖለቲካዊ ተርእዮ ‘ዩ። እዚ ኣሉታዊ ተርእዩ’ዚ ድማ ሃሰያታቱ ኣብ ልዕሊ
መንእሰያት ኤርትራ ጥራሕ ዘቕነዐን ዝተውሰነን ዘይኮነስ፡ ኣብ ልዕሊ ሓፋሽ ህዝብታትና’ውን ዘነጻጸረ ሓደጋ ምዃኑ’ዩ።

እዚ ድኽመታት’ዚ ናይ ምፍታሕ ጉዳይ ከኣ፡ ንመንእሰያት ጥራሕ ዝግደፍ ዕማም ኣይኮነን። እዚ ስነ-ኣእምራዊ ጸቕጢ’ዚ
ቀልጢፉ ክዕጸፍ እንተዘይተኻኢሉ፡ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ በዚ ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮ ጎደሎታት ጥራሕ ዝሕጸር ዘይምዃኑ፡
ብዝያዳ ንቕድሚት ኣብ ህዝብን ሃገርን ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋታት ኣብ ግምት ምስ ዝኣቱ ከኣ  ዕረፍቲ ዘይህብ’ዩ። እዚ
ኣብ መንእሰያት ኤርትራ ዝረአ ዘሎ  ድኽመታትን ትሑት ፖለቲካዊ  ንቕሓትን ባዕሎም ፈትዮም /ረድዮም/ ዘምጽእዎ
ጸገማት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ በቲ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ዝኾነ መንግስቲ መንእሰያት ከም ዓበይትን ተካእቲ ወለዶ
መጠን፡ ክቐስሙዎ ዝግባእ ፖለቲካዊ ፍልጠት ከይረኽቡ፡ ብኣንጻሩ ብኣስካርን ኣደናጋርን ፕሮፖጋንዳ፡ ብኩለተነኦም
ግዳይ ስነ-ኣእምራዊ ኲናት ኮይኖም ንዕኡ ጥራሕ ከገልግሉ ብዝገብር ተቓኒዩ ክስረሓሉ ጸኒሑ።

ብሓጺሩ እቲ ኣብ መንእሰያትና ዝረኤ ዘሎ ድኽመታት ብታሪኻውን ወድዓውን ምኽንያታት ካብ ድሌቶምን ዓቕሞምን
ወጻኢ ዝተፈጠረን፡ ኣብ ህዝብታትና ብሓፈሻ ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገማት ደኣምበር፡ ንመንእሰያትና ብፍሉይ ዝብጸሐምን
ዝሕተትሉን ጉዳይ ኣይኮነን። እዚ ፖለቲካዊ ድኽመታትን ስነ-ኣእምራዊ ጸቕጥን  መንእሰይ ባዕሉን ብሕመቑን ከም
ዘምጸኦ፡ መንእሰይ ብጉዳይ ህዝብን ሃገርን ዘይግደስ፡ ሓላፍነት ክስከም ከም ዘይደልን፡ ኣብ ክንዲ ጠቕሚ ህዝብን ሃገርን
ውልቃዊ ጠቕሙ ዘቐድም ወዘተ ዝብሉ ዘይወድዓውያንን ዘይቅኑዓትን ገምገማትን ርእይቶታትን  ክወሃብ ይረኤን
ይስማዕን ‘ዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ርእይቶ፡ ኣብ መንእሰያትና ዝረኣዩ ድኽመታት፡ ካብ ወድዓውን ፖለቲካውን ጭቡጥ
ክውንነት ናይቲ ህዝብታትና ዘሕልፍዎ ዘለዉ ኩሉ መዳያዊ ጽጉም ኩነታት ዝብገስ ምዃኑ ኣብ ግምት ዘየእተወ’ዩ።
ናይ መንእሰይ ንቕሓት፡ ብቕዓትን ናይ ቃልሲ ቅሩብነትን  መምስ ወድዓዊ ኩነታት ይፈላለ‘ዩ። ኣብ ሓደ መድረኽ
ዝፈረየ መንእሰይ፡ ካብቲ ኣብ ካልእ /ቅድሚኡ/ ዝነበረ ዝፈረየ ብብዙሕ መዳዩ ክፈላለ ይኽእል‘ዩ። ንኣብነት፡ ኣብ
ምጅማር  ሰውራ ኤርትራ ዝነበረ መንእሰይን ድሕሪኡ ዝሰዓበን /ዝተከኤን/ መንእሰይ፡ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ዘሎ
መንእሰይን ዝተፈላለየ ዕማም፡ ኣበርክቶን ተሳትፎን መግለጽን ኣለዎ‘ዩ። ምኽንያቱ እቲ ኣብ መመድረኹ ዝኽሰት ወድዓዊ
ኩነታት ስለ ዝፈላለ፣ ብኡ መጠን ከኣ ናይ መንእሰያት ዕማም፡ ኣበርክቶን ቅሩብነት ናይ ቃልስን ዝተፈላለየ ክኸውን
ግድን‘ዩ። ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ መንእሰያትና ዘሎ ድሩት ፖለቲካ ንቕሓት ዝፈጠሮ ዝንጸባረቕ ዘሎ
ድኽመታት ካብቲ ብጸላኢ ክግበረሉ ዝጸንሐ ብጸቢብን ሃገራዊ ስምዒት ክጥቃዕ ዝገብር፡ ከቢድ  ስነ-ኣእምራዊ ኲናት
ዝተወልደ ደኣምበር፡ መበገሲ ዘይብሉ ኣይኮነን። ኤርትራዊ መንእሰይ  ኣብ ፖለቲካ ብንቕሓት  ከይሳተፍ ተዓጊቱ፡
ብጊላነት  ነቲ ኣረሜናዊ መንግስቲ ከገልግል ስለ ዝተገደደ ዝተፈጠረ ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ’ዩ፡፡ ብኸምዚ ምርዳኡ ነቲ
ኣብ ሕብረተ-ሰብና ብሓፈሻ፣ኣብ መንእሰያትና ከኣ ብፍላይ ኣሎ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ፖለቲካዊ ድኽመታት ኣብ ምፍታሕ
ሓጋዚ‘ዩ ዝኸውን።

ምኽንያቱ ነቲ ኣብ ሕብረተ-ሰብና ይኹን መንእሰያትና ዘሎ ድኽመታትን ጸገማትን ብወድዕነቱ  ከይመዘንና  ካብ ባዕላዊ
ኣገንዝቦን ሚዛንን ጥራሕ ተበጊስና ነቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ድኽመታትን መሰረታዊ መፍትሒ ክንገብረሎም ስለ ዘይንኽእል።
ብጸላኢ ንመንእሰያት ክዋሃብ ዝጸንሐን ዘሎን ጸቢብን ኣስካርን ቁንጹል ፖለቲካዊ ኣስተምህሮ፡ ናይ ከበባን ተነጽሎን
መልእኽቲ ዘለዎ፡ ንሕ/ሰብና ይኹን ንካልኦት ህዝብታት ብወድዕነት፡ ንቕሓትን ቅኑዕ መንገድን ከይርኢ ዝገብር፡ ናይ
ምድንጋርን ኣስካርነትን ኣስተምህሮ’ዩ። መንእሰይ ኣብ ሕ/ሰብ ብኸመይ ግቡኡን ሓላፍነቱን  ከበርክት ይኽእል ዝብሉ
ኣገደስቲ ረቛሒታት ስለዘየተመለሰሉ፡ ስነ-ኣእምራዊ ጸቕጢ ከም ዝፈጥረሉ ብሓላፍነት  ክንርዳእ ኣገዳሲ‘ዩ ዝኸውን።
ካብዚ ብምብጋስ ድማ ኣብ መንሰያትና ዝካየድ ዘሎ ስነ-ኣእምራዊ ኲናት ኣካል ኣምሳል ናይ’ቲ ኣብ ሕብረተ-ሰብና
ብጸላኢ ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ፣ እቶም ኣብኡ ዝረኣዩ ድኽመታት፡ እቲ መንእሰይ ባዕሉ ዝፈጠሮም ዘይኮኑስ፡ ጸላኢ
ብዝገብሮም ዝተፈላለዩ ስብከታት ዝተፈጥሩ ወድዓውያንን ታሪኻውያንን ጸገማት ምዃኖም ብምስትውዓል፡ ናብ እንታይ
እዩ መፍትሒኦም? ዝብል ኣንፈት ከነቕንዕ‘ዩ ዝህልወና። ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ዝካየዱ ዘለዉ ዝተፈላለዩ
ኣእምራዊ ናይ ምዝባዕ ፕሮፖጋንዳ፡ ኣሉታዊ ሳዕቤኖም ንሕጂ ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐጻሊ ኣብ ሂወት መንእሰያትና ዝፈጥርዎ
ኣሉታዊ ሳዕቤናት ብቀሊሉ ዝረኤ ስለ ዘይኮነ።

