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E-mail:- hidemocrasi@yahoo.com

 ርእሰ-ዓንቀጽ፡
ኣብ መስርሕ ከባቢ ፍርቂ ዘመን ጃንዳዊ ኣመራርሓ
//ህ.ግ.ሓ.ኤ./ ስርዓት ህግደፍ መራሕትና እምበር
መምርሒና ዘይፈልጥ ብራዕዲ ዝተጠቕዐ ልምዳዊ
ፖለቲካዊ ኣምልኾ፡

 ብመትከል ዘይግራሕ ፕሮፖጋንዳ ካብ ዝሃንጾ ዘደናግሮ
ይበዝሕ፡

 ሰራሓተኛታት፡ ፍርያት ዕዮን መሰላትን ኣብ ናይ እዋና
ኤርትራ፡

 ናይ ኣንበብቲ ዓምዲ፡
 ሰራዊት ህግደፍ ምዃኑ ካብ’ዚ ንላዕሊ

መረጋገጺ የለን፡ ብሰመረ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ
 እቲ ናታስ ንሓማታ፡ ብመዓዛ ብስራት
 ተኽተልቲ ህግደፍ’ሲ መዓስ ኮን እዮም ካብ

ሕማቕ ተግባራት መራሕቶም ዝማሃሩ።
ብለተብረሃን ገዛኢ

 ፖለቲካዊ ግንባራት ሎሚስ መለሳ ቆሎ
ጥጥቖ ኮይኑ፡ ብመሓመድ ብርሃን
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ኣብ መስርሕ ከባቢ ፍርቂ ዘመን ጃንዳዊ ኣመራርሓ /ህ.ግ.ሓ.ኤ./ ስርዓት ህግደፍ
መራሕትና እምበር መምርሒና ዘይፈልጥ ብራዕዲ ዝተጠቕዐ ልምዳዊ ፖለቲካዊ ኣምልኾ፡

ንሕማቕ ድዩ ንጽቡቕ ኣብ ደቂ-ሰባት ዝረአ ጠባያት ስድራ ቤታውን ከባቢያውን መሰረትን ጽልዋን ኣለዎ። ካብ
ብህጻንነቱ ብጽቡቕ ስነ-ምግባርን ግሉጽነትን ተኾስኲሱ ዝዓበየ ሰብ፡ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ነቲ ዝለመዶ ገዲፉ ብድድ ኢሉ
ብዘይ ጭቡጥ ምኽንያት ኣንፈት ጥፍኣት ኣይኽተልን። ምሉእ ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን  ጥዕና ወኒኑ ክንሱ፡ ብጉድለት
ኣተኣላልያ ወይ ኣተሃናንጻ ነብሰ ምትእምማን ኣጥፊኡ ዝዓበየ ወይ  ስነ-ምግባር ብዝጎደሎ ከም ቃሕታኡ ብስድነት
ዝባጽሐ ህጻን ከኣ ብኣንጻሩ፡ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ብድድ ኢሉ፡ ጥዑይ ቅቡል ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሓላፍነታዊ ዜጋ ክኸውን፣
ከም ኩሉ ሰብ ማዕረ ምዃኑ ተቐቢሉ ርእሰ ምትእምማን ከሕድር’ሞ ኣንፈት ሓድነትን ምዕባለን ክኽተል ከቶ ዝከኣል
ኣይኮነን። ምኽንያቱ መሰረት ቅቡል ስነ-ምግባርን ነብሰ ምትእምማንን ናይ ደቂ ሰባት፡ ኣብ ግዜ ህጻንነትን ካብ ስድራ
ቤትን’ዩ ዝጅምር። ኣብ ህጻንነቱ ብጽቡቕ ተገሪሑ ዘይዓበየ ህጻን፡ ንዓቕሚ ኣዳም ምስ በጽሐ መኺርካ ምሂርካ ቅኑዕ
ኣንፈት ከተትሕዞ  ምፍታን ከቢድ’ዩ። ንምእራሙ ንምግራሑ እንተተጻዕረ’ውን  ብተግባር ዝርከብ  ውጽኢት ምሉእ
ኣይከውንን።

ካብ ስድራ ቤታዊ ኣተሃናንጻ፡ ናብ ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ምልመላን ምስ እንሰግር’ውን ተመሳሳሊ ነገር ኢና ንረክብ።
ኣንጊሁ ኣብ ሰባት ዘይኮነ ኣብ ከዐውቶ ዝወፈረሉ ዕላማን መስመርን ከምኡ’ውን ኣብ ወሳንነት ህዝብን ልዕልና ግዝኣተ
ሕግን ዓሚቕ ኣፍልጦ ዝጨበጠ ተቓላሳይ፡ መድረኽ ክንዲ ዝተረረ ይትረር፡ ግዜ ክንዲ ዝነውሐ ይንዋሕ፡ መስዋእቲ ክንዲ
ዝበዝሐ ይብዛሕ ወትሩ ነብሰ ምትእምማን ኣለዎ። ናተይ ኢሉ ዝኣምነሉ ፖለቲካዊ መንነት ስለ ዝወነነ ገጽ መራሕቲ
ኣይርእን። ዝተባህሎ ብዘይ ሕቶን ርእይቶን ሰማዕን ተግባርን ኣይከውንን። መንነቱ ኣጥፊኡ ናይ መራሕቱ መንነት
ክለብስ ኣይመሳሰልን። ዝኣምነሉ ፖለቲካዊ መስመር ከይብረዝ ከይዕጸፍ፡ ዝተኸሎ ሕጊ ከይጠሓስ ደኣምበር፡ ልዕለይ ዘሎ
መራሒ እንታይ ይብለኒ ኢሉ ኣይሽቑረርን።

ብኣንጻሩ ብሰናይ ምርጫኡ ኩሉ ውልቃውን ስድራ ቤታውን  ዋኒኑን ወንዚፉ፡ ንስለ ሃገራዊ ነጻነት ህዝባዊ ሓርነት ህይወት
ክኸፍል ተጋዲሉን ኣብ ፈታኒ ዓውደ ግንባር ተሰሊፉ ክነሱ፡ ኣንጊሁ እንታይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ወይ ስነ-ሓሳብ ንምዕዋት
ከም ዝቃለስ ብግቡእ ዘይርዳእ፡ መንነቱ መራሕትኻን ናይ ፖለቲካ ፈላጣትን ኢና ብዝብሉ ሰባት ተመዚዑ፡ ሃናጺ ሓሳባት
ከመንጩ ከምዘይኽእል ነብሱ ዘዕገበ ሰብ ድማ፡ ገጽ መራሕቱ ኣትኲሩ ክርኢ ድፍረት የብሉን። ዝበሃሎ ይስመዕን
ዝተኣዘዞ ይትግብር ደኣምበር፡ ስለምታይ ከመይ ብከመይ ኢሉ ኣይሓትትን። ንዘይዓገበሉ ጉዳይ ክቃወም ትብዓት
የብሉን። ዋላ ንገዛእ ርእሱ ለኪምዎ ዝጠፍእ መምርሒ ይኹን ሕራይ ኢሉ ካብ ምፍጻም ድሕር ኣይብልን። ምኽንያቱ
ካብ እንክብገስ ናይ ገዛእ ርእሱ ፖለቲካዊ መንነት ወይ መርገጽ ኣጥፊኡ ኣብ ምሕረት ካልኦት ስለ ዝወደቐ።

መሰረት ናይ’ዚ  ሕጂ ኣብ  ደገፍቲ ጉጅላዊ  ህግደፍ ንዕዘቦ ዘለና ከኣ፡ “ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሑሱ” ከም ዝተባህለ፡
ኣንጊሁ ብመደብ  ዝተኣታተወን ከም ኣወንታዊ ባህሊ ዝተወነነ ምጥፋእ ፖለቲካዊ መንነት ኮይኑ ንረኽቦ። እቲ ዝገርምን
ንፍርዲ ዘጸግምን እዞም ሎሚ ንእንኮ ሰባዊ ስርዓት፡ ዓጽምን ስጋን፣ ደምን መትንን፣ ሳንቡእን ልብን፣ ሳእንን ጋብን
ኮይኖም ተሰኪመሞን ኣማሚቖሞን ዘለው ሰባት መብዛሕቲኦም በረኻ ወጺኦም ተጋዲሎም፡ ኣብ ጽዕጹዕ ዓውደ ውግኣት
ተሳቲፎም፡ ብትብዓትን ሓርበኝነትን ግንባሮም ንዓረር ሂቦም ዝረጋረጉ ዝነበሩ፡ ገለ ድማ ህይወቶም ወፍዮም ኣብ
ሕምብርቲ ጸላኢ ተጸፍዮም ብጽንዓት መስተንክር ዝሰርሑን ምዃኖም ’ዮም። ከምኡ’ውን ኣብ ርሑቕን ቀረባን ሃገራት
ተሰዲዶም ካብ ዝረኸብዎ እቶት ዓይኒ ከይሓሰዩ ነቲ ሰውራ ዘዕንግሉ ዝነበሩ’ዮም። ኣብ ዓውደ ኲናት ኣቲኻ ብጽንዓት
ምርግራግ፡ ኣብ ጓጓ ጸላኢ ኣቲኻ ተልእኾኻ ብብቕዓት ምፍጻም፡ ብገንዘብ፣ ብዓይነት፣ ብሓበሬታን ሞራልን ብመንገዲ’ቲ
ውድብና ዝብልዎ ኣቢሎም ነቲ ቃልሲ ዝገበርዎ ኣበርክቶ፡ ገለ ብኣወንታ ካብ ዝግለጽ ተግባሮም’ዩ።  እዚ ማንም ክቦምን
ክኸልኦምን ዘይኽእል ህያው ዘሐብን ታሪኾምን’ዩ። ነዚ ንሳቶም እቶም ፈጸምቲ ጥራሕ ዘይኮኑ፡ ኩሉ ፖለቲካዊ እንዶን
ሚዛናዊ ፍርድን ክህብ ዝኽእል ዜጋ  ክኾርዓሉ ዝግባእ ናይ ትማሊ ተግባር’ዩ።

እንተኾነ ነዚ ኩሉ ሓርበኝነት፡ ጽንዓትን ተወፋይነትን ብግቡእ ዘተኣናግድ፡ ካብ ንቕሓትን ምሉእ ዕግበትን ኣባላቱ
ዝምንጩ ድልዱል ማዕባሊ ፖለቲካዊ መንጸፍ ስለ ዘይተገብረሉ፡ እቲ ዝተኽፍለ ዋጋ መሊኡ ሸቶኡ ክሃርም ኣይከኣለን።
ብሓደ ሸነኽ ፊት ንፊት መን ከማና ንዝብሉ ምኩሓት ናይ ግዳም ገዛእቲ ገጢሙ መስተንክራዊ ቅያ ይሰርሕ። በቲ ካልእ
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ከኣ፡ ናብ ውሽጣዊ ውድባዊ ኩነታቱ ምስ ተመልሰ፡ ፖለቲካዊ መርሆ ስኢኑ ብፍርሕን ራዕድን ተዋሒጡ መግለጽን
ትእዛዝን ሓለፍቱ ሰሚዑ፡ ሓይሊ ወዲ እከለ፣ በጦሎኒ ወዲ ክስቶ ኣብ ታባ ክስቶ ከም’ዚ ፈጺማ ወይ ጌጋ ጌራ ኣብ ዝብል
ግዝያዊ ውዕሎ ዓውደ ውግኣትን ኣስቡዕያን ጥራሕ ተዘራሪቡ፡ ካብ ማእከሉ ዝተፈለየ ርእይቶ ንዘማዕበሉን ናቶም
መደብ’ዕዮ ሰሪዖም ርእሶም ክኢሎም ንዝንቀሳቐሱ ሃገራውያን ፖለቲካዊ ውድባትን ግቡእ ፖለቲካዊ ገምጋም ከይገበረ፡
ዝምልከቶ ኣካል ሒዝዎ ኣሎ ኣብ ቀረባ ዘየላቡ ሰውራዊ ስጉምቲ ክወስደሉ መዲቡ ኣሎ ዝብል ናይ ቅንጸላ ቃላት ሰሚዑን
ዓወት ንሓፋሽ ኢሉ ኣኼባኡ ዝዛዝመሉ ዝነበረ መድረኻት ብምዝካር፡ ዝመጽኣሉ መስርሕ ድሕሪት ምልስ ኢልካ
ብምንባብን ምስ ናይ ሕጂ ወኒነሞ ዘለው ፋሽሽታዊ ኣተሓሳስባ ብምንጽጻር ኣብ ኣመላምላኦም ፖለቲካዊ ኣተሃናንጻኦም
ንሓርበኛታዊ ቅያኦም ዝብርዝ መሰረታዊ ጌጋ ከም ዝፈጸሙ ትዕዘብ። ብመትከላዊ ስነ-ሓሳባዊ ብስለትን ፖለቲካዊ መንነት
ዝወነን ንቕሓት፡ ዘይምራሕን ዘይግራሕን ኣካላዊ ንጥፈታትን ወተሃደራዊ ሓርበኝነትን ውጽኢቱ ጎደሎ ምዃኑ ድማ
ትርዳእ።

