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መርሆ
ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ(ኤሃባደለ)፡
ሕጂኸ ናበይ? ብኸመይ?

ኣብ ሃገርና ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝሃርፍ፡ ብዓቕሙ ድማ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ኤርትራዊ፡ ብዛEባ ህሉውን መጻEን Eድል
ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ Eንተተሻቐለ ሓቁ Eዩ። ምኽንያቱ፡ Eዚ ሰፊሕ ጽላል'ዚ፡ ብሃበ-ተረኽበ ካብ ሰማይ
ዝነጠበና ጸጋ ስለዘይኮነ። ክንደይ ላEልን ታሕትን ዝበልናሉ Eዩ። ደላይ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኤርትራዊ፡ ናብ ምምስራት
ኤሃባደለ ንምብጻሕ፡ ጊዜU፣ ጉልበቱ፣ ኣEምሮUን ገንዘቡን ከፊሉ Eዩ። ፈታዊ ህዝብታትናን ዲሞክራስያዊ ቃልስናን ዝኾነ፡
መንግስቲ Iህወደግን ህዝብታት Iትዮጵያን'ውን፡ ነዞም መጋባEያታት ጥጡሕ ባይታ ኣብ ምፍጣር ይኹን ዘድሊ መሳለጥያ
ኣብ ምምላE ዝገበሩዎ ኣበርክቶ ማንም ዝኽሕዶ የለን።
ናብ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምብጻሕ ዝሓለፍናዮ መስርሕ ምስ Eንጽብጽብ፡ ገና ቅድሚ 2000 ዓ.ም. ዝነበረ
ኩነታት ንዝክር። ሃምኤ ከም ሰፊሕ ጽላል ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞ Eናሃለወ ማለት'ዩ። ብቅድመ ምድላው ሃገራዊ
ዋEላ ኣቢሉ ናብ ምቛም ሃገራዊ ኮምሽን። ድሕሪ ናይ ልEሊ ሓደ ዓመት፡ ላEልን ታሕትን ምባል ድማ፡ ናብ ሃገራዊ ጉባኤ
ኣዋሳ፤ ብU ኣቢልና፡ ናብ'ቲ ኩሉ ሃንቀው Eናበሎ ዝጸንሐ ምምስራት ሰፊሕ ጽላል ተቓውሞ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ(ኤሃባደለ) በጻሕና።
Eዞም መጋባEያታት'ዚOም ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሒዙ Eናሃለወ ዝተጋብU Eዮም። ህዝብን ሃገርን
ለኪሙ ክጠፍE ንቑልቁል Eናተሓንበበ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዘሎ Eዋን ማለት'ዩ። ሕንባበ ንቑልቁል ግን፡ ብመንፍዓት ዲሞክራስያዊ
ቃልስና ዝመጸ ከምዘይኮነ ኩላትና ኣይንስሕቶን። ባEሉ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ካብ ትምክሕተኛን ጸረ ሰላምን ባህሪU
ተበጊሱ፡ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብዝወለO ተደጋጋሚ ኵናት፡ ተመሊሱ Eናለብለቦ ብምኻዱ ዝተኸሰተ ምንቁልቋል Eዩ።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ስግU ናይ ምምንጫት ባህሪ ዘለዎ፡ ናይ'ዚ ዘለናዮ ምEቡል ዘበን ሓተላ ዝኾነ ስርዓት Eዩ። ብሰንኪ
ውድቀቱ ንሓይልታት ግዳም ምጥቃን ዝቐንO፡ ንውሽጡ ድማ ካብ ተሓታትነት ክሃድም፡ ሕድሕዱ ዝወናጀል ሰይጣናዊ ባህሪ
