ናይ ገዛእ ርእሶም ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሎም ዜጋታት፡
መጻወቲ ሜዳ ሓይልታት በለጽ’ዮም።
ደቂ-ሰባት ከም ሰባት ብተፈጥረኦም ማዕረ’ዮም። ሓደ ካብ’ቲ ካልእ ዝበላለጽሉ ናይ ተፈጥሮ መዕቀኒታት
የለን። ንኣብነት ብጾታ፣ ዘርኢ፣ ቁመት፣ ሕብሪ፣ መልክዕ፣ ርጉዲ ወይ ቅጥኒ ሓደ ካብ’ቲ ካልእ ክፈላለዩ
ይኽእሉ’ዮም። እዚ ግን ካብ ድሌት፡ ፍልጠትን ውሳነን ወዲ-ሰብ ወጻኢ ብሕጊ ተፈጥሮ ዝውሰን’ዩ። ድሌት፡
ክእለትን ሃብትን ወዲ ሰብ ኣብ’ዚ ተራ የብሉን። ምስ ምዕባለ ናይ ሕክምና ብመጥባሕቲ ዘይነበረ ከም ዝነበረ፡
ዝነበረ ድማ ከምዘይነበረ ንምግባር ብዙሕ ፈተነታት ይግበር’ዩ። ንናይ ተፈጥሮ ህያብ ዝትክእ ግን ኣይኮነን።
ደቂ-ሰባት ግን ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ወጻኢ በተሓሳስባኦም ሓደ ካብ’ቲ ካልእ ይፈላለዩ’ዮም። ንኣብነት ነብሶም
ኣብ ምምሓዳር ስለዚ ከኣ ኣብ ዝኽተልዎ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ፣ ሃይማኖታዊ እምነት፣ ትምህርቲ፣ ምህዞን
ህርኩትነት ኣብ ስራሓን ርኡይ ፍልልያት ኣሎ። እዚ ከኣ ብግዜ፡ ብስራሕን ትምህርትን ዝቀራረብን
ዝመዓራረን ደኣምበር ቀዋሚ ነገር ከምዘይኮነ’ዮም ምሁራት ዘስተምህርቱ። ካብ’ዚ ተበጊሶም ድማ ደቂ-ሰባት
ኩሎም ተመላላእትን ተደጋገፍትን ደኣምበር ሓደ ነቲ ካልእ ብቐጻሊ ክሕንግሮ ኣይግባእን። ማዕረ ዝሓስብ
ኣእምሮ፣ ዝኸይድ እግሪ፡ ዝሰርሕ ኣእዳውን ህዋሳት ስለዘለዎም፡ ፍሉይ ናይ ጥዕና ጸገማት እንተዘኣጋጢምዎ፡
ሓደ ኣብ ምሉእ ምሕረት ናይ’ቲ ካልእ ወዲቑ ተጸባዪ ክኸውን የብሉን። ናቱ ናይ ፖለቲካዊ ደሞክራሲ
ኣተሓሳስባ ድዩ ናይ ስራሕ ውጥናት ክህልዎ ይግባእ ይብሉ።
እዚ ዓውዲ’ዚ ሰፊሕ’ዩ። ዕሙቕ ዝበለ ሞያዊ ተንተንን መረዳእታን ዝሓትት ድማ’ዩ። ናይ ሕጂ
መበገሲና’ውን ዜጋታት ኣብ ጉዳይ ገዛእ ነብሶም፡ ከባቢኦምን ሃገሮምን ናትና ዝብልዎ ፖለቲካዊ መንነት
ክህልዎም ከም ዝግባእ፡ ከምኡ ምስ ዘይገብሩ ግን ተፈጥሮ ክሓስብሉን ክሰርሕሉን ንዝሃቦም ጸጋታት ገዲፎም፡
ኣብ ምሉእ ምሕረት ናይ ከምኦም ዝበሉ ሰባት ከም ዝወደቑ ንምርዳእ፡ እዚ ድማ ጥጡሕ ባይታ ንተበለጽቲ
ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕን ሓደገኛን ምዃኑን ንምምልካት’ዩ። ናብ ጉዳይና ማለት
ፖለቲካዊ ንቕሓትናን ብቕዓትናን ተመሊስና፡ ምስ ጭቡጥ ዝተደወነ ፖለቲካዊ ምስልና ከነነጻጽር ምስ
እንፍትን ድማ፡ ብዙሓት ዜጋታት ናይ ገዛእ ርእሶም ፖለቲካዊ መንነት ከይወነኑ፡ ካልኦት ዝበልዎም ሰሚዖም
ዝተኣዘዝዎ ፈጺሞም ዝኸዱ፡ ናቶም ዝተፈላየ ኣማራጺ ሓሳባት ዘየቕርቡ ከም ዘለው ንዕዘብ። እዚ ሎሚ
ዝጠፈጥረ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን። ካብ መድረኽ ፖለቲካዊ ተጋድሎ ንሃገራዊ ነጻነት ጀሚሩ ዝነበረ ኣሰካፊ
ኣረኣእያ’ዩ።
ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድሑር ይኹን ገስጋሲ ናተይ ዝብሉ ኣማራጺ ዝወሰደ ናይ ሰባት ምትእኽኻብ
ምዃኑ ተዘንጊዑ፡ ፈጣሪ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዘሰለፍካኒ የመስግነካ፡ ህዝቢ ኤርትራ ጌጋ ዘይፍጽም ዝኾነ
ኣበር ዘይብሉ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝዝወር መሪሕነት ድማ
