ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን፡ ውድብ/ሰልፊ ንምፍጣር
ዶስ ወይ ባይቶ ንምምስራት እዩ ተነዲፉ …?
ብቀዳምነት ኩሉኹም፡ ንፍትሕን ደሞክራሲያዊ ለውጥን አብ ኤርትራ እትቃለሱ/ሳ ዘለኹም/ኽን ደቂ
ሃገር፡ ብምኽንያት ተላባዲ ሕማም (Covid 19) ዓለም አብ ሻቅሎትን ሸበድበድን እትርከበሉ ዘላ እዋን፡
አብ ማዓልታዊ ናብራኹም ይኹን ጸጋ ጥዕናኹም ሕጉሳት ክትህልዉ ዘሎኒ ትምኒት ገደብ የብሉን።
እምባአር ከስ ድሕሪ ጽቡቅ ትምኒት፡ አብቲ ንኽዛረበሉ ዝደፋፋአኒ ዘሎ ሓሳብ ክአቱ። ከምዝዝከር፡ አብ
ዝሓለፈ እዋን፡ ብ-ዕለት 22.06.2020ዓ.ም.ፈ.፡ ነዚ „ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን“ ብዝምልከት፡
„መን እዩ ዋና ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን፡ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ዶስ ዋላ ሽማግለታቱ“፡ ዝብል
አርእስቲ ዝሓዘት ጽሕፍቲ አብ መራኸቢ ብዙሓን (WhatsApp-ን) አብ ማዕከናት ዜናን ከም
እትዝርጋሕ ገይረ ነይረ። አብታ ጽሕፍቲ እቲአ ዘዛረበኒ ቀንዲ ምኽንያት፡ እቲ ብ-ዘርጋሕቲ ሰነድ (ህንጻ
ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን) ዝተዋሃበ፡ መልክዕ አፈርክቡ ዝሓዘ ቖጸራ፡ ማለት አብ ውሽጢ 30 ማዓልቲ
(ካብ 16.06. – 16.07.2020) ግብረ መልሲ ክዋሃብ፡ ዝቐረበ ጠለብ፡ እዩ ነይሩ። ነዚ ጠለብ‘ዚ መሰረት
ብምግባር አብታ ጽሕፍተይ ሰለስተ (3) ሕቶ አቅሪበ ነይረ። ንሳተን ካአ፡ (1) እቲ ትጽቢት ዝግበረሉ
ዘሎ ግብረ መልሲ ካብ መን እዩ ክዋሃብ፡ ካብ ህዝቢ‘ዶ ዋላስ ሽማግለታቱ፤ (2) አብዚ ህዝቢ ካብ ገዝኡ
ከይወጽእ፣ አኼባታት ከይግበር፡ ተኸልኪልሉ ዘሎ እዋናት፡ ስለምንታይ እዩ አብ ውሽጢ 30 ማዓልቲ
ግብረ መልሲ ክዋሃብ ዝድለ ዘሎ፤ (3) ሽማግለታት ናይ መብዛሕትእን ህዝባዊ ምንቅስቃሳት
ግዝያውያን ስለዝኾነ፡ ብቀዳምነት ሕጋውያን ክኾኑ፡ ዕድል ዘይዋሃብ፤ እየን ዝብላ ነይረን። አብታ
ጽሕፍተይ፡ አብዘን ሰለስተ ሕቶታት ዘተኮረ ዛዕባ እንተዘይኮይኑ፡ አብ ትሕዝቶ ናይ „ህንጻ ሕጊ ባይቶ
ይአክል ጀርመን“ አትየ ክዛረብ ከምዘይኮንኩ ሽዑ ሓቢረ ነይረ። ሕጂ ግን ግዜኡ ኮይኑ፡ ገለ ካብ
ትሕዝቶ ናይዚ፡ „ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን“፡ ክፍትሾ መሪጸ።
አነ ብወገነይ፡ አብ ጀርመን ዝርከባ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት ብሓባር ክቃለሳሉ ዘኽእለን ባይታ ክፈጥራ
አለወን፡ ዝብል ዕግበት ስለዝነበረንን ዘሎኒን፡ ንኽልትኡ ሰነዳት፡ ነቲ „ንድፊ“ ይኹን ነቲ „ህንጻ ሕጊ
ባይቶ ይአክል ጀርመን“፡ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ብተገዳስነት እየ ፈቲሸዮ። ካብ ናተይ ዕግበት
ተበጊሰ ርእይቶይ ከቐምጥ እንተኾይኑ፡ ብቅዓት ናይቶም ነዚ ሰነዳት‘ዚ ዝነደፉ፡ ከምዚ ዝአመሰለ ሰነድ
ክዳልዉ ምኽአሎም፡ ምንም እኳ አናአኢስካ ክራአይ ዘይብሉ ነገር ይኹን እምበር፡ ንትሕዝቶ ናይዚ
