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ታሪኻዊ ስሕታን ከይኣረምካ፡ ታሪኻዊ ድፋዓት ምጽጋን፡- 

ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነት ኮነ፡ ቅድሚኡን ድሕሪኡን ንህዝባዊ ሓርነትን ክብረትን ክብሉ ዋጋ ዝኸፈሉ፡ 
ታሪኽ ዝሰርሑ ዜጋታት ብግቡእ ክዝከሩ ኣለዎም፡፡ ክዝከሩ ኣለዎም ጥራሕ ዘይኮነ፡ ግቡእ ክብሪ’ውን ክረኽቡ ይግባእ። 
ኣብ’ቲ ሃገር ካብ ሰራዊት መግዛእቲ ነጻ ንምግባር፡ ዝተፈጸመ ታሪኻዊ ስርሒት፡ ዝነበረ መሳለጥያ፣ ዝነበሩ ደገፍቲ፡ 
ተደናገጽቲ ውልቀ-ሰባትን ሓይልታትን ወጻኢ፣ ታሪኽ ዝተሰርሓሉ ቦታታት ኩሉ  ብግቡእ ሰኒድካ ካብ ወለዶ ናብ 
ወለዶ እናተሰጋገረ ዝኸደሉ ባይታ ምፍጣር ዜግነታዊ ግዴታ’ዩ።  እቲ ሰነድ እንተተቐዲዱ ሰፊኻ፡  እንተፈሪሱ ጸጊንካ፡ 
ንተረካቢ ወለዶ ኣጨቢትካ ቀጻልነቱ ኣውሒስካ፡ ንበጻሕቲ ክፉት ምግባር ከም ሓሳብ ቅኑዕ’ዩ። ይኹን ግን ከምዚ 
ዓይነት ረዚን ዛዕባ ምሕሳብ ኩሉ ዜጋ’የ ዝብል ዝውንኖ ኣይኮነን። ካብ ጥዑይን ሓላፍነታውን ኣተሓሳስባ ዘለዎም 
ወገናት  ጥራሕ’ዩ ዝምንጩ። 

ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ኣወንታዊ ታሪኽ ተሰሪሑ’ዩ። ቀሊል ዘይኮነ ኣሉታዊ ታሪኽ’ውን ተሰሪሑ’ዩ። እቲ ኣወንታዊ 
ተግባር ኮነ ኣሉታዊ ተግባር፡ ብኤርትራውያን ዝተሰርሐ ስለዝኾነ፡ ቀጥታ ፈጻምን ተሓታትን መን ዝብል ንጎኒ ገዲፍካ፡ 
ከም ሃገራዊ ታሪኽ ምውሳድ ቅኑዕ’ዩ። ናይ ሓንቲ ሃገር ታሪኽ ብዜጋታት ስለ ዝስራሕ፡ ደስ ዝብልካ ከም ናትና ክትዝክሮ 
ከተኽብሮ፡ ደስ ንዘይበለካ ድማ ከተህስሶ ክትርሰዖ ቅኑዕ ኣይኮነን። 

 ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣሊያን ዝነበረ ናይ ኤርትራውያን እምቢታ፣ ኣብ ግዜ ናይ ሓደራ ወተሃደራዊ ምምሕዳር 
እንግሊዝ ዝተራእየ ብቑሊ ፖለቲካን ሃገራዊ ስምዒትን፣ ኣብ ግዜ ፈደሬሽን ዘጋጠመ ውረድ ደይብን ሽዑ ብጀግንነት 
ዝወደቑ ሓርበኛታትን፣ ምምስራት ማሕበር ሸውዓተ (ሓረካ)ን ረቒቕ ምስጢራዊ ኣወዳድባኡን፣ ኣብ 1961 ንሰውራ 
ኤርትራ ካብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ናብ ዝተናወሐ ብረታዊ ቃልሲ ዘሰጋገሩ ሓረበኛታት ዓወተን ብጾቱን፣ ካብ 
1961-1991 ዓይነቱን ዓቐነን ብዘየገድስ ብተሳትፎ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብ ፖለቲካዊ ወድባት ኤርትራ ከኣ 
ብፍላይ ዝተኸፍለ ዓይነተ ብዙሕ መስዋእቲ፣ ካብ 1991 ክሳብ ሎሚ ብዘቤታዊ መግዛእቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት 
ዝተወስደን ዝውሰድ ዘሎን ኢ-ሰብኣዊ ግፍዕታትን፣ ንዕኡ ንምውጋድ ክካየድ ኣብ ዝጸንሐን ዘሎን ኣዝዩ ዝተሓላለኸን 
ዝመረረን ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኽፍለን ዝኽፈል ዘሎ መስዋእትን ኩሉ ህዝባዊ ታሪኽ’ዩ ንምባል’ኳ ዘይከኣል 
እንተኾነ፡ ኩሉ ግን ሃገራዊ ታሪኽ ምዃኑ ብንቕሓት ምቕባልን ምኽባርን ናይ ኩሎም ሓላፍነት ዝስመዖም ዜጋታት 
ግዴታ ክኸውን ይግባእ። 