እዚ ተርእዮ’ዚ ድማ ናይ ህዝብታትና ጸገማት ዘዕብን፡ ናይ መጻኢ ዕድሎም ዘጸልምትን ስለ ዝኾነ፡ ናይ መንእሰያት ጸገምን
ድኽመታትን ንዐኦም ጥራሕ ዝጎድእን ዘሕትትን ተገይሩ ክውሰድ ዝግባእ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ብጸላኢ ኣብ ልዕሊ
መንእሰይና ዝካየድ ዘሎ ስነ-ኣእምራዊ ኩሉ መዳያዊ ኲናትን ምድንጋራትን፡ ዋላ’ኳ መቐጸልታን መንጸብረቕታን ናይ’ቲ
ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝካየድ ዘሎ ጭቆና፡ ምዝመዛን ኣድልዎን ኣካል እንተኾነ፡ መንእሰይ ከም ተካእን ተሰካሚ ሕድሪ
ናይ ህዝብን ሃገርን መጠን፡ ብመንጽር መጻኢ ክረኤ ከሎ፡ ኣዝዩ ከቢድ ሳዕቤኑ ከኣ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ፡ ፍሉይ ትኹረት
ተወሂቡዎ ንምውጋዱ ግዜ ዘይህብ ቃልሲ ከነካይድ ዘገድደና ‘ዩ። ጠንቂ ናይ ዝኹሉ ሃገር ከደን ሕሰም ኣዕናዊ መ/ህግደፍ
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ስለ ዝኾነ፡ ብቃልሲ ንምውጋዱ እነካይዶ ዘለና ህዝባዊ ቃልሲ ኣጠናኺርና ብምቕጻል ጥራሕ’ዩ መሰረታዊ ፍታሕ ክረጋገጽ
ዝካኣል።

መ/ህግደፍ ዕድመ ጨፍጫፊ መንግስታዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ ክብል ንህዝብታትና፡ “ብኢትዮጵያ ወራር ክፍነወልካ‘ዩ፡
ኣመሪካን ሰዓብታን ኣብ ድኽነት ንክትነብር፡ ከደምቲ እናዓሰባ ኣንጻርካ ጠጠው ኢለን ኣለዋ፣ ዋሕዚ ስደት   ምዕራባውያን
ሃገራት ብዝፈጥረኦ ስልበተ-ኣእምሮ፡ መንእሰይ ገንዘብ ረኺቡ ጽቡቕ ዝነብር መሲሉዎ’ዩ ተታሊሉ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ከኣ
ንህዝብናን ሃገርናን ንምድሃኽን ንምፍራስን ዝዓለመ’‘ዩ ወዘተ ዝብል ዘካይዶ ዘሎ ስን-ኣእምራዊ ኲናት ብቃልሲ ከነፍሽሎ
እንተዘይክኢልና ከም ህዝብን ሃገርን ነጻ ኮይና ክንነብርን ክንቅጽልን ክንጽገም ኢና። ስለ ዝኾነ ደመኛ ጸላኢና ፍጹም
ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ብምድምሳስ ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ከየድሓና ኩሉ-መዳያዊ ሓርነትና ኣረጋጊጽና
ተጠቀምቲ ናይ ሰላም፡ ደሞክራስን ልምዓትን ክንከውን ስለ ዘይንኽእል፡ ህዝብታትና ብሓፈሻ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡
ካብ ኩሉ-መዳዊ ስነ-ኣእምራዊ ኲናት ናይ መ/ህግደፍ ብምንጋፍ ብህዝባውን ሃገራውን ሓላፍነት ክንቃለስን፡ እቲ ዘይተርፍ
ታሪኻዊ ናይ ምውርራስ ግቡእና ክንጻወትን‘ዩ ዝህልወና።

ልዑላውነት ብዓይኒ መሪሕነት ህግደፍን መጋበርያታቱን

ዓለምና ብኣህጉራትን ሃገራትን ዝተኸፋፈለት’ያ። ኩሎም  እንኮላይ’ቶም ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ሃገራት ወግዓዊ
ኣፍልጦ ዘይብሎም ህዝብታት፡ ናትና ዝብልዎ መሬት ወይ ሃገር ኣለዎም። ነቲ ናትና ዝብልዎ መሬት ወይ ሃገር ካብ
ተጻባእትን ወረርትን ይከላኸልሉ። ዜጋታት ኣብ’ቲ ንስለ ሰብኣዊ ክብሮምን ሃገራዊ መንነቶምን ኣንጻር ዓመጽትን ወረርትን
ዘካይድዎ ቃልሲ፡ ብዙሕን ክቡርን ዋጋ ይኸፍሉ። ዕድመ ንእስነቶም፣ውልቀ ማሕበራዊ ባህግታቶም፣ መጻኢ ዕድሎም
ንስለ’ቲ ህዝባዊ ሕቶ ክብሉ ብሰናይ ፍቓዶም ይሕረሙ ወይ ይስእኑ። ኣብ’ቲ ኣንጻር ዓመጽትን ወረርትን ዝግበር ጥምጥም
ከኣ፡ ይጠምዩ፣ ይሓሙ፣ ይዓርቁ፣ ኣብ ኢድ ጸላእቶም ወዲቖም ይእሰሩ፡ ይሳቐዩ ይቕተሉ። ኣብ ዓውደ ኲናት ይቖስሉ፡
ኣካሎም ይጎድሉ ብኽብሪ ይስውኡ። ኮታ ንስለ ሰብኣዊ ክብርን ሃገራዊ መንነትን ክኽፈል ዘለዎ ዋጋ ኩሉ ይኸፍሉ።
ቃልሲ ኤርትራ ንሃገራዊ ነጻነትን ህዝባዊ ሓርነትን ኣብኡ ዝተራእየ ጀግንነትን ዝተኸፍለ ህይወትን ከኣ ጭቡጥ ኣብነት’ዩ።
ብካልእ መልክዑ ከኣ እቶም ህዝብታት፡ ኣብ’ቲ ኣንጻር ዓመጽቲ ዘካይድዎ ሓባራዊ ቃልሲ፡ ካብ’ቲ ቅድም ዝጸንሐ ብዝያዳ
ሓያል ሓባራዊ ሃገራዊ ስምዒት የማዕብሉ። ብደረጃ ፖለቲካዊ ባህርን ኣሰራርሓን ናይ’ቶም ዝመርሕዎም መንግስታት
ዝግለጽ፡ ንጀግንነቶም፣ ጽንዓቶም፣ ተወፋይነቶም፣ ሓድነቶም ዘጎልብት ፖለቲካዊ ጎስጓስን ኣስተምህሮን’ውን ይወሃብ’ዩ።
እቲ ብመልክዕ ፖለቲካዊ ጎስጓሳት፣ ማሕበራውን ባህላውን ኣስተምህሮታት፣ስነ-ጥበባዊ መድረኻት ኣቢሉ፡ በቶም
መንግስታት ዝካየድ ምንቕቓሕ ግን ኩሉ ሃናጺ’ዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ ገለ ድጉል ዘይብሩህ ናይ ገለ ውሑዳት ጸቢብ
ጉጅላዊ ረብሓ ማእከል ዝገበረ ኣሉታዊ ኣዕናዊ። እቲ ካልእ ከኣ ጽምኣትን ባህግን ሓፋሽ ዘርዊ፡ ኣብ ሓቀኛ ታሪኽን ብሩህ
መጻእን ዝተሰረተ ኣወንታዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ሃናጺ ክኸውን ይኽእል። ብሓጺሩ እቲ ዝወሃብ ፖለቲካዊ ኣስተምህሮ ንዕቤት
ድዩ ንዕንወት፡ ናይ’ቶም ስርዓታት ፖለቲካዊ ተፈጥሮ ዝውስኖ’ዩ።

