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ብŒፍሊ ሃገራዊ መርሓ ጨ/ቤት ትምህርቲ Ãድር ዝዳሎ ውሽጣዊ 
መጽሔት 

 
ሓባራዊ ዘተ 

መጻኢ ፖለቲÃዊ ስርዓት ኤርትራ 
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ሓባራዊ ዘተ፡ መጻኢ ፖለቲÃዊ ስርዓት ኤርትራ 
ƒተ÷ሮ 
 
ናይ ሎሚ ƒተ÷ሮና ƒብ መጻኢ ፖለቲÃዊ ስርዓት ኤርትራ ኢዩ። ብዛዕባíዚ እዋናውን 
ƒገዳስን ƒርእስቲíዚ ድማ ምስ ብጾት ኢብራሂም ቶቲል፡ ƒባል ማእ…ላይ ሽማግለን ሓላፊ 
ጨ/ዜናን፣ ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ፡ ƒባል ማእ…ላይ ሽማግለን ም/ሓላፊ ጨ/ሳግምን፣ 
ዓብደላ ጃብር፡ ሓላፊ ማ.ቤ.ጽ. Œፍሊ ሃገራዊ መርሓ፣ Àዳነ ጽገ ƒብ ድምጺ ሓፋሽ ሓላፊ 
ሽማግለ ትግርº፡ እዚ ቀጺሉ ድማ ትሕዝቶኡ ቀሪቡ ዘሎ ሓባራዊ ዘተ ƒÃይድና። 
 
መጻኢ ፖለቲÃዊ ስርዓት ኤርትራ ማዕረ ƒገዳስነቱ ርሒብ፡ ƒዝዩ ርሒብን …ቢድን ƒርእስቲ 
ኢዩ። ብግቡእ ንምግላጹ ድማ ነዊሕ ምምርማር፡ ተመŒሮታት Ãልኦት ምውÃስ፡ ዕቱብ 
መጽናዕትን ምምማይን ምŒያድ ይሓትት። ብዓቢኡ ግን እቲ መጻኢ ስርዓት ƒብ ኤርትራ 
ብግብራዊ ቃልሲ Œህነጽ ስለዘለዎ፡ ተመ÷ሮና እናገምገምና፡ ጉድለታቱ እናƒረምና፡ 
ዓወታቱ እናዓቀብናን እናƒማዕÅልናን ƒብ ነዊሕ ጕዕዞ እንሃንጾ እምÅር፡ ብወረቐት ዝዉዳእ 
ƒይ—ነን። ስለዚ ƒብዚ ሓባራዊ ዘተíዚ ናይíዚ ሕቶíዚ ዝተማል¡ Œትዕ ተጌሩ ƒሎ ዝÅሃል 
ƒይ—ነን። መÅገሲ ዝŸዉን፡ ƒብ ዝተፈላለየ ቦታ Ãብ ዝተፈላለየ ÷ርናዓት ብዝቐርብ 
ርእይቶታት ድማ ዝሃብተመ Œትዕ ዝቐርብ ግን እመስለና። 
 
ሓርÅº፡- እቲ መኽፈቲ ሕቶና ንሓፈሻዊ መለለይታት መጻኢ ፖለቲÃዊ ስርዓት ኤርትራ 
ዝምል…ት ኢዩ። ƒብ ኤርትራ እንታይ ዝዓይነቱ ፖለቲÃዊ ስርዓት ኢና Œንሃንጽ፧ ƒብíዚ 
ሕቶ ምህናጽ ዓለማዊ (ሰኩላር) ሃገራዊ መንግስቲ፡ ደሞŒራስያዊ ትÃላት (ህዝባዊ 
ባይቶታት፡ ህዝባዊ ማሕÅራት፡ ወዘተ.)፡ ምምዕባል ደሞŒራስያዊ ፖለቲÃዊ ባህሊ፡ 
ምንጋስ ሕጋውነት ይለዓል። ብሓጸሩ፡ ሃገርዊ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዘረጋግጽን 
ዘማዕብልን፡ ደሞŒራሲ ዘስፍን፡ ፍትሒ ዘውሕስ፡ ንቍጠባውን ባህላውን ምዕባለ ባይታ 
ዝጸርግ፡ ርጉእ ፖለቲÃዊ ስርዓት ምህናጽ ብŸመይ፧ ናይ ኤርትራ መጻኢ ፖለቲÃዊ ስርዓት 
…መይ ዝመስል ŒŸውን ንጽÅ፧ 
 
ቶቲል፡- ነዚ ዝተጠቕሰ ዕላማታት ምእንቲ Œረጋገጽ እቲ ዝት…ል ስርዓት …ማልኦ ዘለዎ 
÷ነታት ዘሎ እመስለኒ። ብመጀመሪያ፡ እቲ ፖለቲÃዊ ስርዓት ሰፊሕ ሰረት ዘለዎ፡ 
ተሳታፍነት ናይíቲ ዝÅዝሐ ህዝቢ ዘረጋግጽ ŒŸውን ƒለዎ። ተሳታፍነት Œብል …ለ⁄ ƒብ 
ምፍጻም መደባት ጥራሕ ዘይ—ነ፡ ƒብ ምሕንጻጹíውን ናይ ምስታፍ መሰል ዘረጋግጽ 
ማለተይ ኢዩ። ƒብ ርእሲኡ፡ ƒብ ሕብረተሰብና ብብዙሕ ምኽንያታት ዘይሳተፍ 
Œፍልታትíውን ስለ ዘሎ፡ እቲ ስርዓት ነዚ ድስኩል ŒÅሃል ዝ…ƒል Œፍልታ ƒባራቢሩ 
ተሳታፍነቱ …ረጋግጽ ƒለዎ። ብተወሳኺ፡ ንሕና …ም ድሑርን ዓቕምታትና ውሱንን 
ሕብረተሰብ መጠን፡ ናይ ÷ሉ ሸነ‹ዊ ድሕረት ጸገም ስለዘሎና እቲ ስርዓት ƒድማዕቲ 
ትምህርታዊ መደባት ሓንጺጹ Œትግብርን ንሕብረተሰብና ንቕድሚት Œደፍእን ƒለዎ። 
ብሓጺሩ እዚ መÅገሲ ንŒትዕ ŒŸውን ዝኽእል እመስለኒ። 
 
Àዳነ፡- ƒነíስ ቅድሚ ናብ ዝርዝር ጕዳያት ምእታውና Œንጸሩ ዘለዎም መሰረታውያን 
ጕዳያት ዘለዉ እመስለኒ። ቀዳማይ፡ ህዝቢ ኤርትራ ƒዝዩ ሓጺር ናይ እዋን ፈደረሽን ናይ 
ìመንግስቲî ተመŒሮí‘ እንተነÅሮ፡ ነዊሕ ፖለቲÃዊ ባህሊ የብሉን። Ãልƒይ ቅድሚ ብዛዕባ 
መጻኢ ፖለቲÃዊ ስርዓት ኤርትራ ምዝራብና፡ ƒብ ዓለም ሰፊሕ ተመ÷ሮ ስለዘሎ ምውÃሱ 
የድልየና። ምናልባት ንሕና ሓድሽ ነገር Œንምህዝíውን ƒይ—ናን። Ãብíቲ ህልው Œንመርጽ፡ 
ወይ Ãብ ÷ሉ እቲ ዘዝÅለጸ ብምውሳድ ነዚ ዝተጠቕሰ ሓፈሻዊ ዕላማታት ዘገልግል ስርዓት 
Œንሃንጽ ይŒƒል ይŸውን። ብዝ·ነ …ምዘለዎ ንሓደ ተመŒሮí‘ Œንቀድሕ እንተዘይÅልና፡ 
ƒብ ፖለቲÃዊ ተመ÷ሮ ወዲ ሰብ ዝተረጋገጹ …ም መÅገሲ Œንወስዶም ዝግÅƒና ሓፈሻዊ 
መት…ላት ƒለዉ። ስለíዚ ቅድሚ እንታይ ዓይነት ስርዓት ወይ ህዝቢ ብŸመይ ይሳተፍ 
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ዝብሉ ሕቶታት ምርƒይና፡ መሰረታዊ ድሌታት ሕብረተሰብ ኤርትራ እንታይ እዩ፧ ዝብል 
ሕቶ ስለዝመጽእ Œትዕና ብኡኡ እንተጀመረ ይሓይሽ። 
 
ዓብደላ፡- ብቐዳምነት ሕብረተሰብና ƒብ …መይ ዝመሰለ ”ነታት …ምዝር…ብ፡ ንህዝብና 
እንታይ …ምዘድልዮ፡ …ምኡ ድማ ድሌታት ህዝብና ንምምላእ …መይ ዝÅለ ስርዓት 
…ምዘድሊ ምርƒይ ይግባእ። ሕብረተሰብ ኤርትራ …ም ÷ሉ ናይ ሳልሳይ ዓለም ሕብረተሰባት 
ƒብ ድሑር ቍጠባውን ባህላውን ፖለቲÃውን ”ነታት ይር…ብ። ንነዊሕ ግዜ ድማ 
ብመግዛእቲ Œዳሃኽ ጸኒሑ ƒሎ። ቍጠባ ኤርትራ ƒብ ድሑር ƒገባብ ማእቶት ዝተሰረተ 
ኢዩ። ƒብ ርእሲኡ ብሰንÀ መግዛእታዊ ”ናት ዓቕሙ ብስደትን ”ናትን ተÅታቲኑ ƒሎ። 
…ምኡ ድማ ቍጠባ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ደርቂ Œሳቐ ጸኒሑíሎ። ብÃልእ መዳይ፡ ƒብ 
መንጎ ገጠርን …ተማን ናይ ምዕባሌ ጋግ ƒሎ። ƒብ መንጎ ብሄራት እውን ናይ ቍጠባውን 
ባህላውን ፖለቲÃውን ምዕባለ ፍልልይ ƒሎ። ዝተፈላለየ ረብሓታትን ብጽሒትን ዘለዎም 
ደርብታትíውን ƒለዉ። ሕብረተሰብ ኤርትራ ብሰሪ ተŸታታሊ መግዛእትታት ፖለቲÃዊ 
ምዕባለኡ ተደቑሱíዩ። ስለዚ ብዛዕባ ስልጣን ዘለዎ ፍልጠትን ፖለቲÃዊ ባህሉን ውሱን 
ŒŸውን ተገዲዱ። 
 
