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ነጸብራቕ ኤርትራ፡ ካብ 1994-2005 ኣብ ሰሰለስተ ወርሒ ትዲለው፡ ንኹሉ እተሳትፍ መጽሄት ከምዝነበረት ይዝከር። 
ሕጂ ብጠለብ ብዙሓት፡ ብውሕደ ካብ ተፈተውቲ ዒምዴታት ማለት “ነጸብራቓዊ ሓተታ” እናዲለወት ናብ ነበብቲ 
ሰሙናዊ ወይ ክልተ ሰሙናዊ ገምጋማዊ ሓተታ ከተቕርብ ኢያ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ኩለን ናይ ኤርትራ ዌብ ሳይት 
ናብ ነብበቲ ንምብጻሕ ክተሓባበራአ ብትሕትና ንሓትት።  

 

ጉባኤኛታት ዋዕላ ቀጥ በሉ!!! 

ኣብ ኤርትራ ዕዴመ ግዝኣተ-ሕጊ ኣልቦነት ንክናዋሕ፡ ዴኽመታት ተቓውሞ ውዴባት ዒቢ ግዯ ገይሩ፣ ካብ 
ኣብ’ቲ ሰፊሕ ናይ ሓባር ረብሓ፡ ኣብ ዘይመሰረታዊ ጉዲያት ሓዴ-ሕዯን ከናቖታ ዘጥፍእኦ ጊዜን ጸጋታትን 
ይዒቢ፣ ኣገባብ ቅኑዕ ኣፈታትሓ ግርጭታት ኣይውንናን ወዘተ… ዝብል ነቐፌታት ብጽዐቕ ይቐርብ። እዘን 
በዚ ዴኽመታት’ዚ ዝግለጻ ውዴባት፡ ኣብ ርእሲ ዝነበረን ዴኽመታት ዝገዯዯ ዯኺመን (ምፍናጫል ኪዲን- 
ኣብ ሕቶ ዋዕላ) ንሃገራዊ ዋዕላ ንዱሞክራሲያዊ ለውጢ ከቃናዒ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ተጋቢአን ይርከባ።  

ብዙሓት ዴኹማት ውዴባት ተኣኪበን ኣብ ውሽጢ ዒሰርተ መዒልታት ናይ ዋዕላ፡ ብተኣምር’ድ ክሕይላ 
ይኽእላ? ፍቓዴ ኣምላኽ ኮይኑ፡ ነብሰን ኣበራቢረን ሓይለን’ድ ንሕቶታት ህዝቢ ኤርትራ ክፈትሓ ብቕዒት 
ይውንና ይኾና? ወይስ ከም’ቲ ገለ ሸነኻት ዝብልዎ፡ ናይ 1962 ፍጻሜ ታሪኽ ባይቶ መንግስቲ ኤርትራ 
እየን ብውዱ ወይ ብግዱ ክዴገማ?  

ከም ሞጎታዊ እንታይነትንን ሕሉፍ መግለጺታተንን፡ ዴኹማት ውዴባት ተኣኻኺበን ሓያል ናይ ዋዕላ 
ውጽኢት ክረጋግጻ ኣይክእላን እየን እስከ ንበል። ዋላ እዚ ይኹን እቲ ንጽበዮ ውጽኢት፡ እቲ ምግባር ዋዕላ 
ግን ክጽላእ የብሉን። እዚ ዋዕላ’ዚ፡ ንተቓውሞ ውዴባት ካብ ሕቡእ ሃለዋት ናብ ቃልዕ ዴሮ ኣውጺእወን 
ኣሎ። እዚ ብመሰረቱ እወንታዊ’ዩ። መርሓባ ናብ ቃልዕ ምውጻእ!! 

