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  ኦታዋ፡ 03 ታሕሳስ 2017 

ምህናጽ ሃገራዊ ደሞŒራስያዊ ምንቅስቓስን ጀኦፖለቲÃ ዞባናን  

ƒብ ዓመት መመላእታ፡ ƒብዚ ƒዳራሽíዚ፡ ንÃልƒይ ግዜ ምሳ⁄ም ተራኺÅ፣ ብዛዕባ ጕዳይ 
ሃገርናን ህዝብናን፡ ንምዝታይ ጽቡቕ ዕድል ብምርÃÅይ ዓቢ ደስታ እስምዓኒ። ነቶም ተÅግሶ 
ወሲዶም፡ ነዚ ሰሚናርíዚ ብምውዳብ፡ ዚዓደሙኒ፣ Ãብኡ ሓሊፎም፡ ነዚ ƒጋጣሚíዚ Œዉን 
ዚገÅሩ ባይቶ ኦታዋ ድማ፡ ብልቢ ¡መስግን።  

ƒብቲ ቀንዲ ƒርእስቲ ዘተና፡ ምህናጽ ሃገራዊ ደሞŒራስያዊ ምንቅስቓስን ጀኦፖለቲÃ ዞባናን 
ቅድሚ ምእታወይ፣ ብዛዕባ Œብሪ ናይ ናጻ ሃገረ ኤርትራ፡ ሓጺር መዘ‹Ÿሪ …ቕርብ እፈቱ።  

…ምቲ ÷ላትና እንፈልጦ፡ ህዝቢ ኤርትራ ዚተናውሐ፡ ጽንኩርን ዚተሓላለŸን ብረታዊ ቃልሲ 
ሃገራዊ ሓርነት ƒÃይዱ፤ ዓቢ መስዋእቲ ብሉጻት ደቁ፡ ማእለያ ዘይብሉ ዕንወት ሃገራዊ ቍጠባኡ፡ 
…ቢድ ሃስያ ደረጃ መነባብሮኡ፡ ዘይተƒደነ ዝርገት ስድራቤታዊ ህይወቱ፡ …ፊሉ፣ ሃገራዊ ናጽነት 
ƒምጺኡ። ሕማቕ ƒጋጣሚ —ይኑ ግን፣ ድሕሪ ናጽነት፡ ጻማ መስዋእቱ ዚረኽÅሉ፣ ባህጉ ንሰላም፡ 
ፍትሒ፡ ልምዓትን ራህዋን ዘማልƒሉ፣ ደሞŒራስያዊ መንግስቲ …ቕውም ƒይ…ƒለን። መሰል 
ርእሰ-ውሳµ …ም ሃገር፡ ብመንገዲ ረፈረንደም፡ ድሕሪ ምርግጋጽ፣ መሰል ርእሰ-ውሳµ …ም ህዝቢ፡ 
ናጻ ሃገራዊ ምርጫ ብምŒያድ፡ ዚደለዮ መንግስቲ …ቕውም ዕድል ƒይረŸÅን። 

እቲ Åቲ ምልÃዊ ስርዓት ዚተፈጸመ ጥልመት መሰረታዊ ዕላማታት ብረታዊ ቃልሲን Œድዓት 
ሃረርታ ህዝቢ ኤርትራ ንሓርነትን ዘስዓቦ ƒደራዕ ሓሳረ-መ…ራ …ይƒŒል፤ …ምቲ ëዕግርግር ዕዳጋ 
ንሰራቒ ይጥዕሞí ዚÅሃል፣ ሎሚ ምብሕጓግ ሕጋውነት ፍትሓዊ ብረታዊ ቃልሲ ህዝብና ዚዕላምኡ፡ 
…ይሲ መደብ ምንሻው ብረታዊ ቃልሲ፣ ምቍንጻብ ፋይዳ ናጽነት ሃገር፣ ምŒሽማሽ መስዋእቲ 
ሰማእታትና፣ ምŒፋእ ወፈያ ጀጋኑ ሓርÅºታትና፣ ሰፊሕ ዘመተ ÀÃየደሉ ንዕዘብ ƒለና።  