ብሓጺሩ እቲ ሕብረተሰብ …ምዚ Œገልጾ ዝጸናሕኩ —ይኑ ሰዉራ ƒሎ። እዚ ሰውራíዚ 
…ƒ ብዙሕ ለውጥታት ƒምጺኡ ኢዩ። ሺሕí‘ እቲ ሰውራ ƒብ ሓርነታዊ መድረኽ 
እንተሎ፡ ፖለቲÃዊ ተሳታፍነትን ንቕሓትን ህዝቢ Œብ Œብልን ሓድነቱ …ደልድልን Œኢሉ 
ኢዩ። ናይíዚ ሰውራíዚ ዕላማ ህዝቢ ኤርትራ …ቢሩ፡ መሰሉ ተሓልዩሉ፡ ናጽነቱ ተጐናጺፉ፡ 
ብሰላምን ራህዋን Œነብር ኢዩ። 
 
ስለíዚ ƒብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፖለቲÃዊ ስርዓት Œት…ል ƒለዎ፧ እቲ ƒብ ኤርትራ 
ዝት…ል ፖለቲÃዊ ስርዓት Åቲ ƒብ ኤርትራ ŒÃየድ ዝድለ ÷ሉ ጐድናዊ ምዕባሌን 
ልምዓትን ኢዩ ዝዉሰን። ስለíዚ ንጥቕሚ መላእ ሕብረተሰብ፡ ንሰብƒውን ባህርያውን 
ዓቕምታት ወዲቡ ንÊሉ ጐድናዊ ምዕባለ …Åግስ ዝኽእል ƒብቲ መስርሕ …ƒ ናይ መላእ 
ህዝቢ ኤርትራ ግብራዊ ተሳታፍነት ዘረጋግጽ ኢዩ እቲ ብቑዕን ዝድለን ፖለቲÃዊ ስርዓት። 
ነዚ ፖለቲÃዊ ስርዓትíዚ ንብዙሕ ተመ÷ሮታት ተወÀስና፡ ምስ ÷ነታትና ዝሰማማዕ 
መሚና ኢና Œንሃንጽ ንኽእል። ናይ ሰውራ ተመ÷ሮ ƒሎና። ተƒምራታት ŒንጽÅ ድማ 
ƒይንኽእልን። እቲ ሕቶ ንፖለቲÃዊ ተመ÷ሮና ብŸመይ ነማዕብሎ ኢዩ። 
 
ናይíቲ ፖለቲÃዊ ስርዓት ሓፈሻዊ መት…ላት ምጥያስ የድሊ። ቀዳማይ ምንጪ ÷ሉ 
ፖለቲÃዊ ስልጣን ህዝቢ ኤርትራ ŒŸውን ƒለዎ። ህዝቢ ብግብሪ ƒብ ስልጣን Œሳተፍ 
ብሕጊ Œረጋገጽ ይግባእ። Ãልƒይ እቲ መንግስቲ ዓለማዊ (ሰኩላር) ማለት Ãብ ሃይማኖት 
ዝተፈልየ ŒŸውን ይግባእ። ሃይማኖት Ãብ ፖለቲÃን ትምህርትን Œፍለ ƒለዎ። ሳልሳይ 
እቲ ስርዓት ናብ ሓጋጊ፡ ፈጻሚ፡ ፍርዳዊ ƒÃላት ዝተፈላለይን ሓድሕዱ ዝቈጻጸርን 
ŒŸውን ƒለዎ። ብጠቕላሊ እቲ ፖለቲÃዊ ስርዓት ƒብíዚ መት…ላትíዚ ዝተሰረተ ŒŸውን 
ይርƒየኒ። 
  
ዓንደብርሃን፡- ብዛዕባ መጻኢ ፖለቲÃዊ ስርዓት መቸስ ውዱእ ቅርጺ …ነቕርብ ƒይንኽእልን 
ኢና። ግን ሓደ ሓደ መÅገሲ ዝŸውን ƒምራት …ነቕርብ ንኽእል። 
 
ብቐዳምነት ብዛዕባ ፖለቲÃዊ ስርዓት ƒብ እንዛረÅሉ ግዜ Ãብíቲ ምስኡ ሓቢሩ ዝŸይድ 
ማሕÅረ-ቍጠባዊ ስርዓት ነጺልÃ Œረƒ የብሉን። ስለíዚ ሕቶ ፖለቲÃዊ ስርዓት Ãብቲ 
ብታሪኽ ዝመጸ ጭቡጥ ቍጠባውን ማሕÅራውን ”ነታት ህዝብና ተÅጊስÃ Œረ¡ ƒለዎ። 
እቲ ፖለቲÃዊ ስርዓትን እቲ ማሕÅረ-ቍጠባዊ ስርዓትን ዘይነጻጸል ƒÃላት ናይ ሓደ 
Œዉንነት ም‰ኑ ንምንጻር እስÀ ሓደ ƒብነት ንውሰድ። 
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እቲ ƒብ መጻኢ ƒብ ኤርትራ ዝት…ል ፖለቲÃዊ ስርዓት ደሞŒራስያዊ ኢዩ ŒŸውን። 
ደሞŒራሲ Œንብል …ሎና ፖለቲÃዊ ደሞŒራሲ ማለትና ኢዩ። እዚ ማለት …ƒ Ãብ ዓዲ 
ጀሚርÃ፡ ወረዳ፡ ƒውራጃን ብደርጃ ሃገርን ዝለዓሉ ጕዳያት ብናጻ ድሌትን ትርጉም ዘለዎ 
ተሳታፍነትን ህዝቢ Œዉሰኑ ƒለዎም ማለት ኢዩ። ፖለቲÃዊ ደሞŒራሲ ግን ብዘይ ቍጠባዊ 
ደሞŒራሲ ትርጉም የብሉን። 
 
እቲ ፖለቲÃዊ ስርዓት እቲ መሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ፡ ማለት መግቢ፡ Œዳን፡ ƒባይቲ፡ 
ብሓፈሻ ንሰብ ዝÅቅዕ መነባብሮ …ም ዝማላእ …ረጋግጽ ƒለዎ። ህዝቢ ናይ ሕŒምና፡ ናይ 
ትምህርትን Ãልእን ƒገልግሎታት ብዘይ ƒድልዎ ŒረŒብ ƒለዎ። ህዝቢ እንተ ዘይተማሂሩ፡ 
እንተ ዘይሰልጢኑ፡ ንረብሑኡ ዘገልግል ምርጫ Œገብር ስለ ዘይŒእል ባህላዊ ደረጃኡ …ም 
ዝምዕብል ŒግÅር ƒለዎ። እዚታት ንኽረጋገጽ እቲ ፖለቲÃዊ ስርዓት ፍትሓዊ ŒŸውን 
ይግባእ። ፍትሒ ምስ ማዕርነት ዝተƒሳሰር ኢዩ። ብቐዳምነት …ƒ ቍጠባዊ ማዕርነት Œህሉ 
ƒለዎ። ጕልÅትÃ ƒፍሲስÃ፡ ርእሰማልÃ ƒፍሲስÃ መነባብሮ‹ ናይ ምምሕያሽ ዕድል Œህሉ 
ይግባእ። ስለíዚ ደሞŒራሲን ፍትሕን ƒብ ፖለቲÃ ጥራሕ ዘይ—ነ ብቐዳምነት ƒብ ቍጠባን 
ማሕÅራዊ ƒገልግሎታትን Œህሉ ƒለዎ። 
 
ነዚ ዕላማታትíዚ ዘርዊ እንታይ ዓይነት ፖለቲÃዊ ስርዓት ኢዩ፧ ƒብ …ም ናህና ብዝተፈላለዩ 
ብሄራት ዝቘመን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝƒምንን ሕብረተሰብ ሓድነት ህዝቢ ሓሊ‹ 
ብሓባር ንምምዕባል እቲ መንግስቲ ዓለማዊ (ሰኩላር) ŒŸውን ይግባእ። ንጕዳያት ብዓይኒ 
ረብሓ ሓደ ጕጅለ ወይ ጕጅለታት ዘይ—ነስ ብዓይኒ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ዝር¡፡ ንÊሉ 
Œፋላት ሕብረተሰብ ብማዕረ ዝርኢ ሃገራዊ መንግስቲ Œት…ል ƒለዎ። መሰላትን ግቡƒትን 
ዜጋ ብሕጊ Œውሰን ይድሊ። ƒብ መንጎíቲ ƒቐዲሙ ዓብደላ ዝጠቐሶ ሓጋጊ፡ ፈጻሚ፡ 
ፍርዳዊ ƒÃላት ናይíቲ መንግስቲ …ƒ ምቍጽጻርን ሚዛን ምሕላውን (ቸŒስ ኤንድ ባላንስስ) 
Œህሉ ይግባእ። እቲ መንግስቲ ƒብ መንጎ ዝተፈላለየ ብሄራትን ዞባታትን ንዘሎ ዘይተመጣጠነ 
ደረጃ ምዕባለ ንምቅርራብ ብመደብ Œሰርሕ ƒለዎ። Åዚ መንገዲíዚ ጥራሕ ኢዩ ƒብ 
ፍትሕን ማዕርነትን ዝተመስረተ ሓድነት ህዝብን ሃገርን Œረጋገጽን ሃገራዊ ምዕባለ …መጽእን 
ዝኽእል። 
 
ሓርÅº፡- ƒብዚ ዓብደላን ዓንደብርሃንን Œህብዎ ዝጸንሑ ርእይቶታት ነቲ Àዳነ ዘልዓልÃዮ 
ጕዳይ ዝምል…ት ብዙሕ መሰረታዊ ነጥብታት ተጠቒሱ ƒሎ። Œትምልኦ እትደሊ እንተልዩÃ 
Àዳነ፧ 
 
Àዳነ፡- ብመሰረቱ ሓድሽ ነገርí‘ እንተዘይብለይ፡ እወ። ብመጀመሪያ ƒብ ሕቶ ፖለቲÃውን 
ቍጠባውን ደሞŒራሲ ተሰማሚዕና ƒሎና። ብዘይ ብኡ ቍጠባዊ ዕቤት Œመዝእ ƒይŒእልን 
ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪíዚ ነዊሕ ስቓይ እቲ ፈለማ ዝጽÅዮ ምምሕያሽ መነባብሮኡ 
ኢዩ። እቲ ጽባሕ ዝት…ል መንግስቲ …ƒ መነባብሮኡ …መሓይሸሉ Œደሊ እዩ። ሰብ ሰሪሑ 
Œነብር፡ ናይ ውልቁ ይÊን ናይ ሃገር ”ነታት ቍጠባ …መሓይሽ እንተ·ይኑ ግን ልዕሊ 
Êሉ ርግƒት Œህሉ ƒለዎ። ስለዚ እቲ ፖለቲÃዊ ስርዓት ርግƒት Œሰፍን Œኽእል ƒለዎ።  
 