መንግስታት፡ ንዝመርሕዎም ህዝብታት፡ ብዛዕባ ሕሉፍ ኣወንታዊ ታሪኾም፣ ናይ ስራሕ ህርኩትነቶም፣ ስኒቶም፣ ልግሶም፣
ጽንዓቶም፣ ጀግንነቶም፣ መሰረት ጌሮም ብፖለቲካውን ስነ-ጥበባውን መድረኻት ኣቢሎም፣ ብመራኸቢ ብዙሓትን
ተጠቒሞም፡ ከየጋነኑ ኣስተምህሮ ክህቡ ክጉስጉሱ፡ ንሓድሽ ወለዶ ክሃንጹ ዝድገፍ ዝነኣድ ደኣምበር ዝንቀፍ ኣይኮነን።
ምኽንያቱ ከይተጋነነ ሚዛኑ ሓልዩ ዝወሃብ ኣስተምህሮ፡ ኣብ  ምዕባይን ምስፋሕን ፖለቲካዊ ንቕሓትን ኣፍልጦን ናይ’ቲ
ህዝቢ ኣወንታዊ ተራ ስለ ዘለዎ። ንኤርትራ ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ስርዓት ህግደፍ’ውን ሕጋዊ ድዩ ኣይኮነን፣ ከመይ ኣብ
ስልጣን ደይቡ፡ ፖለቲካዊ ተፈጥሮኡ እንታይ ይመሰል፡ ማሕበራዊ መሰረቱ ኣበየናይ ክፍሊ ሕብረተ-ሰብ’ዩ፡ ኣሰርራሓኡ’ኸ
ዝብሉ ኣገደስቲ ሕቶታት ከም ዘለዎ ገዲፍና፡ ከም  ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ተቖጻጺሩ ዘሎ ሓይሊ መጠን፡ ህዝብታት
ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሰንሰለታዊ መግዛእታዊ ታሪኾም፡ ዘርኣይዎ ጽንዓት፣ ሕድሕድ ምክብባር፣ ሓርበኝነት፣ ሃገራዊ
ፍቕሪ …ወዘተ መሰረት ጌሩ፡ ንዝያዳ ኣብ ምሉእ ንቕሓትን ኣፍልጦን ዝተሰረተ ማዕርነታዊ ደሞክራስያዊ ሓድነት፣
ክብረት ንሰብኣውነት፣ ምእዙዝነት ንልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ግሉጽነት፣ ተሓታትነት ኣመልኪቱ እንተዝጉስጉስ እንተዝምህር
ዘንእዶ ደኣምበር ዘንቅፎ ኣምበይ ምኾነን። ብተግባር ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ 24 ዓመታት፡ ካብ ልሳን መራሕቲ ህግደፍ፡
ደገፍቶምን ሚዲያኦምን ዝሰማዕናዮን ንሰምዖ ዘለናን ግን፡ እቲ ሓርበኝነት፣ ጀግንነት፣ ተወፋይነት፣ ህርኩትነት፣ ሓድነት፣
ህዝቢ ኤርትራ እናተባህለ ዝካየድ፡ ፖለቲካውን ስነ-ጥበባውን ጎስጓሳት፡ ብማዕከናት ዜናን ኣብያተ ትምህርትን ዝወሃብ
ኣስተምህሮታትን ምሉእ ንምሉእ ምስ መሰረታዊ እምነት መሪሕነት ህግደፍ መጋበርያታቱን ዘይሰማምዕ፡ ብኣንጻሩ
ብሰንጠቕ ዝጋጮ’ዩ። ፍጹም መስመሩ ዝሰሓተ’ዩ። ኣብ ባይታ ዘይረአ ካብ ሓቂ ዝፈለለ፡ ሰብኣውን ዜግነታውን ክብረት
እናጠሓነ፡ ኣብ ሓድነት ግኡዝ መሬት ጥራሕ ተንጠልጢሉ ዝህውትት ዝንቡዕ ኣስተምህሮ’ዩ።
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ሃገራዊ መሬታዊ ልዑላውነት ክበሃል እንከሎ፡ ከም’ቲ ውሩይ ሓርበኛ ኣቦና ነፍስሄር ኣቶ ወልደኣብ ወልደ ማርያም ኣብ በበይኑ
ኣጋጣሚታት፡ “ሃገር ወይ ልዑላውነት ማለት’ሲ፡ እቲ ጎቦታት፣ ስንጭሮታት፣ ጎላጉል፣ ማዕድናት፣ ኣግራብ፣ ኣፍላጋትን ባሕርን ማለት
ኣይኮነን። ሃገራዊ ወይ መሬታዊ ልዑላውነት ክበሃል እንከሎሲ ሰብ ማለት’ዩ።” ኣብ ጉዳይ ሃገር ወሳኒ ተራ ዝጻወት ልዑላዊ ህዝቢ
ማለት’ዩ ክብሉ ዝገለጽዎ’ዩ እቲ ሓቂ። ሓድነት ናይ ህዝብታት ደኣምበር ሓድነት መሬት ዝበሃል መጎት የለን። ልዑላውነት መሬት ከኣ
ድሕሪ ልዑላውነት ህዝቢ’ዩ ዝስራዕ። ሰብ ወይ ህዝቢ ደኣዩ ንመሬት ዝጥቀመላ፡ ካብ ወረርቲ ዝከላኸለላ’ምበር፡ ግኡዝ መሬት’ሲ ንስለ
ወዲ-ሰብ ክጥቀም ከይጠሚ ከይዓርቕ፡ ከይሓምም መጽለሊ ከይስእን ኢሉ ዝወስዶ ተበግሶ የለን። ኣነ ናይ እከለ ስለዝኾንኩ እከለ
ከይትደፍረኒ ከይትፍሕረኒ ኢሉ ኣይቃወምን። መሬት ዘይርኢ ዘይሰምዕ ግኡዝ ነገር’ዩ። ወዲ-ሰብ’ዩ ዝግልገለሉ። ወዲ-ሰብ’ዩ እዚ ናተይ
እዚ ናይ እከለ እናበለ ዝሽንሽኖ፡ ዝውንኖ።

ስለዚ፡ መሬት ኤርትራ ክለምዕ ከይለምዕ ዝውስን ህዝቢ ኤርትራ’ዩ። ካብ ጸላእትን ተጻባእትን ዝከላኸልሉ ህዝብታት
ኤርትራ’ዮም።  ጂኦግራፊያዊ ቅርጺ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ካርታ ዓለም  ክሰፍር ዝገበረ  ሰብ ወይ ህዝቢ’ዩ። በዚ መንጽር
ልዑላውነት ሃገር ክበሃል እንከሎ ልዑላውነት ህዝቢ ማለት’ዩ። ኣብ’ቲ ን30 ዓመታት  ንሃገራዊ መንነትን ሰብኣዊ ክብረትን
ዝተኻየደ ቃልሲ፡ ኣብ ፈቖዶ ጎቦታትን ስንጭሮታትን ዓወት ንሓፋሽ እናጨርሑ፡ ንስለ ዞም ብይህወት ዘለናን መጻኢ
ወለዶታትን ዝተበጀውን ዝብጀው ዘለውን ጀጋኑና፣ ፍርቂ ኣካሎም ዝኸፈሉን ገና ዝኸፍሉ ዘለውን ውጉኣት ሓርነት፣
ዕድመ ንእስነቶም ኣብ ቃልሲ ዘብለዩ፡ ገና ድማ ክሳብ ምሉእ ሰላምን ሰብኣዊ ክብረት ዝረጋገጽ ኣንጻር መላኺ
መንግስታዊ ጉጅለ ዝረባረቡ ዘለው ሓርበኛታት፣ ኣብ ግዜ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኮነ ዘቤታዊ መግዛእቲ፡ ብፍሉጥን
ብዘይፍሉጥን ብወግዕን ብስውርን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበለዩ፡ ብዝወረዶም ስቅያታዊ መግረፍቲ ኣካለ ጎደሎ ዝኾኑ፡
ዝተረሸኑ ብኡ ንብኡ ዝጠፍኡ ዜጋታት እዛ ሃገር’ዮም ልዑላውነት ማለት። እቶም ደቆም ነጻነት ኣብ ምምጻእ ኮነ፡ ድሕሪ
1991 ሓረነታዊ ደሞክራስያዊ መሰላት ህዝቢ ከረጋግጹ ብጀግንነት ዝተሰውእዎም’ሞ ሓላዪ ኣላዪ ስኢኖም፡ ብሕማምን
እርጋግን ተደኒሶም፡ ዝብላዕ ዝስተ ርሒቕዎም ነዚ ድዩ እቲ ቃልሲ፡ ነዚ ድዩ እቲ መስዋእቲ ደቅና፡ ኣበይ ኣሎ እቲ
ሰላም፡ ደሞክራሲ፡ ማሕበራዊ ፍትሒ፡ ልምዓት፡ ኣበይ ኣሎ እቲ ሓድነት ምትሕልላይ፡ እናበሉ ዘስተማስሉ ዘለው ውላድን
ወለድን’ዮም ልዑላውነት። እቲ ስሩት ኣወንታዊ ማሕበራዊ ምትእስሳሩን ባህሉን ብህግደፍ ኣምጸኦ ጓና ባህሊ ዝተሸርሸሮ፡
ብእግረይ ኣውጽእኒ ብሃውሪ ካብ መሬት ኤርትራ በሪሩ ዝብተን ዘሎ ህዝቢ’ዩ ሃገር ማለት።

