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መርሆ
ኣብ ቅኑE መትከላዊ መርሆ ዝተመስረተ ዝምድና፡
ሓይልታት ተቓውሞ፡ ህጹጽ Eዋናዊ ጠለብ Eዩ።

ዝምድናታት ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ፡ ኣብ ቅኑE መርሆ ዝተሰረተ ክኸውን ኣሎዎ ክበሃል Eንከሎ ትርጉሙ ኣዝዩ Eዙዝ
Eዩ። ናይ ዝምድናታትና መሰረታዊ መበገሲ፡ ገምጋም ህሉው ኩነታት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ Eዩ። ነብሲ ወከፍ ፖሎቲካዊ
ሓይሊ፡ ካብ'ዚ ተበጊሱ Eዩ Eዋናውን ዘላቕን መፍትሒታት፡ ብደረጃ ፖሎቲካዊ ፕሮግራም ዝቐርጽ። በብመድረኹ
ንዘቐምጦም Eላማታት ዘEውት፡ ንሕቶ ምልመላ፣ ህንጸትን ምውፋርን ሓይልታት ዘነጽር ስትራተጂ፣ ፖሊሲታትን ናይ ተግባር
ስልትታትን ዝሕንጽጽ። ኩሎም ፖሊሲታት፣ ስትራተጂታትን ስልቲታትን ናይ ሓደ ፖሎቲካዊ ውድብ ነጸብራቕ ፖሎቲካዊ
EላምU ክኾኑ ኣሎዎም። ንመሰረታዊ Eምነታት ተገዛEቲ ዘይኮኑ ስትራተጂታትን ስልትታትን፡ ጊዝያዊ ረብሓ ካብ ምምላE
ሓሊፎም ትርጉም የብሎምን። ስለዚ ኩሉ ጊዜ ኣብ ምንጻር ፖሊሲ፣ ስትራተጅን ስልትን ቱኽረት ዘድልዮ መሰረታዊ ሕቶ
Eንተሃልዩ፡ ንፖሎቲካዊ ፕሮግራም ናይ'ቲ ውድብ ክሳብ ክንደይ ኣገልገልቲ Eዮም ዝብል Eዩ።
ኣብ ገምጋም ህልው ኩነታት ኤርትራ፡ ተመሳሳሊ ኣረኣEያ ዘለዎም ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ተመሳሳሊ ፖሎቲካዊ
ኣማራጺ(ፖሎቲካዊ ፕሮግራም) ክውንኑ ከም ውሁብ ክውሰድ ይከኣል። Eንተኾነ ግን፡ Eዚ ናይ ኩሉ ጊዜ ሓቂ'ዩ ማለት
ኣይኮነን። ንኣብነት፡- ስርዓት ህግደፍ፡ ንኩሎም ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ዝዓፈነ ምዃኑ፣ ፍትሕን ርትEን ዝበሃል
ኣልቦ ምግባሩ፣ ብዓንደ ርEሱ፡ ብሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ህዝብታትናን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ዝጸደቐ ሃገራዊ ቅዋም
ዘይብሉ ምዃኑ ጸሓይ ዝወቕO ሓቂ Eዩ። ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኩሎም ጽላታት ቁጠባ ኣብ ትሕቲ ሙሉE ዋንነት
መንግስቲ ገቢቱ፡ ጉጅላዊ ስልጣኑ መደልደሊ ይጥቀመሉ ምህላዉ ዘየካትE Eዩ። Eዚ ስርዓት'ዚ ብፈላሊኻ ግዛE ስልቲ
Eናተመርሐ፡ ንሃይማኖታዊ Eምነታት ክግህስ ምጽናሑን ምህላዉን ሓቂ Eዩ። ብሄራት ኤርትራ መሰሎም ማEርነቶምን ጥራሕ
ዘይኮነስ ህልውነOም ዝኸሓደ ምዃኑ፡ ናይ ሓባር ሚዛን ከቐምጡ ይኽEሉ። ኮታስ ብፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ዘበነ
ስልጣኑ፡ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ዝግለጹ በደላት ዘይበጽሖ ክፋል ሕብረተ-ሰብ የልቦን ኣብ ዝብሉ ሓቅታት ሓባራዊ ገምጋም
ከቐምጡ ይኽEሉ'ዮም። Eዚ ንህልው ክውንነት ሃገርና ዘንጸባርቕ ሓባራዊ ገምጋም፡ መፍትሒU Eንታይ ይኹን ኣብ ዝብል
