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E-mail:- hidemocrasi@yahoo.com

 ርእሰ-ዓንቀጽ፡
ህግደፍ ልቦና ክገብር ምጽዋዕ፡ ካብ ዘይተበትከ
ዕትብቲ ወይስ ካብ ዘይበሰለ ፖለቲካዊ ንቕሓት?

 ናይ ህግደፍ ዲፕሎማሲ ኣብ ማዕርነት፡ ናይ ሓባር
ረብሓን ምክብባርን ዘይኮነስ፡

 ጠንቂ ድኽመታት ህዝባዊ ቃልስና፡ ብኩራት ናይ
ድልዱል መሪሕ ውድብ እዩ፣

 ውጽኢት ብይን ቤት ምኽሪ ውድብ ሕቡራት ጉዳይ
ሰብኣዊ መሰላትን ገበነኛ ስርዓት ህግደፍን፡

 ናይ ኣንበብቲ ዓምዲ፡
 ሓቀኛ ደሞክራሲ፡ ሓቀኛ ዳኛ።
 ዳግመ ርእይቶ ዘድልዮ ስጉምቲ
 ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ህዝብታት

ኤርትራን ንምድንጋርን ዝተኣልመ ውዲት፡
ብስዕረት ሃንደስቱ ህግደፋውያን ተዛዚሙ።
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ህግደፍ ልቦና ክገብር ምጽዋዕ፡ ካብ ዘይተበትከ ዕትብቲ
ወይስ ካብ ዘይበሰለ ፖለቲካዊ ንቕሓት?

ብመሰረተ ሓሳቡ ኣብ መንጎ ክልተ ኣካላት ዘይምቅዳው ኣብ ዝተፈጥረሉ፡ ጉዳይኩም ብሰላም ብዕርቂ ኣደቅስዎ
ዝብል ምኽሪ ምልጋስ ቅቡል’ዩ። እዚ ከም’ዚ ዝበለ ምኽሪ ተሰማዕነት ክረክብ ዘይክረክብ ዝውስን ግን፡ እቲ
ባእሲ ዝተፈጥረሉ ምኽንያት፣ ጠለብን ባህርን ናይ ብኡሳት፣ ዝኾነ ግርጭት በዳልን ተበዳልን ክህልዎ ናይ
ግድን ስለዝኾነ፡ ኣብ መስርሕ በዳሊ ኣብ ልዕሊ ተበዳሊ ዘብጸሖ ጉድኣት፣ እቲ ጽልኢ ሒዝዎ ዘሎ ኣንፈትን
በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን ኣብ ጸብጻብ ምእታው የድሊ። እቲ ባእሲ ኣብ መንጎ መነ መን’ዩ? ኣብ መንጎ ክልተ
ሰባት፣ ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ቃል ኪዳን፡ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ወይስ ኣብ መንጎ መንግስትን
ህዝብን? ኣነጺርካ ብዕቱብነት ምሓዙ ኣገዳሲ’ዩ። ስለምንታይ? ባእሲ ነናቱ መንቀሊ፡ ባህርን ናይ ኣፈታትሓ
ኣገባብን ስለዘለዎ። ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግርጭት፡ ሕጋዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ መሰልን ረብሓን መሰረት
ዝገበረ፡ ኣብ መንጎ ጉጅለ ህግደፍ፡ ብእምነት ክሕደት ዝተጠልሙ፡ ልኡላዊ ፖለቲካዊ ስልጣኖም ዝተመዝዑ፡
ሰብኣዊ መሰሎም ዝተገፉ ብዙሓትን ውጹዓትን ህዝብታት ኤርትራን’ዩ።

ብሓጺሩ ኣብ መንጎ መሰሉ ዝሓትት ህዝብን፡ መሰል ዝነፈገ መንግስታዊ ጉጅለን ዝተፈጥረ ግርጭት’ዩ።
ስለዝኾነ ከኣ ከም ተራ ማሕበራዊ ባእሲ ኣቕልል ኣቢልካ ዝረአ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ካብ
ዝነበረን ዘሎን ናይ ኣረኣእያ ፍሕፍሕ’ውን ዝተፈልየ’ዩ። ስለዚ ክኒዮ ረብሓ ምርካብን ዘይምርካብን ዝኸይድ፡
ከም ጥሙር ህዝብን ልኡላዊት ሃገርን ናይ ምቕጻል ዘይምቕጻል ዝውስን ብደረጃ ፈታውን ጸላእን ዝግለጽ
መሰረታዊ ባእሲ’ዩ። ነዚ ንምፍታሕ ካብ ናይ ዝሓለፈ “ንስኹም የማናይ ዓይኒና፡ ንስኹም ጸጋማይ ዓይኒና” ካብ
ዝብል ኣዝዩ የዋህ ኣተሓሳስባ ዝደሓነ፡ ዓይነታዊ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ኣንፈት ምኽታል መተካእታ ኣልቦ
መዋጽኦ’ዩ።

ኣብ መንጎ ጉጅለ ህግደፍን ውጹዓትን ብዙሓትን ህዝብታት ኤርትራን መሰረታዊ ግርጭት ካብ ዝፍጠር ርብዒ
ዘመን ኣቑጺሩ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ’ዚ ርብዒ ዘመን ጉጅለ ውሑዳት ንግሩህ ስምዒታት ብምምዝማዝ፡ ከመይ
ናይ ዓፈናን ቅንጸላን ትካላት እናጣየሰ መጺኡን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውስድ ጸኒሑን ብሩህ’ዩ። ብዙሓትን
ውጹዓትን ህዝብታት ኤርትራ ድማ፡ ብዝተወደበን ዘይተወደበን መልከዓት ንህዝባዊ ሃገራዊ ሰላም፣ ህዝባዊ
ደሞክራሲ፡ ህዝባዊ ፍትሒ፣ ብዙሕ ግዜ ጸዊዖም፡ ተማሕጺኖም፡ ነዊሕ ግዜ ድማ ተጸሚሞ’ዮም።  እዚ ጠላም
ጉጅለ ግን፡ ስነ-መጎት ሓይሊ ደኣምበር፡ ሓይሊ ሓሳብ፡ ሰላማዊ ዘተ፡ ፖለቲካዊ ኮነ ሕጋዊ ፍታሕ ዝበሃል
ክሰምዕ ከምዘይደሊ ብተግባሩ ኣመስኪሩ’ዩ። ፈጺሙ ዘይፍወስ ፖለቲካዊ ዕብዳን ካብ ዝተዓዛዘሮ ውሑድ
ዓመታት ኣይገበረን። ካብ መስመር ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ዘይኮነ ካብ መስመር ሰብኣውነት ወጺኡ’ዩ።  ብግህዶ
ብዋጋ ልኡላዊ  ሰብነትናን ልኡላዊ መሬትናን ዝነግድ ዘሎ ፍጹም ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ’ዩ። ምስ ከም’ዚ ዝበለ ናይ
ጥፍኣት ጉጅለ ንገብሮ ቃልሲ ድማ፡ ኣብ ፍታው፡ ልቦናዊ ምሕረቱ ዝሓትት ክኸውን የብሉን።

ከም ኣብ መንጎ ዘቤታዊ መንግስታዊ ጉጅለን፡ ብዙሓትን ውጹዓትን ህዝብታት ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ፡ መሰልን
ልዕልና ግዝኣተ ሕግን ናይ ምስፋን በቲ ሓደ፡ ናይ ዜጋታትን ህዝብታት መሰረታዊ መሰላት ናይ ምጭፍላቕ
ድማ በቲ ካልእ፡ ዝተፈጥረ ግርጭት መጠን፡ ኣብ መንጎ ሓለይቲ ህዝብን ዓበይትን ተመሲሎም ቀልባዕባዕ
ዝብሉ  ጸየቕቲ ምህላዎም ምርዳእ ኣገዳሲ’ዩ። ከም’ዚ ዓይነት ተገላባጢ መርገጻት ዘለዎም ሰባት ወይ ውድባት
ኩሉ ግዜ ከጋጥሙ ከም ዝኽእሉ ቅቡል’ኳ እንተኾነ፡ ጉጅለ ውሑዳት ብኣብዘሓ ኤርትራውያን ተፈንፊኑ፡ ካብ
ዓለም ተነጺሉ፡ ዕለተ ሞቱ ኣብ ዘማዕድወሉ ዘሎ  ወሳኒ ናይ ቃልስን ለውጥን ወቕቲ፡ ያኢ ትምክሕታዊ ሕማም
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ብድሌትን ልመናን ዝፍወስ  ኮይኑስ፡ በጃኻ ልቦና ግበር ኢሎም ክጽውዑ ዓሻ ድፍረት’ዩ። እዞም ኒዮው ነጀው
ዝለመዱ ተመጻደቕቲ፡ ኢ-ሰብኣዊ ተግባራት ስርዓት ህግደፍ፡ ብሳላ ዘይሕለል ቃልሲ ደለይቲ ደሞክራስያዊ
ለውጥን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ንዓመታት ዘካየድዎ ምርብራብ፡ ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ዕርቃኑ ወጺኡ
ክግረፍ ስለ ዝጀመረ፡ ከም’ቲ “ኣፍንጫ ክትህረም ዓይኒ ትነብዕ” ዝበሃል ምስላ፡ ነብሶም ምግባር ስለ ዝኣበዮም
ሓቢሮም ክነብዑ ጀሚሮም፡ ሎሚ’ውን ከም መድረኽ ሓምሳታት ጉዳይና ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ክውሰን? ብዝብል ድራማዊ እህህታ ንግሩሃት ከደናግሩ ንስርዓትና ንከላኸል ዝቃናኡ ቃንዛ የስምዑ ኣለው።
ብባህሪ፡ ብትሕዝቶ፡ ብግዜ ፈጺሙ ዘይራኸብ፡ ናይ ትማልን ሎምን ጠላባት ብምንጽጻር፡  መንግስትና ገፋዒ
ተባሂሉ ካብ ዝኽሰስ፡ ንኹሉ ግፍዕታት ተቐቢልና ምጽማም ይሕሸና ዝብል፡ ፍጹም ሰብኣውን ዜግነታውን
ሓላፍነት ዝጎደሎ ሕሱር መልእኽቲ ኣብ ምዝርጋሕ ተጸሚዶም ይርከቡ።

እዚ ምስ’ቲ ቀዳማይ ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ፡ ልኡላዊ መሬትና ጥራሕ ዘይኮነ፡ ህዝባዊ ልኡላውነትና  ንግዝያዊ
ረብሓታት ክብል ኣብ ዕዳጋ ኣውሪድዎ ክነሱ፡ ጸረ-ህዝቢ ተፈጥሮኡን ዘቤታዊ ገበናቱን ንምኽዋል፡ ምምሕዳር
ኣመሪካ ትማልን ሎምን እናበለ ብቐጻሊ ዘካይዶ ዘሎ ጎስጓስ፡ ናይ ኣቐራርባን ቦታን ደኣምበር ናይ ትሕዝቶ
ፍልልይ ዘይብሉ ወፍሪ ምልክት ዘይተበትከ ፖለቲካዊ ዕትብቲ’ዩ። ነቲ ስርዓት ህግደፍ እንተስ ተለቂሑ እንተስ
ተኻርዩ ዝኣከቦ ፈርማን ዘካየዶ ሰላማዊ ሰልፍን ዘቃለዐን ዝሃረመን ድሙቕ ሰላማዊ ሰልፊ ደለይቲ
ደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ዝሑል ማይ ደፊኡ “ኣዋድቓ ኣድገ በቕሊ” ንምግባሩ፡ “ጀኔቫ ኣነ ተዓዊተ ኣነባ ዝበሃሎ
ጉዳይ ኣይኮነን። ጉዳይ ኤርትራ ናብ ዓዲ ጓና ስለዝኸደ ከም ዓወት ምቑጻሩ ዘይጥንቁቅ መደምደምታ’ዩ”።
ብዝብል ናይ ከኣልናዮ ፖለቲካ ደርባዊ ወገናውነቶም ኣመላኺቶም ኣለው። እወ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት
ኤርትራ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ክረአ ስለዝተገብረ ብምንቃፍ፡ “ብግዳማዊ ምትእትታው ራህዋ ሰላምን
ቅሳነትን ዝረኸባ ሃገራት የለዋን” እናበልካ ብቕሉዕን ብስውሩን ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ፡ ንትንሳአ ህዝብን ሃገርን
ዘይኮነ፡ ንትንሳአ እንኮ ሰባዊ ስርዓት ዝዓለመ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ።