ነዞም ናይ ትማሊ ሓርበኛታት፡ ናይ ሎሚ ኣፍቀርቲ ውልቀ መላኽን ተሰከምቲ ፋሽሽታዊ ፖለቲካዊ ድቅን ኣንጊሆም፡ ስነ-
ሓሳብና፣ ፖለቲካዊ ኣንፈትና፣ መምርሒና፣ ህዝባዊ ወገናውነትና፣ ውሽጣዊ ደሞክራስያዊ ትካላዊ ህይወትና፡ ግብራዊ
ንጥፈታትና እንታይ ይመስል ከይሓቱ፣ ነዚ መሰረት ጌሮም ከይካትዑ፣ ዝተዘርገ ኣንፈት ኣብ ምንጻር ናቶም ግደ
ከይጻወቱ፡ ነብሶም ኣትሒቶም ተጸባይቲ ጥራሕ ክኾኑ ጋሪድዎም። መራሕትና ደኣምበር መምርሒና ኢሎም ከይሓስቡ
ጌርዎም። ስለዚ ድማ፡ እቲ ብረት ዓጢቕካ ምስ ቀዳመይ ጸላኢ ዝግበር ዝነበረ ምትሕንናቕ፡ ገንዘባውን ነገራውን ወፈያን
ጽንዓትን፤ ውድብ ዝምራሓሉ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣንፈትን ውሽጣዊ ደሞክራስያዊ ህይወትን ፈጺሙ ክጠዓዓም ኣይከኣለን።
ብሰሪ’ዚ ከም’ዚ ዝበለ ግጉይ ፖለቲካዊ ማዕበያ ድማ እነሆ መራሕትና፣ መን ከማና ደኣምበር፡ መምርሒና ህዝብና
ዘይፈልጥ ነፍሰ ምትእምማን ዘይብሉ፡ ብራዕዲ ዝተዋሕጠ ልምዳዊ ፖለቲካዊ ኣምልኾ ነጊሱ ድኹዒ ምልኪ ኮይኑ የገልግል
ኣሎ።

ብፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘኽቲሞም ስለ ዝዓበዩ ድማ፡ ካብ ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ሓልዮት ሰብኣውነት
ነብሶም ከርሕቑ ይረኣዩ፡፡ ካብ’ቶም ፈታውን ጸላእን ከይፈለዩ ናይ ኣጥፊእካ ምጥፋእ ፖሊሲ ተኸቲሎም ዓለም ዘናውጹ
ዘለው ኣሸበርቲ ዝገብርዎ ዘለው ጭካነ ብዘይነኣኣስ፡ ህዝቢ ይብረስ ውድብና ህግደፍን መሪሕነትናን ይቐጽሉ ይንበሩ፣
“ንሕና ንሱ ንሱ ንሕና” ዝብል ናይ ጥፍኣት ፖለቲካዊ ኣንፈት ተኸቲሎም ይነብሑ ኣለው። እዞም ናይ ትማሊ
ሓርበኛታት፡ ናይ ሎሚ መጋበርያታት፡ ኣንጊሆም ካብ ቅኑዕ ፖለቲካዊ መስመር እንተዘይወጹን ብራዕዲ ዝተዋሕጠ
ልምዳዊ ፖለቲካ ኣምልኾ እንተዘይኽተሉን፡ ብዝወሓደ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት መድረኽ ብመድረኽ ነዚ ዝስዕብ
መሰረታዊ ረቛሒታት  ምሓተቱ ኔሮም።
ሀ. ቀዳማይ ኣብነት ሰራዊት ባዕዲ ካብ መሬት ኤርትራ ምስ ተባረረ

1. ንሕና ንመሬታዊ ነጻነት ጥራሕ ዘይኮነ፡ ንምሉእን ዘይተጓደለን ህዝባዊ ሓርነት ስለ ዝተቓለስና ነዚ ዝምጥን
ንህዝቢ ዘዕግብ ናይ ውሽጥን ናይ ወጻእን ፖሊሲ ቀሪጽና ንበገስ፣

2. ኣብ ሓንቲ ሕብረ-ብሄራዊት ሃገር በቲ ካብ በረኻ ሒዝናዮ ዝመጻእና ልዕልና ሓደ ውድብ ጥራሕ ዝቕበል ግጉይን
ዘይደሞክራስያውን ኣካይዳ ክንቅጽል ንህልውና ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝኾነ፡ ናይ ምቅዋም፣ ምውዳብ፣
ምጽሓፍ፣ ምድጋፍ፣ ምንቅስቃስ ዕድል ዝህብ፡ ፖለቲካዊ ውድባት፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ዓበይቲ ዓዲ፣
ምሁራት፣ ክኢላታት፣ ዝሳተፈሉ ናይ ሓባር ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ተኣዊጁ መሰረት ሕብረ-ሰልፋዊ
ደሞክራስያዊ ስርዓት ይነጸፍን ይተግበርን፣

3. ህዝቢ ብድሌት ውሱናት ወሰንቲ፡ ብሕጊ ሓለዋ ሰውራ ዘይኮነ፡ ብመንፈስ’ቲ ኣድማሳዊ ቻርተር ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ዝእዝዞ ኩለንተናዊ መሰላት ዘፍቅድ ሕጊ ክምራሕን ክዳነን ስለ ዘለዎ፡ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም (ሕገ-
መንግስቲ) ህዝባዊ ወገንተኝነት ብዘለዎም ክኢላታት ሕጊ ተነዲፉ ብነጻነት ደሞክራስያውን ህዝባዊ መድረኻት
በሲሉ፡ ኣብ መወዳእታ ብወከልቲ ህዝቢ ዝጸድቀሉ ባይታ ይነጸፍን ኣብ ተግባር ዝውዕለሉ ናይ ግዜ ሰሌዳ
ይነጸርን፣

4. ስልጣን ብናይ ምርጫ ካርድ ካብ ህዝቢ ዝርከብ ደኣምበር፡ ብሻብቆ ብረት ዝረጋገጽ ስለዘይኮነ፡ ሃገርና ደረጃ
ብደረጃ ናብ ምሉእ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ትሰጋገረሉ፡ ሕጋውነት ዝተኸተለ ባህሊ ፖለቲካዊ ደሞክራሲ
ክተኣታቶ፣
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5. ሚዛን ፖለቲካዊ ስርዓትና ንምሕላውን ሓጋጊ፣ ፈጻምን ፈራድን ትካላት ክህልውን ብዘይ ኢድ ምትእትታው
ነናቶም ዕማማት ዘሰላስልሉ ሕጋዊ ባይታ ክፍጠር፣

6. ኣብ ገድሊ ዝተጠርየ ባህሊ፡ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ብዝጸንሐን ዘሎን ኣወንታዊ ባህሊ ክግራሕን ኣብኡ ኣትዩ ዝሓቀሉ
ኩነታት ክፍጠርን፣

7. ንቅዋምን ብቅዋም መሰረት ዝሰርሕ ሃገራዊ ባይቶን ዝምልከቱ፡ ከም ዓይነት መንግስቲ፣ ቅርጻ መንግስቲ፣
ዝምድና መንግስትን ሃይማኖትን፣ ሃገራዊ ኣገልግሎት፣ ጉዳይ ዋንነትን ተጠቃምነትን መሬት፣ ምጽራይ ዋንነት
ናይ ከተማ ኣባይቲ፣ ሕጊ ንግድን ወፍርን፣ ዝምድና ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን፣ ሃገራዊ ሰንደቕ ዕላማ፣ ሃገራዊ
መዝሙር፣ ምምቕራሕ ስልጣንን ሃብትን ካልኦትን ብድሌት ዘይምልከቶ ኣካል ከይወጽእ እንተወጺኡ ከኣ
ከይትግበር፣

ለ. ካልኣይ ኣብነት ጃንዳዊ መሪሕነት ኢደ-ወነናዊ ስጉምቲ ክወስድ እንከሎ፣
1.  ድሕሪ ሕጂ ናይ ውድባት ሓሸውየ ኣየድልየናን ዝብል ኣዋጅ ኲናት 20 ሰነ 1991፣

2. ንስልጣን ሓደጋ’ዮም ዝተባህሉ ብናይ ተስዓ ዝጽወዖም ኣብ ጽዑጹዕ ዓውደ ውግኣት ዝተፈተኑ፡ ጎዮም ዘይጸገቡ
መንእሰያት፡ ብመውጋእቲ፣ ብዕድመን ብሕማምን ዝደኸሙ ገዳይም ተጋደልቲ ብዘይረብሕ ገንዘብ ኣብ ማእከል ጎልጎል
ክድርበዩ እንከለው፣

3. ብኣሽሓት ዝቑጸራ ኣብ ምምጻኣ ሃገራዊ ነጻነት ልሉይ ተራ ዝነበረ ተጋደልቲ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ምስ ደላሎ ሃገራት ዓረብ
ተሰማሚዑ ንፓስፖርት ብዶላር ክሸጠን እንከሎ፣

4. ብቐሊል ዘይርከቡ ሃገራውያን ምሁራት ካብ ኣስመራ ዩኒቨሪሲቲ ብጃምላ ከባርር እንከሎ፣

5. ኣብ ወርሒ ሓምለ 1994 ኣብ ልዕሊ ፍርቂ ኣካሎም ቀቢሮም ዝኣተው ውጉኣት ሓርነት ጃምላዊ ፋሽሽታዊ ስጉምቲ
ክወስድ እንከሎ፣

6. ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ ሃይማኖ ጆሁቫ በጋሚዶታት ኣዋፊሩ፡ ንብረቶም ከዕኑን ክራስን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ካብ ሃገር
ክወጹ ከገድዶም እንከሎ፣ ቀጺሉ፡ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ምስልምና ዝጭበጥ ምኽንያት ብዘይብሉ ግበር ተባሂሉ ምስ
መንግስቲ ሱዳን ብዝፈጥሮ ጽልኢ ኣሳቢቡ ጀሃዳውያን እናበለ ኣብ መንጎ ህዝብታትን እምነቶምን ዘይነበረ ሓድሽ ናይ
ምጥርጣር መንፈሳት ብምዝራእ ብለይትን ብቐትርን ብውልቀን ብእኩብን ክኣስርን ክርሽንን እንከሎ፣

7. ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃይማኖታትን ዝምርሕሉ መቖሚያታት ኢዱ ብምእታው፡ ቅቡላትን ዘይቅቡላትን ሃይማኖታት
ኢሉ ክፈላሊ እንከሎ፣

8. ምስ ስርዓት ደርግ ይተሓባበሩ ኔሮም ዝበሃሉ ዜጋታት፣ ኣብ ውሽጡ ተቓውሞ ዘልዓሉ ተጋደልቲ፡ ብቕንኢ ምስምስ
ፈጢሩ ዝዳጎኖም ነጋዶን መስርሕ ሕጊ  ከይተኸተለ ብጉጅለታት ከፋፊሉ፡ ጉጅለ ሓደ ዕድመ ልክዕ፣ ጉጅለ ክልተ 20
ዓመት፣ ጉጅለ ሰለስተ 10 …ወዘተ እናበለ ዓመጻዊ ፍርዲ ክህብ እንከሎ፣

9. ንሃገራዊ ነጻነት ክቃለሱ ዝጸንሑ’ሞ ናቶም ኣረኣእያን ውዳባን ሒዞም ንዝመጹ ፖለቲካዊ ውድባት፡  ክሳብ ዶብ ሰጊሩ
ልኡላዊ ግዛኣት ሃገራት ተዳፊሩ ክጨዊ፡ ክኣስርን ክርሽንን እንከሎ፣

ሐ. ሳልሳይ ኣብነት ኲናት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት፡
1. ምስ ሱዳን፣ የመን፣ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ ኣብ ኲናት ዘእተወ ጭቡጥ ምኽንያት እንታይ’ዩ? ኣብ 2001 ለዕለዎት

ሓለፍቲ መንግስትን ገዛኢ ሰልፍን ዝነበሩ ኲናት ምስ ኢትዮጵያ መን ኣበጊስዎ ንፈልጦ የብልናን፣  ከመይ መጺእና፡
ዶባዊ ኲናት መን ኣበጊስዎ፡ ስለምንታይ? እንታይ ዋጋ ኣኽፊሉና? ከመይ’ከ ክንቅጽል ኣለና ክግምገም ኣለዎ ዝብል
ግሉጽ ሓባሪ ሓሳብ  ስለ ዘቕረቡ ግዳይ ማእሰርትን ሞትን  ክኾኑ እንከለው፤
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2. ቁሸት ባድመ ከይተረከብና ብዝብል፡ ህዝቢ ከም ህዝቢ ካብ ዝኾነ ልምዓታዊ ንጥፈታት ክድስክል ኣብ ሰንፈላል ክነብር፡
ኣብ ምዕባለ ሃገር ናቶም ዘይስገር ኣወንታዊ ግደ ክጻወቱ ዝኽእሉ ብሕታውያን ሃገራውያን ትካላት ከይህልው፣  ህዝቢ
ብፍንቓልን ስደትን ክበታተን፣ ወለዲ ኣብ ክንዲ ልዕሊ ዕድመ ደቆም 50 ሽሕ ናቕፋ ክኸፍሉ እንተዘየለ ክእሰሩን
ብከቢድ ጉልበታዊ ዕዮ ክቕጽዑን  ክግበር እንከሎ፣