እቲ ፖለቲÃዊ ስርዓት ደሞŒራሲያዊ ŒŸውን …ምዘለዎ ርዱእíዩ። …ምዚ ƒቐዲሙ 
ዝተጠቅሰ ድማ፡ ƒብ ሰለስተ ƒÃላት ዝተŸፋፈለን ሓደ ስልጣን …ይብሕት ወይ Ãብ 
መስመር …ይሓልፍ ሓድሕድ እናተቘጻጸረ ዝሰርሕን ŒŸውን ይግባእ። ሰለíዚ እቲ መንግስቲ 
ብሕግን ስርዓትን ዝሰርሕ ŒŸውን ƒለዎ። እዚ ƒዝዩ ƒገዳሲíዩ። ƒብ ተመ÷ሮ ዓለም 
ብሓፈሻን ተመŒሮ ሳልሳይ ዓለም ብፍላይን …ምዝተራእየ፡ ሓደ ስርዓት ድሌታት ህዝቢ 
ዘማልእ —ይኑ ይብገስ። ንዝተወሰነ ግዜíውን ንህዝቢ ይረብሕ፣ ግን ሕጋዊ መቐየድን 
መቈጻጸርን ዘይብሉ እንተ·ይኑ ዶብ Œጥሕስ ኢዩ ዝር¡። ስለíዚ ሕጊ ዘኽብር ናጻ ዝ·ነ 
ናይ ፍትሒ (ፍርዲ) ƒÃል ምህላው ƒገዳስነቱ ዓቢíዩ። ብተወሳኺ እቲ ስርዓት ፖሊሲታቱ 



www.eri-platform.org   Page 5 of 13 

ƒብ ቅድሚ ህዝቢ ዘቕርብ ደገፉን ተቓውሞኡን Œሰምዕ ድልዊ ዝ·ነ ብቃልን ብግብሪን 
…ƒ መሰላት ህዝቢ ዘኽብር ፍቱሕን ደሞŒራሲን ŒŸውን ይግባእ። 
 
ሓርÅº፡- …ም መቐጸልታ እስ… Œልተ ተወሰኽቲ ሕቶታት ነልዕል። ቀዳማይ፡ ƒብ ርእሲ 
እቲ መንግስቲ ሓድሕዱ ብዝቈጻጸር ƒÃላት …ም ዝቐውም ምግባሩ፡ ህላወ ዝተፈላለዩ 
ህዝባዊ ማሕÅራትን ትÃላትን፡ ማለት ህላወን ምዕባለን ሲቪላዊ ሕብረተሰብ (ሲéል 
ሶሳይቲ) ƒገዳሲ መቈጻጸሪ ስለዝ·ነ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ብŸመይ Œምዕብል ይኽእል፧ 
Ãልƒይ፡ ƒብ ሓደ ƒብ ድሑር ማሕÅረ-ቍጠባውን ባህላውን ፖለቲÃውን ደረጃ ምዕባሌ 
ዝር…ብ ሕብረተሰብ ብተዘማዲ ዝማዕÅለ ፖለቲÃዊ ስርዓት ምትÃል ƒጸጋሚ ስለዝ·ነ፡ 
ናይíዚ ጸገምíዚ ፍታሕ እንታይ ኢዩ፧ 
 
ዓንደብርሃን፡- ኤርትራ …ም መብዛሕት¡ን ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ብዙሕ ድሑር መዳያት 
ƒለዋ። እዚ ድሑር መዳያት እዚ …ƒ ሃገር ንምህናጽ ይÊን ነቲ ሕብረተሰብ ንምምዕባልን 
መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽን ƒብ ዝግÅር ጻዕሪ ዓንቃፊ ተራ …ምዝጻወት Œሰሓት ይብሉን። 
Åቲ Ãልእ መዳይ ግን ህዝቢ ኤርትራ ሕጂስ ን50 ዓመታት ƒንጻር ባዕዳዊ ግዝƒት ተቓሊሱ 
ƒሎ። 30 ዓመታት Ãብኡ ብዕጥቂ ብረት። ብፍላይ መድርኽ ብረታዊ ቃልሲ …ƒ ንብዙሕ 
ድሑር ልምድታት ሰባቢሩ ሱር Åተኽ ለውጢ ንምምጻእ ሓጊዙ ኢዩ። ሰውራ ኤርትራ 
ƒብ ጸረ-መግዛእታዊ ቃልሲ …ይተሓጽረ ናይíቲ ሕብረተሰብ ያታዊ ልምድታትን 
ዝምድናታትን ƒተሓሳስባታትን ሰይሩ፣ ሓድሽ ናብ ውህደትን ሓድነትን ዝእንፍት 
ዝምድናታት ƒብ ምትእትታው ዓቢ ተራ ዝተጸወተ —ይኑ እስመዓኒ። ƒብዚ ቃልሲíዚ 
Ãብ ዝተፈላለዩ Œፍልታት ሕብረተሰብና ዝመጹ ተጋደልቲ ብናይ ሓባር ቃልስን ተመ÷ሮን 
ናይ ƒተሓሳስባን ግብርን ሓድነት ƒማዕቢሎም ኢዮም። እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓያል 
ብልጫ ኢዩ። ብዙሓት ሃገራት ሳልሳይ ዓለም …ምዚ ናትና ተመ÷ሮ ƒየሕለፋን። 
 
ƒብ ሕቶ ምምዕባል ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ንምምጻእ፡ ምውዳብ ዝተፈላለዩ ማሕÅራዊ 
ጕጅለታት ነቲ ንተሳታፍነትን ሓድነትን ማዕርነትን ህዝቢ ዝዕንቅፍ ረቛሒታት ƒብ ምእላይ 
ዓቢ ተራ ጸኒሕዎ። ሓይሊ ህዝቢ ጠርኒፍÃ ƒንጻር ጸላኢ ƒብ ምቕንዑ ድማ ƒገልጊሉ። 
ስለíዚ ናይíዚ ማሕÅራዊ ትÃላትíዚ ቀጸሊ ምዕባለ ብመንጽር ናይíቲ መንግስታዊ ትÃላት 
ƒገዳስነቱ እራƒየኒ። ብሓፈሻ እቲ ሕቶ ሕብረተሰብና ƒብ መስርሕ ሰውራ፡ ƒብ መስርሕ 
ምቅይያር …ዘሎ …ይተዘንግዐ Œረ¡ ይግባእ። 
 
ቶቲል፡- እወ፡ እዚ ዓንደብርሃን ዝጠቐሶ ሓያል ጐድንታት ƒሎ። ህዝብና ƒብ ናይ ቃልሲ 
ተመ÷ሮኡ ዘማዕÅሎ ብዙሕ ƒወንታዊ ነገራት ƒሎ። ምስíዚ ኩሉ ግን እቲ እንደልዮ 
ፖለቲÃዊ ስርዓት ምህናጽ ቀሊል ዕማም —ይኑ ƒይስማዓንን። ነዚ ዕማምíዚ ƒብ ምፍጻም 
ብዙሕ ፍሽለታት ምስጋር ዝሓተና —ይኑ እስማዓኒ። ፖለቲÃዊ ደሞŒራሲ …ም ƒብነት 
ንውሰድ። …ም ሓሳብ ንሰማማዓሉ፣ ተመ÷ሮ Ãልኦት ሕብረተሰባት …ም መወ…ሲ ወሲድና 
ምስ እንርእዮ ግን፡ ብጭቡጥ ƒብ ሕብረተሰብ ንምትግባሩ ፍሽለታት …ይሰገርና …ነረጋግጽ 
ንኽእል —ይኑ ƒይረƒየንን። ዋላí‘ ተቓዋሚ ርእይቶ ንምስማዕ ቅሩብነት እንተር¡ና፡ 
ብመት…ል እንተተቐÅልናዮ፡ ƒብ ግብሪ ግን ቀሊል ዝŸውን ƒይመስለንን። ብÃልእ ወገን 
ናይ ፖለቲÃዊ ደሞŒራሲ ግጉይ ƒጠቓቕማ እውን Œህሉ ይኽእል። እቲ ምሉእ መሰል 
ዝህልዎ ተቓውሞ ነዚ መሰልíዚ ብŸመይ ይጥቀመሉ ሕቶ ኢዩ። ብƒጠቓላሊ ናይ ፖለቲÃዊ 
ደሞŒራሲ ትÃላት Œቐውምን ብግቡእ Œሰርሕን፡ …ምኡ ድማ እቲ ዝድለ ፖለቲÃዊ 
ብስለት ንምምዕባል ግዜን ብዙሕ ዕንቅፋታት ምስጋርን ዝሓትት እመስለኒ። 
 
ሓርÅº፡- ነቲ ሕቶ ብ‹ልእ መገዲ ንምቕራቡ፣ እቲ ƒብ መንጎ ድሕረት ሕብረተሰብናን 
እቲ ŒንŒተሎ እንደሊ ዘሎና ምዕቡል ፖለቲÃዊ ስርዓትን ዘሎ ግርጭት Œስገር ይኽእል 
ድዩ፧ ምኽንያቱ፡ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ፖለቲÃዊ ስርዓት Ãብ ደረጃ ማሕÅረ-ቍጠባዊ 
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ምዕባሊኡ Œሓልፍ ƒይŒእልን ኢዩ፣ ስለíዚ ድሑር ሕብረተሰብ ድሑር ፖለቲÃ ዝብል 
ƒረƒእያ (ዲተርሚኒስቲŒ) ƒሎ። ነዚ ብŸመይ ትርእዩዎ፧ 
 
ዓብደላ፡- ምዕቡል Œንብል …ሎና ግን ÃÅይ ኢና ንቐድሖ ዘሎና፡ ብመጀመሪያ እቲ 
ፖለቲÃዊ ስርዓት ነቲ ƒብ ሕብረተሰብና …ነምጽኦ እንደሊ ÷ሉ ጕድናዊ ምዕባለታት ñ
ቍጠባዊ፡ ማሕÅራዊ፡ ባህላዊ፡ ፖለቲÃዊ - ዘገልግልን ብእኡ ዝውሰንን ም‰ኑ ጠቒሰ 
µሩ። እዚ ÷ሉ ጕድናዊ ምዕባለታትíዚ …ƒ ብዘይ ተሳታፍነት ህዝቢ Œረጋገጽ ƒይŒእልን 
ኢዩ። ስለዚ እቲ ፖለቲÃዊ ስርዓት ህዝቢ መሰላቱን ግቡ¡ቱን ፈሊጡ፡ ሕብረተሰቡ 
ንምምዕባል ብንቕሓት …ም ዝሳተፍ ዘረጋግጽ ŒŸውን ƒለዎ። እዚ ኢዩ እቲ ዝጥለብ። 
እምÅር ሓደ ህዝብና ዘይርድኦ ወይ Ãብ Œውንነት ዝረሓቐ Ãብ Ãልእ ዝተቐድሐ ፖለቲÃዊ 
ስርዓት ƒይ—ነን። 
 