ብፍላይ ብምርካቡ ዕድለኛ’ዩ። ድሕሪ ወዲ ኣፎም ኣይትዛረብ እንታይ ክትውስኸሉ፡ ወዲ ኣፎም ካብ ፈጣሪ
ዝተዋህበ ተወዳዳሪ ዘይብሉ መራሒ’ዩ። ኮታ መምርሒና ዘይኮነ መራሕትና እንታይ በሉ ብዝብል ተቐይዱ
ዝዓበየ ስነ-ኣእምሮ ከም ዘሎ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው’ዩ። እቲ ነዚ ድሑርን ውድቑን ተረድኦ’ዚ ካብ ነዊሕ
ከም ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ እምነት ወኒኑ ዝመጽአ ኣተሓሳስባ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ድሕሪ ነጻነት ኣብ’ዚ ዝሓለፈ
ርብዒ ዘመን ሰፊኑ ዘሎ፡ ምጥፋእ ፖለቲካዊ መንነት’ውን ቀሊል ኣይኮነን።
ኣብ’ዚ ከም ህዝቢ ብሰንኪ ዘቤታዊ መግዛእቲ ነብስና ምምሕዳር ስኢና፡ ከይንበታተን ሓላፍነታውያን ወገናት
ኣብ ዓሚቕ ስግኣት ዝርከብሉ ተሃዋሲ መድረኽ፡ ናትና ዝብልዎ ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሎም፡ ብይበሃል ኣሎ
ይግበር ኣሎ ሆ ዝብሉ፡ ገለ ድማ ብኣንጻሩ ብህይወት እናሃለው ከምዘየለው መጻኢ ዕድሎም ምሉእ ብምሉእ
ኣብ ምሕረት ዝኸምኦም ሰባት ክውሰን ብስቕታ ዝፈቐዱ ሰባት፡ ንገዛእ ርእሶም ጥራሕ ዘይኮነ፡ ድዂዒ
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ትምክሕተኛታትን ጸበብትን ብምዃን ናቱ ኣሉታዊ ኣስተዋጻኦ የበርክት ከምዘሎ ክፍለጥ ይግባእ። ብርግጽ
ፖለቲካዊ መንነት ምውናን ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ብተመክሮን ወይ ብልሒ ናይ ምምርማርን ዝብጻሕ
ደኣምበር፡ ወዲቑ ዝጸንሐካ’ሞ ኣልዒልካ ናትካ ትገብሮ ጉዳይ ኣይኮነን። ፖለቲካዊ መንነት ሓሳብ’ዩ።
ርእይቶ’ዩ። ጉዳይ ሕርያ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ’ዩ። ኣብ ጉዳይ ገዛእ ርእስኻ፡ ህዝብኻን ሃገርካን ገለ ክትብልን
ክትገብርን ፍኒሕኒሕ ዘይምባል፡ ለባማት ይግበርዎ ወይ ንዓይ ኣይምልከትን በዓል እከለ ኣለውዎ ማለት፡ ምስ
ምሉእ ሓይልኻን ዓቕምኻን እናሃለኻ ኢድካ ምሃብ’ዩ። እቲ ዝዓበየ ናይ ወዲ-ሰብ ትዕድልቲ ገዲፍካ ናብ ሳዕሪ
ብላዕ ክትቅየር ምድንዳን’ዩ። ጠንቂ ህልዊ ጸገምና ምሉእ ብምሉእ ዘቤታዊ’ዩ። ቀዳማይ ጸላኢና ስማዊ
ስርዓት ህግደፍ ካብ’ዚ ዝዓበየ እጃም’ዩ ዝወስድ። መሰረታዊ ፍልልዮም ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ኣመሓዲሮም፡
ዘይመሰረታዊ ፍልልዮም ከኣ ብልዝብ ኣሪሞም መሪሓዊ ተራ ብምጽዋት ተቓሊሶም ከቃልሱ ትጽቢት
ዝግበረሉም ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለሱ ዘለው ፖለቲካዊ ውድባት ድማ ናቶም ብጽሒት ዘልዕልሉ’ዩ።
ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሎም ማእከላይ መርገጽ ሒዞም ኒዮው ነጀው ዝብሉ ስምዒታውያን ጠቕሚ
ፈሊጣውያንን ኮነ፡ ብስቕታ ሃለዋት ምጥፋእ ዝመረጹ ዜጋታት’ውን ካብ’ቲ ሕመቕ ናቶም ምቅሊት ከም
ዝወስዱ ክፍለጥ ኣለዎ። ማእከላይ መርገጽ ሒዞም ዘውደኽድኹ ኮነ፡ ስቕታ ዝመረጹ ዜጋታት፡ ልዕሊ’ቲ
ውድባት በዚሐን፡ ደኺመን ሓሚቐን እናበሉ ዝኸስሉ፡ መሕብኢ ብድሑር ናይ ትምክሕትን ጽበትን ኣረኣእያ
ናይ ዝራግሑ ኣንፈቶም ዝተዘርገ ፖለቲካዊ ውድባት ኮይኖም የገልግሉ ከም ዘለው ክርድኡን ብንቕሓት ኣብ
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