እዞም ምስ ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ተተሓሒዙ ኣብ ጀኔብ ዝተኻየደ ደጋፍን ተቓዋምን ሰላማዊ ሰልፊ
መሰረት ጌሮም ሓለይትን ለባማትን ክመስሉ ንብዓት ሓርገጽ እናነብዑ፡ ሓቀኛ ፖለቲካዊ ርእይቶኦም ዘንጸባረቑ
ዘለው ወገናት፡ ሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብህዝቢ ኤርትራ ክፍታሕ ኣለዎ። ኣብ ሓጺር ግዜ ከምኡ ክኸውን
ከኣ፡ ኣንጻር መልኪ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ምቅላስ ዘይኮነ፡ “መንግስቲ ኤርትራ ንሰላም፣ ንዘተ፣ ድሕነትን
ቅዋማዊትን ሃገር ዝነቐለ ሰፊሕ ልቦና ዘሰነዮ ሓላፍነታዊ ተበግሶ ክወስድ ይግባእ”። “ብወገን ቀጽሪ ደለይቲ
ፍትሒ’ውን ኣብ መንጎ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ልኡላዊ ሃገራዊ ሕቶን ካልኣዊ ጉዳያትን ዘሎ ገዚፍ ፍልልይ፡
ብንጹር ክርእዩን ከርእዩን ሃገርን ሰማእታትን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ኣብ ጠረጴዛ ዘይወርዱን
መባድልቲ ናይ ዝኾነ ኣጀንዳታት ኪኾኑ ዘይፍቀዱን ብጹኣት ጉዳያት ምዃኖም ክፍለጡን ክኽበሩን ይግባእ”’
ክብሉ ተመጻዲቖም። እዚ መልእኽቲ መልክዑ ዘይኮነስ ትሕዝቶኡ ምስ ዝፍተሽ፡  መንግስቲ ህግደፍ ዝኾነ
በደል ዘይብሉ፡ ሃገራዊ መርገጽ ዘለዎ፡ ዘይጸዓድ ሓይሊ ዝወነነ፡ ግን ከኣ ልቦና ጎዲልዎ ስለ ዘሎ ልቦና ክገብር፤
ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ግን፡ ንልኡላውነት ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእትው፡ ኣብ መንጎ ካልኣዊ
ጉዳያትን ልኡላውነት ሃገርን ዘሎ ኣፈላላይ ዘይርድኡ፡ ብሃገርን ሰማእታትን ዝጣልዑ’ዮም ዝብል እምነት
ዘለዎም ምዃኑ’ዩ።

እዚ ሚዛን እምነቱ፡ ናብ መን ከም ዝዝምብል ብዘየማትእ ዘነጻረ ጻውዒት፡ ብደረጃ ውልቀ ሰባትን እኩባትን’ዩ ክውርወር
ጸኒሑን ዝቕጽል ኣሎን። ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸም ኣሎ ዝብል ድምጺ ኣብ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ብምብጻሑ፡ ኣምሪሮም ንዝቕንዘው፡ ዋእ! ከመይ? ስለምታይ? መን’ዩ እዚ ሰብ? መንዮም እዞም ሰባት፡
እንታይ መርገጾም ንምፍላጥ ክትከታተሎም ዝዕድም’ዩ። ንጸረ-ህዝቢ ተፈጥሮን ፋሽሽታዊ ተግባርን ስርዓት ህግደፍ ከም
ተራ ጌጋ፡ ምስ ህዝብታት ኤርትራ ዘለዎ ግርጭት ከኣ ከም ፈኲስ ማሕበራዊ ባእሲ ወሲዱ፡ ገበነኛ ልቦና ክገብር ዝጽውዕ፤
ብኣንጻሩ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ግን ልኡላውነት ሃገርን ካልኣዊ ፖለቲካዊ ፍልልይን ካብዘይ ምርዳእ ብሃገሮም
ምስ ባዕዲ ይዋገዩ ኣለው ዝትሕዝቶኡ መልእኽቲ፡ በሃልቲ ምስ ቀዳማይ ጸላኢ ናይ ቦታ ፍልልይ ደኣምበር ናይ ኣረኣእያ
ፍልልይ ከምዘይብሎም’ዩ ዘመልክት። እዚ ኣረኣእያን ሚዛንን’ዚ ካበይ ይብገስ? ካብ ዘይተበትከ ፖለቲካዊ ዕትብቲ ወይስ
ካብ ዘይበሰለ ፖለቲካዊ ንቕሓት? ብመንጽር ሓቚፍዎ ዘሎ ሓደጋ ግቡእ ትኹረትን፡ እሩም መኸተን የድልዮ።
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ናይ ህግደፍ ዲፕሎማሲ ኣብ ማዕርነት፡ ናይ ሓባር ረብሓን
ምክብባርን ዘይኮነስ፡ ኣብ ዓመጽን ፖለቲካዊ ምንዝርናን ዝተሰረተ’ዩ።

ዝኾነት ሃገር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያታ ቅኑዕ መርሆ እትኽተል ምስ እትኸውን ምስ ናይ ቀረባ ጎረቤት፡ ዞባውን
ዓለማውን  ደረጃታት ዝርከቡ፡ ህዝብታትን መንግስታትን እትኽተሎ ናይ ወጻኢ ቅዋም፡ ሃገራዊ ረብሓኣ
ማእከል ገይራ፡ ኣብ ማዕርነት፡ ናይ ሓባር ረብሓን ምክብባርን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢድ ዘይምትእትታውን
መሰረት ዝገበረ ክኸውን ውሁብ ነገር’ዩ። እታ ሃገር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያ፡ ህዝባ ብቅዋምን ደሞክራስያዊ ስርዓተ
ምሕደራን እትመሓደር፡ ቅኑዕ ናይ ልምዓት ፖሊሲ ቀሪጻ ናብ ኩሉ-መዳያዊ ቁጠባዊ ምዕባለ ትግስግስ እንተደኣ
ኮይና፡  ናይ ወጻኢ ቅዋማ (ፖሊሲኣ) ከም’ቲ ኣብ መእተዊ ዝጠቐስናዮ፡ ካብ’ዚ ናይ ውሽጢ ፖሊሲኣ ዝተፈልየ
ክኸውን ኣይክእልን’ዩ። ናይ ዝኾነ ሃገር ዲፕሎማሲ መንጸብረቕታ ውሽጣዊ ኣሰራራሓኣ’ዩ። ብሓጺሩ ናይ
ወጻኢ ፖሊሲኣ፡ ንናይ ሃገራ ነጻነት፡ ክብሪ፡ ምዕባለ፡ ናይ ህዝብታታ መሰልን ጠቕምን ዝሕሉ ደኣምበር፡
ክብሮምን ረብሓታቶም ኣሕሊፉ ዝህብ ኣይከውንን። ከምዚ ዓይነት ጥዑይ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከኣ ብዞባዊ፡
ኣህጉራውን ዓለማውን  ሕግታትን ውዑላትን ዝግዛእ’ዩ።

በዚ መንጽር ናይ ህግደፍ ዲፕሎማሲ ክንርኢ እንከለና፡ ናይ’ቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝኽተሎ ኣዕናዊ ፖሊሲታት፡
መቐጸልታን መንጸብረቕታ ኮይኑ ንረኽቦ። ምኽንያቱ ብውሽጡ ሕሙም እናሃለወ፡ ብደጊኡ ጥዑይ ክኸውን
ኣይክእልን’ዩ። ንገዛእ ነብሱ ብቅዋም ዘይግዛእ ስርዓት፡ ናይ ካልኦት ህዝብታትን መንግስታትን ሓባራዊ
ረብሓታት ዝሕሉ ቅዋማትን ሕግታትን ከኽብር ትጽቢት ዝግበረሉ ኣይኮነን። ስርዓት ህግደፍ ከኣ ኣይኮነን
ሎሚ መንግስታዊ ስልጣን ብሓይሊ ዓቲሩስ ከም ውድብ፡ መንግስታዊ ስልጣን ከይሓዘ’ውን እንከሎ ነጸቢብ
ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቱ ክብል፡ ኣብ ዓመጽ፡  ኮንትሮባንድን ስርቅን’ዩ ዝዋፈር ኔሩ። ኣብ ናይ ቀረባ
ርሕቀት ዝርከባ  ጎረባብቲ ሃገራት ኮነ፡ ኣብ ርሑቕ ርሕቀት  ኣብ ዝርከባ ሃገራት፡ ብዝተወደበ መንገዲ ኣብ
ኮንትሮባንዳዊ ስራሓት እናወፈረ’ዩ፡ ገንዘብን ንብረትን ዘኻዕብት ዝነበረ። ነጻነት ከምጽእ ሕጊ ከኽብር ዝተበገሰ
ፖለቲካዊ ውድብ ክነሱ፡ ክሳብ ኣብ ሓሽሽ፡ ኣጽዋር ኲናትን ውጽኢት መዓድናትን ዘይሕጋዊ ንግዲ እናተዋፈረ
ዝሰወደ ጃንዳዊ ኣመራርሓ’ዩ፡ ኣመራርሓ ህ.ግ/ህግደፍ።

ስልጣን ብሓይሊ ብረት ምስ ሓዘ ከኣ፡ “ኣመል ምስ መግነዝ” ከም ዝበሃል ነቲ ዘዕበዮ ኣመል ብዝያዳ
ብዝተጠናኸረ መንገዲ ብናይ ስለያን ናይ ቁጠባን ትካሉ (09) ኣቢሉ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሕሉፍ መኽሰብ
እናመጅረጠ፡ ናይ’ዚ ዞባ’ዚ ጎብለል ኮይኑ ክወጽእ ብምሕላን ቀጻሊ ሰሪሕሉ’ዩ። እቲ ናይ ኮንትሮባንዳን ስርቅን
ዝተወደበ ወፍሪ ብገለ ጎረባብቲ ሃገራት ከይሳዕረረ ተገጢሙስ፡ ንዝተወስነ ግዜ ዝተጸመሞኦ’ኳ እንተነበራ፡ ከይዱ
ከይዱ ቁጠባዊ ምዝባዕ ከኸትል ከም ዝኽእል ብምግንዛብ፡ ደረት ክገብራሉ ኣብ ዝፈተናሉ፡  ብዓመጽ ጸቢብ
ረብሓታቱ ከረጋግጽ፡ ኮነ ኢሉ ኣብ ኣዕናዊ ኲናት ኣትዩ። ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ከኣ ህይወቶም
ስኢኖምን ሰንኪሎምን። ህግደፍ ብርግጽ ህዝብን ሃገርን ለኪሙ ክዓርብ ሕንኽ ዘይብል ስርዓት’ዩ። እዚ
መንጸብረቕታ ውሽጣዊ ጸረ-ህዝቢ ምሕደራኡ ዝኾነ፡ ስሱዕን ኣዕናውን ናይ ወጻኢ ፖሊሲኡ፡ ካብ ጎረባብቲ
ሃገራትን ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ክንጸል ካብ ዝገበርዎ ሓደ ኣብነት’ዩ።

እቲ ካልእ ኣብ ዲፕሎማሲ ዝኽተሎ ኣዕናዊ ፖሊሲ፡ ቅኑዕ ቅዋምን ሃገራዊ ረብሓን ማእከሉ ዝገበረ ዘይምዃኑ
ዘርእየና፡ ዝኽተሎ ሜላ ብናይ ቀረባ ይኹን ርሑቕ ኣንጻር፡ ኣብ ህዝብን ሃገርን እንታይ ሽግር ወይ ሳዕቤን
የስዕብ ከየገደሶ፡ ካብ ዝኾነት ሃገር ገንዘብን ካልእ ዓይነት መኽሰብን ዝረኽበላ ትኹን ‘ምበር፡  ኣብ ዝኾነ ከባቢ
ናይ ኤርትራ፡ ኣብ ባሕሪ ይኹን ኣብ መሬት ክሳብ ቀዋሚ ወተሃደራዊ መዋፈሪ መደበር ክትገብር ከም
እትኽእል፡ ከእምን ከም ቀንዲ ስራሑ ገይሩ ዝዋፈረሉ ምዃኑ’ዩ።  እቲ ናይ ፖለቲካ ምንዝርና ባህሪኡ ክሳብ
ክንደይ መሬት ዝዘበጠ ምዃኑ ዘርእየና ድማ፡ ብዞባውን ዓለማውን ኩነታት፡ ኣብ ከቢድ ግርጭትን ምንሕናሕን
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ዝነበሩ፡ ፈጺሞም ክራኸቡ ወይ ክቀራረቡ ንዘይኽእሉ ዞባዊ ልዕለ ሓያላን ሃገራት፡  እናተጋላበጠ ዘተኣናግድ
ምዃኑ’ዩ።

እዚ ጉጅለ ነዞም ንጸቢብ ረብሓታቱ ክብል ክሳብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ኣሕሊፉ ብምሃብ፡ ከከም ኩነታቶም
ዘተኣናግዶም ዘሎ ተነሓናሕቲ ሓይልታት፡ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኲናት ኣትዮም፡ ኤርትራ ዓውደ ኲናይ ናይ’ዚ
ግርጭታት’ዚ ኮይና፡ ናብ ሓሞኽሽቲ እንተተቐየረት’ውን ዘየገድሶ ምዃኑ’ዩ። ዜጋታትን ህዝብታት ኤርትራ ኣብ
ዘይጎዳዮም  ብሓውን ኣራግጽን ግዳማውያን ሓይልታት እንተሃለቑን እንተተበሳበሱን ዘይዓጦ ስርዓት’ዩ። እዚ
ከኣ ህግደፍ ኣብ ዲፕሎማሲ ዝኽተሎ ናይ  ፖለቲካዊ ምንዝርና ባህሪ ብብሩህ ዘርኢ’ዩ።  ካልእ ዋላ ዝነኣሰ
ረብሓ ዘለዋ ነገር እንተረኺቡ፡ ብመጻኢ ዕድል ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘይግደስ ምዃኑ ዘመላኽት፡ ንሱ ናይ
ዲፕሎማስያዊ ሽጣራ ገይሩ ዝርእዮ፡ ክሳብ  ንኩሌራዊ ጸዓት ዘፍርያ ገለ ሃገራት፡ ንድሕነት ህዝበንን ከባቢአንን
ከይብክላ ክብላ፡ ነቲ መርዛም ጎሓፍ ዘራግፋሉ ቦታ ስኢነን ኣብ ዝሽገራርሉ፡ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ማፍያ
ጉጅለታትን ካልኦት ናይ’ተን ስርዓታት ኣካላትን ብምስጢራዊ መንገዲ እናተዋዓዓለ፡ ሚሊዮናት ዶላራት
እናመጅረጠ፡ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ክጎሓፍ ይገብር ከም ዝነበረ፡ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣብ
ዝተፈላለየ ግዝያት ክጽብጽቡ ምጽናሖም ዝዝከር’ዩ።

