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ሥ

E-mail:- hidemocrasi@yahoo.com

 ርእሰ-ዓንቀጽ፡
 ዓለም-ለኻዊ ሰብኣዊ  መሰላትን  ስርዓት

ህግደፍን.

 ሃይማኖትን ካልእን ሽፋን ብምግባር ኣብ ልዕሊ
ንጹሃንዜጋታት ዝፈጸም

 ናይ ኣንበብቲ ዓምዲ፡

 “ወፍሪ ዋርሳይ ይካኣሎ ኣማን ብኣማን፡
ወፍሪ ባርነትን ዕንወት ሕብረተ-ሰብናን”

 ሕጂ’ውን ክንማሃረሉ ዝግባእ ተሞክሮ፡
 ክልተ ርእይቶታት ኣለዋኒ መልሲ

ዝደልየለን፡
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ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰልን፡
ስርዓት ህግደፍን፡

ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰል በብዓመቱ 14 ታሕሳስ እትብዕል ኮይና፡ሎሚ ዘመን 2019 እውን  ከም
ዝተባዕለት ዝፍለጥ’ዩ፡፡ኣብዚ ዝኽሪ ናይዚ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰል ናይ ምኽባር፡ ዕለት’ዚ በዛዕባ ናይ ጋዜጣኛታት
ሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቅ ትካል ብዓለም ደረጃ ጋዜጣኛታት ኣሲረን ዘሳቅያ ዘለዋ ዝበለን ሃገራት ብዝርዝር ካብ
ዝገለጸን ሓንቲ ኤርትራ ኮይና፡ ብዓለም ደረጃ ረባዓይቲ፡ ብኣፈሪቃ ደረጃ ካላኣይቲ፡ ኣብ ትሕቲ ሳህራ ዘለዋ
ሃገራት ከኣ ቀዳመይቲ ኮይና፡ ዓሰርተ ሸዱሽተ ጋዜጣኛታት ኣሲራ ተሳቅዮም ከም ዘላ ገሊጹ፡፡

እዚ ብዛዕባ ገዜጣኛታት ሰብኣዊ መሰል ዝግደስ ትካል ቀንዲ ቤት-ጽሕፈቱ ኣብ ኒዮርክ ሕቡራት መንግስታት
ኣሜሪካ ዝኾነ፡ ብዓለም ደረጃ ካብ ክልተሚእትን ሓሙሳን ጋዜጣኛታት ዕስራ ካብኣቶም ደቂ ኣነስትዮ ዝርከበኦም፡
ካብ ናይ ዓለም ሃገራት መጽናዕቲ ገይሩ ዝበጽሖ መደምደምታ እዩ፡፡ እዚ ብዛዕባ ጋዜጣኛታት ዝግደስ ትካል እዚ
ብዛዕባ ኤርትራውያን ጋዜጣኛታት ንዓሰርተ ሸሞንተ ዓመት ብስርዓተ ህግደፍ ተኣሲሮም ዝሳቀዩ ዘለዉ፡ ተገዲሱ
ምጥባቁን ዝሙጎስ እዩ፡፡

እቲ ካልእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣሎ፡ ሰብኣዊ መሰሉ ይኽበረሉ ኣሎዶ የለን
ዝብል ሕቶ ኣልዒልና፡ በዚ ኣጋጣሚ ታሪኻዊት ዓለምለኻዊት መዓልቲ ሰብኣዊ መሰል፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና
ከወርድ ዝጸንሐን ዘሎን ሰብኣዊ ግህሰት፡ ክንዝክሮን ገበናቱ ብምቅላዕ ሕብረተ-ሰብዓለም ክፈልጦን ክጣበቐሉን፡
ክንገብር ግቡእና እዩ፡፡ መጀመርያ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህግደፍ ብዝምልከት
ቅድሚ ምርኣይና፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ዝባሃሉ፡ እንታይ ዘጣቃለሉ እዮም ምርኣይ ኣገዳሲ
ይመስለና፡፡ ብኡ መንጽር ካኣ እዞም ሰብኣዊ መሰላት እዚኣቶም ኣብ ኤርትራ ይኸብሩ ኣለዉዶ የለዉን ንርአ፡፡

መጀመርያ ሰብኣዊ መሰላት ተባሂሎም፡ ካብ ዝግለጹ፡ ንኹሎም ኣብ’ዛ ዓንቀጽ እዚኣ ንምዝርዛሮም ዘይካኣል እኳ
እንተኾነ፡ ገለ ካብ ቀንዲ ቀንዲ፡ ኣገደስቲ ትሕዝቶታቱ  ከም ኣብነት ጠቓቕስና ክንሓልፍ ግን ዝካኣል ይመስለ፡፡
ሰብኣዊ መሰላት ዝባሃሉ፡ ብዝኾነ ይኹን ዘይድፈሩን ዘይጋሃሱን፡ ወዲ ሰብ ፉጡር ብምኻኑ ጥራሕ ዝረኽቦም
ተፎጥራዊ መሰላት እዮም፡፡ ሰብኣዊ መሰላት ዝባሃሉ፡ ብደረጀ ዓለም ተመሳሳሊ ትርጉመን ኣፍልጦን ተቐባልነትን
ዘለዎም  እዮም፡፡

ብመሰረት ዓለም-ለኻዊ ሕጊ ብ፩፱፬፰ ዓ.ም ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝወጸ፡ ሰብኣዊ መሰላት ተባሂሎም ካብ
ዝቐረቡ ኣገደስቲ ትሕዝቶታቱ፡ እዞም ዝስዕቡ ይርከብዎም፡፡ ዝኾነ ሰብ ብሂወት ናይ ምንባርን ናይ ነብሱ
ድሕንነትን ናጽነትን፡ ናይ ምርግጋጽ መሰሉ ህልዊ ይኸውን፡፡ን ዝኾነ ሰብ /ዜጋ / ብዘይ ዝኾነ ብቁዕ ምኽንያት
ዘይምእሳርን ዘይምቅጻዕን፡ ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ከይታሓዝን፡ገዝኡ ከይፍተሸን፡ ንብረቱ ከይውረስን ኣብ
ኣብያተ-ቤተማእሰርቲ ዘይሰብኣዊ ምርመራታት ከይግበረሉን፡ ብኻልእ ኣዛራርባ፡ካብ ሕጊ ወጻኢ ከይትሓዝ፡ ክሲ
ከይቀርቦ ወይ ድማ፡ ከይተፈርደ ክእሰር ከምዘይብሉ እዩ ዝገለጽ፡፡

ዝኾነ ሰብ ብባርነት (ብጊላነት) ወይ ድማ ጉቡእ ከማልእ ተባሂሉ ተገዲዱ ክሰርሕ ኣይግበርን፡፡ ገበን ፈጺሙ
ተባሂሉ ዝትሓዝ ሰብ ኣብ ውሽጢ 48 ሳዓታት ናብ ቤት-ፍርዲ ቀሪቡ፡ዝተጠርጠረሉ ገበን ብንጹር ክግለጸሉ
መሰል ኣለዎ፡፡ ኩሎም ሰባት ኣብ ቕድሚ ሕጊ ማዕረ እዮም፡፡ ኣብ ሞንጎኦም ዝኾነ ዓይነት ኣፈላላይ
ከይተገብረሎም፡ ብዓይኒ ሕጊ ማዕረ ምክልኻል /ምጥባቕ/ ይግበረሎም፡፡ ዓለም-ለኻዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ
ሰብ ከም ፉጡር ናይ ምሕሳብ፡ ናይ ሃይማኖት፡ ናይ ኣራኣእያን ሕልናን ነጻነት ኣለዎ ወዘተ ይብል፡፡
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ደሞክራስያዊ መሰላት ከኣ ዜጋታት ሓንቲ ሃገር፡ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ህይወቶም ኣብ
ማዕርነት ዝተመስረተ፡ ነጻ ምንቕስቃስ ንክህልዎም ዝገብር፡ ብመንግስቲ ዝሕንጸጹ መሰላት እዮም፡፡ ብካልእ
ኣዛራርባ ደሞክራስያዊ መሰላት ንዜጋታት ሓንቲ ሃገር ዝዋሃቡ፡ ሕገ-መንገስታዊ መሰላት እዮም፡፡ እዞም መሰላት
እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ፖለቲካዊ መሰላት ተባሂሎም እውን ይጽውዑ እዮም፡፡

መንግስቲ ነዞም ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት እዚኣቶም ኣብ ተግባር ዘውዕሉ ትካላት ይገብር፡፡ንኣብነት
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዘኽብር ትካል ይገብር፡፡ ብሰንኪ ብልሹው ምሕደራ ዝፍጸሙ በደላት ንምክልኻልን
ንምእራምን፡ ዜጋትት ዘስምዕዎ ጥርዓናት ዝምርምርን ዝጣበቀሎምን፡ ሰብኣዊ ትካል ኣምቡድስሜን የቕውም፡፡
ከምኡውን ፖሊስ፡ ዓቃበ-ሕጊ፡ ኣብያተ-ፍርዲ ወዘተ...ክቆሙን ብጉቡእ ብዘይኣድልዎ፡ ሕገ-መንግስቲ ማእከሎም
ገይሮም ክሰርሑ ምግባርን የጠቓልል፡፡

ደሞክራስያዊ መሰላት ዝኸብረሎም ግን እዚኦም ጥራሕ ኣይኮኑን፡ዝኾነ ሰብ /ዜጋ/ ብመሰረት ሕገ-መንግስቲ
ብመራኸቢ ብዙሓን ይኹን ብካልእ፡ ብዘይ ኢድ ኣእታውነት ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ዝኾነ ኣካል ሓሳቡ ብነጻ
ናይ ምግላጽ መሰል ኣለዎ፡፡ እዚ መሰል እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወጻኢ ደረት ከይተገብረሉ፡ብቃል
ይኹን ብጽሑፍ፡ ብሕትመት፡ብመልክዕ ስነጥበብ፡ ብዝመረጾም ሜላ ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ክእክብን ክዝርግሕን፡
/ክፍኑ/  መሰሉ ሕሉው እዩ፡፡