ƒብ መስርሕ ሰውራና ብዙሕ ሓድሽ ነገራት ተƒታትዩ ƒሎ። ƒብ ታሪ⁄ ህዝብና …ምíዚ 
ƒብíዚ ሰውራíዚ ብናይ ሓባር ተመ÷ሮን ተሳታፍነትን ሓሊፉ ƒይፈልጥን። Åዚ ተመ÷ሮíዚ 
…ƒ ፖለቲÃዊ ንቕሓት …ማዕብል …ም ዝጀመረ ርኡይ ኢዩ። ስለíዚ እቲ ፖለቲÃዊ ስርዓት 
ናይíዚ ተመ÷ሮíዚ ውጺኢት ኢዩ ŒŸውን። ƒብ ሓጺር ግዜ Œምዕብል …ምዘይŒእል …ƒ 
ፍሉጥíዩ። እቲ ዝተፈላለየ ƒÃላትን ትÃላትን ናይቲ ስርዓት ንŒምዕብል ግዜ Œወስድ ኢዩ። 
ƒብ ህዝባዊ ማሕÅራትን ትÃላትን ምምዕባል …ƒ Ãብ ናይ ገዛእ ርእስና ƒወንታውን 
ƒሉታውን ተመ÷ሮታት ምብጋስ …ድልየና ኢዩ። ስለíዚ እቲ መጻኢ ፖለቲÃዊ ስርዓት፡ 
Ãብíዚ ሓፈሻዊ ተመ÷ሮíዚ ተÅጊስÃ፡ ምስ ”ነታት ሕብረተሰብና እናƒዛመድÃ፡ 
እናƒዕረ‹ን እናተቓለስÃን፡ ተሳታፍነት ህዝቢ እናƒተባባዕÃን ዝህነጽ እመስለኒ። 
 
Àዳነ፡- …ምíቲ ዝተባህለ፡ እቲ ጕዳይ ቀሊልíይ ዝብል ƒተሓሳስባ የብለይን። …ምኡ 
ምባል …ƒ ንውድቀት ምቕርብ ጥራሕ ኢዩ። ሕጂ መግዛእቱ ንምጽራግ ”ናት ነÃይድ 
ƒሎና፣ ምስኡ …ƒ ነቲ Ãልƒይ ”ናት ንጅምሮ ƒሎና። እቲ መጻኢ ስርዓት ግን ናይ 
ወለዶታት ሕቶ እምÅር ምጽእ ኢልÃ ንድቕ ንድቕ ƒቢልÃ እተቐምጦ ነገር ƒይ—ነን። 
ንገዛእ ርእሱ ደሞŒራሲ ƒብ ዓለም ናይ Œንደይ ዘመናት፡ ናይ መዋእላት ተመ÷ሮ ኢዩ። 
ጌናíውን ƒብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃኡ ƒይÅጽሐን። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ምስዚ ኩሉ 
ድሕረቱ ጀማሪ እውን ስለዝ·ነ ጸገማት ƒለዎ Œቅጽል ድማ ግድንíዩ። 
 
ƒብ ሓደ ድሑር ሕብረተሰብ፡ ƒብ ሓደ ናይ ገጠርን ሕርሻን ሕብረተሰብ ደሞŒራሲ 
ŒትግÅር ƒይŒእልን ኢዩ ዝብል መጐተ Ãብ ነዊሕ ዝቐርብíዩ። ብቐንዱ ግዙƒት ህዝብታት 
መግዛእቲ ብምስጓግ ናጻ ሃገራት ንምትÃል ƒብ ዘÃይዱዎ ዝነÅሩ ቃልሲ Åቶም ገዛእቲ 
ዝቐርቦም ዝነÅረ መጐተ ኢዩ። ƒብ ኤርትራíውን ƒብ 1940íታትን 1950íታትን ጋዜጣታት 
ናይ ፖለቲÃ ሰልፍታት ህዝባዊ ማሕÅራት …ይተረፋ ƒብ ዝነÅራሉ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ 
ባዕሉ ነብሱ …ማሓድርን ደሞŒራሲ ŒተŒልን ƒይŒእልን ኢዩ ይÅሃል µሩ። እዚ ግን ሓሶት 
እዩ µሩ። ƒብዚ እዋን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ƒብ ገጠራት …ይተረፈ ናይ ርእሰ ምምሕዳር 
ተመ÷ሮ ƒለዎ። እዚ እ⁄ልíዩ ውሑስ ”ነታት ፈጢሩ ዘብልí‘ እንተዘይ—ነ መÅገሲ 
ዝŸውንëዩ። ብሓጺሩ ምሉእ ፖለቲÃዊ ስርዓት ንምህናጽ ቃልሲ …ድልየናíዩ። እቲ ስርዓት 
…ƒ ƒብ ደሞŒራሲ ዝተመስርተ ጥራሕíዩ ኽŸውን ዝኽእል። ምኽንያቱ …ም ዕላማ ብዘይÃ 
ደሞŒራሲ እንታይ ምርጫ ƒሎና፡ ዝብል ሕቶ ƒሎ። ብዘይÃ ደሞŒራሲ ነቲ ዝዘርዘናዮ 
ዕላማታት ŒትግÅር ዝኽእል መገዲ ዘሎ ƒይመስለንን። ስለíዚ ደሞŒራሲ …ም ሓደ ውዱእ 
መስመር ናይቲ ቃልሲ Œዉሰድ ዝግብኦ ኢዩ እብል። 
 
ዓንደብርሃን፡- ደሞŒራሲያዊ ልምዲ ንምምዕባል ባይታ እናተነጽፈ ዝመጽእ ዘሎ እመስለኒ። 
ሰባት ንዘይሰማምዕሉ ርእይቶ …ኽብርዎ ዝግደዱ ዘለዉ እመስለኒ። ህዝባዊ ባይቶታት ብደረጃ 
ዓዲ፡ ወረዳን ዞባን Œምዕብል ጀሚሩ ƒሎ። እዚ ƒብ ተመ÷ሮ ህዝብና ሓድሽíዩ። ሽሕí‘ 
ብሰንÀ ”ናት እቲ ƒብ ምህናጽ እነውዕሎ ዘሎና ዓቕሚ ውሱን እንተ·ነ ብዛዕባ እቲ 
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ŒንÅጽሖ እንደሊ ዕላማታት ንጹር ƒጠማምታ ስለዘሎ፡ƒተሓሕዛና ሚእቲ Ãብ ሚእቲ 
ጽፉፍíዩ፡ ቅኑዕíዩ እ‘ እንተዘይተባህለ መቃለሲ ዝŸውን ባይታ ነጣጥሕ ƒሎና። እዚ 
ማለት ግን እቲ ቃልሲ ቀሊልíዩ ወይ ƒብ ሓጺር ግዜ ዝዉዳእíዩ ማለት ƒይ—ነን። 
 
መርሓና ንጭቡጥ ወድዓዊ ”ነታትÃ ቀዳምነት ምሃብíዩ። ስለዚ መደብ ሓንጺጽÃ ትትግብር 
ትግምግም፡ ዕንቅፋታት ƒብ ዝገጥመÃ ግዜ ገምጊምÃ ትቕይር ወይ ትቕጽል። እዚ 
ƒሰራርሓ እዚ ቅኑዕíዩ። ገምጊምÃ ለውጢ ምግባር …ƒ ርእሰ-ነቐፌታ ምግባር ማለትíዩ። 
ርእሰ-ነቐፌታ …ƒ ሓያል መሳርሒ ኢዩ። ፍሉጥ እቲ መስርሕ ቀሊል ወይ ሰለል ኢልÃ 
ዝኽየድ ƒይ—ነን። ግን ቅሩባት Œሳብ ዝ·ንና ብዙሕ ጸገም ƒይረƒየንን። 
 
ቶቲል፡- ህዝብና Åዚ ”ናትíዚ ብዙሕ ተሳቕዩ ኢዩ። ስለዚ ድሕሪëዚ ÷ሉ ስቓይ ነቲ 
ƒብ ናጽነት ዘብጽሖ ስርዓት፡ ማለት ህ.ግ. እ⁄ል ዕድል ዝህቦ፡ ዝዕገሶ እመስለኒ። ƒብ 
ƒልጀሪያ ንƒብነት …ምዚ ናህና ዝመስል መሪር ተመ÷ሮ ”ናት ƒሕሊፎም። ድሕሪ እቲ 
”ናት እቲ ህዝቢ ነቲ ƒብ ናጽነት ዘብጽሐ ግንባር እ⁄ል ዕድል ሂቡዎ። ብዙሕ ለውጥታት 
Œገብር …ƒ Œኢሉ። ƒብዚ ግዜíዚ ግን እቲ ግንባር Ãብ ህዝቢ እናተነጸለ ስለዝŸደ 
ተቐባልነቱ ƒዝዩ ጐዲሉ ƒሎ። እቲ Ãልƒይ ƒብነት ናይ ሱዳንíዩ። ሱዳን ብዘይ ብዙሕ 
ስቓይ ብፖለቲÃዊ ቃልሲ ናጽነታ ብ1956 ረኺባ። ድሕሪ Œልተ ዓመት ወተሃደራዊ ዕልዋ 
መጺኡ። ድሕሪ ሹዱሽተ ዓመት ብ1964 …ƒ እቲ ወተሃደራዊ ስርዓት ብህዝቢ ተƒልዩ። 
ድሕሪኡíውን Ãልእ ወተሃደራዊ ዕልዋታት መጺኡ። 
 
Ãብíዚ ሓደ ብብረታዊ ቃልሲ ዝሓለፈ ህዝቢ ነቲ ናብ ዓወት ዘብጽሖ ውድብ እ⁄ል 
ዕድል …ምዝህቦ …ነረጋግጽ ንኽእል እመስለኒ። ስለíዚ ህ.ግ. እንተደƒ ተራኡ …ምዚ ƒብዚ 
መድረኽíዚ ድሕሪ ናጽነትíውን Œጻወት Åቒዑ፡ ƒብ ምህናጽ ሓድሽ ፖለቲÃዊ ስርዓት 
ንዝገጥሙና መሰረታውያን ግድላት Œፈትሕ ዕድል ዘለዎ እመስለኒ። 
 
ሓርÅº፡- ƒብ ምህናጽ እዚ Œትገልጽዎ ዝጸናሕኩም ፖለቲÃዊ ስርዓት …መይ ዝƒመሰሉ 
ግድላት Œገጥሙና ይኽእሉ፧ ƒብ ተመ÷ሮ ሳልሳይ ዓለም ናይ ፖለቲÃዊ ዘይርግƒት 
ምምቕቓል ናይ ግዳም ሓይልታት ምትእትታው ብልሽውና፡ ምጥፋእ ሕጋውነት ወዘተ. 
ዝƒመሰሉ ጸገማት …ጓንፉ ጸኒሖም። …ምዚኦም ዝƒመሰሉ ጸገማት ብመጀመሪያ …ይገጥሙና 
እንታይ Œንገብር ƒሎና፧ እንተገጠሙናíŸ ብŸመይ Œንፈትሖም ንኽእል፧ 
 