ናይ ስርዓት ህግደፍ ናይ ፖለቲካ ምንዝርና ዲፕሎማሲ፡ በዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ መልከዓት ጥራሕ ዝግለጽ
ኣይኮነን። ኣብ’ዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኤርትራ መሰል ሰብኣዊ ግህሰት እተጻሪ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት
ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝቖመት ኮሚሽን ርትዓውን ፍትሓውን መጽናዕታዊ ጸብጻባ ኣብ ዘቕረበትሉ፡ ዘርኣዮ
ገልበጥበጥን ሓሶትን ንባህሪ ፖለቲካዊ ምንዝርናኡ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ብዝያዳ ዘቃልዕ’ዩ ኔሩ። ኣቐድም
ኣቢሉ  ብመርማሪ ኮሚሽን ዝቐረበ ጸብጻብን ንዕኡ ስዒቡ ብቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝሓለፈ ውሳነን
ንምዕጻፍ፡ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ፣ ወሽመጥ ዓረብ፣ ኣብ የመን ዘጋጠመ ኩነታትን ዋሕዚ ስደተኛታት
ናብ ምድሪ ኤውሮጳን ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ፡ ናቱን ዘይናቱን ፈርማን ዝተቐርጸ ድምጽን ሒዙ
ከደናግር ሃቂኑ ኔሩ። እንተኾነ ዝገበሮ ፈተነ ኩሉ ብዘይፍረ ተሪፉ። መንነቱ ዝያዳ ኣቃሊዑ። ኣብ ኤርትራዊ
ሃገርነትን ልኡላውነትን ዘይኣምኑ ተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ፡ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ልዕሊ ኤርትራውያን
ኮይኖም ብወግዒ ኣብ መድረኽ ክወጽኡ ብምግባር፡ ፖለቲካዊ ምንዝርናኡ፡ ጥፍሽናኡን ውድቀቱን ዝያዳ
ክቃላዕ’ዩ ጌሩ።

እቲ ካልእ መርኣያ ፖለቲካዊ ጥፍሽናኡን ሕሱር ዲፕሎማሲኡን፣ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢኡ፡
ነቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥሕሰት ክሲ ከፋኹሰለይ ይኽእል’ዩ ብዝብል፡ ነቶም ሓደ መዓልቲ ዘኪርዎም
ዘይፈልጥ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህግደፍ ዝነበሩ፡ ናይ ፖለቲካዊ እሱራት ማለት ኣባላት ጉጅለ 15ን
ጋዜጠኛታትን ብጽቡቕ ተታሒዞም ከም ዘለው፡ ኩሎም ብህይወት ከም ዘለው  ምሕባሩን፡ ኣብ ሳልስቱ የማነ
ገብረኣብ ዝተባህለ የማናይ ኢድ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ’ዚ ዝፈልጦ ነገረ ከምዘየሎ
ምግላጹን’ዩ፡፡ እዚ ክሳብ ክንደይ ነብሰ ምትእምማን ዘይብሉ መኣዝኑ ዝጠፍኦ ኣመራርሓ ምዃኑ ዘመላኽት’ዩ።
“ብከበሮ ገዲፈን ብሕንቢጢጥ” ከም ዝበሃል እቲ ናይ ኮሚሽን ውሳነ ፍትሓዊ ብዝኾነ ኣገባብ ምስ ሓለፈን ገለ
ምስ’ቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ወሽመጥ ዓረብን ዘጋጠመ ኩነታት ምሳና ጠጠው ክብላ’የን  ኢሉ እምነት
ኣሕዲሩለን ዝነበራ ሃገራት፡ ነቲ ፍትሓዊ ውሳነ ምስ ደገፋ፡ ጻዕሪታቱ ኩሉ ፈሽሉ ኣብ ከቢድ መዋጥር’ዩ ኣትዩ።
“ሰራቒ ሞባእ ባዕሉ ይለፋለፍ” ከም ዝበሃል፡ እቲ ውሳነ ኣብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበነኛታት ከይቐርብ ካብ
ዝሓደሮ ስግኣት ነቒሉ ብሸለብ ገለብ፡  ቅዋም ከነተግብር ኢና፡ ፖለቲካዊ እሱራት ክንፈትሕ ኢና፡ መደብ
ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ክንምልሶ ኢና ..ወዘተ ኣብ ዝብሉ ዝተለምዱ ምድንጋር ክንጥልጠል’ዩ
ተሰሚዑ።ሓቀኛ እምነቱ ስለዝኾነ ኣይኮነን ከምኡ ዝበለ። ስለዝተቐርቀረ ኮን ደኾን መዋጽኦ ይኾነኒ ካብ ዝብል
ንገለ ካብ’ተን  ቪቶ ፓወር ዘለወን ሃገራት ብምኽሳብ፡ ምስ’ተን ብገበን ክትሓዝ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡኦ
ዝደልያ ሃገራት መሸማገሊ ክኾኖን ነቲ መደብ ንምትዕንቓፍን ዘቕርቦ ዘሎ ሓላፍነት ዝጎደሎ ውዱቕ
ሽጣራ’ዩ።
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ሓቂ እንተዝህልዎም ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ዘቖሞ መርማሪ ኮሚሽን እዞም እሱራት
ብህይወት ኣለው’ዶ የለውን? ቤተሰቦም ክርእይዎም ይኽእሉ’ዶ ኣይክእሉን? ኣብ ቤት ፍርዲ ከቕርቡ፡ ባዕሎም
ብኣካል ክሪእይዎምን ብዙሕ ግዜ ሓቲቶም ኣይተኸልከሉን ድዮም? እዞም ናይ ፖለቲካ እሱራት እዚኣቶም፡
ክንደይ ካብኣቶም ብህይወት ከምዘለው፡ ክንደይ ከ ብሰንኪ’ቲ ኢ-ሰብኣዊ ፋሽሽታዊ ኣተሓሓዛኡ ከም ዝሞቱ
ናይ ቀረባ ሓለውቶም ካብ ዝነበሩ ምስክርነቶም ኣይገለጹን ድዮም? ሕጂ እታ መሸንቖቛ  ኣብ ክሳዱ ምስ
ኣተወት፡ ዝተበላሸወ ፖለቲክኡ ከጸባብቕ  ሸበድበድ እንተበለ፡ ዘዕበዮ ናይ ክሕድተን ምድንጋርን ኣካይዳኡ
ካብ ምድጋም ወጻኢ ከልእ ኣይከውንን። ቅድሚ’ዞም ሕጂ ኣለው’ባ ክንፈትሖም ኢና’ባ ዝበሃለሎም ዘሎ ጉጅለ
15ን ጋዜጠኛታትን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ንጹሃት ሰባት፡ ብኣባላት ጸጥታኡ ብለይቲ ካብ ገዛውቶም ዓፊኑ ምስ
ወሰዶም ክሳብ’ዚ ግዜ’ዚ ሃለዋቶም ዘይፍለጡ ግዳያት ምህላዎም ምዝካር ኣገዳሲ’ዩ።

ፖለቲካዊ ምንዝርና ስርዓት ህግደፍ ብሓደ ክልተ ገጻት ጥራሕ ዝግለጽ ኣይኮነን። መጋበርያ ናይ ወጻኢ
ሓይልታት ኮይኑ ዝኣክል ዕጥቂ፣ ስንቂ፡ ገንዘብን ምልመላን እናወስደ፡ ሓደ ግዜ ከም ስርዓት ሱዳን ዝኣመሰሉ
ጎረባብቲ መንግስታት ንምዕላው፡ ካልእ ግዜ ዞባዊ ስርዓታትን ህዝብታትን ውሽጣዊ ሰላሞምን ልምዓቶምን
ንምዝራግ ክውሳእ ምጽንሑ፡ ዛጊት’ውን ዘየቋረጸ ምዃኑን ፍሉጥ’ዩ፡፡ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማል፣ የመንን
ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ምትንዃላቱ ኣየቋረጸን። እዚ ብወሳኒ መልክዑ ብኢደ-ቤዛነት ተዓሲቡ ዝተዋፈረሉ’ዩ።
ተዓሲቡ ብዝረኽቦ ዓይነተ ብዙሕ ደገፋት ሰኺሩ፡  ጎብለል ናይ’ዚ ዞባዊ’ዚ ክኸውን ዝነበሮ ሕልሚ ግን፡ ኣብ
ባይታ ብዝገጠሞ ዘይዳግም መኸተ በርዒኑ’ዩ። ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ዘጋጠሞ ወተሃደራውን ፖለቲካውን
ጽፍዒት፡ ማይ ቤቱ ክሳብ ምንጋዕ ዝበጽሐ ምዃኑ ገሃድ’ዩ። ነዚ ስዕረት’ዚ ንምሽፋን ድማ፡ ልዕለ ሓያል
ኣመሪካ ምስ ወያነ ተሻሪኻ ትዘርየና ኣላ ዝብል፡  ህዝብን  ብግዱድ ዝተዓስክረ ሰራዊትን ኣብ ክንዲ ናብ
ውሽጣዊ ኩነታቱ ዝጥምት፡ ኩሉ ሃሙን ቀልቡን ንግዳም ክርኢ ዝመሃዞ ስዑር ተንኮል ተኾልኲሉ ኣብ ሰዓቢ
ኣልቦ ፕሮፖጋንዳዊ ነፍሕታት ተጸሚዱ ይርከብ።

ነቲ ብሰንኪ ዓፈኒ ፖለቲካዊ ምሕደራኡን ደረት ዘይብሉ ኣብ ግዱድ ዕስክርና ተጸሚዱ፡ ብነጻ ጉልበቱ ከም ጊላ
ከገልግል ዝጸንሐ መንእሰይ ወለዶ፡ ዝወሰዶ ናይ ስደት ኣማራጽን ኣብ ዝተፈላለየ ግዝያት ባዕሉ ንዝጻሕተሮ
ውግኣትን ዝተዋህቦ ግብረ-መልስን ኩሉ ብውዲትን ደገፍን ኣመሪካ ዝግበር ዘሎ ኣምሲሉ’ዩ ዘቕርቦ ዘሎ።  ናይ
ኣመሪካ ፖሊሲ ግን ኣብቲ ግዜቲ ብኣንጻር’ቲ ንሱ ዘቕርቦ ዘሎ ክሲ’ዩ። ኣመሪካ ምስ ሶቬየት ሕብረት ዝነበረ
ውድድር (ዝሑል ኲናት) ብምድኻምን ስዕረትን ሶቬየት ሕብረት ምስተዛዘመ፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ብፍላይ ከኣ
ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክመጽእ ምስ ዝኽእል ፖለቲካዊ ምቅይያራት፡ ኩነታታ ኣጠዓዒማ ምስ ክልቲኡ
ሃገራት ጥቡቕ ዝምድና ክህልዋ ክትጽዕር’ያ ተራእያ። ብጻሕታሪ ኲናት ስርዓት ህግደፍ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን
ሃገራት ብዶብ ዝተመኽነየ ኲናት ምስተወለዐ ድማ፡ ኣመሪካ ምስ ሩዋንዳ ብምዃን  ኲናትን ናይ ኲናት
ተጻብኦታትን ደው ክብል’ሞ እቲ ጉዳይ ብሰላምን ብሕግን ክፍታሕ’ያ ጸዊዓን ተንቀሳቒሳን። ብሰንኪ
ብትምክሕቲ ዝዓወረን ደረቱ ምፍላጥ ዝሰኣነን ስርዓት ህግደፍ ግን፡ ሰማዒ ኣይረኸበን፡ ኣይሰመረን። እዚ ኩሉ
ዘመላኽቶ  ነገር እንተሃለወ፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ቅኑዕ መርሆ ዝተሰረተ ቀዋሚ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ዘይብሉ
ምዃኑ፣ በብግዚኡ፡ ምስ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቱ ዝገላበጥ ምዃኑ፣ ከም ናይ’ዚ ውጽኢት ከኣ
ዝኸተሎ ዲፕሎማሲ ኣብ ማዕርነትን ናይ ሓባር ረብሓን ምክብባርን ዘይኮነስ፡ ኣብ ዓመጽን ፖለቲካዊ
ምንዝርናን ዝተሰረተ ኮይኑ፡  እንትርፎ መጨቆኒ መናውሒ ዕድመ ስልጣኑ፡ ንብርሰትን ምብትታን ህዝብን
ሃገርን ኤርትራ ምቅልጣፍ፡ ንሰላምን ፖለቲኮ ማሕበረ ቁጠባዊ ዕቤታን ዘየገልግል ምዃኑን ብሩህ’ዩ
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ጠንቂ ድኽመታት ህዝባዊ ቃልስና፡
ብኩራት ናይ ድልዱል መሪሕ ውድብ እዩ፣