ናይ ምእካብ፡ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር፡ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል፡ ዝኾነ ሰብ ብዝመሰሎ ኣረኣእያ ይኹን
ብዝመረጾ መልክዕ ውደባ ናይ ምውዳብን ናይ ምንቅስቃስን፡ ኣብ ምርጫታት ምስታፍን፡ ናይ ፕሬስ ናጽነትን
ናይ ፈነወ ትካላት ምውናንን፡ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ማዕርነት ምሕላውን፡ ናይ ብሄራትን-ብሄረ-ሰባትን መሰል ርእሰ-
ውሳኔ ምኽባርን፡ ኮታስ ኣብ ዓለም-ለኻዊ ቻርተራት ዝሰፈሩ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ብዘይ ምሽርራፍ
ምኽባር ዘጠቓለለ እዩ፡፡ እዞም ብመንግስቲ ዝተጣየሹ ትካላት እዚኣቶም፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት
ከኽብሩ ዝቆሙ ኮይኖም፡ ካብ ናይ መንግስቲ ተጽዕኖን ኢድ ኣእታውነትን ነጻ ዝኾኑ፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን
መሰላት ዜጋታትትን ህዝብታት ሃይማኖት፡ ጾታ፡ ብሄር፡ ዓሌት፡ ኣውራጃ፡ ወገን፡ ሕብሪቆርበት ከይፈለኻ፡ ክኸበሩ
ዝጣበቑ፡ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰልን፡ ዝተፈላለዩ ናይ ሲቪክ ሞያ ማሕበራትን ወዘተ ይቖሙን መሰላት ሓፋሽ
ህዝቢ ክሕሎ፡ ሕገ-መንግስቲ ማእከሎም ገይሮም ይጣበቑን፡፡

ኣብ ኤርትራ እዞም መሰላት እዚኣቶም፡ይኽብሩ ኣለዉዶ የለዉን ዝብል ሕቶ ክላዓልን ከምቲ ኣብ መእተዊ
ዝጠቀስናዮም መልሲ ክንረኽበሉ ግድነት’ዩ፡፡ ኣብ ኤርትራ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ዜጋታትን
ህዝብታትን፡ ክኸብሩ ዝገብር ሕገ-መንገስቲ የለን፡፡ ኩሉ ብገባራይን ሓዳጋይነትን፡ ሓደ ውልቀ-ሰብ ኢሳያስ
ኣፈወርቂ ጽቡቅ ፍቃድ ክኣስርን ክቐትልን ክምሕርን ኣብ ትሕቲ ምሕረቱ ዝወደቀት ሃገርያ፡፡ ነዚ ዝቆጻጸር ንሱ
እውን እንተኾነ፡ ሃገራዊ ባይቶ/ሓጋጊ ኣካል/ ዝባሃል ብተግባር የለን፡፡

አቲ ፈጻሚ ከምኡ’ውን ፈራዲ ኣካል ዝባሃል እውን እንተኾነ፡ ናይ ሓደ ቕርሺ ክልተ ገጽ ኮይኑ፡ ዝተባህሎ ርእሱ
ኣደኒኑ ኣሜን ኢሉ ዝቕበልን፡ ዝፍጽምን ዳኣምበር፡ ዝሓትት፡ዝነቅፍ፡ ትጋገ ኣሎኻ ዝብል፡ ህዝብን ሃገርን ይበርስ
ኣሎ ዝብል የሎን፡፡ ንህዝቢ ዘይኮነስ ንኸብዱ ዝነብር እዩ፡፡ ከም ሰብ ምድስካል፡ ምስጋግ፡ ምጭዋይ፡ ምስዋር፡ ኣብ
ቤት ማእሰርቲ እታ ተሪፋቶ ዘላ ዕድሚኡ ምብላይን፡ ምሕቃቅን ዕጫ ከይትበጽሖ ሸለብ-ገለብ እናበለ ዝነብር፡
ከም ዝኾነ ኣቅሓ እትቀምጦን እተልዕሎን፡ ደምጺ ሓፋሽ ህዝቢ ከይሰምዕ ብፍርሒ ሪዒዱ ዝጸመመ ፍጡር እዩ፡፡

ከምዚ ስለ ዝኾነ ካኣ’ዩ እቲ ክውንነት ሃገር ብዘይ ሕገ-መንግስቲ ክትምራሕ፡ ናይ ግዜ ገደብ ዘይበሉ ሃገራዊ
ኣገልግሎት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ክጻዓንን መንእሰይ ካብ ማሕበራዊ ህይወቱን ሃገር ከማዕብል ዘኽእል ዝነበረ ካብ
ማእቶትን ትምህርትን ተነጺሉ፡ ብቀጣን ትእዛዝ ውልቀ-መላኺ ስርዓት ከም ባርያ /ጊላ/ ብጥርሑ ከገልግል፡ ኣብ
ዘይፍትሓዊ ኲናት ክጥበስን ክስንክልን፡ ክመውትን፡ ብዘይ ፍትሕን ፍርድን እናተጨወየን እናተኣስረን፡ ኣብ ቤት
ማእሰርትታት ክበልን ክመውትን፡ ኮብሊልካ ተባሂሉ ክሳቐን፡ ኮታስ ኩሎም ክፍልታት ሕብረተ-ሰብና፡ ብኩሉ
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መልክዓት ጭቆናታት፡ ደርባዊ፡ ብሄራዊ፡ ሃይማኖታዊ፡ ጾታዊ፡ ወዘተ...ወጽዓታት ሰብኣውን ደሞክራስያውን
መሰላቱ  ክጋሃስ ጸኒሑን ኣሎን’ዩ፡፡

ስርዓት ህግደፍ ብውልቀ-መራሒኡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገይሩ፡ ኣብ ዝኾነ ግዜ ፊን ከምዘበሎ ምስ ጎረባብትን
ስርዓታትን ህዝብታትን ኣብ ዘዝወለዖ ኲናት ብኣማኢት ኣሻሓት ህዝብታትና፡ ካብ መረበቶም ክፋናቀሉን፡
ገንዘቦምን ንብረቶምን ጥሪቶምን ክበርስ ዝገብር ስርዓት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘለወሉ፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን
መሰላት ከኽበሩ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ዝካኣል ኣይኮነን፡፡

ስርዓት ህግደፍ እስትራተጂካዊ  ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝኸውን ኣትሒዙ፡ ብግስ ከይበለ ብዙሑነታዊ
ኣካናውና ሕ/ሰብ ኤርትራ ኣብ ሃይማኖትን ህላወ ብሄረ-ብሄረሰባትን መሰልን፡ ናይ ኣብዝሓ ሰልፍታት ናጽነት
ብምጽባእ፡ ካብ ብጊሓቱ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላቱ ተጻሪሩ እዩ፡፡ ብስም ጃሃድ፡ ጴንጠ፡ ጆሆባ፡ ሓሙሻይ
መስረዐኛታት ወዘተ እናበለ ብዙሓት ንጹሃት ዜጋታት ጸልማት ተጎልቢቡ፡ ካብ ገዛውቶም ክጨውን ክኣስርን
ከጥፍእን፡ ንሃይማኖታዊ ትካላት መቓቒሉ፡ ጨቍኑ ብምሓዝ፡ በቀጢን ናይ ስለያ ትእዛዛቱ እናማሓደረ፡ ኣብ
ውሽጣዊ ጉዳያቶም እናተኣታተወ  ከፋናጭሎምን ክምዝምዞምን ጸኒሑን ኣሎን፡፡

ናብሮኦም ክማሓየሸሎም ዝሓተቱ፡ ኣባላት ሰራዊት ከንደይ ብናይ ማእሰርትን ማህረምትን ዘይተሳቀዩ፡፡ በተማሳሳሊ
ብዝወረዶም ጭቆና ኣቤት ክብሉ፡ ብሰላማዊ መንገዲ ንህዝቦምን ንማሕበረ-ሰብ ዓለምን ድምጾም ንኸስምዑ
ንዝተንቀሳቀሱ ና ሓርነት ዉጉኣት ክንደይ ብጥይት ዘይተጨፍጨፉ፡፡ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ይኹኑ፡ናይ
ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ክንደይ ብግፍዒ ዘይተኣስሩን ዘይተቀጥቀጡን፡ ሃገር ኣብ ሓደጋ ትወድቕ ኣላ ኢሎም፡ ናይ
ግንባርን መንግስትን ኣካያይዳ ክመኣራረ፡ ናይ ህዝብና ጸገማት ክማሓየሽን፡ ኣኼባ ንኽግበረሎም ዝሓተቱ ጉጅለ
15 ከምኡ እውን ብሕታውያን ጋዜጣኛታት ዝርከብዎም፡ ሓታቲ ብዘይብሎም ክንደይ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ
ተዳጊኖም፡ ብስቓይ ዘይማሰኑን ዘይሞቱን፡፡ ናይ ወዲ-ዓሊ ደገፍቲ ኢኹም ተባሂሎም፡ ከንደይ ኣብ ቤትማእሰርቲ
ተዳጊኖም፡ ብህይወት ኣለዉዶ የለዉን ዝፈልጥ ሰብ የለን፡፡ ብዓቢኡ ካኣ ንግዝያዊ ረብሓታትካ ክትብል ሃገር ኣብ
ዋጋ ዕዳጋ የእቲኻ፡ ተዓሲብካ፡ ብሓሰረ-መከራ ህዝቢ ኤርትራ ቸቸይ ክትብልን፡ ብልዑላውነት ህዝቢ ክተጣላዕን፡
ካብ’ዚ ዝዓበየን ዝኸፍአን ሰብኣውን ደሞክራስያውን ጥሕሰት፡እንታይ ኣሎ ድዩ?፡፡