ስለíዚ፡ ናብቲ ቀንዲ ƒርእስቲ ዘተና ቅድሚ ምስጋረይ፣ ምምጻእ ናጽነት ኤርትራ —ነ ህላወ 
ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ፡ ብብርቱዕ ጻዕርን …ቢድ መስዋእትን ተጋዳላይን ህዝብን ዚተረኽÅ፡ ዓቢ 
ታሪ‹ዊ ዓወት መላእ ህዝቢ ኤርትራ ም‰ኑ፡ ደጋጊመ …ስምረሉ ዝደሊ፡ ረዚን ቁምነገር ኢዩ። 
ኤርትራ፡ …ም ዓለማ፡ ƒብ መስርዕ ƒህጕራዊ œም ናይ ናጻ ሃገራት ግቡእ ቦታƒ ምሓዝ ƒገዳሲ 
ሃገራዊ መሰል …ም ዚ·ነ ፈጺሙ Àዝንጋዕ ወይ Àቈናጸብ ƒይግባእን። ተሓታቲ ብዛዕባíቲ ህሉው 
÷ነታት ሃገርና፡ ስቓይን ሓሳረ-መ…ራን ህዝብና፡ እቲ ምልÃዊ ስርዓትíምÅር ናጽነት ƒይ—ነን።  

ƒብዚ፡ ƒብ ሃገርና ውድዓውን ባዕላውን ÷ነታት ንለውጢ Åሲሉሉ ዘሎ እዋን፣ ለውጢ ምምጻእ፡ 
ሃገርን ህዝብን Ãብ ምልÃዊ ƒደራዕን ስቓይን ምድሓን፡ ናይ ÷ሉ ፕሮ-ደሞŒራስያዊ ኤርትራዊ 
ሓላፍነት ኢዩ። ይÊንíምÅር፡ ለውጢ ምምጻእ ቀሊል ዕማም …ም ዘይ—ነ፣ Àኖ ለውጢíውን፡ 
መስርሕ ፖለቲÃዊ ስግግር ጽንኩርን ዚተሓላለŸን መስርሕ ም‰ኑ ምግንዛብ የድሊ።  

ምልÃዊ ስርዓት ƒብ ዚቕየረሉ እዋን፡ ነቲ ብሉይ ስርዓት፡ ምስ ÷ሉ ሕግታቱ፡ ትÃላቱን 
ƒ…ያይዳኡን ንምእላይ፣ መተÃእትኡ ዚŸውን ሓድሽ ስርዓት ንምትÃል፡ ƒሰጋጋሪ ፖለቲÃዊ 
መስርሕ …ድሊ ኢዩ። እቲ ƒሰጋጋሪ ፖለቲÃዊ መስርሕ፡ ƒብ ሓደ እዋን፡ ለውጥን ቀጻልነትን 
ጠሚሩ Àሓቍፍ ƒለዎ። ለውጢ ውልቀ-ምልÃዊ ስርዓት፣ ቀጻልነት ናጻ ልዑላዊት ሃገረ 
ኤርትራ። ነቲ ሓድሽ ስርዓት ንምድልዳል፣ ዚሰርሑ ትÃላት መስሪትÃ ምህናጽ፤ ብዘተƒማምን 
መንገዲ ንምሕያሎም ድማ፡ ገደቡ ዚሓለወ መዳለዊ ግዜ ወይ ፍሉይ መሰጋገሪ መድረኽ ይሓትት።  
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መብዛሕትኡ እዋን፡ ፖለቲÃዊ ስግግር Ãብ ሓደ ጨቋኒ ወይ ምልÃዊ ስርዓት ናብ ሓደ ደሞŒራስያዊ 
ስርዓት ዘመሓላልፍ መስርሕ ኢዩ። ይÊንíምÅር፡ እቲ መስርሕ ብትሕዝቶ፡ ቅርጽን ውጽኢትን 
Àፈላለ …ም ዚኽእል ምግንዛብ፡ ƒዝዩ ƒገዳሲ ኢዩ። ስለምንታይ፧ ƒብ …ምዚ ናትና Œዉንነት፡ 
ሰለስተ (3) ተኽእሎታት ወይ ሲናርዮታት ŒንጽÅ ስለ እንኽእል።እቲ ሓድሽ ስርዓት፡-   