ግን፡ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኣብ ኣማራጺ ሓሳብ ፍልልይ ክህሉ ይኽEል።
ንኣብነት፡ ካብ ህሉው ባህርያት ስርዓት ህግደፍ ብምብጋስ፡ ንመጻIት ኤርትራ ዝሓሸ ስርዓት Eንታይ ይኹን ዝብል መሰረታዊ
ሕቶ፡- ገሊOም ሊበራላዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት(ፕረዚዳንታዊ) ከም ዝሓሸ መፍትሒ ከቕምጡ ይኽEሉ። ምስ ናይ መሬት ሕቶ
ብዝተኣሳሰረ ድማ፡ መሬት ብውልቀ ክውነን፡ ክሽየጥን ክልወጥን ሙሉE መሰል ዘረጋግጽ ክኸውን ኣሎዎ፤ ናይ ብሄራት
መሰልን ማEርነትን ድማ፡ ኣብ ክሊ ልኣላውነትን ሓድነትን ኤርትራ ጥራሕ ይረጋገጽ Iሎም ከም ፍታሕ ዘቐምጡ ክኾኑ
ይኽEሉ። Eዚ ባEሉ ዝኸኣለ ፖሎቲካዊ ኣማራጺ'ዩ።
በቲ ካልE ሸነኽ ድማ፡ ንብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ኣብ ጸብጻብ ብምEታው፡ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክትከል፣
ናይ መሬት ሕቶ፡ ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ክውነን፡ መሬት ክሽየጥን ክልወጥን ዘይፈቅድ፣ ንሓረስታይ
መሬት ብማEረ ተመቒሉዎ ክጥቀመሉ፡ ምስ ድልየትን ተበግሶን ኣፍራይነቱ ብዘይጓነጽ መንገዲ፡ በብEዋኑ ናይ መሬት
ምድልዳል ክግበር ዝኣምኑ ክኾኑ ይኽEሉ። ኣብ ሕቶ ብሄራት ድማ፡- ኣብ ማEርነትን ፍቶትን ዝተመስረተ ዲሞክራስያዊ
ሓድነት ንምርግጋጽ፡ ብሄራት ናይ ባEላቶም Eድል ባEላቶም ናይ ምውሳን መሰሎም ብዘይ ደረት ክኽበረሎም ይግባE ዝብል
Eምነት ዘለዎም ክኾኑ ይኽEሉ። Eዚ ድማ ካልE ባEሉ ዝኸኣለ ፖሎቲካዊ ኣማራጺ'ዩ። ንኣብነት ውድብና ሰደግኤ ነዚ ካልኣይ
ኣማራጺ ዝኣምንን ንምEዋቱ Eናተቓለሰሉ ዝመጸን Eዩ።
ብዘይካ'ዞም ካብ ሓባራዊ ገምጋም ህሉው ኩነታት ተበጊሶም፡ ግን ድማ፡ ዝተፈላለዩ መፍትሒ ሓሳባት(ፖሎቲካዊ ኣማራጺታት)
ዘቐመጡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ወጻI፡ ኣብ ማEከል ኮይኖም ዝዋስU ፖሎቲካዊ ሓይልታት ምህላዎም ዘይሰሓት Eዩ።
ብርግጽ Eዞም ኣብ ሞንጎ ዝዋስU ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ መደብ-EዮOም ኣብ ቃራና ዘቐምጡ ነናይ ባEላቶም ምኽንያት
ከምዘለዎም ፍሉጥ Eዩ። ውIሉ ሓዲሩ ግን፡ ካብተን ክልተ ኣብ ላEሊ ዝተቐመጣ ንጹራት ፖሎቲካዊ ኣማራጺታት ወጻI
ክኾኑ ኣይክEሉን። ምስ ብቕዓት፣ ምውህላል ተሞኩሮን ምEባለ ህሉው ንቕሓት ህዝብታትና ተኣሳሲሩ ዝንጸር ምዃኑ
ኣይተርፍን። ኣብ ሞንጎ ተንጠልጢልካ ምቕጻል ስለዘይከኣል።
ኣብ ሞንጎ'ቶም ካብ ህሉው ሓባራዊ ገምጋም ኩነታት ኤርትራ ተበጊሶም፡ ተመሳሳሊ ፖሎቲካዊ ኣማራጺ ዘቐምጡ ሓይልታት
ክምስረት ዝግበO ምሕዝነት፡ ኣብ ዘላቒ Eላማታት ዝተመስረተ ስትራተጂያዊ ምሕዝነት ይኸውን። ብርግጽ ኪንዮ መሰረታዊ
Eላማታት ዝመጹ ኣገደስቲ መAቀኒታት ምህላዎም ብዘይ ምዝንጋE Eዩ። Eዚ፡ Eቲ ወሳኒ ረቛሒ ናይ'ቲ ዝምድና ምዃኑ
ንምንጻር'ዩ።

9 Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

4ይ ዓመት ሕታም ቁ.07

መርሆ