ዯንበ ተቓውሞ፡ ዕላማ ተቓውሞአን ኣብ ህዝቢ ምውቕ ተቓባልነት ክሳብ ሕጂ ኣይረኸባን። እንተ’ቲ ናይ 
ስርዒት ኤርትራ ጸረ መባእታዊ ሰብኣዊ መሰል ተግባረ-ባህሪይኡን ግን ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተኸወለ እሞ 
ካብ ተቓውሞ ውዴባት መብርህን ኣስተምህሮን ዝጸበ ዋላ ሓንቲ ቁንጣሮ የለን። እቲ ጸገም፡ ህዝቢ፡ 
ንተቓውሞ ውዴባት፡ ዱሞክራሲያዊ ሕቶታቱ ክፈትሓ ዘይክእላ ምዃነን ስለዝረኣየ ኢዩ።  

ሃለዋት ውዴባት ኤርትራ፡ ናይ ምፍንፋንን ናይ ምፍንጫልን ሃለዋት ኮይኑ ጸኒሑ ኣሎ። ምፍንፋንን 
ምፍንጫልን ዴማ መግለጺ ዴኽመት’ዩ። ኣብ ክንዱ ንሽግራተን ብዴፍረት ክፈትሓ እጅገአን ዝስብስባ፡ 
ናብ ናትና ኢዩ ዝብልኦ- ሃይማኖት፡ ኣውራጃ፡ ክሳብ’ውን ናብ እንዲ ወሪዯን ዕቝባ ይልምና። እዚ 
መንገዱ’ዚ ናይ ህላውነተን ውሕስነት ገይረን ወሲዯነኦ። ብውጽኢቱ ዴማ ካብ’ቲ ጸቢብ ዝኣተወኦ 
መንቀራቕሮ ወጺአን ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተቐባልነት ነፊግወን። ኣብዝሓ ኣባልነተን እናተበረዘ ንቑልቁል 
ምዃደ ዴማ ባዕለን ብዝፈጠረኦ ጠንቂ’ዩ። እሞ ሕጂ እዚ ዋዕላ’ዚ፡ ነዚ ኩነት’ዚ ዝቕይር ድኾን ይኸውን?  

እዚ ዋዕላ’ዚ፡ ክሳብ ሕጂ ክልተ እወንታ ኣረጋጊጹ ኣሎ። (1) ተሳተፍቲ ዋዕላ፡ ናይ ምርጫ ሰክረታርያ፡ ካብ 
ህዝቢ እያ ትምረጽ ኢሉ መጒቱ ተዒዊቱ። (2) ንተቓውሞ ውዴባት፡ ካብ ሕቡእ ሃለዋት ናብ ቃልዕ 
ምውጻእ ኢዩ። ካብ ሕጂ ንዲሓር ክህልወን ዝኽእል ናይ ሕቡእ ህይወት ተኽእሎ እናጸበበ ኢዩ ክኸይዴ። 
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ዴሕሪ ዋዕላ ኣዱስ ኣበባ፡ ተቓውሞ ውዴባት ኤርትራ፡ እንተ ብንጽል ወይ ብጅምላ፡ ህዝባውነት ጨቢጠን 
ናብ ዒወት ከምርሓ፡ ወይ ሸታሕታሕ እናበላ ናብ ናይ ዯልሃመት ጥፍኣት ክሽከላ’ዩ ኣብ ቅዴሚአን ተገቲሩ 
ዘሎ ተሪር መዴረኽ።  

ተቓውሞ ውዴባት፡ መጀመርታ ክረግጸኦ ዘለወን ባይታ ናይ ርእሰ-ተኣማንነት ወይ ምሉእ 
ኤርትራውነት’ዩ። ኤርትራውነት መግለጽን መዏቀንን ናይ ተግባር ስለዝኾነ ሃገራዊ ንቕሓት እምበር ወረጃ 
ኣዋጅ ወይ ኣየ! ዘብል መዯረ ብምቕራብ ኣይኮነን። ኤርትራውነት መግለጺ ፍቕሪን ሓልዮትን መላእ ህዝቢ 
ኤርትራ’ዩ። ብምንም ተኣምር ኤርትራውነት፡ ባህጊ ምርዋይ ናብ ስልጣን ምሽማው ዘይኮነስ፡ ዴልውነት 
ንስራሕን ንጻዕርን ኢዩ። ተግባራዊ መግለጺ ሓርበኝነት ስለዝኾነ ከኣ ተወፋይነት ይሓትት። ሓርበኝነት፡ 
ብዒሚቝ ሃገራዊ ስምዑት ዯልዱሉ ዝሰረተ ስለዝኾነ፡ ቦታን ግዜን ኣይቅይሮን’ዩ። መዴረኽ ተሪሩ 
ኣይዴህሎን ፈዂሱ ዴማ ኣየሀምሎን።  