(1) ተመሳሳሊ ወይ መልŒዑ ዚቐየረ መቐጸልታ ናይቲ ብሉይ፤ (2) Ãብቲ ብሉይ ዚŸፍ¡፤ (3) 
Ãብቲ ብሉይ ዚሓሸ፡ ማለት፡ ƒብ ቅዋም ዚተመስረተ ግዝƒተ-ሕጊ፣ ንቡር ደሞŒራስያዊ 
መት…ላት፣ መባእታዊ መሰል ዜጋታትን መሰረታዊ ሰብƒዊ መሰላትን ዘኽብር ስርዓት፤ ÀŸውን።  

ƒብ ኤርትራ፡ ለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን ƒብ ምምጻእ፡ ሓያሎ ዘቤታውን ጀኦፖለቲÃውን 
ብድሆታት …ጋጥሙ ይኽእሉ። እቶም ዘቤታዊ ብድሆታት ወሰንቲ À·ኑ እን…ለዉ፣ እቶም 
ጀኦፖለቲÃዊ ብድሆታት ጸለውቲ ኢዮም።  

እቶም ቀንዲ ዘቤታዊ ብድሆታት፡ ምስ ባህርይ ናይቲ ስርዓት ዚተƒሳሰሩ ኢዮም። 

(1) ሕሉፍ መዝማዚ ስርዓት፡- ፍጹም ስልጣን ዚÅሓተ ውልቀ-ምልÃዊ፣ ብግቡእ ዚሰርሑ 
መንግስታዊ መሓውር ይÊን ትÃላት ዘይብሉ፣ ብዚተፈላለዩ ƒገባባት፡ ዚተፈላለዩ ምስምሳት 
እናመሃዘ፡ ገንዘብን ንብረትን ህዝቢ ዚዘምትን ዘባኽንን። 

(2) ዝሩግ ስርዓት፡- መሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ ዘየማልእ፡ ዘሕፍር ናይ ኩፖን ቍጠባ ዘመሓድር፤ 
ብŒቱር ብልሽውና ዚልለ። 

(3) ሓሳድ ስርዓት፡- ንÊሉ ባህርያዊ፡ ቍጠባዊ፡ ማሕÅራውን ባህላውን ጸጋታት ሃገር ገቢቱ፣ 
—ነ ኢሉ ድኽነት ሃገርን ሓሳረ-መ…ራ ህዝብን ዘዕምቝን ዘስፋሕፍሕን።  

(4) ብድዐº ስርዓት፡- መሰረታዊ ደሞŒራስያዊ፡ Åርጌሳውን ሰብƒውን መሰላት ህዝቢ ረጊጹ፡ 
ህድግለነ ዘይብሉ ƒረሜናዊ ሓይሊ እናƒዘውተረ፡ ዚገዝእ። 

እቶም ቀንዲ ጀኦፖለቲÃዊ ብድሆታት ምስ ÷ነታት ዞባና ዚተƒሳሰሩ ኢዮም።   

ዞባና፡ ዞባ ቀርኒ ƒፍሪቃን ጋብላ ቀይሕ ባሕርን፡ ƒገዳሲ ስትራተጅያዊ ƒቀማምጣ ዘለዎ፣ ሃገራቱ፡ 
ንነዊሕ እዋን፡ ƒብ ቀጻሊ ዘቤታዊ ቅልውላውን ሓድሕዳዊ ባእስን ዚጠሓላ፣ ህዝብታቱ ብሓፈሻዊ 
ድሕረትን ዘስÃሕŒሕ ድኽነትን ዚሳቐዩ፣ ብ”ናት፡ ህው…ትን ዘይርግƒትን ዚልለ ዞባ ኢዩ። 