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ኣብ ሞንጎ'ቶም ኣብ ህሉው ኩነታት ምግምጋም ሓባራዊ ሚዛን ዘለዎም፣ ኣብ መልክE ውደባ ይኹን ባህሪ ናይ'ቲ ክትከል
ዝቃለሱሉ ፖሎቲካዊ ስርዓት፡ ኣብ ሃገራዊ ሓድነት ስግኣት ዘይፈጥር ምዃኑ ሓባራዊ Eግበት ዘለዎም፣ ግን ድማ ኣብ
መፍትሒ ሓሳባት/ኣማራጺታት ዝተፈላለዩ ኣማራጺ ሓሳባት ዝሓዙ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ Eንተወሓደ ኣብ መድረኻዊ ሕቶታት
ሓባራዊ መርገጽ ክህልዎም ውሁብ Eዩ። 1ይ. ናይ ኩሎም ጸገማትና ቀንዲ ተሓታቲ ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ፤ ነዚ ስርዓት'ዚ
ብቐዳምነት ምውጋድ ድማ፡ ንሓባራዊ ረብሓ ዘገልግል ምዃኑ፤ 2ይ. ፖሎቲካዊ ስልጣን ካብ ድምጺ ህዝቢ ከም ዝርከብ
ብምEማን፡ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ፡ ዝህሉ መሰጋገሪ መድረኽ ሰላማውን ዲሞክራስያውን ኮይኑ ክዛዘም፡ ናይ ሓባር
Eግበት ክህልዎም ዝኽEል ብምዃኑ፡ ኣብ ምEዋት ህጹጻት መድረኻዊ Eላማታት፡ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ዝቃለሱሉ
ምሕዝነት ክፈጥሩ ከምዝግበOም ዘካትE ኣይኮነን። ኣብ ትሕቲ ብንጹር መትከላዊ መርሆ ዝተገርሐ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ
ግንባር ይዛመዱ ማለት Eዩ።
ብኣንጻሩ ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ኣብ ገምጋም ህሉው ኩነታት ሃገርናን ህዝብታትናን፣ ባህርያት
ህሉው ስርዓት፣ ኣብ ፖሎቲካዊ Eላማታት፣ ስትራተጅን ስልትን ርUያት ፍልልያት ዘለዎም ኣሎዉ።።
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታት ኤርትራ፡ ዝተፈላለዩ መልክዓት ዘለዎም፡ ወጽዓታትን
ግህሰት ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ከውርድ ጸኒሑን ኣሎን። ሓደ ካብOም ድማ፡ ምግሃስ መሰል ሃይማኖታዊ Eምነታት
Eዩ። ኣብ'ዞም ዝሓለፉ ልEሊ 22 ዓመታት ዘበነ ስልጣን ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ኣብ ልEሊ ኣመንቲ ሃይማኖታት፡
Eስልምናን ክርስትናን፡ ገደብ ኣልቦ ግፍዓታት Eናውረደ መጺU ኣሎ። ነቶም በብEዋኑ ኣብ ልEሊ ኣመንቲ ሃይማኖታት
Eናውረዶም ዝጸንሐን ዘሎን ግፍEታት ቀንዲ መበገሲOም፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን Iሳይያስን ጉጅለUን ንምሕላው ጥራሕ Eዩ፡፡
Eቶም ግህሰታት፡ ዝተፈላለዩ መግለጺታት ዝዋሃቦም Eዮም። ንኣብነት፡ ኣመንቲ ሃይማኖት ጀሆቫን ጰንጠ ቆስጣልን ምስ
ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝተታሓሓዘ፡ ከቢድ ግፍEታት ወሪዱዎም፤ ሃገራዊ መንነቶም ክሳብ ምምንዛE ዝኸደ ግፍEን በደልን
ዝተቐበሉ ወገናት Eዮም። ኣመንቲ ሃይማኖት Eስልምና ዝኾኑ መራሕቲ ሃይማኖትን መማህራንን ድማ፡ መሳርሒ ጀሃዳዊ
ምንቅስቓስ ዝብል ሽም ተለጢፉዎም፡ ንማEሰርቲ፣ ምስዋርን ሞትን ተቓሊOም Eዮም። ኣብ ልEሊ ላEለዎት መራሕቲ
