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ሥ

E-mail:- hidemocrasi@yahoo.com

 ርእሰ-ዓንቀጽ፡
 ኮሮና ቫይረስ ብዓለም ደረጃ ዘስዕቦ ዘሎ

ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላውን፡ ብስርዓት
ህግደፍ ኣብ ዝማሰነ ሕ/ሰብና ከስዕቦ ዝኽእል
ጠቕላላ ናይ ምጽናት ሓደጋን መኸትኡን ፡

 ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ቃልስና ጨቋኒ መንግስታዊ
ስርዓት ብምውጋድ’ምበር፡ ውልቀ-ሰባት
ብምልጋስ ዝዕወት ኣይኮነን፤

 ኣገዳዲ መደብ ሰፈራ ስርዓት ህግደፍን ሓደገኛ
ሳዕቤናቱን፡

 ናይ ኣንበብቲ ዓምዲ፡

 ካብ ሰብኣዊ ስነ-ምግባር ዝወጸ ገባቲ ስርዓት
ህግደፍ፡ እሱራት ክፈትሕ ትጽቢት ዝግበረሉ
ኣይኮነን፡

 ኣብ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መደብ-ዕዮና /ኣብ
ምጣነ-ሃብታዊ መደብ-ዕዮና/ ብመሓመድ
ብርሃን ዝቅርቦ ሕቶታትን መልስን፡
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ኮሮና ቫይረስ ብዓለም ደረጃ ዘስዕቦ ዘሎ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላውን፡
ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝማሰነ ሕ/ሰብና ከስዕቦ ዝኽእል ጠቕላላ ናይ ምጽናት ሓደጋን መኸትኡን

ኣብ ታሪኽ ምዕባለ ሕ/ሰብ፡ ደቂ-ሰባት ፍጥር ካብ ዝብሉ ኣትሒዞም ከበድቲ ናይ ህልውነኦምን ዘይህልውነኦምን
ዝፈታትንዎም ሓደጋታት ከጋጥሞም ከም ዝጸንሐ ፍሉጥ እዩ፡፡ እዚኦም ካኣ ብባህርያዊ ተፈጥሮን ሰብ-ሰርሖን
ዘጋጥሙ ሓደጋታትን ነይሮምን ዘለዉን እዮም፡፡ ብባህርያዊ ተፈጥሮ ከም ድርቂ፡ ምንቅጥቃጥ መሬት፡ ናይ
እሳተ-ጎሞራ ባርዕ፡ ናይ ኣየር ምዝባዓት ዘስዕብዎ ከበድቲ ማዕበላት፡ ብዝሒ ዝናብ ዘኸትሎ ምዕልቕላቕን
ምድርማስ መሬትን ወዘተ ዝኣመሰሉ ክኾኑ እንከለዉ፡ ኣብ ናይ ባህርያዊ ተፈጥሮ ሓደጋ ዝቕጸሩ ኣብ ጥዕና
ደቂ-ሰባት ሓደጋ ዘኸትሉ ብዝተፈላለዩ ኣስማት ዝጽውዑ ካብ እንስሳታት፡ ገመል፡ ኣዕዋፍ /ደርሁ/ መንካዕ፡
ሓሰማ ወዘተ ዝመሓላለፍ ከምዚ ሕጂ ብኮሮና-ቫይረስ /ከቪድ-19/ ተባሂሉ ተጸዊዑ ዘሎ ናይ ብርሰት ሓደጋ ካብ
ሰብ ናብ ሰብ፡ በቀሊሉ ዝመሓላለፍ ኤድስ-ኢቮላ፡ ሸሮኽ ከም ኣብነት ዝውሰዱ ሕማማት እዮም፡፡

ከምዚ ሕጂ ዓለም ኣብ ሓንቲ ቁሸት ብመራኸቢ ብዙሓን፡ዘበናዊ ቅልጡፋት መጓዓዝያታትን ኣብ ዘይተኣሳሰረሉ
መዋእል ኣብ 13 ክፍለ-ዘመን፡ ከምኡ’ውን ኣብ መበል ፩፰ ክፍለ-ዘመን ኣብ ኤውሮጳ ብሚልዮናት ህዝብታት
ዘብረሰ ለበዳ ሕማም /ጸሊም ሞት/ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከም ዘጋጠመ ብኣብነት ዝዝከር እዩ፡፡

እዚኦም ብባህርዊ ተፈጥሮ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝመሓላልፉ ቀዘፍቲ ሕማማት ይኹኑ
ዳኣምበር፡ ብሰብ-ሰርሖ ሓደጋ ሓደ ነቲ ሓደ ብሓይሊ ጨቍኑ ብምሓዝ ንዓለም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ከእቱ ኣብ
ዘካይዶ ናይ ጥፍኣት ውግኣትን ዘይሃናጺ ውድድራትን ብሚልዮናት ህዝብታት ዝጠፍኣሉ ኣብ ዝተፈላለዩ
ክፍለ-ዘመናት ዝተቐልቀሉን ዝጠፍኡን ሓይልታት ዝመስረትዎ ስርዓታት /ግዝኣታት/ ከም ኣብነት ዝውሰዱ
ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ ኣብ መበል ፩9 ክፍለ-ዘመን ዝተባርዑ  ቀዳማይን ካልኣይን ኲናት ዓለም ብሚልዮናት ህዝቢ
ዓለም ዝሃለቐሉ ተርእዮ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ፡፡

እዚ ብባህርያዊ ተፈጥሮን ሰብ-ሰርሖን ውግኣት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍላተ-ዓለም ይኹን ብዓለም ደረጃ ዝፈጠሮ፡
ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላውን ምዝንባላትን ንምዕባለ ሕ/ሰብ ንድሕሪት ዝጐተቱ ክስተታት ምንባሮም
በሰለኦም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ፡፡ ሕጂ ካኣ ኮሮና ቫይረስ /ኮቪድ-19/ ካብ ቻይና ተበጊሱ ንምሉእ ዓለም
ብኣርባዕተ-ኩርናዓ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ተላቢዑ ልዕሊ ኣርባዕተ (4)  ሚልዮን ህዝቢ በዚ ለበዳ ሕማም’ዚ
ክልከፉ እንከለዉ፡ ናብ ከባቢ 300.000 ዝገማገም ህዝቢ ኣህሊቑ ዘሎ ቀዛፊ ሕማም’ዚ፡ ኣብ መላእ ዓለም ከቢድ
ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ፈጢሩ ደቂ-ሰባት ብሂወት ዘይምንባር ዕድል ጥራሕ ዘይኮነስ ዕለታዊ
ናብረኦም ክመርሑ ኣብ ዝተሸገርሉ ኩነታት ወዲቖም ብስራሕ ኣልቦነትን ናይ ጥዕና ጸገማትን ይሳቐዩ ኣለዉ፡፡

ወዲ-ሰብ ብሂወት ክነብር፤ መግቢ፡ ማይ፡ መጽለሊ የድልዮ፡፡ ነዚ ዕለታዊ ድልየታት ከውሕስ፡ ክሰርሕ ክንቀሳቐስ
ይህልዎ፡፡ እዚ ለበዳ ሕማም’ዚ ነዚ ንምርግጋጽ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን፡፡ ኣብ ገዛኻ ተዓጺኻ ጥራሕ ኢኻ
ክትቆጻጸሮ ዘኽእለካ፡፤ ስለ ዝኾነ ካኣ ኩሉ ናይ ንግዲ ትካላት፡ ፋብሪካታት፡ ናይ መጓዓዓዝያ መራኸቢታት፡
ፋይናንሳዊ ትካላት፡ ሕርሻ መሊእካ ክስራሕ ኣብ ዝጽግመሉ እዞም ኩሉ ብዓለም ደረጃ ዝካየዱ ናይ ንግዲ
ልውውጣት፡ ኣብ ዝለመስሉ /ዝተሰናኸልሉ/ ቁጠባ ዓለም ኣዝዩ ንድሕሪት ከነቆልቁል ባህርያዊ እዩ፡፡ እዚ ካኣ
ንመላእ ዓለም ዝትንክፍ ኮይኑ፡ ብስርዓት ህግደፍ ዝማሰነት ሃገርና ካኣ “ኣብ ርእሲ ዘላታስ ተወሰኸታ” ኮይኑ
ጠቕሊላ ክትበታተን ዝገብር ሓደገኛ ክስተት እዩ፡፡
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ብሰንኪ ገባቲ መዕነዊ ፖሊሲታት ህግደፍ ቁጠባ ሃገርና መሬት ዘቢጡ ሕብረተ-ሰብና ብድሕረትን ድኽነትን
ክሳቐን ንሓደጋ ምብትታን ተሳጢሑ ዝጸንሐ፡ ዝበልዖ ኣብ ዘይብሉ ሕጂ ነብሱ ካብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከድሕን
ካብ ገዛ ከይወጽእ ተባሂሉ “ተዀርሚኻ ሞት ኣሳፊሕካ ሞት” እዩ ዝኸውን ዘሎ፡፡ ስለ ዝኾነ ካኣ እኹል ቀለብ
ሰኣን ምርካብ ነጋዳይ ናብ ዕዳጋ ከውርዶ ዝኽእል ሸቐጥ፡ ቀደሙ’ውን ጽጉም ዝጸንሐ፡ ሕጂ ብዝገደደ
ብሕጽረት መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ስኣን ዝተማለአ ቀረብ ማይን መብራህትን /ኤለትሪክ/ ሕጽረት መንበሪ
ኣባይትን ክሳቐ ዝጸንሐ ሕብረተ-ሰብ ነዚ ዘጋድድ ኮሮና ቫይረስ ተወሲኹዎ ብጥሜትን ዓጸቦን ሕማምን
ተጠቒዑ ክመውት እንተዘይ ኮይኑ፡ ካልእ ዝሓሸ ሂወቱ ክመርሓሉ መቃነዪ ዝኾኖ ዕድላት’ውን እናተጻበበ እዩ
ክኸይድ፡፡

ንባዕሉ ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል፡ እቲ ሕማም እናኸበደ እንተኸይዱ ክሳብ ክንደይ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ
ቀዛፊ ለበዳ ሕማም’ዚ ንምክልኻል ዘኽእል ዝኣክል ምድላዋት ተገይሩሉ ኣሎ፡ ካብ ሕሉፍ ተሞኩሮ ናይ
ኣይድስን ሕጽረት መድሃኒትን፡ ሕክምንዊ መሳርሒታት ኣብ ዘይተማላኣሉ ሕ/ሰብ እቲ ዝርካቡ ዓቕሚ ዘለዎ
ዘለዎ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት እናመጸ ይሕከም ከም ዘጸንሐን ዘሎን ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብ
ኮሮና ቫይረስ ምክልኻል በጺሑ ንፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ እንተዘይኮኑ ብዕቱብ ተታሒዙ ዝኣክል ባጀትን ውደባን
ተገይሩሉ ልዑል ኣድማዒ ስራሕ ክስራሕ እዩ ኢልካ ትጽቢት ዝግበረሉ ኣይኮነን፡፡