እዞም ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ሰብኣዊ ክብርቶም ተቐንጢጡ ንካልእ ዘይኮነስ፡ ብዜግነቶምን ዓጽመ ስጋኦምን
ኣሕዋቶምን ንዝኾኑ ብባርነት ዘገልግሉ ዘለው ዜጋታት እዛ ሃገር’ዮም ልዑላውነት ኤርትራ። እዞም ካብን ናብን
ከይንቀሳቐሱ፣ ረሓ ኮይኖም ከይመሃሩ ከይመራመሩ፣ ከይሰርሑ ፍርያቶም ብነጻ ከይጥቀሙ ጅሆ ተታሒዞም ዘለው
ዜጋታት’ዮም ልዑላውነት ኤርትራ። ካብ ህልዊ ስርዓት ሃዲሞም ነብሶም ከድሕኑ ኣብ ዶባት ኤርትራ ብመምርሒ ተኲስካ
ቅተል በሕዋቶም ብተመልከተለይ ዝቕዘፉ ዘለው፡ ካብ ጀነራላት ህግደፍ ጀሚርካ ንነጋዶ ሰብ ኣሽሓት ዶላራት ዝኸፍሉ
ዘለው፡ ዝተመረጸ ናውቲ ውሽጣዊ ኣካሎም ተተመዝሒቑ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ወሪዱ፡ መናውሒ ዕድመ ሰብ ገንዘብ ዝኾኑ
ዘለው መሳኪን ዜጋታት እዛ ሃገር’ዮም ልዑላውነት ማለት። እዞም ኣብ በረኻታት ሰሃራን ባሕሪ ሜዲትራኒያን ብውልቀን
ብጃምላን ዝቅዘፉ ዘለው መንእሰያት’ዮም ሃገር ማለት። እወ እዞም ሃገሮም ተባላዒት ኮይናቶም፡ ናብ ዓዲ ሃገር ተሰዲዶም፡
ኣዕቁቡና ኣይነዕቑበኩምን ዘዛረቡ ዘለው፡ ብዘይንቡር ኣገባብ ብዘይድሌቶምን ኣፍልጦ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን
በብረብሓኦም ብሃገራት ኡጋንዳን ሩዋንዳን ከም ጠለ በጊዕ ምስ መንግስቲ እስራኤል ዝሰማምዕሎም ዘለው፡ ብዓሰርተታት
ኣሽሓት ዝቑጸሩ ግዳያት’ዮም ሃገር ወይ ልዑላውነት ማለት። እዘን ከም በለስ ዓርበ ረቡዕ እዚኣ ቀያሕ፣ እዚኣ ከደረይቲ
ኩሕለይቲ፣ እዚኣባ ምጭውቲ እናተባህለ ብዘይድሌተን መርወይቲ ስምዒት ሓላፍቲ ህግደፍ ኮይነን መጸኢ ዕድለን
ተበላሽዩ ዘርምዘርሞ ዝተረፈ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ’የን ክብርን ልዑላውነት እዛ ሃገር።

ልዑላውነት ኤርትራ ክኽበር ኣለዎ ክበሃል እንከሎ ‘ምበኣር ብቐዳምነት መሰረታዊ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል ዜጋታትን
ህዝብታት ኤርትራ ክኽበር ኣለዎ ማለት’ዩ። ልዑላውነት ኤርትራ ክኽበር ኣለዎ ዝብል ኤርትራዊ ዜጋ፡ ብሄሩ፣ ሃይማኖቱ፣ ኣውራጃኡ፣
ፖለቲካዊ ኣረኣእያኡ፣ ታሪኻዊ ውድባዊ ድሕረ ባይታኡ፣ ዝነበረሉ ከባቢ ወይ ሃገር፡ ምስ መንግስቲ ህግደፍ ዘለዎ ናይ ረብሓ
ምትእሳሳር ብዘየገድስ፡ በዞም ኣብ ላዕሊ ተገሊጾም ዘለው ኤርትራውያን ግዳያት ክሓዝን ክግደስ፡ እንታይ’ዩ’ቲ ናብ’ዚ ዘብጸሖም ጠንቂ
ክፈልጥ፡ መፍትሒ ከናዲ ኣለዎን ይግባእን። ዜጋታት ብከምዚ ዝተገልጸ ዝሳቐዩ እንተደኣ ኮይኖም፡ ይጠፋኡ ህይወቶም ይስእኑ
እንተሃልዮም ልኡላውነት ኤርትራ ይጠፍእ  ከም ዘሎ ክስቆሮ ይግባእ። እቲ ንኤርትራ ከም ኤርትራ ዘጸወዓ ሰብ ወይ ዜጋ ካብ ማይ
ቤቱ እንክፈናቐል፡ ሰብኣዊ መሰሉ ክዕፈን፡ ካብ’ዚ ክሃድም ክብል ክሳቐ ክመውት እናረኣየን እናሰምዐን ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን
ልዑላውነት ሃገር፡ መንግስትና ንዓና ንሕና ንመንግስትና እናጨረሐ ዝሃልል እንተደኣ ኮይኑ ብርግጽ ኣይናይጥዕናን።  ኣይ ኤርትራዊ
ሃገራውነትን። ኣይሰብኣውን ኣይሕጋውን።

እዞም ጃንዳዊ መሪሕነት ዘዝበሎም ከይመመዩ ዝደግሙ፡ ዝወረደሎም መምርሒ ብዓይኒ ዕሙት ክፍጽሙ ከይደቀሱ
ዝሓድሩ መጋበርያታት ብስመ ሃገር ልዑላውነት ዝብልዎን ዝገብርዎ ልቢ ኢልና እንተተመልኪትና ድማ፡ ኣይኮነን
ዜግነታዊ ተገዳስነት ሰብኣዊ ተደናጋጽነት’ውን ዘይብሎም ካብ ማሕበራዊ ክብርታት ዝፈለሉ  ምዃኖም ንዕዘብ። ብሓቂ
ብልዑላውነት ኤርትራ ዝግደሱ፡ ናይ ገዛእ ርእሶም ነጻ ውሳነ ዘለዎም እንተዝኾኑ፡ ቅድሚ መሬታዊ ልዑላውነት ኤርትራ
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ክኽበር ኣለዎ ኢሎም ዘስመዖ ቃንዛ፡ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራውያን ክኽበር ኣለዎ ዝብል ድምጺ መስምዑ ኔሮም። በቲ
ጠንቂ ስደትን ሓፈሻዊ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ውድቀትን ዝኾነ፡ ፍጮ መንግስታዊ ጉጅለ ተመሪሖም፡  ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ
ይተግባር ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ቅድሚ ምግባሮም፡ ብተግባር ህይወት ሓደ ኤርትራዊ ብዘይ ኣገባብ ክጠፍእ የብላን
ኢሎም፡ ንድሕነታ ምተበገሱ ኔሮም። ኣረኣእያኦም በይኑ ስለ ዝኾነ ግን፡ ብተግባር  ኣንጻሩ’ዮም።

ንዘክርሞ ድሕሪት ምልስ ኢልና፡ ብ03 ጥቅምቲ 2013 ኣብ ማያት ባሕሪ ሜዲትራኒያን ደሴት ላምፐዱዛ  ብኣስካሕካሕነቱ ንደላዪ
ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዘሰንበደ፡ 360 ኤርትራውያን ብጃምላ ዝተቐዝፈሉ። መንግስታት፡ ኣህጉራዊ ውድባት መዓልቲ ሓዘን ክእውጁ፡
ሃይማኖታዊ ትካላት፡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሓዘኖም ክገልጹ፡ ማዕከናት ዜና ቀዳማይ ኣርእስተ ወረአን ሰሪዐን ክጽብጽባ፡፡ መሪሕነት
ህግደፍን መጋበርያታቱን ከ  እንታይ ኢሎም እንታይ ጌሮም? መሪሕነት ህግደፍ ኤርትራውያን ዝብል ዜና ከየቃልሕ ተጸይፉ፡
“ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት” ክብል ገሊጽዎም። ስድራ ቤት ግዳያት ንዝተኸልዎ ዳስ ሓዘን ኣፍሪሱ፡ መቕርብ ቤተ-ሰብ፡
ነባርቲ ከባቢ ኣብ ዳስ ሓዘን ከይርከቡ መጠንቀቕታ ሂቡ። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝነብሩ ሰብ ዝመስሉ ናይ ፖለቲካ ጥሪቱ ድማ፡
መን ካብ ሃገር ውጹ ኢልዎም፡ መንግስትን ሃገርን ከዋርዱ፡ ጸጊቦም እሰይ ኮኑ ኢሎም ብወግዒ ክገልጹ ተዓዚብና። ሬሳ ግዳያት ዛጊት
ኣብ ንቡር ቦታ ኣይዓረፈን። ስድራ ቤት መወቲ ኣብ ሰንፈላልዮም ዘለው። መሪሕነት ህግደፍን መጋበርያታቱን ድማ፡ “ካብ ዓበቕካስ
ተቖናደፍ” ጌሮም፡ ኣብ ካልእ ሃገርን ቦታን ዘይኮነ፡ ኣብ’ቲ ሬሳ ኤርትራውያን ንቡር ስኢኑ ኣብ ሳናዱቕ ተዓሽጉ ተጸፍጺፍሉ ዘሎ  ሃገረ
ኢጣልያ፡ መበል ፬0 ዓመት ፈስቲቫል በሎኛ ዝብል መደብ ኣዳልዮም ብዙሓት፡ ሚኒስተራት፡ ኣምባሳደራት፡ ጀኔራላት፡ ስነ-ጥበበኛታት፡
ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተረኽብሉ ምስ’ቲ መሬት ኤርትራ ካብ ሰራዊት ደርግ ነጻ ዝወጻሉ ግንቦት 1991 ዝነበረ መግለጺ ሓጎስ ዝመሳሰል
ተሓንበለ ክብሉ ተዓዚብና። እዞም ተመጻደቕቲ መሲሎም ሓደርቲ፡ ብሄራትን ብሄረ-ሰባትን ህዝብታት ኤርትራ ውሁድ ማሕበራዊ
ምትእስሳር ከም ዘለዎም፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ሓጎስ ሓዘንን ኣብ ግምት ኣእትዮም እዚስ  የኽዕብ’ዩ ኣይበሉን። ብዓይኒ ሰብኣውነት
ክደናገጹ፡ ኣብ ልዕሊ ሬሳ ምጉያል ምድባል ነውሪ ምዃኑ ክስከፉ ኣይተራእዩን። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለዎም ልክዑ ዝሓለፎ ንዕቀት፡ ኣብ
ልዕሊ ሰብኣውነት ዘለዎም ልጓሙ ዝበተኸ ሃላልነት፡ ብግብሪ ዘመስከርሉ ነቲ ቀንዲ ልዑላዊ ክብሪ ዝሃረምሉ ወቕቲ ኔሩ።