እዚ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ምጣሓስ’ዩ ተባሂሉ፡ ስቕ ዝባሃል ዘይኮነስ፡ ብገበን ዘሕትት
ጸሊም ታሪኽ እዩ፡፡ “ደርሆ ብኣምዑት ደቃ ትጻወት” ከም ዝብሃል ምስላ ኣቦታት፡ ስርዓት ህግደፍ ካኣ፡ ብጻማ-
ራሃጽን ደምን ህዝቢ ኤርትራ ዝተጨማለቐ፡ ናይ ሃገራዊ ሰራዝነት ኣንፈት ዘለዎ፡ ድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ
ዝብል ቀንጻሊ ስርዓት’ዩ፡፡ ስለዝኾነ ካኣ፡ ስርዓት ህግደፍን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝብሃል ካብ ብጊሓቱ፡ ብዝኾነ
ተኣምር፡ በብህሪኦም፡ ክጣዓዓሙ ይኹን ክራኸቡ፡ ዘይክእሉ ከብድን ሕቖን ኮይኖም ዝጸንሑን ዘለዉን፡ ምዃኖም
ተረዲእና፡ ብውድቀት ስርዓት ህግደፍ ጥራሕ ጥራሕ ኢና፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ዜጋታትን
ህዝብታትን ኤርትራ ክኽብሩ ከም ዝኽእሉ ኣሚና፡ ኩልና ብሓባር፡ ሓድነትና የዕቊብና፡ ነዚ ጨካን ኣረሜናዊ
ስርዓት’ዚ ሓንሳብን ንሓዋሩን፡ ካብ እንግዳዓና ደርቢና ሓራ ክንከውን ክንቃለስ’ዩ ዝህልወና፡፡

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ነዞም ክቡራት ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ዕላማታት ናይ ህዝባና
እዚኣቶም፡ ብዘይ ምሽርራፍ ኣብ ሽቶኦም ክበጽሑ ዝራባረብ ዘሎ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ውድብ’ዩ፡፡
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ሃይማኖትን ካልእን ሽፋን ብምግባር፡ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት፡
ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንጠቕሚ መን እዩ፡

ሃይማኖታውን ባህላውን እምነታት፡ ተኸተልቶም ዝኾኑ ደቂ-ሰባት መንፈሳዊ ሓይሊ ክህቦም ኣብ ኩሉ-
እንትነኦም ክሕልዎም ብምሕሳብ ዝኽተልዎምን ዘዘውትሩዎምን መንፈሳዊ እምነትን ኣምልኾታትን እዮም፡፡ እዚ
መንፈሳዊ ሓይሊ’ዚ ደቂ-ሰባት ኣብ ነገራዊ ዓለም፡ ንሂወቶም ክጥቀምሉን ክምርሕሉን ክብሉ ኣብ ዝነጥፍሉ
መስርሕ ሂወት፡ ሓይልን እምነትን ክህልዎም ካብ ምግባር ሓሊፉ፡ ትዕግስትን ጽቡቕ ስነ-ምግባርን  ሕድሕድ
ምትእምማንን  ናይ  ርህራሄ መንፈስን ምድግጋፍን ክህልዎም ኣብ ምግባር’ውን ልዑል ተራ ዝጻወት ፍቱን
መንፍሳዊ ሓይሊ እዩ፡፡

ይኹን’ምበር ዝተፍላለዩ ሃይማኖታውን ባህላውን እምነታት ኣብ ምእማንን ምዝውታርን መስርሕ ደቂ-ሰባት
ነዞም መንፈሳዊ ጠቕምታት እዚኣቶም በቐሊሉን ብምልኣትን ይጥቀምሎምን የዘውትርዎምን እዮም ክባሃል
ዝካኣል ግን ኣይኮነን፡፡ ምኽንያቱ ሃይማኖታዊ /መንፈሳዊ/ እምነታት ኣብ ህልውቲ ነገራዊት ዓለምና፡ ልክዕ
ከምቶም ካለኦት ንደቂ-ሰባት ዝጠቕሙ ሰብኣውን ደሞክራስያውን፡ ማሕበራውን ባህላውን መሰላትን ቁጠባውን
ረብሓታትን ወዘተ ንምርካብ ዘጋጥሞም ዘሎ ተጽዕኖን ጸገማትን፡ ሃማኖታውን ባህላውን እምነታትን ናይ
እምነት ትካላቶምን’ውን ካብ ፈኲስ ክሳብ ከቢድ ጸገማትን ዕንቅፋታትን ዘጋጥሞምን ብኡ መጠን ኣመንቶም
/ሰዓብቶም/ ዝተፈላለዩ ተጽዕኖታትን ዕንቅፋታትን ክበጽሖም ስለ ዝኽእልን ይበጽሖም ስለ ዝኾነን እዩ፡፡

መንግስቲ ህግደፍን ክምኡ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ጨቆንቲ ስርዓታትን፡ ንዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ እምነታትን
ሰዓብቶምን፡ ብቀጥታን ብተዘዋዋርን፡ ምእዙዛት ደገፍቶምን ኣገልገልቶምን ክኾኑ ንምግባር ክብሉ፡ ኣብ
እምነቶምን ትካላቶምን ብግልጽን ስዉርን ጣልቃ እናኣተዉ፡ ዝፍጽምዎ ናይ ምፍልላይን ምድኻምን፡
ኣገልገልተን ምሕያር፡ ምእሳርን ምምሳንን፡ ሰዊሮም ምጥፋእን ቅትለትን ወዘተ ዝፍጽምዎ እከይ ተግባራት
ዝኸፍአ ብደሆታት ስለ ዘጋጥሞም እዩ፡፡

እዚ ሓደ ዓቢ ሓደጋ ናይ ሃይማኖታዊ እምነታትን ትካላቶምን ኮይኑ፡ ብካልኣይ ደረጃ፡ ነዚ እምነታትን ቤተ-
እምነታትን’ዚ ስኒትን ሰላምን ረኺቡ፡ ንህዝቢ /ኣመንቲ/ መንፈሳዊ ኣገልግሎቱ ብቕሳነት ክህብ ከይበቅዕ
ንምግባር መንግሰቲ ህግደፍን ደቀ-መዛምርቱን ዝኾኑ፡ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ሰላምን ሓይልታት፡ ዝተፈላለየ ሜላታት
ብምጥቃም፡ ኣብ ልዕሊ ኣመንትን ትካላቶምን  ስኒትን ሓድነትን  ክስእኑን፡ ገለ ደገፍቲ ናይ መንግስቲ፡ ገለ ካኣ
ዘይደገፍቲ ክኾኑ ብምግባር፡ ኣብ ሞንጎኦም ፍልልይ ብምፍጣርን ብምድኻምን ኣብ ልዕሊ ኣመንትን ቤተ-
እምነታትን መራሕተንን  ኣዕነውቲ ተግባራት ይወስዱ እዮም፡፡

ብሳልሳይ ደረጃ ኣብቶም ህዝብታት ብሓፈሻ፡ ኣመንቲ ዝተፈላለያ ሃማኖታትን ትካላተንን ካኣ ብፍላይ፡ ድሑር
ወገናዊ ስምዒታትን መንፈሳትን ክተኣታቶ ብምግበር፡ ዋላ ሓደ ሃማኖታዊ እምነት ዝኣምኑ’ውን ከይተረፈ፡
ብከባብያዊ፡ ኣውራጃዊ ዓሌታዊ ረቛሒታት ብምጥቃም፡ ኣብ ሕድሕዶም ዘይምትእምማን ክፍጠር እናጸዓሩ
ነቶም ህዝብታትን ኣመንትን ክዳኸሙ ይገብሩ፡፡ ንፖለቲካዊ ጠቕሞምን መናውሒ ዕድመ-ስልጣኖምን ክብሉ
ድማ፡ ናይ ህዝብታት ሓድነትን ምትእምማንን ከይህሉ እናሰርሑ ወጹዓት ህዝብታት፡ ንኩሉ መዳያዊ ሓርነታዊ
መሰሎምን ጠቕሞምን ንምርግጋጽ ክብሉ ዘካድዎን ከካድዎ ዝኽእሉን ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልሲ፡ ዋላ መሊኦም
ክዓግትዎ ኣይኽኣሉ፡ ንዝተወሰነ መድረኽ /ወቕቲ/ የሰናኽልዎን የዳኽምዎን እዮም፡፡ እቶም ወጹዓት ህዝብታት
ካኣ ብሰንኪ ብንቕሓት ዘይምውዳቦም፡ ንዘይተወሰነ ግዜ ወይ ምድረኽ ግዳይ ናይ ኩሉ-መዳያዊ ጭቆናን
ብዝበዛን ሓሳረ-መከራን ክኾኑ ይግደዱ እዮም፡፡

እዚ ብሓፈሽኡ ዝጥቀስ ዘሎ ናይ ጨቆንቲ ስርዓታት ኣብ ዝኾነ ዓይነት እምነታት /ክርስትና ይኹን
ምስልምናን ካልእን/ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትን ሃይማኖታውን ባህላውን እምነታትን ትካላቶምን፡ ዝፍጽምዎ በደላት
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ብዓለማውን ኣድማሳውን መልክዑ ዝጥቀስ ዘሎ ይኹን ዳኣምበር፡ እዚ ኣብራሲ ተርእዮታት’ዚ ብኣረሜናዊ
ስርዓት ህግደፍ ፍጥር ካብ ዝብል ብዝኸፍኤ መልክዑ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታውን ባህላውን
እምነታትን ተካላቶምን ናይ ህዝብታትና ንከባቢ 29 ዓመታት ዝኣክል ብህግደፍ እናተፈጸሙ ዝመጹን ዝቕጽሉ
ዘለዉን እዮም፡፡ ከም ዝዝከር ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ 1991 ፖለቲካዊ ስልጣን ብሓይሊ ምስ  ጨበጠ፡
ሃይማኖታዊ ግህሰት ኣሃዱ ኢሉ ዝጀመሮ፡ ናብ ኣመንቲ እስልምና ብምትኳር ብስም ናይ ጀሃድ ኣሸበርቲ
ኣባላት እዮም፡ ዝብል ምስምስ እናስመዐ፡ ጭውዩ ብምውሳድ ሃለዋቶም ምጥፋእን ኣብ ቤተ-እምነቶም ድማ፡
ፍርሕን ራዕድን ክፍጠር እናገበረ ብሓደ ግጽ፤ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣብቲ እምነትን ትካላቱን ንኣረሜናዊ
ስርዓቱ ዝድግፉን ዘገልግሉን ውልቀ ኣካላት ንምፍራይ ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ብምጥቃም ብቐጻሊ ክስርሕ
ዝጀመረ እዩ፡፡