እቲ ካብ ህዝቢ ገንዘብ ነዋጽእ ኣለና ኢሉ ዝዛረቦ ዘሎ’ውን እንተኾነ፡ ህዝቢ በብዓቕሙ ክንዲ ዝካኣሎ ገንዝብ
ከዋጽእ ባህርያዊ’ኳ እንተኾነ፡ ሕሉፍ ናይ ምትሕግጋዝ ባህልና’ውን ዘፍቅዶ ቁድሳዊ ስራሕ ይኹን ዳኣምበር፡
እቲ ስርዓት ሕሱር ሰብኣዊ ጉልበት ሕ/ሰብና እናመዝመዘ ዝመዥረጦ ገንዘብን ብናይ ወርቂ ዕደናናን
ካለኦትንልዑላዊ መሬትናንባዕዳውያን እናካረየ ሚልዮናት ዶላራት እኹል-ትሩፍ እንከለዎ ሓልዮት ህዝቢ
ዘይብሉ ስለ ዝኾነ እንተዘይኮይኑ እዚ ኣታዊታት’ዚ ኣብ ብርሰት ህዝብና ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል
ዘይሽፍን ኣይነበረን፡፡

ህዝቢ ብጥይት እናተቆልበ ንስደት ዛሕዛሕ እናበለ ሃገር እናባደመት ክተከይድ ዝጸንሐት ዘይተገደሰ፡ ኣብ ሕጂ
በጺሑ ንብርሰት ህዝብና ካብዚ ቀዛፊ ሕማም’ዚ መሊኡ ብዕቱብነት ክከላኸል’ዩ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን፡፡ቅድሚ
ሕጂ’ወን ክንደይ ግዜ ህዝብና ንኣካለ-ስንኩላን፡ ንደቂ-ስዉኣት፡ ንምክልኻል ወራር ወያነ.. እናተባህለ፡ብሚልዮናት
ዝተኣከበ ገንዘብን ወርቅን ጨርቅን ኣብ መዓላ ናይቶም ጽጉማት ወገናትና መሊኡ ይበጽሕ ከም ዘይነበረ፡
ሕሉፍ ተሞኩሮ ምጥፍፋእ ናይ ህግደፍ ንህዝብና ሕርሕራይ ገይሩ ምሂሩዎ እዩ፡፡

ብመሰረቱ ኣብ ትሕቲ ጨቋኒ ስርዓት ህግደፍ እናተሳቐየ ክነብር ዝጸንሐን ዘሎን ህዝብና…ኣብ ስርዓት ህግደፍ
ካብ ኢዱ ናብ ኣፉ ክበጽሕ ዘይክእል መነባብሮ ጠምዩ ዝነብር፡ ገለ ኣብ ናይ ስርዓት ህግደፍ ትካላት ዝሰርሑ፡
ገለ ካኣ ኣብ መንስታዊ ትካላት ዝስርሑን’ውን ከይተረፈ ናብረኦም ክመርሑ ስለ ዘይክእሉ፡ ኣብ ወጻኢ ሃገራት
ብዝነብሩ ቤተ-ሰብ እናተሓገዙ ዝነብሩ ብዙሕ ክፋል ናይ ሕ/ሰብና እዩ፡፡ እቲ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ተሰዲዱ
ዝነብር ዝጸንሐ ካኣ ሕጂ ብሰንኪ ናይ ኮሮና ቫይረስ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኑ፡ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ይግደድ
ስለ ዘሎ ኣሽንኳዶ ኣብ ዓዲ ንዘለዉ ቤተ-ሰብ ክሕግዝስ ንነብሱ’ውን እንተኾነ፡ ናብርኡ ክመርሕ እናተጸገም እዩ
ዝነብር ዝሎ፡፡

ከምዚ እንተቐጺሉ ነቲ ካብ ደገ /ወጻኢ/ ሓገዝ ተጸባያይ ኮይኑ ዘሎ ክፋል ሕብረተ-ሰብና ኣብ ማሕበራውን
ቁጠባውን መነባብርኡ መሊሱ እቲ ቅልውላው ብዝኸፍኤ መልክዑ ንሓደጋ፡ ዓጸቦን ሞትን ክሳጣሕን ከም ህዝቢ
ናይ ምጽናት ሓደጋ ከንጸላልዎ ከም ዝኽእል ዘተሓታትት ኣይኮነን፡፡ ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ህላወን
ዘይህላወን ህይወት ናይ ምድሓን ኩነታት’ዚ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ዝርከብ ህዝብና፡ ነዞም ንህልውንኡን
ቀጻልነቱን ጸላእቲ ዝኾኑ /ህግደፍን ኮሮና ቫይረስን/ ከመይ ኢልና /ጌርና/ ንክልቲኦም ብጽንዓት መኪትና
ክንስዕሮም ይህልወና ክንርኢ ኣገዳሲ እዩ ዝመስለና፡፡
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ስርዓት ህግደፍን ኮሮና ቫረስን ናይ ሓደ ቅርሺ ክልተ ገጽ እዮም፡፡ ማለት እቲ ሓደ ሰብ-ሰርሖ ናይ ጥፍኣት
ሓደጋ፡ እቲ ካልእ ካኣ ባህርያዊ ሓደጋ፡ ንሱ’ውን ናይ ብርሰት ሓደጋ፡ ኩሎም እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ /ካልእ/
ከይፈላለኻ ክምከቱ ዘለዎም ጸላእቲ ህዝብታትና እዮም፡፡ ብሓጺሩ ከምቲ ሓረስታይ ሃገርና ዝሸወተ እኽሉ
ብህበይን ዋዓግን ምስ ተበልዐ “ወዓግ’ዶ ህበይ ትሓይሽ” ተባሂሉ ምስ ተሓተ “ክልቲኦም መጥፋእቲ እኽሊ
ይፍለሱ” ዝበሎ እዚኣቶም ጸላእቲ ህዝብታትና ዝኾኑ መጥፋእቲ ሕብረተ-ሰብና ከይጠፍኡ ምድሓን ህዝብን
ሃገርን ኤርትራ ክረጋግጽ ኣይክኣልን እዩ፡፡

ንስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ፡ ውሽጣዊ ሓድነት ደምበ ተቓውሞና ብምርግጋጽ ኩሉ ዓቕምታት ቃልስና ብሓደ
ኣንፈት ኣዋዲድና ብኩሉ መዳያዊ ኣገባብ ናይ ቃልሲ ክንምክቶ እዩ ዝህልወና፡፡ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ
2 ዓመታት’ዚ ግልጽነት ዘይብሉ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵን ናይ ሰላም ስምምዕ ምስ ተፈረመ፡ ንልኡላውነት
ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ምንቅስቓሳት እናጸዓቑ ህዝቢ ኣብቲ ስርዓት ዝነበሮ ልሕሉሕ እምነት መሊኡ
እናተንጸንቀቐ ተቓውሞታት እናሰፍሑ ኣብ ዝኸድሉ፡ እዚ ርሱን ናይ ቀልሲ ወኒ’ዚ ክሕይል ዳኣምበር
ክዘሓሓል ዕድል ክንህብ የብልናን፡፡

ሕጂ’ውን ውልቀ-መላኺ ስርዓት ህግደፍ ዓለም ብናይ ኮሮና ቫይረስ ኣብ እትሕመሰሉን ኣብ ገገዛኣ ትዕሸገሉን
ኣብ ዘላ ወቕቲ፡ ወጹዕ ሕብረተ-ሰብና ካኣ ኣብ ርእሲ’ቲ ብድሕረትን ድኽነትን ክሳቐዮ ዝጸንሐን ዘሎን ሕሱም
መነባብሮ ኣብ ሃገርና ኣትዩ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻሉ ዝተማለአ ዓቕሚ በዓል ሞያን መሳርሒታትን
ከምቲ ዝግባእ ኣዋዲድካ ንምክልኻሉ ኣብ ክንዲ ምርብራብ፡ ብኣንጻሩ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቱ
ዓዚዙዎ፡ ነቲ ግልጽነት ዘይብሉ ን2 ዓመታት ውጽኢት ዘይሃበ ስምምዓት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጂ’ውን
ብስም ዞባዊ ምትሕብባርን ኮሮና ቫይረስን፡ ምክልኻል ወራር ኣንበጣን ብዝብል ሽፋን፡ ኣመኽንዩ ናብ
ኢትዮጵያ ኒዮው ነጀው ምምልላሱ ናይ ኣጋጣሚ ዘይኮነስ፡ ነቲ ቅድሚ-ሕጂ ብወግዒ ዝገለጾ ናይ ኢድ-
ምትእትታው መደባቱ ንምትግባር ውዲታት ካብ ምፍሓስ ከዕርፍ ኢዩ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይከውንን፡፡

እዚ ሸርሒታት’ዚ ካኣ ኣብ ምብትታን ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ላዕላውነት ሃገረ-ኤርትራ’ውን
ከቢድ ጉድኣት ከውርድ እዩ፡  እዚ ሓደ ገጽ ናይቲ ሽግር ኮይኑ፡ እቲ ካልእ ገጽ ካኣ እዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ
ሕማም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዚ ዕድመ፡ ጾታ፡ ሕብሪ ቆርበት፡ ዓሌት፡ብሄር፡ ሃይማኖት፡ ሃብታም ድኻ መራሒ
ተመራሒ ዝብል ዶብ ዘይፈሊን ኩሉ ፍጡር ወዲ-ሰብ ብዘይኣፈላላይ ዘጥፍእ ሰላሕታ ወራር ስለ ዝኾነ፡
ንምክልኻሉ ዓለም-ለኻዊ ምትሕብባር /ምድግጋፍ/ ዝሓትት ይኹን’ምበር፡ ነፍስ-ወከፍ ሃገር፡ ሕበረተ-ሰብ ኣብ
ምክልኻሉ ናቱ ተራ እንተተጻዊቱ ብውሑድ ክሳራ እዚ ጸበባ’ዚ ክስገር ዝካኣል እዩ፡፡

ስለ ዝኾነ ካኣ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንገብሮ ጻዕርታት፡ ዋላ እኳ ናይቲ ስርዓት
ባህርያት ኣብ ህዝብና ዘኸትሎ ናይ ዕንወት ፋሽስታዊ ተግባራት ሕርሕራይ ጌርና እንግንዘቦን እንቃለሶን
እንተኾና፡ ነታ ዝርካባ ትንኣስ ትዕበ እቲ ስርዓት ንፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ ኢሉ ዝገብሮ ኣምስሎዊ ምንቅስቓሳት
እንተኾነውን ክንጥቀመሉ ዘለና ኮይኑ፡ ብቀንዱ ግን ኣብ ነብስና ተሞርኵስና ንኩሎም መምርሒታት ናይ
ምክልኻል ብደረጃ ውዱብ ጥዕና ዓለም ይኹን ክኢላታት ሰብ-ሞያ ሓካይም ዝህብዎ ምኽሪ ህዝብና ንምድሓን
ብዘይተጒላባነትን ሽለልትነትን ኣብ ተግባር ንምውዓሎም እናተሓጋገዝና ክንረባረብ እዩ ዝህልወና፡፡

ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ፈቖዶ መደበራት ስደተኛታት ተዓቚቡ ዝነብር ዘሎ ህዝብና፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ሕሱም
መነባብርኡ እዚ ቀዛፊ ሕማም’ዚ ተወሲኹዎ ከውርደሉ ዝኽእል ሓደጋ ከቢድ ብምዃኑ ንሱ’ውን በታ ዝርካባ
ዓቕሙን ገበርቲ ሰናይ ክልግስዎ ዝኽእሉ ውሱን ደገፋትን ተጠቒሙ፡ ነብሱ ክከላኸል ጻዕርታቱ ክብ ከብል
የድሊ፡፡እቲ ካብዚ ወጻኢ ኣብ ፈቖዶ ሃገራት ዓለም ተሰዲዱ ነብሱን ስድራ-ቤቱን ክንዲ ዝካኣሎ ክደጋገፍ
ዝጸንሐ፡ ሕጂ ብሰንኪ’ዚ ሕማም’ዚ ካብ ስራሕ ተሰናቢቱ /ጠጠው/ኢሉ ዓዲ-ውዕል ኮይኑ ዘሎ ህዝብና
ብዝተኻእለ መጠን ነንሕድሕዱ እናተሓጋገዘ ነዚ ሕሱም ግዜ እዚ ሓቢርና ክንሰግሮ ዝጸነሐ ናይ ምትሕግጋዝ
ባህሊ ሕብረተ-ሰብና ክንጥቀመሉ እዩ ዝህልወና፡፡
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ሓደ በሊዑ እቲ ሓደ ጠምዩ ክሓድር ነውሪ እዩ፡፡ ኣሽንኳይዶ ከም ኣሕዋት ኤርትራውያን ከም ካልእ ዝኾኑ
ፍጡራት ደቂ-ሰባት’ውን እንተኾነ፡ እንታይ እዩ ዓሌቱ፡ ሃይማኖቱ፡ ሕብሩ ብዘየገድስ፡ ብሰብኣውነት
ክንተሓጋገዝ እዩ ዝህልወና፡፡ ካብዚ ሓሊፉ ካኣ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኣሕዋትናን ኣሓትናን
ኤርትራውን ነቶም ካብ ስራሕ በዂሮም ዝሽገሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዓዲ ተኾርምዮም ሓገዝ ዝጽበዩ ይኹኑ
ኣብ ስደት ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ከርተት ዝብሉ ዘለዉ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ክንደጋገፍ እዩ ዝህልወና፡፡
ከምዚ ክንገብር እንተበቒዕና ጥራሕ ኢና ንክልቲኦም መዕነውቲ ሃገርና ህዝብናን ዝኾኑ ጸላእትና፡ ህደፍን ኮሮና
ቫረስ ብጽንዓት ደሪብና መኪትና ክንስዕሮም እንኽእል፡፡

ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ቃልስና ጨቋኒ መንግስታዊ ስርዓት ብምውጋድ’ምበር፡
ውልቀ-ሰባት ብምልጋስ ዝዕወት ኣይኮነን፤

እዚ እንርከበሉ መድረኽ፡ ኣይኮነን ኣላሽ ከይበለ ብዝተናወሐ ብረታዊ ቃልሲ ንዝመጽአን ክቡር ዋጋ ሓርነት
መስዋእቲ ንዝኸፈሉን ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ፡ ንጸላኢ’ውን ዘይትምነየሉ ኣዝዩ መሪርን ኣሰካፍን
ወቕቲ’ዩ። ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ማሕበራዊ ጉጅለ ብዘይ ምኽንያት ተኣሲሩ፣ተሃሪሙ፣ ንብረቱ ተሃጊሩ፣ ጥሪቱ
ተዘሚቱ፣ ኣባይቱ ፈሪሱ፣ ሃይማኖታዊ ስርዓትናን ባህላዊ ክብርናን ተደፊሩ ኢልና ነእውየሉ፡ ናይ’ዚ ተሓታቲ
ድማ እከለ ዝተባህለ ጀነራል፡ ኣማሓዳሪ፡ ኣሃዱ፣ መራሒ ስለያ’ዩ እናበልና ብተናጸል ንኸሰሉን ኣይኮነን። ዜጋና
ክብደል፡ ክእሰር ክርሸን ክዝመት እንከሎ፡ ሃይማኖትናን ባህልናን ክራኸስ እንከሎ ከቐንዝወና ስለዚ ከኣ
ድምጽና ከነስምዕ ንቡር’ዩ። እቲ ተግባር ብመን ተፈጺሙ? መዓስ? ኣበይ? ብግቡእ መዝጊብና ክንሕዞ’ውን
ሓደ ኣካል ናይ’ቲ ነካይዶ ዘለና ህዝባዊ ቃልሲ ምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ’ዩ።

እንተኾነ ግን ሎሚ ኣብ  ኤርትራውያን ዝፍጸም ዘሎ ኢ-ሰብኣዊ ፋሽሽታዊ ተግባር፡ ብውልቀ ሰባት፡ ኣብ
ልዕሊ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን። ብእምነት ብስትራተጂ፡ ገንዘባውን ነዋታውን መሳለጥያ ተመዲብሉ፡ ግዜ
ተታሒዝሉ፡ ብውጥን ብዝተወደበ ኣገባብ ዝካየድ ዘሎ ትካላዊ ናይ ጥፍኣት ወፍሪ’ዩ። ህዝቢ ከም ህዝቢ
መሰረታዊ ሰብኣውን ደሞክራስያውን ክብረት ዘይብልና፡ ብራዕዲ፡ ብድኽነት፡ ስደት ዛሕዛሕ ኢልና ነበረ
ክንከውን፣ ግዝኣታዊ ልኡላውነትና ከም ማዕጾ ዘይብሉ ገዛ ግዳማውያን ሓይልታት ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ ሕቶ
ሰተት ኢሎም ዝኣትውሉ፡ ዘድልዮም ማዕድናዊ ሃብትና ዝወስድሉ፡ ዝቆራቖስሉን ሜዳ ንምግባር ዝዓለመ
መንግስታዊ ወይ ትካላዊ መደብ ከም ዝኾነ ክነቕሓሉ ይግባእ።

ካብ 1991 ክሳብ‘ዚ ንርከበሉ ዓመተ 2020 ብዘይ ጭቡጥ ምኽንያት፡ ብነዓይ ዘይመሰልካ፡ ርእይቶይ
ዘይተቐበልካ፡ ክንደይ ዝኾኑ ዜጋታት ብለይትን ብቐትርን ተጨውዮም ምስተወስዱ ብህይወት ኣለው የለውን
ደሃዮም ጠፊኡ ኣሎ? ክንደይ ዝኾኑ ዜጋታት ተረሽኖም? ክንደይ ዝኾኑ ዜጋታት ኣብ ፍሉጥን ዘይፍሉጥን
ኣብያተ ማእሰርቲ ብኣካልን ስነ-ኣኣምሮን ይማስኑ ኣለው? ክንደይ ገንዘብን ንብረት ተራስዩ? ክንደይ ሕጋዊ
ሓዳር ተራኺሱን ተፋሪሱን? ክንደይ ዝኾኑ ህጻናት ኣልቦ ወለዲ ዘኽቲሞም ኣለው? ክንደይ ወለዲ ወላድ
መኻን ኮይኖም ኣልቦ ናባዪ ተስፋኦም ጸልሚቱ መሬት እናቖስቆሱ ይቑዝሙን ዕለተ-ሞቶም ይጽበዩ ኣለውን?
እወ ክንደይ ዝኾኑ ነጋዶን ኣወፈርትን ንዓመታት ደኺሞም ዘዋህለልዎ ሃብቲ ተዘሚቶም ጥራሕ ኢዶም
ተሪፎም? ክንደይ ዝኾኑ’ኸ ተስፋ ቆሪጾም ካብ ኤርትራ ወጻኢ ይንቀሳቐሱ ኣለዎ?  ንዓለም ገረሞ ኮይኑ ዘሎ
ማዕበላዊ ስደትን ብሳዕቤኑ ዘጋጥም ዘሎ ውርደትን መቕዘፍትን ከመይ ክመጽእ ክኢሉ? ክንደይ ሃማኖታዊ
ትካላትን መራሕተንን ተጋፊዖም፡ ንብረቶም ተራስዮም? ከም ህዝቢ ማሕበራዊ ምትእስሳርናን ክቡር ኣወንታዊ
ባህልናን ትማሊ ከመይ ነይሩ? ሎሚ’ኸ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ኣሎ?  ሓደ ብሓደ ዝርዝራዊ መልሲ
ክትበሉ ግዜ የድሊዮ። ነብስ ወከፍ ነገራት ብግቡእ ኣብ ዝግምግመሉ ብሱል ዕድመ ዝበጽሐ ዜጋ፡ ኣብ ገዛእ
ርእሱ፡ ኣብ ስድራ ቤቱ፣ መቕርቡ፣ መተዓቢቱ፣ መማህርቱ፣ ከባቢኡ ዝተፈጸመ ገበናዊ ተግባር ይፈልጥ’ዩ።
ከም’ዚ ዝበለ ኢ-ሰብኣዊ ባርባራዊ ስጉምቲ ከመይን ብመንን ክፍጸም ከኣለ? ብትካላዊ ወይስ ብውልቀ ሰባዊ?
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ካብ ግዝያዊ ስምዒታዊ ፍርዲ ምሃብን ናይ ሕነ-ምፍዳይ ስኒ ምሕርቃምን ብዝደሓነ፡ ብልቦና ብፖለቲካዊ
ንቕሓት  ብዕምቆት ገምጊምካ ርትዓዊ ወይ ሚዛናዊ ርእይቶ ምሓዝ የድሊ።

ኩሉ ግዜ ብግቡእ ከይገምገምካ ብግዝያዊ ቁጠዐ ብይመስለኒ ትወስዶ መርገጽ ወይ ትህቦ ውሳኔ፡ ገዛእ ርእስኻ
መኣዝንካ ኣጥፊኡ ዘይተጸበኻዮ ዋጋ የኽፍል’ዩ። ወጽዓ ዝወለዶ ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልሲ፡ ብንበሎ ንበሎ
ግዝያዊ ፕሮፖጋንዳዊ ወፍሪ ኣብ’ቲ ዝድለ ዓወት ክበጽሕ ኣይክእልን። ብቕኑዕ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መስመርን
ብቑዕ ቀላሲ መሪሕነትን እንተዘይተመሪሑ ዘስዕቦ ሓደጋ ቀሊል ኣይኮነን።

ፖለቲካ ከም ቃሕታኻ ንእግረ መንገድኻ ዝስራሕ ስራሕ ኣይኮነን። ፖለቲካ ሳይንስ’ዩ። ብፍላይ ከኣ ከምዚ
ንሕና ነካይዶ ዘለና ኣንጻር ዘቤታዊ ጸላኢ ዘቕነዐ፡ ኣዝዩ ዝተጠናነገ ስምዒታት ዝሓቖፈ፡ ህዝባዊ ሓርነታዊ
ደሞክራስያዊ መሰል ናይ ምርግጋጽ ቃልሲ፡ ቅድም ቀዳድም ናይ ገዛእ ርእስኻ ባህሪ ምግምጋም፡ ኣንፈት
ምንጻር ዝጠልብ’ዩ። ልዑል ነገራት ናይ ምግንዛብ ዓቕምን ጥበበን ዝሓትት ከቢድ ስራሕ’ዩ።

እዚ ኣብ ላዕሊ ከም ኣብነት ተገሊጹ ዘሎ ጥሙር ኢ-ሰብኣዊ ግፍዒታት፡ ብሓደ ሰብ ዝፍጸም ኣይኮነን። ሓደ
ሰብ ብፍላይ ከኣ  ሃገር ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ሰብ ንጽቡቕ ድዩ ንሕማቕ ዘለዎ ቦታ ዓቢ ምዃኑ ርዱእ’ዩ።
ይኹን ግን ከም’ዚ ዝበለ ኣስታት ን30 ዓመታት ዝኣክል መልክዑ እናቐያየር ኣብ ልዕሊ ሚሊዮናት ዝፍጸም
ዘሎ ሃገር ከደን ዓፈናን ራስያን ብዝተወደበ ትካላዊ ኣገባብ ‘ምበር ብድሌትን ጭካኔን ሓደ ሰብ ጥራሕ ክፍጸም
ከምዘይኽእል ምርዳእ ጽቡቕ’ዩ።

ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር’ያ፡ ነዛ ሃገር ከም ቃሕታኡ ዝመርሕ ዘሎ ትካል ድማ ኣሎ። ሕጋዊ ናይ መንግስትነት
መስፈሪ ዘይብሉ፡ ግን ከኣ ንገዛእ ርእሱ መንግስቲ ምዃኑ ዝገልጽ ጉጅለ ህግደፍ። እዚ ጉጅለ ፖለቲካዊ፣
ቁጠባዊ፣ ወተሃደራዊ፣ ጸጥታዊ መትንታት ናይ’ዛ ሃገር ስለ ዝተቖጻጸርረ’ዩ መንግስቲ’የ ዝብልን  ብህይወት
ብዙሓት ዝጣላዕ ዘሎን። ስለዚ መሰረታዊ ጸገምና መንግስታዊ (ትካላዊ) ‘ምበር ውልቀ ሰብ ከም ዘይኮነ’ዩ
ዘርእየና። በዚ መንጽር ቀንድን ቀዳማይን ግጥምና ስማዊ መንግስቲ ምስ ኩሉ ናይ ዓፈናን ጭፍጨፋን
መሓውሩ ምፍራስ’ዩ ክኸውን ዘለዎ፡፡

ናትና ኢልና ንተኣማመነሉ ደሞክራስያዊ መድረኽ ከፊትና፡ ብነጻነት ተኻቲዕና ዘቲና ብዘጽደቕናዮ ህዝባዊ
ሃገራዊ ቅዋም መሰረት፡ መራሕትና ብናይ መረጻ ካርድ  ኣብ ስልጣን ነደይበሉ፡ እንከጥፍኡ ህዝባዊ ሃገራዊ
ቅዋምና ብዘፍቅዶ ንቆጻጸረሉ፡ ንግስጸሉን ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ሃኒጽና እፎይ ንብለሉ መሰረታዊ
ለውጢ ንምምጻእ’ዩ ክኸውን ዘለዎ። ጠንቂ ጸገምና ውልቀ ሰባዊ ስለ ዘይኮነ፡ ፖለቲካዊ ኣረኣእያናን ግጥምናን
ናብ ውልቀ ሰብ ዘነጻጸር ክኸውን የብሉን።

ጉጅለ ህግደፍ ዝመርሓ ዘሎ ሃገረ ኤርትራ ቅዋም የብላን፤ ግን ከኣ ኣብ ዘይህላወ ሃገራዊ ቅዋም ዝተመሰረተ፡
ህዝቢ ምስቓይ ከም ህዝባዊ ልምዓት ዋኒኑ ዝገበረ ካቢነ-ሚኒስተራት (ፈጻሚ ኣካል) ዝበሃል ትካል ኣሎ።
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፣ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ሃገራዊ ፖሊስ ኤርትራን ካልእን እናተባህለ ዝጽዋዕ
ዕጡቕ ክፍልታት ኣሎ። እዚ ክፍልታት’ዚ ብሕጋውን ፖለቲካውን  ዓይኒ ህዝባዊ ሰራዊት፡ ሃገራዊ ሓይልታት
ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝኽእል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ብፖለቲካዊ ህንጸቱ ህዝባዊ ኣረኣእያን ህዝባዊ ተልእኾን የብሉን።
ብተግባር ከኣ እሙን መሳርሒ ናይ ውሱናት ወሰንቲ ብምዃን፡ ገፊፉ ከዕጥቕ፡ ፖሊሲ ተኲስካ ቅተል ከተግብር፡
ክዘምት፡ ዜጋታት ከሳቒ፡ ህዝቢ ከበሳብስ፡ ወለዱ ከጋፍዕ፡ ስሩት ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታት ከራኽስ፡
ንልዕሊኡ ዘሎ ዘምልኽ፡ ንትሕቲኡ ዘሎ ኸኣ ዝመልኽ ጸረ-ህዝቢ ትካል’ዩ።

ትምክሕታውን ዘርኣውን ጎስጓሳት ዘካይድ፡ ዝኾነን ዝተገብረን ካብ ህዝቢ ዝሓብእ፡ ዘይኮነን ዘይተገብረን ንህዝቢ
ዝሕብር፡ ብምሉእ ዓቕሙ ኣተሓሳስባ መንእሰያት ንምዝባዕ ዝሰርሕ፡ ንመላኺ ባእታ ብዘይ ባህሪኡን ተግባሩን
ዘወድስ፡ ነጋሪ መርድእ ዝኾነ ብሚኒስትሪ ዜና (መራኸቢ ብዙሓን) ዝጽዋዕ  ትንፋስ ናይ’ቲ ስርዓት ዝኾነ ጸረ-
ህዝቢ ትካል ኣሎ። ካብ ህዝቢ ብዝተፈላለዩ ሜላታት ዝተኣከበን ዝተራስየን፡ ብስም ህዝብን ሃገረ ኤርትራን



ወግዓዊ ልሳን ደ.ግ.ሓ.ኤ

ቅ፡ 06 ቁ፡ 29 ሚያዝያ 2020 7

ብዝተረኽበ ገንዘብ ዝተተኸለ ዓንዲ ሕቖ መላኺ ጉጅለ ዝኾነ ቁጠባዊ ትካላት ኣሎ። እዚ ጸረ-ህዝቢ ትካላት’ዚ
ምሉእ ንምሉእ ከይፈረሰን ብህዝባዊ ደሞክራስያዊ መንግስቲ ከይተተከአን ብሕማምን ሞትን  ሓደ ሰብ ለውጢ
ክመጽእ ምጽባይ ክእረም ዘለዎ ግጉይ ፖለቲካዊ ሚዛን’ዩ። ብምዃኑ ድማ፡-

ቀዳማይ፡- መራሒ ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለን መሰልቱን ብህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ተሳዒሮም፡ ኣብ ህዝባዊ
መጋባእያ ቀሪቦም ብዝፈጸምዎ ገበናዊ ተግባራት ክሕተቱ፡ ክናዘዙን ተመጣጣኒ ፍርዲ ክረኽቡን ደኣ ክንሓስብን
ክንቃለስን ኣለና’ምበር፡ ኣብ ፖለቲካ እናተዋሳእና ምስ ምሉእ ሓይልና እናሃለና፡ ንሱ እንተልጊሱ ሃገር ኣማን
ዓይነት ዝቡዕ ኣረዳድኣ ሒዝና፡ ሓቂ ይኹን ኣይኹን ንባህሪያዊ ሕማምን ሞትን ክብደት ክንህቦ ኣይግባእን።
ጸረ-ህዝቢ መላኺ ባእታ ኣብ ቀይዲ ውዒሉ ብፖለቲካውን ድዩ ሕጋዊ ውሳኔ ክረክብ እንከሎ’ዩ ህዝባዊ ዓወት
‘ምበር፡ ብባህሪያዊ ሕማም ምማቱ ኣይኮነን። ኣጋጣሚ ኮይኑ ብባህሪያዊ ሕማም እንተደኣ ሓሊፉ ብታሪኽ
‘ምበር ብተግባር ክሕተት ስለዘይኽእል ኣምሊጡ ወይ ተዓዊቱ ኣሎ ማለት’ዩ።

ካልኣይ፡ እነካይዶ ዘለና ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ልዕልነቱ ክሳብ ዘየረጋገጸ፡ ከም ሰብ ንሱ እንተለመሰ፡ እንተ
ሞተ፡ እቲ ንሱ ዝፈጠሮ፡ ክሳብ ሎሚ ድማ ዝመርሖ ዘሎ፡ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ዝኾነ ጉጅላዊ
ምትእኽኻብ ነቲ ዝለመዶ ዘዕበዮ ፋሽሽታዊ ተግባር ሒዙ ክቕጽል ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ። ንሱ እንተተኣልዩ
ከሓዲ ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለ ናይ ባህሪ ለውጢ ከምጽእ’ዩ፡ ክዕረ’ዩ ዝብል ኣረዳድኣ ግጉይ’ዩ። ብዘይካ
ሓደ ሓደ ሰባት፡ ኣብ’ተን ጸረ-ህዝቢ ትካላት ዘለው፡ ተበገስ፡ ዝተበሃልካዮ ግበር፡ በሎ፡ ኣጸጋዓዮ ጥራሕ ዝፈልጡ፡
ህዝባዊ ኣረኣእያን ህዝባዊ ክብርን ዘይብሎም ብደመ-ነፍስ ዝኸዱ ዘይጸረዩ ናይ ፖለቲካዊ ዝራባዓት ይበዝሑ።

እነሆ ብኢደ ወነኖም ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ካብ ዝቆጻጸሩ 30 ዓመት ኮይኑ። ህዝቢ ከሳቕዩ ‘ምበር፡ ንህዝቢ
ክጣበቑ ሰሚዕናን ርኢናን ኣይንፈልጥን። ብግጉይ መንገዲ ይኸዱ ከም ዘለው፡ ህዝብን ሃገርን ናብ ሓደጋ ከም
ዘሳጥሑን ኣይርድኡን፤ ቅኑዓት ኣለና በሃልቲ’ዮም። በዚ መንጽር ውልቀ ሰብ ሓሚሙ መይቱ እቲ ስርዓት ከም
ስርዓት ክሳብ ዘይተወገደ ዝመጽእ ፍታሕ /ለውጢ የለን።

ስለዚ ፖለቲካዊ ኣረኣእያና ህዝባዊ ክኸውን ኣለዎ። ከነረጋገጾ ንደሊ ለውጢ መሰረታዊ ናይ ስርዓት ለውጢ
ክኸውን ይግባእ። ብሕማምን ሞትን ሓደ ሰብ፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ጉጅለ ገለ ዝፈጥሮ ምስንባድ ክህሉ ይኽእል።
ነቲ ኣብ መንጎ ምህላውን ዘይምህላውን ኮይኑ መሰረታዊ ለውጢ ዝጽበ ዘሎ ህዝብና ግን ዘምጸኣሉ ለውጢ
የለን። እንተመጺኡ ከኣ “መለሳ ቆሎ ጥጥቖ” እዩ ዝኸውን። እንጀራ ሓሪሙካ ቆሎ ክትለቅም ወሪሕካ ጥጥቖ
እንተረኽብካ ለውጢ ኣይኮነን። ካብኡ ናብኡ’ዩ። ስለዚ ኩሉ ሃምናን ቀልብናን ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ህግደፍን
ትካላዊ መሓውሩን ብሓሳብን ብተግባር  ኣብ ዝተሳዕርሉ፡ ልዕሊ ኩሉ ህዝባዊ ልኡላውነትና ብሕግን ብተግባርን
ዝኽበረሉ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ንምምጻእ ንረባረብ።

ኣገዳዲ መደብ ሰፈራ ስርዓት ህግደፍን ሓደገኛ ሳዕቤናቱን፡

ደቂ-ሰባት ከም ሂወታውያን ፍጡራን መጠን፡ ነበርትን ተንቀሳቐስትን እኩባት ሰባት ብምዃኖም ኣብ መስርሕ
ሂወቶም ዝተፈላለዩ ባህርያውን ሰብ ዝሰርሖምን፡ ሓደጋታት፡ ብደሆታትን ጸገማትን ግርጭታትን ምፍንቓላትን
ክሳብ ንማሕበራዊ ኣከናውነኦም ዝፈታተንን ዝቕይር፡ ታሪኻዊ ግድላት የጋጥሞም እዩ፡፡