ህዝባዊ ቃልስና ኣብ መስርሕ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይኹን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝሓለፎም መስርሓት፡ ህዝባዊ
ደሞክራስያዊ ድልዱል መሪሕ ውድብ ክውንን ብዘይምኽኣሉ፡ ብዝተፈላለዩ ናይ ድሕረት፡ ጸገማትን ፖለቲካዊ
ድኽመታትን እናተሳቐየ ከም ዝመጸ ታሪኻዊ ሓቂ እዩ። ካብዚ ድኽመታትን ጸገማትን’ዚ ዝብገስ ድማ
ተቓለስቲ ውድባትና፡ ኣብ ዘይመሰረታዊ ፖለቲካዊ እምነትን ካልኣዊ ፍልልያትን ተጸሚዱ፡ ናብ ሕድሕድ
ምንጽጻግን ዘይምትእምማንን ጐነጻዊ ምትህርራምን እናተሳጠሐ፡ ብዙሕ ሂወት ናይ ውጹዓት ተቓለስቲ፡
ንብረትን ወርቃዊ ናይ ቃልሲ ግዜን ኣጥፊኡን ኣባኺኑን እዩ።

ኣብዚ ግዜ’ዚ ህዝባዊ ቃልስና ዘሕልፎ ዘሎ ኩሉ-መዳያዊ ፖለቲካዊ ብደሆታትን ድኽመታትን ድማ ከም ናቱ
ሳዕቤንን፡ መቐጸልታን ተገይሩ ክውሰድ ዝካኣል እዩ። ምኽንያቱ ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ፡ ብኩራት ናይ ኣላዪ
ተራ ዝጻወት መሪሕ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ውድብ ክምለስ ስለ ዘይተኻእለ። ስለ ዝኾነ ህዝባዊ ቃልስና ብብዙሕ
ዝዓይነቱ ድኽመታትን ጸገማትን እናተፈተነ፡ ኣብ ዘይውሁድን ዘይድማዕን ኩነታት ናይ ቃልሲ ኮይኑ ክዋሳእ
ምግዳዱ፡ ናይዚ ብኩራት’ዚ ጭቡጥ ኣብነትን መግለጽን እዩ። እዚ ሓቂ’ዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ኣብዚ
ግዜ’ዚ ኣብ ህዝባዊ ቃልስና፡ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ዕላማታት ዝጨበጡን ብዝዓቕሞም ኣብ ቃልሲ ዝዋስኡን
ደሞክራስያዊ ውድባት የለዉን ማለት ኣይኮነን፡ ኣለዉ ‘ዮም።

እንተኾነ ግን ኣተሃላልወኦምን ናይ ቃልሲ ኣበርክተኦምን፡ ኣብ ርእስቲ ብዝተፈላለዩ ወድዓውን ባዕላውን
ጸገማትን ድኽመታትን ዝሳቕይዎ፡ ዓቕሞም እውን ትሑት ብምዃኑ፡ ናይ ቀላሲ ተረኦም ብዘይምዕባዩ፡
ጽልውኦም ኣብ ደምበ ተቓውሞናን ሓፋሽ ተቓለስቲ ህዝብታትናን፡ ምንኣሱ ዝፈጠሮ ምኽንያታት ምስቲ
ንህዝባዊ ደሞክራስያዊ ዕላማታት ጸኒዕካ ኣብ ምቅላስ ዘጋጥሙ ምልስላሳትን ዓንቀፍቅፋትን ተደሚሮም፡ ናይ
መሪሕ ጸላውን ኣላይን ተራ ክጻወቱ ኣብ ዘኽእሎም ኩነታት ዘይምብጸሐምን ዘይምህላዎምን፡ ናይ ህዝባዊ
ደሞክራስያዊ መሪሕ ውድብ ብኩራት ሕጂ’ውን ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ህልውን ኣሳቓይን ኮይኑ’ዩ ዝርከብ ዘሎ።

እዚ ሚዛን’ዚ ሓቂ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ፡ ህዝባዊ ቃልስና ተቓለስቲ ሓይልታቱ ብግቡእ ወዲቡ፡ ኣተኣማሚኑን
ኣዋዲዱን ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ (መ/ህግደፍ) ትርጉም ዘለዎ ኣድማዒ ቃልሲ ብምክያድ ህዝብን ሃገርን ኣብ
ምድሓንን ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ምትእትታውን እናተጸገመ፡ ሓይሊ ደምበ ተቓውሞና ብሓፈሻ
ስትራተጂካዊ ኣገባብ ቃልሲ ብብቕዓት ምክያድ እናተጸገመ፡ ኣብ መዓልታውን ኩነተታዊ ስራሓት ምክያድ
ተጸሚዱ፡ ናይ ቃልሲ ኣድማዕነቱን ጽልዋታቱን ኣብ ዝደኸመን ዝተሓተን ደረጃ ኮይኑ፡ እናተለሓሓጸ ትሑት
ናይ ቃልሲ ኣስተዋጽኦ ከበርክት ኣብ ዝግደደሉ ኩነታት ዝርከብ ዘሎ።

ሓደ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መሪሕ ውድብ ዝባሃል ብጽሟቕ ኣገላልጻ፣ ንጭቡጥ ወድዓዊ ኩነታት ናይ ሕብረተ-
ሰቡን ኣከናውንኡን ብወድዕነት ዝመዝንን ዝቕበልን እዩ። ኣብቶም ህዝብታት ዝርከቡ ናይ እምነትን ኣረኣእያን
ፍልልያትን ግርጭታትን ዓይነቶምን ደረጀኦምን፡ ኣገባብ ኣተሓሕዘኦምን ኣፈታትሐኦምን ወድዓውን ስነ-
ፍልጠታውን ገምጋም ብምግባር፡ ብስትራተጂ ኣነጺሩ ብምቕማጥ ንምፍተሖም ዝቃለስ እዩ፡፡ ጸላእትን
ፈተውትን ኣሰላልፈኦምን ብልክዕ ብምምዛን፡ ወገን ናይ’ቶም ዉጹዓት ህዝብታት ብምዃን፡ ሰብኣውን
ደሞክራስያውን መሰላት ናይ ውጹዓት ህዝብታት ክረጋገጽ ኣንጻር ጸላእቲ ብትሪ ዝቃለስን ዘቃልስን ህዝባዊ
ሓይሊ እዩ፡፡

ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ደሞክራስያውያንን ሃገራውያንን ሓይልታት ዘለዉ መሰረታውን ዘይመሰረታውን
ፖለቲካዊ ፍልልያት፡ ከመይነት ኣተሓሕዘኦምን ኣፈታተሐኦምን ዝምልከት፡ ዝተጸንዐ ፍትሓዊ እምነትን
እስትራትጅን ብምጭባጥ፡ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ተቓወምቲ ሓይልታት ክፍጠር ንዝኽእል፡ ግጉይ ኣገባብ
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ኣፈታትሓ ካላኣዊ ፍልልያት /ግርጭት/፡ ብሰላማውን ደሞክራስያውን ኣገባብ ክማሓደሩ ኣብ ምግባር ይኹን
ኣብ ምፍታሕ፡ ሓላፍነታውን ኣወንታውን ተራ ዝጻወት እዩ። ብቀንዱ ኣብቲ ሕብረተ-ሰብ ኩሉ-መዳያዊ
መሰረታዊ ለውጢ ንምምጻእ ጸኒዑ ዝቃለስ ፖለቲካዊ ሓይሊ ማለት እዩ።

ህዝባዊ ቃልስና፡ ነዞም ብመጠኑ ዝጥቀሱ ዘለዉ ባህርያት፡ ዕላማታትን ክብርታትን ሓላፍነታትን ብምውናን፡
ኣላዪ ተራ ክጻወት ዝኽእል ድልዱል መሪሕ ደሞክራስያዊ ውድብ ክውንን ብዘይምብቅዑ ዘጋጥሞ ዘሎ
ድኽመታትን ጸገማትን ኣቃሊልካ ዝርኤ ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ መሪሕ ደሞክራስያዊ ሓይሊ ኣብ ህዝባዊ ቃልስና
ብከመይ ይዓብን ንቃልሲ ክንጥቀመሉ ንኽእልን ዝብል መሰረታዊ ፖለቲካዊ ነጥቢ ብምድህሳስ ንምፍትሑ
ምቅላስ መተካእታ ዘይብሉ እዩ። ስለ ዝኾነ ኣብ ሓፋሽ ህዝብታትናን ደረኽቲ ክፍልታቱን ዘሎ ፖለቲካዊ
ድኽመታት ብሓፈሻ፣ኣብ ደምበ ተቓውሞና ዘሎ ፖለቲካዊ ድኽመታትን ጸገማትን ከኣ ብፍላይ፡ ብምድህሳስ
መፍትሒ ዝኸውን ሓሳባት ምቕማጥ ሓጋዚ ስለ ዝኸውን ብሕጽር ዝበለ ንርኤ።

ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ኣብ ዝሓለፈ መስርሕ ናይ ቃልሲ ታሪኾም፡ ካብ ተራ ሃገራዊ
ነጻነትን ልኡላውነትን ንላዕሊ ዘርኢ፡ ፖለቲካዊ ኣፍልጦን ንቕሓትን ከጨብጦም ዝኽእል መሪሕ ደሞክራስያዊ
ኣላዪ ተቓላሳይ ሓይሊ ብዘይምውናኖም፡ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ብዙሕ ክጽገሙ ከም ዝጸንሑን ዘለዉን ሓቂ
እዩ። ስለ ዝዀነ ኣብ መንጎ ሃገራዊ ነጻነት /ልኡላውነት/ን ሓርነትን ዘሎ ፖለቲካዊ ትርጉምን፡ ፍልልያትን፣
ኣብ ሞንጎ ተራ ሃገራዊ ዕላማን፡ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ዕላማታትን፡ ፈላልዮም ብምርዳእ ብከምቲ ዝድለ
ብንቕሓት ክዋስኡን ቃልሶም ብወሳንነቶም ኣብ ምምእዛኑ ይበቕዑ ከም ዘይጸንሑን ገና ዘይምህላዎምን ዘየካትዕ
ህልዊ ፖለቲካዊ ድኽመት እዩ።

ነቲ ኣብ ሞንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ዝንጸባረቕ ፖለቲካዊ ፍልልያት፡ ብንቕሓት ብምርኣይ ናይ ኣየነኦም ዕላማ
/ተግባር/ ቅኑዕ ወይ ጌጋ ዝብል ሚዛን ብምንባር፡ ወሳኒ ፖለቲካዊ ፍርዲ ኣብ ምሃብን፣ ምስቲ ቅኑዕ እዩ
ዝበልዎ ዕላማ /ውድብ/ ብንቕሓት ወጊኖም ኣብ ምቅላስን፣ ካብኣቶም ትጽቢት ዝግበረሉ ፖለቲካዊ ወሳንነት
ኣብ ምሃብ ዝደኸመ ኮይኑ እዩ ጸኒሑን ዘሎን። እዚ ፖለቲካዊ ድኽመት’ዚ ድማ ተቓወምቲ ሓይልታትና
ብሓፈሻ፡ ብናይ ህዝብታትና ርእይቶን ፍርድን ተደሪኾም፡ ጌጋኦም ኣሪሞም ተማእዚዞም ከይቃለሱ ኣብ ምግባር
ኣሉታዊ ተራ ክጻወት ዝጸንሐን ዘሎን እዩ። እዚ ድኹም ፖለቲካዊ ተርእዮ’ዚ ድማ ህዝባዊ ቃልስና ብሓፈሻ፡
ብድኽመትን ጸገማትን ክሰቐ ካብ ምግባር ሓሊፉ፡ ብቑዕ መሪሕ ደሞሞክራስያዊ ሓይሊ ንከይውነን ዝገብር ዘሎ
ተርእዮ’ውን እዩ።

እዚ ፖለቲካዊ ድኽመታት’ዚ ኣብ ህዝብታትና ብሓፈሻ ዝርኤ ኮይኑ፡ ኣብቶም ደረኽቲ ክፍልታት ናይ ሕብረተ-
ሰብና ዝኾኑ ክፍልታት ድማ፣ ማለት መንእሰያት፡ ደቀ-ኣንስትዮን ምሁራትን ዝኣመሰሉ ከኣ ብፍላይ፡ ደረጃታቱ
ዝፈላለ እኳ እንተኾነ፡ ፖለቲካዊ ድኽመታት ህልዊ እዩ። ስለ ዝኾነ ህዝባዊ ቃልስና ካብዞም ደረኽቲ ኣካላት
እዚኦም ክረኽቦ ዝግበኦ ናይ ቃልሲ ጸጋን ኣበርክቶን ብምልኣት ይረክብን ይጥቀመሉን ስለ ዘየለ፡ ተወሃሂዱን
ደልዲሉን ብብቕዓት ንከይቃልስን፡ ብቑዕ መሪሕ ውድብ ንከይውንን ዝገብር ፖለቲካዊ ድኽመት ዝፈጥር ዘሎ
ተርእዮ እዩ። እስከ ናይ ነፍስ-ወከፍ ክፋል ሕብረተ-ሰብ ፖለቲካዊ ድኽመታት ኣብዚ ጉዳይ’ዚ እንታይ ይመስል
ፈላሊና ንርአ። መንእሰይ ወለዶ ከም ተካእን ወራስን ሕብረተ-ሰብ መጠን፡ ብዝተፈላለዩ ታሪኻውን ፖለቲካውን
ምኽንያታት ነዚ ታሪኻዊ ሓላፍነት እዚ ተረኪቡ ብብቕዓት ልዑል ናይ ቃልሲ ተርኡ ክጻወተሉ ኣብ ዘኽእል
ፖለቲካዊ ኩነታት ዘይምህላዉ፣ ማለት እቲ ዝበዝሐ ክፍሊ መንእሰይ ክባሃል ዝካኣል፡ ብዝተፈላለየ
ምኽንያታትን ጸገማትን፡ ብዝተወደበ መልክዕ ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ገና ክዓስል ዘይከኣለን ዝቦዀረን ስለ ዝኾነ
እዩ።

