ብድሑር ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዝተዓብለኸ ህዝባዊ ቃልሲ፡ሓደ ሓረስታይ ቀለብ ዓመቱ፡ እንተነፊዑን ግዜ እንተሓጊዝዎን ከኣ እንኮላይ ንዕዳጋ ዝኸውን ፍርያት ክረክብ
ወጥን ኣውጺኡ፡ ግራቱ ሓሳብ ዘይኮነ መላሊሱ ይሓርስ የለሳልስ። ይጉልጉል፡ መትረባት ማይ የስተኻኽል።
እዚ ኩሉ ገይሩ ኣብ ዘርእን ብቑልን ምስ በጽሐ ክገብሮ ዝነበሮ ክንክን ምስ ዘጉድል እኽሊ ብጻህያይ
ይወሓጥ። ስለዚ ከኣ እቲ ዓመት ምሉእ ዝተደኽመሉ መሬት፡ ንነዊሕ ዝዓቖሮ፡ ዝሸመቶ ድዩ ዝተለቀሖ ዘርኢ፡
ፍርያት ክሓፍስ ኣብ ዝተቓረበሉ ወቕቲ ህርኩትነቱ ስለ ዘጉደለን ሸለልትነት ስለ ዘርኣየን ኣይንዓዲ
ኣይንዓውዲ ኮይኑ ይተርፍ። ብካልእ ኣዘራርባ እቲ ክብገስ እንከሎ ዝሓዞ ቅኑዕ ውጥን፡ ዝተጓዕዞ ርሕቀት፡
ዘርኣዮ ጽንዓት፡ ዘፍሰሶ ጉልበትን ዘርእን ፍረ ኣልቦ ኮይኑ ብኽሳራ ይወጽእ።
እቲ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ ፍርያት ናብ ዝሓፍሰሉ ወቕቲ ምስተቓረባ፡ ቀለብ ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ክረኽበሉ
ዝተጸበዮ ግራቱ ብዕሉም ስለዝተዋሕጠ ንዝኸፍአ ድኽነት ይቃላዕ። ኣብ ክንዲ እንታይ ኣጉዲለ ኢሉ ነብሱ
ዝፍትሽ፡ ዕድል ከምዘይገበረ ወይ ብመርገም ዘጋጠመ ክሳራ ገይሩ ይወስዶ’ሞ የንጸርጽር። እዚ ሓረስታይ ካብ
ሕርሻ ወጻኢ ህይወቱ ዝመርሓሉ ኣማራጺ የብሉን። እቲ ጉድለት ኣበይ’ዩ? ስለምንታይ ትጽቢት ዝተገብረሉ
ፍርያት ዘይተረኸበ ብልክዕ ገምጊሙ ክፈልጦ ስለዘይከኣለን ሓንሳብ ምኽንያት ኣነ ኣይኮንኩን ካልእ’ዩ ኢሉ
ነብሱ ስለዘዕገበን ምስጢር ክሳራኡ ከይፈለጠ ምስ ድኽነት ክነብር ይግደድ።
ብውጹዓት ህዝብታት ዝብገስ ሃገራዊ ነጻነት ድዩ ህዝባዊ ሓርነታዊ ደሞክራስያዊ መሰላት ዝጠልብ ሕቶ
ብተመሳሳሊ፡ እቲ ሕቶ ፍትሓውን ናይ ግድን መልሲ ክረክብ ዘለዎን ክኸውን ይኽእል። እቶም ተበዲልና
መሰል ተነፊግና፡ ኣድልዎ በጺሑና፡ ተጨቊና ዝብሉ ዘለው ወገናት ድማ፡ ድሌቶም ወይ ሕልሞም ክውን
ንምግባር፡ ነዊሕን ዝተሓላለኸን መስርሕ ዝሓለፉ፡ ብዙሕ ኩለ-መዳያዊ መስዋእቲ ዝኸፈሉ ኣዝዮም ውፉያት፡
ጹኑዓትን ሓርበኛታትን ክኾኑ ይኽእሉ። ካብ እንክብገሱ በቲ ህዝባዊ ቃልሲ ክምለስሉ ዘልዓሎም ሕቶታት፣
ክወገድ ኣለዎ ዝብሎ ጸላኢ፡ ብወድዓነቶም ንጸላኢ ዘገልግሉ ማእከል ሰፈርቲ፣ ብደርባዊ ወገናውነት ወይ
ደርባዊ ምሕዝነት፡ ናይ ርሑቕ ርሕቀት መጓዕዝተይ ኢሉ ዘቐምጦም ስትራተጂካውያን መሓዙት፣ ክሳብ ናይ
ቀረባ ርሕቀት ዝኸዱ ስልታውያን ፈተውቲ፣ ኮታ ጭቡጥ፡ ባዕላውን ወድዓውን ኩነታት ኣብ ጸብጻብ