3.  ብዘይ ሕጋውን ወግዓውን ኣገባብ ኣብ ቃሕ ዝበሎ ግዜ ምስ ቃሕ ዝበሎ መንግስን ሃገር ክበኣስን ክዕረቕን እንከሎ፣

4.  ዝብላዕ እኽሊ ዝሓዙ ዜጋታት ከም ኣደንዛዚ ሓሽሽ ብመልክዕ ብሒቕ ብለይቲ ክለዋወጡ፡ ባኒ ንምርካብ ካብ
ምምሕዳራት ፍቓድ ከውጽኡ ክግደዱ እንከለው፣

መ. ራብዓይ ኣብነት ምስ ስደትን ሳዕቤናቱን ብዝተኣሳሰረ፡
1. ምስ ነጋዶ ሰብ ተሻሪኹ ኣብ መሸጣ ኤርትራውያን እንክዋፈር፣ ዜጋታት ሓተላ ግለት’ዮም ግለት ካብ ከባቢኻ

እንተረሓቐልካ  ድማ ጸጋ’ዩ ኢሉ ከሽካዕልል፡ ኣብ ባሕርን ምድረ በዳን ዝተቐዝፉ ብወግዒ እንቋዕ ኮኑ ኢሉ፡ ቤተ-
ሰቦም ናይ ሓዘን ስነ-ስርዓት ከየካይዱ ምኽልካሉ፡ ክሳብ ሚኒስተሩ ዝነበረ ኣብ ወጻኢ ዝሞተ ዜጋ ሬሳኡ ኣብ ሃገሩ
ከይምለስ ምኽልካሉ፣

2. ብሰንኩ ካብ ሃገር ንዝወጹ ዜጋታት ብዙሕ ገንዘብ ሓያሎ ዕሱባት ሰለይትን ኣዋፊሩ ከጥቅዕ ምምዳቡ፡  ኣብ ሃገር ዘለው
ስደራ ቤቶም ምእሳሩን ምክልባቱን፣

ሰ. ሓምሻይ ኣብነት፡-
1. ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ዝኾነ መሰል ከይህልዎ ምእጋዱ፡ ብዋጋ ምቕናይ ስልጣንን ምግባት ሃብትን መሬታዊ

ልኡላውነት ወተሃደራዊ መደበር ኮይኑ ከገልግል ንግዳማውያን ሓይልታት ኣሕሊፉ ምሃቡ፣

2. ህዝቢ ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ውድብ ንልዕሊ 22 ዓመታት ጉባኤ ዘይምግባሩ፡ ብዘይ መደብ-ዕዮ ሕገ-ህንጻን
ኣመራርሓን ይኸይድ ምህላው፣

3.  ን25 ዓመት መመላእታ ሃገር ብዘይ ቅዋምን፡ ሃገራዊ ባይቶን ብድሌት ሓደ ሰብ ክትምራሕ ምኹናኑ፡

4. ኣብ ዘየለ ህግደፍ ኣባላት ህግደፍን ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍን ዝብሉ ናይ ስለያ ውዳቤታት ምፍጣሩ … ወዘተ
ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ከልዕሉ ቅጽበታዊ መልሲ ክረኽቡን ካብ ዝነበሮም ገለ መሰረታውያን ረቛሒታት’ዮም። እዞም
ህግደፍ ወይ ሞት ዝብሉ ዘለው ግን መራሕትና ደኣምበር መምርሒና መትከልና ዝብል መሰረታዊ ንቕሓት ዘይወነኑ
ብራዕዲ ዝተዋሕጡ ዘኽታማት ናይ ፖለቲካ ስለ ዝኾኑ ከም’ዚ ዝበለ ረዚን ሓሳብ ከበግሱ ኣይተዓደሉን።  ኣንፈቶም
ኣቐዲሙ ብሩህ ስለዝነበረ ብመንገዲ ጥፍኣት ይቕጽሉ ኣለው። ምኽንያቱ ኣለና ዝብልዎ ፖለቲካዊ እምነት ገዛእ
ርእሶም፡ ህዝቦምን መሰረት ዝገብረ ዘይኮነ፡ ኣንጊሁ ዝተበላሸወ ልምዳዊ ኣምልኾ ስለዝኾነ።

ብመትከል ዘይግራሕ ፕሮፖጋንዳ ካብ ዝሃንጾ ዘደናግሮ ይበዝሕ

ፕሮፖጋንዳ መሳርሒ ዕላማ ደኣምበር ገዛእ ርእሱ ዕላማ ኣይኮነን። ፕሮፖጋንዳ  ሓደ ወገን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ወናኒ ቅኑዕ
ዕላማ ዝኾነ ፈታውን፡ ጸረ-ህዝቢ ኣተሓሳስባ ዝውንን ጸላእን ከከም ደርባዊ ባህሪኦም ዝዓደሎም ዝግልገልሉ መሳርሒ’ዩ።
ቅኑዕ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዝውንን ውድብ  ዓቢ  ድዩ ንእሽቶ፡ ገዲም ድዩ ሓድሽ ብዘየገድስ፡ ሽዑ ንሽዑ ወገን ብዙሓትን
ውጹዓትን ’ዩ። ብትምክሕቲ ድዩ ብጽበት ዝግለጽ ጸረ-ህዝቢ ኣረኣእያ ዝኽተል ውድብ ብተመሳሳሊ ዓቢ ይኹን ንሽቶ፡
ገዲም ይኹን ሓድሽ፡ ሽዑ ንሽዑ  ኣንጻር ረብሓን መሰልን ብዙሓትን ውጹዓትን፡ ጠበቓ ውሑዳትን ስሱዓትን’ዩ። ወገን
ውጹዓትን ብዙሓትን ንፕሮፖጋንዳ፡ ንሰላም፣ ንህዝባዊ ደሞክራሲ፣ ንማሕበራዊ ፍትሒ፣ ንሓቀኛ ኣብ ምትእምማንን
ምክብባርን ዝተሰረተ ሓድነት፣ ንስሉጥ ማሓበራዊ ናብራ ዕቤት፣ ንልምዓታዊ ገስጋስ፣ ንፖለቲካዊ ንቕሓትን ብስለትን
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ይግልገለሉ። ወገን ውሑዳት ገዛእቲ ደርብታት ወይ ጸላኢ ብኣንጻሩ፡ ንዝርገተ ሰላም፣ ንጸረ-ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ፣
ንዓፈናን ኣድልዎን፣ ንከፋፊልካ ግዛእ ኣዕናዊ ውጥን፣ ንብርሰት ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ንባዶ ትምክሕታዊ ጃህራን ፈኸራን
ይጥቀመሉ።

ስለዚ ንፕሮፖጋንዳ ዝገዝኦ መሰረታዊ ደርባዊ ባህሪ ናይ ውድባትን መንግስታትን’ዩ። ኩሉ’ቲ ብወገን ፈታዊ ኮነ ጸላኢ
ዝግበር ፕሮፖጋንዳዊ ጎስጓሳት ካብ’ዚ ክልተ መሰረታዊ ፍልልይ ከም ዝምንጩ ምፍላጥ ኣገዳስነት ኣለዎ። ብወገን ፈታዊ
ዝግበር ፕሮፖጋንዳ፡  መበገስን ሸቶን ከዐውቶ ዝደሊ ዕላማ፡ ኣብ መንጎ ፈታውን ጸላእን ዘሎ መሰረታዊ ኣፈላላይ፣
ዝሓንጸጾ ስልትን ስትራተጂን፣  ንህዝቢ ዘለዎ ደርባዊ ወገናውነት ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ተጠቒሙ ህዝቢ ካብ
ጸላኢ ነጺሉ ንመሰሉን ረብሓኡን ክስለፍ ምግባር’ዩ። ፕሮፖጋንዳ ንልምዓት ድዩ ንጥፍኣት፡ ፖለቲካዊ ውድባትን
መንግስታትን ብዘለዎም ደርባዊ ባህሪ፡ ካብኡ ዝምንጩ ዝኽተልዎ ፖሊሲ ስልትን ስትራተጂን ዝግዛእን ዝምራሕ ምዃኑ
ክዝንጋዕ የብሉን።

ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ፖለቲካ ኤርትራ ካብ ንቡር ፖለቲካዊ ፍልልያት ንታሕቲ ወሪዱ፡ ህዝቢ ከም ህዝቢ ቀጻልነቱ ኣብ
ኣሰካፊ ኩነታት በጺሑ ይርከብ። ከም’ዚ ክኸውን ዝኸኣለ ብዕድል ወይ ብኣጋጣሚ ኣይኮነን። ነዚ ከም ዕላማ ዝሓዞ ስልትን
ስትራተጂን ሓንጺጹ ዝምረሓሉን ዝሰርሓሉን ኣካል ኣለዎ። ንሱ ድማ ስማዊ ስርዓት ህግደፍ’ዩ። ካብኡ ናብኡ ከኣ
ብኢሳያስ ዝዝወር ወሳኒ ጃንዳ። እዚ ጃንዳ ፪፭ ዓመት ኣብ ስልጣን ጸኒሑ ኣሎ። ኣይኮነን ንርብዒ ዘመን ዝኣክል፡ ሰለስተ
ዓመት ዘጽነሖ ሕጋዊ ደገፈይታ ግን የብሉን። ንልዕልና ግዝኣተ ሕጊ ኣብሪሱ፡ ልሳን ህዝቢ ዓፊኑ፡ ኣድኪዩን ኣርዒዱን’ዩ
ዝገዝእ ዘሎ። ተሓቢኡን ብጎቦ ጎቦ ጌሩን ዘይኮነ፡ ብፍጹም ዓይኑ ዘፍጠጠ ትምክሕቲ ኣረኣእያ፡ ስልጣን ናብ ህዝቢ ምርካብ
ዝበሃል ኣይሕሰብን። ቅዋም’ዶ ደሞክራስያዊ ምርጫ’ዶ ዝበሃል ኣይፍቅድን። ክወስድ ዝደሊ ካብ ኢድና ብሓይሉ ይውሰዳ
ዝብል ብሓሳብን ብግብርን ብስነ-መጎት ሓይሊ’ዩ ዝምልስ ዘሎ። ኣብ ሓንቲ ሃገር ክህሉ ዝነበሮ ሕጋዊ፣ ደሞክራስያዊ፣
ሃይማኖታዊ፣ ማሕበራዊ፣ ልምዓታዊ ፖሊስን ትካላትን ምሉእ ንምሉእ ከምዘይህሉ ጌሩ ይገዝእ ኣሎ። ከም ውጽኢቱ፡
ኤርትራ ብሕጽረት  ትምህርትን ምሁራትን ዝተጠቕዐት፣ ናይ ፖለቲካዊ ደሞክራስያዊ መሰላት ዘኽታም፣ ብቑጠባ ካብ
ኢድ ናብ ኣፍ ዘይርከባ ድኻ፣ ዝተሓመሰ ማሕበራዊ ህይወት፣ ዝተዘርገ ባህሊ፣ ዝተነጸለ ዲፕሎማሲ እትውንን ዜጋታታ
ንምንባር ዝተሸገሩላ ሃገር ኮይና ትርከብ። ልዕሊ ኩሉ ከኣ ደረት ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ሰጊሩ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት
ከም ቃሕታኡ ብምድፋር፡ ቦታ ፈጣሪ ሒዙ ናይ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ህይወት ክቆጻጸር ኣብ ዝደናደነሉ ወቕቲ በጺሑ
ይርከብ።

ኣብ’ዚ ብወገን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዝካየድ ፖለቲካውን ፕሮፖጋንዳውን ንጥፈታት፡ ካበይ ተበጊሱ ኣበይ
ንምብጻሕ፡ ንመን ሃሪሙ ንመን ንምድሓን መትካላዊ እምነቱ ከይደዋወሰ ብንጹር ንህዝቢ ከፍልጥ ክምሃር ኣለዎን
ይግባእን። ህዝቢ ብገዛኢ መንግስታዊ ጉጅለ ክንዲ ዝኾነ ይሳቐ፡ ይድከ፡ ይቑሰል፡ ይሙት፡ ብልክዕ መን’ዩ ዘሳቕዮ ዝቐትሎ
ዘሎ? እንታይ ስለዝኾነ? ከም’ዚ ዝገብር ፈታዊ ድዩ ጸላኢ? ከመይ’ከ ክውገድ ይከኣል እኹል መረዳእታን ትምህርትን
ከይረኸበ ስሙር ርእይቶ ክሕዝ ኣይክእልን። ቀዳማይ ጸላኢኡ፡ ቀዳማይ ፈታዊኡ መሲሉ ክረኣዮን ኣብ ጎኑ ተሰሊፉ ነብሰ
ቅትለት ክፍጽም ይኽእል’ዩ። ህዝቢ ካብ’ዚ ድንግርግር’ዚ ኣብ ምውጻእ  ተራ ገዛእ ርእሶም ካብ ምድንጋር ሓራ ዝወጹ፡
ንጹር ዝምርሕሉ ፖሊሲ ስልትን ስትራተጂን ዘለዎም፡ ፖለቲካዊ ውድባት፡ በርገስ ማሕበራት፡ ናይ ሚዲያ ትካላት ኣዝዩ
ወሳኒ’ዩ። ፖለቲካዊ ውድባት፣ በርገስ ማሕበራት፣ ናይ ሚድያ ትካላት ካብ ዘይተወደበ ህዝቢ ዝተፈልዩ’ዮም። እንተወሓደ
ጥርናፈ ኣለዎም። መበገሲ ዝኾኖም ተልእኾ ኣለዎም። ዘይተወደበ ህዝቢ ናብ ዝተወደቡ ትካላት’ዩ ዝጥምት። ካብኡ
ሓበሬታ ክረክብ፡ ኣንፈት ክፈልጥ፡ እንታይ ክገብር ከምዘለዎ መንገዲ ክሕበር’ዩ ዝጽበ።

