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1. መEተዊ
ኣብ ፖሊቲካዊ ዓለም ብግህዶ ኣብ መድረኽ ወጺEካ ወይ ብድሕሪ መጋረጃ ተኸዊልካ ሕልምኻ ከተተግብር
ላEልን ታሕትን ምባል ንቡር Iዩ። ፖሊቲካዊ Eዳጋ ግን ናቱ ሕግታት ኣለዎ። ስለዚ ንኸም ቃሕታኻ ጒEዞ
ሕራይ ዝብል ኣይኰነን። ደምበ ተቓውሞ ሎሚ ኣብ ሓድሽ መድረኽ ኣትዩ ቅርዓት (ሜዳ) ናይ ኣገባብ
ቃልሲ ብተደባለቕ ዘይኮነስ በብEምንቶU መንገዱ ዝሕዘሉ ደበና የንጸላልዎ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ደምበ
ተቓውሞ ስሙር ግንባር ዲዩ ዘይሰርሕ ኰይኑ ዋላስ ውድባት Iየን ንስሙር ግንባር ምብቃE ስIነንO
ዝገሃደሉ Eንሆ ይቀላቐል።
ብዝተፈላለየ ረቛሒታት ብጸገምካ ይኹን ብበለጽ ኣብዘይትኣምነሉ መርገጽ ተጸጊEካ ንህዝባዊ ቃልሲ
ክትርምስ ሸንኰለል ምባል Eንዳበለየ ይኸይድ ኣሎ። ወዮ ፖሊቲካዊ Eዳጋ ሓቁ ድኣ ክትብል ትጅምር
ኣላ። ምስ ኩሉ ሕልኽልኻቱ ካብ ጋም-ማን ወጺEና ብውሕዱ ንቕድሚት ነማEዱ ኣለና።
ንግዝኣተ ሕጊ፡ ንኣግEዞ ህዝቢ፡ ንናይ መሰል ሕቶ፡ ንነጻ ቤት ፍርዲ ወዘተ… ንትካላት ዲሞክራሲ ብሓፈሻ፡
ካብ ዲሞክራሲያ ወጻI ዝመዝን “ፍልስፍናታት” ዳግመ Eንክሊል ይፈታትን ኣሎ። ነዊሕ ከይከድና 2012
ዓመተ ምህረት ንመኣዝን ናይ ቃልሲ ከተብርሆ Iያ። Eቲ ኩሉ ግዜ ዝዝመረሉ ኣጋባብ ቃልሲ ብEምንቶ
ደረጃ ክንጸር Iዩ። ሓይልታት መሰረታዊ ፍታሕን ሓይልታት “ጽገናን” ነናቶም ኣወዳድባ ክምስርቱ
መድረኽ ስለዝገደደ ፍሕትሕት ክብሉ ከለዉ ክንምስክር Iና። ድሮኳ ዝተፈላለየ ፍትሊ ክንርI ጀሚርና።
ኣብዚ Eዋን’ዚ ክኣ Iያ ስሙር ግንባር በብዝተነጸረ EላምOም ዝሰርሑላ መሓውራት ምስ ረኸበት
መባEታዊት መስርሕ ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ምEባለ Eትኸውን። ሽEU ክኣ Iዩ ጸምበለል ክብል
ዝጸንሐ ተቓላሳይ ህዝቢ ናይ Eዳጋ ምርጫ ዝህልዎ። መድረኽ ተጸባይነት ብመድረኽ ዝሐረኻ ምረጽ
ክትትካE ዋዜማ (ድሮ) ኰይኑ ኣሎ።
2. ውድባት ክስገራ ድየን ክወሓጣ?