ስዉእ ዒብዯርቃዴር ከቢረ ንዝክር። እዚ ሓርበኛዊ ኣቦ’ዚ፡ ጉዲይ ኤርትራ ኣብ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት 
ዒለም (ኒው-ዮርክ) ክምጉት ዴሕሪ ምቕናዩ ናብ ኤርትራ ናብ ህዝቡ ተመልሰ። ልበ-ምሉእ ሓርበኛ 
ስለዝነበረ ዴማ ናይ ኢትዮጵያ መስየፍቲ ዴምብርጽ ኣይበሎን። ታሪኹ ይዘከር… ንሃገሩ ብክብሪ 
ተሰዊኡ። 

ዋዕላ ኣዱስ ኣበባ፡ ብስርዒት ኢትዮጵያ ዝተቓነየ፡ ብረብሓ ናይ’ቲ ስርዒት ዝዴምዯም’ዩ ዝብል ግምገማ 
ኣሎ። እዚ ግምገማ’ዚ ሓቂ ክኸውን ሓሶት መረጋገጺ ዛጊት የለን። እቲ ጥርጣረ ግን ኣሎ። እቲ ጥርጠራ 
ኣብ ሓቂ ዘይረገጸ ወይ ካብ ባድ ስምዑታት ዝነቐለ ክኸውን ይኽእል። ሓቅነት እንተልይዎ ግን፡ 
ዋዕለኛታት፡ ንሓርበኝነት ናይ ዒብዯር ቃዴር ከቢረን ናይ ኣሽሓት ሓርበኛታት ስዉኣት ኤርትራን 
ክትክተሉ ዝለዒለ ምሕጽንታ ይቐርበኩም ኣሎ።  

ልክዕ’ዩ፡ ካብ’ቲ ዋዕላ ዝግበረሉ ዘሎ ቦታ ርሒቕና፡ ውጽኢት ናይ ሃገራዊ ዋዕላ ንዱሞክራሲያዊ ለውጢ 
ኣቐዱምና ክንፈልጦ ኣሸጋሪ’ዩ። እንተኾነ፡ ካብ ሕሉፍ ተሞክሮ ብምምሃር ነዚ ዝስዕብ በዒል ኣርባዕተ ንዘተ 
ዝኸውን ነጥብታት ምቕራብ ይክኣል። 

1. ሓዯ ርኡይን ፍሉጥን ዝኾነ ነገር ወይ ሰብ፡ ካብ ዒቕሙ ንላዕሊ ውጽኢት ክገብር ኣይትጽበዮን። 
ካብ ዴኹም ትጽበዮ ሞጎታዊ ውጽኢት፡ ዴኹም ወይ ኣዝዩ ዴኹም ጥራሕ’ዩ። ስለዚ፡ ሃገራዊ ዋዕላ 
ንዱሞክራሲያዊ ለውጢ ዝቐየሰ ኪዲን ባዕሉ ስለዝኾነ፡ ዋዕላ ኣዱስ ኣበባ፡ ካብ’ቶም ዝሓለፉ ናይ ኪዲን 
ኣኼባታት ዝተፈልየ ውጽኢት ኣየምጽእን ኢዩ። 
 

2. ብውጽኢት ኣገማግማ ውጽኢት ቁ.1፡ ዝሓርቕን ዝንዴርን ህዝቢ ክህሉ’ዩ። ወይ እዚ ዋዕላ’ዚ፡ 
ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ዒወት ከሰጋግሮ ዘኽእል መርሖ ክኸፍተሉ ይኽእል ይኸውን። እዚ ይኹን እቲ፡ 
ብውጽኢታት “ቀዲማይ ሃገራዊ ዋዕላ ንዱሞክራሲያዊ ለውጢ” ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓደሽ ናይ 
ቃልሲ ህይወት ዘሰጋግር ጭራ ዝኸፈተ ይመስል። 
 