ፖለቲካዊ ውድባት በርገስ ማሕበራት፡ ናይ ሚዲያ ትካላት እንታይ በሉ እንታይ ገበሩ ሕድሕዱ እናተወኻኸሰ’ዩ ብዛዕባ
ህልውን መጻእን ኩነታት ሃገሩ ሓበሬታ ክረክብ ዝጽዕር። እዞም ህዝቢ ምንጪ ሓበሬታን ፖለቲካዊ ኣንፈትን ክኾንዎ
ዝጽበዮም ውዳቤታት  ቅንዕና እንተኣጉዲሎም፡ ወይ ብኣረኣእያን ኣሰራርሓን ኣብ ደምበርበር እንተኣትዮም ህዝቢ ይህሰ።
ዘርበሖን ዝጎድኦን ንጹር ሓበሬታ ይስእን’ሞ ኣንፈቱ ይስሕት። ኣንፈቱ ምስ ሰሓተ ድማ ድኹዒ ጸላኢ ይኸውን። እዚ
ድንግርግር’ዚ ሎሚ ብተግባር ይሰርሕ ኣሎ። ዕንቅፋት ንመሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ይኸውን ኣሎ። ንፍጹም መላኺ
እፎይታ ይህቦ ኣሎ። ጃንዳ ህግደፍ ብኹሉ መዕቀኒታት ቀዳማይ ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ’ዩ። ገለ ገለ ካብ ’ቶም ድሕነት
ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ እናጨርሑ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንቃለስ ኣለና ዝብሉ ፖለቲካዊ ውድባት፣ በርገስ
ማሕበራት፣ ናይ ሚዲያ ትካላትን ግን ከም ጸላኢ ኣይፈልጥዎን። ህግደፍ ጸላኢ’ዩ ኣብ ዝብል ገምጋም ስለዘይበጽሑ ከኣ
ናብ ህዝቢ ኣብ ዝዝርግሕዎ ፖለቲካውን ፕሮፖጋንዳውን ጎስጓሳት ንጹርነት ዝጎደሎ፡ ህዝቢ ዘደናገር ኮይኑ ንረኽቦ።
ኣብነት ዝኾነና ንመልከት፡-
ሀ.  ኣብ ኤርትራ ዘቤታዊ ፖለቲካ ዝጠንቁ ሕሰም ኣሎ፡ ስለዚ ለውጢ ክመጽእ ኣለዎ ይብሉ። ነቲ ሕሰም ዝህብዎ
ፖለቲካዊ መግለጺ ግን መላኺ ዝብል ቃል ካብ ምድግጋም ዘይሓልፍ ንዕርቅን ጽገናን ደኣምበር ንመሰረታዊ ለውጢ
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ዝዕድም ኣይኮነን። ባህሪያዊ ትውልዳዊ ዝምድናን ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ደዋዊሶም ኣብ መንጎ ሓቂ ተቐቢልካ ምግላጽን
ዓጽመ ስጋውን ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ዘሕደረሎም ምድንጋጽን ተቐርቂሮም ከዕለብጡ ይስምዑ። መንግስቲ ህግደፍ
ብህዝባዊ ቃልሲ ፈሪሱ ነበረ ክኸውን ፈጸምቲ ገበን ኣብ ቅድሚ ህዝብን ሕግን ክቐርቡ እምነቶም ኣይኮነን።  ብኣጻብዕ
ዝቑጸሩ ውልቀ-ሰባት ኣልጊስካ፡ ምስ ኩሉ ጸረ-ህዝብን ሃገርን  ፖለቲካዊ ባህሪኡ፡ ፖሊሲኡን ትካላዊ መሓውሩን ክቕጽል
ይደልዩ። ስለዝኾነ ከኣ ኣብ ዝገብርዎ ፕሮፖጋንዳዊ ጎስጓሳት  ናብ ውልቀ ሰብ ኢሳያስን ፖለቲካዊ መቕርቡን ጥራሕ
ዘነጻጸረ፣  ብጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎትን  እሱራት 2001 ንኣምሪሩ ዝቕንዞ ድምጺ የቃልሑ።

ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ኮነ ኢልካ ከይህሉ ኣብ ዝተገብረሉ፡ ሕጋዊ ውክልናን ሕጋዊ ትካላዊ ተሓታትነትን ንዘይብሉ ቀይዲ
በተኻዊ ፋሉላዊ መንግስታዊ ጉጅለ፡ በቲ ልክዕ ዝግበኦ ፖለቲካዊ መግለጺ፡ መንግስቲ ኤርትራ ዘይኮነ መንግስቲ ህግደፍ፣
ፕረሲደትን ሃገረ ኤርትራ ዘይኮነ መራሒ ህግደፍ፡ …ወዘተ እናበሉ ኣብ ክንዲ ዝጉስጉሱን ዘነቓቕሑን ብኣንጻሩ ክሰርሑ
ይረኣዩ። መንግስቲ ኤርትራ፣ ፕረሲደንትን ሃገረ ኤርትራ፣ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከም’ዚ ኢሉ ጌሩ እናበሉ
ህዝቢ ካብ ጸላኢ መሊኡ ከይፋታሕ ዝተደዋወሰ ርእይቶ ክሕዝ ዝገብር ንዘይ ሕጋዊ ሕጋውነት ከልብሱ ይህቅኑ። እዚ
ከም’ዚ ዓይነት ወፍሪ ብፍላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ ህግደፍ ዝባኑ ዝቐልዐ ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ ምዃኑ ከይፍለጥ ክሓባብእ
ዝደናደን ብኣካል ደኣምበር ብሕልና ገና ዘይተበትከ ዕትብቲ ከም ዘሎ ዘመላኽት’ዩ። ልኡላዊት ሃገር ስለ ዘላትካ ኣብ
ደረጃ ፋሽሽታዊ ተግባራት ንዝበጽሐ ሕጋዊ ሽፋን ንዘይብሉ ቅሉዕ ዘቤታዊ ምልኪ፡ ስርዓት ኤርትራ፣ ፕረሲደንት ሃገረ
ኤርትራ፣ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፣ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝብል ፕሮፖጋንዳ ምክያድ ከም ሜላ መሰረታዊ
ጌጋ’ዩ። እዚ ንህግደፋውያን ንምጽላም ወይ ንምንእኣስ ኣይኮነን።

ብሕጋዊ ዓይኒ ህዝቢ ዝወከሎ መንግስቲ ወይ ስርዓት ስለዘየለ’ዩ። ህዝቢ ዝመረጾ መራሒ መንግስቲ ወይ ፕረሲደንት
ስለዘየለ’ዩ። ተገፊፉ ዝዕጠቕ፡ ገፊፉ ዘዕጥቕ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ደሞክራስያዊ መሰል ዘየኽበረ፡  ካብ ሃገር ዝወጽእ
እንተዘይኮይኑ፡ ናብ ሃገር ዝኣቱ ኣብ ዘይረኣየሉ  ዶባት፡ ገጹ ናብ ውሽጢ ሃገር መሊሱ ፖለሲ ተኲስካ ቅተል ዝትግብር
ደኣምበር፡ ካብ ህዝቢ ዝወጸን ተመሊሱ ንመሰል ረብሓን ህዝቢ ዘገልግል ሰራዊት ስለዘየለ’ዩ። ነዚ ጥረ ሓቂ’ዚ ዝጎሲ ንዘየለ
ከምዘሎ ኣምሲሉ ዝገልጽ ፕሮፖጋንዳ ’ምበኣር ኣካይዳኡ ከመዓራሪ ኣለዎ።  ጃንዳ ህግደፍ ከም መንግስቲ ነበረ ክኸውን
ዘይቅበል፡ ብዘይካ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብኡ ዝፍጸም ግፍዕታትን ንካልእ ግቡእ ትኹረት ዘይህብ፡ ብ2001
ብዝተኣስሩ ወገናት ጥራሕ ኣምሪሩ ዝቑንዞ፡  ጸላኢ ምባል፣ ስርዓት ህግደፍ ምባል፣ መራሒ ህግደፍ ምባል፣  ዘሰክፎን
ስዕረትን ውርደትን ዝስመዖ ፕሮፖጋንዳዊ ንጥፈታት ኣፍራሲ ስለ ዝኾነ ብእሩም ኣገባብ ክግራሕ ይግባእ።

ለ.  ስርዓት ህግደፍ  ብህዝባዊ ቃልሲ ክለግስ ዘለዎ ፍጹም መላኺ’ዩ። ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ድሕነት ህዝብን ሃገርን
እናጨርሑ፡ ውጹዓትን ግሉላትን ንዘልዕልዎ ናይ መሰል ሕቶ ኣብ ክንዲ ብጸጋ ተቐቢሎም ብምቅርራብን ብምድግጋፍን
ክሰርሑ ድልዋት ዝኾኑ፡ ብኢደ-ወነኖም ንመሰል ህዝቢ ብምድራት ብሄራውን ሃይማኖታውን ሕቶ ኣልዒልካ ምቅላስ ከም
ሓደ ዓቢ ሃገራዊ ገበን ወሲዶም፡ እዚ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት’ዩ። ኤርትራዊ ኣጀንዳ ኣይኮነን። ንሓድነት ኤርትራ
ዝብትን ናይ ግዳም ኣጀናዳ’ዩ። ስለዚ ከይሳዕረረ ክቑጸ ኣለዎ እናበሉ ጽዑቕ ፕሮፖጋንዳዊ ነፍሕታት ዘካይዱ ወገናት’ውን
እንታይ ይብሉ እንታይ መልእኽቲ የመሓላልፉ ኣለው ደው ኢሎ ክግምግምዎን ኣካይዳኦም ከስተኻኽሉን ይግባእ።
ብሄራዊ ኮነ ሃይማኖታዊ ሕቶን መልክዕ ውደባን ስርዓተ ምልኪ ዘምጸኦ ቅኑዕ ናይ ሰብኣውን ደሞክራስያውን ዜግነታውን
መሰል ሕቶ’ዩ። ነዚ ቅኑዕ ናይ ውጹዓትን ብዱላትን ሕቶ ብትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት ዝኸስስ ኣረኣእያን ፕሮፖጋንዳዊ
ወፍርን ግን፡  ንሓድነትን ደሞክራስን ህዝብታት ኤርትራ ዘየገልግል’ዩ።

ሐ.  ህዝቢ ብብቕዓት ዝመርሖ ስኢኑ፡ ቅኑዕ ፖለቲካዊ መርሆ ጠፊእዎ ኣብ ከም’ዚ ደረጃ ምብጻሑ፡ ናይ ዝሓለፋ ናይ
ጀግንነት ሓርበኝነት ቅያኡ ንጎኒ ገዲፋ ኣዝዩ ሓላፍነት ብዝጎደሎ፡ እዚ ህዝቢ’ዚ ነብሱ ክመርሕ ኣይክእልን፣ ሓድነት
ክገብር ኣይክእልን፣ ኣብ መንጎ ከበሳን ቆላን ክክርስትናን ምስልምናን ዘሎ ፍልልያት ኣኺልዎ ኣይዕረቕን፣ ንስርዓት
ህግደፍ ካልእ ናይ ደገ ሓይሊ እንተዘይኣልይዎ ብናትና ሓይልን ብቕዓትን ኣይሰዓርን፣  ሓላፍነት ክሰከም ዝግበኦ
መንእሰይ ወለዶ ብደው ዝሞተ ፈታዊ ነብሱ’ዩ …ወዘተ ዝብል ተስፋ ቆሪጹ ተስፋ ዘቑርጽ፡ ናይ ቃልሲ ኒያቱ ኣዕሪቡ ናይ
ህዝቢ ናይ ቃልሲ ኒያት ንምቕታል ዝደናደን ፕሮፖጋንዳዊ ኣንፈት ኣዝዩ ሓደገኛ ብምዃኑ ክእረም ይግባእ።