Eዚ ፍልስፍና’ዚ ብEድሚU ኣረጊት ክንሱ፡ ጭሕሙ ለጻጽዩ ኣብዚ መድረኽ’ዚ መንEሰይ ክኸውን ዝፈታትን
ዘሎ ይመስል። ብርEይቶና ውድባት ተቓውሞ ክትሰግረን ወይ ኣብ ዝዀነ ይኹን መደባት ክትውሕጠን
ይኹን ክትውግነን ከቢድን ግጉይን Iዩ። ብባህርያቱ ክኣ ምልካዊ ባህሪ ዝጸለዎ ፍሕትሕት Iዩ። ኣብ
ደምበ ተቓውሞ ብፍላይ ክኣ ኣብ ምሕዝነተ-ኪዳን ኣብ ኣመዛዝና ሕጹያት ተሳተፍቲ ኣባላት Eዚ ክበሃል
ዘይክኣል ጒድለታት ተፈጺሙ Iዩ። ኩሉ ሕጽረታት ምሕዝነተ-ኪዳን ግን ብሕነ ምፍዳይ ክትምልሶ
ምፍታን ፍታሕ ኣይኰነን።
ኣብ ኪዳን “ንዓይ ነንጭዋስ ኣብ ለቖታ” ዝብሉ ሓይልታት ከምዘለዉ ምፍላጥ የድሊ። Eዚኣቶም ክኣ Iዮም
ነቲ Eልመናዊ ስሙር ግንባር Eግሪ ዘትክልዎን ናብ ተካEቲ ዘሰጋግርዎን። ኩሎም ምኽኒታት፡ ሃይማኖት፡
ወገን፡ ዓሌት፡ ብሄር፡ ወዘተ…ጒጅላዊ ይኹን ውልቃዊ ጽምኣታት ዲሞክራስያዊ መሰላት Eኳ Eንተዀኑ፡
ብሽም ዲሞክራሲ ቃልሲ ክጒትቱ ግን ኤርትራዊ ባይታ ስለዘይብሎም ጽባሕ ንጒሆ ከይደንጐዩ ታሪኽ
ክዀኑ Iዮም። ምኽንያቱ ኣብ ክሊ ሃገራዊ መቕዘፍቲ ጸረ ምልካዊ ስርዓት ኣብ Eንቃለሰሉ መድረኽ
ቦትOም ብሕታዊ Eምበር ሓባራዊ ኣይኰነን። ኣሰላልፋ ሓይልታት ናይዚ መድረኽ’ዚ ነዚ ዝተጠቕሰ

ምኽኒታት ዘለለየ ስለዝዀውን ውድባት ተቓውሞ ኤርትራ ኣይስገራን Iየን። Eቲ ፖሊቲካዊ Eዳጋ ግን
ብመንጽር Eንታይነተን ክቕየር’ዩ።
ሎሚ ሰውራዊ ሃዋህው ናይ ምሉE ዓለም ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ክኣ ናይ ከባቢና ይሕቘን ስለዘሎ፡ ኣተሃላልዋ
ሓይልታት ተቓውሞ ብግዝያዊ ኣነባባር ዘይኰነስ ብመሰረተ-ሓሳብ ናይ ቃልሲ ናብ ተግባር ንምስግጋር
ተወሳኺ መነሃርያ ናይ ቃልሲ ክናደ Iዩ። ኲነታት ከፍቅድ ፊሕታ ይህብ ስለዘሎ ክኣ ታሪኻዊ ተኽEሎ
ክድገም ዘይክEለሉ ምኽንያት የለን። Eቲ ቅድም ዝጀመረ መዲድ ክውቀር ጥራይ Iዩ ዘለዎ። ስለዚ ወዲ
“ድሙ ናብ ቀደሙ” ወዲ ሰውራ ድማ ናብ Eማሙ ክምርሽ’ዩ።
Eሞኸ ድኣ ወድባት ይንጸራ’ምበር