ዝተዓደለ Eሉል ጸረ ህዝቢ ጉጅለ Eዩ። Eዚ ክውንነት'ዚ ብውሽጡ ናብ ከቢድ ፖሎቲካዊ ቅልውላው Eናተረግረገ ክመጽE
ገበሮ። ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ድማ፡ ናብ ጽልEን ቅርሕትን ኣትዩ ብዲፕሎማስያዊ ተነጽሎነት Eናቖረረ
ክኸይድ ግድን ኮኖ። ካብ ተደጋጋሚ ማEቀብ'ውን ኣየምለጠን።
ሓይሊ ተቓውሞ፡ ነዚ በብEዋኑ Eናበሰለ ዝኸደ ወድዓዊ ኩነታት ሃገርና፡ ኣብ ረብሓ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ከውEሎ
ኣይበቕAን። ብኣንጻሩ፡ Eድላት ዲሞክራስያዊ ለውጢ Eናጎልሁ ክመጹ Eንከሎዉ፡ ሓድሽ ደግሲ ምፍንጫል ፖሎቲካዊ
ውድባት ክቕልቀል ይረA። ህዝቢ ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ መሪሩዎ ምሒር ለውጢ ክሃርፍ Eንከሎ፡ ሓይሊ ተቓውሞ ኣብ
ሕድሕድ ምንጻይ ተሸኺሉ ናይ ህዝብታትና ናይ ቃልስን ለውጥን ድልየት ይሃርም። ናይ'ዚ ኩሉ Eኩብ ድምር ድማ፡ ኣብዝሓ
ህዝብታትና ካብ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ Eናረሓቑ Eንተመጹ'ውን ምስ ህሉው ሓይሊ ተቓውሞ ክውግኑ ኣይከኣሉን። ኣብ
ማEዶ ኮይኖም ዘቋምቱን፡ መረርOም EናስምUን ቀጸሉ። ኣብ ሞንጎ ደላይ ለውጢ ህዝብና ብሓፈሻ፡ መንEሰያትና ድማ
ብፍላይ፡ ምስ ሓይልታት ተቓውሞና ርUይ ጋግ ተፈጠረ።
ዲሞክራስያዊ ቃልሲ፡ ብቐንዱ ናይ ህዝቢ ቃልሲ Eዩ። ብውሱናት መራሕትን ኣባላተንን ጥራሕ ተሰላሲሉ ዝEወት ብፍጹም
ኣይኮነን። ህዝብታትና ዓንዲ ሕቖ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ኮይኖም ወሳኒ ተሳትፎOም Eንተዘየረጋጊጾም፡ ዓወት ዲሞክራስያዊ
ቃልሲ ዘይሕሰብ Eዩ። ካብ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ወጻI፡ ገለ ምቅይያር Eንተተኸሲቱ'ውን ናይ'ቶም ቀንዲ ተዋሳEቱ ዝኾኑ
ወገናት፡ ጸቢብ ረብሓታት ካብ ምምላE ሓሊፉ ንኣብዝሓ ህዝብታትና ጣቋ ዝገብር ኣይኮነን። ወጮ Eንተገልበጥካዮ ወጮ
Eዩ። ስለዝኾነ'ውን ዲሞክራስያዊ ቃልስና ንቕድሚት ሶጊሙ ናብ ዓወት ክሰጋገር፡ ብኩራት ህዝብታትና ፈውሲ ክድለየሉ
ነይሩዎ። ካብ'ዚ ፖሎቲካዊ ቅልውላው'ዚ ንምውጻE ተሓሲቡ Eዩ፡ ንፈለማ Eዋን ጭርሖ ሃገራዊ ዋEላ ዝተላEለ። Eንተኾነ
ግን፡ መስርሕ ቅድመ-ምድላው ሃገራዊ ዋEላ፡ ኣብ ኣቃውማ ኣሰናዊት ሽማግለ፣ ምድላውን ምይይጥን ንድፍታት፣ ኣብ
ተዋጽO ተሳተፍቲ ዋEላን ብቕዓት ኣመራርሓን ብዝተራEዩ ዓበይቲ ሕጽረታት፡ ዝተተለመሉ ሽቶ ኣይሃረመን። ስለዚ ድማ፡
ሃገራዊ ዋEላ፡ ከም መሰጋገሪ ድልድል ብምጥቃም፡ ሃገራዊ ኮምሽን ቆይሙ፡ ቅድመ ምድላው ሃገራዊ ጉባኤ ከካይድ፡ ናይ ሓደ
ዓመት ሓላፍነት ተዋሃቦ።
ሃገራዊ ኮምሽን፡ ምስ ኣቃውማ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ዋEላ ክነጻጸር Eንከሎ፡ ኣብ መዳይ ተሳትፎ፡ ምምሕያሽ'ኳ Eንተነበሮ፡ ኣብ
ፍትሓውነቱ ሕጽረታት ከም ዝነበሮ ዘካትE ኣኮነን። ልEሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ድማ፡ ምስ ናይ ቀረባን ርሑቕን ሒሳባት