ስዒቡ ዘዘውተሮ እከይ ተግባራት ካኣ፡ ናብ ልዕሊ ኣመንቲ ጀሆባ፡ ኣብ ሃገራዊ ሪፈረንዱም ኣየድመጹን፡ ሃገራዊ
ኣገልግሎት ኣይነገልግልን ብምባል ኣብዮም፡ ብምባል ናይ ዜግነት መሰሎም ብምግፋፍ ብርክት ዝበሉ ኣመንቲ
ሃጽ ኢሎም ካብ ሃገሮም ክስደዱ እዩ ዘገደዶም፡፡ ከምዚ እናበለ፡ ናብቶም ናይ ካለኦት ሃይማኖታት ኣመንቲ
ብምልኦም ማለት፡ ጴንጠ፡ ታዋህዶ፡ ካቶሊክ፡ ከንሻ ወዘተ፡ ብጭውያን ማእሰርትን ስወራን እናተጠቕመ
መራሕተን ምሕያርን ምጥፋእን፤ሞሎኮታዊ መንፈሳዊ እምነታቶምን ቆኖናዊ ሕግታቶምን ምድፋርን ምርኻስን
ወዘተ፡ ብሓጺሩ ናብ ልዕሊ ሰዓብቲ ናይ ዝተፈላለያ ሃይማኖታውን ባህላውን እምታት ዝኾኑ ንጹሃት
ህዝብታትና ብእምነቶም ምኽንያት እናሳቐዮም መጺኡን ዝቕጽል ዘሎን፡፡

ገባቲ ስርዓት ህግደፍ እዚ ኣረሜናዊ ተግባራቱ’ዚ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ከይተሓጸረ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ
ዓለማትን ሃገራትን፡ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ኤውሮጳ፤ ሰሜን ኣሜሪካን ኣወስትራሊያን ብስደትን ካልእ መልክዕን
ዝነብር ንጹሃት ህዝብታትና እግሪ-እግሮም እናሰዓበ፡ ኣብ ዘዝመስረተን ኣብያተ እምነታት፡ ንድኹም ጎኒ ናይ
ሕብረት-ሰብና፡ ዝተፈላለዩ /ናይ ወገንነትን ከባብውነትን ስምዒታት/ ብምጥቃም ኢዱ እናእተወ ብምሕማስ
ኩሉ-መዳያዊ ምፍልላይ እናፈጠረ፡ ሓድነቶም ክልሕልሕን ክጽገሙን ሓሳረ-መከረኦም ክርእዩን  እናገበሮም
መጺኡን ይቐጽል ኣሎን እዩ፡፡

ጉጅለ ህግደፍ ስለምንታይ እዩ፡ ነዚ ኩሉ ኣፍራሲ ተግባራት ናብ ልዕሊ ሃይማኖታውን መንፈሳውን እምነታት
ናይ ህዝብታትና ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢ ሃገራትን /ዲያስፖራን/ ዝፍጽም ዘሎ ዝብል ሕቶ፡ ክንረኢ እንከለና
መልሱ ሓደን ሓደን ጥራሕ እዩ ንሱ ካኣ፡ ህግደፍ ንዝብታትና፡ ብኩሉ መዳዮም ፈላልዩን ኣዳኺሙን ክገዝእን
ዕድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ከናውሕ ስለ ዝደለየን ዝዓለመን ጥራሕ እዩ ካብዚ ወጻኢ ካልእ ተወሳኺ ምኽንያት
የብሉን፡፡

ህግደፍ ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ ስለ ዝኾነ ከምኡ ክገብር ባህርዊ እዩ፡ እቲ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከብ
ኣብያተ እምነታት፡ ካብ ተጽዕኖን ጽልዋን ናይ ህግደፍ፡ ብጻዕርን ቃልስን ተኸተልተን ብዝምድናዊ ኣዘራርባ
ዝዳሓና፡ ብዝተፈላለየ ድሕረትን  ከባብያዊ ስምዒታትን ዝመበገሲኡ ዘንጸባርቕ ዘሎ ፍልልያት እናተጸልወ፡ ኣብ
ዘይምትእምማን ክንበጽሕ እንኸውን ዘለና ኣመንቲኸ እንታይ እዩ ጸገምና? ካብዚ ሓሊፉ ኣንጻር ናይ ሓባር
ጸላኢና /ህግደፍ/ እናተቓለስና ክንስና፤ ገለገሌናስ ወረ ሓደ ፖለቲካዊ እምነትን ኣባላት ናይ ሓደ ፖለቲካዊ
ውድብ ወይ ስቪካዊ ማሕበር ኮይና እናሃለና፡ ኣብ ክሊ እቲ ናይ ሓባር እምነታዊ ትካልናን ንሱ ዝህቦ
መንፈሳዊ ኣገልግሎትን እንታይ እዩ ዝፈላልየናን ዘሳሓሕበናን ዘሎ ፈቲሽና ክንፈልጦን መፍትሒ ከነናድየሉን
ዘለና ወድዓውን ባዕላውን ጸገማትና እዩ፡፡

እዚ ዝንጸባረቕ ዘሎ ድኹም ጎንና’ዚ፡ ካብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዘይንቕሓትና /ድሕረትና/ ዝብገስ
ብከባብውን ካልእ መልክዓት ዝግለጽ ሓላኺ ተርእዮ ምዃኑ ፈሊጥና፡ ንሓድነትናን ዓወት ቃልስናን ክንብል
ብትብዓት ገምጊምና ብንቕሓት  ከንቅበሎን ንምውጋዱ ክንቃለሶን ዘለና  ጉዳይ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ከምዚኦም
ዝኣመሰሉ ሓለኽቲ ጉዳያት ከየወገድና፡ ምሕዝነትና ኣጠናኺርና ተደጋጊፍና ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢና
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ክንቃለስን ተቓሊስና ክንዕወትን ስለ ዘይንኽእል ኢና፡፡ ጭቡጥ ኩነታት ህዝባዊ ቃልስና ዝሕብረና ዘሎ ወድዓዊ
ሓቂ ድማ ንሱ እዩ፡፡

ካልእ ኣብ ክሊ’ዚ ድኽመትና’ዚ ዝሕቆፍ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓዲ እንግሊዝ፤ ጀርመን እስራኤል ወዘተ
ዝነብሩ ኤርትራውያን ወገናትና ምስ ሃማኖታዊ እምነታትን ካልእን ተተሓሒዞም ሓሓሊፎም ዝነጸባረቑ ዘለዉ፡
ካብ ተራ ባእስን ግጭትን ዝሓለፉ ክሳብ ብጭካነ መልክዕ ዝተሰነየ ቅትለትን ኣካል ምጕዳልን  ዝበጽሕ ኣብ
ልዕሊ ንጹሃን ወገናትና ኣነዋርን ኣተሓሳሰሳብን ተርእዮ ይንጸባረቐ ኣሎ እዩ፡፡

እዚ ኣሰካፊ ተግባራት እዚ መንቀሉኡ እቲ ልዕል ክብል ዝተጠቐሰ ጉድለታት ብወሳኒ መልክዑ ጠንቁ ክኸውን
ከም ዝኽእል ዓቢሚዛን ዝወሃቦ ኮይኑ፡ ዝተወሰነ ክፋሉ ድማ ጸላኢ ብዝተፈላለየ ሜላታት ቃልስና ንምድኻም
ክብል፡ ሽግር ፈጠርቲ ዝኾኑ ኣባላቱን፡ ዕሱባት ተለኣኣኽቲ  ደገፍቱን  ኣቢሉ ኢዱ ዝሕውሰሉ ዕድላት ህልዊ
ብምዃኑን ዝፍጠር ዘሎ ኣዕናውን ኣሰካፍን ተርእዮ እዩ፡፡

እዚ ኣሉታዊ ተርእዮ’ዚ፡ በዚ በለ በቲ ኣብቶም ንኩሉ-መዳዊ መሰልናን ጠቕምናን ንምርግጋጽ ኣንጻር ህግደፍ
እንቃለስ ዘለና ሓፋሽ ኣካላት፡ እንቆጻጸሮ ኣብያተ እምነታትና ዝንጸባረቕ ዘሎ ድኽመታትን ጸገማትን ይኹን፡
ምስ ሃማኖታዊ እምነታትን ካለኦትን ብዝተተሓሓዙ ጸጸኒሖም ዝኽሰቱ ዘለዉ ግጭታትን ገበናትን ተደሚሮም
ክረኣዩ እንከለዉ መበገሲኦምን መግለጺኦምን ብወሳኒ መዳዩ ካባና ካብቶም ንደሞክራስዊ ለውጢ ንምርግጋጽ
እንቃለስ ዘለና ውጹዓትን ግፉዓትን እዩ ዝኸውን ዘሎ፡፡ ስለ ዝኾነ እዚ ወድዓዊ ጉድለታትና እዚ ዝፈጠሮ
ኣሉታዊ ተርእዮ’ዚ ንመን ጎዲኡ ንመንከ ይጠቅም ዝብል ሕቶ ብጥንቃቐ ክረአ እንከሎ፡ ብጉድለታትናን
ድኽመታትናን ዝጥቀም ዘሎ ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ እዩ፡ እቶም ተጎዳእቲ ድማ ንሕና እቶም ውጹዓትን
ግፉዓትን ኢና፡፡

ምኽንያቱ ጸረ ህግደፍ እንገብሮ መስርሕ ቃልሲ ብድሕረትናን ጸገማትናን ተሓሊኽና፡ ዘድምዕን ዘስምዕን ሓይሊ
ምውናን ተሳኢኑና፡ ብዝደኸመን ዝተበታተኸን ዓቕምን ዘገምታዊ ጉዕዞን ክንቃለስ ስለ እንግደድ፡ እዚ ካኣ
ንጸላኢና ጽቡቕ ዕድል ስለዝፈጥረሉ ዕድመ ስልጣኑ ብምንዋሕ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ተውሰኽቲ ጭቆናን
ኩሉ-መዳያዊ ሕሰማትን ከካይድ ስለ ዝሕግዞን እዩ፡፡ ስለዝኾነ  ክም ውጹዓት ተቓለስቲ መጠን፡ ብሃይማኖትን
ካለኦትን ሽፋን ናብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታትናን ቃልስናን ዝካየድ መጥቃዕታት ኮነ፡ ኣብ ገዛእ ርእስና ዝራኣዩ
ዘለዉ ዝተፈላለዩ ድኽመታት ንጸላኢና ዝጠቕሙን ዕድመ ዘናውሑን ስለ ዝኾኑ፡ ነዞም ድርብ ብደሆታትን
ዕንቅፋትን እዚኣቶም ንምውጋዶም እናተረባረብና ስርዓት ህግደፍ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምውጋድ ተወሃሂድናን
ተደጋጊፍናን ክንቃለስ ከንረባረብ እዩ ዘለና፡፡

