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ስላም …መይ ትflኑ። 

እንቋዕ …ƒ ገጽ ንገጽ ƒረƒƒየና። 

ብመጀምርያ ƒብዚ ስለዝተዓደምኩን ምስ ኤርትራውያን ƒሓተይን ƒሕዋተይን ተራኺÅ ዓቕመይ 
ዝፈቐዶ ሓሳባተይ …Ãፍልን፡ ዝተፈላለዩ Ãልኦት ሓሳባት …ƒ Œሰምዕን ዕድል ስለ ዝሃብኩሙኒ ንኤሪ-
ፕላትፎርም፡ ብፍላይ …ƒ ንዋና ƒÃያዲƒ ንƒምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ …መስግን 
ይደሊ።  

ንስÃትኩምíውን  ሓሳባት ምልውዋጥ፡ እሂን ምሂን ምባል ƒገዳሲ እዩ ኢልኩም ብምእማን 
ድ‹ምኩም …ይጸብጸብኩምን ግዜ⁄ምíውን ሰዊእኩም ƒብዚ ተረኺብኩም ዘለ⁄ም ƒሓትን 
ƒሕዋትን ዘለኒ ምስጋናን ƒኽብሮትን Œገልጽ ይፈቱ።   

ብድሕርዚ እምÅƒር ƒብቲ ናይ ሎሚ ƒርእስቲ Œƒቱ። እቲ ተዋሂቡኒ ዘሎ ƒርእስቲ ዕልማናዊ 
ሲቪÃዊ (secular civic) ሃገረ መንግስቲዶ ናይ ትሕተ ሃገራዊ መንነት (sub national identities) ሃገረ 
መንግስቲ ዝብል እዩ።      

ƒብዚ ƒርእስቲíዚ ዘለኒ ሓሳብ ምቕራብ ቅድሚ ምጅማረይ ግን ሓደ ርዱእ Œflነለይ ዝደልዮ ነገር 
Œጠቅስ ይፈቱ። ንሱ ድማ እዚ ƒብ ቅድሜ⁄ም œይነ ዘቕርቦ ዓቕመይ ዝፈቐዶ ሓሳባትíዚ፡ ነቲ 
ብድሕሪኡ ዝስዕብ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ መÅገሲ Œflነና ብምባል ዘቕርቦ ዘለ⁄ ደƒምÅር ƒብዚ 
ƒርእስቲíዚ Œኢላ œይነ ወይ ድማ Ãባ⁄ም ዝያዳ ፍልጠት ሃልዩኒ ƒይœነን። Åንጻሩ እ‘ ደƒ Ãብ 
ሓሳባትኩም ብዙሕ Œመሃር ም‰ነይ እየ ዝፈልጥ። 

ነዚƒ ድሕሪ ምባለይ እምÅƒር ƒብ ƒርእስተይ Œምለስ። …ምቲ ƒቀዲመ ዝÅልኩዎ፡ እቲ ዝተወሃÅኒ 
ƒርእስቲ ዕልማናዊ ሲቪÃዊ ሃገረ መንግስቲዶ ወይስ ጉጅለƒዊ መንነታት መሰረት ዝገÅረ ሃገረ 
መንግስቲ ዝብል እዩ። ብ‹ልእ ƒዘራባ ድማ ንዜግነት መሰረት ዝገÅረ ስርዓተ መንግስቲዶ ወይስ 
ንጉጅለƒዊ መንነታት መሰረት ዝገÅረ ሃገረ መንግስቲ እዩ ŒÅሃŒል ዝኽእል ይመስለኒ።                                                                                                                                                                            

ኩላትና …ም ዝፈልጦ ƒብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም፡ Ãብ ጥንቲ ጀሚሩ፡ ብፍላይ ድማ Ãብ እዋን ናይ 
ጥንታውያን ግሪ‹ውያን ስልጣµ ጀሚሩ፡ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስርዓተ መንግስታት µሮምን ƒለዉን 
እዮም …ƒ። ምስ ም ዕባለ ወድ ሰብ ድማ Ãብ ግዜ ናብ ግዜ    ቅድሚ ልዕሊ ሰለስተ ሚእቲ ዓመት 
ቅድሚ ልደተ Œርስቶስ ዝነÅረ ግሪ‹ዊ ፈላስፋ ƒሪስቶትል ንህይወት ወድ ሰብ …ምዚ Œብል ይገልጽ፡ 

Each man's life has a purpose and that the function of one's life is to attain that purpose. He explains 
that the purpose of life is earthly happiness or flourishing that can be achieved via reason and the 
acquisition of virtue. 