መ.  መንግስቲ ህግደፍ ዝመርሓሉን ዝምረሓሉን ሃገራዊ ቅዋም፡ ዝሓንጸጾ  ረብሓ ህዝቢ ማእከል ዝገበረ ፖሊሲ ዘይብሉ፡
ሕጋዊ ኣኼባን ጉባኤን ዘይፈልጥ፣ ምንጭን ዝርጋሐን ዓመታዊ ባጀቱ ዘይፍለጥ፣ ዘይድፈር ሓርነት ህዝብን መሬታዊ
ነጻነት ንሓያላን መንግስታት፡ገንዘባዊ ጉልበት ዘለዎም ኣብ ቀረባ ርሕቀትና ዝርከቡ ሃገራትን ናዕደና ኮርፖሬሽናትን ኣብ
ዋጋ ዕዳጋ ዘወረደ፡ ብሓደ ሰብ ዝስራሕ፡ ዝምራሕን ዝፍንጣሕን ተሓታትነት ዘይብሉ ጉጅለ ምዃኑ እናተፈልጠ፡ መንግስቲ
ኤርትራ መደባት ልምዓት ሓንጺጹ ይነጥፍን ውጽኢት የመዝግብ ኣሎን። ኣብ ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮን ሞት ህጻናትን
ዓወት ኣመዝጊቡ። ምስ እከለ ዝተባህለ  ኮርፖሬሽን ብዝኣተዎ ውዑል መሰረት ኤርትራ ካብ ዕደና ወርቂ ክንድ’ዚ
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ሚሊዮን ኣታዊ ረኺባ። መንግስቲ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ይሓፍስ ኣሎ። ግዕዝይና ንምቁጽጻርን ነጋዶ ሰብ
ንምህዳንን ብዕቱብ ይሰርሕ ኣሎ። ዝተዋህቦም ሓላፍነት ዘንጊዖም ኣብ ግዕዝይና ዝተዋፈሩ ሰበ-ልጣን ኣብ ቁጽጽር
ኣእትዩ። ህዝቢ ብሱሳዓት ነጋዶ መታን ከይብደል መንግስቲ ዕዳጋታት ይቖጻጸርን ሸቐጣት ብዝሓሰረ ዋጋ የቕርብ ኣሎን።
ኣብ ኤርትራ ጾሙ ዝሓድር ሰብ የለን። እናበልካ ፈጺሙ ኣብ ባይታ ምስ ዘሎ ሓቂ ዘይሳነ ፕሮፖጋንዳዊ ነፍሕታት
ምንዛሕ ንጸላኢ ዘገልግል’ዩ። ምስ ዶብን ባድመን ምስ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ኣተኣሳሲሩ ጉጅለ ህግደፍ
ዘንበድብዶ ኣብ ተራ ጽልኢ ዝተመኮሰ ጎስጓሳት ከም ዘለዎ ምድጋምን ምምጓስን’ውን ከምኡ ዓገብ ዘድልዮ ጉዳይ’ዩ።
ስለዚ ኣብ ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ  ብገለ ወገናት ዝግበር ፕሮፖጋንዳዊ ጎስጓሳት ኣንፈቱ ክንጸር ኣለዎ፡፡
ብመትከል ክምራሕ ኣለዎ። እንተዘይኮነ፡ ካብ ዝሃንጾ ዘፍርሶ ከም ዝበዝሕ ክፍለጥ ኣለዎ።

ሰራሓተኛታት፡ ፍርያት ዕዮን መሰላትን ኣብ ናይ እዋና ኤርትራ

ዓለምና ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኲናት ዓለም ጥራሕ፡ ንመበል 70 ግዜ ባሕቲ ግንቦት ኣህጉራዊ በዓል ሰራሕተኛታት
ኣኽቢራ  ውዒላ። እዚ ኣጋጣሚ ንኹለን ሃገራት ዓለም ብፍላይ ከኣ ንዓና ንኣፍሪቃውያን ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። ካብኡ ናብኡ
ከኣ ንኤርትራውያን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ’ዩ።  ሃገርና ኤርትራ  ኣብ ጽባሕ  ምዝዛም ካልኣይ ኲናት ዓለም ማሕበረ
ሰራሓተኛታት ካብ ዝመስረታ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ቅድሚት ትስራዕ ሃገር’ያ።  ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት
ኣእቲኻ ማለት ኩነታት ሰራሕተኛታት፡ ፍርያት ዕዮን መሰላትን ኣብ’ዛ ናይ ሎሚ ኤርትራ እንታይ ይመስል ምርኣይን
ምፍላጥን ብኡ ኣቢልካ ንዘይፈለጡ ምሕባርን ኣገዳሲ’ዩ።

ስራሕ ግቡእ ኮይኑ ናብ ፍርያት የምርሕ። ፍርያት ከኣ  ናብ ርእስኻ ምኽኣልን ክብረትን የሰጋግር። ግን እዚ ከም’ዚ
ዝበለ መስርሕ፡ ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ይርከብ? መን’ዩ ኣስራሒ መን’ዩ’ኸ ሰራሕተኛ? ኣብ’ዛ
ሃገር ዘሎ መንግስቲ ከመይ ዝበለ መንግስቲ’ዩ? ናይ ዕዮ ፖሊሲታቱ ኸ? ሓደ ዓይነት ኣስራሕን ሰራሕተኛን ድዩ ዘሎ፡
ወይስ ካብኡ ንላዕሊ? መልሱ፡

ሰራሕተኛ ክበሃል እንከሎ ኪኒዮ’ቲ ኣብ ዕዮን ዝረኽቦ ውጽኢት ረሃጹን ዘሎ ኣፈላላይ፡ ሰራሕተኛ መንግስቲ፣ ሰራሕተኛ
ብሕታውያን ትካላት፣ ወናኒ ንኡስ ትካል ኮይኑ ባዕሉ ጉልበቱ ኣፍሲሱ ዝሰርሕ  ክኸውን ይኽእል። ዕዮ ብሓንጎል፡
ብጉልበት፡  ዝሰላሰል ኮይኑ ፍርያቱ ከኣ ብኡ መጠን’ዩ። ዓየይቲ ድማ ብመሰረት ፍልጠቶምን ጉልበቶምን ስለዝፈላለዩ
ሓደ ዓይነት ዕማም ክህልዎም ኣይክእልን። ዝተፈላለየ ክእለትን ጉልበትን ኣለዎም። ዝተፈላለየ ደረጃ ዘለዎ ፍርያትን
ክፍሊትን ከኣ ይህልዎም።  ኣብ ናይ መንግስታዊ ትካላት ተቖጺሮም ብወሳኒ መልክዑ ናይ ኣእምሮ ስራሕ ዝሰርሑ
ሰራሐታኛታት ኣለው። ኣብ ፋብሪካታት፣ ጋራጃት፣ ጽርበት ዕንጸይቲ ሓጺነ መጺን፣ ዕደና፣ ምግፋፍ ዓሳ፣ መፍረ እንስሳ፣
…ወዘተ ብጉልበቶም ተዋፊሮም ዕለታዊ መግቦም ዝምእርሩ ሰራሕተኛታት’ውን ኣለው። ካልኦት ደርብታት ርሂጸ በላዕ’ውን
ኣለው’ዮም።  እዞም ዓውደ ዕዮታት ነናቶም መፍለዪ ባህሪያት ዘለዎም ኮይኑ ግን ከኣ  ንክልቲኡ ጾታ ዝሓቑፉ’ዮም።
ንዕኡ ዘንጸባርቕ ነናቶም ውዳቤታት ክህልዎም ከኣ ናይ ግድን’ዩ።

ነዚ ኣርእስቲ’ዚ ከም’ዚ  ዝበለ መእተዊ ክንገብረሉ ዝደረኸ ቀንዲ ምኽንያት፡ ነቲ ስርዓት ህግደፍ ብዓይነቱ ዕዮ ሓደ፣
ፍርያት ዕዮ ሓደ፣ ዓያዪ ኣካል ሓደ፣ ማሕበር ዓየዪቲ ሓደ እናበለ ከይሓፈረ ዝነዝሖ ወረ ንዘይቅንዕናኡ ንምቅላዑን
ንምፍሻሉን’ዩ። እዚ ጉጅለ ከም’ዚ ዝበለ ዘይወድዓውን መሰረት ዘይብሉን መበገሲ ምሓዙ ከባይ ይብግስ ዝብል’ውን ሕቶ
ዘልዕልን መልሲ ክረክብ ዘለዎን  ጉዳይ’ዩ።  ከም ንቡር ዕዮ ንዓቕሚ ኣዳም ብዝበጽሑ ዜጋታት ክዕመም ስለ ዘለዎ፡ እዚ
ሓጺር  መበገሲ ሓሳብ’ዚ ብትሕቲ ዕድመ ንዝካየድ ንጥፈታት ስራሕ ዘጠቓልል ኣይኮነን።  ግርም ንሓደ ሰብ ስራሕ፣
ኣፍሪ፣ ተዋሳእ ጥራሕ ኣይኮንካን እትብሎ። ኩሉ’ቲ ኣብ መንግስታውን ብሕታውን ኣብያተ ጽሕፈታት፣ ሕርሻ፣ ምግፋፍ
ዓሳ፣ ኢንዳስትሪታት፣ ዕደና …ወዘተ ዝዋፈር ዜጋ  መጀመርያ ከም ሰብ  መሰሉ ክኽበር ኣለዎ። መሰል ብቑዕ ደሞዝ፣
መሰል ብሕጊ ዝተነጸረ ሰዓታት ስራሕ፣ ማለት ሰሙናዊ፡ ወርሓዊ፡ ዓመታዊ፡ ናይ ቅድምን ድሕርን ወሊድ ዕረፍቲ፣
መንበሪ ገዛ፣ ብቑዕ ሕክምናዊ ኣገልግሎት፣ ሞያዊ ስልጠና፣ ብማሕበር ናይ ምውዳብን ምቅዋምን መሰላት ..ወዘተ
ክረክብ ኣለዎ። እዚ ንስለ ዘረባ መሰል እናበልካ ዝሽቀጠሉ ክኸውን የብሉን። ኣብ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ማሕበራት ዕዮን ሰፊሩ
ብተግባር ክስረሓሉ ኣለዎ። ብተግባር ክስረሓሉ ድማ፡ ውዳቤታት ዕዮ ክህሉ ግድን ይኸውን። ልዕሊ ኩሉ ከኣ ካብ  ኢድ
ኣእታውነት መንግስትን ኣስራሕትን  ናይ ገዛእ ርእሱ ነጻነት ዘለዎ ውዳቤታት ክኸውን ኣለዎ ማለት’ዩ።  ማለት
ብመሰረት ንኣስራሕን ሰራሕተኛን ዝምልከት ብመንፈስ ኣድማሳዊ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ህዝባዊ ሃገራዊ
ቅዋም ዝሰፈረ ዓንቀጻት፡ ማሕበር ሰራሕተኛታት ብናይ ገዛእ ርእሶም ቅዋም ዝምርሑ ክኾኑ ኣለዎም።
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ፍሉጥ’ዩ እዚ ከም’ዚ ዝበለ ሃናጺ ሓሳብ ንገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ክወሓጠሉ ከምዘይኽእል። ንህግደፍ ጥራሕ ዘይኮነ ንኹሎም
ዓመጽቲ ስርዓታት እዚ ከም’ዚ ዝበለ ሓቀኛ፡ ፍቱን፡ ቅቡል፡ ተንታንን ኣስተምህሮን ኣይወሓጠሎምን’ዩ።ብመንጽር ናይ
ስርዓት ህግደፍ ገባቲ ኣተሓሳስባ ሰራሕተኛታት  ሓደ ጠለብ ደሞዝ ጥራሕ ክህልዎም ኣይክእልን። እዚ ቅቡጽ ስርዓት
ንህዝቢ ከደናግረሉ ይፍትን ከም ዘሎ፡ “ምምሕያሽ መነባብሮ  ሰራሓተኛታት ጠለብ ወርሓዊ ደሞዝ ጥራሕ  ምምላስ’ዩ።
እዚ ከኣ ኣብ ኤርትራ ንህዝቢ ዝሓሊ መንግስቲ ስለዘሎ ብዙሕ ዘዛረብ ኣይኮነን” እናበለ’ዩ ዝልፍልፍ ዘሎ። እዚ ጉጅለ
ብባህሪኡ ናብ ሓቂ ቀሪቡ ኣይፈልጥን። ወትሩ ካብ ሓቂ ምስረሓቐን ኣብ ምድንጋር ምስተዋፈረን’ዩ። ልሳኑን ተግባሩን
በበይኑ ምዃኑ ዘረጋግጸልና ድማ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ሓቂ’ዩ።

ናይ መማህራን ስራሕን ጠለብን ካብ ሓካይም  መሃንድሳትን ስራሕን ጠለብን ናይ ግድን ይፈለ’ዩ። ናይ ዓደንቲ ሓጓዶ
ጠለባት ካብ ናይ ኣውቶ መካኒክ፡ ገፈፍቲ ዓሳ፡ ነዳቖ፡ ፎርማናት፡ ናይ ግድን ክፍለ’ዩ። ጠለባት ናይ’ቶም ኣብ ወደባት
ዝሰርሑ ሸቃሎ፡ ካብ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ወይ መዕረፊ ባቡራት ዝሰርሑ ሸቃሎ ዝተፈልየ’ዩ። ኩሎም እዚኦም
በብሞያኦምን ማሕበሮምን ተወዳዲቦም ብነጻነት ተዛትዮም ተኻቲዖም ብዘጽደቕዎ ሕግታት እናተመርሑ፡ ናይ ቀረባን
ርሑቕን መሰላቶም የረጋግጹ። እዚ ኣህጉራዊ ሕጊ ምዃኑ ምርዳእ’ውን ኣገዳሲ’ዩ።