ሰነዳት እዚ ብዝምልከት ግን፡ ብፍላይ ካአ፡ ትሕዝቶ ናይቲ „ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን“፡ ሰብ
ብግቡእ እንተፈቲሽዎ፡ ካብ መልሲ ንላዕሊ፡ ሕቶታት ክተቅርብ ዝዕድም ሰነድ ኮይኑ ረኺበዮ። አብ
መእተዊ ናይቲ ህንጻ ሕጊ፤ „ባይቶ ይአክል ጀርመን ናይተን ብአውራጃታትን ብኸተማታትን አብ ሃገር
ጀርመን „ይአክል ንምልኪ“ ኢለን ዝተበገሳ ህዝባውያን ስርርዓት ጥርናፈ እዩ።“፡ እትብል ነጥቢ ሰፊራ
አላ። እዛ ነጥቢ እዝአ ብግቡእ እንተተፈቲሻ፡ ተኸልትን ዋናታትን ናይዚ ባይቶ እዚ ህዝባውያን
ምንቅስቃሳት ምዃነን እያ ትሕብረና። እዚ እንተኾይኑ እምባአር እቲ ሓቂ፡ እተን አባላት ባይቶ ክኾና
ዘለወን እተን እዚ ባይቶ‘ዚ ንኽምስረት ወሳኒ ተራ ዝጻወታ ዘለዋን ከምኡ‘ውን እተን አብ መጻኢ አብዚ
ባይቶ ዝጽምበራን ህዝባዊ ምንቅስቃሳት እየን። እዘን ምቅስቃሳት እዚአተን ካአ፡ ከምቲ ህንጻ ሕጊ ባይቶ
„ሻድሻይ ምዕራፍ፡ ዓንቀጽ 12፡ ቑጽሪ 2. ዘፍቅዶ፡ ገለ ዝተወሰነ ቑጽሪ ሰባት ካብ ሽማግለታተን ናብ
ባይቶ ብምስዳድ፡ ውክልንኤን የረጋግጻ።
እምባአርከስ ነታ አቀድም አቢለ ዘቅረብክዋ፡ አብ መእተዊ (ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን) ዘላ
ሓሳብን፡ ነዛ አብ ሻድሻይ ምዕራፍ፣ ዓንቀጽ 12፣ ቑጽሪ 2. ዝተንከፍክዋ ነጥቢ አብ ግምት ብምእታው፡
ቀዳማይን ካላአይን ምዕራፍ አብ ጎድኒ ገዲፈ፡ ክትዕ ካብ ምዕራፍ ሰለስተ፣ ዓንቐጽ 4.፣ ንንየው ዘሎ
ትሕዝቶ ናይ ህንጻ ሕጊ ክኸውን እዩ። እዚ ማለት ግን ነብሲ ወከፍ፡ ድሕሪ ምዕራፍ ሰለስተ፣ ዓንቐጽ 4.፡
ዘለዉ ምዕራፋትን ዓንቐጻትን አብ ክትዕ ክወርዱ አለዎም ማለት አይኮነን፡ እንታይ ዳአ ሕልፍ ሕልፍ
ኢለ፡ እተን ምስ እታ አብ መእተዊ ህንጻ ሕጊ ዘላ ሓሳብን፣ አብ ሻድሻይ ምዕራፍ፡ ዓንቐጽ 12፡ ቑጽሪ 2.
ዘላ ነጥብን፣ ዘይቃደዋ ምዕራፋትን ዓንቐጻትን ክፍትሸን ክፍትን እየ። ቅድሚ ናብቲ ክዛተየሉ ዘበገሰኒ
ዛዕባ ምስጋረይ ግን፡ ክራአይ ዘለዎ ሓቂ አሎ፡ ንሱ ኻአ ሽማግለታት መብዛሕትኤን ህዝባውያን

ምንቅስቃሳት አብ ጀርመን፡ ግዜያውያን ዳአ እምበር ሕጋውያን ከምዘይኮኑ፡ አብዚ ከስምረሉ እፈቱ።
ስለዚ መብዛሕትኦም ሽማግለታት ምንቅስቃሳት ግዜያውያን ዳአ እምበር ሕጋውያን ካብዘይኮኑ፡ ከመይ
ገርካ እዩ ሕጋዊ ባይቶ ክትከል ዝድለ ዘሎ…? ስለመንታይ፡ ቅድሚ ባይቶ ምትካሉ፡ መጀመርያ ነዘን
ምንቅስቃሳት እዚአተን፡ ሽማግለታተን ካብ ግዜያውያን ናብ ሕጋውያን ሽምግለታት ከሳጋግረኦም፣
ንባዕላተን’ውን ካብ ግዝያዊ ናብ ቆዋሚ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ክቅየራ፣ ዕድል ዘይዋሃበን …? ዋላ‘ስ እቲ
ክትከል ዝድለ ዘሎ መራኸቢ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት፡ „ባይቶ ይአክል“፡ ዝባሃል ሽም አጠምቕካ፡
ከምቲ ንካታተሎ ዘሎና፡ ሕጋዊ ውክልና ህዝቢ ዘለዎም ይኹኑ ዋላ ዘይብሎም ሽምግለታት፡ ከምኡ
ውልቀ-ሰባት አኻኺብካ፡ መልክዕ እዚ ባይቶ (ወከልቲ ህዝቢ ዝእከብሉ ገዛ ዲዩ’ስ ዋላ አይፋሉን)
ብዘየገድስ፡ ገርና፣ ሰሪሕና፣ ኣሎና፡ መበሊ ክኸውን ይድለ ስለዘሎ እዩ ...? እዚ እንተኾይኑ እቲ ትልሚ
(Strategie)፡ ብናተይ መዔቀኒ፡ አብ ልዕሊ ሑጻ ገዛ ይስራሕ ከምዘሎ፡ ኮይኑ እዩ ዝርዳአኒ።አብ ልዕሊ