 ሃገራዊ ታሪኽን ሓደ ሸቶ ንምህራም ኢልካ  ህዝቢ ትጉስጉሰሉ ግዝያዊ ፕሮፖጋንዳዊ ወፍርን ክደባለቕ የብሉን። 
ሃገራዊ ታሪኽ ኣብ መንጎ ኣኽባሪ ሕግን ጠበቓን ዝግበር ዓይነት ናይ ምጥቃዕን ምክልኻልን፣ ናይ ምህናጽን ምፍራስን፣ 
ኣብ መወዳእታ ከኣ ቅኑዕ ይኹን ኣይኹን ብዳኛ ብዝወሃብ ብይን ዝድምደም ክኸውን የብሉን። ዛንታ ሓቀኛ ታሪኽ 
ከም ዘለዎ’ዩ ክቐብ ዘለዎ። ናትካ ገበናት እናደምሰስካ፡ ናትና ኣወንታ ጥራሕ ትሃንጸሉ ወይ ትስንደሉ ዓውዲ ኣይኮነን። 
ናይ ካልእ ኣወንታ እናደምሰስካ ነቲ ጌጋ ከኣ ብዝጥዕመካ ተወዓወዓሉን ትስንደሉን ክኸውን ኣይግባእን።  

ብፍላይ ብዝኾነ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝተቖጻጸረ ሓይሊ ወይ ውድብ፡ ሃገራዊ ታሪኽ 
ብዝተጸንዐን ብውጥንን ንዕኡ ዝምጥን ሓይሊ ሰብ፡ ገንዘብን ካልእ መሳለጥያን መዲቡ፡ ታሪኻዊ ፍጻሜታት ከየዛበዐ 
ብግቡእ ሰኒዱ ክዕቅብ ውዴታ ዘይኮነ ግዴታ’ዩ። ናተይ ዝብሎ ንዕኡ ብዝጥዕሞ ኣጸባቢቑ ክስንድ፡ ኣይናተይን ንዝብሎ 
ጎስይዎ ክሓልፍ ጸቢብ ትሕቲ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ፡ ብሕጊ’ውን ዘሕትት’ዩ። ስለምንታይ ነቲ ናተይ 
ዝብል ብፍልጠትን ጉልበትን ናይ ዜጋታትን ብሃገራዊ ጸጋታትን ገይሩ’ዩ ዝዕቅቦ ዘሎ። ነቲ ኣይናተይ ዝብሎ በዓል 
ታሪኽን ታሪኻዊ ፍጻሜታትን ድማ ብክልተ መልክዕ’ዩ ዝሃርሞ ዘሎ። ሓደ ክዕቀብ ዝነበሮ ታሪኹ ይድምስሶ ኣሎ። 
ካልእ’ቲ ታሪኽ ብፍልጠት፡ ጉልበትን ዜጋታትን ሃገራዊ ጸጋታትን  ከይዕቀብ ይነፍጎ ስለዘሎ። 

ታሪኽ ኤርትራን ኤርትራውያንን ኣብ ምድምሳስ ዝርከብ ጉጅለ ህግደፍ ‘ምበኣር፡ በዚ ዓይኒ’ዩ ክረአን ክምዘንን ዘለዎ። 
ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ካብ ፍቓድ ህዝቢ ወጻኢ ምቁጽጻሩ ኣብ ክንዲ ዘስከፎ፡ ብፍልጠትን ጉልበትን ዜጋታትን 
ሃገራዊ ጸጋታትን ናተይ ዝብሎ ታሪኽ ይስንድ፡ ኣብ ኣእምሮ ህጻነት ይቐርጽ ኣሎ። እዚ ከም’ዚ ዓይነት ኣካይዳ ነዛ 
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ማህጸን ታሪኽ ዝኾነት ሃገር ታሪኽ ኣልቦ ክትከውን ዝገብር’ዩ። ዝተዛበዐ ታሪኽ ሰኒዱ፡ ብዛዕባ ሃገሩ ዝተዛበዐ ፍልጠት 
ዝውንን ወለዶ ንምፍጣር ዝዓለመ’ዩ። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ከም ዝተራእየ ሃገራዊ ታሪኹ ብግቡእ ዘወነነ ትውልዲ 
ኣንፈቱ ዘይፈልጥ መንነት ዘይብሉ ዝሩግ ህይወት ዝመርሕ’ዩ። ህግደፍ ብተግባር ካብ ዝስንዶ፡ ዝቐርጾን ዝሰርሓሉ ዘሎ 
ማህደር ታሪኽ  ዝርከብ ፍርያት ዝተዛበዐ ምዃኑ፡ ንጽባሕ ከይተጸበና ሎሚ ብእዝንና ዘይኮነ ብዓይኒና ንሪኦ ዘለና’ዩ። 