እዚ ሃብታም ስትራተጅያዊ ዞባíዚ፡ Œልተ ንኡሳን ዞባታት የቕውም። እቲ ምብራቓዊ ሸነኽ ጋብላ 
ቀይሕ ባሕሪ ወይ ሓውሲ-ደሴት ዓረብ፡ ብፍላይ፡ ብውሽጣዊ ቍርቍስ ጥሩፍ እስላማዊ ስነሓሳብን 
ዚተወሳሰÅ ምሕዝነታቱን ዚተረመሰ ዞባ ኢዩ። እቲ ስነሓሳባዊ ቍርቍስ፡ ƒብ Œልተ ጽፍሕታት 
ይግሃድ። (1) ƒብቲ ƒብ መንጎ ሺዓን ሱኒን ዘሎ ታሪ‹ዊ ምምቕቓልን ህልኽን፣ (2) ƒብቲ ƒብ 
መንጎ ወሃቢዝምን (Wahabism) ሕውነት ሙስሊምን (Muslim Brotherhood) ዘሎ ውድድርን 
ባእስን። እዚ ስነሓሳባዊ ባእስታትíዚ፡ Åብግዜኡ፡ ብተቐያያሪ ዞባዊ ምሕዝነታትን ቀጻሊ ƒህጕራዊ 
ምትእትታውን እናተጐሃሃረ፡ ƒብቲ ዞባ ”ናት፡ ህው…ት፡ መቕዘፍትን ዕንወትን ይዘርእ [ዒራቕ፡ 
ሊባኖስ፡ ፍልስጤም፡ የመን፡ ሶርያ፡ ምስሪ - ሲናይ]። (3) እቲ ምዕራባዊ ሸነኽ ጋብላ ቀይሕ ባሕሪ 
ወይ ቀርኒ ƒፍሪቃ፡ ብƒሉታዊ ስንብራት ናይቲ ስነሓሳባዊ ቍርቍስ ጥሩፍ እስላማዊ ዝምባሌታት 
ዚጽሎí‘ እንተ·ነ፣ ƒብ ታሪ‹ዊ ƒስፋሕፋሒ ህርፋንን ዕብለላን ዚድርfl፡ ግዳማዊ ምትእትታው 
ዘጋድዶ፡ ዘቤታዊ ህው…ትን ሓድሕዳዊ ”ናትን ተጸሚዱ [ኤርትራ-ኢትዮጵያ፡ኤርትራ-ጅቡቲ፡ 
ኢትዮጵያ፡ ኢትዮጵያ-ሶማልያ፡ Õንያ፡ Õንያ-ሶማልያ፡ ደቡብ ሱዳን፡ ደቡብ ሱዳን-ሱዳን፡ 
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ሱዳን፡ ሶማልያ] ƒብ መንጎ እተን ሃገራት፡ ብተዛማዲ፡ ዚሓሸን ዚŸፍ¡ን ÷ነታትí‘ እንተሃለወ፡ 
ብምሒር ድሕረትን ድኽነትን ዚሳቐ ዞባ።                                     

ƒብ Œሊ እዞም ዘቤታውን ጀኦፖለቲÃውን ብድሆታት እዚƒቶም፡ እቲ ቀንዲ እዋናዊ ዕማም ፕሮ-
ደሞŒራስያዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ነቲ ብሉይ ስርዓት፣ ርግƒት ሃገረ ኤርትራ ብዘውሕስ መንገዲ 
ብምእላይ፣ ደሞŒራስያዊ ስግግር ንምርግጋጽ ምቅላስ ኢዩ። ƒብ መወዳእታ ትንታµ፡ ለውጥን 
ደሞŒራስያዊ ስግግርን ነዞም ዚስዕቡ ዕላማታት …ውሕሱ ይግባእ። 

(1) ቀጻሊ ህላወ  ናጻ ልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ፤ 

(2) ድሕነት፡ ርግƒትን ጸጥታን ሃገረ ኤርትራ፤ 

(3) ዳግመ-ቅየሳ ቅርጽን ትሕዝቶን መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ፤  

(4) ምምሕዳር መሰጋገሪ ፍትሒ፡ ግዳያት Åደል ንምኽሓስን ሃገራዊ ዕርቂ ንምስፋንን፣  

(5) ምድልዳል ደሞŒራስያዊ ውŒልና ዘለዎም፣ ንህዝቢ ኤርትራ፡ ብÊሉ መዳያት ብዙሕነቱ፡ 
ዘሳትፉ፣ ብግቡእ ዚሰርሑ ትÃላት ፖለቲÃውን ቍጠባውን ምሕደራ ።  