ሑጻ ዝስራሕ ገዛ ኻአ፡ ዕድሜኡ ማይ ክሳብ ዝወቅዕ እዩ እምበር፡ ድሕሪዚ ቀጻልነት የብሉን። ስለዚ
ኣብዚ፡ ወከልቲ ህዝቢ ዝእከቡሉ ገዛ ዲዩ ክስራሕ ዝድለ ዘሎ፡ ዋላ’ስ ከም ምስጢር ክታሓዝ ዝተደልየ
ሓዲሽ ናይ ውደባ ቅርጺ (Modell) አብ መደብ ስለዘሎ እዩ ...? ዝብሉ ሕቶታት ክቃላቐሉ ትሕዝቶ
ናይቲ ሰነድ (ህንጻ ሕጊ) ዝዕድም ምዃኑ አብዚ ከይሓበርኩ ናብቲ ዘበገሰኒ ዛዕባ ክሳገር አይመርጽን።
እምባአር ነዞም አብ ላዕሊ ዘቅረብክዎም ሕቶታት መልሲ ክረኽቡ ምእንቲ፡ ናብቶም ሕጂ ክዛተየሎም
አብ መደብ አቐሚጠዮም ዘለኹ ምዕራፋትን ዓንቀጻትን “ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን” ክአቱ።
ከምቲ አቀዲም አቢለ ዝሓበርክዎ፡ ከም አብነት እምባአር እስከ በተን አብ ሳልሳይ ምዕራፍ ዘለዋ
ዓንቀጻት ክብገስ። እዘን ዓንቐጻት እዚአተን፤ ዓንቐጽ 4. ንአባልነት ዝምልከት፣ ዓንቀጽ 5. ብዛዕባ
መሰል፣ ዓንቀጽ 6. ብዛዕባ ግቡእ፣ ዓንቀጽ 7. ብዛዕባ ደው ምባልን ምስጓግን አባልነት፣ አብ ዝምልከት
ነጥብታት እየን ዘጠቃቕላ። እዘን አብ ምዕራፍ ሰለስተ፡ ካብ ዓንቀጽ 4. ክስሳብ ዓንቀጽ 7. ዘለዋ
ነጥብታት ሓንቲ ድሕሪ እታ ሓንቲ ሰብ ብጽሞና እንተፈቲሽወን፡ አብ ክንዲ ብዛዕባ ጭቡጥ
(Tangible) ዝኾነ ነገር፣ ብዛዕባ እተን ነዚ ባይቶ እዚ ንምትካል፡ አብ ከተማ ጊሰን (Giesen) ሃገር
ጀርመን፡ ዓቢ ተራ ዝተጻወታ ህዝባውያን ምንቅስቃሳትን ወከልተንን፣ ዝዛረብ፡ ብዛዕባ ሓደ ንጹር ዘይኮነ
ውልቀ-ሰብ፡ ከመይ ገይሩ አባል ክኸውን ይኽእል፣ መሰሉ’ኸ ከመይ ይመስል፣ ግብኡ‘ኸ እንታይ እዩ፣
ስለምንታይ‘ከ ካብ አባልነቱ ይስጕግ፣ ዘነጽራ ነጥብታት እየን። ግደ ሓቂ ክዛረብ እንተኾይኑ፡ ኩለን
እዘን ዓንቐጻት እዚአተን፡ ከም አድማሳዊ መሰረታት ሕጊ፡ አብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውደባ ክሰፍራ ባህርያዊ
እዩ፡ ኮይኑ ግን እዚ ብጀርመን ደረጃ ክትከል ዝድለ ዘሎ መቃለሲ ባይታ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት፡
ወከልቲ ህዝቢ ዝእከቡሉ ገዛ ዳአ እምበር፡ ሓደ ውድብ ወይ ሰልፊ ስለዘይኮነ፡ እዚ ህንጻ ሕጊ እዚ
ክጥቀመሎም ዝግብኦ ...”ዝኾነ ሰብ” ዝብል ቛንቛ ዘይኮነስ፡ እንታይ ዳአ ብዛዕባ እተን ነዚ ባይቶ
ዝተኽለኦ ዘለዋ ህዝባውያን ምንቅስቃሳትን ወከልተንን እዩ ክዛረብ ነርዎ። ናዓይ ከምዝተረዳአኒ ግን፡
ነድፍቲ እዚ ህንጻ ሕጊ’ዚ ዝኾነ ሰብ እውን ክሳተፎ ከምዝኽእል ገይሮም ዝቐረጽዎ እዩ ዝመስል። እዚ
እንተኾይኑ እቲ ሓቂ፡ እዚ ህንጻ ሕጊ’ዚ ማዕርነት አባላት ባይቶ ዝግህስ ክኸውን ስለዝኽእል፡ ማዕርነት
ዝጋሃሰሉ መቃለሲ ባይታ፡ ፍትሒ ከረጋግጽ አይክእልን እዩ፡ ዝብል ዕግበት እዩ ዘሎኒ።
ካብ ኩሉ፡ አብ ትሕዝቶ ናይዚ ህንጻ ሕጊ’ዚ፡ ንኽቅበለን ብጣዕሚ ዝኸበዳኒ፡ ንአብነት አብ ሳልሳይ
ምዕራፍ፡ ዓንቐጽ 4. ቁጽሪ 2.፣ ቁጽሪ 3.፣ ቁጽሪ 4. ዘለዋ ነጥብታት እየን። ትሕዝቶ ናይዘን ነትጥብታት
እዚአተን ብተገዳስነት እንተፈቲሽናየን፡ (ሀ) ቑጽሪ 2. ዓቅሚ አዳም ዝአኸለ፣ (ለ) ቑጽሪ 3. ኤርትራዊ
ዘግነት ወይ መበቖል ዘለዎ፣ (ሓ) ቑጽሪ 4. አብ ሉዕላውነት ሃገር ኤርትራ ዝአምን“፡ እየን ዝብላ።