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተታሓሒዙ፡ ንዝተሓንጸጹ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት ዋEላን፡ ነጻ ህላውነት ኮምሽንን ዝዳፍU ተርEዮታት
ካብ ቅድሚU ከይተፈለዩዎ ክጓዓዝ ተገደደ። ካብ ሕጽረታት ዋEላ ተማሂርና፡ ብዙሕነት ህዝብታትና ኣብ ግምት ዘEተወ፡
ሰፊሕ ተሳትፎ ናይ'ቲ ኣማEድዩ ክጥምት ዝጸንሐ ደላዪ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ህዝብና ንምስሓብ ዝጸደቐ ውሳኔ፡ ብርUይ ኣብ
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ከቢድ ፈተና Eናወደቐ ከደ። ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዝነበሩ ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ንተሳትፎ ዘይተወደበ ደላዪ ዲሞክራስያዊ
ለውጢ ህዝብና፡ ትጽቢታቱን ክኾልፉዎ ተራEዩ። ኣብ ኣኼባታት ሃገራዊ ኮምሽን፡ ክቕልቀል ጀሚሩ ዝነበረ ብርክት ዝበለ
ዘይተወደበ ደላዪ ለውጢ፡ ካብ'ቶም መድረኻት፡ ነብሱ Eናግለለ ኮደ። በዚ መስርሕ'ዚ ዝሓለፈ፡ ቅድመ ምድላው ሃገራዊ
ኮምሽን፡ ብኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባትን መራሕተንን ብሰፊሕ ድምጺ ዝተዓብለለ ሃገራዊ ጉባኤ ከዳሉ ግድን ኮኖ።
ብተዛማዲ ዝሓሸ ቅድመ ምድላው ተኻይዱሉ ተባሂሉ ዝተጋብA ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ፡ ኤርትራዊ ብዙሕነት ኣብ ምሕላው
ርUይ ሕጽረት ከምዘለዎ ብሩህ ኮነ። ሃገራዊ ኮምሽን፡ ኣብ ድሮ ጉባኤ ዘካየዶ 3ይ-ስሩE ኣኼባU፡ ኣብ ልEሊ ኣባል ሃገራዊ
ኮምሽን ዝወሰዶ ታህዋኽ ዝመልO ጸረ ዲሞክራስያዊ ስጉምቲ፡ ንሃገራዊ ጉባኤ ብኣሉታ ምጽላዉ ኣይተረፎን። ናብ ሃገራዊ
ጉባኤ ዝቐረበ ጸብጻብ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ኮምሽን ድማ፡ ብመንጽር ውሳኔታት ሃገራዊ ዋEላ፡ ኣወንታውን ኣሉታውን
ጎድንታቱ መሃሪ ብዝኾነ መንገዲ ከይቀረበን ብግቡE ከይተገምገመን ተሰገረ። ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ፡ ደላዪ ዲሞክራስያዊ ለውጢ
ኤርትራዊ ብዓብይ ተስፋ ዝተጸበዮ'ኳ Eንተነበረ፡ ካብ ቀንዲ ኣጀንዳታት ወጻI፡ ኣብ ካልኣዊ ጉዳያት ጊዜU ካብ ምብኻን ዓዲ
ኣይወዓለን። ብሰንኪ ተጻራሪ ሒሳባት ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ መበገሲ ዝኸውን ንድፊ ፖሎቲካዊ ገምጋም ዘይተዳለወሉ
መድረኽ Eዩ። Eተን ዝርካበን ዝቐረባ ንድፍታት ድማ፡ ጉባኤኛታት ኣብ ጉጅለታት ተኸፋፊፎም ክመያየጡሉ ዝፈተኑ'ኳ
Eንተኾኑ፡ ብሱልን ዓሚቕን ምይይጥ ዝተኻየደሎም ኣይኮኑን። ኣብ ምይይጥ ጉጅለታት ክመሓየሹ፣ ክወጹን ክኣትዉን
ተባሂሎም ዝፈሰሱ ዝተፈላለዩ ርEይቶታት፡ ሰክረታርያ ጉባኤ ኣብ ግምት ከምዘEትዎም ቃል ዝተኣተወ'ኳ Eንተነበረ፡
