ጉዳይና መሊሱ ከይጋሕጠጠ፡ ብቕኑዕ ልቦና ንዛተ፡ፖለቲካዊ ኣረኣእያና መን መንገዲ ዓወት መን’ከ መንገዲ ውድቀት ሒዙ ኣሎ ንምልላይ ብዘጸግም ተዘሪጉ፡
ኣብ ህዝቢ ድንግርግር ከይፈጠረ፡ ብተግባር ኣብ ፖለቲካዊ ምሕደራ ተፈቲና ከም’ዚ ኮይናዮ ዘለና ከይኮናን
ኣብ ትዕዝብቲ ከይወደቕናን፡ ብኽብረትና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዕቤት ኣብ ርእሲ ዕቤት እናደመርና
ክንስጉመሉ ንኽእል ዕድላት ነይሩ’ዩ። ነቲ ኣብ ኢድና ዝነበረ ዕድላት ብትምክሕትን ጽበትን ክንራጋሕ፡
መጻወቲ ድሑራት ጠቕመ ፈሊጣውያን ክኸውን ጋሕ ስለ ዘበልናዮ ግን፡ ትማልን ቅድሚ ትማልን
ኣይተኣረመን። ክንክተሎ ዝነበረና ኣወንታዊ መስርሕ እናተሃርመ፡ ክንክተሎ ዘየነበረና ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን
ተግባርን ከኣ ደረጃ ብደረጃ እናሰፍሐን እናሰውደን ክመጽእ ኮይኑ።
“ውሕጅ እናስሓቕካ ይወስድ” ከም ዝበሃል፡ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ኣብ ክንዲ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝሓሸ፡ ካብ
ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ እናተጎዓዝና፡ ከም ህዝቢ ብኣጋ ናበይ ንኸይድ ኣለና ብግቡእ ክንግንዘብ ኣይከኣልናን።
ዝተፈላለዩ ሰባትን ጉጅለታትን ኣብ በበይኑ መድረኻት፡ መንገድና ናብ ፍጹም ዘይንድሕነሉ ገደል ዘእቱ፡ ዘይ
ህዝባዊ፣ ዘይደሞክራስያዊ፣ ዘይ ሕጋዊ ኣንፈት ምዃኑ ንዝሃቡና ኣመት ካብ ስምዒት ወጺእና ከነስተማቕር፡
ኣብ ውሽጥና ዘሎ “ስርናይን ክርዳድን” ክንፈሊ ኣይበቓዕናን። ተጋጊኻ ተጋግየ ማለት ዝለዓለ ፖለቲካዊ
ብቕዓት ክንሱ፡ ተጋግየ ማለት መግለጺ ስዕረት ቆጺርና፡ ተጋግየ ካብ ዝብል ሞት ይሕሸኒ ዓይነት፡ ካብ ጌጋና
ክንመሃር ኣይከኣልናን።
ኤርትራ ከም ሃገር ብናይ ምሁራት ድኽነት ትሕመ ሃገር ኣይኮነትን። ብዙሓት ኣብ ደረጃ’ቲ ዝለዓለ ሊቅነት
ዝበጽሑ ምሁራት ዘለውዋ ሃገር’ያ። ይኹን ግን ኣብ ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ፖለቲካዊ ምሕደራን ናብ
ዝሰፍሐን ዝተወጸዐን ህዝቢ ዝወገኑ፡ ናትና ዝብልዎ ፖለቲካዊ መንነት ዘለዎም፡ ነብሰ ፍትወትን ክብረ ዝናን
ዝጽየኑ፡ ኣነ ከይሓለፈለይ ህዝበይ ይሕለፈሉ ዝብል ልባዊ ርድኢት ዝወነኑ፡ ቅድሚት ተሰሊፎም ቅድሚ
ሓደጋ ምብጻሑ ቀጻልነት ብዘለዎ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ኣንፈት ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራስን መንገዲ ዓወትን
ዘስተምህሩ ደሞክራስያውያን ምሁራት፡ የለውን ኢልካ ንምድምዳም ዝኸብድ’ኳ እንተኾነ፡ ብመንጽር ናይ’ቲ
ብሊቕነቱ ዶላር ክቕርም ዝውዕል፡ ክብረ ዝናኡ ዘገድሶ፡ ኣብ ፖለቲካዊ ድሕረት ዝተኣልከን መንገዲ በለጽ
ዝመረጸን ኣዝዩ ብዙሕ ዝተማህረ ክፍሊ፡ ዳርጋ የለውን ወይ ኣይፈረዩን እንተተባህለ ዝተጋነነ ኣይኮነን።
ብርግጽ ቅኑዕ ሓሳባት ዝወነኑ ደሞክራስያውያን ምሁራት፡ ፖለቲካዊ ጉጅለታትን ውድባትን ኣብ
በብመድረኹ ተራእዮም’ዮም። ሎሚ’ውን ብሓሳብን ብተግባርን ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ዘለዎም
ደሞክራስያውያን ምሁራትን ፖለቲካዊ ውድባትን ህልዋት’ዮም። ግን ብቑጽሮም ውሱናት፡ ጽልዋኦም ድማ
ድሩት’ዩ። ንድሑር ናይ ትምክሕትን በለጽን ኣረኣእያ ብሓይሊ ሓሳብ ፊት ንፊት ገጢሞም ካብ ዝገርሕሉ