ከየእተውን ንዕኡ ዝኸውን ጥጡሕ ፖለቲካዊ ባይታ ከይመድመዱን፡ ምሉእን ድሙቕን ህዝባዊ ዓወት
ክሓፍሱ እንተተጸቢዮም ውጽኢቱ ኣንጻር ትጽቢት ክኸውን ግድን’ዩ። ስለምንታይ’ሲ ከም’ቲ ድሌት ምስ
ክውንነት እንተዘይተጠዓዒሙ ግጭት ዝፈጥር፡ ተወጺዐ ማለት፡ ጽንዓት፣ ሓርበኝነት፣ ጀግነታዊ ብዓሚቕ
ፖለቲካዊ ንቕሓት፡ ደርባዊ ወገናውነት፡ እንተዘይተሰኒዩን ዘይተገሪሑን ከይዱ ከይዱ ብፖለቲካዊ ድሕረት
ተዋሒጡ ኣንፈቱ ኣጥፊኡ ምዝራጉ ኣይተርፍን።
ኣብ’ዚ ሕጂ ኣንጻር መላኺ መንግስታዊ ጉጅለ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ፡ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅጥዒ ዘይብሉ፡
ፖለቲካዊ ምድውዋስ ድማ፡ ውጽኢት ኣብ ዓሚቕ ፖለቲካዊ ንቕሓት ዘይተሰረተ፡ ብዝተነጸረ ስትራተጂን
ስልትን ዘይምራሕ፡ ብቑዓት ፖለቲካዊ መሪሕነት ዘይፍረየ፡ ብድሑር ናይ ትምክሕትን ጽበትን ኣረኣእያታት
ተዓብሊኹ፡ ናብ ውግእን ወረ ውግእን ዝዘንበለ ሓርበኝነትን ተወፋይነትን’ዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘቤታዊ
ገዛኢ ብቃልሲ ክውገድ ዘለዎ ፍጹም መላኺ’ዩ። ስለዚ ከኣ እቲ ኣንጻሩ ብዝተወደበን ዘይተወደበን መልከዓት
ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ፡ ብመሰረታዊ ትሕዝቶኡ ክምዘን እንከሎ፡ ካብ ፍጹም ናይ ውሑዳት ምልኪ ንምውጻእ፡
ናብ ውሑስ ሰላም፣ ህዝባዊ ደሞክራሲ፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ምዕሩይ ቁጠባዊ ምዕባለን
ንምብጻሕ ዝዓለመ ንምዃኑ ዘከራኽር የብሉን። ግን እቲ ድሌትን ክውንነት ኣይተጠዓዓመን። ነቲ ቅኑዕ
ድሌትን ሓርበኛዊ ስምዒትን መኣዝን ዘትሕዝ ብቑዕ ቀላሲ ወይ መሪሕ ደሞክራስያዊ ሓይሊ ዛጊት
ኣይተረኽበን። ስለዚ ከኣ እቲ ቅኑዕ ህዝባዊ ቃልሲ ብናይ ድሕረት ኣረኣእያ ዕሉም ተዋሒጡ ኣሎ። ደምበ
ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ብሓፈሻ፡ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮ ቀሪጾም ብወግዒ ዝነጥፉ ዘለው ፖለቲካዊ
1

ውድባት ከኣ ብፍላይ፡ ቀዳምነት ሂቦም ትኹረት ክገብርሉን ብተግባር ክሰርሕሉ ዘለውምን እቲ ህዝባዊ ቃልሲ
ካብ’ቲ ተዋሒጥሉ ዘሎ ናይ ኣረኣእያ ዕሉም ከመይ ይወጽእ ዝብል ክኸውን ኣለዎ። ክስራሕ ዘለዎ ፖለቲካዊ
ስራሕ ከይሰራሕካ፡ ምስ ነብስኻ ከይተዓረቕካን ናይ ገዛእ ርእስኻ ጎድለት ብንቕሓትን ትብዓትን