ተጻፊፎም ተባሂሎም ዝተዘርግሑ ሰነዳት ጉባኤ፡ ንኩሎም ፍልልያት ሓቝፎም ከምዝተዘርግሑ ጋህዲ ኮነ።
ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ፡ ዝለዓለ መግለጺU፡ መናብር ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ምቅርማት ዝተመስረተ ምንባሩ፡ ላEለዎት
መራሕቲ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ኣብ መድረኽ ዓው Iሎም ዝተዛረቡሉ ሓቂ Eዩ። ስለዝኾነ'ውን ''ሓባE ቁስሉስ ሓባI
ፈውሱ'' ከይንኸውን፡ ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ፡ ዓበይትን መሰረታውን ፍልልያት ሓቝፉ ዝተዛዘመ ጉባኤ Eዩ ነይሩ ምባል ካብ ሓቂ
ምርሓቕ ኣይኮነን። ናይ'ዚ ተግባራዊ መግለጺ ድማ፡ ንጥፈታት ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ከም ትጽቢት ደለይቲ
ለውጢ ህዝብታትና ክኸውን ኣይበቕAን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ካብ Eዋን ናብ Eዋን፡ ናብ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላው
Eናተሸመመ ክኸይድ ይረA።
መሰረታዊ ፍልልያቱ ብግቡE ከይፈተሸን መወገኒ ከይገበረን ካብ ዝወጸ 1ይ-ሃገራዊ ጉባኤ፡ ዝተመረጸ ሃገራዊ ባይቶ ይኹን
ፈጻሚት፡ ብመንፈስ ምክብባርን ምክEኣልን ኣብ Eዮታት ሃገራዊ ባይቶ ተጸሚዱ ኣድማI ንጥፈታት ከካይድ ምጽባይ
ኣይከኣልን። Eቲ ዝኸፍA መግለጺU ግን፡ ነቲ ዝርካቡ ኣብ ሃገራዊ ጉባኤ ዝጸደቐ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ-ህንጻን ብርUይ
ዝዳፋE ውሳኔታት ከመሓላልፍ ምምልካትና Eዩ። ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ካልኣይ ስሩE ኣኼብU፡ ካብ ቀንዲ ኣጀንድU ወጺU፡
ኣብ ልEሊ ደምሓኩኤ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ዘባኸኖ ጊዜን ዝበጽሖ መደምደምታን፡ ኣብ ልEሊ ዝጸንሐና ''ገጸብ''
ብግራጭ ከም ምውጋE ዝቑጸር መሪር ቃንዛ ገዲፉ ዝሓለፈ Eዩ ምባል ይከኣል። ካብ ዓበይትን ወሰንትን ኣጀንዳታት 2ይስሩE ኣኼባ ኤሃባደለ፡ ን2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ዘዳሉ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ምቛም ነበረ፡፡ Eንተኾነ ግን Eኹል ጊዜ ኣይነበሮን። ከም
መዋጽO፡ መሪሕነት ባይቶ
ምስ ፈጻሚት ባይቶ ኮይኑ፡ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ከቕውም ሓላፍነት ኣሸኪሙ Eዩ ዝዛዘመ።
Eንተኾነ ግን ኣብ ጽባሕ 2ይ-ስሩE ኣኼባ 'ኤሃባደለ' ዝተኻየደ ኣኼባ ፈጻሚት ባይቶ ድማ፡ ኣብ ናይ ስልጣን ምቑርቛስ
ተጸሚዱ ስለዝቐነየ፡ ምስ መሪሕነት ባይቶ ብሓባር ክዓሞ ዝተሸከሞ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ናይ ምቛም መደብ፡ ክፍጽም