ነዞም ƒገደስቲ ዕማማት እዚƒቶም ብብቕዓት ንምፍጻም ዚሰርሕ ሃገራዊ ደሞŒራስያዊ ምንቅስቓስ 
ምህናጽ እዋኑ ዚƒŸለ እመስለኒ። ƒብዚ መስርሕíዚ እጃሙ ንምብርÃት ድማ፡ ፕሮ-ደሞŒራስያዊ 
ሓይልታት ኤርትራዊ ዳያስፖራ፡ Ãብ ƒብ ናይ ትማሊ ፋይዳ-ƒልቦ ምስትንታን —ነ Ãብቲ ƒሉታዊ 
ፖለቲÃ ናይ ህልኽን ቅርሕንትን ተገላጊሉ፡-  

(1) ብመንገዲ ƒሳታፊ ልዝብ ሓባራዊ ራእይን ናይ ሓባር ስራሕን ንምÊስ‘ስ፤  

(2) ደሞŒራስያዊ ለውጢ ብኤርትራዊ ዋንነት ንምድራኽ፤  

(3) ƒብ ውሽጢ ሃገር ንዘሎ ደሞŒራስያዊ ተቓውሞ ንምሕያል፤  

(4) Àኖ ለውጥን ደሞŒራስያዊ ስግግርን፡ መስርሕ ዳግመ-ቅየሳ መንግስትን ህንጸት ሃገርን ንምዕዋት 
ተሳትፎኡ ንምዕዛዝ፤ ሃገራዊ ሕልናን ጽንዓትን ተዓጢቑ Àሰርሕ ይግባእ። 

እዚ ደሞŒራስያዊ ምንቅስቓስíዚ ሸቶኡ መታን Àወቅዕ፡ ብውሓዱ፡ ƒብዞም ዚስዕቡ 
መሰረታውያን መት…ላትን ቀንዲ Œብርታትን Àምር—ስ ƒድላዪ ይŸውን። 

 (1) ኤርትራ፡ ናይ ሓባር ሃገር ናይ ÷ሉ ኤርትራዊ፡ ስለዚ·ነት፣ ነፍሲ ወ…ፍ ዜጋ ብማዕረ 
መሰል፡ ማዕረ ግዴታ፡ ማዕረ ዕድል ዚነብረላ ናይ ጽባሕ ሃገረ ኤርትራ ምርግጋጽ፤   

(2) ቅዋማዊ መንግስቲ ምትÃል። ቅዋም ሰረት ግዝƒተ-ሕጊ፣ ውሕስነት መሰረታዊ መሰላት፣ 
ማዕ…ን ልዑላውነት ህዝቢ፣ ምንጪ ÷ሉ ሕጋዊ ስልጣን ኢዩ።  

(3) ƒሳታፊ፣ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዚውŒል፣ ብናጻ ድሌት ህዝቢ ዚቐውምን ዚፈርስን፣ 
ንመሰላት ደቀንስትዮን ውሑዳትን ፍሉይ ውሕስነት ዘረጋግጽ፣ ደሞŒራስያዊ መንግስቲ ምቛም። 

(4) ህዝቢ መዓልታዊ መነባብሮኡ ብድሌቱ ንምስራዕን፣ ንፖለቲÃዊ፡ ቍጠባዊ፡ ማሕÅራውን 
ባህላውን ህይወቱ ƒብ ዘገድሱ ውሳµታት ድምጹ ንምስማዕን ዘኽእል፣ ዘይምእኩል ስርዓተ 
ምምሕዳር ምትእትታው። 
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(5) ቅልጡፍ ቍጠባዊ ልምዓት ዚድርኽ ማŒሮ-ቍጠባዊ ፖሊሲ ቐይስÃ ብምትግባር፣ መነባብሮ 
ህዝቢ ምምሕያሽን ራህዋ ምስፋንን፤ 

(6) ልዑላውነትን መሬታዊ ምሉእነትን ሃገረ ኤርትራ ዘረጋግጽ፣ ናብ ሓድሽ ዞባዊ ዝምድናታት ናይ 
ፖለቲÃዊ ምትሕግጋዝን ቍጠባዊ ውህደትን ዘተ—ረ፣ ሰላማዊ ሓባረ-ምንባርን ጽቡቕ ጕርብትናን 
ምÊስ‘ስ። 

ጽን ኢልኩም ስለዝሰማዕኩምኒ ብልቢ ¡መስግን።  

ዘልƒለማዊ ዝኽርን ሓÅንን ንሰማእታትና! 