እዚ ዓምዲ’ዚ ካብ ተኻታተልቲ መጽሄት ህዝባዊ ደሞክራሲ ዝሞጹና ብመልክዕ ስዲ ንባብ ሓጸርቲ ሓተታት፡
ትዕዝብትታት፡ ርእይቶታት፡ ግጥምታት፡ ሕቶታት፡ ኣባሃላታት፡ ምሳሌታት፡ ወግዕታት፡ ንቃልሲ ዝሕግዙ ቁም-
ነገራዊ ሓዘል ናይ ምሁራንን፡ ዓበይቲ መራሕትን ፍላስፋታትን፡ ብዝተፈላለዩ መልክዕ ዝቐርቡ ምኽርታት፡
ሓጸርቲ መደረታት፡ ትፈልጥዎ’ዶ፡ ዋዛ-ምስ ቁም-ነገር፡ ካብ እንታይ እባሃል እንታይ ይጻሓፍ ክመሓላለፉ
ዝድለዩ መልእኽትታት፡ ወዘተ ንዝመጹ ትሕዝቶታት እነተኣናግደሉ ዓመዲ እዩ፡፡ ስለዚ ተኻታተልቲ መጽሄት
ህዝባዊ ደሞክራሲ ካብዚ ስፍሕ ዘበለ ኣማራጺ ዘለዎ ዓምዲ፡ ነብሲ-ወከፍ ሰብ፡ ከከም ኣፍልጥኡን ዓቕሙን፡
ተዘክሮታቱን፡ ክሳተፍን፡ ናቱ ኣስተዋጸኦ ክገብርን ዕድል ዝህብ ስለዝኾነ፡ ኩሉ ግዱስ ክጥቀመሉ ነዘኻኽር፡፡

ኣዳላውቲ መጽሄት ህዝባዊ ደሞክራሲ፡
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ናብ ኣዳለውቲ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ፡ ሰናይ ሰላምታይ ይብጻሕኩም፡፡ ቀጺለ ካብ ዝነብረሉ ሃገረ-ኣሜሪካ፡
ናብ ኤርትራ ንምብጻሕ ኣብ ዝኸድኩሉ ግዜ፡ ካብ ዝተዓዘብኩዎ ጸገማት ናይ ሕብረተ-ሰብና ዝኾነ ሓደ ጉዳይ፡
ናይ ዓይኒ ምስክርነተይ ኣመልኪተ ዝጸሓፍኩዋ ንእሽቶ ደብዳበ እልእከልኩም ኣለኹ’ሞ ሰናይ ፍቓድኩም
ኮይኑ፡ ኣብ ናይ ኣንበብቲ ዓምድኹም ከተስፍሩለይ ብትሕትና እሓተኩም፡፡

“ወፍሪ ዋርሳይ ይካኣሎ ኣማን ብኣማን፡
 ወፍሪ ባርነትን ዕንወት ሕብረተ-ሰብናን”

ኣነ አብ 1981 ካብ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ብምምላጥ፡ ሓደ ዓመት ኣብ ሱዳን ድሕሪ ምቕማጥ ብ1982፡ ናብ
ኣሜሪካ ኣትየ ኮሎምቦስ ኣብ ዝባሃል ክፍለ-ግዝኣት እየ ዝነብር፡፡ ብዛዕባ ህዝባዊ ቃልስና ኣብ ኣሜሪካ ኮይነ
ብማዕዶ እየ ዝከታተሎን ዝፈልጦን ነይረ፡ ንሱ’ውን ኣብ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ተወዲበ ብዝህበና ሓበሬታን
ኣስተምህሮን ኣቢለ እየ ዝከታተሎን ሃገራዊ ኣስተዋጸኦይ ዘበርክት ነይረ፡፡ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ካለኦት ፖለቲካዊ
ውድባት ኤርትራ ዝጭመጥ ኣፍልጦ ይኹን ድጋፍ ክሳብ 1991 ኣይነበረንን፡፡

ኣብ ጽባሕ ሃገራዊ ነጻነትና ግን፡ በቲ ህዝባዊ ግንባር ዝሃበና ዘየጋላብጥ ፖለቲካዊ ኣስተምህሮን መምርሕን
እናተመራሕኩ፡ ንኩለን ካብ ህዝባዊ ግንባር ወጻኢ ዝነበራን ዘለዋን ፖለቲካዊ ውድባት ከም ሓሙሻይ መስርዕን
ዕሱባትን ገይረ ብምርዳእ፡ ብድፍኑ ብዘለኒ ዓቕሚ ኣንጻረን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝኣክል ክነጥፍ ጸኒሐ፡፡ ነቲ
መሪሕነት ህ/ግንባር/ህግደፍ፡ ብስም “ልዑላውነት ምዕቃብን ምውሓስ ነጻነትን” ብዝብል ቴማ፡ ምስ ዝተፈላለያ
ጎረባብቲ ሃገራት እናኣካየዶ ዝመጸ ውግኣት ከም ቅኑዕ ብምውሳድ ብልቢ ደጊፈን ቦንድ ከፊለ/ገዚአ/ ከም ሰበይ
ቁማር ተበሊዐ ተሪፈ እየ፡፡

መ/ህግደፍ ኣዋጅ ወፍሪ ዋርሳይ-ይካኣሎ ምስ ኣወጀን ናብ ስራሕ ምስ ኣተወን ድማ፡ መንእሰይ ኤርትራ ሃገራዊ
ልዑላውነትና ክዕቅብን ሃገሩ ከልምዕን እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘሕደርኩ ደጊፈዮን ኣድኒቐዮን፡፡ በቲ ህግደፍ
ሓሓሊፉ ኣብ መስኮት ተለቪዥን ዘቕርቦ ናይ ግድባት ምህናጽ ዕማማትን፡ ኣብ መንግስታዊ ሕርሻታት ዝረአ
ፍርያትን እናረኣኹ ድማ፡ መንእሰይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ሃገር ይሕሉ፡ ይሃንጽን የፍርን ኣሎ ብምባል ብዕግበት
ከደንቕ ጸኒሐ፡፡ ብሓጺሩ ኣባል ህግደፍ ብመዃን ህግደፍ ኣብ ዘዝጸወዖ ኣኼባታት እናተሳተፍኩ ብገንዘበይ፡
ብግዝየይን ሞራለይን ብዘይ ተጉላባነት ን32 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ኩሉ መዳይ እናተሳተፍኩ ክግብርን
ከገልግልን እየ ጸኒሐ፡፡

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ ዝሓለፈ ውርሒ ሕዳር 2019 ክብርቲ ወላዲተይ፡ ዕድመ ብምድፋእን ብሕማምን
እናተደነሰት ስለ ዘመጸት “ዘካርያሰይ ኣነ ብሕማም ናብ ኣፍ-ሞት ገጸይ እየ ዝኸይድ ዘለኹ፡ ስለዚ ቅድሚ
ምሟተይ ክርእየካ እደሊ ኣለኹ’ሞ ቅድሚ ሞተይ ብጽሓኒ ኣፋንወኒ” ዝብል ናይ ወላዲት ዘይንጸግ ትእዛዝ ስለ
ዝበጽሓኒ፡ ኣብ መበል 38 ኣመተ-ስደተይ ንምጀመርያ ግዜ ናብ ሃገረይ ክበጽሕ ወሰንኩ’ሞ ተበገስኩ፡፡ ኣስመራ
በጺሐ መልኣከ-ሞት ከይቀደመኒ ንወላዲተይ ብሂወት ክረክባ ታክሲ ሒዘ ናብ ገዛ ኣቐናዕኩ’ሞ፡ ንእግረ-
መንገደይ ጐደናታት ኣስመራ የማነ-ጸጋመይ እናረኣኹ ክጓዓዝ ጀመርኩ፡፡

ጎደናታት ኣሰመራ ግን ክምቲ ዝተጸበኹዎ ሰብ ብብዝሒ ዝዛወር ኣነበሮን፡ ውሑድ ሰብ እዩ ንሱ’ውን እንተኾነ፡
ዓበይትን ሽማግለታትን ኣቦታትን ኣደታትን ዝበዝሕዎ ኮይኑ፡ መንእሰያት ግን ፈውሲ ማሕላ ሓደ ክልተ ዘወር
ክብሉ ይራኣዩ’ምበር ዳርጋ ኣይነበሩን ክብል እኽእል፡፡ መቸም ከም ዘይበጻሕ የለን ገዛና በጺሐ ክብርቲ
ወላዲተይ ብሂወት ረኺበያ፡ ኣደይ ብዕልልታን ብኽያትን ኣነ ድማ ብዘይድምጺ ብውሽጠይ በኽየ ንብዓተይ
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ኣውሒዘ፡፡ ንዝተወሰነ ደቓይቕ ብዘይትርጉም ዘለዎ ዘረባን ዕላልን ተሓናኒቕና ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣዳይ ስለ
ዝደኸመት’ያ ዝመስለኒ፡ ክሳደይ ሓኒቓ ሒዛትኒ ዝነበረት ፈነወትኒ’ሞ፡ ኮፍ ኢለ ናብ  ህዱእ ናይ ወላዲትን
ውሉድን ዕላል ምዕላል ኣተና ኣምሲና ሓደርና፡፡