እቲ ካልእ ክፋል ናይ መንእሰይና ድማ፡ ብዝተወደብን ዘይተወደበን መልክዕ ኣብ ጽላል ህዝባዊ ቃልስና
ብምዕሳል ብዓቕሙ ዝቃለስ ዘሎ ይኹን ‘ምበር፡ ብሕጽረት ፖለቲካዊ ግንዛበን ሓቢርካ ናይ ምቅላስ ተሞክሮን
እናተጸገመ፡ ክሳብ ናይ ካልኦት ተቓወምቲ ኣካላት ተራ ኣብ ቃልሲ ብግቡእ ዘይርእን ዘይቅበልን ብኣንጻሩ፡
እቲ ቃልሲ ብናይ መንእሰይ ቃልሲ ጥራሕ ክዕወት ከም ዝኽእል ዝርኢ ግጉይ ፖለቲካዊ ርእይቶ እናተንጸባረቖ
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ካብኡ እውን ገሊኡ ንገዛእ ርእሱ ካብ ድሑር ሕብረተ-ስብኣዊ ሕማማት ዘይተላቀቀ፡ ኣብ ዝደኸመ ውዳበን
ንጥፈታት ናይ ቃልስን’ዩ ዝርካብ ዘሎ። እዚ ፖለቲካዊ ድኽመት’ዚ ድማ፡ ንዓቕምን ተሳትፎን ናይ መንእሰይ
ኣብ ቃልሲ ካብ ምድራት ሓሊፉ፡ ንድኽመታት ደምበ ተቓውሞና ኣብ ምቅላል ይኹን፡ መሪሕ ደሞክራስያዊ
ሓይሊ ኣብ ምውናን ኣቃሊልካ ዘይረአ ድኽመትን ብኩራትን ዝፈጥር ዘሎ ፖለቲካዊ ተርእዮ እዩ። .ናይ ደቀ-
ኣንስትዮ ኩነታት ውዳበን ተረአን ኣብ ህዝባዊ ቃልስናን፡ ብወድዕነቱ ክምዘን ከሎ፡ ዝተወሰና ክፋል ደቀ-
ኣንስትዮ፡ ብዝተወደበን ሓውሲ ውድቡን ኣገባባት ተጠቒመን ይቃለሳ’ኳ እንተሃለዋ፡ ናይ ቃልሲ ኣበርክቶአን
ኣብ ህዝባዊ ቃልስና ደራኺ ተራ ክጻወታ ኣብ ዘይክእላሉ ዘይኣድማዒ ደረጃ ውዳበን ንጥፈታትን ይርከባ
ብምህላወን፡ ህዝባዊ ቃልስና ካብኣተን ክረክቦ ዝግበኦ ልዑል ናይ ቃልሲ ኣበርክቶ ይረክብ ብዘይምህላዉ፡ ደምበ
ተቓውሞና ፖለቲካዊ ጸገማቱን ድኽመታቱን እናፈትሐ መሪሕ ድልዱል ሓይሊ ወኒኑ ተማሓዝዩ ክቃለስ
ንከይበቅዕ ዘርእዮ ዘሎ ድኹም ተራ ኣቃሊልካ ዘይረኤ እዩ።

ምሁር ክፍሊ ሕብረተ-ሰብና ተሳትፍኡን ተርኡን ኣብ ህዝባዊ ቃልስና፡ ብዝተፈላለየ ወድዓውን ባዕላውን
ፖለቲካውን ኩነታት፡ ህዝባዊ ቃልስና ካብ ምሁር ክረኽቦ ዝግበኦ ናይ ቃልሲ ኣበርክቶ ብከምቲ ዝድለ ይረክብ
የለን ክባሃል ዝካኣል እዩ። ምኽንያቱ ገሊኡ ምስ ኣዕናዊ ስርዓት ህግደፍ ብምውጋን፡ ጸረ ሰውራ /ህዝባዊ
ቃልስና/ ኣሉታዊ ተርኡ ዝጸወት ዘሎ ስለ ዝዀነ። ቀሊል ዘይኮነ ክፋል ናይ’ዚ ኣካል’ዚ ድማ፡ ነብሱ ካብ ቃልሲ
ብምግላል፡ ኣብ ቦታ ተዓዛብነት ስለ ዘቐመጠ። ዝተወሰነ ክፋል ድማ፡ ኣብ ቀጽሪ ሰውራ ኮይኑ፡ ቅኑዕ ዕላማን
ኣገባብ ናይ ቃልስን ከይሓዘ፡ ካብ ትምክሕትን ጽበትን እናተበሰ፡ ንህልውናን ንተሳትፎን ናይ ተቓወምቲ
ውድባት ኣብ ቃልሲ ከግልልን ክሰግርን እናሓለነ፡ ናይ ህዝብታትና ለዋህ ናይ ዓወት ጽምኣትን ባህግን
እናመዝመዘ፡ ግጉይ ናይ ቃልሲ ስልቲ ብምሓዝ ኣብ ምልሕሓጽ ዝርከብ ዘሎ ብምዃኑን እዩ።

እቲ ዝተረፈ ክፋል ድማ፡ ዋላ እኳ ህዝባዊ ቃልስና ብምድጋፍ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብዝዓቕሙ ይቃለስ እንተሃለወ፡
ዝተጨበጠን ኣድማዕን ወዳበ ብምውናን፡ ምስ ካለኦት መቓልስቱ ተቓለስቲ ኣካላት ተመሓዝዩ ክቃለስ ገና ዘይበቕዐ ዘሎ
እዩ። ስለ ዝኾነ ህዝባዊ ቃልስና፡ ካብ ምሁራት ክፍሊ ሕብረተ-ሰብና ክረኽቦ ዝግባእ ብካልእ ዘይትካእ ናይ ቃልሲ
ኣበርክቶ ብዝለዓለ ደረጅኡ ዝበዀረ ስለ ዝኾነ፡ ህዝባዊ ቃልስና ደልዲሉን ተወሃሂዱን መሪሕ ሓይሊ ወኒኑ ክቃለስ
ንከይበቅዕ ኣብ ምግባር፡ ዓቢ ብኩራት ዝፈጥር ዘሎ‘ዩ ክባሃል ዝካኣል።

ተቓወምቲ ኣካላት፡ ደምበ ተቓውሞና ተወሃሂዱን ተደጋጊፉን ንከይቃልስ፡ ብቑዕ መሪሕ ደሞክራስያዊ ሓይሊ
ብምውናን ክጥቀመሉ ዘየኽእሎ ዘሎ ዓቢ ፖለቲካዊ ጸገም፡ ኣብ ተቓወምቲ ውድባትናን ኣካላቱን ብሓፈሻ፡ ኣብ
ክሊ ኣወንታዊ ተርኡ ዝግለጹ፡ ናይ ትምክሕትን ጽበትን ኣረኣእያታት ዝፈጠሮ፡ ዘይምትእምማንን፡ ምንጽጻግን፡
ብድሕረት ምውሳእን ምጥቕቓዕን፡ ንዝተወሃሃደ ሃገራውን ህዝባውን ሓባራዊ ዕማማት ንምዕዋት ዘይምትጋህ፡
ዘይእዋናውን ዘይጭበጥን ፖለቲካዊ ስልጣን ንምርካብ ብምብሃግ ምንጣፍን ወ.ዘ.ተ፡ ዝኣመሰሉ ድኽመታትን
ጸገማትን ስለ ዝሰፈኑ፡ ንተቓወምቲ ሓይልታትና ብሓፈሻ ኮርኲሞም ይሕዝዎም ስለ ዘለዉን እዩ። እዚ ኣብ
ሓፋሽ ተቓለስቲ ህዝብታትናን ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ክፍልታቱን፡ ኣብ ደምበ ተቓውሞና ዝዋስኡ ዘለዉ
ዝተፈላለዩ ተቓወምቲ ኣካላትን፡ ዝጥቀስ ዘሎ ፖለቲካዊ ድኽመታትን ጸገማትን እዚ፡ ከይተኣለየ ተቓወምቲ
ሓይልታትና፡ ኣብ ዘሰማምዖም ናይ ሓባር ዕላማታት ሓቢሮምን ተደጋጊፎምን ክቃለሱን፡ ህዝባዊ ቃልስና መሪሕ
ብቑዕ ደሞክራስያዊ ቀላሲ ሓይሊ ብምውናን ኣድማዕን ናብ ዛዛሚ ዓወት ከብጽሕ ዝኽእል ቃልሲ ከካይድ ሰለ
ዘይክእክል፡ ንምፍተሖም ክንቃለስ ግድን እዩ ዝኸውን።

እዚ ማለት ከኣ ኣብ ሓፋሽ ህዝብታትናን ክፍልታቱን፡ ቀጻሊ ፖለቲካውን ፕሮፖጋንዳውን ስራሓት እናኣካየድና፡ ናይ
ህዝብታትና ፖለቲካዊ ንቕሓትን ልዑል ተሳትፎ ኣብ ቃልስን ንምርግጋጽ ክንረባረብ እዩ ዝህልወና። ተቓወምቲ ወድባት
ድማ፡ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን ዘለና ድኽመታት ኣሚንና፡ ግሉጽ መድረኻት እናኸፈትና ክንመያየጥን፡ ጸገማትናን
ድኽመታትናን ንምፍታሕ እናተቓለስና፡ ህዝባዊ ቃልስና ተወሃሂዱ ዝቃለስ ሃገራዊ ሓይሊ ብምውናን ኣድማዒ ቃልሲ
ከካይድን፡ ብኩራት ናይ ብቑዕ መሪሕ ደሞክራስያዊ ሓይሊ ዝፍታሓሉ ኩነታት ንምፍጣር ብንቕሓትን ሓላፍነትን ክንቃለስ
እዩ ዝህልወና።
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ውጽኢት ብይን ቤት ምኽሪ ውድብ ሕቡራት ጉዳይ
ሰብኣዊ መሰላትን ገበነኛ ስርዓት ህግደፍን

መጀመርያ ኣብ መእተዊ ጽሑፍና ሕጽር ዝበለ ሌላ ብዛዕባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ
ብዛዕባ ቤት ምኽሪ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት፡ ክንጠቅስ ንፈቱ። ብዛዕባ’ዚ ብ“ሕቡራት ሃገራት”
ዝፍለጥ ኣህጉራዊ ትካል ኣመልኪትና ኣብ እንዛረበሉ ወይ እንጽሕፈሉ ኣጋጣሚ፡ መንነት ናይ’ዚ ዓለማዊ
ምትእኽኻብ ወይ ውድብ ከመይ ዝበለ ምዃኑ ብሓፈሻ ምፍላጥ ኣገዳሲ’ዩ። “ሕቡራት ሃገራት፡ ክበሃል እንከሎ
ንኹለን ልኡላውያን ሃገራት ዝጥርንፍ ሓደ ሰፊሕ ዓለምለኻዊ ጥርናፈ ዘለዎ ውድባ ምዃኑ’ዩ። ኣብ’ዚ እዋን
ንኣብነት“ ውድብ ሕቡራት ሃገራት” ብኣስታት ፪00 ልኡላውያን ሃገራት ዝቖመ’ዩ።

እዚ ሰፊሕ ውድብ’ዚ ካብ ዝምስረት ኣስታት 70 ዓመት ዝገብረ ኮይኑ፡ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ከተማ ኒው
ዮርክ ( ሕብራት መንግስታት ኣመሪካ) ይርከብ፡፡ ሓደ ዋና ጸሓፊ ከኣ ኣለዎ።  ናይ’ዚ እዋን ዋና ጸሓፊ ድማ፡
ደቡብ ኮርያዊ ባን-ኪሙን’ዩ። ሕቡራት ሃገራት ናይ ባዕሉ ባይቶ ኣለዎ። “ሓፈሻዊ ባይቶ” ተባሂሉ ከኣ ዝጽዋዕ።
ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ዓለምለኻዊ ውድብ፡ ኣብ ትሕቲ ዋና ጸሓፊ ዝመሓደሩ፡ ብርክት ዝበሉ ንኡሳን ኣካላት
ኣለው። ንኣብነት ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ጸጥታ። እዚ ቤት መኽሪ ብሓሙሽተ ቀወምቲ ሃገራት
(ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፣ ሩስያ ፌደረሽን፣ ህዝባዊት ርፓብሊክ ቻይና፣ ዓባይ ብሪጣኒያ፣ ፈረንሳ)
ዝቖመ’ዩ።  ካልኦት ፩0 ተደረብቲ ግን ከኣ፡ ኣብ ነብስ ወከፍ ክልተ ዓመታት ተለወጥቲ ሃገራት’ውን ኣለዋኦ።
ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ሓጺር እዋን ተደረብቲ ሃገራት ኣብ ምምማይ ኣብ ዝተገበረ መስርሕ ንኣብነት፡ ኢትዮጵያ
ንዝመጽእ ክልተ ዓመት (2017ን 2018ን)  ኣባል ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኮይና፡  ንከተገልግል ተመሪጻ ኣላ።
ካልኦት ንኡሳን ትካላት፡ ከም “ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር” ጉዳይ ተመዛበልትን ስደተኛታትን፤ “ዩኔስኮ” ኣብ ጉዳይ
ትምህርቲ ስነ-ፍልጠትን ባህልን፤“ዩ ኤን ዲ ፒ” ኣብ ጉዳይ ልምዓት ክጥቀሱ ይከኣሉ። ከምኡ’ውን ቤት ምኽሪ
ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት።