ናይ ነፍሲ ወ…ፍ ወድ ሰብ ህይወት ዕላማ ƒለዎ፡ ስለዚ ድማ ተልእfl ወድ ሰብ ነቲ ዕላማ እቲ ምርግጋጽ እዩ። 
Œገልጾ እን…ሎ ድማ ዕላማ ናይ ህይወት ምድራዊ ደስታ እዩ ወይ ድማ ብምኽንያትን ብጽቡቕ ስነ ምግባርን 
ዝር…ብ ዕብየት እዩ ይብሎ።  
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ƒሪስቶትል ንወድ ሰብ እውን ይገልጾ እዩ። …ምዚ ድማ ይብል፡ወድ ሰብ ብተፈጥሮኡ ብሕብረት 
ዝነብር ፍጡር ወይ social animal እዩ። ስለዝflነ መነባብሩኡ ወይ ህይወቱ ብቕሳነት Œመርሕ Œኽእል 
ናይ ግድን ስርዓተ ምሕደራ የድልዮ። ስለዝflነ እዩ ድማ ብዛዕባ እቲ ነዚ ድልየትíዚ ንምምላእ ዝሓሸ 
ዓይነት ስርዓተ ምሕደራ ወይ ድማ ብ‹ልእ ƒጸዋዋዓ መንግስቲ ብዛዕባ እንብሎ ምዝራብ ƒድላዪ 
ዝኽውን።  

ƒብቲ ዝምል…ተና ዓይነት ስርዓተ መንግስቲ Œንምለስ እምÅƒር፡ ንዜግነት መሰረት ዝገÅረ ወይ ድማ 
Åንጻሩ ንጉጅለƒዊ መንነታት መሰረት ዝገÅረ ስርዓተ መንግስቲ Œንብል …ለና እንታይ ማለትና እዩ 
ኢልና ምሕታት …ድልየና እዩ። ናይ Œልቲኦም ስርዓታት መሰረታዊ ፍልልይ… እንታይ እዩ?   

ቅድሚኡ ግን ዜጋ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢልÃ ምርƒይ …ድልየና እዩ። ብቕልል ዝÅለ ƒገላልጻ 
Ÿƒ ዜጋ ማለት ƒÃል ናይ ሓደ ልዑላዊ ሃገር ም‰ኑ ብሕጊ ዝፍለጥ ውልቀ ሰብ ማለት እዩ። እቶም 
ዜጋታት ናይ ሓደ ልዑላዊ ሃገር ዝflኑ ውልቀ ሰባት …ƒ ዝተፈላለየ እምነት ወይ መÅቆል Œህልዎም 
ይኽእል እዩ። እዚኦም …ƒ ዝተፈላለዩ ጸፍሕታት ናይ መንነት Œflኑ እን…ለዉ ዜግነት …ƒ ናይ 
ኩሎም እቶም ብሓባር Ãብ ምንባር ዝተፈጠረ፡ ናይ ሓባር ስነ ልቦና ዘለዎም ሓባራዊ ፖለቲÃዊ 
መንነት እዩ። 