መሪሕነት ህግደፍን መጋበርያታቱን ብምኽንያት መበል 13 ዓመት ውሳነ ኮሚሽን ዶባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ልዑላዊ
መሬትና ብሓይሊ ተታሒዙና፡ ማሕበረ-ሰብ ዓለም መሬትና የረክበና ሕጊ ይከበር እናበሉ ካብ 31 መጋቢት 2015 ክሳብ
13 ሚያዝያ 2015 ብጉልባብ ስፖርተኛታት ኣብ ወተሃደራዊ ታዕሊም ሳዋ ዝሰርሕሉ ጨካን መደብ ዝራ ንሃገርካ፡
ንብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ከም ዝዘሩ ከቃልሑ ሰሚዕና። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2015 ድማ ክልተ ኣዝዩ ዘሕዝን ሞት
ኤርትራውያን ኣጋጢሙ። እቲ ሓደ ንገዛእ ርእሱ እስላማዊ መንግስቲ ኢሉ ብዝገልጽ ኣሸባሪ ጉጅለ ናይ ዝተሓርዱ
ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን። እቲ ካልኣይ ምስ’ቶም ልዕሊ 800 ከምዝኾኑ ዝተነግረሎም ኣብ ባሕሪ ሜዲትራኒያን
ዝሃለቑ ስደተኛታት 350 ኤርትራውያን ከም ዝሞቱ ዝሕብር ዘሕዝን ዜና። ነዚ ዜና’ዚ ዝሰምዑ ብሰብኣውነት ዝገደሱ
ኣካላትን ትካላትን ሓዘኖም ገሊጾም። እዚ ከመይ መጺኡ መን’ከ ይሕተተሉ፡ ከመይ’ከ ክግታእ ይኽእል ብሓላፍነታዊ
ኣጠማምታ ብዘይ ዕረፍቲ ላዕሊ ታሕቲ ይብልሉ ኣለው።

እዞም ብሃገርነት ብልዑላውነት ዝነብሑ ንብዓት ሓርገጽ ዝነብዑ፡ ጨካናት መሪሕነት ህግደፍን ናይ ፖለቲካ ጥሪቱን ግን፡
ቃል’ውን ኣይተንፈሱን። እቲ መሪሕነት ከም ህዝቢ ዝመርሕ ዘሎ፡ እቶም ጥሪቱ ከኣ ከም ዜጋታትን ሰብኣውያን
ፍጡራትን መጠን፡ እቲ ኣሰቃቒ ዜና ምስተቓልሐ ኣበይ፣ መዓስ፡ ብከመይ፡  ግዳያት መነ መን ይበሃሉ ከጻርዩ፡ ክሓዝኑ፡
ቤተ-ሰብ ግዳያት ከጸናንዑ ኣብ ክንዲ ዝጓየዩ፡ ሰሚዖም ከምዘይሰምዑ ከምዘይናቶም ጸማም እዝኒ ሂበሞ። እዚ ዘሕዝን
ፍጻሜ፡ ብዓይኒ ማሕበራዊ ዝምድናታት፣ ሰብኣዊ ተደናጋጽነት፣ ልዑላዊ ማህሰይቲ  ዘለዎ ትርጉም ኣይዓጠጦምን ክብደት
ኣይሃብዎን። በቲ ሰብኣዊ መሰሉ ዝተገፈ፡ ኣብ ፈቖዶ ዝሕረድ ዝዋረድ ዘሎ ልዑላዊ ህዝቢ ፈጺሞም ተጨኒቖም
ኣይፈልጡን። ነቲ ልዑላዊ ህዝቢ ገንዘብ ክሓልብዎ ምስ ዝደልዩ፡ ኣብ ጎደናታት ወጺኡ ንጸረ-ህዝቢ ኣተሓሳስባኦም
ከዳምቐሎም ምስ ዝሓጽይዎ’ዮም ኣበይ ኣለኻ ኢሎም ኣመቱ ዝገብሩ።

ካብ 31 መጋቢት 2015 ክሳብ 13 ሚያዝ 2015 ኣብ ዝነበረ ግዝያት ኮሚሽን ዶብ ዝወሰነልና ባድመ 13 ዓመት ጌሩ።
መሬታን ኣረክቡና፡ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ መንግስትና ዘመሓላለፎ እገዳ ኣልዕሉልና ዝብል
ጭርሖ ተሓንጊጦም፡ ሃገራት ኤውሮጳ ክዘሩ ዝቐነዩ ፖለቲካዊ ጥሪት ህግደፍ፡ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ወርሒ ሚያዝያ
2015 ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብዘጋጠመ ማንታ መቕዘፍቲ ክሳብ ሎሚ ምንም ከይበሉ ምሕላፎም ኢ-ሃገራውያን ኢ-
ሰብኣውያን ምዃኖም መረጋገጺ’ዩ። ኣምባሳደር እቲ ስርዓት ኣብ ሃገረ እስራኤል ኣቶ ተስፋ-ማርያም ተኸስተ ብ12
ሚያዝያ 2015 ብዛዕባ’ዞም ግዳያት  ብረድዮ ኣመሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ተሓቲቱ፡ እዚኦም እንታይ ኮይና ኢሎም’ዮም
ካብ ሃገር ወጺኦም?  ነዚኦም ንምዝካር ኢልና ሰንደቕ ዓላማ ኤርትራ ኣብ ፍርቂ ፓሎ ንሰቕለሉ፡ ንሓዝነሉ ምኽንያት
የለን ክብል ዝሃቦ ናይ ይበተኹ መልሲ’ውን ካልእ መርተዖ’ዩ፡፡ ስለዚ ህግደፋውያን በቲ ወሳኒ ልዑላዊ ህዝቢ ካብ
ዘይተገደሱ ሃገርና ነጻነት ልዑላዊ መሬትና ኢሎም እንተንበሑ ሰማዒ ዘይብሉ ደርፊ’ዩ። ሃገር ልዑላውነት ክበሃል እንከሎ፡
ክብሪ ሰብ፡ ወሳንነት ህዝቢ ማለት ምዃኑ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው ድማ፡ ነዚ ብህይወት ኤርትራውያን ዝጣላዕ ዘሎ ስርዓት
ህግደፍን መጋበርያታቱን ንምምካትን ንምውጋድን ብውህደት ክንረባረብ ይግባእ።
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ብምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብቐዳምነት ትግለጽ እንግሊዝ፡
ዕቑባ ንስደተኛታት ዝበሃል ኣይተስምዑኒ ትብል።

ዝኸበረ ሰላምታይ ይብጻሕኩም ኣዳለውቲ እዚ መደብ፡ መቼም ሽግርን ጸበባን ኤርትራውያን መዕለቢ ይስእን ከምዘሎ
ዘካትዕ ኣይመስለንን። ሓደ ወይ ሓንቲ ኤርትራዊ/ት ካብ ኤርትራ ክንድዚ ሽሕ’ዶላር ከፊሉ ሱዳን ኣትዩ ትሰምዕ’ሞ
ክንዲ’ዚ ዝኸውን ገንዘብ ኣብ ምንትምንታይ ኢልካ ትግረም። ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ክበጽሕ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ
ክንድ’ዚ ሓቲተሞ፡ እከለን እከለን ተሓጋጊዞም ከፊለምሉ ምስተበሃልካ ድማ ኣግራሞትካ ይውስኽ። በዚ ግን ኣይውዳእን።
ካብ ገማግም ሊብያ ንዓዲ ጥልያን ንምእታው 2000 ዶላር ከፊልናሉ ወይ ከፊልናላ ይብሉኻ። ልዕሊ’ዚ ገንዘባዊ ኣሃዝ ኣብ
ልዕሊ’ቶም መሳኪን ዝፍጸም መፈጠርካ ዘጽልእ ሰብኣዊ ጥሕሰት ኣይንዘግዕ።

ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ውርደትን ሕሰረትን ኤርትራውያን ኮለል ኢሉ ዝረኣየካን ድማ፡ እዚ ኩሉ ሰጊርካ ኣብ ምድሪ ኤውሮጳ
ምስ ኣተኻ’ውን ናይ ስደተኛ ክብርን ውሕስነት ዘይምርካብ’ዩ። ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ብፍላይ ከኣ ዓባይ ብሪጣኒያ፡
ብሰብኣዊ መሰላት ከም ዝግደሱ፡ ንስደተኛታት ተቐቢሎም ብግቡእ ከም ዘጣይሱ’ዩ ዝንገረሎም። ሎሚ ሎሚ ካብ ምድሪ
ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ በታ ብሓልዮትን ክብረትን ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዓለም ገኒና እትግለጽ ዓባይ ብሪጣኒያ ዝስማዕ ዘሎ
ወረ ግን ዝገርም’ዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ድሕሪቲ ብ19 ሚያዝያ 2015 ኣብ ባሕሪ ሜዲትራኒያን ኣስታት 900 ስደተኛታት
ብጃምላ ዝሃለቕሉ ክስተት፡ ዋሕዚ ስደት ከመይ ይገታእ፡ ኣብ ምድሪ ኤውሮጳ ዝኣተውኸ ከመይ ይጣየሱ ዝብል ኣጀንዳ
ሒዙ ክዘራርብ ምጽንሑ ማዕከናት ዜና ክጽብጽባ ጸኒሐን። ዝበዝሑ ኣባል ሃገራት እቲ ሕብረት፡ ሓደስቲ ስደተኛታት
ከይኣትውና ንከላኸል፡ ነቶም ዝኣተው ግን ከከም ደረጃ ቁጠባዊ ዓቕምና ተኻፊልና ነጣይሶም ኣብ ዝብል ውሳኔ ክብጽሑ
እንከለው፡ ዓባይ ብሪጣኒያ፡ ንስደተኛታት ዕቑባ ኣይህብን፡ ስደተኛ ዝበሃል ኣይተስምዑኒ ዝብል መርገጽ ወሲዳ። ዋላ
ትጽቢት ዘይተግብረሉን ዝገርምን ይኹን ምርጫኣን ውሳኔኣን’ዩ።  ኤውሮጳ ሕብረት’ውን ዋሕዚ ስደት ንምዕጋት፡ ነቲ
ጠንቂ ስደት ዝኾነ ጨፍጫፊ ስርዓት ብጉልባብ ልምዓታዊ ደገፍ ኣማኢት ሚሊዮናት ደገፍ ክገብረሉ ምዃኑ ምግላጹ
ምዝካር ኣገዳሲ’ዩ። እዚ’ውን ምርጫኡን ውሳኔኡን’ዩ። ካብ’ዚ ግን ትምህርቲ ክውሰድ ይከኣል። ስደት መሰረታዊ
መፍትሒ  ከምዘይኮነ፡ ዘይናትካ ዘይናትካ ምዃኑ።

ኤውሮጳ ሕብረት ዝደልዮ ሜላታት እንተተጠቕመ፡ እንግሊዝ ድማ፡ ስደተኛ ኣይተርእዩኒ ኣይተስምዑኒ እንተበለት ኩሎም
መሰሎም’ዩ። ከይድናዮም ደኣምበር ኣይመጽኡናን። ንገዛእ ርእሶም ዝሕሾም’ዮም ዝገብሩ ዘለው። ስለምታይ ከምኡ ትብሉ
ትገብሩ ኢልና ተዛሪብና ኣይነስመዓሎም ተራጊምና ኣይነብጸሓሎም። ካብ’ዚ መርገጻት’ዚ ክንመሃሮ ዘለና ነገር ግን ኣሎ።
ምድሪ ኤውሮጳ ዘይከምቀደም ዘይጥዑም ምዃኑ። ፍታሕ ናይ ጸገምና ኣብ ኢድና ጥራሕ ምዃኑ።  ሚስ ቴሬዛ ማይ-
ሚኒስተር ዘቤታዊ ጉዳያት ዓዲ እንግሊዝ  ዘታይምስ  ኣብ ዝተባህለ ዕለታዊ ጋዜጣ ዝበለቶ ገሊጸ ሓሳበይ ክዓጹ።  ነፍስ-
ወከፍ ስደተኛ ዝጸዓነት  ጃልባ ገና ካብ ገማግም ኣፍሪቃ ከይለቐቐት እንከላ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ትኣቱ። ብዘይ ወዓል
ሕደር ከኣ፡ ናብ ዝተበግሰትሉ ትምለስ።  ኣንቱም ኣብ ምትረብ ካለ (ፈረንሳ) ኮይንኩም ዓዲ እንግሊዝ ንምእታው ትጽበዩ
ዘለኹ ስደተኛታት፡ ኣብኡ እንከለኹም እርጋን ከየርክበኩም እንተዘይደኸምኩም ይሓሸኩም። እሞ ደቂ ኤረ፡ ደቂ ሃገረይ
ከምዚ’ዩ ዘሎ እቲ ወረ። እቲ ምርጫ ግን ናትና ናይ ኩላትና’ዩ። ከምኡ ኢልና ንከርትት’ዶ ወይስ ንህግደፍ  ደርቢና
ክብርና ንምልስ!

ጎይትኦም ኪዳነ- ጀበል ፋው ሱዳን።

ጎይታ መብጸዓ

መብጸዓ  ካልእ ሓይሊ ጸቕቲ ከይገበረልካ፡ ብሰናይ ድሌትካን ዕግበትካን እትኣትዎ ቃል’ዩ።  ምስ ሃይማኖት  ተኣሳሲሩ፡
ፈጣሪ ንዝመጽእ ዓመት ከም’ዚ ሎሚ ብሕቡርና ብስሙርና እንተጽኒሑና ከም’ዚ ከወፊ’የ፡ ክሰርሕ’የ፡ ከም’ዚ ዝበለ
ሕልመይ እተሳኺዐ ህዝቢ ዝግልገለሉ ቤት ትምህርቲ ፣ ትካል ጥዕና፣ ጽሩይ ዝስተ ማይ፣ …ወዘተ ክሃንጽ’የ ኢልካ
ንህዝቢ ተስመዖ ቃል’ዩ። ኣብ ባህልና መብጸዓ ምእታው ከቢድ’ዩ። ዘይትትግብሮ ድማ ኣይትመባጻዕን። ዝኣተኻዮ መብጸዓ
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ዘይምትግባር፡ ከም እምነት ክህደት ስለዝቑጸር፡ ዋላ ብቕንዕና ዝበልካዮ ከይትፍጽም ኢድ እንተሓጺሩኳ ካብ ፈተወቲ
ተለቂሕካ፡ ክሳብ’ውን ለሚንካ ደኣ ትትግብሮ’ምበር፡ ብስንኩፍ ምኽንያታት ክትሰግሮስ ባህልና ዛጊት ኣየፍቅድን።

ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ዋላ ህዝቢ ኣይምረጾ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ጨቢጡ ዝገዝእ ዘሎ ሰብ’ዩ። ስለዚ ብሰናይ ድሌቱን
መብጸዓን ዘይኮነ፡ ብሕጋዊ መንገዲ ካብ ህዝብን ብስም ህዝብን ንዝረኽቦ ኣታዊታት፡ ብውጥን እናተመርሐ ኣብ ረብሓ
ህዝቢ ከውዕሎ ኔርዎ። ብተግባር ግን  ከምኡ ክገብር ዘኽእሎ ሓላፍነታዊ ኣጠማምታ የብሉን።  ፖለቲካውን ቁጠባውን
ትንፋስ ሃገር ዓፊኑ ብምሓዝ፡ ልዕሊ ህዝብን ልዕሊ ሕግን ኮይኑ ስለዘሎ፡ ነቲ ገንዘብናን ጸጋታትናን ክንረክብ ክንስእን ኣብ
ሰናይ ፍቓዱ’ዩ ኮይኑ ዘሎ። ብሕጊ ከምዝን ከምዝን ክትገብር ኣለካ ኢሉ ዘገድዶ ትካል ስለዘየለ፡ ዓመት መጸ፡ እዚ ህዝቢ
ጻማ ቃልሱን መስዋእቱን ሞሳ ክረክብ ስለዘለዎ፡ እዚ ነጻነት ዘውሓሰን ልዑላውነት ዘኽበረን  ሓይልታት ምክልኻል፡ ልዕሊ
ግቡእ ስለዝገበረ ልዕሊ ግቡእ ክረክብ ኣለዎ። መማህራን ንለስላሳን ታክስን ብዘይኣክል ደሞዝ ክሰርሑ ስለዘይብሎም
ምዕሩይ ህይወት ዝመርሕሉ ሓድሽ መደባት ክተኣታቶ’ዩ። ጽርግያታት ክስራሕ፡ ማሕበራዊ ትካላት ግቡእ ትኹረትን
ክግበረሉ’ዩ። ንግድን ወፍርን ንኹሉ ኣሳታፊ ኣድማዕን ብዝኾነ መልክዕ ዝኸደሉ መደባት ተዋዲዱ ኣሎ። ጸገም ማይን
መብራህትን ደረጃ ብደረጃ ክንፈትሖ ኢና። ሕጽረት ቸሚንቶ ንምፍታሕ ምድላዋትና ወዲእና ኣለና ዝብሉን ካልኦትን
ቃል ይኣቱ። ቃሉ ግን ኣየኽብርን። ብካልእ ኣዘራርባ ዓመት መጸ መብጸዓ ይኣቱ ግን ኣይትግብሮን።