ቑምነገር ናይዘን ነጥብታት እዚአተን ካአ፡ ከም መባእታ ናይ ሓደ ሕጊ፡ ናይ ምጽራይ መስርሕ እየን
ዘካይዳ። መስርሕ ናይ ምጽራይ ካአ ስራሕ ናይተን አብ ዝተፈላለየ ከተማታት ጀርመን ተመስሪተን
ዘለዋ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት ዳአ እምበር፡ ናይቲ “ባይቶ ይአክል ጀርመን” ክኸውን አይግባእን።
ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ፡ ከም ሞኽባዕቲ ናይ ባይቶ ኮይነን ከገልግላ ዘለወን፣ ናይ ምጽራይ ዕማም
ክታሓዝ ዘለዎ፣ በተን ነዚ ባይቶ ዝምስርታ ዘለዋ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት ስለዝኾነ፡ እዚ ክምስረት
ዝድለ ዘሎ ባይቶ ግን፡ እዘን አብ ላዕሊ ጠቒሰየን ዘለኹ መሰረታውያን ነጥብታት ናይ ሓደ ሕጊ፡ አብቲ
ክሰርሓሉ ነዲፍዎ ዘሎ ህንጻ ሕጊ ምስፋረን፡ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት ንውሽጠን ክሰርሓሉ ዘኽእለን ሕጊ

ክነድፈ ከምዘይክእላ፡ ይዓግተን ከምዘሎ እዩ ከስምዕ ዝኽእል። ብኻሊእ አዛራርባ፡ ኩለን እተን ነዚ ባይቶ
ዝተኸለኦ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት፡ አብ ክንዲ ካብ ነጻ ድልየተን ተበጊሰን፡ ንውሽጠን ክማሓደራሉ
ዘኽእለን ሕጊ ነዲፈን ቀጻልነት ከረጋግጽ ዘኽእል ባይታ ዘጣጥሓ፡ በዚ ሕጂ ተነዲፉ ዘሎ “ህንጻ ሕጊ
ባይቶ ይአክል ጀርመን” ክቅየዳን፣ ተማእዘዝቲ ናይ ባይቶ ኮይነን ክተርፋን ከምዘለወን፡ እዩ ዝሕብር።
እቲ ውጽኢቱ ካአ፡ ናጽነት ህዝባውያን ምንቅስቃሳት ዝሃሰሉ፡ እቲ ዝትከል ዘሎ ባይቶ ጎይታ ዝኾነሉ፡
ሃዋህው እዩ ክፍጠር። እዚ ማለት ካአ፡ አብ ክንዲ ነዚ ባይቶ ዝተኽልኦ ዘለዋ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት
ወነንቲ ናይዚ ባይቶ ዝኾና፣ ወከልተን ዝእከብሉን ጠለብ ህዝቢ ዝስማዓሉን ገዛ ዝኸውን፣ ብአንጻሩ፡
ብመሰረት ናይዚ ተነዲፉ ዘሎ “ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን”፡ እቲ ክምስረት አብ መደብ ዘሎ
ባይቶ አዛዚ ዝኾነሉ፡ እተን ህዝባውያን ምንቅስቃሳት ካአ አገልገልቲ ናቱ ኮይነን ዝሰርሓሉ፣ ባይታ
ክፍጠር እዩ ተሳኢሉ ዘሎ፡ ዝብል ግምት እዩ ዘሎኒ።
ምስዚ አብ ላዕሊ ዘቅረብክዎ ሓሳብ ብምትእስሳር፡ እታ አቀድም አቢለ አብ ላዕሊ ዝጠቀስክዋ፡ አብ
መእተዊ ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን ሰፊራ ዘላ፡ „ባይቶ ይአክል ጀርመን ናይተን ብአውራጃታትን
ብኸተማታትን አብ ሃገር ጀርመን ይአክል ንምልኪ ኢለን ዝተበገሳ ህዝባውያን ስርርዓት ጥርናፈ እዩ“፡
እትብል ነጥቢ ደጊመ ክዝክር እፈቱ። እዛ ነጥቢ እዚአ ብንቅሓት እንተአስተማቒርናያ፡ ህዝባውያን
ምንቅስቃሳት ወነንቲ “ባይቶ ይአክል ጀርመን” ምዃነን እያ ትሕብር። እምባአር ነዛ ሓቂ እዚአ አብ
ግምት ብምእታው፡ ሕጂ ን-አብ ሳልሳይ ምዕራፍ ዘላ “ዓንቐጽ 7.”፡ ንኹለን አብ ውሽጣ ዘለዋ (ካብ
ቑጽሪ 1. - ቑጽሪ 6.) ነጥቢታት አብ ጎድኒ ገዲፍና፡ ነታ አብ አርእስቲ ዘላ “አባልነት ደውምባልን