ንዜግነት መሰረት ዝገÅረ ስርዓተ መንግስቲ እምÅƒር፡ ነቶም Ãልኦት ናይ ሃይማኖት፡ ይ⁄ኑ ናይ 
ዓሌት ወይ ናይ …ባቢ ወይ ቋንቋ ወይ ናይ ጾታ ወይውን Ãልእ መንነት ዘኽብር ግን …ƒ ንሓዲኦም 
መሰረት ዘይገÅረ ወይ ብ‹ለ ƒዘራርባ ድማ ን⁄ሎም ብማዕረ ዝር ኢ፡ ብ⁄ሎም …ƒ ብማዕረ ዝረኤ 
ስር ዓተ መንግሲ እዩ ማለት እዩ። ንዜግነት መሰረት ዝገÅረ ስርዓተ መንግስቲ ወይ ስርዓተ ምሕደራ 
ዘድልየና እቲ ናይ ቋንቋ ይ⁄ን ወይ ናይ ዓሌት: ናይ ሃይማኖት ይ⁄ን ወይ ናይ ጾታ ወይ'ውን 
ናይ …ባቢ ድሕረ ባይታ ብዘየገድስ ን⁄ሎም ዜጋታት ብማዕረ ዝርኢ: ብ⁄ሎም ዜጋታት …ƒ 
ብማዕረ ዝረኤ: ኩሎም ዜጋታት'ውን ብማዕረ …ም ናቶም ጌሮም ዝርእይዎን ዝሕብሕብዎን 
ዝ…ላŸልሉን እቲ እንœ ስርዓተ መንግስቲ ንሱ ስለዝflነ እዩ። ƒብዚ ብመሰረቱ ብዛዕባ ስቴት 
ለጂትመሲ ወይ ቅቡልነት ሃገረ መንግስቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ። እዚ ማለት …ƒ ዜጋታት፡ 
ድሕረ ባይቶኦም ወይ ፖለቲÃዊ ዝንባሌኦም እንታይ ም‰ኑ ብዘየገድስ …ም ናቶም ጌሮም ዝሪኡዎ 
ሃገረ መንግስቲ ምህላው ማለት እዩ። ብሓጺሩ እምÅƒር ስቪŒ ስቴት ማለት ƒብ ሓባራዊ ፖለቲÃዊ 
መንነት ዝምስረት ስርዓተ መንግስቲ እዩ። …ምዚ ዝƒመሰለ ሃገረ መንግስቲ …ƒ ናይ ግድን ሴኩላር 
ወይ ዕልማናዊ ጥራይ እዩ ŒŸውን ዝኽእል። ƒብዚ ምናልባት ንእግረ መንገደይ ጥቕስ ƒቢለዮ 
እንተሓለፍኩ ጠቓሚ ዝመስለኒ: እቲ ƒብ ድምÅ ተቓውሞ ብሓፈሻ ƒብዚ ቐረባ ግዜ Ÿƒ ብዝያዳ 
ዝገነነ ዝመስል፡ ብዛዕባ ዜግነትን መንነትን ዝግÅር ŒርŒር እዩ። እቶም ዋናታት ናይዚ ŒርŒር'ዚ: 
ውልቀ ሰባት ይ⁄ኑ ጉጅለታት: ዝስሕትዎ œይኑ ዝስማዓኒ ጉዳይ ግን መንነት ŒÅሃል እን…ሎ 
ዝተፈላለየ ጸፍሒ ዘለዎ ናይ ደቂ ሰባት መግለጺ ም‰ኑ እዩ። ንƒብነት ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ 