እዚ ታሪኻዊ ኩነታት’ዚ ሓቂ ስለ ዝኾነ፡ ደቂ-ሰባት ባህርያውን ሰብ ዝሰርሖን ዝመንቀሊኦም ጸገማት እናተደፍኡ
ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ /ከባቢ/ ኣብ ዝፈናቐልሉ ግዜን ክውንነትን፡ ህዝብታት ኣብ ሕድሕዶም ብዝፍጠሩ
ዝተፈላለዩ ግጭታትን  ጸገማትን ካብ መረበቶም /ትወልዲ ቦታኦም/ ክፈናቐሉ ወይ ናብ ቦቶኦም ካለኦት
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ህዝብታት፡ ዓሌታት ክመጽዎም እንከለዉ፡ ብዝፍጠሩ ዘይምጥዕዓም ኣብ ግጭት ምስ ዝኣትዉ፡ ካብ ናእሽቱን
ማእከሎትን ሓደጋታት ክሳብ ዝለዓለን ማሕበራዊ ኣከናውና ናይ ገሊኦም ህዝብታት /ዓሌታት/ ዝልውጥን
ዝህሙዅን ሓደገኛ ማሕበራዊ ተርእዮ ክፍጠር ይኽእል’ዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ገና ሕጂ’ውን ካብ ዓለም  ክስተቶም
መሊኡ ዝተገትአ ኣይኮነን፡፡

ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ተርእዮታት ህዝብታትን ሃገራትን ዝምርሕሉን ልዑላውነቶም ዝዕቅብሉን ሕግታትን
ውሳነታትን ብምልኣት ኣብ ዘይተቐርጸሉን ብፍልጠት ኣብ ዘይስርሓሉን መዋእላት እናተፈጸመ ዝመጸ
ይኹን’ምበር፡ ህዝብታት ሃገራት መስሪቶም ከም ጥሙራት ህዝብታት ሃገራውን ኣህጉራውን ዓለማውን ሕግታት
ወኒኖም ክነብሩ ኣብ ዝተኻእለሉ ዘለናዮ ስልጡን ዘበን’ውን እንተኾነ፡ ንሕብረተ-ሰባት ዝፈታተኑ ሓደጋታት
ከብጽሕዎ ናይ ዝኽእሉ ሓደጋ ዓይነትን ደረጃን ይፈላለ ዳኣምበር  ካብ ዓለምና መሊኦም ተወጊዶም እዮም
ክበሃል ዝካኣል ኣይኮነን፡ ህልዋት እዮም፡፡

ኣብዚ ግዜ’ዚ እቶም ተፎጥራዊ  ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ዘጋጥሙ ከም ዘለውዎ እናሃለዉ፡
ኣብቲ ሰብ ዝሰርሖ ሓደጋታት፡ ገዛእቲ /ጨቆንቲ/ ስርዓታት ንፖለቲካዊ ስልጣኖም  ክብሉ ህዝብታት ኣብ
ሕድሕዶም ስላምን ምትእምማንን ወኒኖም መሰለምን ጥቕሞምን ኣረጋጊጾም ቀሲኖም ንከይነብሩ፡ ብኣንጻሩ
ልኡማት /ምሉኻት/ ተገዛእቲ ንምግባሮም ዝብገስን ዝስረሓሉን ዘሎ ፖለቲካዊ ሜላ፡ ህዝብታት ኩሉ-መዳያዊ
ፍሉያት ክብርታቶምን መንነቶምን ምድውዋስን ምህሟዅን /ምድኻምን/ ብምፍጣር ህዝብታት ማህበራዊ
ኣከናውነኦም ንምቕያር ዝግበር ኣዝዩ ሓደገኛ ፈተነታት’ውን ህልዊ እዩ፡፡

ናይዚ ሓደገኛ ተርእዮ እዚ ብኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል ድማ ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ ስልጣን ካብ ዝሕዝ
ግዜ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ብስም “ናብ ዝለምዐን ዝሰፍሐን ቦታታት ሰፊርኩም ክትጥቀሙን ሂወትኩም
ብጽቡቕ ክትመርሑን” ዝብል ምስምስ፡ ሰራም ውጥን ህዝብና እኹል ፍልጠትን ሓበሬታን ከይረኸበን ብደሌቱ
ከይወሰነን፡ ካብ ዘለዎ ግዝያዊ ጸገማትን ስእነትን ተበጊሱ ብምድፍፋእን ምትላልን ናይዚ ኣረሜናዊ ስርዓት ካብ
መረበቱ /ትውለዲ ዓዱ/ ለለቒቑ ኣብ ምዕራባዊ ቦታታት ሃገርና ክሰፍሩ ዝግበር ዘሎ ብተንኮል ዝተላዕጠጠ
መደባት፡ ከም መርኣያ ተገይሩ ክጥቀስ ዝኽእል እዩ፡፡

መንግስቲ ህግደፍ ህዝብታትና ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ተመዛቢሎም ክሰፍሩ ብምግባር ዝሰርሖ ዘሎ
ኣፍራሲ መደብ ሰፈራ፡ ኣካል ኣምሳል ናይቲ ህዝብታትና ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰሎም ምግሃስን፡
ቋንቋኦምን ባህሎምን ብግቡእ ከይጥቀሙሎም ከየማዕብሉዎምን ናይ ምግዳብን ምህሳስን መደባቱ ተደራቢ
ዕማም ኮይኑ፡ ናይ ቀረባ ዕላምኡ ድማ፡ ህዝብታትና ብኩሉ መግለጺኦምን ክብርታቶምን ዝኾኑ ረቛሒታት
ብምጥቃም፡ ነብሶም ብገዛእ ርእሶም ከየማሓድሩን ቋንቋኦምን ባህሎምን ከይጥቀሙን፡ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት
ተሳትፎኦም ከየረጋግጹን ፍሉይ ምምሕዳራዊ ቦታን ስልጣንን ንከይህልዎምን መጻኢ ዕድሎም ብነጻ
ንከይውሱንን ብምግባር፡ ኣብ ሕድሕዶም ምትፍናን ብምፍጣር ኩሉ-መዳያዊ ከበባን ጽቕጠትን ብምዝውታር
ፈላልዩ ንምግዝኦምን ንምምዝማዞምን ዝዓለመ እዩ፡፡

ብተወሳኺ ህዝቢ  ካብ ሓደ ቦታ ናብቲ ካልእ ቦታ ምምዝባልን ምስፋርን ኣቢሉ ንዝሓደግዎ መሬት ናይ ሕርሻ
ነቶም ኣብ ከከባቢኡ ዝርከቡ ናይ ዓፈናን ጭፍጨፋን መሓውራቱ ብምዕዳልን ብምጥቃምን ኣቢሉ ሓለዋ
ስርዓቱ ንምጥንኻር ካብ ምፍታን ሓሊፉ፡ እቶም ብስም ሰፈራ ዝፈናቐሉ ህዝቢ /ህዝብታት/ ምስቶም ኣብቲ
ብሰፈራ ዝኸድዎ ቦታ ዝጸንሑ ህዝብታት /ብሄራትን ብሄረ-ሰባትን/ ኣብ ኣጠቓቕማ መሬትን ካለኦትን
ምስሕሓባትን ግጭትን ክፍጠር ብምግባር፡ ሓድነትን ምትእምማናትን ናይቶም ህዝብታት ክዝረግን ክበላሾን፡
ስሙር ተቓውሞ ናይ ውጹዓት ህዝብታና ክዳኸምን ክብርዕንን ብምግባር ዕድመ ኣዕናዊ ፖለቲካዊ ስልጣኑ
ንምንዋሕ ዓሊሙ እዩ ዝሰርሓሉ ዘሎ፡፡

እዞም ብህግደፍ ኣብ ልዕሊ ሕብረተ-ሰብና ዝፍጸሙ ዘለዉ ኣጸገምትን ኣዕነውትን መስርሕ ሕሰማት እዚኣቶም፡
ናብቲ ህግደፍ ከዐውቶ ዝደሊ ዘሎ ናይ መወዳእታ እስትራተጂኡ ዘብጽሑ ፍጻሜታት’ምበር ንገዛእ ርእሶም ኣብ
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ናይ መወዳእታ ብራኸ ዝበጽሑ ተግባራትን ተርእዮታትን ኣይኮኑን፡፡ ምኽንያቱ ናይ ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ
ናይ መጨረሽታ ሽቶ /ዕላማ/ ንህዝብታትና ብመስርሕ፡ ፍሉይ ቋንቋ፡ ባህልን፡ ፍሉይ ናይ ኣሰፋፍራ ቦታን፡
ዝተዓቀበ ፍሉይ ክብርታትን ታሪኽን ንከይህልዎም ብምግባር፡ ኣብ ህዝብታትና ናይ ኣከናውና /ዲሞግራፍያዊ/
ለውጢ ብምምጻእ፡ ሓደ ኩሉ ክብርታቱን ፍሉይ ማሕበራዊ መንነቱ ዘጥፈአን ዝተሓናፈጸን ሕብረተ-ሰብ ክህሉ
ንምግባርን፡ ኤርትራ ሃገርና ኩሉ-መዳያዊ ብዙሕነትን ህልውናን ተሳትፎን ዘይተተኣናግድ “ሓደ ህዝቢ ሓደ
ልቢ” ብዝብል ኣሃዳዊት ሃገር ብምግባር ናይ ምግዛእ ዕላማ ስለ ዘለዎ፡፡

ኣዕናዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ህልውናን ኣከናውናን ናይ ብሄራትና /ህዝብታትና/ መሰረታዊ ናይ ማሕበራዊ
ኣከናውና /ዲሞግራፍያዊ/ ለውጢ ንምምጻእ ዓሊሙ ዝወፍረሎም ዘሎ ሓደገኛታት ተግባራት፡ ንመጻኢ ኣብ
ህዝብታትና ሃገርናን እንታይ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከምጽኡ ይኽእሉ ኢልና ብሓላፍነትን ጥንቃቐን ክንግምግም
እንከለና፡ ዓበይቲ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከስዕቡ ዝኽእሉ እዮም፡፡ ገለ ካብቶም ክስዕቡ ዝኽእሉ ኣሉታዊ ሳዕቤናት
ንምጥቃስ ዝኣክል ድማ፤
1. ህግደፍ ሓደገኛ መደብ ሰፈራ ብምጥቃም ዝሰርሖ ዘሎ መደብ ናይ ምቕጻል ዕድል እንተዳኣ ረኺቡ፡

/ንቕልኡ እንተዘይተገቲኡ/ ኣብ ሞንጎ ሰፈርትን ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሑ ነበርቲ ህዝብታትናን፡ ካብ ናይ
መሬት ተጠቃምነትን ዋንነትን ካልኦትን ዝብገስ ናይ ጠቕሚ ምፍሕፋሕን ግጭትን ውዒሉ ሓዲሩ ክፍጠር
ባህርዊ እዩ ዝኸውን፡፡

