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ሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባት፡
ዝሓትት እዋናዊ ዕማም!!
ኣብ ሕሉፍ ተሞኩሮና ከም እንፈልጦ፡ ብተበተብ ይኹን ደሓን ክበሃል ዝከኣል፡ ምድላው ተኻይዱሎም ዝቖሙ
ሰፋሕቲ ፖሎቲካዊ ጽላላትና/ግንባራትና፡ ኣይኮነንዶ ናይ መሰረታት ኣባላት ውድባትና ተሳትፎ ክነብሮም፡
መሪሕነታት ውልቀ ውድባት ክዝትዩሉን ርእይቶኦም ክህቡሉን ዕድሎም ኣዝዩ ድሩት ምንባሩ ምቕማጥ፡ ካብ ሓቂ
ዝረሓቐ ኣይኮነን። ኣብ ዝምስረቱ ጽላላት/ግንባራት፡ ተሳትፎን ዕግበትን ውድባት፡ ኣብ ወከልቶም ዝምርኮስ ምንባሩ
ዘይከሓድ እዩ። ወከልቲ ውድባት፡ ኣብ ጉባኤታት ሰፋሕቲ ግንባራት ዝወስድዎም ዝተፈላለዩ መርገጻት ድማ፡ ንናይ
ሓባር ጽላል ዝጎድእ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ንውልቀ ፖሎቲካዊ ውድባት'ውን ኣብ ውሽጠን ተዓብዒቡ ዝነበረ ፍልልይን
ዘይምትእምማንን ንደገ ኣገንፊሉ፡ ኣደዳ ምፍንጫል ክኾና ርኢና ኢና። በቲ ካልእ ድማ፡ ብደረጃ ጽላላት/ግንባራት
ዝተሓንጸጹ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት፡ ዘይወሓጠለን ውድባት፡ ንሓባራዊ ዕማም ጽላል ዕሽስ ኢለን፡ ኣብ ውልቀ ውድባዊ
ዕዮአን ዝጽመዳሉ፡ በዚ ምኽንያት ድማ፡ ግንባራዊ ንጥፈታት ዝድስክለሉ ኩነታት ብተግባር እናተዓዘብና መጺና
ኢና። ነዞም ሓቅታት'ዚኦም ንምርግጋጽ፡ ተሞኩሮ ሃገራዊ ምሕዝነት ኤርትራ፣ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳንን
ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ግንባርን ምድህሳስ ኣኻሊ እዩ።
ብደረጃ ጽላላት/ግንባራት ዝጸድቁ ሰነዳት፡- ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ-ህንጻን ከምኡ'ውን ዝሕንጸጹ ፖሎቲካዊ
ውሳኔታት፡ ንምትግባር ዝቃለሱ መሪሕነታት፣ ካድራትን መሰረታት ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባትና ምዃኖም
እናተፈለጠ እንከሎ፡ ብቐዳምነት ክዝትዩሉ፣ ርእይቶኦምን ሓሳባቶምን ከፍስሱሉ ዕድል ዘይወሃቦም ዝነበረ ንምንታይ
እዩ? ዝብል ሕቶ ምስ ዝለዓል፡ ናይ ሓባር ኣዕጋቢ መልሲ ክወሃቦ ዝከኣል ኣይመስለናን። ብውሑዱ ግን፡ ከካብ
ውድቡ ብዝለኣኹ ውልቀ መራሕቲ ውድባት፡ ኮፍ ኢሎም ኣርቂቖም ኣጽዲቖም ዝዝርግሑዎም ሰነዳት፡ ኣብ ባይታ
መሳርሒ ቃልሲ ከይኮኑ ኣብ ወረቐት ጥራሕ ተሳኢሎም ምትራፎም፡ ሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ኣባላት ፖሎቲካዊ
ውድባት ዝቦኸሮም ምንባሮም ንምግንዛብ ዘጸግም ኣይኮነን። ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባት ዘይዓገቡሎም ሰነዳት
ፖሎቲካዊ ጽላል/ግንባር ድማ፡ ብህዝብታትና ተቐባልነት ክረኽቡ ማለት ዘይሕሰብ እዩ። ከመይ ኢሉኸ ክሕሰብ?