ሃገራዊ ኮነ  ኣህጉራዊ ሕጊ ዘይዓጦ ጉጅለ ህግደፍ ግን  ከም’ዚ ዝበለ ርእሱ ዝኸኣለ ነጻ ማሕበር ሰራሕተኛታት ክህሉ
ኣይፈቅድን። ብትሪ ይቃወሞ። በቲ ልሙድ ከፋፋሊ ስልቱ ሰራሕተኛታት ከይተኣማመኑ ጌሩ፡ ስማዊ ማሕበር ኣጣይሱ
መሳርሒኡ ኮይኑ ተረሚሱ ክነብር ይገብሮ። እዚ ኣብ’ዛ ብመስዋእቲ ዝመጻት ሃገረ ኤርትራ ክውን ኮይኑ ምርኣይ ኣዝዩ
ዘሕፍር’ዩ። ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ፡ እዚ ስሱዕ መንግስታዊ ጉጅለ ነቶም ባዕሉ ዝሰነዖም ማሕበራት “ሃገራዊ ኢሉ
ኣጠሚቕዎም” “ ሃገራዊ ኮንፌደረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ” “ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ” ሃገራዊ ማሕበር
መንእሰያትን ተመሃሮን ኤርትራ” …ወዘተ። “ሃገራዊ” እዚ ኣተሓሳስባን ተግባርን’ዚ መስደመም’ዩ። እዚኦም ህዝባዊ
ማሕበራት ዘይኮኑ፡ ብወተሃደራዊ ዲስፕሊን ዝግዝኡ ወተሃደራዊ ጥርናፌታት’ዮም። ክለሰ-ሓሳባዊ ጥራሕ ዘይኮነ ግብራዊ
ተመክሮ ከምዘረጋግጾ፡ ህግደፍ ውደባ፣ ጥርናፌ፣ ማሕበር፣ትካል ክብል እንከሎ፡ ብግበር ኣይትግበር ቀጢን ትእዛዝ
ዝኸይድ ናይ ገዛእ ርእሱ ነጻ ህላወ ዘይብሉ ስማዊ ምትእኽኻብ ፈጢርካ ምግባት ማለቱ’ዩ። ካልእ ኣይኮነን። ብዛዕባ
መሰላትኩም ሕጂ ኣይትሕተቱ ይጽነሓልኩም። ንዓይ ስምዑኒ ተማእዘዙኒ።ኣብ ድሌተይ ረዓሙን ንበሩን’ዩ ዝብል ዘሎ።
ኣብ ሓደ ተጠርነፉ ክብል እንከሎ መሰልኩም ኣኽብሩ ማለቱ ኣይኮነን። ሕቶ ርእይቶ ዘይብሉ ሕድሕድኩም
እናተናኸስኩም ኣገልግሉኒ’ዩ ዝብል ዘሎ። ከም’ዚ ዝበለ ኣተሓሳስባ ሰላም ኣይህብን። ብተግባር ከኣ ኣይሃበን። ከም’ዚ ዝበለ
ናይ ባርያን ጊላን ዝምድና ኢንዱስትሪያዊ ሰላም ክፈጥር? ኣይሕሰብን።

ብዛዕባቲ ኮንፈደረሽን እናበለ ዘላግጸሉ ምስ እንምልከት ድማ፡ ኮንፈደራላዊ ክበሃል እንከሎ፡ ንኣብነት ኣብ ተመሳሳሊ
ፍርያት ዝሰርሑ ትካላት፡ ማለት ውጽኢት ሓጸነ መጺን ሰራሕቲ ጃላቡ ወይ ሻምብቆታት ፈሳሲ መታን ንክተሓጋገዙ
ኢሎም፡ ብነጻ ምርጫኦም ኣብ ሓደ ክጥርነፉ ምስ ዝመርጹ’ዩ።  ስለዚ  ኣፍረይትን ለኣኽትን ጡጥ፣  ውጽኢት ቆረበት፣
ዓሳ ፣ ኣፍረይቲ፡ ዓሸግቲ፡ ለኣኽቲ ዘይቲ ብልዒ .. ንዕኡ ዝመስልን ካልእን …ወዘተ ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራ ኮንፈደራላዊ
ህላወ ኣለዎም’ዶ የብሎምን ዘይኮነ፡ ከም ሰራሐተኛታት’ከ ኣለውዶ የለን ዝብል ሕቶ ክቕርብ ዘለዎ።

ህላወ ከም’ዚ ዝበለ ማሕበራት ተደላዪ ዝገብሮ ድማ፡ ብዛዕባ ዕዮን ፍርያት ዕዮን ጥራሕ ኣይኮነን። ብዛዕባ ጥብቅና መሰልን
ረብሓን ሰራሕተኛታት  ብቐንዱ ‘ምበር። ኣባላት ኮንፌደራላዊ ማሕበር ብጻዕቂ ስራሕ ከይህሰዩ፣ ንህይወቶም ሓደጋ ኣብ
ዘምጽእ ከሚካላዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ክሰርሑ ከይግደዱ፡ ካብ ግቡእ ወጻኢ ካብ ስራሕ ከይባረሩ፣ ብክብሪ መነባብሮ ከይሽገሩ
ንክጣበቕ ንኽከላኸለሎም’ዩ።  ነዚ ዘይገብር ማሕበር ድዮ ኮንፈደረሽን ግን ሃለወ ኣይሃለወ ንውጹዓት ርሂጸ በላዕ እንታዮም
ኣይኮነን።  ናይ ህግደፍ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮነ ኮንፈደረሽን ድማ ንሰራሐተኛታቱ ዝስሊ ዘሳቒ ንጃንዳዊ መሪሕነት
ህግደፍ ዘመጉስ ዘመላኽዕ ‘ምበር፡ ንኣድማሳዊ ስምምዕ ምኽባር መሰል ሰራሕተኛታት መሰረት ጌሩ ዝሰርሕ ኣይኮነን። እዚ
ናይ ጥርናፌ ኮንፈደረሽን ይትረፍ ብነጸነት ንመሰል ሰራሕተኛታቱ ክጣበቕ፡ ኣድማ ክገብር፡  መምህር፣ ሓኪም፣ መካኒክ፣
ዓዳናይ፣ መሃንድስ፣  ኩሉ ባዕሉ ኣብ ዝጠፍጠፎ ቁራዕ  ኣእትዩ፡ ኣሕሊፉ ንበላዒ ዝህብ፡  ነተራ ኩራን ክትዕን ዘይጻወር፡
ኣካል ኣምሳል ናይ’ቲ ሃገራዊ ድሕነት እናበለ ዝገልጾ ትካል ስለያ ኮይኑ መሰል ሰራሕተኛታት ዝግህስ ስማዊ ኮንፈደረሽን
ሰራሕተኛታት’ዩ። በቲ ዓለም ትዛረበሉ ዘሎ፡ ጉጅለ ህግደፍ ጉልበት ኤርትራውያን ኣብ ውልቀ ሕርሻን ኣባይትን ካብ
ምምዝማዙ ሓሊፉ፡ ምስ ናይ ደገ ኩባኒያታት ተሻሪኹ ደሞም ማጽዩ ዓጽሞም እናቖርጠመ እንከሎ ስኽፍ ዘይብሎ  ልሙስ
ስማዊ ኮንፈደረሽን’ዩ። ህይወት  ዘለዎ ክመስል ዓመት መጸ ኣብ መድረኽ ወጺኡ ክምድር፡ ምስ ናይ ኣፍሪቃን ዓለምን
ማሕበር ሰራሐተኛታትን ኮንፈደረሽናት ተራኺብና ተመክሮ ተለዋዊጥና ኢሉ ኣፍ ልቡ ነፊሑ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክምድር
እንከሎ ምስማዕ’ዩ።
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ሰራዊት ህግደፍ ምዃኑ ካብ’ዚ ንላዕሊ መረጋገጺ የለን

ብመትከል ናይ ሓንቲ ልኡላዊት  ሃገር ሰራዊት፡ ቅዋም ብዝእዝዞ መሰረት ይቐውም። ብመሰረት ቅዋም መሰሉ ኣረጋጊጹ፡
እታ ሃገር ንትምረሓሉ ሕገ-መንግስቲ፡  መሰልን ረብሓን ህዝቢ ክከላኸል ክሕሉ’ዩ ዝምስረት። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕጡቕ
ክፍልታት ግን፡ ከመይ ኣብ’ቲ መሳርዕ ኣትዩ፡  ደርባዊ ማሕበራዊ መሰረቱ፡ ውጹዕ ድዩ ወጻዒ ዝብል ፖለቲካዊ ገምጋምን
ቤተሰባውን ዕርክነታውን ምድንጋጽን ንጎኒ ገዲፍካ፡  ከም ትካል ዝቖመሉ ኣገባብ፡ ዝምረሓሉ ፖሊስን ዕለታዊ ተግባሩን
ርእይኻ፡ ናይ ህዝብን ወዲ ህዝብን ዘብሎ ፖለቲካዊ መግለጺ ኣይትረኽበሉን።

ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ብዘፍቅዶ ዝተጣየሰን ንዕኡ ማእከል ጌሩ ዝሰርሕን’ዩ ከይበሃል፡ ቅዋምን ቅዋማዊ ኣሰራርሓን  ኣብ
ኤርትራ ጨሪሱ የለን። እቲ ናፈቕቲ ህግደፍ ቅዋም 1997 ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ ኢሎም ዝነብሕሉ ዝነበሩ ህዝቢ
ብምልኣት ዘይተሳተፈሉ ጨፍላቒ ዓንቀጻት ዝሓቖፈ ቅዋም ድማ  ብቃል ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ “መይቱ”ዩ። ዋላ ቅዋም
ኣይሃሉ ህዝባዊ ኣረኣእያ ዘለዎ፡  ብተግባር ንመሰል ረብሓን ህዝቡ ዘኽብር ዝሕሉ’ዩ ከይበሃል፡ ኣይኮነን ወገን ህዝቢ ኮይኑ
ኣንጻር መራሕቱ ደው ክብል፡ ናይ ገዛእ ርእሱ መሰል’ውን ዘይኽበረ  ብቀስመን ንከምኡ ሰባት ብባርነት ዘገልግል፡ ኣብ
እቶ ዝተባህሎ ኲናት ኣትይ ከንቱ ሞት ዝመውት ዘሎ ሰራዊት’ዩ።

ናብ’ቲ ትካል ዘእትዎ ኣካላዊ ድዩ ኣእምሮኣዊ መዕቀኒታት ኣማሊኡ ኣብ ሰናይ ድሌቱ ዘይኮነ፡ ብሃንደበት ተገፊፉ ብረት
ይዓጥቕ፡ ገፊፉ ድማ ዘዕጥቕ ፖለቲካዊ ሩሕ ዘይብሉ ተነቀሳቓሲ ማሽን’ዩ። እቶም ሰብ ጽሩራ ዝበሃሉ መዓስን ብከመይን
ነቲ ኢና ዝብልዎ መዓርግ ረኺበሞ ኣይኮነን ህዝቢ ንሳቶም’ውን ኣይፈልጡን። ሓደ ጀኔራል መዓስን ብምንታይ
ምኽንያትን  ደስኪሉ መዝነቱ ተመንጢሉ፡ ተኣሲሩ ኣይኮነን ህዝቢ እቲ ጀነራል ንገዛእ ርእሱ ኣይፈልጥን። ሓደ ኣባል
ሰራዊት መበገሲ ደሞዙ፡ መዓርግ ዝረኽበሉ ኣገባብ፡ ናይ ጥሮታ ግዜ፡ ካልኦት ተወሰኽቲ ረብሓታት ከመይ ይረክብ፡
እንታይ እንተ ጌሩ መጠንቀቕታ፣  ገንዘባውን  ወተሃደራዊ መቕጻዕትን ይወሃቦ፡ እንታይ እንተ ጌሩ’ኸ ከቢድ ናይ
ምብራር፡ ማእሰርትን ሞትን ስጉምቲ ይውሰደሉ፡ ብዘይካቲ ላዕለዋይ ኣካል ዝበሃል ወሳኒ ጉጅለ ካልእ ዝፈልጥ የለን። እቲ
ሰራዊት ተዳሎ ይበሃል ናበይ ከይበለ ይዳሎ፡  ስለምንታይ ኢሉ ከሓተተ ምኽንያቱ ከይፈለጥ ካብ ኣሃዱ ሰባት ክርሸኑ ስቕ
ኢሉ ይዕዘብ። የጣቕዕ ድማ። ተበገስ ይበሃል ናበይ ኣይፈልጥን ይብገስ። ዝረኸብካዮ ሰብ ግፈፍ እምቢ እንተበለካ
ተኲስካ ቅተል ይበሃል ዓይኑ ከይሓሰይ ዝተኣዘዞ ይገብር። ንብረትን ጥሪትን ህዝቢ ዝመት ይበሃል ብዘይዝኾነ ስኽፍታን
ተቓውሞን ውሻጠ ኣትዩ  ንብረት ይራሲ ጥሪት ይዘምት፡ ኣባይቲ የዕኑ፡ እዚ ባህርን ዕለታዊ ተግባርን ናይ’ዚ ኣብ ኤርትራ
ዘሎ ዕጡቕ ክፍልታት’ዩ። ባዶ ሕሜታ ኣይኮነ፡ ፈጠራዊ ጠቐነ ኣይኮነን። እቲ ዝእዝዝ  መንግስታዊ ጉጅለ ኮነ፡ እቲ
ዝእዘዝ ሰራዊት ኣፎም መሊኦም ብኹርዓት ዝዛረብሉ ከም ንቡር ዝተወሰደ  ገበናዊ ተግባር’ዩ።