ኣይከኣለን። ስለዝኾነ ድማ፡ ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2012 ''ሀ'' Iልካ ክጅመር ዝነበሮ ቅድመ ምድላው 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ፡
ንልEሊ ሹዱሽተ ወርሒ ክሰጋገር ግን ኮነ። ክሳብ ሓምለ 01-2013. ከልብን መዓልትን ከይጸዋEካዮም ይመጹ ከምዝበሃል፡
ልEሊ ሹዱሽተ ወርሓት፡ 2ይ-ስሩE ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ዝፈጠሮ ቅልውላው ጥሒልና፡ ሕድሕድና Eናተሓማተልና፡ ወርሒ
ሓምለ ሰተት Eናበለት ደበኽ በለት።
ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት ባይቶ ብ01 ሓምለ 2013 4ይ-ስሩE ኣኼባU ጀመረ። Eዚ ኣካል'ዚ ኣብ መስርሕ ኣኼባU፡ ተስፋ ዝህብ
ገምጋም ሕሉፍ ንጥፈታቱ ከምዘካየደ ዘይከሓድ ሓቂ Eዩ። ንመጻI ከትኩረሎም ዝግባE ዓውድታት ብዝሓሸ ከነጽር ፈቲኑ
ምንባሩ'ውን ይፍለጥ። Eንተኾነ ግን ካብ 13-ሓምለ ንደሓር ምስ መሪሕነት ባይቶ ዝቐጸለ ሓባራዊ ኣኼባ፡ መደምደምትU
ኣይጸበቐን። መሪሕነት ባይቶ ዝመርሖ ሓባራዊ ኣኼባ፡ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ብዘተኣማምን ዝEወተሉ ቅኑE ኣንፈት ክሕንጽጽ
ኣይበቕAን። ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተፈጢሩ ዝጸንሐ ዘይምትEምማን ዝፍወሰሉ መርሆ ኣየቐመጠን፡፡ 'ንግበሮ'ሞ
ኣይነጸብቆ'' ኮይኑ ነገሩ። ኣብ ኣቃውማ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ዝተኸተሎ ግጉይ ኣገባብ ከይኣኽሎ፡ ኣብ መደምደምታ ድማ፡ ካብ
ሕገ ህንጻ ሃገራዊ ባይቶ ወጻI፡ ብዘይ ፍትሓዊ ኣገባብ፡ ንኣቦ-መንበር ፈጻሚት ባይቶ ካብ ሓላፍነቱ ብምውራድ፡ ኣብ ሓይሊ
ተቓውሞ ሓድሽ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ብምውላE፡ ኣብ ቅድመ ምድላው 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ፡ ዘይጥUይ ሃዋሁው ክሰፍን ገበረ።
ብዘይካ'ቶም ንውሳኔ መሪሕነት ባይቶ ዝደገፉ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ መብዛሕትOም ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ፖሎቲካዊ
ሓይልታትን፡ ነቲ ዝተመሓላለፈ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ውሳኔ፡ ብትረት ተቓዊሞም፡ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ክካየድ
ጠለቡ። መሪሕነት ባይቶ ንዝፈጸሞ ሕጋዊ ጥሕሰት ክከላኸል Eንተፈተነ'ውን ብኹሉ ሸነኻት ተኸቢቡ መምለጢ ኣይረኸበን።

7 Eላዊ ልሳን ሰደግኤ
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መርሆ
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Eንተኾነ ግን ካብ ተሓታትነት ንምህዳም፡ ናይ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ጠለብ ህጹጽ ኣኼባ ንጎድኒ ጎስዩ፡ ኣቦ-መንበር ፈጻሚት