Oርቶክስን ካቶሊክን ዝወርድ ዘሎ ግህሰት መሰልን ማEሰርትን ድማ፡ ካልE ክፉE መግለጺ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ Eዩ።
Eዚ ስርዓት'ዚ፡ ዝቐርቦን ዝርሕቆን ሃይማኖት ዘይብሉ፡ በብEዋኑ ኣብ ልEሊ ኣመንቲ፡ ሰፍ ዘይብሉ ግህሰታት Eናውረደ ዝመጸ፡
EንተኽIሉ፡ ሃይማኖት ዘይብሉ ህግደፋዊ ማሕበረሰብ ክሃንጽ ዝህቅን ዘሎ ጨካን ስርዓት Eዩ። ስለዚ ናይ ህዝብታትና ናይ
ሃይማኖት መሰል ሕቶ፡ ተባራEን Eዋናውን ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ምዃኑ ዘካትE ኣይኮነን።
ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡- ምስ ናይ ሃይማኖት ሕቶ ብዝተኣሳሰረ ዝተፈላለዩ ገምጋማትን
ኣረኣEያታት Eናተንጸባረቑ ምምጸOም ግን ሓቂ Eዩ። ገለ ወገናት፡ ኣብ ልEሊ ሓደ ሃይማኖት ዝወርድ ግህሰትን በደልን ካብ
ክልOት ዝኸፍA ገይሮም ብምጉላህ፡ ትሑት ንቕሓት ህዝብታትናን ናይ ከባቢ ጽልዋን ብምጥቃም፡ ፖሎቲካዊ ፕሮግራም
ቀሪጾም ኣብ ሃይማኖት ዝተመስረተ ውደባ ፈጢሮም ጸረ ህግደፍ ቃልሲ ከካይዱ ዝጸንሑ ኣሎዉ። Eዚ መልክE ውደባ'ዚ
ሒዞም ዝተበገሱ ተቓለስቲ፡ ኣብ ሓደ Eዋን፡ ናብ ጫፍ ዝኸደ ተግባራዊ ምንቅስቓስ የካይዱ ምንባሮም ዝዝንጋE ኣይኮነን።
Eዚ ኣንፈት'ዚ ኣብ መስርሕ መልክU Eናለወጠ ዝመጸ'ኳ Eተኾነ፡ መሰረታዊ ትሕዝቱU(EላምUን መልክE ውደብUን) ግን
ኣይተቐየረን ዘሎ። ክሳብ ሎሚ ኣብ ሃይማኖት ዝተመስረቱ ውድባት ሃኒጾም ኣንጻር ህግደፍ ዝቃለሱ ዘለዉ፡ ካብ ኣመንቲ
ሃይማኖት Eስልምና ዝኾኑ ውሱናት ኤርትራውያን ወገናትና ጥራሕ ምዃኖም ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ Eዩ።
በቲ ካልE ወገን ድማ፡ ኣብ ሃገርና ሓደ ኣዝዩ ዝኸፍO፡ ካልE ዝጠዓሞ ዝበሃል ሃይማኖት የሎን። ኩሎም ሃይማኖታትና
ብህሉው ስርዓት ህግደፍ ተራኺሶምን ተዋሪዶምን ኣሎዉ። ኣብ ሃገርና ዝኾነ ይኹን ኣማኒ ሃይማኖት፡ ብነጻነት ምስ ፈጣሪU
ተራኺቡ ጸሎት ከካይድ መሰሉ ዝተነፍገ Eዩ። ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖታትና ንማEሰርቲ፣ ሞትን ምስዋርን ግዱድ
ውትህድርናን ተቓሊOም'ዮም። ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብኹሉ መለክIታት፡ ሃይማኖታትና፡ መሳርሒ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ
ክገብረን ከይሰልከየ ዝሰርሕ ዘሎ Eዩ። ስለዚ ናይ ሃይማኖት ሕቶ ከም መሰረታዊ ናይ ዜጋታት ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ፡ ብሃገር
ደረጃ ብሓባር ክንቃለሰሉ ዝግባE'ምበር፡ ሓደ ሃይማኖት ካብ'ቲ ካልE ሃይማኖት ዝተፈለየን ዝኸበደን በደል ከምዝበጽሖ
ብዘስምE፡ ናብ ሓደ ሃይማኖት ዝዛዘወ ፖሎቲካዊ ስርዓት ንምትካል ዝዓለመ ፖሎቲካዊ ኣማራጺ ምሓዝ፡ ንህሉው ኤርትራዊ
ክውንነት ዘየንጸባርቕ፡ መልክE ውደባU ይኹን ከAውቶ ተበጊሱሉ ዘሎ Eላማ ግጉይ Eዩ ዝብል Eምነት ዘለዎም ኣሎዉ።