ንጽባሒቱ ኩነታት ዓድናን ናይ ቀረባን ርሑቕን ቤተ-ሰብናን ኣመልኪተ ዝዝክሮም እናልዓልኩ ሓደ ብሓደ
ክሓታ ጀመርኩ፡፡ ወላዲተይ ግን ቅድሚ ዝኾነ መልሲ ምሃባ፡ ሕቶይ ግዲ ኣደንጽይዋ፡ ብዕቤት ምኽንያት
ዝተጨማደደ ገጻ መሊሳ ብምጽዋግ፡ ርእሳ ሓንሳብ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ፡ መሊሳ ካብ የማን ናብ ጸጋም ብቀስታን
ስቕታን  እናንቀሳቐሰት፡ ብትዅረት እናጠመተትኒ ጸኒሓ፡ ቁርብ ህድእ ኢላ ጸኒሓ ካብ ኣደይ ዘይተጸበኹዎ
ዘደንጹ ሓሳባት ብዘይምቁራጽ ኣውሓዘትለይ፡፡ ከምዚ ካኣ በለትኒ “ዓዲ ሕማቕ ኣላ፡  ክፉእን ስሱዕን መንግሰቲi
ዘማሓድራ ዓዲ እንታይ ጽብቕ ክትከውንን ክትዓብን ኢልካ ኢኻ፡ ነጻነት ምሉእ ሰላምን ፍትሕን ሒዛ
ክትመጽእ ዝነበረና ትጽቢት ትምኒት ኮይኑ እዩ ተሪፉ፡፡ ብዛዕባ ናይ ቀረባን ርሑቕን ቤተ-ሰብ ዝሓተትካኒ ከም
ሰቦምን ሃገሮምን ሕማቕ ኣለዉ፡ ኣነ ዘርዚረ ከረዳኣካ ኣይክእልን’የ፡ ምስ መጹኻ ወይ ምስ ዘርካዮም ባዕሎም
እንተነገሩኻ ይሓይሽ፡ ብሓፈሽኡ ግን ንሳቶም’ውን ልክዕ ከምዛ ጨናፍራ ዝተጸልጸለት ገረብ መሲሎም
ቆንዲፎም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ፡፡ ሃገርና’ውን እንተኾነት መንእሰይ ብነጻ ዘይዋሳኣላን ዘየልምዓን ሃገር ኮይና፡
ህዝብና ካኣ ብውላዱ ዝሕገዘሉን ውላዱ ንቡር ሂወት ዘትሕዘሉን ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ፡ ኢላ ዘረባኣ ብምቁራጽ
ናብ ካልእ ዕላል ከነተኩር ብዓይና ገሰጸትኒ’ሞ ናብ ካልእ ዕላል ምዕላል ኣተና፡ ምሕታት’ውን ብመጠኑ
ኣዘሓሓልኩዎ፡፡

ድሕሪ ሓደ-ክልተ መዓልቲ ቤተ-ሰብና ምምጸአይ ሰሚዖም ክበጽሑኒ ምምጻእ ጀመሩ፡፡ ድሕሪ ናይ ሰላምታ
ዕላል ምልውዋጥና  ድማ ንኣዝመደይ’ውን ምሕታት ቀጸልኩ፡፡ ርእይቶን መልስን ናይቶም ካብ ከተማታት
ዝመጹን፡ ኣብ ገጠር ከይደ ዘዕለልኩዎም ኣዝማደይ ድማ ሓደን ተመሳሳልን ኮይኑ ረኺበዮ፡፡ ንሱ ካኣ፡ “ንህዝበይ
ሃገረይ ዘይብል ከም ሓሰማ ንበይኑ ዝበልዕ /ዝጥቀም/ ኩሉ ናተይ ንዓይ ዝብልን ዝግብትን መንግስትን፡ ወፍሪ
ዋርሳይ ይካኣሎ ዝባሃል መብረሲ መደብን ክሳብ ዝሃለዉ እንታይ ደሓን ክንከውን ኢልካና ኢኻ” ዝብል
ዘሰንብድን ዘተሓሳስብን ጥቕልል ዝበለ ርእይቶ እዮም ዝሃቡኒ፡፡ ካብቲ ዝሃቡኒ ርእይቶታት እቲ ስርዓት ስሱዕን
ገባትን ምዃኑ ብመጠኑ ተረዲአ፡ እቲ “ወፍሪ ዋርሳይ ይካኣሎ ዝበሃል መብረሲ  መደብ ክሳብ ዝሃለወ…” ዝብል
መግለጺ ግን ምስቲ ኣደይ ዘፍኣመትለይ ርእይቶ ኣዛሚደ እንታይ ምዃና ንምፍላጥ፡ ኣብ ዝተዛወርኩዎ
ቦታታት፡ ዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ኣባላት ሕብረት-ሰብ ምሕታት ቀጸልኩሉ፡፡

እቶም ብዛዕባ ወፍሪ ዋርሳይ-ይካኣሎ ዝተንግሩኒ ርእቶታት ድማ፡ ወፍሪ ዋርሳ-ይካኣሎ፡ መንእሰይ ብዘይ ዝኾነ
ይኹን መሰልን ጻማን ንምንግስትን መንግስታዊ መሓውራትን ብፍላይ ካኣ ንወታሃደራዊ መኰነናት ጊላ/ባርያ/
ኮይኑ ብኩሉ-መዳዩ ዘገልግል ምዃኑ፤ መንግስታዊ ኣካላት ንመንእሰይ ክሳብ  ኣብ ናይ ውልቀ ሃብታማት
ስራሓት እናዋፈሩ ገንዘብ  እናተቐበሉ ብሃፈ-ጻምኡ /ርሃጹ/ ዝጥቀሙ ምዃኖም፡፡ መንእሰይ ስድራ-ቤታዊ
ዝምድንኡ ክበታተኽ እናተገብረ፡ ካብ ምምሃር፡ ውልቀ ስራሕ ምሓዝ፡ ናብራ ምምስራትን ምውላድን ዝኣመሰሉ
ማሕበራዊ ክብርታት ተሓሪሙ ብድኽነትን ሕማምን ዝሳቐዩ ስድራ-ቤቱ ከይሕግዝን ከይጥውርን ብመንግስቲ
ዝተኸልከለ ምዃኑ፤ ብሳዕቤኑ መንእሰይ ብኣንጸርጽሮት ናብ ስደት እናወሓዘ ግዳይ ናይ ዝተፈላለዩ
ሓደጋታትን ኣድልዎታትን፡ ምጥፋእ ባህላውን መንነታውን ክብርታት ክኸውን ጠንቂ ስለዝኾነ፡ ወፍሪ ዋርሳይ-
ይካኣሎ፡ መዕነዊ ህዝብን ሃገርን ርኹስ መደብ ኢዩ ዝብል ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተ-ሰብና ጽሟቕ
ሓበሬታ ክሰምዕን ክርዳእን ዝኸኣልኩ፡፡

ኣነ’ውን  ካብ ኣስመራ ናብ  ዞባ ደቡብ ኣብ ዝገበርኩዎ ዑደት ኣብ ሓልሓለ ዝባሃል ቦታ ምስ በጻሕኩ ብዓይነ
ዝርኣኹዎ ካብ ዘሰንበደንን ዘደንጸወንን እቲ ሓልሃለ ዝባሃል ቦታ ኣብ ግዜ ስርዓት ሃይለስላሰ ኢጣላውያን
ሃብታማት ከብቲ ዘፍርይሉ ናይ አስታላ ኮይኑ  ብዙሃት ሸቃሎ ቆጺሮም ዘስርሕሉ ትካል እዩ ነይሩ፡፡ ሕጂ ግን
እዚ ትካል’ዚ እትወንኖ ኣዜብ ዝተባህለት ባዓልቲ ሃብቲ ምዃና ዓርከይ ኣዕሊሉኒ፡ ክንደይ ሰራሕትኛታት እዮም
ኣብዚ ትካል ዝሰርሑ ኢለ ምስ ሓተትኩዎ፡ “ሎሚ ዳኣ እንታይ ዝኸውን ሰራሕተኛ ወፍሪ ዋርሳ ይካኣሎ
እናሃለወ፡ እዞም ትርእዮም ዘለኻ ኣባላት ሰራዊት ናይ 525 ኣባላት ክፍለ ሰራዊት እዮም” በለኒ፡፡ እሞ ከሜ ኢ
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ተስርሖም ዘላ ደመወዝ ይኽፈሉዶ ምስ በልኩዎ፡ ኣይ ንሶምስ ብጥርሑ እዮም ዝሰርሑ፤ መንግስቲ ምስታ
በዓልቲ ሃብቲ ተረዳዲኡ ሓለፍቲ ክፍለ ሰራዊት ብጻመ-ረሃጽ ናዞም ትርእዮም ዘለኻ ወጹዓት መንእሰያት
መራሕቲ ክፍለ ሰራዊት እዮም ብዊስኪ ከጻወትሉ ዝሓድሩ ዘለዉ ምስ በለኒ ባዛዕባ ስርዓት ህግደፍ ዝነበረኒ
ግጉይ እምነት ኣበቂዑ፡ ተቓሊስካ ካብ ምውጋዱ ካልእ ምርጫ ከም ዘየለ ተገንዘብኩ፡፡

አቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ መንእሰያትናን ሕብረተ-ሰብናን ዘወርዶ ዘሎ ኩሉ-መዳያዊ ጸገማትን በደላትን፡ ምስ
መዘንኩ ካብ ምድንጻው ሓሊፈ “ወፍሪ ዋርሳይ-ይካኣሎ፡ ኣማን ብኣማን ወፍሪ ባርነትን ዕንወት ሓብረተ-ሰብናን”
ምዃኑ ክርዳእ ክኢለ፡፡ ካብዚ ተረደኦን ግንዛበን እዚ ተበጊሰ ድማ፡ ኣነ ህዝብን ሃገርን ዘዕኑ ዝወጸሉ መላኺ
ስርዓት ብፍልጠተይ፡ ገንዘበይን ግዜይን ንከንቱ ከገልግል ከም ዝጸናሕኩ ኣጸቢቐ ተረዲአን ተሰቚሩንን እዩ፡፡
ናይ ዝሓለፈ ጉድለተይ ኣሪመ፡ ንመ/ህግደፍን ኣዕናዊ ዕላምኡን እከይ ተግባራቱን ራሕሪሐ ኣንጸሩ ምስ
ውጹዓት ወገነይ ተሓባቢረ ክቃለስን፡ ኣብ ካሕሳ ህዝበይን ሃገረይን ክወፍር ወሲነ ኣለኹ፡፡ ስለዚ ኣንቱም
ከይተረዳኣኩም ኣባላት ብምዃን ንመዕነዊ መንግስቲ ህግደፍ ኩሉ-መዳያዊ ሓገዛት እናኣበርከትኩም
ንህዝብኹምን ሃገርኩምን ክትብድሉ ዝጸናሕኩምን ዘለኹምን፡ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ-ዓለማትን ሃገራትን ትነብሩ
ዘለኹም ኣሕዋተይን ኣሓተይን ዲስፖራታት ክምዚ ከማይ ጉድለትኩም ኣሪምኩም ንህዝብኹምን ሃገርኩምን
ይቕሬታ ሓቲትኩም፡ ንምኽሓሶም ኣንጻር ህግደፍ ክትቃለሱ በዚ ኣጋጣሚ ሓሳበይ ከካፍለኩም እፎቱ፡፡