ባይቶ ናብ ቦትU ብምምላስ፡ ፈጻሚት ባይቶ ውሽጣዊ ምትEርራይ ክገብር ጻውIት ብምቕራብ ደሃዪ ኣጥፈA። ኣቦ-መንበር
መሪሕነት ባይቶ፡ ኣብ 2ይ-ስሩE ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ንስምIት ኣብዝሓ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ
መዝሚዙ፡ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ ህንጻን ሃገራዊ ጉባኤ ዘይፈቕደሉ ውሳኔ ብምምሕልላፉ ዝወረደ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ገና
በሰልU ከይሓወየ Eንከሎ፡ Eንደገና ካልE ፖሎቲካዊ ቅልውላው ክደግስ ምግባሩ ብቐሊሉ ክስገር ዝኽEል ኣይኮነን።
ኣይግባEን ድማ። ዘይሕጋዊ ውሳኔ መሪሕነት ባይቶ፡ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ብሓፈሻ፡ ኣብ ሞንጎ ኣባላት ሃገራዊ
ባይቶ ድማ ብፍላይ፡ ዝጸንሐ ዘይምትEምማን ከይተሰገረ Eንከሎ፡ ካልE ሓድሽ ቅልውላው ምውልU፡ ን2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ
ብኣሉታ ዝጸሉ ኩነታት ተኸሲቱ ኣሎ። ኣቦ-መንበር ፈጻሚት ባይቶ ናብ ንቡር ቦትU Eንተተመለሰ'ውን፡ Eቲ ኣቐዲሙ
ዝወረደና ቅልውላው ዘስዓቦ ዘይምትEምማን ኣይሓወየን፡፡ ክሳብ ሎሚ ንጥፈታት ፈጻሚት ባይቶ ሂወት ኣይዘርAን። ምስ ኩሉ
ሕልኽልኻት ክትቀውም ዝተባሃለት ኣሰናዳዊት ሽማግለ ድማ፡ ደሃያ'ውን ኣይስማEን ዘሎ። Eነሆ ድማ መዓልቲ ጉባኤ ብዘይ
ዝኾነ ቅድመ ምድላው Eናተቓረበ ይመጽE ኣሎ። ዝኾነ ይኹን ቅድመ ምድላው ከይተጀመረ Eንከሎ፡ መዓልቲ ጉባኤ ሰተት
Eናበለ ይኣቱ ብምህላዉ፡ Eንታይ ዓይነት ጉባኤ Iና ክነሰላስል ዝብል ሕቶ ምልዓልን ሸቐልቀል ምባልን፡ ዘገርም ኣይኮነን።
ኣዝዩ ዘተሓሳስብ Eዩ። ምኽንያቱ ብዘይ ብቑEን ጽፉፍን ቅድመ ምድላው፡ ይትረፍ ሃገራዊ ጉባኤ፡ ንUሽተይ ውራይ'ውን
ምEዋት ስለዘይከኣል።
2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ፡ ብተዛማዲ ንመጻI ዝሓሸ ተስፋ ዝንበረሉ ጉባኤ ክኸውን፡ ውድብና ሰደግኤ ቅኑE መዋጽO Iሉ
ዝኣምነሎም መፍትሒ ሓሳባት ዝስEቡ Eዮም።
1. ንድፊ ፖሎቲካዊ ገምጋም ኩነታት ሃገርናን ህዝብታትናን ተዳልዩ፡ ኣብ ሞንጎ ኩሎም ተሻረኽቲ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ብሱል
ምይይጥን ክትEን ክካየደሉ ይህልዎ። ድሕሪU ሲቪክ ማሕበራትን ህዝብን ክመያየጡሉን ሰፊሕ Eድል ክወሃቦም የድሊ።
ምኽንያቱ፡ ሓባራዊ መቃለሲና ካብ ሓባራዊ ገምጋምና ስለዝብገስ።
2. ካብ ፖሎቲካዊ ገምጋም ህሉው ኩነታት ዝፈልፈለ፡ ሓባራዊ ንድፊ ፖሎቲካዊ ቻርተር፣ ሕገ ህንጻን መድረኻዊ Eማማትን
ክዳሎን፡ ብቐዳምነት ብደረጃ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ሰፊሕን ዓሚቕን ምይይጥ ክካየደሎምን ሓባራዊ ተረድO ክጥረየሎምን
የድሊ ንብል። ናብ ሲቪክ ማሕበራትን ህዝብን ወሪዱ ድማ፡ ምይይጥ ክካየድሉ፣ ክምEብልን ክመሓየሽን ይህልዎ።