ከይተቐበልካን ኣጻብዕትኻ ናብ ካልኦት እናወጣወጥካ ምንጽርጻር ግን፡ እቲ ጸገም መሊሱ ክተሓላለኽን
ክቕጽልን ደኣምበር ፍታሕ ዘምጽእ ኣይኮነን።
ቀዳምነት ድሕነት ህዝብን ሃገርን፣ ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ፣ ኣነ ደላዪ ፍትሒ፣ ኣነ ደላዪ ሓድነት’የ፣
ሕራይ ንደሞክራሲ፡ እምቢ ንምልኪ …ወዘተ ዝብሉ ጭርሖታት ንርእይቶ በሃልቱ ካብ ዝውክል ንጹር
ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮ ዘይምንጩ እንተኾይኑ፡ ንስለ ምባል ዝበሃል ስለዝኸውን ዋጋ የብሉን። እዚ ንክትሰምዖ
ጥዑም ጥቕስታትን ጭርሖታትን’ዚ ህዝብን ህዝባዊ መሰላትን ማእከሉ ካብ ዝገበረ ፕሮግራማት ዘይምንጩን
ብተግባርን ዘይስነን እንተደኣ ኮይኑ፡ እግርን ከበሮን በበይኑ ካብ ምዃን ዝሓልፍ ኣይኮነን። እዚ ኣብ ባይታ
ክሰርሕ ኣለዎ። ኣብ ባይታ ክሰርሕ ድማ፡ ካብ ግዜያዊ ስምዒት ወጻኢ፡ ብሓቂ ፍትሓውን ደሞክራስያውን
ኣረኣእያ ወኒንካ፡ ሕጋዊ ትካላዊ ተሓታትነት ኣተኣታቲኻ፡ ጸላኢ ካብ ዝጥቀመሉ ትምክሕታዊ ፖለቲካዊ
ቋንቋ ሓራ ኮይንካ፡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብሄር ምስ ብሄር፡ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ካብ ዘቀሓሕርን ጽልኢ
ዝጽሕትርን ጸቢብ ፖለቲካዊ ሕሳባት ነጺህካ፡ ዜጋታትን ህዝብታትን ንዘልዕልዎም ናይ መሰልን ተበዲለን
ሕቶታት ብግቡእ መልሲ ዝህብ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ክትዓጥቕ ኣለካ። ህዝባውን ሓላፍነታውን ክትከውን
ኣለካ። ናተይ ትብሎ ዝተነጸረ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ መትከል ክህልወካ ኣለዎ። ኣብ ህዝባዊ ወገናውነትን
ፖለቲካዊ ኣረኣእያን መሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ ፍልልያት ምህላው ጸጋ’ዩ። ክድገፍን ክቅጽል ዘለዎ ድማ’ዩ።
ከም’ዚ ብገለ ወገናት ንዘመናዊ መራኸቢታት ተበሊጽካ፡ ኣብ ዌቭሳይታት ዝጸሓፍን ኣብ መድረኻት ፓልቶክ
ክበሃል ንሰምዖ ዘለና ግን፡ ንምስሊ ፖለቲካ ኤርትራ መሊሱ ዝብልል፡ ኣንፈት ዘጥፍእ፡ ዝደዋውስ፡ ኣብ
ዘይተደላይን መሰረት ዘይብሉን ናይ ዘርእን ሃይማኖትን ድሕረታት ኣሊኹ፡ መፍቶ ተበልጽቲ ዝገብር
ብምዃኑ ግቡእ ጠመተ ክግበረሉን ብእሩም ኣገባብ ክምከትን ይግባእ።
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 06-03-2017
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