ኣብ ሞንጎ ውጹዓት ኣሕዋት ህዝብታትና ከምዚ ዓይነት ሕድሕድ ምፍልላይን ግርጭትን ተላዒሉ ማለት
ድማ፡ ሓድነት ውጹዓት ህዝብታትና ክዳኸም ዝገብር፡ ሳዕቤኑ መፍቶ ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ
ፖለቲካዊ  ኩነታት ዝፈጥር እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ስርዓት ህግደፍ ብቃልሲ ምስ ተወገደ’ውን እንተኾነ
በሰልኡ ኣብ ሓጺር እዋን ክሓዊ ስለ ዘይክእል፡ ሳዕቤኑ ኣብ ግምት ዝኣቱ ተሃዋሲ ተርእዮ እዩ፡፡፡ ድሮ’ኳ
ኣብቶም ተወለድቲ ናይቲ ግዱድ ሰፈራ ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢ ዝኾኑ ህዝብታትና፡ እቲ ብዘይ ድሌቶምን
ፍቓዶምን  ዝካየድ ዘሎ ሰፈራ: ምስቲ ከም ኩሎም ህዝብታትና ዝወርዶም ዘሎ ኩሉ-መዳያዊ ጭቆናን
ሕሰምን ተደሚሩ፡ ናይ መንነት ሕቶን ዋንነት መሬትን ኣብ ዝምልከቱ ኣገደስቲ ጉዳያት ናብ ግሉጽ
ተቓውሞ ዘይበጽሑ ደጉላት ቅሬታታት ክቀላቐሉ ይራኣዩ አለዉ እዮም፡፡

በቲ ካልእ ገጽ ድማ እዚ ስርዓት ህግደፍ ዘካይዶ ዘሎ ኣዕናዊ ናይ ሰፈራ መደባትን ካለኦት ጭቆናታትን
ሕሰማትን፡ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ከስዕብዎ ዝኽእሉ ሳዕቤናት ኣብ ግምት ብምእታው፡ ገለ ፖለቲካዊ
ምንቅስቓሳት ከባብዊ መልክዕ ውደባታት ብምሓዝ ክቃለሱ ዝቀላቐልሉ ተርእዮ ህልዊ እዩ፡፡ ስለ ዝኾነ እዚ
ህግደፍ ዘካይዶ ዘሎ ኣሰካፊ ተግባራት’ዚ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ክምዕብል ከም ዝኽእል፡ ብኡ መጠን
ንህዝብታትናን ሃገርናን ብቐሊሉ ዘይፍወስ ጸገም ከስዕብ ከም ዝኽእል ወድዓዊ መሰረቱን ኣንፈቱን
ብምግምጋም ብቐሊሉ ምርዳእ ዝካኣል እዩ፡፡

2. እቲ ካልኣይን ከቢድን ሓደጋ ድማ፡ ህግደፍ ንማሕበራዊ ክውንነት ናይ ብሄራትን ብሄረ-ሰባትን
/ህዝብታትና/ ዝተፈላለዩ ጸቕጥታትን ሸርሕታትን ብምጥቃም፡ ንብሄራትና ናይ ማሕበራዊ ኣከናውነአን
መግለጺ መንነተንን ክብርታትን ዝኾኑ ክቡራት ጸጋታት ከይጥቀሙሎም ብምትዕነቓፍ ክዳኸሙን
ክተሓናፈጹን ብመግባር፡ ህዝብታትና ናይ መንነቶም መግለጺ እናሰኣኑ፡ መንነቶም እናሀሰሰ ክኸይድን ካልእ
ሓድሽ ሕብረት-ሰብ ዝውደበሉ ኩነታት ንምፍጣርን እስትራተጂካዊ ውጥን ብምሓዝ እዩ  ናይ ተለኻኺምካ
ምጥፋእ መደብ ሒዙ ኣብ ምንጣፍ ዝርከብ ዘሎ፡፡

እዚ ኣዕናዊ ውጥን ናይ ህግደፍ’ዚ ብቐሊሉ ዝሳለጥን ዝዕወትን’ኳ እንተዘይኮነ፡ ምስቲ ኩሉ-መዳያዊ ጭቆና ኣብ
ልዕሊ ህዝብታትና ዝካየድ ዘሎን፡ ናይ ህዝብታትና /ብሄራትና/ መንነትን ክብርታትን ክዕንቀፉን ክሃሱን ዝግበር
ዘሎ ሓደገኛ ተግባራትን፡ ህዝታትና ከም ውጹዓት መጠን ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ /ህግደፍ/ ሓቢሮም
ንከይቃለሱን ንምግባር ብኣፍራሲ ግዱድ መደብ ሰፈራ ህዝብታትና ካብ  ምትፍናን ሓሊፎም፡ ሕድሕድ
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ክናቖቱ ብምግባር ብቀሊሉ ክሓዊ ዘይክእል ፖለቲካዊ ቁስሊ ክፍጠር ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ተግባራት ናይ
ህግደፍ ደሚርካ ክረአ እንከሎ ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ  ብቀሊል ዝረአ ኣይኮነን፡፡

ምኽንያቱ ማሕበራዊ ክውንነት ናይ ህዝብታትና ኣብ ዕድመ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ መንግስቲ ህግደፍ መሊኡ
ክልወጥ ይኽእል ኢዩ ክባሃል ዘይካኣል እኳ እንተኾነ፡ እቶም ብህግደፍ ዝፍተኑ ዘለዉ ኣዕነውቲ ፈተነታት
ዝፈጥርዎም መሰናኽላት ስለ ዝፈጥሩን፡ ናይ ህዝብታትና ሓድነትን ምትእምማንን ዘላሕልሑን ዘዳኽሙን /ዋላ
ንዝተወሰነ መድረኽ ይኹን/ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ጸገማትን ድኽመታትን ኣነኣኢስካ ክረአ ዘይክእል እዩ፡፡

ብፍላይ ኣብዚ መድረኽ’ዚ ኩሉ-መዳያዊ ዓቕምታት ናይ ህዝብታትና ክዳኸምን፡ ኣብ  ህዝብታትና ስደት ከም
መፍትሒግዝያዊ ሽግር ዝውሰደሉ ኣሰካፊ ግንዛበታት ይንጸባረቕ ብምህላዉ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ካኣ መንእሰይ
ወሎዶና ካብ ሃገሩ ናብ ስደት ብጻዕቂ ይውሓዝ ብምህላዉ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት ይዓቢ ስለ ዘሎን፡ ናይ ዓለማውን
ከባብውን ፖለቲካዊ ኩነታት’ውን ልክዕ ከምቲ ናይ ኣርባዓታትን ቀድሚኡን ዝነበረ ኩነታት፡ ናብ ሃገራት
ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ /ንሃገርና ሓዊስካ/ ካኣ ብፍላይ፡ ስዉር ግዝኣታት ናይ ምጥያሽ
ፖለቲካዊ ወፍሪ ዝቀላቐለሉ ኩነታት ህልዊ እዩ፡፡

ስርዓት ህግደፍ ነዚ ኣተሓሳሳቢ ፖለቲካዊ ሰርቢ’ዚ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ወሲዱ፡ ንሃገራዊ ነጻነትናን
ልዑላውነትናን ቀጻልነቱን ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱን ዝሸራርፍን ናይ ክድዓትን ጽጋዕተኝነትን ኣሻቓሊ
ፖለቲካዊ ንጥፈታት ኣብ ምስልሳል ይርከብ ብምህላውን፤ ነዞም ፖለቲካዊ ተርእዮታትን ኣንፈታትን እዚኣቶም
ብልክዕን ሓላፍነትን ክንመዝን እንከለና፡ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትናን ሃገርናን ዝፍጽሞም ዘለዉ ኣዕነውቲ
ተግባራት ንሕጅን ንመጻእን ኣሉታዊ ሳዕቤናቶም ምርዳእን ምግንዛብን ዝካኣል እዩ፡፡

እዞም ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝወርዱ ዘለዉን ክቕጽሉ ዝኽእሉን ከበድቲ ሓደጋታት እዚኣቶም፡ ብግቡእ
ምርደኦምን፡ ኣብ ህዝብታትናን ሃገርናን ዝኸፍአ ሓደጋን ክሳራን ከየብጽሑ እንከለዉ፡ ዓቕምታትና
ኣተሓባቢርናን ኣዋዲድናን ብከመይ ንምክቶምን ንገትኦምን ዝብል ቁም-ነገር ብጥንቃቐ ምርኣይን፡ ህግደፍ
ዝፍጽሞም ዘሎ ኩሉ-መዳያዊ ኣዕነውቲ ተርእዮታትን ተግባራትን ክሳብ ኣብ ድሕሪ ውድቀቱ ዘሎ ዝተወሰነ
ግዜን መድረኽን’ውን ኣሉታዊ ሳዕቤናቶም ከሸግሩና ከም ዝኽእሉ ነፍስ-ወከፍና ኤርትራውያን ብግቡእ
ክንግንዘቦ ኣድላዪ እዩ ዝኸውን፡፡

እዞም ሓደጋታት እዚኣቶም  ከይዓብዩ፡ ከይዓሞቑን ከይቅጽሉን ብኣጋ ከግትኡን ክውገዱን ኣብ ምግባር፡
ኩላትና ውጹዓት ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ካኣ ተቓወምቲ ባእታታት፡ ኣካላትን፡ ፖለቲካዊ ውድባትን፡
ሰቪክ-ማሕበራትን ኣንጻር ኣዕናዊ ስርዓት ህግደፍ ዓቕምታትናን ትሕዝቶታትናን ኣወሃሂድናን ኣዋዲድናን
ተሓባቢርና ክንቃለስ ምስ እንበቅዕ ጥራሕ ስለ ዝኾነ፡ ንሓደገኛ ሳዕቤናት ግዱድ መደብ ሰፈራን ካለኦት
ኣዕነውቲ ውጥናትን ተግባራትን ናይ ስርዓት ህግደፍ ካብ ምክልኻሎምን ንምፍሻሎምን ካብ ምቅላስ ዝዘለለ፡
ጠንቂ ናይ ኩሎም ወጽዓታትናን  ጸገማትና ዝኾነ ኣዕናዊ ስርዓት ህግደፍ መሊእና ንምውጋድ ክንቃለስ እዩ
ዝህልወና፡፡
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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፡

ናብ ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መጽሔት ህዝባዊ  ደሞክራሲ: ሕውነታዊ ሰላምታይ ብምቕዳም፡ ኣብዚ ግዝያት እዚ
ዓለም ለኻዊ ስግኣት ፈጢሩ ብዙሕ  ህዝቢ ዝቐዝፍ ዘሎ ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ብምግባር፡
ብዙሓት መንግስታት እሱራት ክፈትሑ ንርእን ንሰምዕን ኣለና፡፡ መንግስቲ ህግደፍ ግን እሱራት ክፈትሕ
ዘይምኽኣሉ /ዘይምድላዩ/ ምኽንያት ኣመልኪተ ዘዳለኹዋ ሓጻር ደብዳበ እልእከልኩም ኣለኹ’ሞ ኣብ ዓምዲ
ደብዳቤታትኩም ከተስፍሩለይ ብትሕትና እሓትት፡፡

ካብ ሰብኣዊ ስነ-ምግባር ዝወጸ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡
እሱራት ክፈትሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ኣይኮነን፡

ሕብረተ-ሰብ ዓለምና ኣብዚ ዝሓለፈ 5ተ ኣዋርሕ፡ ኣብ ሕሉፍ ሂወቱ ርእይዎን ኣጋጢሙዎን ዘይፈልጥ፡
መከላኸሊ /ክትባተ/ ይኹን መድሓኒት ዘይብሉ /ዘይተረኽበሉ/ ተላባዕን ኣህላቕን ዝኾነ ኮቪድ-19 ዝተባህለ
ሕማም ኣጋጢሙዎ፡ ናብ ሞትን መቕዘፍትን ስቓይን፡ ቁጠባዊ ጸገማትን ተሳጢሖም መህላዎም ናይ ኣደባባይ
ሚስጢር ኮይኑ ዘሎ እዩ፡፡ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ሸፈንኡ፡ ጎዳእነቱን ናህሩን ገና ክዕገት ዘይተኻእለ ስለ ዝኾነ፡
ዓሚቚ ስግኣት ፈጢሩ ዝቕጽል ዘሎ ሓደገኛ እዩ፡፡