ብወከልቶም ኣቢሎም ዝተሳተፉ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ብዕግበት ዘይተቐበሉዎም ሰነዳት፡ ከመይ ገይሩ ህዝቢ፡ ናተይ
ኢሉ ክቕበሎም? ብሓጺር ኣገላልጻ፡ ኣብ ሕሉፍ ተሞኩሮ ጽላላትና/ግንባራትና፡ ናይ ህዝብታትና ተባራዕቲ ሕቶታት
ብግቡእ ዘየንጸባርቑ ምንባሮም ጥራሕ ዘይኮነ፡ ሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባት ዘየረጋግጹ
ምንባሮም፡ ኣብ ተሞኩሮና ከም መሰረታዊ ሕጽረት ምቕማጡ ኣብ ቦቱኡ ዘሎ ሓቂ እዩ ኢልና ንኣምን። ካብ
ወርሒ ለካቲት 1999 ጀሚሩ ናይ ሓባር ጽላል/ግንባር ክንምስርት እንከሎና ፍሽኽታን ተስፋን እናሰነቕና፡ ሓባራዊ
ግንባርና ኣብ ቅልውላው እናኣተወ፡ ጉዕዞ ንቑልቁል ክጅምር እንከሎ ድማ፡ ሕድሕድና እናተኻሰስና፡ ብውሽጥና
እናቖረርና ዘሕለፍናዮ ዘሕዝን ሂወት፡ ካብ ኣእምሮ ኩልና ዝወጽእ ኣይኮነን። ስለዝኾነ'ውን፡ ብደረጃ ሓባራዊ ጽላል
ይኹን በብውልቀ ውድባትና፡ ኣብ ጸረ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ተጋድሎና፡ ክነድምዕ ኣይበቓዕናን። ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ፡ ብውሽጣዊ ጸረ ሰላም፣ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ባህርያቱ፡ እናቦኽቦኽ ብመንፈስ ተስፋ ምቑራጽ፡
ህዝብን ሃገርን ለኪሙ ክጠፍእ ከም ሕሱም ኣብ ዝዕንድረሉ ዘሎ እዋን፡ ከም ድልየትናን ተበግሶናን፡ ነዚ ሓደጋ'ዚ
ክንገትኦ ዘይምብቃዕና፡ ኣሉ ዘይንብሎ፡ መሪር ህሉው ክውንነትና እዩ ምባል ኣብ ቦቱኡ ዘሎ ሓቂ እዩ።
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትናን ሃገርናን ዝወርድ ዘሎ ኣዝዩ ዘሰክፍ ናይ ብርሰትን
ምብትታን ሓደጋ፡ ብቐረባ ርሕቀት እንዕዘቦ ዘሎና እዩ። ብምዃኑ'ውን ንህልው ኩነታትና ሰጊርና፡ ዝሓሸ መዋጽኦ
ክንእምት ግድነትና ምዃኑ ዝሰሓት ኣይኮነን።
ብደገፍ ፈታዊ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታትና ዝኾነ መንግስቲ ኢህወደግ፡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ 2013
ዝጀመርናዮ ናይ ምምኽኻር መድረኽ፡ ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ 2014 ምቕጻሉ ዝፍለጥ እዩ። ካብ 31 ጥሪ ክሳብ 04
ለካቲት 2014 ዝተኻየደ ካልኣይ ሰፊሕ ምምኽኻራዊ ኣኼባ መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባትና ድማ፡ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ
ጽላል ፖሎቲካዊ ሓይልታት ንምምስራት ብምውሳን ናይ መጀመርታ ደረጃ መቛጸሪ ጌርናሉ ኣሎና።
እዚ ካብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ 2013 ጀሚሩ በብወርሑ ዝቐጸለ ምምኽኻራዊ ኣኼባ፡ ካብ ሕሉፋት ዘተታት
ፖሎቲካዊ ሓይልታትና ፍሉይ ዝገብሮ፡ ዝተዳህሰሱ ኣርእስታት ዕምቆቶምን ስፍሓቶምን ጥራሕ ኣይኮነን። ዝተፈልየ
ዝገብሮ፡ ነብሲ ወከፍ ፖሎቲካዊ ውድብ፡ ውሽጣዊ እምነታቱ ዳርጋ ከይሓብአ ከፍስስ ዝኸኣለሉ ዘተ ምንባሩ እዩ።
ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝወርዱ ዘለዉ ወጽዓታት ኣብ ምግምጋም፡ ፖሎቲካዊ