ገለ ግሩሃት  ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንቃል ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ፡ ከም ሕጋዊ ውሳነ መንግስቲ ወሲዶም፡ ጻምኦም ዘርዊ ለውጢ
ክተኣታቶ’ኳ እንተተጸበዩ፡ ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ 24 ዓመት፡ ካብ ዘተሃራርፍ ዘተስፉ ቃል ዝሓለፈ ግብራዊ ስጉምቲ
ክውሰድ ኣይረኣዩን። ኣብ መበል 24 ዓመት ነጻነት ናይ 2015  ነቲ ካብ ዓመተ 2008 ንነጀው ዓመት ዓመት ንህዝቢ
ዘስመዖ ፍረ ኣልቦ መኻን መደረ ከም ዘለዎ ብምድጋም፡ ኩሉ መደባትና ኣጻፊፍና ስለዘለና ካብ’ዚ ዓመት’ዚ ጀሚርና
ዝሰኣልናዮም መደባት ልምዓት ከነተግብር ኢና። ናይ ሎሚ ዘመን መዓልቲ ነጻነት “ልምዓት ብጽንዓት” ዝብል ቴማ
ክበዓል ዝተወሰነሉ’ውን በዚ ምኽንያት’ዩ ኢሉ ክምድር ተሰሚዑ። በበሃህላኡ ዝተገረሙ ወገናት ድማ ኣይ ኢሱ “ጎይታ
መብጸዓ” ኢሎም ክሕጭጭሉ ጀሚሮም ኣለው።። ሓቆም’ዮም ከኣ፡ ካብ ሓደ መራሒ ሃገር ተግባር ዘይብሉ ዓመት መጸ
ዝእቶ ቃል ኣቃጫጭ’ዩ። እቲ መዳሪ ድማ ጎይታ መብጸዓ’ዩ። ኢሳያስ ካብ ጎይታ መብጸዓ፡ መሪሕ ደሞክራስያዊ ባእታ
ንምኳን ባህሪኡ ኣይፈቐደሉን ወይ ኣይተዓደለን። ህዝቢ ግን ብከም’ዚ ዘለዎ ክቕጽል ስለዘይብሉን ዘይኽእልን  ኣንጻር
ጎይታ መብጸዓ ክስለፍ ኣለዎን ይግባእን።

ናይ ወትሩ ተሳታፊ ሮቤል በርሀ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ

ኣብ ዙርያ መሪሕነታዊ ኣካላት ጥራሕ ዝተሓጽረ
ፖለቲካ ንቕድሚት ክስጉም ኣይክእልን

ወጽዓታት ህዝቢ ንምፍታሕ ማእከል ጌሩ ዝተበገሰ ቃልሲ፡ ከመይ ይኸይድ ኣሎ፡ ኣበይ በጺሑ፡ እንታይ ኣሉታዊ ጸገማት
የጋጥሞ ኣለዎ፡ ህዝቢ ክፈልጥ መሰል ስለዘለዎ፡ ብሕጋውን ወግዓውን ብዝተሰነደ ኣገባብ ሓበሬታ ክረክብ ኣለዎ። መራሕቲ
ውድባትን ግንባራትን ዝገብርዎ ዘተታት ኮነ ኣኼባታትን ሰሚናራትን ኣብ ምንታይ ዘትኮረ’ዩ፡ እንታይ ውሳኔታት
ተመሓላሊፎም፡ መዓስ፡ ብመንን ብኸመይን ክትግበሩ መደባት ወጺእሎም፡ ግዜ ከይወሰደ ኣብ እዋኑ ንህዝቢ ናይ ምሕባር
ሰናይ ድሌት ዘይኮነ ሕጋዊ ግዴታት ክኸውን ይግባእ። ርእይቶን ለበዋን ህዝቢ ክስማዕ፡ ክግራሕ ዘለዎ ብደሞክራስያዊ
ኣገባብ ክግራሕ፡ ክትግበር ዘለዎ ከኣ ብዘይ ወዓል ሕደር ኣብ ባይታ ክትርጎም ኣለዎ።

ኣብ ትሕቲ ፍጹም መላኺ ኮይኑ ብደርባውን ብሄራውን በደላት  ናይ ዝግረፍ ዘሎ  ውጹዕ ህዝቢ፡ ሕቶ  መሰል ሕቶ
ደሞክራሲ ክምልስ’የ ኢሉ፡ “ቅልጡፍ ድሕነት ህዝብን ሃገርን” ዝጭርሕ፡  ብተግባር ግን ካብ ህዝቢ ተነጺሉ፡ ኣብ ዙርያ
መሪሕነታዊ ኣካላት ጥራሕ ዝተሓጽረ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት፡ ብዝኾነ ተኣምር ንቕድሚት ሰጒሙ ዓወት ከመዝግብ
ኣይክእልን። በዓል ቤት ናይ’ቲ ሕቶ ህዝቢ፡ ናይ ምትግባር ዓቕሚ ዘለዎ’ውን ህዝቢ ስለዝኾነ፡ ስምምዓትን ውሳኔታትን
መሪሕነታዊ ኣካላት፡ መስኖታቱ ተኸቲሉ ብሓላፍነታዊ ኣገባብ ኣብ ህዝቢ ክወርድን፡ ካብ ህዝቢ ዝርከብ ሃናጺ ሓሳባት
ክቕበል ዘኽእል ናይ ኣሰራርሓ ባህሊ ክተኣታቶ ክሳብ ዘይገበረ፡ ክንዲ ዝኾነ ውሳኔታት ይወስን፡ መግለጺታት የውጽእ
ዓመት መጻ ሓደ ስጉምቲ ንድሕሪት እናተመልሰ ዘግምታዊ ሞት ክመውት እንተዘይኮይኑ፡ ዘምጸኦ ኣወንታዊ ምዕባለ
ኣይህሉን።

ክቡራት ኣንበብቲ፡ ነዚ ሓሳብ’ዚ ወስ ከብል ዝደረኸኒ፡  ፖለቲካዊ ውድባት ብዙሕ ግዜ ኣኼባታት ኣካይዶም፡ ጉባኤ ጌሮም፡
ምሕዝነታዊ ግንባራት ፈጢሮም፡ እከለን እከለን ምሉእ ሓድነት ጌሮም ዝብሉ ብድምጺ ድዩ ብጽሑፍ ኣብ መራኸቢ
ብዙሓት ሰሚዐ ኣንቢበ ኣብ ባይታ ግን ንዕኡ ዘንጸባርቕ ኣየጋጠመንን። ትርጉም ዘለዎ  ኣኼባታት፡ ጉባኤታት፡ ሰሚናራት
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ምክያድ ኣገዳሲ መሳርሒ ክነሱ ዝተረሰዐ ይመስል። ብዛዕባ’ቲ ብዓወት ተዛዚሙ ዝበሃል መግለጺታት እንታይ ኣፍልጦ ኣለኩም ኢለ
ዝተወከስክዎም ሰባት ዝህቡኒ መልሲ ድማ፡ መብዛሕቲኦም ሕጽረት ሓበሬታ ዘለዎም፡ ገለ ድማ ዘይነጸረ ተረድኦ ሒዞም ብይመስለኒ
ዝካትዑ ኮይኖም ስለ ዝጸንሑኒ፡ ሓደ ክመዓራረ ዘለዎ ሃጓፍ ከም ዘሎ ክርዳእ ክኢለ። ስለዚ መራሕቲ ተናጸል ውድባት ኮነ፡ ምሕዝነታዊ
ግንባራትና ነዊሕ ግዜ ካብ ዙርያ መሪሕነታዊ ጽፍሕታት ከይወጻእኩም ዘካየድክሞ ጉባኤታት፣ ኣኼባታት፣ ዘመሓላለፍኩሞ
መምርሒታት ውሳኔታት፡ ከም’ቲ ዝድለ ኣብ’ቲ በዓል ቤት ዝኾነ ህዝቢ ከምዘይበጽሐ፡ ስለዚ ከኣ ምስ ህዝቢ ኣዚኹም ተረሓሒቕኩም
ከምዘለኹም ኣብ ግምት ኣእቲኹም፡ ኣብ ህዝቢ ወሪድኩም ክትረባረቡ ሓደራ እብል።

ፍጹም ብርሃነ ካብ ካይሮ - ግብጺ

ኣይገርመኩም’ዶ?