ምስጓግን”፡ እትብል ነጥቢ ብስነፍልጠት ንፈቲሻ። ብመሰረት ትሕዝቶ ናይዛ ነጥቢ እዝአ፡ እቲ ክትከል
ዝድለ ዘሎ ባይቶ፡ ከም ወናኒ፡ ከም ገባርን ሓዳግን፡ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ዘሎ። ከምቲ አቀድም አቢለ
ዝሓበርክዎ ግን፡ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝእከብሉ ገዛ ዳአ እምበር፡ ዋሃቢ ስራሕ ወይ ካአ ሶጓጊ ካብ ስራሕ
አባላት ባይቶ ክኸውን አይክእልን እዩ። እቲ ክኸውን ዘለዎ መስርሕ፡ ሓደ አባል ባይቶ ብሕጊ
ዘይቅየድን፡ ንሕጊ ዘይምእዘዝን እንተኾይኑ፡ ብጭብጢ ዝተሰነየ ሓቤረታ ናብታ ንኽውክላ ዝላኤኸቶ
ምንቅስቃስ ወይ ዝላአዃ ህዝቢ ስምዕታ ይላአኽ እሞ፡ ድሕሪ’ዚ እታ ምንቅስቃስ ወይ እቲ ህዝቢ
ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ ይወስድ። ብኽምዚ መገዲ’ዚ ካአ፡ ናጽነት ናይተን ምንቅስቃሳት ይዕቀብ።
ካብኡ ዝተረፈ ግን፡ እቲ ባይቶ ክሳብ ናይ ምምሓርን ምስጓግን ስልጣን ክውንን እንተኾይኑ፡ ግህሰት
ናጽነት ናይተን ነዚ ባይቶ እዚ ዝተኸለኦ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት እዩ ስዒቡ ዝመጽእ። ከምቲ ኩላትና
ንፈልጦ አብ ስርርዓት ናይ ወድባት/ሰልፍታት እውን እንተኾነ “ማእከላይ ባይቶ” ተብሂሉ ዝጽዋዕ
ክፋል አለወን። አባላት ናይዚ ባይቶ እዚ፡ በቲ ውድብ/ሰልፊ ዝተሓረዩ ዳአ እምበር፡ ልኡኻት ህዝቢ
ስለዘይኮኑ፡ እቲ ባይቶ ከስርሖም ወይ ክሶጎም ስልጣን አለዎ። እዚ አብ ጀርምነ ክምስረት ታሓሲቡ ዘሎ
“ባይቶ ይአክል” ግን ውጽኢት ስርርዕ ናይተን አብ ወርሒ 08. 2019ዓ.ም.ፈ. አብ ጊሰን (Giesen)
ተአኪበን ዝነበራ ናይ 19 ከተማታት ህዝባውያን ምንቅስቃሳት ስለዝኾነ፡ ከምቲ ግቡእ አቲ ስልጣን ናይ
ህዝቢ እዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር፡ ብመሰረት ናይዚ ክትግበር ዝድለ ዘሎ ንድፊ “ህንጻ ሕጊ ባይቶ
ይአክል ጀርመን” ካብ ኢድ ህዝቢ ክምንዛዕ አይግባእን፡ ዝብል ርድኢት እዩ ዘሎኒ።
እምባአር ኣብ ልዕሊ ሳልሳይ ምዕራፍ፡ አብ ዓንቐጽ 4.ን ዓንቐጽ 7. ዘለዋ ነጥብታት ርእይቶይ ከምዚ አብ
ላዕሊ ዝቀረበ ኮይኑ፡ ሕጂ አብ መደምደምታ ጽሑፈይ፡ አብ ክዛተየላ ቀሪበያ ዘለኹ፡ አብ ሓምሻይ
ምዕራፍ፡ ዓንቐጽ 9. ዘለዋ፤ “ቑጽሪ 1.፡ ጉባኤ ዝላዓለ ስልጣን ናይ ባይቶ ይአክል ጀርመን እዩ፤ ቑጽሪ
2. ጉባኤ ብወከልቲ ሽማግለታት ናይ አውራጃታትን ከተማታትን ካብ ተራ አባላትን (ህዝብን)
ዝተመርጹን ይቐውም”፡ ዝብላ ነጥብታት ክእቱ። እዛ ኣብ ቑጽሪ 1. ዘላ፡ ንጉባኤ ከምዝላዓለ ስልጣን ናይ
ባይቶ፡ ገይራ እተቅርብ ነጥቢ፡ ብባህርያታ አብ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይ ውድባትን ስልፍታትን ከምኡ’ውን
ምንቅስቃሳት ዝማዕበለት ቛንቛ እያ። እዚ ቛንቛ’ዚ፡ እቲ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝብል፣ ንህዝቢ ካብቶም
ገበርትን ሓደግትን ኢና ባሃልቲ ተጸባይ መሰላቱ ዝገብር፡ ዘርእይ ስእሊ ናይ ሓደ ቅርጺ ውደባ እዩ።
ህዝባዊ ምንቅስቃስ ክብገስ ዝገበርዎ ምኽንያታት ግን፡ {መጀመርያ አብ 2010ዓ.ም.ፈ. አብ ነርወይ