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ውድባትና፡ ኣብ ሕድሕዶም ብግቡእ ክናበቡ ዝኸኣሉሉ ናይ ምምኽኻር መድረኽ ምንባሩ እዩ። እዚ ጅማሮ'ዚ
ብኣወንታ ዝረአ እዩ። ኣብ'ዞም ናይ ምምኽኻር መድረኻት ዝተዳህሰሱ ኣጀንዳታት፡ ነብሲ ወከፍ ውድብ ብመንገዲ
ወከልቱ ኣቢሉ ብቐረባ ክከታተል ዝሓሸ ዕድል ዝረኸበሉ ምንባሩ ድማ፡ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን።
ብውሳኔ 2ይ-ሰፊሕ ምምኽኻራዊ ኣኼባ መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባት መሰረት፡ ኣቦ-መንበራት ውድባት ከም
ኣሰናዳዊት ሽማግለ ኮይኖም፡ ናብ ጉባኤ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ንምእታው፡ ዘድሊ ቅድመ-ምድላው ከሰላስሉ
ሓላፍነት ተሸኪሞም እዮም ወጺኦም። ኣቦ-መንበራትን ወከልትን ፖሎቲካዊ ውድባት ድማ፡ ካብ ለካቲት 06
ጀሚሮም ዘካየዱዎም ናይ ኣርባዕተ መዓልቲ ርክባት፡- ናብ ጉባኤ ሰፊሕ ጽላል ንምእታው፡ ብቑዕ ቅድመ ምድላው
ንምስልሳል፡ ናይ ስራሕ ትልሚ ሓንጺጾም።
ኣብ ክሊ'ቲ ተሓንጺጹ ዘሎ ናይ ስራሕ ትልሚ፡ ካብ ሕሉፍ ተሞኩሮ ሰፋሕቲ ጽላላትና/ግንባራትና ዝተፈለየ ዝገብሮ
ኣገዳሲ መደብ፡ ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባትና(መሪሕነታት፣ ካድራትን መሰረታትን) ኣብ'ቶም ዝዳለዉ ንድፍታት፡
ኣቐዲሞም ክመያየጡ፣ ርእይቶኦምን ሓሳባቶምን ክህቡ ዝኽእልሉ መደብ ተሓንጺጹ ምህላዉ እዩ። እዚ ሓቂ'ዚ፡ ነቲ
ኣብ ሕሉፍ እዋናት፡ ብውሱናት ወከልቲ ፖሎቲካዊ ውድባት ጥራሕ ተነዲፉ፡ ጸዲቑ ተባሂሉ ዝወርድ፡ ፖሎቲካዊ
ቻርተር፣ ሕገ-ህንጻን ፖሎቲካዊ ውሳኔታትን ተቐቢልካ ተግብር ዝብል፡ ዘይኣሳታፊ ኣካይዳ ምስጋርና ዘመልክት
ታሪኻዊ ውሳኔ ምዃኑ፡ ጽኑዕ እምነት ውድብና ሰደግኤ እዩ።
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ቃልስና ኣንጻር'ዚ፡ ህዝብን ሃገርን ናብ ብርሰትን ምብትታንን ዘቃልዕ ዘሎ ፋሽስታዊ
ስርዓት ህግደፍ ዘቕነዐ እዩ። ቃልስና፡ ኣንጻር'ዚ ጸረ ሰላም፣ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ባህርያት ህግደፍ እዩ።
ቃልስና፡ ኣብ ሃገርና ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምምዝጋብ ዝዓለመ እዩ። መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝምዝገብ
ድማ፡ ብውሱናት ንፈልጠልካ በሃልቲ ፖሎቲካዊ መራሕቲ ጥራሕ ኣይኮነን። ዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ብቐንዱ ብወሳኒ
ተሳትፎ ህዝብታትና ዝረጋገጽ እዩ። ህዝብታትና ኣብ ደሞክራስያዊ ለውጢ ወሳኒ ተርኦም ክጻወቱ ዝኽእሉ፡ ኣብ
ኩሎም ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዘብቅዑ ዛዕባታት፡ ንጡፍ ተሳትፎ ክገብሩ ሙሉእ ዕድል ክረኽቡ እንከሎዉ ጥራሕ
እዮም። ህዝቢ ኣብ ሃገራዊ ጉዳዩ ብንቕሓት ክዋሳእ ምስ ዝበቅዕ ጥራሕ እዩ። ኣብ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ፡