ዘካርያስ ባርይኡ፡
ኮሎምቦስ፡ ሕ/መ/ኣሜሪካ፡

ሕጂ’ውን ክንማሃረሉ ዝግባእ ተሞክሮ፡

ኩቡራት ኣዳለውቲ መጽሄት ህዝባዊ ደሞክራሲ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሕታማት ህዝባዊ ደሞክራሲ ብተኻታታሊ
ካብ ህዝባዊ ተቓውሞ ተሞኩሮ ሱዳንን ኣልጀርያን እንታይ ንሃማሃር ብዝበል ዝቐረበ ትሕዝቶታት ምስ ዘለናዮ
ናይ ሃገርና ኩነታት ብምዝማድ ብዙሕ ሓጋዚ ናይ ቃልሲ ተሞኩሮ ክንቀስመሉ ዝገበረ ትሕዝቶ’ዩ ነይሩ፡፡አነ
እዚ መበገሲ ብምግባር፡ ኣብ ርእሲቲ ዘስፈርኩሞ ሓጋዚ ተሞኩሮ፡ ኣብቲ ዝቐረበ ሓገዚ ናይ ቃልሲ ተሞኩሮ
ትዅረት ዘድልዮ ኮይኑ ዝተሰማዓኒ፡ ዘስተብሃልኩሉ፡ማ ለት ነዚ ሕጂ ተባታቲኑ ዘሎ ኣታሃላልዋ ደንበ
ተቓውሞና፡ከም ተሞኩሮ ገለዶ ምሓገዘ ኢለ፡ ዝረአኽን፡ ሰለስተ ዝመሰጣኒ ነጥብታት፡ ከካፍለኩም ደስ ይብለኒ፡፡

1. ኣብ ክልቲኡ ተሞኩሮታት ናይ ሱዳን ይኹን ናይ ኣልጀርያ እቲ ናብኡ ዝተሳተፈ ናይ ደምበ-
ታቓውሞታት ዓቕምታት እቲ ዝምባሌታት ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ካልእ ጫፍ፡ ዝተፈላለየ ኣራኣእያ ዝሓዘ ክነሱ፡
ኣብ ውሸጢ ሓጺር ግዜ ፍልልያቶም ኣማሓዲሮም ናይ ሓባር ግንባር ፈጢሮም ተኻኣኢሎምን ተኻባቢሮምን፡
ብሓደ ዘሰማምዖም ናይ ሓባር መደብ አውጺኦም ንኽልቲኦም ዲክቶታራውያን ስርዓታት ከውደቑ፡ ብሃደ ኢድ
ምምካቶም ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብጣዕሚ መሃሪ ዝኾነ፡ ናይ ዝተፈላለዩ ኣካናውና፡ ዝሓቖፈ ዝምባለታት ናይ ሕብረ-
ሰልፋዊ ኣገባብ ቃልሲ ኣካይዳ ተኸቲሎም ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ወርሒ ከውድቕዎም ምኽኣሎም፡ ደምበ-
ተቓውሞ ኤርትራ ካኣ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ተሞክሮ እናሃለወና፡ ክንዲ ካብዚ እንማሃር፡ ገና ኣብ ነንሕድሕድና
ምንእኣስን ምቁንጻብን ምንጽጻግን ተሸኺልና፡ ፍሕት ክንብል ክሳብ ሕጂ ሓደ ብሓባር እንምክተሉ ግንባር
ኣንጻር ዲክቶታርያዊ ስርዓት ህግደፍ ክንገብር ዘይምኽኣልና ዘተሓሳስብ’ዩ፡፡ ሰለዚ ንደምበ-ተቓዉሞና ሓደራ
ክብሎ ዝደሊ፡ ልቢ የዕቢና፡ካብዚ ሓድነታውን ተሞክሮ ቃልስን፡ ናይ’ዚ ክልቲኡ ሃገራት ትምህርቲ ቀሲምና፡
ንቕድሚት ንሰጉም እብል ፡፡

2. ናይ ክልቲኡ ህዝባዊ ተቓውሞታት ተሞክሮ  ካብቲ ዘቕረብኩሞ ትሕዝቶ፡ ክርኢ እንከለኹ ኣብ ክልቲኡ
ሃገራት እቶም ዲክቶታራውያን ስርዓታት፡ እቲ ተቓውሞ እናሓየለ ምስ ከደ፡ ገለ ዘይመሰረታዊ ጽገና ገይሮም፡
ነቲ ተቓውሞ ከዛሓሕልዎን ከበርዕንዎን ዝገበርዎን ተደጋጋሚ ፈተናታት፡ ተቓውሞ ኣብ መርገጺኡ ጸኒዑ ከም
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ዘይቅበልዎም ብሓደ ድምጺ መኸተኦም ምቕጻሎም ክሳብ ክንደይ ንቕሓቶምን ጽንዓቶምን ልዑል ምዃኑ
ዘማላኽት’ዩ ነይሩ፡፡ ንሕና ኣብ ከምዚ ናቶም ደረጃ ተቓውሞ እንተንበጽሕ፡ ስርዓት ህግደፍ ዘይመሰረታዊ
ጽገናታት ገይሩ፡ ተቓውሞና ከበርዕኖ እንተዝፍትንስ፡ ኩነታትና ከመይ ምዀነ፡ ተቓውሞና ብምልኡ ከምዚ
ናቶም ኣብ እምነቱ ምጸንዐዶ ወይ ዘምባዕባዕ ምበለ ኢለ ክሓስብ እንከለኹ፡ ብጣዕሚ የተሓሳስበኒ፡፡ ከምኡ
ዘብለኒ ምኽያንት ከኣ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ገለ ውድባት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጸረ-ደሞክራስዊ ቀንጻሊ
ባህርያቱ ምንም ለውጢ ከየርኣየ እንከሎ፡ ካብ ሱዳን ብጉጅለታት እናተጣራነፉ፡ ድሕሪ ስምምዕ ጅዳ እውን፡
እቲ ስምምዕ ቀለሙ ከይነቀጸ፡ንኣስመራ ዝነበረ ዘብዘብ ክርኢ እንከለኹ፡ ጸቢብ ውልቓውን ጉጅላውን
ረብሓታት፡ንወዲ ሰብ ክሳብ ክንደይ’ዩ ዘዕውሮ ኢለ እንዳተገረምኩ፡ እዝስ ንቕሓት ድዩ ክባሃል ድሕረት ወይስ
በለጽ፡ ነቲ ቃልሲ ክሳብ ክንደይ ጎዲእዎ፡ ካብ ብጽንዓት ዝመከቱ፡ መስተንክራዊ ህዝቢ ሱዳንን ኣልጀርያን
ተሞኩሮ፡ ሕጂውን ጻሓይና ገና ኣይዓረበትን፡ ዕድል ሂባትና ኣላ ንማሃር እብል፡፡

3. ካልእ ካብቲ ዘቕረብኩሞ ተሞክሮ፡ ካብ ተሞኩሮ ሱዳን ንሕና ንኹን ካልኦት ህዝብታትን ስርዓታትን
ከማሃርዎ ዝግባእ ኢለ ዝረኣኽዎን፡ ብጣዕሚ ዘድነቅክዎ እንተሎ፡ እቶም ዲክቶታራውያን ስርዓታት ናይ ሱዳን፡
ኣብ ግዜ ዓቡድ ይኹን ኣብ ግዜ ጃዕፈር ኣልኑሜሪ፡  ክወድቁ ኣብ ዝተቓረብሉ፡ ጀነራል ዓቡድ ብሰላም ነቲ
ተቓውሞ ሰልጣኑ ከረክብ ፍቓደኛ ኮይኑ ምርካቡ፡ ኑሜሪ ምስ ወደቐ ካኣ፡ ማርሻል ዓብደልሩሕማን ስዋር
ኣዳሃብ  ብዘይ ደም ምፍሳስ፡ ነቲ ናይ ህዝቢ ተቓዉሞ ኣኽቢሩ፡ ንህዝቢ ስልጣኑ ከረክብ ምርድድኡን ኣብ
ተግባር ምውዓሉን፡ኣብ ተሞኩሮ ዓለው፡ ዲክቶታራውያን ስርዓታት ብዙሕ ዘይተለምደ ተሞኩሮ እዩ፡፡ ብዙሓት
ኣብ ስልጣን ዝመጹ፡ ዲክታቶራውያን ስርዓታት ክሳዕ ግዜ ውድቀቶም ንህዝቢ ብሓውን ዓረርን እናጨፍጨፍዎ
እዮም ተገጋቲሮም ስልጣኖም ብሓይሊ ዝምንዘዛዕን ዘወድቁን፡፡ ገለ ከም በዓል ቀዛፊ ዝኣመሰሉ፡ ኣብ ጎደናታት
ሊብያ ተሰጢሖም ዝሞቱን፡ገለከም ባዓል ሰዳም ሑሴን ካኣ ተማሪኾም ንሞት ዝፍረዱ፡ ገለኻኣ ከም ባዓል ቦካሳ፡
ኢዲኣሚን ዳዳ፡ ሙቡቶ-ሴሴሰኮ፡ ቢንዓሊ፡ መንግስቱ ሃይለማርያም ወዘተ ዝኣመሰሉ፡ ሃዲሞም ዕቁባ ዝሓተቱ፡
ኣብ ዓዲ ጓና ክሳብ ዕለተ-ሞቶም፡ ብጽኑዕ ሓለዋ፡ ሸቆጥቆጥ ኢሎም ከነብሩ ዝጸንሑ፡ ገለ ከኣ ከም መንግስቱ
ዝኣመሰሉ ካኣ ናይ ሞት ፍርዲ ተበይንሎም ሸለብ ገለብ እናበሉ ገና ብህይወት ዘለዉ፡ ካብዚ ዝኸፍአ ናይ
ሕልና ማእሰርትን፡ ጸሊም ታሪኽን እንታይ ኣሎ’ዩ?፡፡