ይስገራዶ? ኣብ ድሮ ነጻነት ውድባትና ነሕቅቕ ዝብል ሓሳብ ሒዝካ ዘብ-ዘብ ክበሃል ከሎ፡ ኒዮው በል ነብሰሕቀት፡ መክት ጸላEትኻ ከትክት Iልና ደው ዝበልናሉ ግዜ’ኮ ኣይርስዓናን’ዩ። ረቲEናስ፡ ደርሶ-መልስ
(Eቱው-ወጽE) ክኣ ርIናዮ።
ሕጂ’ውን ከልብን ድሙን’ኮ ክEረቑ ይኽEሉ Iዮም፡ ምትEኽኻብ ዘብ-ዘብ ድማ ክድገም ዘይክEለሉ
ምኽንያት የለን። ውድባት መንነተን ይንጸር’ምበር ህልውንAን ኣይቅበርን Iዩ። ንግዚU ነቐፌታዊ ደገፍ
ይግብAን፡ ምስ ኣነጸራ ድማ ሓቢርካየን መምካት ዘይተርፍ Iዩ። መገሻና Iዩ በበይኑ’ምበር ዘብ-ዘብሲ ኣብ
ኩላትና ክህሉ ርሑቝ ኣይኰነን። ዓውዲ ናይ ዓወት ክጽቀጥ Eንተድኣ ኰይኑ ግን፡ ኣወዳድባ ውድባት
ይቕየር’ምበር ህልውንAን ክገሃስ የብሉን።
3. ሓዲገዮ Aለኹ
ተብዓት ኒሕተኛታት “ምስ ህዝብኻ ምዓት ዳርጋ ግዓት” Eንዳበሉ የመሓይሽዎ Eንዳዀኑ’ምበር ቃልሲ
መሪር Iዩ። ብፍላይ ጸረ-ምልካዊ ስርዓት ዝካየድ ቃልሲ ካብ ሕቶ ሃገራዊ ነጻነት ንምቅላስ ዝመረረ Iዩ።
ምኽንያቱ ድማ፡ ሃገራዊ ነጻነት፡ ጸቢብ ሃገራዊ ስምIት ዝወልዶ ከምዚ
ናትና ኣብ ክቱር ህርፋንን
ሃንቀውታን ዘተነድቀ ኳና መካኒካዊ ሓድነት (ዘይመሰረታዊ፡ ግዚያዊ፡ ተበላሊ) ንገርሀኛ ህዝቢ ዘይተጸበዮ
ሃንደበታዊ ሓደጋ በታኒ ስርዓት ስለዘረክቦ Iዩ፡፡
Eታ ግዜ “ከዳE Iያ ዘመንየ ዝኣመንኩዋ ድሙስ ተምጽኣለይ ተመንየ” ኰይና ክትርከብ ከላ ድማ፡ ብፍላይ
ንተራ ህዝቢ ብሓቂ ኣዚያ መራርን ዝተሓላለኸትን ትዀኖ። በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ ተስፋ ዝቘርጹ፡ ብዙሓት
ዝበልU በሊOም፡ ዘጥፍU ኣጥፊOም፡ ረብሪቦም መሪር Eዳ ነቲ ጭቁን ገዲፎምሉ ብዝተፈላለየ ብልሓት
ከምታ ብዓልቲ Eቁብ ሓዲገዮ ኣለኹ ዝብሉ መሊOም የጋጥሙ። ተጻወትቲ ከEልሉና ከለዉስ፡ ኣንስቲ Eቁብ
ይኣትዋ’ሞ፡ ብድሕሪU ንሓንቲኤን በጺሑዋስ፡ ኣብቲ ካልኣይ ዙር ቆልዓ ልIኻ፡ ወዮ Eቁብሲ ሓዲገዮ’ለኹ፡
Eተን ዘይበጽሐን ክኣ ከማይ የማስለን Iላ ይብልዋ። ስለዚ Eዚ መድረኽ’ዚ መሪር ጥራይ ዘይኰነስ
መዘንግI’ውን Iዩ’ሞ መቕንዓት ኣጸቢቖም ሓዲገዮ ኣለኹ ዝብሉ’ውን ስለዝህልዉስ ንጠንቀቕ ከይበልካ
ዝሕለፍ ኣይኰነን።
4. ግደ ግዳማዊ ሓይልታት