እንተወሲድና: ብዘይÃቲ ሓባራዊ ኤርትራዊ መንነቱ: Ãልእ ናቱ ዝflነ መግለጺ ናይ መንነት ƒለዎ። 
እዚ መንነትዚ …ƒ Ãብቲ ዝውሉደሉ ዓሌት ወይ ዝƒምነሉ ሃይማኖት ወይ ዝነብረሉ …ባቢ ዝወርሶ 
መንነት ŒŸውን ይኽእል። Åዚ እንተወሲድናዮ እምÅƒር'ውን ዜግነት ƒብ ሓደ ናይ ሃገር ብምንባር 
ዝፍጠር ስነ ልቦና ዝመግለጹኡ ፖለቲÃዊ መንነት እዩ ŒÅሃል ይ…ƒል። ስለዝflነ ድማ ብናተይ 
እምነት እቲ ዜግነት Åይኑ እዩ: መንነት …ƒ Åይኑ እዩ ዝብል ሞጎተ ድ⁄ምን ብዙሕ ርሑቕ …ƒ 
ዝይ…ይድን እዩ። Åንጻሩ Œልቲኡ መንነት œይኑ እቲ ሓደ ሓባራዊ እቲ ሓደ …ƒ ናይ ውሱን ጉጅለ 
እዩ እንተÅልና እዩ ዝሓሸ ዝŸውን። ƒብዛ ሎሚ ንነብረላ ዓለም …ƒ እተን ƒብ ዓሌት ወይ ሃይማኖት 
ዝቖማ ሃገራት ዘይœነ እተን ንዜነትን ንዜግነት ጥራይን …ም ምንጪ ናይ መሰላትን ግቡƒትን ም‰ኑ 
ƒብ ቕዋመን ዘስፈራ እየን እተን ዝያዳ ሰላም ዝሰፈነን ዝÅልጸጋን ዝማዕÅላን: ህዝÅን …ƒ ጽቡቕ 
መነባብሮ ይነብር ጥራይ ዘይœነ፡ Ãብኡ ሓሊፈን ነቶም ƒብ ሃገሮም ሰላም ስኢኖም ዝስደዱ ደቂ 
ሰባት'ውን …ዕቁባ Åቒዐን ንሪኤን ƒለና። ናይዚ Ÿƒ Ãባና Ãብ ኤርትራውያን ንላዕሊ ምስŒር 
ŒŸውን ዝኽእል ዘሎ ƒይመስለንን። 
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እቲ ስዒቡ ዝመጽእ ሕቶ እምÅƒር፡ ሓደ ንዜግነት መሰረት ዝገÅረ ስርዓተ መንግስቲ ብልጫታቱ 
ƒየኖት እዮም፡ ምእንቲ Œህልው… Œማልኡ ዝግÅኦም ቅድመ ኩነታት ƒየኖት እዮም ዝብል እዩ። 
ብወገነይ ምስ ኩነታት ኤርትራ ƒዛሚደ ሰለስተ ነጥብታት …ቕርብ Œፍትን እየ። እቶም ዝÅልናዮም 
ስርዓተ መንግስታት፡ ማለት ናይ ዜግነትን ናይ ጉጅለƒዊ መንነታትን፡ እቲ ሓደ ቀጥታ ተጻራሪ 
ƒብተን ናይቲ ሓደ ስለዝflኑ፡ ንŒልቲኡ ƒብዘን ሰለስተ ነጥብታት …ጠቓልል Œፍትን እዩ። ዝጎደለ 
Ÿƒ ብናት⁄ም ሓገዝ ƒብቲ እነÃይዶ ሓቢርና ንምለኦ ዝብል እምነት ƒለኒ።    