ካብU ንላEሊ ድማ፡ ንህሉው ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ብምውጋድ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ናይ ብርሰት
ሓደጋ ንምንጋፍ ኣብ Eነካይዶ ቃልሲ፡ ክነረጋግጾ ዝግባE ሃገራዊ ሓድነት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ Eዩ። ምስ ብዙሕነታዊ
ክውንነትና ዝኸይድ መልክE ውደባን Eላማን ኣይኮነን ዝብል Eምነት ዘለዎም ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኣሎዉ።
ኣብ ሞንጎ'ዞም ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዘሎ ናይ ኣረኣEያ ፍልልይ፡ ካብ ገምጋም ህሉው ኩነታት ሃገርናን
ህዝብታትናን ዝብገስ ናይ Eላማን መልክE ውደባን ፍልልይ ብምዃኑ፡ ብቐሊሉ ዝተዓረቕ ኣይኮነን። ኣብ ሞንጎ'ዞም ፖሎቲካዊ
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ሓይልታትና ዝጸንሐን ዘሎን ዘይምትEምማንን ምጥርጣርን ኣብ ቦትU Eናሃለወ፡ ንኩሎም Eተራኽብ ቀጣን ገመድ፡ ስርዓት
ህግደፍ ናይ ሓባር ጸላIና ምዃኑ ጥራሕ Eዩ።
ኣብ ሞንጎ ሃይማኖታዊ ውድባትን ካልOት ብሄራውያንን ሕብረ ብሄራውያንን ውድባትን ዘሎ ፍልልይ፡ ብድምጺ ህዝቢ ክዳነ
ዝብል ሓባራዊ ምርድዳE ምብጻሕ፡ ናብ ዘይ-Eዋናዊ ግርጭት ከይንኣቱ ዝከላኸል ቅኑE መርሆ Eዩ። ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡
ኣብ ገምጋም ህልው ኩነታት፣ Eላማን መልክE ውደባን ዘለና ፍልልይ ከም ዘለዎ ኮይኑ፡ ክንቃለስ ዘገደደና ቀንዲ ረቛሒ፡
ፖሎቲካዊ ስልጣን ንበይኑ ብሒቱ ዘሎ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ Eዩ። ስለዝኾነ ድማ፡ ቀዳማይ ናይ ሓባር ጸላI ዘለና
ኤርትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን ተቓለስቲ ምዃና ዘካትE ኣይኮነን። Eምቆት ፖሎቲካውን ውደባውን ፍልልያትና ዘይስገር
ኮይኑ፡ ኣንጻር ፋሽሽታዊ ስርዓት ህግደፍ ዘቕነA ቃልስና ከነወሃህድ ዝጠቕመና ቅኑE መርሆ ዝተኸተለ ዝምድና፡ ኣብ ሰላማዊ
ሓባራዊ ናብራ ዘትከለ ፖሎቲካዊ ዝምድና Eዩ። Eዚ ዝምድና'ዚ፡ ህዝብን ሃገርን ብህጹጽ ንምድሓን ኣብ ነካይዶ ቃልሲ፡
ህዝብታትና ንጹር መንነት ፖሎቲካዊ ሓይልታቶም ኣለልዮም፡ ኣብ ጎድኒ ውድባቶም ብEምነትን ብጽንዓትን ክስለፉ፡ ኣብ
መስርሕ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ድማ፡ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎOም ከረጋግጹ ዘብቀOም'ዩ።
ስለዝኾነ'ውን ህዝብን ሃገርን ብቐዳምነት ካብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ንምድሓን ይኹን፡ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ
Eንኣትዎ መሰጋገሪ መድረኽ፡ ሰላማውን ዲሞክራስያውን ኮይኑ ክዛዘም፡ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎ ህዝብታትና ዝስሕብ፡