(Norwey)፡ ድሕሪ’ዚ አብ 2013 ካአ ብምኽንያት አብ ላምፓዱዛ ዝተራአየ ናይ 360 ቅዝፈት
ኤርትራውያን አብ ማእከላይ ባሕሪ፡ ከምኡ’ውን ብምትሕብባር ዶር. ተስፋማርያም (ወዲ ቫካሮ) ኣብ

ኣመሪካ አብ ሃገር ኢንግሊዝ አብ ጀርመን፡ አብ መጨረሻ’ውን ብሓያል ናይ ይአክል ድምጺ ካብ
2018/19 አብ መላእ ዓለም}፡ ነቲ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝብል ዝነበረ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይ ውደባ ቅርጺ
ቀጻልነቱ ንምርግጋጽ፣ ተጸባይ መሰላቱ ካብ መጽወቲ፣ ኮይኑ ንክተርፍ አይኮነን። ብፍላይ ካአ እቲ
መጀመርያ ብ-4. ህዝባውያን ምንቅስቃሳት አብ ጀርመን፡ {(1) ብህዝባዊ ምንቅስቃስ ፍራንክፎርትን
ከባቢአን፣ ህዝባዊ ምንቀሰቃስ ካስልን ከባቢአን፣ ህዝባዊ ምንቅሰቃስ ሽቱትጋርትን ከባቢአን፡ በቲ ብNRW ዝፍለጥ ዝነበር ህዝባዊ ምንቅስቃስ} ዝተበገሰ ብሓባር ናይ ምስራሕ ሓሳብ፣ ዳሓር ስዒቡ፡
ብሓያል ዝኾነ ተወፋይነት ሓው ይሳቅ፡ ምስተን አብ 2018/19 አብ ትሕቲ ይአክል ዝብል ጭርሖ አብ
ዝተፈላለያ ከተማታት ጀርመን ዝተፈጠራ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት፡ ብቴለፎን ብምርኻብ ብዕለት 10.
08. 2019ዓ.ም.ፈ. ውዕሎ ጊሰን (Giesen) ከተማ ጀርመን ዘዔወተ፣ ህዝቢ እቲ ስልጣን ነቲ ንሱ
ዝፈጠሮ ስርርዕ ንምርካብ፣ ተጸባይ ካብ ገበርትን ሓደግትን ኮይኑ ክተርፍ፣ አይኮነን። እንታይ ዳአ፡
ባዕሉ ወናኒ ጉዳዩ ክኸውን፡ አብ ጉድዩ አድማዒ ተራ ክጻወት፣ ባዕሉ ተጣባቅን ዋርድያን መሰሉ
ክኸውን፣ ስልጣን ናይ ህዝቢ ምዃኑ ከረጋግጽ፣ ዳአ እምበር፡ ካብ መጽወቲ ተጸባይ መሰሉ ክኸውን
አይኮነን። ስለዚ እዚ፡ “ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን” እዚ፡ ብመሰረት ሓምሻይ ምዕራፍ፡ ዓንቐጽ 9.
ቑጽሪ 1.፡ ነቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ከተግብሮ ዝተበገሰሉ፡ ስልጣን ናይ ህዝቢ ምዃኑ ከረጋግጽ ዓጢቅሉ
ዘሎ ጻዕሪ፡ ዝሕግዝ ኮይኑ አይረኸብክዎን። እኳ ዳአ ብአንጻሩ፡ ውድብ ወይ’ውን ሰልፊ ንምፍጣር
ዝሕግዝ እምበር፡ ባህግታት ህዝባዊ ምንቀስቃሳት ንምዕዋት ዘገልገል ኮይኑ አይርዳአንን።
አብ መዕጸዊ መደምደምታ ጽሑፈይ እምባአር አብታ ክካተዔላ ቀሪበያ ዘለኹ፡ አብ ሓምሻይ ምዕራፍ፣
ዓንቐጽ 9. ቑጽሪ 2. ዘላ፡ “ጉባኤ ብወከልቲ ሽማግለታት ናይ አውራጃታትን ከተማታትን ካብ ተራ
አባላትን (ህዝብን) ዝተመርጹን ይቐውም”፡ እትብል ነጥቢ ክአቱ። እዛ ነጥቢ’ዚአ ክልተ ዓበይቲ ሽግር
አለውዋ። እቲ ቀዳማይ ሽግር ናይዛ ነጥቢ’ዚአ፡ ክንደይ ሰባት እዮም ካብ ሓንቲ ብአውራጃ ዝተወደበት
ምንቅስቃስ አብ ጉባኤ ክሳተፉ፡ ክንደይ ሰባት’ከ ካብ ሓንቲ ብከተማ ዝተወደበት ምንቅስቃሶም፡
ንከተመኦም ወኪሎም ክሳተፉ ዝኽእሉ፡ ብንጹር ስለዘየቐመጠት እዩ። ከምቲ ኩላትና ካብ ተምክሮ
እንፈልጦ፡ ተራ ናይ ሓደ ሕጊ፡ አብ መንጎ ደቂ ሰባት ፍትሒ ንምርግጋጽ፡ ነገራት ብንጹር ምቅማጥ
እዩ። እምባአር አብዚ ሕጂ፡ ስለምንታይ እዩ እሞ፡ “ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን”፡ ቑጽሪ ውክልና