1. ዕልማናውነት ወይ Secularism፡ƒብ ኩነታት ሃገርና እንተ ተመሊስና፡ …ምዚ ዝƒመሰለ 
ስርዓተ መንግስቲ፡ሃገርና ሰላም ዝሰፈና ሃገር ንኽት…ውን ይሕግዝ: ንትግባረ ግዝƒት ሕጊ ምቹእ 
ሃዋህው ይፈጥር: ማሕÅራዊ ፍትሒ Œሰፍን ይሕግዝ: ንሃገራዊ ሓድነት የደልድል: ነቲ እንዳ ማዕÅለ 
ዝŸይድ ሓባራዊ ሃገራዊ መንነት …ƒ ƒብ ዘተƒማምን ናይ ቀጻሊ ምዕባሌ መስመር የቐምጦን 
Œምዕብልን Œሕይልን …ƒ ምቹእ ሃዋህው ይፈጥር። እዞም ዝÅልናዮም ጉዳያት እንተ ተረጋጊጾም 
…ƒ: ድኽነት ስዒርÃ ቁጠባዊ ምዕባሌን ማሕÅራዊ ፍትሕን ምርግጋጽ ቀሊል ይŸውን። ብቅዋም 
እትመሓዳደርን ልዕልና ሕጊ ዝሰፈናን ዲሞŒራስያዊትን ብልጽግትን ምዕብልትን ኤርትራ ናይ 
ምምስራት ሕልምና ድማ ጋህዲ ŒŸውን ይኽእል።ƒብ መንጎ መንግስትን ናይ ሃይማኖት ትÃላትን 
ንጹር ፍልልይ Œህልው ይግባእ። …ም ልምዲ ደƒ ሃይማኖት ይለዓል እምÅር፡ ƒብዚ ዝflነ Ãልእ  
ጉጅለƒዊ መንነት መሰረት ጌሩ ዝቖመ ትÃል ዘጠቓልል እዩ። እዚ ŒግÅር ዝግባƒሉ ብዙሕ 
ምኽንያታት እ‘ እንተ ሃለዉ: ሓደ መሰረታዊ ምኽንያት œይኑ ዝስመዓኒ: ምናልባት …ምቲ ብዙሓት 
ዝሰግእዎ ሃይማኖታዊ ወይ ኤትኒÃዊ ትሕዝቶ ወይ ቃና ዘለዎ መንግስቲ …ይህልወና ጥራይ ዘይœነ: 
እዞም ትÃላት እዚኦም እውን Ãብ ናይ መንግስቲ ኢድ ƒእታዊነት ነጻ ንŒflኑ ውሕስና ስለዝህብ: 
ንሳቶም ድማ ማለት እቶም ዝÅልናዮም ትÃላት Ãብ መንግስቲ ነጻ እንተ flይኖም ƒብ ቅድሚ 
ተŸተልቶም ዝሓሸ ተƒማንነትን ቅቡልነትን ስለዝህልዎም: እዚ ተƒማንነት እዚ ድማ ƒብ ሕብረተ 
ሰብ ƒወንታዊ ግደ ንŒጻወቱ ስለዝሕግዞም እዩ። እዚ ንጹር ፍልልይ እዚ ድማ መንግስታዊ ስልጣን 
ዝሓዘ ሓይሊ ስልጣኑ ንምንዋሕ …ምዘይጥቀመሎም ይገብር። ƒብዚ …የስመርኩሉ Œሓልፍ 
ዘይደሊ፡ ንሃይማኖት …ም ሓደ ƒብነት እንተ ወሲድና፡ …ምቲ ሎሚ ƒብ ሃገርና ዘሎ: ንሽሙ 
ዕልመናዊ መንግስቲ ዝÅሃል: ƒብ ተግባር ግን ንድላዩ ሃይማኖት ዝኽልŒል ነቶም ŒኽልŒሎም 
ዘይ…ƒለ  ሃይማኖታዊ ትÃላት ድማ ምሉእ ብምሉእ ƒብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ƒእቲዩዎም እዩ ዝር…ብ። 
ሎሚ ƒብ ሃገርና ኩነታት ƒብያተ Œርስትያናትን ምስ ሃይማኖት ምስልምና ዝተƒሳሰሩ ናይ ƒውቃፍ 
ትÃላት ƒብ እንታይ ዝƒመሰለ ኩነታት …ምዝር…ቡ ኩላትና ንፈልጦ ጉዳይ ስለዝflነ ƒብ ዝርዝር 
ምእታው ዘድሊ ƒይመስለንን።እዩ። …ምዚ ዓይነት መንግስቲ …ƒ ዕልማናዊ ዘይœነ: እንተላይ 
ንትÃላት ሃይማኖት ƒብ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ሓፋሽ ውድባት ዝቐየረ ስታሊናዊ ስርዓት እዩ ŒÅሃል 
ዝ…ƒል። እዚ ድማ …ይዱ …ይዱ ንመንግስቲ ƒየርብሕ ንትÃላት ሃይማኖት እውን ዘየርብሕ እዩ፡
Œድገም …ƒ የብሉን ጥራይ ኢና Œንብል ዝግባƒና። መንግስቲ ንሃልÀ ዕልማናዊ እየ እንዳÅለ ብሑጋ 
እንዳƒተወ ሃይማኖት …መሓድር Œፍቀደሉ ብፍጹም ƒይግባእን እዩ። መንግስቲ ግን Ãብ ሃይማኖት 
ጥራይ ƒይœነን ኢዱ …ልዕል ዝግቦኦ። Ãብቶም Ãልኦት ናይ ማሕÅራዊ ብዙሕነት መግለጺታት 
እውን ኢዱ …ልዕል ይግባእ። ብሓጺሩ ህዝቢ …ም ህዝቢ፡ ዜጋ ድማ …ም ዜጋ መሰሉ ብሕጊ ዝተŸብረ 
እንተflይኑ: ንሃይማኖቱ ይ⁄ን ንቋንቁኡ ወይ ብባህሉ ƒብ ዝምል…ትዎ ጉዳያት እዚ ግÅር እዚ ድማ 
ƒይትግÅር ዝብሎ መንግስቲ ƒየድልዮን እዩ። ሕዝቢ ባዕሉ ንሃይማኖቱ ዘድልይዎ ትÃላት …ቅውምን 
…መሓድርን ምሉእ ብቕዓት ƒለዎ። መንግስቲ …ƒ ናይ መንግስቲ ስራሕ ጥራይ Œሰርሕ ይግÅኦ ማለት 
እዩ። እቶም ትÃልት እቲኦም ምስ ሕጊ ዝጻረር ስራሕ እንተሰሪሖም … ሕጋዊ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ 
ሓላፍነት ይህልዎ። 