Àዳነ፡- እቲ መብዛሕትኡ ግዜ Ãብ ተመ÷ሮ Ãልኦት …ጋጥም ዝጸንሐ ጸገማት Ãብ 
ዘይምምላእ ትጽቢታት ሕብረተሰብ ዝብገስíዩ። ሓደ ሕብረተሰብ እንተድƒ ትጽቢታቱ 
ዘይተማሊኡሉ ግድን ኢዩ ተቓውሞ …ርኢ። ስለዚ ዘይርግƒትን ምግምጣል መንግስትን 
Ãልእን ይመጽእ። 
 
ሓደ ብፍላይ Œጽቀጥ ዝጸንሐ ሕብረተሰብ ብቐዳምነት ናጽነት ኢዩ ዝደሊ። ናጻ —ይኑ 
Œዛረብ፡ Œንቀሳቀስ፡ Œሰርሕ ይደሊ። መነባብሮኡ …መሓየሽíውን ቍጠባዊ ትጽቢታት 
ƒለዎ። ስለíዚ ነዚ ዘየማልእ ስርዓት እንተገጢምዎ …ወግዶ Œደሊ ግድንíዩ። Åዚ …ƒ 
ምፍሕፋሕ ይመጽእ። ብቀቢላ ብብሄር ምሕሳብን ምንጽጻልን ይመጽእ። ንድሕሪት ናይ 
ምምላስ ƒንፈት ይቕልቀል። ናይíዚ ጠንቂ መíዩ፧ እቲ ስርዓትíዩ። ብÃልእ መዳይ ƒብ 
ሓደ ስርዓት ናይ ማሕÅራዊ ቀጸላታት ማሕÅራዊ ጉጅለታት (ደርብታት) ረብሓታት ስለዘሎ፡ 
እቲ መንግስቲ ንÊሉ ብማዕረ ŒውŒሎ ƒይŒእልን ኢዩ። ስለዚ ረብሓ ናይቲ ዝÅዝሐ 
ህዝቢ …ም ዝውŒል ንምርግጋጽ ምቍጽጻር Œህሉ ƒለዎ። እቲ መንግስቲ Ãብ ድሌት ህዝቢ 
እንተተፈንቲቱ ርእሰ-ገምጋም ዘይገብር እንተ—ይኑ፡ ናጻ ጋዜጣን ርእይቶን ብሓርነት ናይ 
ምግላጽ መሰልን እንተዘየሊዩ፡ ቀስ-ብቐስ ጸቢብ ጕጅላዊ ረብሓ እናዓብለለ ይŸይድ። ስለíዚ 
…ƒ ፖለቲÃዊ ርግƒትን ምዕባለን ይሰƒን። ስለíዚ ብመሰረቱ ተሳታፍነትን ምቍጽጻርን ህዝቢ 
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ዘረጋግጽ ”ነታት Œህሉ ƒለዎíምÅር ሸተት ኢልÃ ምውዳቕ Œመጽእ ይኽእልíዩ። ነዚ 
ግድልíዚ ብዕቱብ Œንጥምቶ ዘሎና እመስለኒ። 
 
ቶቲል፡- ƒብ ርእሲíዚ ናይ Àዳነ ƒርባዕተ ግድላት Œውስኽ እደሊ። ቀዳማይ፡ ሕቶ 
ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ƒሎ። ናይíዚ ዝÅዝሐ ንሰውራ ዝጾረ ህዝቢ መነባብሮ ƒብ 
ምምሕያሽ እንታይ ንገብር ሓደ Ãብቲ ዝዓÅየ ብድሆታትíዩ። Ãልƒይ፡ ሕቶ ምትግባር 
ደሞŒራሲ ኢዩ። ሳልሳይ፡ ƒተሓሕዛ ንሕቶ ሃይማኖት ƒሎ። ብŒልሰሓሳብ ሃይማኖት Ãብ 
ፖለቲÃ ምፍላይ ንርዶኦ ኢና። ƒተገባብርኡ ግን ቀሊል ƒይ—ነን። ግቡእ ƒተሓሕዛ 
እንተዘይተጌርሉ ድማ ንሃይማኖታዊ ድርቅና ዕድል Œህብ ይኽእልíዩ። ራብዓይ ናይ 
ማሕÅራዊ ƒቃውማ ብዙሕነት ƒሎ። ÷ለን ብሄራት፡ ቀቢላታት እቲ ስርዓት ብማዕረ 
…ም ዝብጽሓን …ም ዝƒምናን …ምዝዓግባን ምግባር ይድሊ። እቲ ቀንዲ ግድላት እዚ 
እመስለኒ። 
 
ዓብደላ፡- እቲ ብቐዳምነት ዝስራዕ ግድል ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ኢዩ። እቲ ስርዓት 
ንመነባብሮ ህዝቢ ዘመሓይሽ እንጌራን ስራሕን ናይ ምርÃብ መሰሉ ዘረጋግጽ እንተ ዘይ—ይኑ 
ንህዝቢ ዝውŒል ŒŸውን ƒይ—ነን። ብተወሳኺ ናይ ሕŒምና፡ ትምህርቲ ወዘተ. 
ƒገልግሎታት ብማዕረ ናይ ምዝርጋሕ ሕቶ ƒሎ። ƒብ ÷ሉ ዞባታት ƒብ ገጠርን 
…ተማታትን ƒብ ዝተፈላለዩ ብሄራት ዝተመጣጠነ ምዕባለ ናይ ምምጻእ ግድል ƒሎ። እቲ 
ስርዓት ƒገልግሎታት ናብ ኩሉ Œዝርግሕ ዝተመጣጠነ ምዕባለ …ረጋግጽ ይግባእ። ናይíቲ 
ስርዓት ƒድህቦ ƒብ …ተማታት —ይኑ፡ እቲ ዝÅዝሐ Œፋላት ናይíቲ ሕብረተሰብ 
Œርሳዕ እንተ—ይኑ ዓቢ ጸገምíዩ። 
 
ዓንደብርሃን፡- …ም መመላእታ ብዛዕባ ዝተመጣጠነ ምዕባለ Œዛረብ። ƒነ እዕብለል ƒለ⁄፡ 
መሰለይ ይግሃስ ƒሎ፡ ፍትሒ እረŒብ የለ⁄ን፡ ዝብል ስምዒታት እንተተፈጢሩ እሞ 
ነገራዊ መሰረት ድማ እንተልዩዎ፡ እቲ ዝዓÅየ ስግƒት እመስለኒ። ስለዚ እቲ ቍጠባውን 
ማሕÅራውን መደባት ንÊሉ Œፋላት ሕብረተሰብና ብማዕረ ዘሳትፍ ŒŸውን ይግባእ። 
ብሓጺሩ ፍትሓውን ዝተደላደለን መደባት ምሕንጻጽ የድሊ። ዕብለላ ƒብ ርእሲ 
ተቓውሞታትን ምŒፍፋልን ምስዓቡ፡ ንግዳማዊ ምትእትታው እውን ጥጡሕ ባይታ 
ስለዝŸፍት ንሃገራዊ ሓድነትን ርግƒትን ዓቢ ሓደጋíዩ። 
 
ሓርÅº፡- ናብ Ãልእ እቶ Œንሰግር። ሕብረተሰብና …ም ዝተፈላለየ ቋንቋ፡ ባህሊ፡ 
ቍጠባዊ ሂወት ዘለዎ ኤትኒÃዊ ጕጅለታት ዝቘመ መጠን፡ እዚ ናይ ƒቃውማኡ 
ብዙሕነትíዚ (ዳይቨርሲቲ) ንሃገራዊ ሓድነቱን ምህናጽ ርጉእን ስሙርን ፖለቲÃዊ ስርዓትን 
ዝውስን ƒገዳሲ ረቛሒ ስለዝ·ነ እዚ ረቛሒ እዚ ƒብ ፖለቲÃዊ ስርዓት ናጻ 
ኤርትራ ብŸመይ Œንጸባረቕ ይግባእ፧ ብ‹ልእ ƒዘራርባ፡ መጻኢ ፖለቲÃዊ ስርዓት ኤርትራ 
ምእኩል ድዩ ŒŸውን፡ ዘይምእኩል እንተ·ይኑ …መይ ዝመስል ዘይምእÃለ፧  
 
ቶቲል፡- ƒነ ብመት…ል ዘይምእኩል ስርዓት ይሓይሽ እብል። ግን ዘይምእኩል ስርዓት 
Œንብል …ሎና ጸገማቱíውን Œንፈልጥ ƒሎና። ስለዚ እዚ ሕቶ ዘይምእኩል ስርዓት ሰፊሕ 
ዘተ ዘድልዮ እመስለኒ ƒብ ሃገራዊ ቅዋም ድማ ብንጹር Œግለጽ ƒለዎ። 
 
ዘይምእኩል ስርዓት Œንብል …ሎና፡ ብገለ ደረጃ ብዛዕባ ፈደራላዊ ስርዓት ኢና ንዛረብ 
ዘሎና። ምኽንያቱ ዘይምእኩል ስርዓት ነቲ ዞባዊ ትÃላት እዝን እትን ንሃቦ፡ እዚታት …ƒ 
ንኽልƒዮ ኢልÃ ዝቐውም ƒይ—ነን፣ እንተደƒ ሓቀº ŒŸውን —ይኑ። Œሳብ Ãብቲ 
ማእ…ላይ መንግስቲ ንዝመጽእ ጕዳያት ናይ ምንጻግ መሰልíውን Œህልዎ ስለዝግባእ። ስለዚ 
Åዛዕባ ሓደ ፈደራላዊ ስርዓት ንዛረብ …ምዘሎና ምፍላጥ የድሊ። ግን …ም ናይ ƒመሪÃ 
ወይ ሶçት ሕብረት ዝመስል ፈደራላዊ ስርዓት ማለት ƒይ—ነን። Ãብ Œውንነት 
ሕብረተሰብና ተÅጊስና ስጕሚ ብስጕሚ Œን…ይድ ƒሎና። ስለዚ እቲ ዞባዊ ምምሕዳራት 
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…መይ ŒŸውን ƒለዎ፧ እንታይ ስልጣናት Œህልዎ ƒለዎ ƒብ ህዝቢ ሰፊሕ ዘተ ŒግÅረሉ 
ብረፈረዱም Œውሰንን ይ…ƒል ይŸውን።    
    