ቤት ምኽሪ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት፡ ብዛዕባ ሓደ እዋናዊ ሰብኣዊ ተርእዮ ዝምልከተን ሃገራት ብሓባር
ተጋቢአን ኩነታት ዝርእያሉ፡ ዝመያየጣሉ፡ ውሳነ ዘመሓላልፋሉ፡ ንኡስ ኣካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት’ዩ። ቤት
ጽሕፈቱ ኣብ ከተማ ጀኔቭ (ስዊዘርላንድ) ይርከብ። ልዕል ኢሉ ከም ዝተገልጸ እዞም ንኡሳን ትካላት ውድብ
ሕቡራት ሃገራት፡ ፍሉይ ዕማም ክከታተሉ ክጽብጽቡ፡  ለበዋ ከመሓላልፉ ተባሂሎም’ዮም ዝህልውን ዝነጥፉን።
ቤት ምኽሪ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት መሳለጥያ ብ1946 ዝተመስረተ ኮይኑ፡ ኣብ እዋኑ ናይ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ኮሚሽን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ብዝብል’ዩ ዝጽዋዕ ነይሩ። ኣብ 15 መጋቢት 2006 ድማ
ብዓንቀጽ 60/251 ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ተባሂሉ ክጽዋዕ፡ ሓፈሻዊ ባይቶ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወሲኑ። ኣብ’ዚ እዋን ነዚ ቤት ምኽሪ ብንጥፈታት ዝዋሳኣሉ 47 ኣባላት ሃገራት
ዘለዋኦ ኮይኑ፡ ኣብ ጉዳይ ኣታሓሕዛ ተፈጥሮኣዊ መሰላት፡ ከም ዓለማዊ ዋርዲያ ጌርካ’ዩ ዝውሰድ። ርእይቶኡ፡
ለበዋኡ፡ ዘመሓላልፎ ሓባራዊ ብይን፡ ሓይሊ ሚዛን ኣለዎ፡፡ መንግስታት ናይ’ዘን 200 ልኡላውያን ሃገራት
ከኽብርዎ፡ ክምእዘዝሉ፡ ክሕልውዎን ከኣ እቲ ኣብ መፈለምታ 50 ታት ኣብ ኢጣሊያ ዝተፈረመ ብ
“ብመርሖታት ሮማ” ዝፍለጥ ዝወጸ መግለጺ የገድድ።

ብኣንጻር እምነትን ናይ ዓመጽ ተግባራትን ውልቀ-መላኺ ስርዓት ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኸምኡ
ዘኣምስሉን ደቂ-ሰባት ከም ፍጡራት መጠን፡ ብተፍጥረኦም ብቐጥታ ዝብጽሕዎም መሰላት ኣለውዎም። እዞም
መሰላት ዘይትንከፉ፡ ዘይገሃሱ ኮይኖም፡ ተፈጥሮኣዊ ሰብኣዊ መሰላት ይበሃሉ። ህይወት ንባዕላ ዘይከም እምነት
በዓል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሉ ዓመጽቲ፡ ተፈጥሮኣዊት መሰል ኮይና፡ ዘይትትንከፍ ባህርያዊትን ክብርትን ህያብ
ወናኒኣ’ያ።  ካብ ህይወት ከይተነጻጻሉ ክኽበሩ ዘለዎም ነጻነታት’ውን ኣለው’ዮም። ካብ ውልቀ-ሰብ ጀሚርካ
ሕብረተ-ሰብ ሓንቲ ሃገር ብመላኡ ክጥቀመሎም ዘለዎ ነጻነታት። ብዘይ ፍርሒ ብነጻነት  ምንቅስቓስ፣
ብማሕበር ምውዳብ፣ ምስራሕ፣ ዝመስለካ ርእይቶ ምሃብ፣ ምጽሓፍ፣ ምቅዋም፣ ክትድግፍ፣ ክትመርጽ
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ክትምረጽ ምኽኣል፣ ርትዓዊ ፍርዲ ምርካብ፣ ጥፍኣተኛ ኮይንካ  ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ እትኣቱ፡ ኣባላት
ስድራ ቤትካ መቕርብካ፡ ኣዕሩኽካ ..ወዘተ ናይ ምብጻሕ ኣመትካ ናይ ምግባር መሰል ኣለዎም።

እዚ ሰብኣዊ መሰላት’ዚ ኣብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ብዘይቅዋም፡ ብዘይ ህዝባዊ ውክልና፡ ብዘይ ሓጋጊ ኣካል
(ባይቶ)፡ ኣብ ዝምረሓ ሃገራት፡ ክትግበር ኢልካ ትጽቢት ትገብረሉ ኣይኮነን።ተመክሮ 25 ዓመት መንግስትነት
ስርዓት ህግደፍ ድማ ጭቡጥ ኣብነት’ዩ። ዜጋታት ኤርትራ ዕለታዊ ክእሰሩ፣ ክጭወዩ፣ ደሃዮም ክጠፍኡ፣ህዝቢ
ኣኪብካ ኩርንኲሪት ተኣሲሮም ክሳቐዩ፣ ክርሸኑ ብቐረባ ዝተኸታተሉ ኤርትራውያን ናብ ዝሰፈሐ ማሕበረ-ሰብ
ዓለም ጥርዓኖም ከብጽሑ ግዴታኦም ምዃኑ ተረዲኦም፡ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፡ ኣቓልቦ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኽረክብ ጽዒቶም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ’ዚ ጉዳይ’ዚ ድሕሪ ዘካየዶ ዘተ እቲ
ጉዳይ ብፍሉይ ክምርመር  ወሲኑ። ሓደ ካብ ትካላቱ ዝኾነ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ገበን
ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍጸም ምህላውን ዘይምህላውን ብዕምቆት ክፍተሽ ብዘመሓላለፎ ትእዛዝ መሰረት 2012
ነዚ ጉዳይ’ዚ እተጽንዕ ሓንቲ ፍልይቲ ልእኽቲ መዘዘ።

ስለዚ ቤት ምኽሪ ኣብ ቀውዒ ፪0፩፪ ንወ/ሮ ሺላ ቢ ኪታሩት ክመዝዝ እንከሎ፡ ሓላፍነታ ኣብ’ቲ እዋን ግህሰት
ክትምርምር ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ኣብ ኤርትራ ኣትያ ሓፈሻዊ ዳህሳስ ከተካይድ’ሞ ናይ’ቲ ዳህሳስ ጸብጻብ
ናብ ቤት ምኽሪ ከተቕርብ’ዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን’ቲ ገባቲ ስርዓት፡ ጉዱ ከይቃላዕ ናብ ኤርትራ ከይትኣቱ
ከልኪልዋ። ድሕሪ ወግዓዊ ኣበያ ስርዓት ህግደፍ፡ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ወግዓዊት ልእኽቲ፡ ወ/ሮ ሺላ ቢ
ኪታሩት ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ዝርከቡለን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዑደት ብምፍጻም፡ ግፉዓት
ብምዝርራብ መጽናዕታ ከተካይድን ጸብጻብ ከተቕርብን ደጊሙ ሓላፍነት የሰክማ። ፍልይቲ ልእኽቲ ድማ
ተልእኾኣ ትፍጽም። ድሕሪ’ዚ ድማ፡ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ኤርትራ
ብስርዓት ህግደፍ ከቢድ ሰብኣዊ ገበን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራ ከም ዝተፈጸመን ይፍጸም ምህላውን
ጥርጠራታት ኣሕደረ። ስለዚ ከኣ ነዚ ብዑምቀት ንምርኣይ ሰለስተ ዝኣባላታ ሓንቲ መርማሪት ኮሚሽን
ክትቀውም ወሰነ። ኣቶ ማይክ ስሚዝ (ጠበቓ) ኣቦ-መንበር፡ ኣቶ ቪክቶር ዳንክዋ (ጠበቓ)  ኣባል፡  ወ/ሮ ሺላ ቢ
ኪታሩት (ጠበቓ) ኣባል ኮይኖም ድማ ተመዲቦም። ናብ ኤርትራ ኣትዮም ዝተዋህቦም ዕማም ከሰላስሉ፡
ንስርዓት ህግደፍ መእተዊ ፍቓድ ሓቲቶም። ኣይፈቐደሎምን። ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንካልኣይ ግዜ፡
እታ ጉጅለ፡ ናብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከቡለን ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ማእከላይ ምስራቅን ኤውሮጳን
ብምንቅስቃስ መጽናዕታ ከተካይድ ስልጣን ሃባ።  በዚ ከኣ መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ሰነ 2015 ጸብጻባ  ናብ  ቤት
ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ተቕርብ።

ኣስታት 880 ኤርትራውያን ቃለ-ምስክርነቶም ዝሃብሉ እኩብ ሰነድ ከኣ ተቕርብ። ቤት ምኽሪ ነቲ ብመርማሪ
ኮሚሽን ዝቐርበ መጽናዕቲ ኣእምሮ ዘናውጽ ኢሉ ድሕሪ ምስያሙ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብፍርሒ  ብራዕዲ ብሰጥ
ለበጥ ይግዛእ ምህላው ኣብ ሓባራዊ መደምደምታ ይበጽሕ። ካብ’ዚ ሓሊፉ ቤት ምኽሪ  ኣብ’ታ ሃገር ክሳብ
ኣንጻር ሰብኣውነት ዝበጽሕ ገበን ተፈጺሙ ክኸውን ስለዝኽእል  መርማሪ ኮሚሽን መጽናዕቱ ክቕጽል
የተባብዕ።

መርማሪ ኮሚሽን ሓደ ዓመት ምሉእ ዝወሰደላ መጽናዕቲ ሒዛ፡  ዳግማይ ኣብ 8 ሰነ 2016 ናብ ወከልቲ
ሃገራት ጸብጻባ ንምቕራብ  ኣብ ናይ ጀኔቫ መጋባእያ ትርከብ።  እወ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ገበን
ኣንጻር ሰብኣውነት ፈጺሙ’ዩ።  ስርዓት ገበነኛ’ዩ።  ካብ 1991 ክሳብ’ዚ እዋን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክፍጽም
ጸኒሑ ኣሎ።  ኣስታት 400 ሽሕ ዝኾኑ ዜጋታት እታ ሃገር፡  ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝበሃል መደብ ጓሎም
ወዶም  ኣብ ባርነት ተጸሚዶም ይርከቡ። ደቂ-ኣንስትዮ እሞ ኸኣ ወጽዓአን ድርብ’ዩ ኣብ’ዚ ናይ እዋንና
ባርነት። ንሳተን ኣሳሰይቲ ላዕለዎት መኮነናት ናይ’ዚ ስርዓት’የን። ጾታዊ ዓመጽ ይፈጸመን። ጥርዓን ሰማዕን
ተቐባልን የብሉን። ኩሉ’ቲ ኣብ መጀመርያ ብኤርትራውያን ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ ክስታት
ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፡ ብምሉኡ ሓቂ ኮይኑ ተረኺቡ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጭውያ፣ መግረፍቲ፣
መስወርቲ፣ መርሸንቲ፡ ኣብ ዶብ መቕተልቲ ብፖሊሲ ተኲስካ ቕተል ከም ዝፍጸም። ኣብ መላእ ሃገር ኣስታት
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360 ኣባያተ መዳጎኒ ከምዘሎ፡ ኣብ’ዚ ኣስታት 10 ሽሕ ናይ ፖለቲካ እሱራት ምህላዎም፡ ሃለዋቶም ብርግጽ
ከምዘይፍለጥ። ኣባላት ስድራ ቤቶም መቕርቦም ኣዕሩኽቶም ..ወዘተ ደሃዮም ክገብሩ’ኳ ከምዘይፍቀድ፤

ስለዚ ወከልቲ ኣባላት ሃገራት፡ ኣብ’ቲ ኣብ ከተማ ጀኔቭ ኣብ ዝሓለፈ ባሕቲ ሓምለ 2016 ኣብ ዘሰላሰሎ
መበል 32 ስሩዕ መጋባእያ፡ ኣብ ኤርትራ ብዘየማትእ ብስርዓት ህግደፍ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ከም
ዝተፈጸመ የረጋግጹ። ኩሎም’ቶም ብመርማሪ ኮሚሽን ዝተለልዩ ዝተረቑሑ ገበነኛታት ሰበ-ስልጣን መንግስቲ፡
ሰልፍን መኮነናትን ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝብል ሓበራዊ ብይን የመሓላልፍ።