ወይ ቀላሲ ተራ ዝጻወትሉ፡ በቲ ድሑር ስምዒታት ዝዕንቀፍሉ፡ ዝሕመስሉ፡ ዝወሓጥሉ ይሰፍሕ። ብኣጻብዕ
ዝቑጸሩ ደሞክራስያውያን ምሁራት፡ ካብ ክልተ ሰለስተ ዘይበዝሑ፡ ንፈታውን ጸላእን ግሉጽ ዝኾነ፡ ካብ’ዚ ዘሎ
ኣሰካፊ ፖለቲካዊ ክውንነት ኣውጺኡ፡ ብሓባር ብሰላም ክነብር ከነባብር ዝኽእል፡ ህዝባዊ ስልጣንን ህዝባዊ
ረብሓን ዘቐድም ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መደብ-ዕዮን ኣረኣእያን ዝወነኑ ውድባት ኣለው። ንሎሚ ኮነ ንመጻኢ
ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሕማም ኣብ ምፍዋስ ዝሓሸ ኣማራጺ ድማ ንሱ’ዩ። ትማሊ ኮነ ሎሚ ግን፡ ብናይ
ትምክሕትም ጽበትን ኣረኣእያ ንዝግበር ፖለቲካዊ ምልኻዕ መኪቱ ኣብ‘ቲ በዓል ቤት ዝኾነ ህዝቢ
ኣይኣተወን። ጸላዊ ንምዃን ኣይከኣለን።
ኣብ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ስልጣንን ህዝባዊ ረብሓን እምነት ዘለዎ ኣረኣእያ ጸላዊ ቦታ ከይሓዘ፡ ካብ ቅኑዕ ሕልናን
ፕሮግራምን ጥራሕ ተበጊስካ ደሞክራስያዊ ምሁርን መሪሕ ደሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ሓይልን ኣሎ ኢልካ
ክትዛረብ ብውሕዱ ዘይክውንነታዊ’ዩ። ኣብ ባይታ ዘየለ ኣጋንኖ’ዩ ዝኸውን። ስለዚ ጭቡጥ ኣተሃላልዋ
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ፖለቲካ ኤርትራ፡ ውጽኢት ትማሊ ክስራሕ ዝነበሮ’ሞ ዘይተሰርሐ ፖለቲካዊ ብኩራት ኮይኑ፡ ሕጂ’ውን
ብትምክሕትን ጽበትን ዝራግሑ ዘይደሞክራስያውያን ባእታታት ናብ ድሌቶም ዝዝውርዎ፡ ደሞክራስያውያን
ምሁራን ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ዘለዎ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ነቲ ባሕሪ ድሕረት ምግራሕ
ተሳኢንዎም ኣብ መዓልታዊ ስራሓት ተጸሚዶም ዘንሳፍፍሉ ዘለውን ብኣሰካፍነቱ ኣብ ናይ መወዳእታ ክበሃል
ኣብ ዝከኣል ጥርዚ ዝበጽሓሉን ምህላውና ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፡ ሃምናን ቀልብናን ንሓቀኛ ዘተ ክፉት
ይኹን።
ሚዛን ኣተሓሳስባና ካብ ውልቃውነት ናብ ሓባራውነት ይዛዙ። ንፖለቲካዊ ድሕረት ንጸየን። ንሓቀኛ
ደሞክራስያዊ መሰላትን ደሞክራስያዊ ትካላዊ ኣሰራርሓን ደው ንበል። ምስ ቀዳማይ ጸላኢ ዘሎ ፖለቲካዊ
ግርጭት እንተዘይኮይኑ፡ ኣብ ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልልይ፡ ካብ ህዝባዊ
ኣረኣእያ፣ ግልጽነት፣ ተሓታትነት፣ ሓላፍነታዊ ቅሩብነት ንዘተ ወጻኢ፡ ብፖለቲካዊ ድሕረት፣ ብምድንጋር፣
ኣብ ሃገርነትን ሃገራዊ ሓድነትን ተሸፊንካ ንድምጺ ውጹዓት ብትሕቲ ሃገርነት ብምኽሳስ፡ ብስውር ተጎጃጂልካ
ጉጅም ብምባል ኣይፍታሕን። ብሓይሊ ሓሳብ ‘ምበር፡ ብስነ-መጎት ሓይሊ’ውን ኣይፍታሕን። ይፈቶ ይጸላእ
ኣብ ደምበ ፈታዊ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልልይ መድረኽ ብመድረኽ ብኽፉት ዓውደ ዘተ’ዩ ዝጸብብን
ዝመሓደርን። ኣብ ደምበ ፈታዊ ዘሎ መሰረታውን ዘይመሰረታውን ፖለቲካዊ ፍልልያት ኣነጺርካ፡ ኣሰላልፋ
ፖለቲካዊ ሓይልታት ብግቡእ ከይመደብካን፡ ኣብ ናይ ሓድነት ቃልስን መስርሕ ከይኣተኻን ህዝቢ ጠፍአ
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