እዚ ተላባዕን ኣህላቕን ሕማም እዚ ጉዕዝኡ ኣዝዩ ቅልጡፍ ብምዃኑ ኣብ 99.8% ዝዀና ሃገራት ክባሃል
ዝካኣል ተላቢዑ ብምህላዉ፡ ዕድመ፡ ጾታ ሕብሪ-ቆርበት፡ደረጃ መነባብሮን ሃብትን ብዘይፈሊ ብኣልማማ ደቂ-
ሰባት ኣብ ምቕዛፍ እዩ ይርከብ  ዘሎ፡፡ ስለ ዝዀነ ንምዕጋቱ ይኹን ንምፍዋሱ፡ ዝግበር ዘሎ ጻዕርን ምርምርን፡
ንሰብ-ሞያ ጥዕና ሓካይምን ምሁራትን ዕረፍቲ ኣስኢኑ፡ ኣብ ዓለምና ዝተፈላለዩ ምህዞታትን ጥበባትን ዕዉት
ንምግባር ዘየቋርጽ ጻዕርን ምርብራብን ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣሎ፡፡

ገለ ካብቶም ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢድ ደቂ-ሰባት ዘለዉ ፍቱናት ናይ ምክልኻል ሜላታት ድማ፡ ሰባት ጽሬቶም
ክሕልዉ ምግባር፡ማሕበራውን ኣካላውን ብምፍንታት ክቕመጡ፡ ክሰርሑ፡  ክጓዓዙን፡ ብሓባርን ተቐራሪብካን
እምነትካ ዘይምዝውታር /ዘይምጽላይ፡ ዘይምስጋድ/፡ ብሓባር ተቐራሪብካ ዘይምምሃር፡ ኣብ ቤት ማእሰርትታት
/ቤት ህንጸት/ብብዝሒ ዘይምድጓን፡ ወዘተ ከም መከላኸሊ ናይ ቫይረስ ኮሮና ዝዝውተሩ ዘለዉ ሓገዝቲ ሜላታት
እዮም፡፡

ኣብዚ ግዜ’ዚ ዝተፈላለዩ መንግስታት ንህዝቦም ካብዚ ቀዛፊ ሕማም’ዚ ንምድሓን ካብ ምርብራብ ሓሊፎም፡ ናይ
ምእራም ግዚኦም ዘየእከሉ እሱራት ከይተረፉ ብሰብኣዊ ዓይኒ ርእዮም ክሳብ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ እሱራት
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ምፍታሕ ዝበጽሑ መንግስታት’ውን ኣለዉ እዮም፡፡  ኣብ ልዕሊ እሱራት /ተኣረምቲ/ ብሰብኣዊ ዓይኒ ተራእዩ
ንድሕነቶም ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምውሳድ ጽቡቕ ስነ-ምግባር ካብ ምዃን ንላዕሊ፡ እቶም ግዜ ህንጸቶም
ከይወድኡ ነጻ ዝልቀቑ እሱራት ብሕልና ክሕጎሱ ካብ ምግባር ብዝሓለፈ፡ ኣብ ህዝቦምን መንግስቶምን
ምትእምማን ከሕድሩን ጉድለቶም ክእርሙን ስለ ዝሕግዞም፡ ብድርብ ጠቓምነት ዝረአ ሰናይ ምግባር እዩ፡፡

ይኹን’ምበር ነዚ ሰናይ ማሕበራውን ስነ-ምግባርን ተግባር’ዚ፡ ዝፈጸሙ መንግስታት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም፡፡
ዝበዝሑ መንግስታት ክበሃል ዝካኣል፡ ገሊኦም እሱራት ከይፈትሑ ዝተፈላለዩ ኮሮና ናይ ምክልኻል ሜላታት
እናተጠቕሙ እሱራት ዝእርሙ፡ ገሊኦም  ከም መንግስቲ ህግደፍ ዝኣመሰሉ፡ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ዝኾኑ
መለኽቲ መንግስታት ካኣ፡ እኹል ጥንቃቐን ሕብሓበን ብዝጎደሎ ኣገባብ እሱራት ዝእርሙ /ዝቐጽዑ/ እዮም፡፡

ምስዚ ጉዳይ’ዚ ኣዛሚድና መንግስቲ ህግደፍ ስለምንታይ እዩ እሱራት ዘይፈትሕ ዝብል ሕቶ ከነልዕል እንከለና፡
ኣነ ብወገነይ ምስ ባህሪ፡ ዕላማን ተግባራትን ናይ መራሕቲ ህግደፍ ዝተተሓሓዘ ምኽንያት እዩ ዝመስለኒ፡፡
ከመይሲ መንግስቲ ህግደፍ ካብ እምነቱን ርእይትኡን ወጻኢ ዝኾነ ርእይቶን እምነትን ስለ ዘይቅበልን ጥራሕ
ዘይኮነስ፡ እምነቱ ምስ ናይ ካልኦት እምነትን ርእይቶን እናኣወዳደረ ብምግላጽ ክዕወት ከም ዘይክእል ስለ
ዝኣምን፡  ኣብ ክንዲ ንሓሳብ ብሓሳብ ንምስዓር ድልዊ ምዃንን ምውሳእን፡ ብኣንጻሩ ብዓፈናን መጭወይትን
ሰዊሩ ብምጥፋእን ብዘይ ሕግን ፍርድን ምእሳርን ዝስዕርን ዝዕወትን ገይሩ እዩ ብኣረሜንነት ዝሰርሕ፡፡ እቲ
ጭቡጥ ሓቂ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ፡ ፱0% ካብ  ኤርትራውያን እሱራት ብፖለቲካዊ እምነቶም ምኽንያት
እናተኣሰሩ ብዘይ ክስን ፍርድን ኣብ ዝተፈላለዩ ሸላታት ዝእሰሩ፡ ዝሳቐዩን ዝሞቱን ዘለዉ፡፡

ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል ናይ ደቂ-ሰባት/ህዝብና/ ስለ ዘይኣምን፡ ከም ሕማም
ኮሮና ቫይረስ ዝኣመሰለ ካልእ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋን ህልቂትን ከሳጥሕ ዝኽእል ሽግር እንተመጸ’ውን እሱራት
ክፈትሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ስርዓት ኣይኮነን፡፡ ብኣንጻሩ ተለኻኺምካ ናይ ምጥፋእ ኣዕናዊ ምርጫ እዩ ብተግባር
ዝመርጽ፡፡ ምኽንያቱ ብኣተሓሳስባ ናይ ህግደፍ እሱር ብዝኾነ ምኽንያት ብነጻ ምፍታሕ ማለት፡ ምስ ወጸ
ክሓቶን ክቃለሶን ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ፡ ንህግደፍ ሕጋዊ ተሓታትነት ተጀሚሩ ማለት ካኣ፡ ንሓንሳብን ንሓዋሩን
ካብ ኣዕናዊ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ምውጋድ ምዃን ሓሊፉ፡ ብሕግን ብታሪኽን ስለ ዘሕትቶ፡ ኣብዚ ዘለናዮ ኣስጋኢ
ግዜ እሱራት ብምፍታሕ ሰብኣዊ ሂወቶም ከይዕቅቡ ዘዐንቅፍ ዘሎ ካብዚ ፖለቲካዊ ሒሳባት’ዚ ስለ ዝብገስ እዩ፡፡
ብተወሳኺ እቶም እሱራት ብሂወት ሃልዮም እንተተፈቲሖም፡ ከልዕልዎ ዝኽእሉ ሕቶ ክህሉ ረዱእ ስለ ዝኾነ፡
ብዙሓት ፖለቲካዊ እሱራት ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ካኣ ላዕለዎት መራሕቲ ዝነበሩ ንነዊሕ ዓመታት ዝተኣሰሩን
ዝተጐሳቖሉን ገሊኦም ብሂወት ክነብሩ ስለ ዘይክእሉ፡ እዚ ካኣ ነቲ ተሓታትነት መሊሱ ስለ ዘኽብዶ ብግምነተይ
“ካብ ምፍተሖም ዘይምፍተሖም ይሕሸኒ” ኢሉ ከም ምርጫ ስለ ዝወስዶ’ዩ ዘይፈትሖም ዘሎ ዝብል ተረደኦ’ዩ
ዘለኒ፡፡

ብሓጺሩ መንግስቲ ጉጅለ ህግደፍ ቀደም’ውን እንተኾነ ከም ውዱብ ፍጥር ካብ ዝብል ግዜ ኣትሒዙ፡ ጃንዳዊ
ኣመራርሓ ህዝባዊ ግንባር ሰብኣውነት ዘይነበሮ ኮይኑ ፖለቲካዊ ስልጣን ብሓይልን ሽፈጥን ካብ ዝሕዝ ግዜ
ጀሚሩካኣ ካብ ሰብኣውነትን ሰብኣዊ ርህራሀን ስነ-ምግባርን ብዝኸፍአ መልክዑ  እናወጸ ስለ ዝመጸን ናብ
ዝለዓለ ኣራዊታዊ ባህርያት ስለ ዝተሰጋገረን፡ ሕጂ ርህራሄ ሓዲርዎ እሱራት ክፈትሕ ትጽቢት ዝግበረሉ
መንግስቲ ኣይኮነን፡፡ እሱራት ብሰብኣውነት፡ ብሕግን ፍትሕን ተራእዮም ብሕጊ ተሓቲቶም ፍርዲ ረኺቦም
ተኣሪሞም ኣብ ግዚኦም ይኹን ኣብ ፍሉይ ግዜ ክወጹ ዝኽእሉ፡ ምስቶም ኣብ ህዝብታትና ዝወርዱ ዘለዉ
ፖለቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን መምሕዳራውን በደላትን ሕሰማትን ንምፍታሕ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልስና
ዝረአን ሓቢሩ ፍታሕ ዝረክብን እዩ፡፡

ብምዃኑ ድማ፡ ናይዞም ዝተፈላለዩ ወጽዓታትን ጸገማትን ናይ ሕብረተ-ሰብና ዝኾኑ ረቛሒታት ጠንቂ ዝኾነ፡
ውልቀ-መላኺ ስርዓት ህግደፍ ካብ ሱር መሰረቱ ሓግሒግካ ምውጋድ ምስ ዝካኣል ጥራሕ ስለ ዝኾነ፡ ካብ
ሰብኣዊ ስነ-ምግባር ዝወጸ ገባቲ ስርዓት እሱራትና ክፍትሑ ከይተጸበና፡ንኣዕናዊ ስርዓት ህግደፍን ወረራ ተላባዒ
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ሕማም ኮቪድ-19ን ንምወጋድ ናይ ተቓለስቲ ህዝብታትና ዓቕምታትን ጸጋታትን ብምውህሃድ፡ ብጥንቃቐን
ንቕሓትን ክንቃለስ ከም ዘለና፡  በዚ ኣጋጣሚ ተሃዋሲ ታሪኻዊ ምኽንያት’ዚ ኤዘኻኽር፡፡
ንኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍን፡ ለበዳ ኮቪድ-19ን ንቃለስ!