3. ሃገራዊ ዋዕላ ንዱሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ዋንኡን ሃንዲሲኡን ኪዲን እኳ እንተኾነ፡ ብብዝሒ ናጻ 
ኣራኣእያ እሞ ብዴኽመት ኪዲን ኣዝዮም ዝሓዘኑ ህዝቢ ዝሓወሰ ስለዝኾነ፡ ብዴፍኢትን ዴርኺትን 
ናይ ህዝቢ፡ ዒቐናዊ ዝላ ንቕዴሚት ከረጋግጽ ዘኽእል ተኽእሎታት ኣሎ። 
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4. መራሕቲ ኪዲን፡ ንዱሞክራሲያዊን ጠለብ ተሳተፍቲ ዋዕላ ምስ ዝዕንቅጽ፡ ሓደሽ ማዕበል ንሕኑንን 
ዱሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ዘጓሃህር ምትእስሳራትን ውዲቤታትን ከቐልቅል’ዩ።   

እዚ ገምጋም’ዚ ካብ’ቲ ክሳብ ሕጂ ንከታተሎ ዘለና ዝመንጨወ ኢዩ። “ክንብርኩት ዘይክንብርኩት ኣብ ማይ 
ዘለዎ ንብጻሕ” ቅኑዕ ውጽኢታት ሒዙ ክወጽእ እናዯረኽና፡ ክሳብ ሃገራዊ ዋዕላ ንዱሞክራሲያዊ ለውጢ 
ተዯምዱሙ ዝብሃል ብዒቕሊ ምጽባይ ይምረጽ። ነዚ ኣብ ምስልሳል ዘሎ ዋዕላ ዝቃወሙ ወይ ዝዴግፉ 
ብፍላይ ዴማ መራኸቢ ብዙሓን፡ ኣብ ለይጣ ፕሮፖጋንዲ ክጥሕላ ኣይግበአንን። ንጭቡጥ ተረኽቦታት ዋዕላ 
እናፈተሻ፡ ቅኑዕ ሓበሬታ ንዝጸምአ ህዝቢ ከገልግላ ዝያዲ ቆላሕታ ክገብራ ይግበአን። ሓበሬታ ሓይሊ’ዩ። 
እዚ ሓይሊ’ዚ ዴማ ኣብ ኢዴ መራኸቢ ብዙሃን ኣሎ። 

 ክሳብ ሕጂ ካብ ንረኽቦ ዘሎና ሓበሬታ፡ ዴኽመት ኮይኑ ዝረአ ዘሎ፡ ወይ ካብ መዲለውቲ ዋዕላ፡ ምሉእ 
መግለጺ ዝጠልብ፡ እዚ ዝስዕብ ጉዲያት ንረክብ። (1) ብሃገረ-ኤርትራ ዝልለያ ባዳራታት ኣየምበልበላን። 
ስለምንታይ ኮን ይኸውን? ኣብ ክንዱ ባንዳራ ወይ ልዕሊ ባንዳራ፡ ሃገራዊ ግዯታቶም ይዒቢ ምናልባት ካብ 
ዝብል እምነት፡ ናይ ኣቶ ወልዴኣብ ወልዯማርያምን ናይ ሸኽ ኢብራሂም ስልጣንን ስእሊ ዝተመረጸ 
ይመስል። ከመይ? (2) ካብ’ዚ ነጥቢ’ዚ ብዘይምውጻእ፡ ስለምንታይ’ዩ ናይ’ቲ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ 
መጀመርታ ስዉእ ዝኾነ፡ ዒብዯርቃዴር ከቢረ ስእሊ ዘይተዘከረ? ናይ ኢዴሪስ ሓሚዴ ዒወተ’ኸ? (3)  
ስለምንታይ ጸጥታ ሰርዒት ኢትዮጵያ፡ ጸጥታዊ ስራሕቱ፡ ኣብ ክንዱ ንግዲማዊ ንውሽጣዊ (ኣብ ዋዕለኛታት) 
ኣተኵሩ ዝጥንቀቕ? (4) ፈዯራሊዝም ከም ሓዯ ዒይነት ኣገባብ ምሕዯራ፡ ንፍልጠት ናብ ዋዕላ ቀሪቡ። 
ስለምንታይ ግን ብዛዕባ ፈዯራሊዝም ጥራሕ? ስለምንታይ’ከ ብካናዲዊ ምሁር ክቐርብ ተመሪጹ? ብዛዕባ’ዚ 
ዒወዯ ትምህርቲ’ዚ ፍልጠት ዘለዎም ኤርትራውያን ስለዝተሳእኑ ዴዩ? (ምንጪ፡ ኣሰና ዌብ ሳይት፡ ቃል-
መጥይቕ ምስ ቢንያም ምኪኤል)። 