ምእኩል ስርዓት ምህላውíውን ናቱ ሓያል ጐድንታት ƒለዎ። ግን ƒብ ”ነታትና መተÃእታ 
ዘይምእኩል ስርዓት ŒŸውን ƒይŒእልን። 
 
Àዳነ፡- ƒብ ሕብረተሰብና Œልቲኡ መት…ላት Œሰርሕ ተራ ዘለዎ —ይኑ እስመዓኒ። እቲ 
ƒገዳሲ ሕቶ ƒÅየናይ ምእኩል ƒብየናይ … ዘይምእኩል ዝብልíዩ። ሃገራዊ ቍጠባ 
ዘማሓድር፡ ƒገልግሎታት ብደርጃ ሃገር ዝውድብ ሃገራዊ ድሕነትን ዝ…ላŸል ማእ…ላይ 
መንግስቲ የድሊ። እዚ መንግስቲíዚ …ƒ ስልጣን Œህልዎ ግድንíዩ። እቲ ናይ ዘይምእÃለ 
መት…ል ƒብ ናይ ዞባታት ድዩ …ባቢታት ምምሕዳራት ƒብ ግብሪ Œውዕል ይኽእል። 
ናይíዚ ምምሕዳራትíዚ ናይ ስልጡን ዶብ ምውሳን የድሊ። ናይíቲ ማእ…ላይ መንግስትን 
ናይ ዞባ ምምሕዳራትን ስልጣን ብሕጊ Œውሰን ይግባእ።   
 
ዓንደብርሃን፡- ናይ Œልቲኡ መት…ላት ቅርጺ ይÊን ዝንቕ …ምኡíውን ƒብ መንጎኡ 
ዝህሉ ዝምድናታት Ãብ ሕጂ ምንጻሩ ƒጸጋሚíዩ። ግን ሓደ ሓደ ƒምራት Œቐርብ ዝኽእል 
እመስለኒ። 
 
ሓደ ህላወ ሓያል ማእ…ላይ መንግስቲ …ም ውሁብ Œውሰድ ዘለዎ እመስለኒ። እዚ ንÊሉ 
ሓባራዊ ሃገራዊ ጕዳያት ዝ…ታተል ናይ ሃገር ሓድነትን ድሕነትን ዝ…ላŸል ወዘተ. ማለትíዩ። 
እዚ ማእ…ላይ መንግስቲíዚ ግን ንÊሉ ጕዳያት Ãብ ላዕሊ Œሳብ ታሕቲ ይቈጻጸሮ ምባል 
ብዓይኒ ƒድማዕነትን Œምዕብል ዝኽእል ቢሮŒራሲን ጥራሕë‘ ቅቡል ƒይ—ነን። ስለíዚ 
ንዞባዊ ጕዳያት ዝ…ታተል ስልጣኑ ብሕጊ ዝተወሰነ ዞባዊ ስልጣናት Œህሉ ƒለዎ። እቲ 
ንሃገር ብሓፈሻ ዝምል…ት Åቲ ሃገራዊ መንግስቲ እቲ ነንዞባኡ ዝምል…ት ድማ Åቲ ዞባዊ 
ስልጣናት Œውሰን ƒለዎ ማለትíዩ። ህዝቢ …ƒ ƒብ Œልቲኡ ይውŒል። ƒብ ናህና ”ነታት 
ƒብ መንጎ እቲ ሃገራውን ዞባውን ምምሕዳራት ግጭት እንተመጺኡ እቲ ሃገራዊ ምምሕዳር 
ላዕለዋይ ኢድ Œህልዎ ƒገዳሲ እመስለኒ። 
 
ዓብደላ፡- እቲ ማእ…ላይ መንግስቲ ተዓጻጻፊ ŒŸውን ƒለዎ። እንተደƒ ÷ሉ ግዜ ላዕለዋይ 
ኢድ ዝህልዎ —ይኑ ድማ ƒጸጋሚíዩ። እቲ ዞባዊ ትÃላት ድማ ትርጉም Œስእንíዩ። 
ምኽንያቱ እቲ ዞባ ናቱ ባይቶ፡ ነቲ ሓፈሻዊ ሃገራዊ መደባት ዘይጻረር ናጻ መደባት 
Œህልዎ ƒድላዪíዩ። እቲ ዞባዊ ምምሕዳር ƒብ ናይ ልምዓት መደባት መሰል Œህልዎ 
ƒገዳሲíዩ ƒብ መንጎ እቲ ማእ…ላይ መንግስትን እቲ ዞባን ዘጋጥም ግርጭታት ድማ ብዓይኒ 
ፍርዲ ዝረ¡ ምስዝŸውን ዝያዳ ውሕስነት ዝህብ እመስለኒ። 
 
ሓርÅº፡- ግን ሕብረተሰብና ናይ ƒቃውማኡ ብዙሕነትን ድሕረቱን ƒብ ጸብጻብ 
ብምእታው፡ እቲ Œጸሮ ዝኽእል ዘይምምእÃል Œሳብ Œንደይíዩ፧ እቲ Œጸሮ ዝኽእል 
ምምእÃልí…፧ 
 
ዓብደላ፡- ዶብ ምሕንጻጽ ኢዩ እቲ ጸገም። ሕጂ ብዛዕባ ሓፈሻዊ መሰላት ጥራሕ ኢና 
Œንዛረብ ንኽእል። ብሓፈሻኡ፡ ሃገራዊ ጸጥታ ዝሕሉ፡ ብደረጃ ሃገር ዝውጥን ማእ…ላይ 
መንግስቲ የድሊ። ÷ሉ ነገር ብእኡ Œምእ…ል ሰለዘይብሉ ግን ƒÅየ …ባቢኡ …ƒ ዞባዊ 
ምምሕዳራት። 
 
ሓርÅº፡- እዚ ዞባዊ ትÃላት ርእሰ-ምሕዳራዊ (ƒውቶኖሞስ) ዲዩ፧  
 

(ገጽ 22-25 የሎን) 
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Àዳነ፡- ƒነ ዝተፈልየ ርእይቶ ƒሎኒ። ƒብ ናጻ ኤርትራ ሓደ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ብዘይ 
መሰጋገሪ እዋን Œት…ል ይŸƒል ኢዩ ዝብል ርእይቶ እ‘ እንተዘብለይ፡ እቲ መጻኢ 
ስርዓት ሕብረ-ሰልፋዊ ŒŸውን ƒለዎ። ƒቐዲምና ብዛዕባ ምቍጽጻር ንዛረብ µርና። ƒብ 
ሓደ-ሰልፋዊ ስርዓት ምቁጽጻር ውሕስነት የብሉን። Œሳብ ሕጂ ተመ÷ሮ …ምዘረጋግጾ፡ 
ብጽቡቕ ድሌት ይብገስ፡ ውዒሉ ሓዲሩ ግን መሕብኢ ኢዩ ዝŸውን። ƒብ መወዳእታ 
ድማ እቲ ÷ሉ Œንዝርዝሮ ዝጸናሕና ጸገማት ይመጽእ። ስለ፡ዚ እቲ ዝሓሸ ምርጫ ብዙሓት 
ሰልፍታት ምህላው ኢዩ። ልŒዕíዩ እዚ እውን ናቱ ሓደጋታት ƒለዎ። ንƒብነት ናይ ግዳም 
ምትእትታው ወዘተ። እተን ዝቘማ ሰልፍፊታት ብሕጊ እንታይ …ማልƒ …ምዘለወን ምውሳን 
ግን …ም መቈጻጸሪ Œሕግዝ ዝኽእል እመስለኒ። ሓደ ሰልፊ ምህላው እውን Ãብ ናይ 
ግዳም ምትእትታው ውሕስነት ƒይህብን እዩ። ብሓፈሻ እቲ ዝሓሸ ቅሉዕ ናይ ምንቕቓፍ፡ 
ምትሕስሳብ ዕድል ዘለዎ ናይ ብዙሓት ሰልፍታት ስርዓት እመስለኒ። 
 
ዓብደላ፡- ሕቶ ሓደ-ሰልፋዊíዶ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ምስ ሕቶ ደሞŒራሲ ዝተƒሳሰር 
ኢዩ። ህላዌ ሓደ ወይ ብዙሓት ሰልፊታት …ƒ ምስ ፖለቲÃዊ ƒመዓባብላ ሕብረተሰብ 
ይተƒሳሰር። እቲ ንህዝቢ ዘርብሕ ስርዓት ሓደ-ሰልፋዊ ድዩ ወይ ሕብረ-ሰልፋዊ ዝብል ሕቶ 
ምልዓል ይግባእ። ƒብዚ ተመ÷ሮታት ምውÃስ የድሊ። ናይ ምዕራብ፡ ምብራቕን ሳልሳይ 
ዓለምን ብÅይኑ ተሞ÷ሮታት ƒሎ። ንዓና ንÊሉ ጕድናዊ ምዕባለ ሕብረተሰብና ዘገልግል 
ƒየናይ ኢዩ ዝብል ሕቶ የገድሰና። ስለíዚ Œልቲኡ ስርዓታት ነናቱ ብልጫታትን ድ‹ማትን 
ስለዘለዎ ƒብ ምምራጽ ምውድዳር የድሊ። ብዙሕ ሰልፋዊ ስርዓት ምስ ምዕባለ ርእሰማልነትን 
ምምስራት ፓርላማን እዩ ተቐልቂሉ። እዚ ናይ ምዕራብ ተመ÷ሮ ናቱ ደሞŒራስያዊ 
መዳያትí‘ እንተለዎ፡ ርእሰማልነት …ም ስርዓት ብጀÃ ንውሑዳት ነቲ ዝÅዝሐ ህዝቢ 
ፍትሕን ማዕርነትን ስለዘየምጽእ፡ እዚ ተመ÷ሮíዚ ነቲ ዝÅዝሐ ህዝቢ ዘርብሕ ƒይ—ነን። 
ናይ ሓደ ሰልፋዊ ስርዓት ሰለስተ ናይ ሳልሳይ ዓለም ናይ ማሕÅርነታውያን ሃገራት ናይ 
ፋሺሽትነት ተመ÷ሮታት ተራእዩ። እዚ ናይ ሓደ-ሰልፋዊ ስርዓት ተመ÷ሮ …ƒ እናፈሸለ 
ዝŸይድ ዘሎ ኢዩ። ተሳታፍነት ህዝቢ ƒየፍቅድን፣ ናብ ብሕትውና ስልጣን ብሓደ ሰልፊን 
ናብ ምልÀ ውሑዳትን ድማ Œመርሕ ተራእዩ።  
 