2. ህዝባዊ ልዑላውነት ወይ ዲሞŒራሲ፡ መንግስቲ ብናጻ ድልየት ህዝቢ ጥራይ Œቐውምን 
ብቅዋም Œመሓደርን ብልዕልና ሕጊ Œግዛእን ይግባእ። ልዕልና ሕጊ Œንብል እን…ለና ግን ትርጉሙ 
ንጹር ŒŸውን ይግባእ። መንግስቲ ልዕልና ሕጊ Œƒምን: ማለት ድማ ብሕጊ Œግዛእ ደƒ ይግÅኦ 
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እምÅር ወግሐ ጸብሐ ንጭቆና ንዓፈናን ዝሕግዝዎ ወይ ሕጋዊ ሽፋን ዝህብዎ ሕግታት …ም ድላዩ 
እንዳውጸ¡ Œዕንድር ƒይግÅኦን እዩ። እዚ ማለት ድማ ƒብ መንጎ ሓጋግን ፈጻምን ተርጓምን ናይ 
ሕጊ ንጹር ዝflነ ፍልልይ Œህልው ƒለዎ ማለት እዩ። ብ‹ልእ ƒዘራርባ እቲ ብቋንቋ እንግሊዝ the 
rule of law versus the rule by law ዝብልዎ እዩ። ብሕጊ ንገዝ እ ƒለና እንዳÅሉ፡ ባዕሎም ግን ዋላ 
Åቲ ባዕሎም ዘውጸኡዎ ሕጊ ዘይግዝኡ መንግስታት ƒብ ስሉስ ዓለም ልሙድን ዘሕዝንን ተርእዮ እዩ። 
እቲ ዘየÃትዕ ሓቂ መንግስቲ ባዕሉ ብሕጊ ƒብ ዘይግዘƒሉ ሃገር ልዕልና ሕጊ Œረጋገጽ ፈጺሙ ዘይ…ƒል 
ም‰ኑ እዩ።  