እዚ ተሞኩሮ እዚ ኣብ ክውንነት ናይ ሃገርና፡ ኣብ ውልቀ-መላኺ ስርዓት ኢሳያስ፡ ከጋጥም ይኽእልዶ ኢለ
ክሓስብ እንከለኹ፡ ኢሳያስ ካብዚ ናይ ህዝቢ ቃልሲ እዚ አሽንካይ’ዶ ተሞኩሮ ቀሲሙ ከተግብሮስ  ክሓስቦ
እውን ዘይሕለም ኮይኑ’ዩ ዝራኣየኒ፡፡ ካልኦት ኩሎም ወታሃደራውያን መራሕቲ ኣብ ሃገርና ዘለዉ፡  ካብዚ ሰናይ
ተሞኩሮ ቃልሲ ህዝቢ ሱዳን እዚ ክማሃሩን ንናይ ህዝቢ ድሌታት፡ ተቓዉሞታት፡ ተገዛእቲ ክኾኑን ደሞክራሲ
ሱር ክሰድድ ከተባብዑን፡ ንሶም ከም ወታሃደራት መጠን ኣብ ከምቦታቶም ተመሊሶም ንድሕንነት ህዝቦምን
ሃገሮምን ኣብ ምክልኻል ግቡኦም እንተገይሮም ንሶም እውን ከምቶም ክልተ ወታሃደራውያን መራሕቲ ሱዳን
ንዘልኣለም ብህዝቦም እናተዘከሩ ዝነብሩ ዘለዉ፡ ካለኦት’ውን ብተመሳሳሊ ታሪኽ ሰሪሖም ክሓልፉ፡ ካብዚ ጽቡቕ
ተግባር እዚ ይማሃሩ እብል፡፡

ካብ ወትሩ ተኻታታሊ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ
ዓብደል ሓፊዝ ኣንዋር ካርቱም ሱዳን

ክልተ ርእይቶታት ኣለዋኒ መልሲ ዝደልየለን፡

ኩቡራት ኣዳለውቲ መጽሄት ህዝባዊ ደሞክራሲ ካብ ዝሓለፉ ሕታማት ህዝባዊ ደሞክራሲ ክልተ ሕቶታት
ኣለዋኒ መብርሂ ክትህቡኒዝደልየለን፡፡ ሓንቲ ካብ ተሞክሮ ቃልሲ ህዝቢ ኣልጀርያ ከትከውን እንከላ፡ ሓንቲ ከኣ
ካብ ተጋዳላይ ጀማል ሳልሕ፡ኣቦ-መንበር ደግሓኤ.ኣብ ፍልይቲ ሕታም ህዝባዊ ደሞክራሲ፡ ካብ ዝገበሮ ሰፊሕ -
ቃለ-ማሕትት፡ ደሕረ-ባይታ ደግሐኤን፡ ቃልስታቱን፡ ብዙሕ ዝተማሃርናሉ እኳ እንተሎ፡ ሓንቲ ጉዳይ ግን፡
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ብዛዕባ ሙሁር ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ተንታን ተወሳኺ መብርሂ ክትህቡኒ ዝደልየሉ ኣሎ፡፡ ንሳተን ከኣ ከምዚ
ዝስዕባ እየን፡፡

1. ሰውራ ኣልጀርያ ሓደ ካብቶም ሰፍ ዘይብል ከቢድ መስዋእቲ ዝተኸፍለሉ፡ ሰውራታት ዓለም ምዃኑ፡ ከምቲ
ኣብ ተሞኩሮኡ ዝገለጽኩሞ እዩ፡፡ ፈረንሳ ልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘመን፡ ማለት፡ ጣልያን ንኤርትራ ልዕሊ ፍረቂ
ዘመን ከባቢ ሱሳ ዓመታት ዝገዝኣ፡ፈረንሳ ንኣልጀርያ ልዕሊዚ ናይ ጣልያን ንኤርትራ ልዕሊ ክልተ እጽፊ እያ
ገዚኣታ፡፡ እሞ እዚ ከቢድ መስዋእቲ ዝሓተተ፡ ዕጥቃዊ ቃልሶም፡ ማዓስዩ ጀሚሩ፡ ማዓስዩኸ ተዛዚሙ፡ቁሩብ
መብረሂ ምደለኹ፡፡

2. ኣብ ቃለ-ማሕትት ተጋዳላይ ጀማል፡ ግደ ሙሁራን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሃገር ኣብ ምምሕዳር
ሞያዊ ብቅዓት ጥራሕ እኹል ኣይኮነን፡ እንከላይ ደሞክራስያዊ ሙሁር ክኸውን ኣለዎ ይብል ነይሩ፡፡እንታይ
ኮይኑ’ዩ ሙሁር ሞያዊ ብቅዓት እንተሃልይዎ፡ ሃገር ኣብ ምምሕዳር ብቁዕ ዘይከውን ዝብል ናተይ ሕቶ ጥራሕ
ዘይኮነስ፡ ናይ ብርክት ዝበሉ የዕሩኽተይን መማህርተይን’ዩ፡፡ ስለዚ ብዛዕባዚ እውን መብርሂ ክተህቡኒ ብትሕትና
እሓትት፡፡

በርሀ እያሱ ካብ
ኡጋንዳ ካምፓላ

ሓው በርሀ ተሳትፎኻ እናመስገና፡ መልስና ከምዚ ዝስዕብዩ፡፡ ናይ ቀዳመይቲ ሐቶኻ መልሲ አልጀርያ ብናይ
ፈረንሳ መግዛእቲ ልዕሊ ሚእቲ ዓመት ዝተገዝአት ኮይና፡  እቶም ሃብታማት ርእሰ-ማላውያን ፈረንሳውያን
ንልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ድኻትታት ገባራት ኣልጀራውያን ብሓይሊ ገቢቶም ብምሓዝ ንነዊሕ ዓመታት
መዝሚዞሞም እዮም፡፡ ኣብዚ ብሃብታማት ርእሰማላውያን ፈረንሳውያን ዝተታሕዘ መሬትዚ ገባራት
ኣልጀራውያን ብዓመጽ ብዝተባታተነ መልክዕ ኣብ ዝዋግእዎም እቶም ሃብታማት ፈረንሳውያን ብሓይሊ
ንዝሓዝዎ መሬት ንምክልኻል ብረት ዓጢቖም ይዋግእዎም ነይሮም እዮም፡፡ ከምዚ ኢሉ ካኣ ካብ 1830 ዓ.ም.
ኣትሒዙ፡ ኣንጻር ፈረንሳ ዝተኻየደ ቃልሲ ድሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም እናተጠናኸረ መጺኡ ካብ 1954 ዓ.ም.
እቲ ቃልሲ ብዝሓሸ፡ ብዝተወደበ መልክዑ፡ ብውድብ ግንባር ሓርነት ኣልጀርያ እናተመርሐ፡ ብሓደ ሓምለ
1952 ዓ.ም. አልጀርያ ብዓወት  ናጽነታ ዝተጓናጸፈት፡፡

ካልኣይቲ ሕቶኻ፡ ምሁር ሞያዊ ብቅዓት ስለዘለዎ፡ ስለምንታይ’ዩ ሃገር ዘይመርሕ፡ ዝበልካዮ ብዝምልከት፡ ሐደ
ምሁር ዶክቶር ይኹን እንጅነር፡ ሞያዊ ብቅዓት ስለዘለዎ ጥራሕ ሃገር ይመርሕ ማለት ኣይኮነን፡፡ ምሁር ሞያዊ
ብቅዓት ሃልይዎ፡ ካብ ጸቢብን ትምክሕታውን ኣታሓሳስባታትን፡ ዱሑር ናይ ወገንን አውራጃን ሃይማኖትን
ብሄርን ዓሌትን ጸቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታት፡ ቅድሚ ና ህዝብን ሃገርን ረብሓታት ዝሰርዕ
እንተዳኣኮይኑ፡ ሃገር ከማሓድር ብቁዕ ኣይከውንን፡፡ ንባዕሉ ካብ ድሕረት ዘይተገላገለ፡ ቁኑዕ ራእይ ዘይወነነ፡
ንውጹዕ ሕብረተ-ሰብ ካብ ድሕረትን ድኽነትን ከጋላግሎ ኣይክእልን፡፡ እዚ ካኣ ንሕብረተ-ሰብ እናማቃቀልካ፡
ወገነይ ወገንካ እናበልካ፡ ትሰርሕ እንተዳአኮይነካ ክንዲ ዝኾነ ሞያዊ ትምህርቲ ይሃልኻ ሃገር ኣብ ጎደና ሰላምን
ደሞክራስን ምዕባሌን ሰናይ ምምሕዳርን ክትጓዓዝ ኣይትኽእለን’ያ፡፡ ተግባር ናይ ዝኾነ ሰብ ናይ ኣራኣእይኡ
ጽዑቕ መግለጺ አዩ፡፡ በዚ ምኽንያት እዚ ኢና እቲ ምሁር ካብዚ ብብልሽውና ዝተበከለ፡ ድሑር ዝምባሌታት
እዚ ሓራ ዝኾነ እንከላይ ደሞክራስያዊ ሙሁር ክኸውን ኣለዎ ዘበለና፡፡

ኣዳላውቲ መጽሄት ህዝባዊ ደሞክራሲ፡
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