አብ ጉባኤ ነብሲ-ወከፍ ምንቅስቃስ፡ ብንጹር ከቀምጥ ዘይደለየ፡ ዝብል ጥዕና ዘለዎ ሕቶ ክቀርብ ባህርያዊ
እዩ። አብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ከምዝምስክሮ፡ አብዝካየድ ዘሎ ስርርዕ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት ብጀርመን
ድረጃ፡ ገለ ምንቅስቃሳት ብአውራጃ፣ ገለ ኻአ ብከተማ ተወዲበን፣ ኣብዚ ስርርዕ አባልነተ ዘረጋገጻ
ክህልዋ እንከለዋ፣ ገለ ውልቀ-ሰባት ካአ፡ ናይ ህዝቢ ማንዳት ዘይብሎም ክነሶም፡ ግን ካአ ከም ወከልቲ
ምንቅስቃስ ናይ ሓደ ከተማ ኮይኖም አብዚ ስርርዕ ብጀርመን ደረጃ ዝአተዉ አለዉ። እዚ ስእሊ’ዚ
እምባአር አብ ጀርመን ማዕርነት ዘረጋገጸ አወዳድባ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ከምዘየሎ እዩ ዝሕብር። እዚ
ስለዝኾነ እቲ አወዳድባ ህዝባውያን ምንቅስቃስ አብ ጀርመን ካአ፡ እዚ “ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል
ጀርመን’ዚ” አብ ክንዲ ግሉጽነት ከምመሳርሒ ዝጥቀመሉ፡ አየናይ ምንቅስቃስ ብኽንደይ ሰባት አብ
ጉባኤ ይወክል ብንጹር ዘቐምጥ፡ ከምምስጢር ክሕዞ መሪጹ። እምባአር አብዚ፡ እዚ “ህንጻ ሕጊ’ዚ”
ንውክልና አብ ጉባኤ ዝምልከት አብ ክንዲ ብንጹር ዘቐምጦ፡ ከም ሚስጢር ክሕዞ ዘምረጾ ምኽንያት
እንታይ ኮን ይኸውን ...? ዝብል ሕቶ ክቀርብ ባህርያዊ እዩ። ብናተይ ግምት፡ ከምቲ አቀድም አቢለ
ዝሓበርክዎ፡ እቲ ምኽንያት፡ እቲ ማዕርነት ዘየማእከለ አወዳድባ ናይተን ህዝባውያን ምንቅስቃሳት አብ
ጀርመን እዩ። እዚ “ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን” ካአ፡ አብ ክንዲ ውሕስነት ናይዚ ቦኺሩ ዘሎ
ማዕርነትን ናጽነትን ናይተን አብ ወርሒ 08. 2019ዓ.ም.ፈ. ባይቶ ይአክል ጀርመን ህይወት ክለብስ
ዝገበራ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት ዘረጋግጽ፡ ነዚ መሰረታዊ መሰላት’ዚ ሰጊርዎም ክሓልፍ ምድፋሩ፡
ፍትሒ ከረጋግጽ ዝተበገሰ ሰነድ አይኮነን፡ እንታይ ዳአ አብ መንጎ አዛዚን ታአዛዝን ዘሎ ፍልልያን
ብንጹር ንምቅማጥ አዩ ተነዲፉ፡ ዝብል አረዳድአ ክህልወካ እዩ ዝዕድም።
ንኸምዚ ዝአመሰለ አራዳድአ ሓቅነት ከምዘለዎ ዝሕግዛ ክልተ ነጥቢ አለዋ። ቀዳማይ፤ ከምቲ አቀዲም
አቢለ ዝሓበርክዎ፡ መብዛሕትኤን ህዝባውያን ምንቅስቃሳት ጀርመን ንውሽጠን ክማሓደራሉ ዘኽእለን፣
አባላተን ዝቅየድሉ፣ መሰላቶምን ግቡአቶምን ብንጹር ዘቐመጠ፣ ሕጊ የብለንን። ብኻሊእ ቛንቛ

እምባአር፡ እዚ ዝቀረበ ሓሳብ፡ መብዛሕተኤን እዘን ዝተጠቐሳ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ግዝያውያን ዳአ
እምበር ቐወምቲ ከምዘይኮና፣ ወከልተን ካአ ግዝያውያን ዳአ እምበር ሕጋውያን ከምዘይኮኑ እዩ ብንጹር
አቐሚጡ ዘሎ። እዚ ስለዝኾነ እቲ ሓቂ እምባአር፡ አዋሃሃዲት ሽማግለ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ጀርመን፡ ነዚ
ዘዛርበኒ ዘሎ “ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን” ቅድሚ ምንዳፉ፡ ነዘን ዝጠቐስክወን ህዝባውያን