3. ናይ ዜግነት ወይ ናይ መንነት ፖለቲÃ ፡ እቲ ሳልሳይን ƒገዳስን …ƒ እቲ ፖለቲÃ እዪ። 
ፖለቲÃ ሰባት፡ ብውልቂ ወይ ብጉጅለ፡ ናይ መንግስቲ ስልጣን ንምጭባጥን ብኡኡ ƒቢሎም ድማ 
ሃገር ንምምሕዳር ዝጥቀሙሉ ስልቲ ስለዝflነ: ንሱ እውን ልŒዕ …ምቲ ስርዓተ መንግስቲ ƒብ 
ጉጅለƒዊ መንነት ዘይœነ ƒብ ዜግነትን ƒብ ዜግነት ጥራይ ዝተመስረተ ŒŸውን ይግባእ። እዚ ማለት 
ድማ ሓደ ፖለÃዊ ሰልፊ ዝቐውም ስልጣን ንŒሕዝ፡ ስልጣን ሒዙ ድማ ህዝብ ሃገርን ን…መሓድር 
ስለዝflነ: ህዝቢ Œንብል እን…ለና ድማ  ሓደ ፍሉይ ጉጅለ ወይ Œፋል ዘይœነስ፡ ሃገር ድማ ሓደ ፍሉይ 
…ባቢ ጥራይ ዘይœነ መላእ ሃገር: ሓደ ስልጣን Œሕዝ ዝቖመ ወይ ዝወዳደር ሓይሊ ƒብ ሃይማኖት 
ይ⁄ን ƒብ ዓሌት ወይ Ãልእ ናይ ፍሉይ ጉጅለƒዊ መንነት እንተ ተመስሪቱ: ስልጣን ምስ ሓዘ 
ን⁄ሎም ዜጋታት ŒውŒል …ምዘይŒእል ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ። Ãልእ ƒገዳሲ ጉዳይ'ውን ƒሎ። 
ንሱ ድማ ዲሞŒራሲ ƒሎ Œንብል እንኽእል ነጻ ናይ ሰልፍታትን ናይ ሓሳባትን ውድድር እንተሃልዩ 
ጥራይ እዩ። እዚ ማለት ድማ እቶም ƒብ ነጻ ምርጫ ንስልጣን ዝወዳደሩ ሰልፍታት ተወዳዲሮም እቲ 
ዝሓሸ ራእይን ፕሮግራምን ƒለኒ ኢሉ ንህዝቢ ዘእምን ስዒሩ ስልጣን ይጭብጥ ማለት እዩ። 
ፖለቲÃዊ ሰልፍታት ƒብ ሓሳብ ዘይœነ ƒብ መንነት እንተ ተመስሪቶም ግን: ሓሳብ ወይ ፖለታÃዊ 
መደብ ዕዮ ዘይœነ ረብሓ ናይቲ ንውŒሎ ኢና ዝብልዎ ወገን ወይ ጉጅለ ሒዞም ዝቐርቡ እንተ 
flይኖም: ƒብ ምንታይ Œወዳደሩ ም‰ኖም የተሓሳስÅÃ እዩ። ውድድር …ƒ ƒብ ሓሳብ ጥራይ 
ŒŸውን Œንዲ ዝግቦኦ: እቲ ውድድር ናይ መንነት ይŸውን ማለት እዩ። ሓደ ጉጅለ ሕብረተሰብ ምስ 
Ãልእ ጉጅለ ናይቲ ሕብረተሰብ ƒብ ናይ ስልጣን ውድድር Œƒቱ እን…ሎ ƒዝዩ ሓደገº ኩነታት 
…ዝፍጠር ምግማት ƒየሸግርን እዩ። ሳዕቤኑ ድማ ሁ…ትን ግጭትን ደƒምÅር Ãልእ ŒŸውን 
…ምዘይኽእል ብዋኑ ምርዳእ የድሊ። ብእዋኑ ዘብለኒ ድማ ነቲ ƒብዚ ቀረባ እዋን ƒብ ማሕÅራዊ 
ሜድያ ኤርትራውያን ዝባሃሉን ዝጻሓፉን ሓደ ሓደ ሓደስቲ ተርእዮታት ብምዝÃር እየ። መንነት Ãብ 
Ãልእ መንነት ይሓይሽ ኢልÃ ምŒር‹ር፡ እቲ ሓደ ንመንነት ናይቲ Ãልእ …ነƒእስ ወዝተ Œትርኢ 
እን…ለ‹፡ Œሳብ Œንደይ ሓደº ዝflነ ናይ ሓሳብ ድኽነት ይተƒታቶ ƒሎ ጥራይ ዘይœነ፡ ብድሕሪት 
œይኖም እናገደደ ŒŸይድ ለይትን መዓልትን ዝሰርሑሉ ነጋዶ …ምዘለዉ ምፍላጥ የድሊ። ንሶም ድማ 
ዕላም ኦም እቲ ጉጅለƒዊ መንነት ቅርጺ Œሕዝ እሞ ንድሕሪት Œምለስ ƒሸጋሪ ƒብ ዝflነሉ ደረጃ 
ŒÅጽሕ እዮም ዝጽዕሩ። ሽዑኡ ድማ እቲ ን ዖኦም ዘገድሶም ንግዲ ብዘይ ብዙሕ ጻዕሪ Œቕጽል ƒብ 