ብስፍሓትን ብንቕሓን ዝሳተፍ ህዝቢ ድማ፡ ኣብ ምርግጋጽ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ውሳኒ ብጽሒቱ ከም ዝጻወት
ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ'ዚ ጥራሕ ከይተወሰነ፡ ንዘረጋገጾም ዓወታት ክሕሉ ይኹን ከማዕብል፡ ዓቕምን ብቕዓትን
ከምዝውንን ርግጽ እዩ።
በዚ መንጽር ክረአ እንከሎ፡ ቅድሚ ናብ ጉባኤ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ምእታውና፡ ኣብ'ቶም ዝዳለዉ ዘለዉ
ንድፍታት፡ ብቐዳምነት ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ዝሳተፉሉ ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ መድረኽ ምኽፋት፡ ኣብ'ቲ
እነሰላስሎ ጉባኤ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል፡ ሃናጺ ኣበርክቶኦም ዘዕዝዝ ክኸውን እንከሎ፡ ንውጽኢት ጉባኤ ሰፊሕ
ጽላል ድማ፡ ብዕግበት ተቐቢሎም፡ ኣብ ውሽጢ ህዝብታትና፡ ብንቕሓትን ብብቕዓትን ክቃለሱሉ የኽእሎም።
ብሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባት ዝተጸንበለ ጉባኤ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ድማ፡ ናይ
ህዝብታትና ኣቓልቦ ክስሕብን ብቑዕ ናይ ቃልሲ መሳርሒ ዝኾነሉ ዕድል ክሰፍሕ ተኽእሎኡ ዓቢ እዩ።
ስለዝኾነ'ውን፡ ኣቦ-መንበራት ውድባት፡ ቅድሚ ናብ ጉባኤ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ
ምእታዎም፡ ንድፍታት ጉባኤ ብቐዳምነት ናብ ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባት ኣውሪዶም ክመያየጡሉ ዝሓንጸጹዎ
ታሪኻዊ መደብ፡ ኣብ ምትግባር ብሓላፍነት ክዓዩ ይግባእ። ውድብና ሰደግኤ፡ ነዚ ቅኑዕ ትልሚ'ዚ፡ ብዕግበት
ተቐቢሉ፡ ኣብ ኣባላት ውድቡ ኣውሪዱ፡ ሰፊሕ ምይይጥ ክካየደሉ፡ ኣባላቱ ሓሳባቶምን ርእይቶኦምን ከፍስሱን፡
ርእይቶታቶም ጠርኒፉ ድማ፡ ናብ ኣቦ-መንበራት ከቕርብ ድሉው ምህላዉ የረጋግጽ። ካልኦት ፖሎቲካዊ
ውድባትና'ውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ድሉዋት ክህሉዉ ይትስፎ።
ብሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባትና ዝተሰነየ፣ ሓድነት ህብታትና ዘውሕስ፡ ኣብ ተባራዕቲ
ሕቶታት ህዝብታትና ዝተመስረቱ መድረኻዊ ዕላማታት ዝሓንጸጸ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል፡ ህዝብን ሃገርን ካብ
ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ኣብ ምድሓን፡ ብቑዕ ናይ ቃልሲ መሳርሒ ክኸውን፡ ኣብ መሰጋገሪ መድረኽ ድማ፡
ሰላማውን ዲሞክራስያውን ሃዋሁው ኣብ ምፍጣር ኣወንታዊ ተራ ከም ዝጻወት ዘይሰሓት እዩ። ስለዝኾነ ድማ፡
ኣባላት ፖሎቲካዊ ውድባትና፡ ንድፍታት ጉባኤ ሰፊሕ ጽላል ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ብብቕዓት ንምምይያጥን ኣብ
ምዕማቑ፣ ምስፍሑን ምጽፋፉን እጃሞም ከበርክቱ ድሉዋት ክኾኑ ይግባእ ንብል።

5ይ ዓመት ሕታም ቁ.10	
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