ƒብ ሳልሳይ ዓለም ናይ ምዕራብ ተመ÷ሮ ብምቕዳሕ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ዝፈተና 
ሃገራት ƒለዋ። ግን ƒይሰርሐን። ናይ ሓደ ሰልፋዊ ስርዓት ተመ÷ሮíውን ናብ ምልŒን 
ብልሽውናን ኢዩ መብዛሕትኡ ግዜ ƒምሪሑ። ህዝቢ Œቈጻጸር ስለዘይŒእል፡ እቶም ስልጣን 
ዝሓዙ ሰባት ስልጣኖም ዘልƒለማዊ ብምቝጻር ብሃብቲ ሃገር ይጻወቱ። ƒብ መብዛሕትኡ 
ƒብነታት …ƒ ሃገራዊ ምዕባለ ንድሕሪት ተመሊሱ። 
 
ነዚ ተመ÷Œሮታትíዚ ƒብ ግምት ብምእታው፡ ƒብ ”ነታት ሕብረተሰብና እቲ ዝሓሸ 
ƒየናይ ኢዩ፧ ሓደ-ሰልፋዊíዶ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት፧ ብቐዳምነት እንታይ ዓይነት ቍጠባ 
…ምዝህልወና ምምርማር የድሊ። ቍጠባና ሕውስዋስ ቍጠባ ኢዩ ŒŸውን። ƒብ ሕውስዋስ 
ቍጠባ ድማ ዝተፈላለየ ረብሓታት፡ ስለዚ ድማ ዝተፈላለየ ፖለቲÃዊ ƒረƒእያታት Œህሉ 
ግድን ኢዩ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ሰልፊታት Œቘሙ ƒድላዪ ŒŸውን ኢዩ። ዓይነት ናይíቶም 
ዝህልው ሰልፍታት ምውሳን ግን የድሊ። ƒብ ሃገራዊ ቅዋም እቶም ሰልፍታት እንታይ 
…ማልኡ …ምዘለዎም ብሕጊ Œውሰን …ድሊíዩ። ይÊንíምÅር፡ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት 
ንምምስራት ሓደ መሰጋገሪ መድረŸ Œህሉ ብጣዕሚ ƒገዳሲ እመስለኒ። 
 
ቶቲል፡- እቲ ዘገርም ƒብ መብዛሕቲ¡ን ሃገራት ƒፍሪቃ Œልቲኡ ስርዓታት ምፍሻሉ ኢዩ። 
ƒብ ናይ Œልቲኡ ተመ÷ሮታት ረብሓታት ህዝቢ ተሳሒቱ። ስለíዚ Œልቲኡ ስርዓታት 
ብቐሊሉ ፍረ ƒይህብንíዩ። ንƒብነት ƒብ ሱዳን እንተረƒና ሓደ-ሰልፋዊ ይ⁄ን ሕብረ-
ሰልፋዊ ስርዓታት ተፈቲኑíዩ። Œሳብ ሎሚ ግን ፍሽለት እንተዘይ—ይኑ ንቕድሚት ምስጓም 
ƒይተረኽÅን። ƒብ ሓደ-ሰልፋዊ ስርዓት እቲ ዕላማ ƒብ Œንዲ ምምዕባል ሃገር ምዕቃብ 
ስልጣን ኢዩ ዝŸውን። እቶም ƒባላት ሰልፊ …ƒ ሓለፋ ዘለዎም ጕጅለ ይ·ኑ። …ምዚ 
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ኢሉ ሕጊ ይጠፍእ፡ ፍትሒ ይጠፍእ፡ ÷ሉ ደሞŒራስያዊ መሰላት Åብሓደ ይጭፍለቕ። 
ስለíዚ ድማ ተቓውሞታት ይመጽእ። ƒብ ተመ÷ሮ ƒፍሪቃ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓትíውን 
ዛጊት ፈሺሉ ኢዩ። 
                  
ምናልባት ንሕና ፍልይ ዝÅለ ተመ÷ሮ ƒሎና። ግን ነዚ ጸገማትíዚ …ነስተብህለሉ ይግÅƒና። 
ብዝ·ነ ምስ ÷ሉ ጸገማቱ እቲ ዝያዳ ደሞŒራስያዊ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት እመስለኒ። ነዚ 
ን30 ዓመታት ዝተቓለስናሉ ናይ ማሕÅራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ወዘተ. ዕላማታት ሕብረ-
ሰልፋዊ ስርዓት ዝዚያዳ ንምምጻኡ ዕድል ይህብ። ምኽንያቱ ዘይማዕርነት ወይ ዘይፍትሒ 
ƒብ ዝረƒየሉ እዋን ƒብዚ ቦታíዚ …ምዚ —ይኑ ኢሉ ብተቓውሞ ዝለዓል ድምጺ ንŒህሉ 
ስለዘፍቅድ። እንተ·ነ ግን ƒብ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት …ጓንፍ ዝኽእል ጸገማት Œዝንጋዕ 
የብሉን። ƒብ ተመ÷ሮ ብግብሪ ነብሱ እናƒረመ ŒŸይድ ስለ ዝኽእል ግን ምስ ÷ኩሉ 
ጕድለታቱ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ዝሓሸ ኢዩ። ብዛዕባ እቲ ስርዓትን ሰልፍታቱን ግን ƒብ 
ሃገራዊ ቅዋም እቶም Œማልኡ ዘለዎም ረቛሒታት ብንጹር ብሕጊ Œግለጹ ƒለዎም። 
 
ሓርÅº፡- እቲ መሰረታዊ ሕቶ ንምህናጽ ሃገር ዝÅቅዕ ፖለቲÃዊ ስርዓት ምህናጽ ም‰ኑ 
ፍልልይ የለን። ስለíዚ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ነዚ ዕላማíዚ የገልግልíዶ፧ ናይ ዘየድሊ 
ምŒፍፋልን ምዝራው ውሱን ዓቕምታትን ሓደጋ ƒይምጽእንíዶ፧ 
 
ዓብደላ፡- ƒብ ውሽጢ ህዝቢ ƒብ ሕብረተሰብ ሓደ ረብሓ ወይ ሓደ ƒረƒእያ Œህሉ 
ማለት ዘÅት ኢዩ። ስለíዚ ዋላ ሓደ ሰልፊ ይሃሉ ƒብ ውሽጡ ብብዙሓት ረብሓታትን 
ዝተፈላለዩ ƒረƒእያታትን ŒውŒል ግድን ኢዩ። …ምዚ ዝƒመሰለ ሰልፊ ድማ ቀጻልነት 
Œህልዎ ዘይ…ƒልíዩ። 
 
ƒብ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ንዝለዓሉ ጸገማት ƒብ ቅዋም ሕጋዊ መቈጻጸሪ ŒግÅርሎም 
የድሊ። እንተደእ ንሃገራዊ ረብሓ ዝጻረር ሰልፊ ሃልዩ …ƒ ብሕጊ Œእገድ ይግባእ።  
 
Œልቲኡ ስርዓታት ጸገማት ዘይብሉ ƒይ—ነን። ƒብ ምዕራባዊ ስርዓታት (ሕብረ-ሰልፋዊ 
ስርዓታት) ንƒብነት ናይቲ ዝÅዝሕ ህዝቢ ማዕርነት፡ ናይ ብሓቂ ማሕÅራዊ ፍትሒ የለን። 
ƒብ ምብራቕ ድማ ሓደ-ሰልፋዊ ስርዓታት ፈሺሉíዩ። ማሕÅርነት ብዙሓት ሰልፍታት 
ብዝሳተፋኦ ስርዓት Œቖውም ይኽእል ኢዩ ዝብል ƒረƒእያ …ƒ ይመጽእ ƒሎ።      
 
ƒብ ”ነታት መነባብሮ ህዝቢ ዘመሓይሽ፡ ሃገራዊ ምዕባለ ዘምጽእ ƒየናይ ስርዓት ኢዩ፧ 
ህዝቢ ንŒመርጽ ዕድል ዝŸፍት ስርዓት Œህሉ ƒለዎ። ብዙሓት ሰልፍታት ሃልየን ሓደ 
ንÊለን ወይ መብዛሕተ¡ን ƒብ ሓደ ዝተሓተ ደሞŒራስያዊ ፕሮግራም ዝጥርንፍ ሰፊሕ 
ግንባር Œምስረትíውን ይኽእልíዩ። 
 
Àዳነ፡- ተወሳኺ Œህብ። ƒተሓሕዛ እንተተÅላሽዩ እቲ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ምብትታን 
ዓቕምን ምŒፍፋልን …ምጽእ …ም ዝኽእል እሰማማዕ። እቲ ሓደጋ ƒሎ። ግን Åቲ Ãልእ 
ወገን ዝሎ ሓደጋíውን Œር¡ ƒለዎ። ንŒልተ ጸገማት ኢና …ንመዛዝን ዘሎና። ƒብ ሓደ 
ሰልፋዊ ስርዓት ዘይሩ ዘይሩ ናይ ምልÀ ሓደጋ ƒሎ። እቲ ሰልፊ ባዕሉ ሕጊ ŒŸውን 
ይኽእል። Åዚ …ƒ እንተደƒ ህዝቢ ድምጹ …ስምዕ ዘይŒኢሉ፡ እንተደƒ ƒማራጺ 
መንገድታት ƒብ ቍጠባን ፖለቲÃን ብወ…ልቱ (ሰልፊታቱ) …ቕርብ ዘይŒእል —ይኑ፡ 
ተሳታፍነት ƒይŒህልዎን ኢዩ። ድሌት ƒጥፊኡ ድማ ƒብ ጕዳይ ሃገሩ ተዓዛቢ ŒŸውን 
ኢዩ። ƒብ ተመ÷ሮ …ም ዝተራእየ ድማ እቶም ተሰዲዶም ዝሓሸ ዕድል Œረኽቡ ዝኽእሉ 
Œኢላታት ድማ ብብዝሒ ይስደዱ። ስለዚ ንŒልቲኡ ብምውድዳር እቲ ናይ ሕብረ-ሰልፋዊ 
ስርዓት ሓደጋ ዝወሓደ ኢዩ ŒÅሃል ይ…ƒል። 
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ዓንደብርሃን፡- ተመ÷ሮ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓታት ናይ ምዕራብ እንተወሰድና ብግብሪ Œልተ 
ዓÅይቲ ሰልፊታት ዝቈጻጸርኦ —ይኑ ንረŒቦ። ንƒብነት ƒመሪÃ፡ ብሪጣንያን ጀርመንን 
ንውሰድ። ƒብíዘን ሃገራትíዚƒን፡ Œልተ ዓÅይቲ ƒብ መሰረታዊ ሕቶታት ዘይፈላለያን 
ንተመሳሳሊ ረብሓታት ዝውŒላን ግን ƒብ መሰረታዊ ዘይ—ነ ሕቶታት ዝ…ራŸራ ሰልፍታት 
ኢየን ነቲ ስርዓታት ብሒተንኦ ዘለዋ። ƒብ ƒመሪÃ ደሞŒራስያዊን ረፑብሊÃውን ሰልፊ፡ 
ƒብ ብሪጣንያ ዓቓባውን ሰልፊ ዕዮን፡ ƒብ ጀርመን Œርስቲያናዊ ደሞŒራሲያውን ማሕÅረ-
ደሞŒራስያውን ሰልፊ። ስለíዚ ƒብዚ ስርዓታትíዚን ƒብተን ሰልፍታትን ውሽጣዊ 
ደሞŒራሲያዊ ሂወት ƒሎíዶ፧ ተሳታፍነት ህዝቢíŸ፧ እዚ ስርዓታትíዚ ንረብሓ ናይቲ ዝÅዝሐ 
ህዝቢ ይሕሉíዶ፧ ዝብሉ ሕቶታት ይመጹ። ƒብíዚ ስርዓታትíዚ ሓቀº ደሞŒራስን ተሳታፍነት 
ህዝብን የለን፣ ንረብሓ ናይቲ ዝÅዝሐ ህዝቢ ዘገልግል ድማ ƒይ—ነን። 
  