መረስዕ ኣስጎዶም፡ ሱዳን ፖርት-ሱዳን፡

ናብ ክቡራት ኣዳለውቲ ምጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ፡ ሕውነታዊ ሰላምታይ ብምቕዳም ኣስዒበ፡ ኣብ ህዝባዊ
ደሞክራያዊ መደብ-ዕዮኹም ኣብቲ “ምጣነ-ሃብታዊ መደብ-ዕዮ”ዝብል ክፋሉ ኣብቲ ዝሰፈረ ብጥቕሉል ትሕዝቶ
ኣንቢበ ብመንፈሰይ ጽቡቕ ኮይኑ እዩ ተሰሚዑኒ፡፡ እዚ እንታይ ምዃኑ ብዝርዝር ግን ተረዲአዮ ክብል ግን
ኣይክእልን ስለ ዝኾነ፡ 1. እዚ ዝርዝር ትሕዝትኡ እንታይ ምዃኑ?፡ 2. ብከመይከ ኢኹም ከተዐውትዎ
ትኽእሉ? ዝብላ ሕቶታት ስለ ዘለዋኒ ሰናይ ፍቓድኩም ኮይኑ ከተብርሁላይ ብትሕትና እሓትት፡፡

መሓመድ-ብርሃን ዓብዱ፡ ስዑድ-ዓረብያ፡ ጂዳ፡

ዝኸበርካ መሓመድ-ብርሃን ዓብዱ፡ ኣብ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መደብ-ዕዮና /ኣብ ምጣነ-ሃብታዊ መደብ-ዕዮና/
ኣብ መእተዊ ዘሎ ጽሟቕ  ትሕዝቶ ኣንቢብካ፡ ዝያዳ ንክበርሃልካ ዝሓተትካዮ ሕቶ ቅድሚ ምምላስና ስለቲ
ተገዲስካ ክትፈልጥ ምድላይካን ተሳትፎኻን እናመስገንና፡ ተሳትፎኻ ቀጻሊ ክኽውን  ነዘኻኽረካን ነተባባዓካን፡፡
ናይ ዝሓተትካየን ሕቶታት መልስና ድማ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል፤
ኣዳላውቲ መጽሄት ህዝባዊ ደሞክራሲ፡

ኣብ መእተዊ ምጣነ-ሃብታዊ መደብ-ዕዮና ብጽሟቕ ሰፊሩ ዘሎ ትሕዝቶ “ …. ምጣነ-ሃብታዊ ነጻነት ዘረጋግጽ
ስሉጥን፡ ቀጻልነት ዘለዎን ዕቤት ዘጎልብትን ኩሉ ህዝቢ ካብቲ ዝርከብ ምጣነ-ሃብታዊ ዕብየት በብደረጅኡ
ተጠቃሚ ዝኾነሉን፡ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝረጋግጸሉን ናይ ልምዓት ስትራተጂ  ምኽታል” እዩ ዝብል፡፡
1. ትርጉምን ዕላማን ናይቲ ብጽሟቕ ሰፊሩ ዘሎ ትሕዝቶ ዝምልከት ድማ፤ ንክብሪ፡ መሰልን ረብሓን ውጹዓት

ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ረብሐኦም ንምውዓልን ነጻነቶም ንምግሃስን ዝተኣታተዉ ናይ ወጻኢ ሓይልታትን
ጽጋዕተኛ ርእሰ-ማልነትን ምጣነ-ሃብታዊ ትሕዝቶ ምውጋድ፤ ማለት ንፖለቲካዊ ነጻነትን ቁጠባዊ ረብሓን
ሓርነትን ናይ ህዝብታትና ዝጻብኡ፡ ናይ ወጻኢ ሓይልታትን ዘቤታዊ ጽጋዕኛ ሓይልን /መንግስቲ ህግደፍ/
ብኩሉ-መዳዊ መልክዕ ቃልሲ ብምቅላስ ምስዓር፤ ናይዞም ጸረ-ህዝብታትናን ነጻነቶምን ክብሮምን ቁጠባዊ
ሓርነቶምን ዝኾኑ ሓይልታት ዝጥቀምሉ ምጣነ-ሃብታዊ ፖሊስን ትሕዝቶን ምውጋድ ከም ዝግባእ እዩ
ዝሕብርን ንቃልሲ ዝዕድምን፡፡

ኣብዚ  ንረብሓ ሓፋሽ ህዝብታትና ዘገልግል ካብ ጽጋዕተኝነት ዘናግፍ /መሰልናን ረብሓናን ዘረጋግጽ/
ምጣነ-ሃብታዊ ምዕባለ ንምርግጋጽ ክንቃለስ እንከለና፡ ከመይ እዩ በብደረጅኡ ተጠቃሚ ዝኸውን ዝብል
ሕቶ ብዝምልከት ብብረጅኡ ተጠቃሚ ዝገብር ፖሊሲ ናይ ልምዓት ክህሉ ኣለዎ ክንብል እንከለና፡ ኣብ ክሊ
ናይ ነጻ-ዕዳጋ ስርዓተ ፖሊሲ  ኮንካ ናይ ነጻ ዕዳጋ ናይ ልምዓት ስትራተጂ ብምሕህንጻጽ ቀዳምነት ነፍስ-
ወከፍ ዜጋ፡ ከባቢ፡ ነቲ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ /ዝውንኖ/ ናይ ልምዓት ዓቕሚ ጉልበት፡ መሬት ወዘተ በቲ
ክጥቀመሉ ዝኽእል ዝለዓለ ደረጃ ክጥቀም ምግባር እዩ፡፡
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በዚ ካኣ ነተን ድሕሪት ዝተረፋ ከባቢታት /ሕብረተ-ሰብ/ ብምሉእ ዓቕሙ ኣብቲ ልምዓት ክሳተፍ፡ ካብኡ
ክጥቀምን ምግባር ይካኣል  እዩ፡፡  እዚ ካኣ ነቲ ናይ እቶትን ናብራን ፍልልይ እናጸበበ ክኸይድ ዘኽእል
እዩ፡፡ እዚ ዘበለና ምኽንያት ካኣ ቀዳማይ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ከም ሃገርና ዝኣመሰላ፡ እቲ ቀንዲ  ናይ
ልምዓት ዓቕሚ ጉልበትን መሬትን ስለ ዝኾነ፡ ንሱ ካኣ ናይ ፋይናንስን ቴክኖሎጂን ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ
እዩ፡፡  ስለ ዝኾነ ካኣ ዝሐሸ ርእሰ-ማል ንምውህላል ዘኽእል እቲ እንኮ ምርጫ፡ እቲ ክሰርሕ ዝኽእል
ጉልበት-ሰብ ከተስርሖ ምብቃዕን ማእቶታዊ ዓቕሙ ሓፍ ክብል ምግባርን እዩ፡፡

ካልኣ ነቲ ኣብ ስራሕ ዝወፍር ዓቕሚ ሰብ ዝበለጸ መፍረያይ ክኸውን ስልጠናታት ምሃብን ኩሉ ንምፍራይ
ዘድልዮ ነገራት መሳርሒታትን በብደረጅኡ ዝዓቢ ቴክኖሎጂን ክረክብ ጥጡሕ ባይታ ክፍጠረሉ፡ ጥዕንኡ
ሕሉው ክኸውን መገባር፡፡ በዚ ካኣ ኩሉ ዜጋ ካብቲ ውጽኢት ናይ ፍርያት በብደረጅኡ ተጠቃሚ ይኸውን።
በዚ ዝተረጋገአ ውሽጣዊ ናይ ነጻ-ዕዳጋ  ስርዓት ይህሉ፡፡ እዚ ቅኑዕ ቁጠባዊ ኣንፈት’ዚ ካኣ ውሑዳት
ዝህብትምሉ ብዙሓት ካኣ ዝደኽይሉ ወይ ተመጽወትቲ ዝኾንሉ ፍትሓዊ ምክፍፋል ሃብትን ስልጣንን
ተሳኢኑ፡ ሃገር ሰላም ስኢና  ስራሕ ኣልቦነት ዝፈጠሮ ዕግርግር ውድቀት ክትድሕን ዘኽእላ ቅኑዕ ፖሊሲ ስለ
ዝኾነ እዩ እንመርጾ፡፡ እቲ ልምዓታዊ መንግስቲ ኣብ ብውልቀ ሰብ- ሃብቲ ክሽፈን ዘይክእል ናይ ልምዓት
ጨንፍራት /ስትራተጂ/ እናመረጸ ዝሳተፍ ይኸውን፡፡

በዚ ቅኑዕ ኤኮኖምያዊ  ፖሊሲ ዘሰጉም ስርዓት እናዓበየ ዝኸይድ ናይ ቁጠባ ዕቤት ከረጋግጽን ደረጃ
ብደረጃ ናብ ማእከላይ ላዕለዋይን ብርኪ ዕቤት ከሰጋገር የኽእሎ፡፡ እዚ ሕርሻ-መርሖ ኢንዲስትሪ ፖሊሲ’ዚ
ብቅኑዕ  ኣንፈት እንተተግቢሩ እቲ ዝሐሸ ስሉጥን ኣብ ሓጺር ግዜ ንመላእ ሕብረት-ሰብ ዝጠቅምን፡
ማሕበራዊ ፍትሒ ዘስፍንን ናይ ዕቤት መንገዲ ስለ ዝኾነ’ዩ ውድብና ከም ዝሓሸ ኣማራጺ ወሲዱ ከዐውቶ
ዝረባረበሉ ዘሎ፡፡

2. ኣብቲ ብከመይ ኢኹምከ ከተዐውትዎ /ከተረጋግጽዎ/ እትኽእሉ? ዝብል ሕቶኻ ዘለና መልሲ ድማ፡
ውድብና ብእምነት ሒዙዎ ዘሎ ኩሉ-መዳዊ ዕላማታት ብሓፈሻ ብፍላይ ካኣ ኣብ ምጣነ-ሃብታዊ መዳይ፡
ካብ ወድዓዊ ኩነታት ናይ ሕብረተ-ሰብናን ጸገማቱን ዝብገስን መፍትሒኡ ዘቐመጠን ዕላማ ስለ ዝኾነ
ብወድዕነቱ ናይ ህዝብታትና ዕላማ እዩ፡፡ ጉዳይ ምዕዋቱ ዝምልከት ብቃልሲ ሓፋሽ ህዝብታትና ዝዕወት
ምዃኑ ስለ ዝኣምን ድማ፡ ኣብ ምጣነ-ሃብታዊ መዳይ ዝሓዞ እምነት ውጹዓት ህዝብታትና ብግቡእ
ክፈልጥዎን፡ ፈሊጦም “ይጠቕመና እዩ” ዝብል እምነት ሒዞም ብኡ መሰረት ክቃለሱ ንክበቕዑ ዝሕግዞም
ዘየቋርጽ ፖለቲካውን ፕሮፖጋንጋውን ስራሓት ኣብ ህዝብታትና እናካየደ እዩ ንምዋቱ ዝቃለስ፡፡  ምጣነ-
ሃብታዊ ፖሊሲ ውድብና  ቅኑዕን ወድዓውን ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ህዝብታትና ዝተማለአ ኣፍልጦ ክረክብ
ብምግባር ክዕወት ከም ዝኽእል  ውድብና ደግሓኤ ዘየጣራጥር እምነታ እዩ፡፡



ወግዓዊ ልሳን ደ.ግ.ሓ.ኤ
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