ዝኽእለሉ ደረጃ ይÅጽሕ ማለት እዩ። ንሃይማኖታዊ መንነት ወይ ኤትኒÃዊ መንነት መሰረት ዝገÅረ 
ፖለቲÃ ምኽታል ዘምጸኦ ሓደጋን ህልቀትን ንምርƒይ ድማ ርሑቕ'ውን ም‹ድ ƒየድልየናን እዩ። 
ƒብ …ባቢና ጥራይ ሩዋንዳ: ሶማልያ: የመን: ኢትዮጽያ: ደቡብ ሱዳን ምርƒይ ይƒŒል እዩ። ብፍላይ 
ƒብ ጎረቤታ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እንተ ርኢና ድማ፡ Ãብ ዓሌት ወጻኢ ፖለቲÃ …ተÃይድ 
ዘይ…ƒለሉ ኩነታት ተፈጺሩ ብምህላዉ፡ Ãብ ቅዋም ጀሚሩ እቲ ፖለቲÃ ጥራይ ዘይœነ ዋላውን እቲ 
ምምሕዳራት እውን ƒብ ዓሌት ዝተመርœሰ ስለዝflነ፡እቲ ኩላትና ን…ታተሎ ዘለና ሓደገº ኩነታት 
ተፈጢሩ ይር…ብ። ƒብ ኩነታት ኤርትራ እንተ ተመሊስና ድማ፡ ምስቲ ኩሉ ዘለና ፖለቲÃውን 
ቁጠባውን ጸገማት፡ ፖለቲና ƒብ …ምዚ ዝƒመሰለ ሓደገº ደረጃ ቅድሚ ምብጽሑ፡ ነዞም ሒደት ተር 
እዮታት ብ እዋኑ Åዲህና ንፖለቲÃ ሃገርና ቅኑዕ መስመር …ነትሕዞ ዓቢ ዕድል …ምዘለና Œንስሕት 
የብልናን። Ãብ ተሞŒሮ ጎረባብትና Œንመሃር ተኽእሎን ዕድልን ግዴታን …ƒ ƒለና። Œንመሃር …ƒ 
ተስፋ ይገብር። 
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መደምደምታ: ƒብ ሓንቲ ሃገር ናይ ዜግነት ፖለቲÃ ምኽታል ማለት ንብዙሕነት ዘየእንግድ 
ፖለቲÃ ማለት ዘይም‰ኑ ƒብ ትሕቲኡ ብዓሰርተ መስመር Œስመረሉ ይግባእ። ምኽንያቱ …ምቲ ƒብ 
ብዙሓት ናይ ሳልሳይ ዓለም ሃገራት ዝረኤን፡ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ውሽጣዊ ሰላም ናይተን ሃገራት 
ዝflነን፡ ብሽም ዜግነት ወይ ƒርቲፊሻላዊ ሓድነት ንማሕÅራዊ ብዙሕነት Œትጭፍልቕ እንተፈቲንÃ: 
ናይ መንነት ፖለቲÃ ምፍጣሩ ዘይተርፍ ሳዕቤን ም‰ኑ እዪ። ንግደ ሓቂ Ÿƒ ናይ መንነት ፖለቲÃ 
ብዙሕ ግዜ ውጽኢት ወይ ሳዕቤን ናይ ፍሹል ፖለቲÃ እዩ። እቲ ዘሕዝን ግን እቲ ብስም ቃልሲ ƒንጻር 
ዕብለላ ዝብገስ ንሃይማኖት ወይ ኤትኒÃዊ መንነት መሰረት ጌሩ ዝባራዕ ጎንጺ እውን እንተflነ ዝያዳ 
ህልቂትን ጥፍƒትን የምጽእ ደƒምÅር ፍታሕ …ምጽእ ƒይረƒይን እዪ። ዳርጋ ታሪኽ ናይተን ኩለን 
ጃምላዊ ህልቂትን ምጽፋእ ዓሌትን ዝተፈጸመለን ሃገራት እንተርኢና Ÿƒ እቲ ጠንቂ እንታይ ም‰ኑ 
ንኩላትና ብሩህ እዩ። ƒብ መብዛሕቲኡ ግዜ ድማ፡ እቲ ንሕና እንዳ እ…ለ ስለflና ኢና ተወጺዕና 
ዘለና ዝብል መÅገሲ ዘለዎ ናይ መንነት ፖለቲÃን (identity politics): ብድሕሪኡ ፈቲÃ ጸሊእÃ ምስኡ 
ተተሓሒዙ ዝመጽእ ጽልእን እዩ።   

እዛ ብደም ወለዶታት ህልው ዝflነት ሃገርና Ÿƒ Ãብዚ የድሕና። 
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