ነዚ …ም መወ…ሲ ብምውሳድ ናብ ”ነታትና ንምጻእ። ƒብ ናይ ቀረባ መጻኢ ማለት ƒብ 
መድረኽ ሃገራዊ ህንጻ፡ ናይ ነፍሲ ወ…ፍ ዜጋ ናይ ፖለቲÃዊ ምውዳብ መሰል ብሕጊ 
ሕልው —ይኑ፣ ሓደ ነብሱ ዝነቅፍ፡ ተመ÷ሮኡ ዝግምግም፡ ነዚ ƒብ ተመ÷ሮ ሓደ-
ሰልፋዊ ስርዓታት ዝተራእየ ቢሮŒራሲን ብልሽውናን ምንጻል Ãብ ህዝብን ዘወገደ፡ ውሽጣዊ 
ደሞŒራሲ ዘለዎ፡ ተሳታፍነት ህዝቢ ዘረጋግጽ ውድብ Œህሉ ዝሓሸ እመስለኒ። ነዚ ህልው 
ናይ ብረታዊ ቃልሲ ተመ÷ሮ ዓቂብÃ፡ ጕድለታቱ እናƒረምÃ፡ ብልጫታቱ እናƒደልደልÃ 
ም‹ድ ዘወጻጽእ እመስለኒ። 
 
ህ.ግ. ሓደ ተመ÷ሮ ƒማዕቢሉ ƒሎ። ƒብ ምምዕባል ሃገራውነት ህዝቢ ኤርትራ ብግብሪ 
ዓቢ ƒÅርŒቶ ጌሩ ኢዩ። ነዚ ጀሚሩዎ ዘሎ ስራሕ Œቕጽሎ ƒለዎ። ግን ህ.ግ. ፖለቲÃዊ 
ስልጣን Œብሕት ƒለዎ ማለተይ ƒይ—ንኩን። ƒብ ሃገራዊ ቅዋም ዝ·ነ ዜጋ Œሳብ ሃገራዊ 
መርገጺ ዝሓዘ ናይ ፖለቲÃዊ ምውዳብ መሰሉ ሕሉው ŒŸውን ስለዝ·ነ። 
 
ƒብíዚ ናይ ቀረባ መጻኢ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ብዙሕ ጸገማት ዘምጽእ —ይኑ እስመዓኒ። 
ነዚ ዝድግፍ ብዙሕ ተመ÷ሮታት ሳልሳይ ዓለም ƒሎ። መስርሕ ሃገራዊ ህንጻ ንገዛእ ርእሱ 
ƒይተማል¡ን ዘሎ። ሰልፍታት ናይ ምቛም መሰል ስለ ዘሎ Œዉን ይŸውን ማለት 
ƒይ—ነን። ህ.ግ. ƒይŒልŒልን ግን ÷ነታት Åሲሉ ብውሽጣዊ ምዕባለ Œመጽእ ƒለዎ። 
 
ዓብደላ፡- ዝተፈላለየ ረብሓታት ብሓደ ሰልፊ ŒውŒል ƒይŒእልን እዩ። ዝተፈላለያ 
ረብሓታት እንተልዩ ዝተፈላለያ ሰልፊታት Œህልዋ ግድን ኢዩ። ሓላፍነት ህ.ግ. Œሳብ 
መዓልቲ ናጽነት ኢዩ፣ ድሕሪኡ ብመÃኒÃዊ መገዲ ሰልፍታት Œቘማ ማለት ƒይ—ነን። 
ህ.ግ. Œቕጽል ኢዩ። ምኽንያቱ ነቲ ዝተቓለሰሉ፡ ዝተሰዋእሉ Œዕቅብ ƒለዎ። Ãብ ህ.ግ. 
ወጻኢ ንŒውድቡ ዝደልዩ ምኽልÃል ግን ƒየድልን። ህ.ግ. ብናይ ቃልሲ ተራኡ ተቐባልነት 
ህዝቢ ረኺቡ ƒሎ። ህዝቢ Œጥርንፍ Àኢሉ ƒሎ። ግን ህ.ግ. ƒብ መጻኢ ተቓዋሚ ምስ 
ዝረŒብ ዝያዳ ƒድማዒ —ይኑ Œሰርሕ ይኽእል፡ዶ። 
   
ዓንደብርሃን፡- ተወሳኺ ƒብነታት Œጠቕስ እደሊ። ƒብ ƒፍሪቃ ዝሓሸ ደሞŒራስያዊ 
ልምዲ ዘለዋ ሃገር ሱዳን ኢያ። እተን ናይ ሱዳን ዝዓÅያ ሰልፊታት ግን ሃገራዊ ትሕዝቶ 
ዘለወን ƒይ—ናን። እታ ደሞŒራሲያዊት ሕብረት እትÅሃል ሰልፊ ƒብ ‹ትሚያ፡ እታ 
ኡማ ትÅሃል ሰልፊ ድማ ƒብ ƒንሳር ƒሱና ዝተመስረታ ሃይማኖታዊ ሰረት ዘለወን 
ሰልፍታት ኢየን። ƒብ Ãልኦት ሃገራት ƒፍሪቃíውን ተመሳሳሊ ƒብነታት ƒሎ። እዚ 
እብነታትíዚ ብሓቂ ሰጋእ ዘብል ደƒ እምÅር ዘተባብዕ ƒይ—ነን። 
 
ƒብ ናህና ጭቡጥ ”ነታት እምÅƒር፡ ንደረጃ ምዕባለ ሕብረተሰብና፡ ደርጃ ቍጠባዊ 
ምትእስሳሩን ሃገራዊ ውህደቱን ƒብ መስርሕ ሰውራ ƒማዕቢልዎ ዘሎ ሓድነትን …ም 
መÅገሲ ብምውሳድ፣ እቲ ብቅዋም ውሑስ ዝŸውን ሰልፍታት ናይ ምውዳብ መሰል …ም 
ግዳማዊ መቈጻጸሪ፡ ሓቀº ውሽጣዊ ደሞŒራስያዊ ሂወትን ተሳታፍነት ህዝብን …ƒ …ም 
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ውሽጣዊ መቈጻጸሪ ሃልዩ ሓደ-ሰልፋዊ ስርዓት Œህሉ ንመስርሕ ሃገራዊ ሓድነት ዘቃላጥፍን 
ሃገራዊ ምዕባለ ዘረጋግጽን እመስለኒ። እቲ ሓደ ሰልፊ ህ.ግ. እንተ·ይኑ ንƒብነት ተቓውሞ 
ƒይፍቅድን ማለት ƒይ—ነን። ናይ ህዝቢ ደገፍ Œሳብ ዘለዎ ጥራሕ …ƒ ኢዩ ƒብ ስልጣን 
Œጸንሕ ዝፍቀድ። 
 
ዓብደላ፡- እቲ ƒብ ኤርትራ Œንሃንጾ ዘሎና ፖለቲÃዊ ስርዓት Ãብ ምዕራብ ይÊን Ãብ 
ምብራቕ ዝተቐድሐ ŒŸውን የብሉን። ናይ ምዕራብ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ይሰርሕ ስለዘሎ 
ጥራሕ …ም ዕዉትን ብቑዕን ዝውሰድ ƒይ—ነን። ናይ ምዕራብ ደሞŒራሲ ናይ ውሑዳት 
ደሞŒራሲ ደƒíምÅር ናይíቲ ዝÅዝሐ ህዝቢ ደሞŒራሲ ƒይ—ነን። እቲ ƒብ ምዕራብ ዘሎ 
ሓርነት ድማ ምዝመዛ ቡርጅዋ ዘረጋግጽ ሓርነት ኢዩ። ነቲ ሰራሕተº ድማ ጕልÅቱ 
ንኽሸይጥ ዘገድድ ሓርነት ኢዩ። ƒብ ሳልሳይ ዓለም ዝተራእየ ምቕዳሕ ናይíዚ ሞደልíዚ 
ድማ ƒይተዓወተን። 
  
ƒብ ሳልሳይ ዓለም ƒወንታዊ ውጽኢት ዘመዝገÅ ናይ ሓደ ሰልፋዊ ስርዓት ተመ÷ሮታት 
ƒይነÅረን ማለት ƒይ—ነን። ƒብ ሓደ መድረኽ ምስ Åጽሐ ግን ጠጠው ምባልን ንድሕሪት 
ምምላስን መጺኡ። ንƒብነት ƒልጀሪያ ንውሰድ። ƒብ ትሕቲ ሓደ ሰልፋዊ ስርዓት ƒልጀሪያ 
ነዊሕ Œትስጕም Àኢላ µራ። ƒብ ሓደ መድረኽ ግን ምድስÃል መጺኡ። ሕጂ እቲ ስርዓት 
ብዙሓት ሰልፍታት Œቘማ …ፍቕድ ተገዲዱ ƒሎ። 
 
ƒብ ሕብረተሰብና ዝተፈላለየ ረብሓታትን ƒረƒእያታትን …ምዘሎ ርዱእ ኢዩ። ስለíዚ እዚ 
ረብሓታትን ƒረƒእያታትን እዚ Œውደብ ብመት…ል ምቕባል የድሊ። እተን ዝህልዋ 
ሰልፍታት ƒብ ሓደ ሰፊሕ ግንባር ተጠርኒፈን ንሃገራዊ ምዕባለ Œሰርሓ Œሰማምዓíውን 
ይኽእላ ኢየን። እቲ መሰረታዊ ጕዳይ እቲ ዝÅዝሐ ህዝቢ ደሞŒራሲ …ም ዝረŒብ፡ግብራዊ 
ፖለቲÃዊ ተሳታፍነት …ም ዝህልዎ ምርግጋጽ ስለዝ·ነ፣ እቲ ናይ ሰልፍታት ሕቶ Åዚ 
መምዘኒíዚ Œረƒ ይግባእ።    
                                                       