ሃገርና ካብ ግሎባላዊ ፖሊቲካን ቍጠባን ተፈልያ ክትዓኲዂን ክትምEብልን ከምዘይትኽEል ካብ ስርዓት
ህግፍ ንላEሊ መረዳEታ የለን። ማEረ-ማEሪU ቃልስና ካብ ጸቕጢ ግሎባላዊ ረቛሒታት ነጻ ክኸውን
ከምዘይክEል ግድን ክንርድO ዘለና ጒዳይ Eዩ። ልEሊ Eልመናዊ ሓድነት ተቓወምቲ ዝዝምቢ ንሃገራዊ
ርግኣት ኣብ ጸምበለል ዘEቱ ግዳማዊ ጸቕጢ ግን፡ ዘይተማEከለ ናይ ስልጣን ሻማ-ሻማ ስለዝፈጥር፡ ሕጂ Eዚ
መድረኽ’ዚ መድረኽ ምስግጋር ኰይኑ፡ ውድባት ብግሉጽነት ብሓባር ዝሕተታሉ ኣወዳድባ ከርEያ ይጥለባ።
“ህዉኽ ዝብEስ ቀርኒ ይነክስ” ከምዝበሃል ግዳማዊ ጸቕጢ ብጥንኩር ናይ ተቓውሞ ቃልሲ ክኽሰብ Eምበር
ንስንፍናን ድኽመትን መተካEታ ኣይኰነን። ሓያል ተቓውሞ ምፍጣር ኣብ ዝከኣለሉ Eዋን ኣድህቦ ግዳማዊ
ሓይልታት ኣብ ዝምድና ናይቲ ቀጻሊ ፖሊቲካዊ ሂወት ስለዝቀዳደም፡ ነቲ ካብU ዝርከብ ረብሓታት
ክትከስቦ ተዳሊኻ ምጽናሕ ዘድልዮ መድረኽ ምስግጋር Eዋኑ ንሓያሎይ ግዜ ዝዘንጋEናዮ’ኳ Eንተዀነ፡ ሕጂ
ንግዳማዊ ህቦብላ ክንEድሎ ኣይግበኣናን። ተጸባይነት ብተግባራዊ ንጹር ኣወዳድባ ክትስዓር ኣለዋ። ዋና
ብቕድሚት፡ ኩሉ ዝምEረር ግዳማዊ ረብሓታት ክኣ ብድሕሪት EንተዘይተሰሪU፡ ልUላውነት ሃገር ብደረጃ
ህዝቢ ክምዘን ከሎ ተመላኺ ይኸውን።

ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም፡ ውድብ ሓድነት ኤውሮጳ፡ ወድብ
ሃገራት ዓረብ ወዘተ… ዝተፈላለየ ዓይነትን ዓቐንን ዘለወን ስሙር ግንባራት Eየን። ናብ ሓያልነት ዝሰጋገር
ብዓለም ለኻዊ ውደባታት ቆላሕታ ዝግበረሉ ንጹርን ውሕሉልን ኣወዳድባ ምስ ዝፍጠር፡ ኣጀኹም ብሃልቲ
ከም ዝዀና፡ ኣብ ታሪኽ ዘሎን ናይዚ Eዋን’ዚ ህያው AሰራርሕAንን Iዩ። ሃገራዊ ነጻነትና’ውን Eኮ ምዓስን
ከመይን Iሉ ከም Eተኣምነሉ ናይ ለንቅነ ሰነዳዊ ታሪኽን ዛንታ ህሉዋትን ስለ ዝዀነስ ኣይርሳEን Eዩ።
ንግዳማዊ ሓይልታት ኣብ ቅድሚት ምስራE ኣብ ባይታ ክብሪ ልUላውነት ከተርግጾም ዘይኮነስ፡
በልUላውነትካ ክወዓዓሉ Eድል ምኽፋት Iዩ። መረዳEታ ናይዚ ክውንነት’ዚ ኣብ ታሪኽና ዘሎ ክንደግሞ