ገለ ገለ ግዜ ነገራት ብዘይተጸበኻዮም ይመጹኻ’ሞ፡ እቲ ክኸውን ዘለዎ እናፈለጥካ ፍርዲ ኣብ ምሃብ ክትማታእ ይገብረካ። ብወሳኒ
መልክዑ ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፉ፡ ብትብዓት ግንባሩ ንዓረር ሂቡ መግዛእታዊ ሰራዊት ካብ ምድሪ ኤርትራ ክባራር ካብ ዝገበሩ
ሓደ፡ እቲ ኣብ ትሕቲ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ኤርትራዊ ተጋዳላይ’ዩ። እዚ ግንባሩ ንዓረር ክህብ ዝፈቐደ
ተጋዳላይ፡ ንመራሕቱ ክነቅፍ ትብዓት ምስኣኑ፡ ንዘይመረጾም መራሕትኻ ኢና ኢሎም ንዝመጽእዎ ክሳብ ብባርነት ከገልግል ኣሜን ኢሉ
ምቕባሉ፡ ንዜጋታቱ ስለምንታይ እንታይ በዲሉ ከይሓተተ፡ እሰር ዝተባህሎ ክኣስር፡ ዝረፍ ዝተባህሎ ክዘርፍ፡ ቅተል ዝተባህሎ ክቐትል፡
እቶ ኣብ ዝተባህሎ ኲናት ክኣቱ፡ በል ዝተባህሎ ከየጉደለ ክደግም እንክትሰምዕ ኣዚኻ ትግረምሞ፡ ነቲ ዝኸበደ ብትብዓት ዝተረጋገረገሉ
መበገሲ ጌርካ፡ በቲ ትብዓት ዝሰኣነሉ ንኡስ ነገር ፈራሕ ፈታዊ ነብሱ ዝብል ሚዛን ከተንብረሉ ትጽገም።

ኤርትራዊ ካብ ልክዕ ንላዕሊ ሃገረይ ይፈቱ’የ ይብል፡ ብኡ መጠን ንኤርትራዊ ወገኑ ብልቢ ከም ዝፈቱ መረጋገጺ ግን
ኣይትረክብን። ኣብነት ከቕርብ፡ ጃንዳ ህግደፍ ካብ ቅድሚ1991 ጀሚሩ ንጹሃት ተጋደልቲ ዝደለዮ ኣስማት ኣጠሚቑ
ክኣስር ክቀትል እንከሎ ካብ ዓገብ ዝብል ጽቡቕ ገበረ ዝብል ይበዝሕ ኔሩ። ድሕሪ ነጻነት ኣብ ልዕሊ ዝተፈላላዩ ውልቀ
ሰባት፡ ኣባላት ፖለቲካዊ ውድባት፣ ሰዓብቲ ሃይማኖት፣ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣባላትን ዝነበሩ፣ ክኣስር፣ ክጨዊ፣ ክርሽን
እንከሎ እንታይ በዲሉ፡ እንተ በዲሉ’ኸ ብቤት ፍርዲ ኣቢሉ ውሳኔ ዘይረክብ ኣብ ክንዲ ምባል፡ መንግስቲ ከየጥፍኡ
ኣይቐትሎምን። ሃገር ከዲዖም ይኾኑ። ሃገር’ኮ ልዕሊ ኩሉ’ያ። ጽቡቕ ገበሮም እናበሉ ንቐታሊ ዘተባብዑ ዝበዝሑ’ዮም።
ኢሳያስን ጉጅለኡን ኣብ ዝወልዕዎ ኲናት ናይ ኣሽሓት ህይወት ክጠፍእ፡ ኣካል ክጎድል፡ ሓዳር ክፈርስ፡ ህጻናት
ክዝኽትሙ፡ ሽማግለታት ወለዲ ጠዋሪ ክስእኑ እንከለው፡ ብዙሓት ኣይኮነን ዜግነታዊ ሓልዮት፡ ሰብኣዊ ድንጋጸ’ውን
ኣየርኡን። ብድፍረት ድዩ ብድንቁርና ንሃገር ክኽፈል ዘለዎ’ዩ  ክብሉ ይስምዑ። ኤርትራውያን ብነጋዶ ሰብ ክንድዚ ሽሕ
ዶላር ከፊሎም፡ ናውቲ ኣካላቶም ተወሲዶም፡ ኣብ ኣጻምእ በረኻታት ሞይቶም ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም እንክበሃል፡ ጓና
ክሓዝን ላዕሊ ታሕቲ እንክብል፡ ኤርትራውያን ነቶም ኤርትራውያን እንቋዕ ኮይኑ እናበሉ ክፍክሩ ትሰምዕ። ኣብ ዝባን ሬሳ
ክስዕስዑ ትዕዘብ። ኣብ’ዚ’ውን ትግረም። ኣበይ ኣሎ እቲ ልዑል ሃገራዊ ፍቕሪ ዝበሃል? ከበይ ደኣ መጺኡ እዚ ኩሉ ጭካነ
ዝብል ሕቶ ድማ ይመጸካ።

ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ዘነጻጸረ ካብ ደገ ብሓሳብ ድዩ ብተግባር ዝመጽእ ተጻብኦታት፡ ብሓደ ቋንቋ ክዛረቡ ትሰምዕ።
ብኣንጻሩ፡ ብሃይማኖት፣ ብብሄር፣ ብቦታ ማለት ኣውራጃ ብሕሜታ ክባልዑ፡ ክሳብ ሰላምታ ናይ እግዝኣብሄር ተዓጻጽዮም
ክኸዱ ድማ ትርኢ። ኣብ መውስቦ፡ ኣብ ክንዲ እንታይ ባህሪኡ/ኣ፡ እንታይ ክእለቱ/ታ፡ እንታይ ስራሑ/ሓ፡ ኣበይ
ኣውራጃኡ/ኣ? እንታይ ሃይማኖቱ/ታ? ክሓቱ ከጻርዩ፡ ካብ በበይኑ ሃይማኖት፡ ብሄር፡ ኣውራጃ ዝውለዱ፡ ብፍቕሪ
ብምትሕልላይ ተጻሚዶም ንነዊሕ ዓመታት፡ ብፍቕሪ ብሓባር ዝነበሩ፡ ዝወለዱ ዝዘመዱ  ተጻመድቲ፡ በዚ ድሑር ሕማም
ኣባኢሰሞም ሓዊ ኣእትየምሎም ዝብል፡ ዘሕዝን ዘሕፍር ዕላል ዝሰምዐት እዝኒ፡ ነዊሕ ከይጸንሐት፡ ጓል ኩስቶ ወዲ ክስቶ
ምስ ሱዳናዊ/ት፣ ምስ ኣመሪካዊ/ት፣ ምስ ካናዳዊ/ት፣ ምስ ጀርመናዊ/ት፣ ምስ ቻይናዊ/ት ….ወዘተ ተመርዕዩ ተመርዕያ።
ጽቡቕ ገበሩ ትምልሰሎም። ግን ይቕጽሉ፡ ሎሚ  ሃይማኖት፡ ባህሊ፣ ኣውራጃ፣ ሕብሪ፣ ቋንቋ ቦታ የብሉን። ዘመነ
ዓውሎማ’ዩ። ዓለም ሰልጢኑ’ዩ። ናብ ሓደ ቁሸት ተቐይሩ’ዩ ኢሎም ዝመኽሩ ምስ ዘጋጥሙኻ መሊሱ ይድንጽወካ። እዞም
ዘመኑ ዘመነ ዓውሎማ’ዩ፡ ዓለም ሰልጢኑ’ዩ። ሃይማኖት፣ ብሄር፣ ባህሊ፣ ኣውራጃ፣ ቋንቋ፣ ሕብሪ መፈላላዪ ክኸውን
ኣይክእልን። ቦታ የብሉን ዝብሉ መኸርቲ፡ ካብ’ቶም ቀንዲ በዚ ድሑር ሕማማት’ዚ ኤርትራዊ ሓድነት ኣብ ምልሕላሕ
ዝዋስኡ፡ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝነብሩ፡ ፊደል ቆጺሮም ዝበሃሉ ኮይኖም ትረኽቦም’ሞ፡ ነገራት ሕድሕዶም ተጋጭዮም፡ ካብ
ዝሓዝካዮ ሓቀኛ መንገዲ ክትወጽእ ይደናደኑኻ። ኤርትራዊ ባህሪ ከምዚ’ዩ ኢልካ ከተቐምጥ የሸግረካ። እሞ ዝኽበርኩም
ኤርትራውያን እዝስ ኣይገርምን’ዶ? ብወገነይ ካብ ምግራም ሓሊፈ መወዳእታኡ እንታይ ኢና ክንከውን እዚ ብድሕረት
ዝተደዋወሰ ባህሪ ከመይ ክዕረዩ? የሻቕለኒ ድቃስ ይኸልኣኒ።

ተኸስተ ኣብራሃ  ካብ መዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ሕንጻጽ
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