ምንቅስቃሳት ይኹን ወከልተን፡ ካብ ግዝያውያን ናብ ሕጋውያን ክቅየራ ክቅየሩ ዕድል ክህብን
ከተባብዕን እዩ ዝግብኦ ነይሩ፡ መታን እቲ ድሕሪ’ዚ ዝኸይድ መስርሕ ኩሉ ሕጋውነት ክህልዎ ምእንቲ።
አብ ክንዲ እዚ መንገዲ’ዚ ዝምረጽ ግን፡ አዋሃሃዲት ሽማግለ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት ጀርመን፡ ነቲ ንሱ
ዝነደፎ “ህንጻ ሕጊ”፡ ናብ ህዝቢ ዘይወረደ፣ ህዝቢ ዘይተኻታዓሉ፣ ድምጹ ዘይሃበሉ፣ ክነሱ፡ እነሆ ሕጂ
ነዚ “ህንጻ ሕጊ” እዚ ንምጽዳቅ፣ ብጀርመን ደረጃ ጉባኤ ንምግባር፣ ትሻባሸብ አላ።
ካላአይ፤ ስለምንታይ እዩ እሞ እቲ አዋሃሃዲት ሽማግለ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት ጀርመን፡ ቅድሚ
ምንዳፍ ህንጻ ሕጊን፣ ጉባኤ ንምግባር ምሽብሻብን፣ ነተን ኩለን ውሽጣዊ ሕጊ ዘይብለን ሕጊ ክህልወን፣
ወከልተን አብ ክንዲ ግዝያውያን ሕጋውያን ክኾኑ፡ ዕድል ዘይሃበን ዘየተባበዔን...? ስለምንታይ’ከ ነዚ
“ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን” እዚ ናብ ህዝቢ ክወርድ፣ ህዝቢ ክካታዓሉ፣ ድምጹ ክህበሉ
ከምዘለዎ፣ ክግበር ዘይተደለየ...? ንዝብሉ ሕቶታት፡ ናዓይ ከምዝርዳአኒ፡ እቲ ስርርዕ ብጀርመን ደረጃ፡
ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ፣ እቲ ክትከል ዝድለ ዘሎ “ባይቶ ይአክል ጀርመን” አዛዚ፡ አተን ህዝባውያን
ምቅስቃሳት ብፍላይ እዘን ናይ ውሽጢ ሕጊ ዘይብለን ተማእዘዝቲ፡ ብኻሊእ ቛንቛ፡ እቲ “ባይቶ ይአክል”
ጎይታ እተን ምንቅስቃሳት ካኣ ጊላ፡ ኮይነን ከገልግላ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ እዩ፡ ዝብል ርድኤት እዩ
ዘሎኒ። ናዓይ ከምዝርዳአኒ፡ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ዘበገሶ ምኽንያት፡ ህዝቢ አብ ጉዳዩ ወሳኒ ተራ ክጻወት፣
ድምጹ ብግቡእ ዝስማዓሉ፣ አዛዚ ዳአ እምበር ተማእዛዚ ናይ ውሑዳት ዘይኮነሉ፡ መቃለሲ ባይታ
ንምፍጣር እዩ ነይሩ። አብዚ ዝራአይ ዘሎ፡ ምትእኽኻብ ህዝባውያን ምንቅስቃሳት ብጀርመን ደረጃ፡
እቲ “ህንጻ ሕጊ ባይቶ ይአክል ጀርመን” ናብ ህዝቢ ወሪዱ፡ ህዝቢ ክኻታዓሉን ድምጹ ክህበሉን፡ ክግበር
ዘይተደለየ፡ አብ መጨረሻ አቲ ባይቶ አዛዚ፡ እቲ ህዝቢ ካአ ታአዛዚ ኮይኑ ክተርፍ ስለዝተደለየ እዩ።
ካብ ኩሉ ካኣ፡ ገለ ሰባት፡ ብድሕሪት ዝተኸልዎ ህዝባዊ ምንቅሳቃስ ዘየለ፣ ናይ ህዝቢ ማንዳት
ዘይብሎም፣ ክነሶም፡ ከም ወከልቲ ህዝቢ ኮይኖም፡ አብዚ ባይቶ እዚ ዝተጸንበሩ ውልቀ-ሰባት ስለዘለዉ፡
አብ መጨረሻ እዚ “ባይቶ ይአክል ጀርመን” እዚ፡ ውድባዊ ወይ እውን ሰልፋዊ ቅርጺ ዘለዎ፣ ካብ ላዕሊ
ናብ ታሕቲ ዝኸይድ መቃለሲ ናይ ሰባት ዳአ ክኸውን ዝኽእል እምበር፡ ህዝቢ ዘቐደመን ህዝቢ
ዘማእከለን ስርርዕ ክኸውን አይክእልን እዩ፡ ዝብል ዕግበት እዩ ዘሎኒ።
ዘላአለማዊ ዝኽሪ ክብርን ልኡላውነት ሃገርና ዘረጋገጹ/ጻ ስማእታትና
ዓወት ንተቃላሳይ ህዝብና
ወድቀት ንገባቲ ስርዓት ኢሳያስን መሻርኽቱን
ካብ አስፋሃ ተስፋሚካኤል
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