መደምደምታ፡- ኣብ’ቲ መጋባእያ ዝተረኽበ ልኡኽ ስርዓት ህግደፍ ኩሎም’ቶም ንፍልይቲ ልእኽቲ ኮነ
ንመርማሪ ኮሚሽን ምስክርነቶም ዝሃቡ ኤርትራውያን መንነቶም ዘይፍለጥ ክብል ተጻሪፉ። ንሱ ንውጽኢት
መጽናዕቲ መርማሪ ኮሚሽን “ፖለቲካዊ” ውሳነ’ዩ። ንውሳኔን ብይንን ኣባላት ሃገራት ከኣ “ዘይፍትሓዊ” ክብል
ዘሊፍዎ። ይኹን ‘ምበር ኣብ 23 ሰነ 2016 ካብ ኩሎም ክፍለ ዓለማት ዝተዋጽኡ፡ ብዙሓት ኣሽሓት
ኤርትራውያን  ናብ ጎደናታትን ቀጽሪ መጋባእያን ጀኔቫ ብምውሓዝ ንውጽኢት መጽናዕቲ መርማሪ ኮሚሽን
ኮነ ብይን ኣባላት ሃገራት ዝድግፍን ገበነኛታት ናብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ ዝጽውዕን ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ
ኣካይዶም። ስርዓት ህግደፍ ነዞም ክንድዚኦም ዝኣኽሉ’ውን መንነቶም ዘይፍለጥ ኢልዎም። ሓቅን ፍትሕ  ነዚ
ስርዓት ዕረ’ዩ። እንተኾነ  ዝዓርዓረ ዒረ ደኣ ይኹኖ’ምበር፡ ክውሕጦ ጥራሕ’ዩ ዘለዎ።

ሓቀኛ ደሞክራሲ፡ ሓቀኛ ዳኛ።

ኣድላይነት ደሞክራስን ደሞክራስያዊ ትካላዊ ኣሰራርሓን ኣብ ኣተረጓጉማኡ እንተዘይኮይኑ፡ ኣብ ኩሉ’ዩ
ዝጸሓፈሉ ዝዝረበሉ። ንጉሳውያን፣ መለኽቲ ኮነ ፋሽሽታውያን ስርዓታት ኩሉ ህይወታዊ ምንቅስቓስ ብሓይሊ
ንምቁጽጻር ዘኽእሎም ሕግታት ኣውጺኦም፡ ፍጹም ብዝበልኩኻ ግበር  ጸረ-ደሞክራስያዊ ስርዓት ተኺሎም
እናመሓደሩ ብቋንቋ ደሞክራሲ ክዛረቡ ይስምዑ። ደሞክራስያዊ እምነት ከምዘለዎም፡ ዝኽተልዎ ስርዓት
ደሞክራስያዊ ከም ዝኾነ፡ ንህዝቢ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ከም ዘመሓድርዎ፡ ንኹሉ ዝተቖጻጸርዎ መራኸቢታት
ተጠቒሞም ክሰብኩ ምስማዕ ሓድሽ ኣይኮነን። እዚ ኣድላይነት ደሞክራስን ደሞክራስያዊ ትካላዊ ምሕደራን
ክስግር ዘይከኣል ምሩጽ ኣገባብ ምሕደራ ምዃኑ ዘረጋግጽ’ዩ።

ሓንቲ ሃገር ብደሞክራስያዊ ስርዓት ትመሓደር ምህላዋን ዘይምህላዋን ዘረጋግጽ ከኣ ክለሰ-ሓሳብ ኣብ ተግባር
ክትርጎም እንከሎ’ዩ። ምዕራባውያን መንግስታት ኩሎም ንደሞክራስያዊ መሰላት ህዝቢ ነኽብር ኢና
በሃልቲ’ዮም። ኣብ ኣፍሪቃ፣ ላቲን ኣመሪካ ኤስያ ዝርከቡ ስርዓታት መብዛሕቲኦም ስርዓትና ደሞክራስያዊ’ዩ።
ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ንገብሮ  ምርጫ መግለጺ ደሞክራስያውነትና’ዩ ይብሉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ
ብሃብቲ ነዳዲ ይኹን ካልእ ባህሪያዊ ሃብቲ ሰብ ጸጋ ዝኾኑ ንጉሳውያን ስርዓታት ብተመሳሳሊ፡ ህዝቢ ከይጠሚ
ብስእነት ሃለኽቲ ነገራት ከይሽገር ንድጉሞ ኣለና፡ ህዝቢ ከብዱ ከይጠሚ ምግባርና መግለጺ
ደሞክራስያውነትና’ዩ ኢሎም ክምድሩ ይስምዑ።

ህላወ ደሞክራሲ ግን፡ ኣብ ንቕሓትን ህዝብን ቅዋምን’ዩ ዝስረት። መሰሉ ከመይ ክረጋግጽ ከም ዝኽእል ብግቡእ
ዘይተረደኣ ሓፋሽ፡ ግዳይ መደናገርትን ተመጻደቕትን ኮይኑ’ዩ ዝነብር። ደሞክራስያዊ ባህልን ቅዋም ዘይወነነ
ህዝቢ ድማ፡ ዋላ እንተደለየ ደሞክራስያዊ መሰሉ ዘረጋግጸሉ መድረኽ ዝተዓጽዎ’ዩ ዝኸውን። ስለዚ ደሞክራስን
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ግብራዊ ኣተረጓጉማኡን ከመይ ዝብል፡ ካብ’ቲ ኣብ 23 ሰነ 2016 ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣባልነትና ንስሓብ
ኣይፋል ንቐጽል፡ ኣብ ዓባይ ብሪጣኒያ ዝተኻየደ ህዝበ ውሳኔ ወይ ረፈረንዱም ተመክሮ ምውሳድ ኣዝዩ
ጠቓሚ’ዩ። ሎሚ ንቑጠባዊ ረብሓታት ክበሃል በበይነን ዝጸንሓ ሃገራት ብደረጃ ንኡስ ዞባ፣ ዞባን ክፍለ-
ዓለማትን ተቐራሪበን ንምስራሕ፡ ኣብ መወዳእታ ከኣ ኣብ ሓደ ንምምጻእ ጻዕርታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ወቕቲ፡
ብደሞክራስያዊ ምሕደራ ናይ ዓለምና ኣብነት ዝኾነት ሃገር ዓባይ ብሪጣኒያ፡ 43 ዓመት ብኣባልነት ተሓቒፋትሉ
ካብ ዝጸንሐት፡ ብሕብረቱን ጥምረቱን ከም ተምሳሌት ካብ ዝውሰድ ሕብረት ኤውሮጳ ንውጻእ ኣይንውጻእ፡ ካብ
ዝኾነ ረጽሚ ሓራ ዝኾነ ውድድር ተኻይዱ፡ ንፈለ ስዒሩ፡ ኣይንፈለ ተሳዒሩ። ብድምጺ ዝሰዓረ ብዓወት
ተበሲሩ፡ ብድምጺ ዝተሰዓረ ስዕረቱ ብጸጋ ተቐቢሉ። ዝተሳዕረ ስዕረቱ ብጸጋ ምቕባሉ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ህዝቢ
ርእይቶይ ካብ ዘይደገፈ ኣብ ስልጣን ዝቕጽለሉ ምኽንያት የለን ብምባል  ካብ ስልጣኑ ወሪዱ፡ ሰላማዊ ስግግር
ስልጣን ብሰላማዊ ኣገባብ ክፍጸም ተዓዚብና። እዚ ንኡድ ቅቡል ሃብታም ተመክሮ’ዩ።

ኩሉ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ  ዝካየድ ህዝበ ውሳነ ወይ ረፈረንደም ኣብ ምሉእ ኣፍልጦን ንቕሓትን ዜጋታትን
ህዝብታትን ዝተመረኮሰ፡ ንረብሓታቶም ድማ ዘረጋግጽ’ዩ ማለት ግን ኣይኮነን። ሓደ ሓደ ግዜ ህዝቢ ይጋገ’ዩ።
ንደሞክራስያዊ መሰሉ ብጌጋ ክጥቀመሉ ይረአ’ዩ። ዓባይ ብሪጣኒያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣባልነታ ዝሰሓበትሉ
52% ብ48% ዕድል ንኣብነት፡ በቶም ኣብ ሕብረት ክንቅጽል ኣለና ዝብል ርእይቶ ዝነበሮም ዜጋታት እታ
ሃገር፡ ክቐርብ ዝጸንሐን ገና’ውን ዝቐርብ ዘሎን መረዳእታ ብቐሊል ተጎስዩ ዝሓለፍ ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ሓቀኛ
ደሞክራሲ ሓቀኛ ደኛ ስለዝኾነ፡ ብዙሕ ድምጺ ዝረኸበ ተዓዊቱ፡ ውሑድ ድምጺ ዝረኸበ ከኣ ተሳዒሩ ኣሎ።
ደሞክራሲ ክኒዮ ክለሰ-ሓሳባዊ መግለጺ ብተግባር ክሰረሓሉ ከም ዘለዎ፡ ኣብዘሓ ድምጺ ምርካብ ማለት ካብ
ምሉእ ንቕሓትን ኣፍልጦን ህዝቢ ዝነቐለ’ዩ ማለት ከምዘይኮነ፡ ይፈቶ ይጸላእ፡ ንህዝቢ ዝጠቅም ይኹን ዝጎድእ፡
ግን ህዝቢ ንደሞክራስያዊ መሰሉ ተጠቒሙ ዝህቦ ድምጺ ኣሳሪ ምዃኑ ምርዳእ’ዩ።

ሮበል በርሀ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ

ዳግመ ርእይቶ ዘድልዮ ስጉምቲ

ኣብ ሓደ ካባቢ ዝነብሩ ህዝብታት፡ ትውልዳዊ፣ ታሪኻዊ፣ ባህላዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ዝምድናታቶም ከይሃሰሰ፡
ከይተበትከ ጎረባብቲ ኮይኖም ክቕጽሉ ዝኾነ ፍቓድ ዘይድልዮ ባህሪያዊ ትዕድል’ቲ’ዩ። እዚ ሓቂ’ዚ ኣብ’ተን
ሃገራት ዘለው መንግስታት ይድለይዎ ኣይድለይዎ ቀጻሊ ምዃኑ ኣየካራኽርን። መንግስታት ዝምድናኦም
እንከመውቕ፡  ናይ ሚድያን ስነ-ጥበብን ምቖት ብምሃብ ዝያዳ ከረሳስንዎ ይኽእሉ። ዝምድናኦም እንክዝሕል
ከኣ፡ ናይ ሚድያን ስነ-ጠበባዊ  ፍርያትን ሽፋን ብምንፋግ ከዘሓሕልዎ ክፍትኑ ይኽእሉ። መንግስታት ርክቦም
ኣብ ዘቋርጽሉን ናብ ዝኸረረ ዝመስል ጽልኢ ኣብ ዝምዕብለሉን ድማ፡ ዶባቶም ብሰራዊት፣ ብፈንጂ፣
ክሳብ’ውን ብኮንኩሪት ብምዕጻው፡ ኩሉ ሚዲያዊ ፈነወን ስነ-ጠባባዊ ፍርያትን ኣብ ክንዲ ንምቅራርብ
ንመፈላለይን  ህዝብታት ከውዕልዎ ይኽእሉ’ዮም። እዚ ዘይግበር ኣይኮነን ይግበር’ዩ። ሓጹር እስራኤል  ምስ
ፍልስጤም ኣብ ዘዳውብ መሬት። ናይ ዝቐሓነ ጽልኢ ተራ ፕሮፖጋንዳ  ጎስጓስ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ
ኢትዮጵያ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል። እዚ ፖለቲካ ንባህሪያዊ ዝምድና ህዝብታት ንምህዳድ ክፍትን
እንከሎ’ዩ። ካብ ግዝያዊ ምህዳድ ሓሊፉ ግን ንስሩት ዝምድና ናይ ጎረባብቲ ህዝብታት፡ ናብ ዘይነበረ ክቕይር
ተኽእሎ የብሉን።

ናይ ሎሚ መልእኽተይ ‘ምበኣር፡ ንስሩት ዝምድና ህዝብታት ኤርትራን ሱዳንን ዝምልከት’ዩ። ልዕል ኢለ
ንኹሎም ተዳወብቲ ሃገራትን ህዝብታት ዘተኣሳስር ዝምድናታት ጠቒሰ። እዚ ብቐጥታ ንዝምድና እዞም ክልተ
ህዝብታት ዝገልጽ’ዩ። ህዝብታት ኤርትራ ሱዳንን ብኣማኢት ኪ.ሜተር ዝግማት ሓባራዊ ዶባት ኣለዎም።
ሃይማኖታዊ ምትእስሳር ኣለዎም። ትውልዳዊ ምትእስሳር ኣለዎም። ታሪኻዊ ምትእስሳር ኣለዎም። ባህላዊ
ምትእስሳር ኣለዎም ወዘተ። እዚ ጭቡጥ ሓቂታት’ዚ፡ ክንዮ ምፍታውን ምጽላእን መንግስታት ዝኸይድ ጽኑዕ
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ዕርዲ፡ ናይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝምድና’ዩ። እዚ ብዝኾነ ግዝያዊ ዕርክነት ድዩ ባእሲ ብኣሉታ ክጽሎ
ኣይግባእን። “መንግስታት ሓለፍቲ ህዝብታት ቀጸልቲ” ምዃኖም ብምርዳእ  ሓላፍነታዊ ኣተሓሓዛ ምግባር
ኣገዳሲ’ዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ዜጋታት ሓንቲ ሃገር፡ ዘቤታዊ ጸገም እንከጋጥሞም ህይወቶም ንምድሓን
መጀመርያ ናብ ጎረቤት ሃገር’ዮም ዝጽግዑ። እዚ ኣብ ዜጋታት ሓንቲ ሃገር ጥራሕ ዘጋጥም ክስተት ኣይኮነን።
ኣብ ምሉእ ዓለም ዘጋጥም ተርእዮ’ዩ። ናብ ውሽጥናን ባህልናን እንተተመሊስና’ኳ በጊዕ ወይ ጤል ዘጥፈአ ጓሳ
ወለዱ ከይሃርምዎ ነገር ክሳብ ዝዝሕል ኣብ ጎረቤት’ዩ ዕቑባ ዝሓትት። ዘዕቆበት ስድራ ድማ ቆልዓ ከይህረም
ትከላኸለሉ፡ ምበር ኣሕሊፋ ኣይትህቦን።

