ህዝባዊ ውዳበታትን ኣብ ስርዓት ዘሕድሮ ስግኣትን
ሓደ ካብ ናይ ሕብረተ-ሰባት ማሕበራዊ መለለይታት ውዳበ’ዩ። መለለይ ሕብረተ-ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ፡
መፍለይን መለለይን ክፍለ-ዓለማት፣ ዞባታት፣ ሃገራት እውን’ዩ። ስለዚ ውደባ ፍቱን መሳርሒ’ዩ ኣብ
ደሞክራስያዊ ምሕደራ። ብዘይ ውደባ ዓለም ምስ ኩሉ ጸገማት ብኸም’ዚ ዘላቶ ክትከይድ ኣይምኸኣለትን።
ብዘይ ውደባ ንክፍለ-ዓለማት ማለት ኣህጉራት ዘተኣሳስር ገመድ ኣይምሃለወን። ብዘይ ውደባ ዞባዊ ናይ
ሰላምን ልምዓትን ምትእኽኻባት ኣይምተራእየን። እዚ ዘመልክተና ነገር እንተሃለወ ውደባ ሓይሊ ምዃኑ፡
ከይተወደብካ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ንምስራሕ ኮነ፡ ምዕባለ ሕብረተ-ሰብ ንቕድሚት ምድፋእ
ከምዘይከኣል’ዩ። ወደባ ትደልዮ ነገር ወይ ዕላማ ኣብ ሸቶኡ ንምብጻሕ ዘይስገር ኣገዳስነት ከም ዘለዎ’ዩ።
ውደባ ብመጽር ኣድላይነቱ ብዙሕ ዝዓይነቱ ምዃኑ ምርዳእ’ውን ኣገዳሲ ይመስለኒ። ህዝብታት ሓንቲ ሃገር፡
ሰላሞም ንምውሓስ፣ ጸጥታኦም ንምቁጽጻር፣ ማሕበራዊ ጠለባቶም ንምምላስ፣ ቁጠባዊ ገስጋሶም ንቕድሚት
ንምውንጫፍ፣ ከከም ደረጃ ዕቤቶምን ጭቡጥ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታቶምን ናይ ምውዳብ ኣገንዝቦ ዘለዎም፡
ብተግባር ድማ ዝሰርሕሉ ምዃኖም’ዩ። ካብ ደረጃ ንእሽቶ ዓዲ (ቁሸት) ክሳብ ሃገር ለኸ፡ ማሕበር
ሰራሕተኛታት፣ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ፣ ማሕበር መንእሰያት፣ ማሕበር መማህራን፣ ማሕበር ሓካይም፣
ማሕበር ሰብ ሞያ ሕጊ፣ ማሕበር ደረስቲ፣ ማሕበር ሙዚቀኛታት፣ ማሕበር ሓርበኛታት፣ ማሕበር ውጉኣት
ሓርነት፣ ማሕበር ስፖርተኛታት፣ ማሕበር ሓረስቶት …ወዘተ ዝርዝሩ ኣዝዩ ብዙሕ ውዳቤታት ኣብ
ዝተፈላለየ ሃገራት ክህሉ ዝደረኸ ቀንዲ ምኽንያት፡ ህይወትካ ብግቡእ ንምምራሕ፡ ሰብ ዝሰርሖ ኮነ ባህሪ
ዘምጸሖ ሓደጋታት ንምክልኻል ወይ ንምብዳህ ክንድዝኾነ ጉልበትን ገንዘብን ይሃልኻ ብውልቀኻ ዘይከኣል
ምዃኑ’ዩ ዘረድኣና። ውደባ ዘመን ኣምጸኦ ዘይምዃኑ፡ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ዝነበረ ቅቡልን ፍቱንን መሳለጢ
ውጥናት ምዃኑ’ውን ክዝንጋዕ ኣይግባእን።
ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ፍትሕን ልምዓትን ንምምጻእን ንምሕላውን ውደባ ዘይስገር መሳርሒ’ዩ። ዘይተወደበ
ሕብረተ-ሰብ ክንዲ ዝኾነ ብዝሒ፣ ሃብቲ፣ ሓርበኝነት፣ መሃዝነት፣ ህርኩትነት፣ ተወፋይነት ይሃልዎ ኣብ
ዝበጽሖ የብሉን። ሰውራ ኤርትራ ምስ ኩሉ ጸገማቱ ውዳበ እንተዘይህልዎ እዚ ተረኺቡ ዘሎ መሬታዊ ነጻነት
ኣይምተረኽበን። ከም ህዝቢ ሓባራዊ ታሪኽ ኣይመመዝገበን። መራሕቲ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ነዚ ዞባ ኣብ
ዝምልከቱ ጉዳይ ዝዘራረቡን ዝውስኑን ንተን ኣባል ሃገራት ዝኣሰር ናይ ሓባር ውደባ ስለዘሎ’ዩ። መራሕቲ
ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ንኣህጉርና ኣፍሪቃ ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ኣብ ሓደ ተኣኪቦም ክዛራረቡ ዘኽኣሎም ብሓባር