ብ3 ሚያዝያ 2016 ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዝተፈጸመ ዘሕዝን ጨቃን መቕተልቲ ዜጋታት ድማ መቀጸልታ
ደኣምበር መፈለምታ ኣይኮነን። ኣብ ቅድሚ ህዝብን ዲፕሎማሰኛታትን ዝተፈጸመ ብምዃኑ ግን፡ ንብዙሓት ኣግሪምሎም።
ጉጅለ ህግደፍ እንታይ ባህሪኡ፡ እቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ሰራዊት’ከ እንታይ ተግባሩ ዝያዳ ተቓሊዑ። እሞ ኣብ ኤርትራ
ዘሎ ዕጡቕ ክፍልታት ብኸመይ ዝተወደበ? ንናይ መን ረብሓ ዝከላኸል? ናይ መን ሰራዊት’ዩ? ሓይልታት ምክልኻል
ኤርትራ ክበሃል፡ ይምጥኖ’ዶ? ዘይናቱ ዘይተልእኾኡ ምሃብን ምሽላምን’ዶ ኣይኮነን?  እስከ ነብስ ወከፍና ምስ’ዚ ጉዳይ
ብዝተኣሳሰር ዘለና ርድኢት ንመርምሮ፡ ብጭቡጥ ኣብነታት ከኣ ነሰንዮ። ኣብ’ዚ 25 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዙሕ ኣዝዩ
ብዙሕ  ግፍዕታት ክፍጸም ተዓዝብና። እሞ እዚ ብገለ ወገናት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት  ግፍዒ
ካብ ምፍጻም ንብረት ካብ ምዝማት፡ ሰብ ካብ ምስዋርን ምርሻንን ወጻኢ፡ ትእዛዝ ላዕለዎት ነጺጉ ወገን ህዝቢ ኮይኑ፡
ንብረት ዘድሓናሉ፡ ሰባት ካብ ማእሰርትን ሞትን ነጻ ዘውጸኣሉ ሰዓት ዕለትን ቦታን ኣሎ ድዩ?  ብወገነይ ከምዚ ዓይነት
ኣወንታዊ ተግባር ክፍጽም ኣይረኣኹን ኣይሰማዕኩን። ስለዚ ከኣ ንዓይ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዘይኮነ ሰራዊት
ህግደፍ’ዩ።  ቃታሊ ህዝቢ’ዩ። ንህዝቢ ዘኽብር ዘይኮነ ንህዝቢ ዝንዕቕ፡ ካብ ህዝቢ ዝፈርሕ ዘይኮነ ንህዝቢ ዘፍርሕ ድልዱል
በትሪ መላኺ ጉጅለ’ዩ። ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ልምዓት ከም’ዚ ጌሩ፡ ኣብ ክስቶ ከይዱ ተዋጊኡ ልኡላውነት
ኣኽቢሩ ዝበሃል ንዓይ መሰረት ኣልቦ’ዩ። ሓቅነት ዘይብሉ ናይ ኣረኣእያ ተደናጋጽናት’ዩ።  ፋሽሽታዊ ተግባር 3 ሚያዝያ
2016  ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኤርትራ ኮይኑ’ዶ ፈጺምዎ ወይስ ሰራዊት ህግደፍ ምምዝዛን ኣገዳሲ’ዩ።



ወግዓዊ ልሳን ደ.ግ.ሓ.ኤ
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ብርግጽ ካብ’ዚ እቲ ዝበዝሐ ሰራዊት፡ ካብ ጭቁናት ክፍልታት ሕብረተ-ሰብና ፈትዩ ዘይኮነስ፡ ተገዲዱ ዝኣተዎ ብደርባዊ
ቦትኡ ኣካል ናይ ውጹዕ ህዝብና ኮይኑ፡ ረብሓኡ ኣብ ደሞክራስያዊ ለውጢ ደኣምበር፡ ጭቆና ክቕጽል ንጠቕሙ’ውን
ኣይኮነን።  ስለዝኾነ ከኣ ደርባዊ ንቕሓቱ ሓፍ ኢሉ፡ ንረብሓ ህዝብን ሃገር ጠጠው ኢሉ ናብ ዝቃለሰሉ መድረኽ ክሳብ
ዘይተሰጋገረ፡ ናይ ጭፍጨፋ መሳርሒ ሰራዊት ህግደፍ ደኣምበር ሰራዊት ምክልካል ሃገር’ዩ ኢልካ፡ ብዕላማ ይኹን
ብተግባር ክትዛረበሉ ዘኽእለካ ኣይኮነን።

ሰመረ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ

እቲ ናታስ ንሓማታ

ህዝቢ ይመርሕ ኣለኹ ዝብል መንግስቲ፡  ካብ ካልኦት ኣወንታዊ ተመክሮ እናወሰደ፡ ካብ ናቱ ጉድለታት ድማ እናተማህረ
ደኣ ንቕድሚት ክግስግስ ኣለዎ’ምበር፡  ንሱ ብዕላማ ዝሓዞ ብውጥን ድማ ዝሰርሓሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ መደነጋሪ ስልቲ፡
ካልኦት ይብልዎ ይገብርዎ እናበለ  ህዝቢ ኣኪቡ ብመራኸቢ ብዙሓን ክጉስጉስ’ሲ ሕፍረት’ዩ። ናይ ከኣልናዮ ምውርዛይን
ምውርጻጽን’ዩ።  መራሒ ህግደፍ ከም ዕቡድ ከልቢ ሓሓሊፉ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ተናኺሱ፡ ኣብ ኩሉ ድማ ከሲሩ
ማይ ዓሚኹ ተሪፉ። ነቲ ዘጋጠሞ ስዕረት፡ ውርደትን ክሳራን ናብ ካልኦት ከላግብ ንሕናስ ሓያላትን በላሕትን ኔርና
መጋጥምትና ግና ጎረባብትና ዘይኮኑስ ኣብ ርሑቕ ዝርከቡ ሓያላን መንግስታት’ዮም። እዛ ሃገር ንእሽቶ እዚ መንግስቲ ከኣ
ገና ዘይደልደል ውልዶ ስለዝኾነ፡ ተዋዲዮም ክብቱኑና ከንበርክኹና ሽርሕታት ይኣልሙልና ኣለው።  ብዝተወደበ መንገዲ
ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት የካይድሉና ኣለው  ዝብል መደረ ካብ ዘስመዓላ ዕለት ካድራቱ፡  ሰበስልጣናቱ፡ ረድዮኡ ተለቪዥኑ፣
ደረፍቱ፡ ተዋሳእቱ  ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት ዝብል ቃል ብሓኪም ከም ዝተኣዘዘ መድሓኒት ብዘይዕረፍቲ ክደጋግምዎ
ይውዕሉ ኣለው።

እቲ ዝገርም በቲ ሓደ መዳይ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራ ከም ማይን ጸባን ዝተወሃሃዱ፡ ንዝኾነ ግዳማዊ
ሽርሕታት ኣቐዲሞም ዝርድኡ፡ ከከም ኣመጻጽኣኡ ዝምክቱ፡ ዘንበርክኹ፡ ብቐሊል ዘይዕጸፍ ፖለቲካዊ ንቕሓት ዝደለቡ፡
ብመትከል ዝግዝኡ ዝብል ነጎድጓዳዊ ፕሮፖጋንዳዊ ነፍሕታት የካይዱ። በቲ ካልእ ተገልቢጦም ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት
ይከይደልና ኣሎ፡ መንእሰያት ግዳይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት ኮይኖም ይስደዱ ኣለዎ እናበሉ ንካልኦት ክኸሱ ይስምዑ። ስነ-
ኣእምሮኣዊ  ኲናት መን ኣብ ልዕሊ መን የካይድ ግን ምስክር ዘየድልዮ ንጹር’ዩ። ሎሚ ታሪኽ ኣብ ክንዲ ምስራሕ
ወግሐ ጸብሐ  ኣብ ናይ ትማሊ ታሪኽ፡ ተመክሮን ሓርበኝነት ክትሕባእ ምፍታን፣ ብኣፍካ ሰማእታትና  እናደጋገምካ፡
ብተግባር ብስሞም ምሽቃጥ፣  ሑሕ ጀሃድ መጽኡኻ፣ ሑሕ ወያነ መጸእካ፣ ሑሕ  ኣሜሪካ ዘረይትካ፣ ሑሕ ልኡኻት
ወያነ በተንኹ፣ ልኡላውነት ተጎብጠ፡ ስውኣትካ ዝውደቕሉ ዕላማ ኣብ ሓደጋ ወደቐ ዝብል ጎስጓስ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት
ዶ ኣይኮነን?  ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ብበዓላት ኣላጊብካ  ግዜ ዝሓለፎ ፊልምታት እና ደጋገምካ፡ ብኣጉል ጃህራን
ፈኸራን ዓጂብካ ምስሊ ሽሾ ወተሃደራት፡ ታንክታትን ካልኦት ተተኮስትን ምቅላሕ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት’ዶ ኣይኮነን? ኣብ
ዙርያ ዓለም ዝተፈጸመ ሰብ ዝሰርሖ ኮነ ባህሪያዊ ሓደጋታት ኣሪኻ፡ ከም ኣገዳሲ ዜና ሰላም፡ ደሞክራስን ልምዓትን ምቅላሕ
ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት ዶ ኣይኮነን? ኣብ ህዝቢ ዝፍኖ ዋና ዘይብሉ በላ ቤሎ ብተለምዶ  0፫ በዓል ቤቱ መን ድዩ? ከም
መንግስቲ ህግደፍ ደኸ ኣይኮነን? እሞ ካብ’ዚ ንላዕሊ ስነ-ኣእምሮኣዊ ወራር ምፍናው ኣሎ ድዩ? የለን።

ነቲ ባዕሉ ብመደብ ዝሰርሓሉ ንለዋሃት ዘደናግረሉ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት፡ ኣብ ኩሉ ምስተሳዕረ ተነጺሉ ኣብ ጥራሕ
ጎልጎል ምስ ተረፈ፡ መንእሰይ ንፖሊሲ ተኲስካ ቅተል ሰጊሩ ነፊጹ ምስተሰደ ምስተበተነ፡ እቲ ከም ሓደ ድልዱል ሓላዊ
ዕርዲ  ቆጺሩ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እናበለ ብመብጸዓ ቃላት ዝጥብሮ፡ ብግፋ ዝተኣከበ ሰራዊት ገዲፍዎ ምስከደን
ወተሃደራዊ መሳርዑ ምስ ነሃለን፤  ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት እንታይ ማለት’ዩ? ካበይ ይብገስ? መን’ዩ ከምኡ ዝገብር?
ስለምንታይ ኣብ ልዕሊና ስነ-ኣእምሮኣዊ ወፈራ ይካየድ? ከመይ’ከ ክንምክቶ ኣለና?  እንታይ ሃሰያ’ኸ ኣብ ጺሐሙልና
….. ወዘተ ዝብሉ ነጥብታት እናልዓሉ ክፈላሰፉ ክሰምዕ እንከለኹ ኣደይ ከምዚ ዓይነት ግልቡጥ ሓሳብ ከጋጥማ እንከሎ
ትደጋግሞ ቃል ተዘኪሩኒ። “ወይ ዘይምሕፋር እቲ ናታስ ንሓማታ” ዝብል።

ንዓይ ከም ዝርደኣኒ መራሕቲ ህግደፍ ሕጂ ዝበሉ እንተበሉ ዝገበሩ እንተገበሩ ኣብ ልቢ ህዝቢ ክኣትው ኣይክእሉን’ዮም።
ስለምንታይ’ሲ ኩነታቶም ዘይጽቡቕ ምዃኑ እናፈለጠ’ውን ነዊሕ ተጸሚሙ  ሰማዒ ስለ ዝሰኣነ ልቡ ቅሒሩ’ዩ።  ተቓሊሱ
ክስዕሮም፡ ከከም ዝፈጸምዎ ገበናት ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቡ ክፋረዶም ደኣምበር፡ ስርዓት ወያነ’ዶ ምምሕዳር
ዋሽንግቶን’ዶ፡ ከደዓት’ዶ፡ መንዶ መንዶ ዝበሃል ክሲ ሰማዒ ዘለዎ ኣይመስለንን። ብርግጽ  ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሰፊሕ
ዝተወደበ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት እናካየደ ስለ ዝመጸ፡  ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ንወራርይ ባህሪኡን ተግባሩን ተደናገጽቲ
ረኺብሉ ኔሩ’ዩ። ገለ’ውን ክሳብ ሎሚ ካብ ድቃሶም ዘይተበራበሩ፡ ወይ ፈሊጦም ዘጽቀጡ፡ እቶም ተቓውምቲ’ኮ
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ኣስላም’ዮም፣ ልኡላውነት ብስርዓት ወያነ ተታሒዙ ክሳብ ዝሃለወ ዝጠፍአ ይጥፋእ ሰላም ኣይንደሊ ልምዓት ኣይንደሊ፣
ነቲ ብሕጊ ዝተረጋገጸ ንዘይምቕባል፡ ቀዳማይ ወራር ወያነ፣ ካልኣይ ወራር ወያነ፣ ሳልሳይ ወራር ወያነ እናበሉ ከም
ደጋሚት ዑፍ ሓንሳብ ዝሰምዕዎ ጥራሕ ዝደጋግሙ ጥቑዓት ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናቱ ኣፍርዩ’ዩ።