ዘይግብኣና ኣብ ናይ ሰላሳ ዓመት ቃልሲ ዝሸመመና፡ ናይ ድኽመትና ዓቕሊ-ጽበታዊ ውጽIት፡ ካብ Iድና
ወጻI ብዝዀነ ኣገባብ ዝተደኰነ ሕልኽልኻት ፈደረሽንን ሳEቤናቱን ክንዝንግO ኣይግብኣናን። “ኣነን
ሓጺሩኒ Eብል ንሱን ተደቢሩ ይስEስE” ከም ዝብሃል፡ Eዚ መድረኽ’ዚ ብኹሉ ኲርንዓቱ ከነስተብህለሉ ዘድሊ
ሓያሎይ ናይ ኣምሰሉ መልEኽተኛታት ዘዋፈረ Iዩ። ይኹን Eምበር Eዚ ናይ ምስግጋር መድረኽ’ዚ ናብ
ረብሓና ከነውEሎ Eኹልን ግሁድን ተኽEሎ ስለዘሎ “ተበገስ” ይብል ኣማኑኤል ሕድራት ብንጹር ምኣዝን
ምብጋስ Eንተዘይኰይኑ ካልE መተካEታ ሳEቤኑ ክሳራ Iዩ።
5. መደምደምታ
ንብርኩታ ግሂጽካ ንበለስ ክኣ ቃቒሕካ ምጥቃም ጠፊUካ Eንተገማጢልካዮ፡ Eሾዂ ኣብ ኣፍካ Eምኒ ክኣ
ኣብ Iድካ ሒዝካ Iኻ ትተርፍ። ኣገባብ ቃልሲ ጠፊUካ ኣብ Eላማ ዘይብሉ ምትEኽኻብ Eንድሕሪ
ኣሪግካ፡ ናይ ሓሳብ ንድየት ንዋያ ይድርብየካ። ካብዚ ንድየት Eዚ Eንድሕሪ ክንወጽE ክIልና ዓወትና
ዘጠያይቕ የብሉን።
ንሰውራ፡ ሰውራ (መሰረታዊ ለውጢ) ዝገብሮ ሓድሽ ሓሳብ ሒዙ ትኽስ ዝብል ዘይኰነስ፡ ሓድሽ ሓሳብ ሒዙ
ናብ ተግባር ክብገስ ምስ ዝበራበር Iዩ። ኣብ ሓሳብ “Eንዳ ኣመኑ” ናብ ተግባር ንምስግጋር ቀጨውጨው
ዝብሎም ኣብ ደምበ ተቓውሞ ብዙሓት ኣለዉ። ጒልቡብ Eምነቶም ብስነ-ሞጐት ክምዘን ከሎ ናቶም
ኣይኰነን። Eተድልየና ናብ ተግባር Eትመጣጠር ደወል ናይ ሓድሽ ሓሳብ ጻውIት Iያ። ኣቤት ክኣ
ደድሕሪኣ ክትክተል ቦትኣ ስለዝዀነስ ናበይ ከተብል?
በብዓቕምና ብንጹር ትሕዝቶናን ግሁድ ኣቀራርባናን ክንሕበን Eንድሕሪ በቒEና፡ ኣወዳድባና ብምሓውራት
ኩሉ ዓቕምታት ክህነጽ Iዩ። ካብ ዘይብልና ክንፍለጽ ብዘይዓቕምና ክኣ ክንግለጽ Eንድሕሪ ፈቲንና ግን
ናይ ኣሉታዊ ሳጓታት ሰሌዳ ክንከውን Iና። Eቲ ዘሎ ዓቕምታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ባEታ ኣብ ውሽጢ
ደምበ ተቓውሞ ዝርከብ Eንተ ተዋህሊሉን በብደረጅU ብግህዶ ኣብ ለልዓቱ Eንተተጸሚዱን፡ ዝንኣድ
ናውቲ ስለዝዀነ፡ ግሉጽነት ምልምማድ ዘይኣርግ መዓርግን ስልማትን ክኸውን Iዩ።
ክንEወት Iና!!!
ረድI ክፍለ (ባሻይ)