ተሰማሚዖም ዘጣየስዎ ሕብረት ማለት ሕብረት ኣፍሪቃ ስለ ዘለዎም’ዩ። መራሕቲ ሃገራት ዓለም፡ ብዛዕባ
ኣሸበርቲ፣ ክሌማ፣ ጥዕና፣ ምቕናስ ድኽነት፣ ምቁጽጻር ኒኩሌር፡ ንግድን ወፍርን …ወዘተ ክዘራረቡ
ዘኻኣሎም ዝፈጠርዎ ውደባ’ዩ።
ስለዚ ውደባ ኣብ ኩሉን ንኹሉን ኣድላዪ’ዩ። ብፍላይ ከኣ ከም’ዚ ንሕና ኤርትራውያን ቅድሚ 1991 ዝነበርናዮ
ኮነ፡ ሎሚ ብዘቤታዊ መግዛእቲ ሓመድ ድፋጫና ኣብ እንበልዓሉ ዘለና ሕሱም መድረኽ ኣድላይነቱ ብዝኾነ
ምኽንያት ኣይስገርን። ጨፍላቒ ጉጅለ ህግደፍ ካልእ ተኣምራታዊ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ፡ ስለ ዝተወደበ’ዩ
ኩለ-መዳያዊ መሰልና ቀንጢጡ ረጊጹ ከም ቃሕታኡ ዝገዝኣና ዘሎ። ንሕና ድማ ካብ’ዚ ጸረ-ህዝቢ
ምሕደራ’ዚ ክንናገፍ እንተደኣ ኮይና ሕድሕዳዊ ምትእምማን ኣጥፊእና፡ ሕድሕድ ድማ ብሕሜታ
እናተቐነጻጸልና፡ ዘይብሁል እናተበሃሃልና ዘይኮነስ፡ መጀመርያ በቢ ፖለቲካዊ ባህሪናን ዝንባሌናን ቀጺልና
ብዝተሓተን ዝለዓለን ሓባራዊ ግንባራት ክንውደብ ናይ ግድን ክኸውን ኣለዎ። ካበይ ተበጊስካ ኣበይ
ክትበጽሕ ከም እትደሊ ዘርኢ ዝተነጸረ ፖለቲካዊ ርእይቶን ውደባን ከይፈጠርካ፡ ቀጻልነት ዘይብሉ
ኣጋጣሚታት እናተጠቐምካ ተስመዖ ናይ ተቓውሞ ድምጺ ኣድማዕነት የብሉን። ኣብ ውሽጢ’ዚ 26 ዓመት
ዝተገንዘብናዮ ነገር እንተሃለወ’ውን ከም’ቲ “ ከልቢ ይነብሕ እቲ ገመል ጉዕዞኡ ይቕጽል” ዝበሃል ምስላ
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ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ንፋሽሽታዊ ተግባራት ህግደፍ መሰረት ገይሩ ኩነኔኡ ይስምዕ ጸረ-ህዝቢ
ጉጅለ ህግደፍ ድማ ይቕጽል’ዩ ዘሎ። ነዚ ጉዳይ እናጎየኻ ዘይኮነ ደው ኢልካ ምርዳኡ ኣገዳስነት ኣለዎ።
ስለምንታይ ንሱ ከም’ዚ ዝበለ ፍንፉን ፖለቲካዊ ባህርን ፋሽሽታዊ ተግባርን እናፈጸመ ኣብ ስልጣን ይቕጽል፡
ስለምንታይ ንሕና ሰላም፡ ደሞክራሲ፡ ፍትሒ እናጠለብና ብውሕዱ ሓይሊ ሚዛና ዘይጎልበተ፡ ተወዳዳሪ
ዘይኮነ፡ ደገፍ ህዝብታት ኤርትራን ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ዘይሰሓበ ብኣንክሮ ምምዛኑ የድሊ።
ስለምንታይ ደኺምና፡ ስለምንታይ ብሓይሊ ሓሳብ እናሰዓርና ብተግባር ኣብ ደውታ ኣቲና ብሓላፍነት
ምፍታሹ፡ ብውደባ ድማ ምሕካሙ ይግባእ። ከም’ዚ ዝበለ ብሱል ኣገንዝቦ ፈጢርና ብንቕሓትን ሕራነን
እንተዘይተበጊስና ግን፡ ህግደፍ ክሃድነና ንሕና ጨውጫው ክንብል ቁብ ነገር ከይገበርና ክመስየና’ዩ። ከም
ህዝቢ ከም ሃገር ካብ ዘለናዮ ናይ ክፉእ ክፉእ መድረኽ ክንወጽእ፡ ካብ ኣንፈቱ ዘይፍለጥ ተቓውሞ ኣንፈቱ
ዝተነጸረ ውደባ ንግበር። ቀዲሙ ዝተወደበ ውደባኡ የጎልብት ዘይተወደበ ድማ ይወደብ። እዚ’ዩ መድሕና።
እዚ’ዩ ሓይልና። ምረትና ብዘይወደባ ኣይፍወስን። ባህግና ድማ ኣይሰምርን። ስለዚ ባህግና ክሰምር፡ ምረትና
መልሲ ክረክብ፡ ጸላኢና ብተግባሩ ክፍረድ ኣብ ዝተነጸረ ዕላማ ንዕሰል።
ካብ ሓዳስ በረከተ ኣብ
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 12-07-2017
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