መትከላውን ኣብ ቅኑE ራEይ ዝተመስረተ ናይ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ዝምድና ምኽታል ኣማራጺ ዘይብሉ ህጹጽ Eዋናዊ
ሕቶ'ዩ Iልና ንኣምን። Eዚ ቅኑE መርሆ'ዚ ድማ፡ መሰረታዊ ናይ ኣረኣEያ ለውጢ ኣብ'ቲ ንልEሊ 10 ዓመታት ዝተኸተልናዮ
ካብ ቅልውላው ናብ ዝኸፍA ቅልውላው Eናሸመመና ዝመጸ፡ ናይ ፖሎቲካዊ ሓይልታትና ዘይመትከላውን፡ ኣብ ቅኑE ራEይ
ዘይተመስረተ ናይ ቃልሲ ዝምድናታትና Eዩ ንብል።
ንሕሉፍ ተሞኩሮ ዝምድናታት ፖሎቲካዊ ሓይልታትና ምስ Eንፍትሽ፡ ኣብ ሕድሕዶም ብፖሎቲካዊ ቻርተር፣ ውድባዊ
ቅዋምን መልክE ኣወዳድባን ዘይደላለዩ ሓይልታት ዝሓቖፈ ምንባሩን ምህላዉን ዘይከሓድ ሓቂ Eዩ። ጉEዞ ዝምድናታትና ምስ
Eንድህስስ፡ Eንተዓበየ ኣብ ሞንጎ ፖሎቲካዊ ሓይልታትና ብደገ ዝረA በሊሕ ግርጭታት ካብ ምክልኻል ሓሊፉ፡ ናይ ለውጢ
መሳርሒ ኮይኑ ዘገልገለሉ Eዋን ከምዘየለ ሕሉፍን-ህሉውን ተሞኩሮና ምስክር Eዩ።
ምሕዝነታትና፡ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ዘመዝገቡዎ ለውጢ ዘይምህላዉ ዘካትE'ኳ Eንተዘይኮነ፡ ከም ንቡር Eናተወሰዱን
Eናተለመዱን ብምምጽOም፡ ንመሰረታዊ ምትEርራይ ዝደፍU ሓደሽቲ ኣረኣEያታት ክቕልቀሉ Eንከሎዉ፡ ተቐባልነት
ከይረኽቡ፡ ዘበርግጉ ትርጉማት ክወሃቦም ጸኒሑን ኣሎን። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ክግዝUሎም ዝግባE መትከላዊ
መርሆታት ብግቡE ዝርድU መራሕቲ ውድባት ከይተረፉ፡ ዘቃልሑዎ ኣውያት EንክትሰምE፡ “ናብራ Eንተተባሂሉ
መቓብር'ውን ይመውቕ'ዩ'' ዝብል ምስላ ክትዝክር ይገብር Eዩ።
ውድብና ሰደግኤ፡ ሕሉፍ ዝምድናታት ሓይልታት ተቓውሞ፡ ማEከሉ ጊዝያዊ ረብሓ'ምበር፡ ኣብ ቅኑE መትከላዊ መርሆታት
ዝተሰረተ ኣይነበረን፤ ኣይኮነን'ውን Iሉ ብጽንዓት ይኣምን። ስለዝኾነ ድማ፡ ከም ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ኣብ ሓባራዊ
Eላማታትና ዘተኣማምን ዝምድና ፈጢርና፡ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን፡ ንጡፍን ንቑሕን ተሳተፎ ህዝብታትና ክንስሕብ፡
ብቕኑE መርሆ ዝተመርሐ ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ክንምስርት የድልየና። ሰፊሕ ሃገራዊ ጽላል ፖሎቲካዊ ውድባትና፣ ሲቪክ
ማሕበራት ህዝብን ዝኾነ “ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ” ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን ኣወንታዊ ተራ ዝህልዎ፡
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ናይ ቃልሲ ምሕዝነቶም ኣብ ቅኑዓት መትከላዊ መርሆታት ዝተመስረተ ምስ ዝኸውን
ጥራሕ'ዩ። ስለዝኾነ'ውን፡ ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ 6ይ-ውድባዊ ጉባኤU ዝሓንጸጾም ናይ ምሕዝነትን ሓድነትን ቅኑዓት
ፖሎቲካዊ ውሳኔታቱ ንምEዋት ከይተሓለለ ክቃለስ Eዩ።

11 Eላዊ ልሳን ሰደግኤ

4ይ ዓመት ሕታም ቁ.07