ዜጋታት ኤርትራ በዲሎም ዘይኮነ ተበዲሎም’ዮም ዝስደዱ ዘለው። ናብ ኢትዮጵያ፡ ጅቡቲ፡ የመን ዝስደዱ
ኤርትራውያን ተገዲዶም ናብ ስርዓት ህግደፍ ክርከቡ ኣይተራእየን። ህልዊ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ናብ
ሃገሩ ዝኣትው ኤርትራውያን ዝጸንሖን ዘለዎን ኣተሓሕዛ ግን ካብ ናይ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ፍልይ
ዝበለ’ዩ። ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ዝጸንሖ ኣተሓሕዛ ስሩት ሕውነታዊ ዝምድና ናይ ክልቲኣቶም ህዝብታት
መሰረት ዝገበረ ዘይኮነስ፡ ምስ መንግስቲ ህግደፍ ብዘለዎ ዝምድና ዋዕን ዛሕልን እናተዓቐነ ዝስፈር
ኣተሓሓዛ’ዩ። መንግስቲ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ቀረባ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ’ዩ።
ስለዚ ከኣ ዜጋታት ኤርትራ ካብ ሃገሮም ዘስድዶም ዘሎ ምኽንያት ፖለቲካዊ ጭቆና ምዃኑ፡ መስካሪ ደኣምበር፡
ምስክር ዝሓትት ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራ ብቐጻሊ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ግን ብኣንጻር እቲ
ሓቅን ሕውነታዊ ዝምድናን’ዩ።

ንስርዓት ህግደፍ ንምሕጓስ ንዜጋታት ኤርትራ ኣሲርካ ምብስባስ፡  ኣሕሊፍካ ምሃብ  ናይ ሓደ ግዜ ኣጋጣሚ
ዘይኮነስ ልሙድ እናኾነ ክመጽእ ጸኒሑ። ብፍላይ ካብ ወርሒ መጋቢት ናይ 2016 ንነጀው  ኣብ ምድሪ ሱዳን
ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ዘባህርር’ዩ። ታሪኻዊ ስንብራት ዝገድፍ’ዩ። መንግስቲ ሱዳን
ከም ሰባትን ከም ኣሕዋትን ተቐቢሉ ኣብ ክንዲ ምትእንጋድ፡ ናብ’ቲ ገዲፈሞ ዝመጹ ኣራዊታዊ መንግስቲ ሒዙ
ከረክቦም ዓገብ ዘድልዮ ኮይኑ ይስመዓኒ። ዓገብ ብሰብኣውነት። ዓገብ ብሕውነታዊ ጉርብትና። ዓገብ ብታሪኽ።
ዓገብ ብኣድማሳዊ ሕጊ ንመሰል ስደተኛታት ከበሃሎ ይግባእ። ህዝብን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣሕዋት
ሱዳናውያን ድማ ነቲ ኣብ ሃገሮም፡ ብመንግስቶም፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣሕዋቶም ኣሓቶምን ዝፍጸም ዘሎ
ግፍዒ ንምግታእ ናቶም ተጽዕኖ ከዕርፍሉን ይግባእ እብል። ምኽንያቱ እዞም ግዳይ ዝኾኑ ዘለው ዜጋታት
ኤርትራ፡ ኣብ ኤርትራ ገበን ተፈጺምዎም ደኣምበር ገበን ፈጺሞም ኣይሃደሙን። ኣብ ሱዳን ስደተኛታት
ብምዃኖም ደኣምበር፡ ንሕጊ፡ ባህሊ፡ ሃይማኖት ሱዳን ኣይተዳፍኡን። ብባእሲ ብስርቅን ሓሶትን ኣይተኸሱን።
ስደተኛ ስለ ዝኾኑን ህግደፍ ኣሲሩ ከሳቕዮም ክሳብ’ውን ክርሽኖም ሃቡኒ ኢሉ ስለዝሓተተ ንዕኡ ንምሕጓስ
ኣሕሊፍካ ክወሃቡ ብዝኾነ ምኽንያት ቅቡል ኣይኮነን። ስለዚ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ኣተሓሓዛ ኤርትራውያን
ስደተኛታት  ክኽተሎ ዝጸንሐ ተግባር ዳግመ ርእይቶ ክገብርሉ እምሕጸን።

ዛህራ መሓመድ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ ሱዳን

ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ህዝብታት ኤርትራን ንምድንጋርን
ዝተኣልመ ውዲት፡ ብስዕረት ሃንደስቱ ህግደፋውያን ተዛዚሙ።

ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ፡ ብእንኮ ሰባዊ ስርዓት ህግደፍ ክፍጸም ዝጸንሐን ዘሎን ጥሕሰት መሰረታዊ
ሰብኣዊ መሰል  ክትምርምር  ዝተመዘት መርማሪ ኮሚሽን፡ ኣብ ዝሓለፈ 21 ሰነ 2016 ስርዓት ህግደፍ ኣብ
ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ካብ 1991 ጀሚሩ ኩሉ ዓይነት ብደላት ማለት፡  ብዘይ ፍርዲ ምእሳር፣ ምስዋር ወይ
ምጭዋይ፣ ምቕጥቃጥ፣ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ፣ ጃምላዊ
ቅትለትን ካልኦትን  ክፍጽም ከምዚ ዝጸንሐን ዘሎን ኣረጋጊጻ። ገበነኛታት  ናብ ሕጊ ክቐርቡን ጉቡእ ሕጋዊ
ፍርዲ ክረኽቡን ዝጠልብ  ጸብጻባን ለባዋኣን ንዝመዘዛ ኣካል ኣረኪባ።
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ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ፡ እዚ ሓቅታት’ዚ ኣብ እዝኒ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ንኸይበጽሕ እንተበጺሑ ከኣ
ንምድንጋሩ፡ ዓመት መመላእታ ብዙሕ ፕሮፖጋንዳዊ መናፍሓትን ግዝያዊ ዲፕሎማስያዊ ወፍሪታትን
ኣካይዱ’ዩ። ገለ ካብኡ ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተሓንጸጸ ናይ ልምዓት መደባት፡ ከይጀመሮ ዘዚመዮ፣
ህዝብታት ኤርትራ ብሕጸረት ሕክምናን መድሓኒት እናተሳቐዩ እናሞቱን ኣብ መዳይ ጥዕና ጽቡቕ ንስጉም
ኣለና፣ ኣብ ትምህርቲ ዓቢ ዝላ ንቕድሚት ኣርኢና፣  ኢትዮጵያ ክትወረና ትደሊ ኣላ ዝብል ምስ ዝቐረበሉ
ሕቶ ዘይራኸብ፡ ጉዳያት ንቕድሚት እናምጸአ ከደናግር ጽዒሩ። ጎኒ ጎኒ’ዚ ድማ፡ ነቶም ናይ ምባር ውሕስነት
ኣብ ዘይህባ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምፍርራሕ፡  ነቲ ብመርማሪ ኮሚሽን ኣብ ጉዳይ
ሰብኣዊ መሰላት ዝወጽአ ጸብጻብ ዝቃወም ፈርማታት ክእክብ ሓግዩ።

እዚ ኩሉ ጽዒሩ ግን ሓቂ ክሽፍን ኣይከኣለን። እቲ ክሰምዖ ዘይደሊ ጸብጻብ፡ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ማዕከናት
ዜና ዓለም ብመርማሪ ኮሚሽን ምስተቓለሐ ሰንቢዱ። ኣይደንጎየን ከኣ መትሓዚ ዘይብሉ መግለጺ ኣውጺኡ።
ገለ ካብኡ ቃል ብቓሉ  ከም’ዚ ይብል፡- እዚ ጸብጻብ’ዚ ፖለቲካዊ ድፍኢት ዘለዎ፡ ብስም ምኽባር ሰብኣዊ
መሰል ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምጽላም ዝተኣልመ ውዲት’ዩ ዝብል። በዚ ግን ኣየብቀዐን። ኣመሪካን
ሰዓብታን ንኤርትራ ከም’ቲ ኣብ ሓምሳታት ዝበደላኣ ሎሚ’ውን ይደግማኦ ኣለዋ። እዞም ብሰብኣዊ መሰል
ዝኸሱና ዘለው እቶም ናይ ትማሊ ጸላእትና’ዮም። ዕላማኦም ድማ፡ ንኤርትራ ናብ ናይ ቀደም ንምምላስ ‘ምበር
ሓለይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮኑን እናበለ ዝመሽመሸ ፕሮፖጋንዳ’ዩ ኣብ ምንዛሕ ቀጺሉ። ግን እዚ’ውን
ኣይሰርሐን። ፖለቲካዊ  ባህሪኡ ህዝቢ ኣእሚንካ  ዘይኮነ፡ ህዝቢ ኣደናጊርካ ኣፈራሪሕካ ኣብ ስልጣን ምቕጻል
ዝብል ስለ ዝኾነ፡  እቲ ዝበሎ ኩሉ ተመሊሱ ንዕኡ ዝሃርም’ዩ። ካብ’ቲ ዝገርም ብዛዕባ መሰል ኤርትራውያን
እንተተሓተተ፡ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይዛረብ። ብዛዕባ ከመይነት ውሽጣዊ ምሕደራኡ እናተሓተተ ብዛዕባ
ምምሕዳር ኣመሪካ  ይዛረብ። ጭንቀት ዝወለዶ ገልበጥበጥ’ዩ።

ብቐዳምነት ክኽበር ዘለዎ ልኡላውነት ህዝቢ’ዩ። ህዝቢ ዘይብሉ መሬት ሃገር ክበሃል ኣይከኣልን። መግለጺ
ኤርትራዊ ሃገርነት ከኣ ብሄራትን ብሄረ-ሰባት ህዝብታት ኤርትራ’ዮም።  ህዝብታት  ኤርትራ  ይበርስ’ዮም
ዘለው። ህግደፍ ግን፡ ኣብ ክንዲ ፖሊሲኡ ዘስተኻኽል፡ ውጽኢት ውዲት ኣመሪካን ሰዓብታን’ዩ እናበለ
የሽካዕልል። ክንዲ ህዝብና ግኡዝ መሬትና ዝብል የገድሶ።  ይኹን ‘ምበር ህዝቢ ስለ ዝመረሮ እቲ ዝብሎ
ሰማዒ ኣለዎ ክትብል ዝከኣል ኣይኮነን።  ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ውጹዕን ደላዪ ፍትሕን ኤርትራዊ፡ ነታ
ንወጽዓኡን በደሉን ኣፍልጦ ዝሃበት መርማሪ ኮሚሽን ዘውጸኣቶ ጸብጻብ ብኩለንተንኡ ደጊፉ። ገባሪ ጉድ
ስርዓት ህግደፍ ድማ፡ ንበረልና ንበር ኢሎም ዝምህለሉ በሃማቱ ስለ ዝወሓድዎ፡ ኣብ ልኡላውነት ኤርትራ
ዘይኣመኑ ተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ኣኻኺቡ ፍትሒ ይፍረስ ምልኪ ይንገስ ዝትሕዝቶኡ ናይ ተቓውሞ
ሰልፊ ኣካይዱ። ግን ኣይድመዐን ኣይስመዐን።  እቲ ድምጽና ድምጺ ውጹዕ ህዝብና’ዩ፡ ምልኪ ይፍረስ ፍትሒ
ይንገስ፡ ደገፍና ንመርማሪ ኮሚሽን ንገልጽ ወዘተ ዝብል ዝነበረ ግን፡ ገሊኡ እቲ ሽግር ኣብ ዝባኑ ዝተፈጸሞ
ወይ ብቐረባ ናይ ዓይኒ ምስክር ዝኾነ ውጹዑን ደላዪ ፍትሕን’ዩ።  ብፍላይ’ቲ ብ23 ሰነ 2016 ኣብ ጀኔቭ
ዝወዓለ ልዕሊ ብብዙሕ ኣሽሓት ዝቑጸር ሰልፈኛ፡ ብምድራዊ ሲኦል ዝግለጽ፡ መስመር ሱዳን ሊብያ፡ ሊብያ
ማእከላይ ባሕሪ ዝሓለፈን ብዙሕ ሕማቕ ነገር ብዓይኑ ዝረኣየን ብምንባሩ ሓቀኛ ድምጹ ሓቀኛ ሰማዒ ረኺቡ።
ብሓጺሩ ጉዳዩ ዓለማዊ ኣቓልቦ ክረክብ ገይሩ።  ንታሪኽ፡  ህግደፍ ኣብ ጀኔብ  ብገፊሕ ተሳዒሩ።

ኣሕመድ ኢብራሂም ካብ ሽወደን



ወግዓዊ ልሳን ደ.ግ.ሓ.ኤ
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