ብፍላይ እቲ ፖለቲካዊ መሰረት ዘይጸንሖ ናቱ ድምጺ ጥራሕ እናሰምዐ ዝዓበየ መንእሰይ በቲ ህግደፍ ዘካየዶ ስነ-
ኣእምሮኣዊ ኲናት ኣይተጎድአን ክበሃል ኣይከኣልን። ኣዝዩ ተሃስዩ’ዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ካልእ ዘይኮነ ኣብ’ቲ ናተይ ዝብሎ
ህዝቢ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት ዘካይድ ህግደፍ ‘ምበር ካልእ ናይ ደገ ሓይሊ ኣይኮነን። ሃገር ናብ ምድራዊት ሲኦል ቀይሩ፡
ድኻ ብሓይሊ ሰብ፣ ድኻ ብእንስሳ ዘቤት፣ ድኻ ብኣግራብ፣ ድኻ ብዘራእቲ፣ ንጽልቲ ኣብ ዝምድናታት ወጻኢ ጌርዋ
ክንሱ፡ ብስቡቕ ንኸይድ ስለዘለና ቀኒኦሙልና ክበታትኑና፡ ምስተዳኸምና መታን ክጎብጡና ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት
የካይድሉና ኣለው፡ ነዚ ንምምካት ንቕሓትና ከነበርኽ ኣለና እናበለ፡  እታ ኩዕሶ ናብ ካልእ ክድርብያ ፈተነ ይገብር ኣሎ።
በዚ ነፍሒታት’ዚ ዝደናገር ዜጋ ምርካብ ግን ዘብቀዐ ይመስለኒ። ባዕሉ ንባዕሉ፡ መንግስትና ዝኾነ ኣበር የብሉን። ሰላማዊ፡
ሕጋዊ፡ ሓላዪ ህዝቡ’ዩ። ንኹሉ ተጻብኦታትን ስነ-ኣምሮኣዊ ኲናትን ብጽንዓት ሰጊሩ ድማ ኣብ ዘተኣማምን ባይታ ረጊጹ
ብጎደና ዕቤት ይምርሽ ኣሎ እንተበለ ዝደናገሩ ክረክብ ዘይኮነ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጭንቀት ዝወለዶ ነብሰ ምትላል’ዩ።

መዓዛ ብስራት ካብ መዓስከር ስደተኛታት ኢትዮጵያ

ተኽተልቲ ህግደፍ’ሲ መዓስ ኮን እዮም ካብ ሕማቕ ተግባራት መራሕቶም ዝማሃሩ።

ትብጻሕ ናብ ኣዳለውቲ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ፡ ከመይ ኣለኹም? ሰላምኩምን ዓወትኩምን እምነ። ኣሕዋት ካብ
ውለድና ዝወረስናዮ መርገም ድዩ፡ ወይስ ሕጂ ክፋእና በዚሑ፡ ወረ ድኽነት፣ ስደት፣ ሓደጋታት ባሕርን ነጋዶ ሰብን፡
ማእሰርትን ሞትን ዘይፍለየና ህዝቢ ንኸውን ኣለና። ወረ ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ፍትሒ፣ ልምዓት ካብ ሕምብርቲ ኤርትራ
ምስማዕ ነውሪ መሲሉ። ዝሓለፈ ከይኣክል ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2016 ጥራሕ ክልተ ዓበይቲ ዘሕዝኑ ተረኽቦታት
ተመዝጊቦም። እቲ ሓደ ኣብ ከተማና ኣስመራ ብወተሃደራት ተጨፍጪፎም ህይወቶም ዝሰኣኑ መሳኪን ደቅናን
ኣሕዋትናን። እቲ ካልኣይ ከኣ፡ ካብ ገማግም ባሕሪ ግብጺ ናብ ምድሪ ኤውሮጳ ክሰግሩ ክብሉ ኣስታት 500 ዝኣኽሉ
ኤርትራውያን ዝርከብዎም ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ምጥሓሎም።

እዚ ዜና’ዚ ኣይኮነን ባህሪያዊ ዝምድናን ዜግነታዊ ፖለቲካዊ ቅርበትን ተሓዊስዎ፡ ብሰብኣውነት ጥራሕ ኣዝዩ ዘሰንብድ
ፍጻሜ’ዩ። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ’ዩ ኣብ በልጂም ኣብ ኣኼባ ዝነበሩ መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ነዚ ዘሕዝን ዜና ምስ
ሰምዑ፡ ሎሚ’ውን ኣብ ባሕሪ ክንድዚ ህይወት ጠፊኡ ዘሕዝን ጥራሕ ዘይኮነ ዘሕፍር’ዩ ክብሉ ዝገለዎ።  ቅቡጽ ስርዓት
ህግደፍ በዚ ይሕጎስ ደኣምበር ዝኾነ ሓዘኔታ ከምዘይስመዖ ካብ ተመክሮና ኣረጋጊጽና ኢና። ከም’ቲ ዝተለምደ ኣብ እከለ
ዝተባህለት ሃገር ብዝተፈጸመ ነብሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ክንድ’ዚ ሰባት ሞይቶም ክንዲ’ዚ ቆሲሎም። ቁጽሪ ምውታት
ክውስኽ ዘሎ ተኽእሎ ልዕሉ ምዃኑ ተገሊጹ። እከለ ዝተባህለት ሃገር ብባርዕ ሓዊ ተለብሊባ፣ ኣብ እከለ ዝተባለት ሃገር
ብዝተፈጥረ እሳተ-ጎመራ ወይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ህዝቢ ሃሊቑ፣ ህዝቢ ሃገረ እከለ ኣንጻር መንግስቱ ብዘበገሶ ተቓውሞ
ሃገር ተናዊጻ ብዘይዕረፍቲ ዝጽብጽባ ማዕከናት ዜናኡ ብዛዕባ’ዚ ብጭቕ ኣይበላን።  ደገፍቱ  ናቱ መርገጽ ወሲዶም፡ ኣብ
ኣስመራ ንዝተወስደ ፋሽሽታዊ ስጉምቲ ከይኮነኑ ስቕ ምባሎም፡ ኣብ ባሕሪ ብዝተቐዝፉ ዘይምሕዛኖም ግን ዘተዓዛዝብ’ዩ።
እዚ ብጌጋ ዝግለጽ ኣይኮነን። ብግዜ ኣይረኸብኩን ዝምኽነየሉ’ውን ኣይኮነን። ካብ’ዚ ንላዕሊ እንታይ ትምህርቲ ክረኽቡ
ይጽበዩ ኣለው ኣይርደኣንን ኣሎ።

ብፍላይ እቶም ኣብ ዝሰልጠነ ዓለም ዝነብሩ ኤርትራውያን መንግስቶም ኣብ ልዕሊ ኣሕዋቶም ከም’ዚ ዝበለ ጨካን ስጉምቲ
ክወስድ እንከሎ፡ ዓገብ ፈጸምቲ ኣብ ሕጊ ክቐርቡ ብዱላት ከኣ ክከሓሱ ኣለዎም ዝብል መርገጽ ኣብ ክንዲ ዝወስዱ፡
ርእዮም ከምዘይራኣዩ፡ ሰሚዖም ከምዘይሰምዑ ስቕታ ምምራጾም በቲ ተግባር ከም ዝተሓጎሱ’ዩ ዘመልክት። እዚ ንዓይ
ዝህበኒ መልእኽቲ ፖለቲካዊ ጽላለ’ዩ። ብፖለቲካ ጥራሕ ዘይኮነ ብሰብኣውነት ዘይምግዳስ፡ ኣብ ሓደ ሰብን ሓደ ውድብን
ፍጹም እምነት ምሕዳር ዝወለዶ ኮይኑ ይረኣየኒ። እዚ ከኣ መጀመርያ ነብስኻ ምጉዳእ’ዩ። ብካልኣይ ከኣ ካብ መስመር
ሰብኣውነት ምውጻእ’ዩ። ሳልሳይ ድማ ናይ ታሪኽ፡ ሕግን ሕልናን ተሓታቲ ምዃን’ዩ። እዚ ሕጂ እንተዘይተረደኦም እቲ
መንግስቶም ፈጢርዎ ዘሎ ጸልማት ብቃልሲ ምስተሰግረ ከነረደኦም ኢና።

ለተብረሃን ገዛኢ ካብ ኬኒያ።
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ፖለቲካዊ ግንባራት ሎሚስ መለሳ ቆሎ ጥጥቖ ኮይኑ

ኩሎም መራሕቲ ውድባት፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ይብሉ። እቲ ህዝቢ ንምድሓን ዝውሰድ ስጉምቲ ግዜ ከምዘይህብ’ውን
ይምህሩ። ዓቕሚታት ብምልፋን ደኣምበር ብተነጻል ዝዕወት ቃልሲ ከምዘየለ ኣብ መድረኽ ወጺኦም ይምድሩ። ምሉእ
ሓድነት ንምግባር ብዕላማ ድዩ ብባህሪ እንተሰይሰለጠ፡ ሰፊሕ ልፍንታዊ ግንባር መስሪትካ ኣንጻር ፍጹም መላኺ  ስርዓት
ኢሳያስ ሓቢርካ ምቅላስን ርኡይ ለውጢ ምምጻእ ከም ዝከኣልን የስተምህሩ። ካብ ሓሳብ ናብ  ተግባር ክትርጉምዎ
እንተተጸበኻ ግን፡  ወይከ ተግባር ዘይብሉ ሓሳብ ይኸውን። ቃል ዘየተግብር እንታይ ተረኽበ ኢልካ ምስተሓትት እከለን
እከለን ኣይተሰማምዑን፡ ስለዚ እከለ፡ እከለ ኣብ ዘለዎ ኣይሰርሕን ኣይኣቱን ኢሉ ይብሉኻ። ዋእ ናይ ወልቀ ሰብ ጠባያት
እንታይ ገደሶ፡ በቲ ዝተሰማማዓሉ ንኡስ መትከላት ዘይግዛእ? ኦ! ኣበይ ኣለኻ ስኻ  እከለን እከለ ድሮ  ካልእ ናቶም
ግንባር መስሪቶም ናትና’ዩ ደሞክራስያዊ ይብሉ ኣለው ዝብል ወረ ትሰምዕ።

እቶም ከምኡ ዝብሉን ዝገብሩን’ከ መነ መን’ዮም? መደብ-ዕዮኦም ተመሳሳሊ ድዩ? ብባህሪኸ ይቃደው ድዮም? ኣብ
መልክዕ ውደባኸ? ኣብ ልዕሊ  ስርዓት ህግደፍ ዘለዎም ፖለቲካዊ ሚዛን’ከ? ዝብሉ ሕቶታት ምስ እተቕርብ ትረኽቦ
መልሲ ዝተነጸረ ዘይኮነስ ብእንዶስ እንዶስ ዝተሸፈነ ጥውይዋይ ይኸውን። እሞ ከምኡ እንተኾይኑ ደኣ፡ ምስ ኤርትራዊ
ደሞክራስያዊ ኪዳንን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ኮይንካ ምቕጻልን ምቅላስን’ዶ ኣይምሓሸን? ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን
ዝምረሓሉ ፖለቲካዊ ቻርተር ስልታዊ ደኣምበር ስትራተጂካዊ ኣይኮነን። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ
ዝምረሓሉ ፖለቲካዊ  ቻርተር’ውን ተመሳሳሊ።  ሓድሽ ዝማዕበለ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ግንባር እንተዝግበር እሰየ
ምተባህለ። ካብ’ቲ  ዝተሓተ ልፍንታዊ ምሕዝነት፡ ወጺእካ ዝተሓተ ልፍንታዊ ግንባር ምግባር ደኣ እንታይ መለሳ ኣለዎ።
እዚ ጽለኣት ናይ ሰባት እንተዘይኮይኑ  ፍሉይነት ናይ መርገጽ ኣየመልክትን። ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ግንባር ኤርትራዊ
ደሞክራስያዊ ኪዳን ኮነ፡ ብኩለንተንኡ ምስሊ ኤርትራ ከም ዘንጸባርቕ ኮይኑ ዝተጣየሰ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ
ንደሞክራስያዊ ለውጢ ናይ ውሱናት ዘይኮኑ ናይ ኩሉን ንኹሉ ኣንጻር ምልኪ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለሱ
ወገናት’ዮም። ምስ ኩሉ ሕጽረታቱ ነቲ ቐዲሙ ዝተመሰረተ ግንባራት ንቕድሚት ምድፋእ ደኣምበር፡ ናይ ዕላማን ባህርን
ፍልልይ ዘይብሉ፡ ዝተሓተ ልፍንታዊ ግንባር ገዲፍካ ካልእ ዝተሓተ ልፍንታዊ ግንባር መስሪትና ኣለና ምባልሲ ጽቡቕ
ኮይኑ ኣይተራእየንን።  ኣበይ’ዩ እቲ መሰረታዊ ፍልልይ ኣይተረደኣንን። ከምኡ ስለዝኾነኒ ድማ’የ ፖለቲካዊ ምሕዝነታዊ
ግንባራት ሎሚስ መለሳ ቆሎ ጥጥቖ ኮይኑ ዘበለኒ። እሞ ኣሕዋት በጃኹም ብስምምዓትኩም ተገዝኡ። ህዝቢ ካብ ቆሎ ናብ
እንጀራ ደኣምበር ናይ ጥጥቖ ለውጢ ይጽበ ከምዘየለ ተረድኡ። ህዝቢ ድማ ኣብ ክንዲ ስቕን ሕሜታን ኣወንታዊ
ተጽዕኖኡ ከዕርፍ ይግባእ እብል።

መሓመድ ብርሃን ኣሕመድ ካብ ሱዳን



ወግዓዊ ልሳን ደ.ግ.ሓ.ኤ
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