ካብ’ቲ ምሉእ ናይ ኣሰና ዌብ ሳይት ምስ ቢንያም ዝተኻየዯ ቃለ-መጥይቕ ክርዲእ ከም ዝክኣል፡ እዚ 
ካናዲዊ ምሁር፡ ብዛዕባ መሰል ርእሰ-ውሳኔ ብሄራት ኤርትራ ክሳብ ምግንጻል፡ ዝብል ዛዕባ ኢዩ ኣቕሪቡ። 
ብፍላይ ንብሄራት ዒፋርን ኩናማን’ውን ከምዝተጠቕሰ ኢዩ ቢንያም ዝሕብር። 

ንመሰል ርእሰ-ውሳኔ ክሳብ ምግንጻል ዝምልከት ዒወዯ-መጽናዕትን ትምህርትን፡ ብቕሉዕ ክዝተየሉ ቅኑዕ 
ኢዩ። ብመሰረቱ’ውን ሓዴነት ህዝቢ ኤርትራ ብፍቶታዊ ዴልየት ዜጋታት ኢዩ ክረጋገጽ ዝግባእ። ኣብ 
ፍቶታዊ ሓዴነት ክብጻሕ ግን ኩሉ ዒይነት ኣስተምህሮታት ናይ ኣገባብ ምሕዯራ ብዘይ ዝኾነ ዒይነት 
ጸቕጥን ዴፍኢትን ኢዩ ብቐዲምነት ንህዝቢ ክልገሰሉ ዝግባእ።  

ኣብ መወዲእታ፡ ተሳተፍቲ ሃገራዊ ዋዕላ ንዱሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ኣብ መቐይሮ ሃለዋት ዯንበ ተቓውሞ 
ዘለኩም ሓላፍነት ኣዝዩ ልዐል ኢዩ። ተኣሪሙ፡ ተዃሓሒሉ፡ ዝቐርብ ዯምዲሚ ኣዋጅ ከተውጽኡ ኣይኮነን 
ህዝቢ ሃረር ዝብለኩም ዘሎ። እንታይዴኣ፡ ንሃለዋት ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጽን ዘንጸባርቕን መዯብ ስራሕን፡ 
ንዕላማታት ህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ኣመራርሓን ብትብዒት ኣረጋጊጽኩም ካብ ዋዕላ ክትወጹ ኢዩ። 

ኣብ ርእሲኡ፡ ሃገራዊ ጉዲይ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ፡ ኣብ ዜጋታቱ ክኽወል የብሉን። ኣብ ባይቶ ኮፍ ኢሉ 
ብናጻ ክዝቲ ዕዴል እንተረኺቡ፡ ህዝቢ ኤርትራ ሃገራዊ ሽግራቱ ባዕሉ ክፈትሕ ብቕዒት ኣለዎ። እዚ 
ዕዴል’ዚ ብመጠኑ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ተረኺቡ ክህሉ ተስፋ ንገብር። ብቐንደ ግን እታ መሪርን ሕሱምን 
ነዊሕ ናይ ቃልሲ ሽግራት ኣሕሊፋ ዝተሓረረት ኤርትራ፡ ሃገራዊ ክብረታ፡ ሓዴነታ፡ ብልጽግናኣ፡ ቅሳነታ፡ 
ንዘውሕስ ኩሉ ተኽእሎታት ከተዕውቱ፡ ቀጥ ኢልኩም ክትቃለሱ፡ ከቢዴ ሃገራዊ ሓላፍነት ኣለኩም።  