3. ኣብ ሓባራዊ ፖሎቲካዊ ገምጋም ተሰሪቱ ብጉባኤ ዝጸደቐ ፖሎቲካዊ ቻርተር፣ ሕገ ህንጻን መድረኻዊ Eማማትን ብEግበት
ዝተቐበሉን ብተዛማዲ ብብቕዓት ክመርሑን ከወሃህዱን ዝኽEሉ መራሕቲ ኣቃውማ ብዝምልከት፡ ብግቡE ምዝታይን ኣብ
ምርድዳE ምብጻሕን የድሊ።
4. ኣሰናዳዊት ሽማግለ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ፡ ነዞም ኣብ ላEሊ ዝተጠቐሱ ሰነዳት ካብ ምድላው ጀሚሩ፡ ኣብ ሙሉE መስርሕ
ምይይጥ፡ ብብቕዓት ዝዋስUን ዝመርሑን፡ መስርሕ መረጻ ተሳተፍቲ ጉባኤ ድማ፡ ፍትሓውን ምEሩይን ኮይኑ ክካየድ
ዘተሓባብሩ፡ ንሃገራዊ ጉባኤ ጽፉፍ ቅድመ ምድላው ዘካይዱ፡ ሰባት ዝሓቖፈ ምዃኑ ምርግጋጽ የድሊ።
ኩላትና ከምዘይንስሕቶ፡ ውጽIት ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ፡ ህዝብታትና ዝተጸበዩዎ ውጽIት ከመዝግብ ዘይከኣለ፡ ብቐንዱ
ሕመቕ ኣመራርሓ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞና ምዃኑ ክንኣምነሉ ይግባE። ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ካብ Eዋን ናብ
Eዋን ንዝኸፍA ሓደጋ ብርሰት ኣብ ዝቃልUሉ ዘለዉ ዘስግE ወቕቲ፡ ካብ ቀንዲ ኣጀንዳ ተፈንቲትና፡ ኣብ ሕድሕና
Eናተናቖርና Eድመና ክነሕልፍ፡ ናይ ገበን-ገበን ምዃኑ ከም Eረ ዝመረረ፡ ግን ድማ ሓቂ ብምዃኑ ክንውሕጦ ይህልወና።
ትምክሕቲ፣ ጸቢብ ውድባውን ጉጅላውን ሒሳባት፡ ንUሽተይ ዓቐብ ዘደይቡና፡ ሽንጥሮ ዘስግሩና ከምዘይኮኑ፡ ሕርሕራይ ጌርና
ካብ ሕሉፋት ውድቀታትና ክንመሃር ይግባE።
ህዝብን ሃገርን ብኣዝዩ ዘሰክፍ ኩነታት ኣብ ዝበርስሉ ዘለዉ Eዋን ብምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ካብ ድምጺ
ህዝቢ ጥራሕ'ያ ትርከብ Iሉ ዝኣምን ሓይሊ ተቓውሞ፡ ኣብ ዘላቒ Eላማታት ዘለዉዎ ፍልልያት ኣትኵሩ ሕድሕዱ ዝናቖረሉ
ምንም ምኽንያት የብሉን። ፍልልያቱ ብስልጡን ኣገባብ ዘመሓድረሉ መርሆ ብምኽታል፡ ኣብ ህጹጽን ቀዳማይን ሓባራዊ
Eላማታት ኣትኵሩ፡ ቅኑEን መትከላውን ናይ ዝምድና መርሆታት ብምኽታል፡ ካብ ምቅላስ ወጻI ካልE ኣማራጺ የለን።
ስለዝኾነ'ውን ከም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኣብ ዝባና ተሸኪምናዮ ዘሎና ረዚን ሓላፍነት ብብቕዓት ንምፍጻም፡ 2ይ-ሃገራዊ
ጉባኤ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ብሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ህዝብታትና ብዓወት ንምዝዛም ኣብ ዝካየድ ሰፊሕን ጽፉፍን ቅድመ
ምድላው፡ መሪሕ Eጃምና ክነበርክት ይግባE። Eንተዘይኮይኑ፡ ''ጨው ንባEልኻ ክትብል መቅር፡ Eንተዘየሎ Eምኒ ተባሂልካ
ክትስንዶ Iኻ'' ዝብል ምስላ ኣበው፡ ኣብ ልEሌና ዝተንጠልጠለ ዘይምሕር ህዝባዊ ፍርዲ ምዃኑ ክንግንዘብ ከድሊ Eዩ ንብል።

8 Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

4ይ ዓመት ሕታም ቁ.07