 መዓስ ታሪኽ ምዝባዕ ጥራሕ፡ ከም መርኣያ ቀይዲ ኣልቦ ኣካይዳኡን ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ሕሉፍ ንዕቀትን  ብመንጽር ግዜ፣ 
ፍልጠትን ጉልበትን ዜጋታት ቀዳምነት ኣብዘይወሃቦ ኣብ ምሕዳስ ድፋዓት የባኽኖ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ 
ወርሒ ታሕሳስ 2018 ብመስኮት ቴሌቪዥን ዘቃልሖ፡ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ድማ ካብ ዝዘርገሖ ንመልከት፡ 
“ታሪኻውያን ድፋዓት ግንባር ናቕፋ ጽገና ተገይሩሎም” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ “ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ 
ብፍላይ ድማ ካብ 1978 ክሳብ 1988 ኣብ ዝነበራ 10 ናይ ምርብራብ ዓመታት፡ ቅያን መስተንክራዊ ጅግንነትን 
ዝተፈጸመሎም ታሪኻውያን ድፋዓት ግንባር ናቕፋ፡ ጽገና ተገይሩሎም።  

እቲ ንድፋዓት ‘ግሎብ’፡ ታባ ‘ሰላም’ን ከባቢ ፊደል ‘ፐ’ን ዘጠቓልል - ንልዕሊ ክልተ ኪሎ-ሜተር ዝዝርጋሕ ፈሪሱ 
ዝነበረ ድፋዓት፡ ናይ ትሕቲ ምድሪ መዛግብትን ካናለታትን ናይ ምጽጋን ዕማም፡ ብፋይናንስያዊ ደገፍ ኣባላት ህግደፍ 
ጨንፈር ዩተቦሪ - ሽወደንን ጉልበታዊ ተሳትፎ ነበርቲ ከተማ ናቕፋን ከም እተሰላሰለ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።” ይብል። 
ቀጺሉ “ድፋዓትና፡ ነባሪ ሓወልቲ ታሪኽናን መንነትናን’ዩ” ዝበሉ ኣብቲ ስራሕ ዝተሳተፉ ነበርቲ ከተማ ናቕፋ፡ እቲ ካብ 
መፋርቕ ወርሒ ሕዳር ዝጀመሩዎ ኣድማዒ ዕዮ ብጽፈት ከም ዝተዛዘመ ሓቢሮም ይብል’ሞ፡ ሕጂ’ውን ብምቕጻል ኣባል 
ቤተ-መዘክር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ኢሳይያስ ተስፋዝጊ፡ እቲ ናይ ምጽጋን ዕማም፡ ሳላ ልዑልን ውፉይን ተሳትፎ 
ህዝብን ካልኦት ኣካላትን ኣብ’ቲ ዝተመደበሉ ግዜ ከም እተዛዘመ ሓቢሩ ኢሉ የጠቓልል። 
 
ኣቐዲምና ከም ዝገለጽናዮ ሰራሕቲ ታሪኽ፡ ታሪኻዊ ስርሒታትን ታሪኽ ዝተሰርሓሎም ቦታታትን ብግቡእ ክዕቀቡ 

ኣለውምን ይግባእን። ግን መዓስ? ብኸመይ? ህዝብታት ኤርትራ ሎሚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለው? ቀዳምነቶም 
እንታይ’ዩ? ክለዓል ዘለዎ ዘይስገር ሕቶ’ዩ። ብመሰረቱ ሓደ ሃገራዊ ታሪኽ፡ ሕብረ ብሄራዊ ብዙሕነት፣ ሃይማኖታዊ 
ብዙሕነት፣ ባህላዊ ብዙሕነት፣ ውድባዊ ብዙሕነት ታሪኻዊ ብዙሕነት ኣብ ዝመለለይኣ ሃገር፣ ብሓደ ወገን ጥራሕ 
ኣይስራሕን ኣይተሰርሐን ከኣ። ካልኣይ፡ ኣብ’ዚ ዘለናዮ ህሞት ፍልጠት ጉልበት ግዜን ገንዘብ ህዝቢ ብቐዳምነት ኣብ 
ምንታይ’ዩ ክውዕል ዘለዎ? ድፋዓት ትማሊ ኣብ ምጽጋን ወይስ ኣብ ድሕነት ህልውናኡን ህልውና ሃገሩን? ሎሚ ውልቀ 
ሰባት ኣይኮኑን ሃገሮም ገዲፎም ዝስደዱ ዘለው። ህዝቢ ከም ህዝቢ’ዩ ዝስደድ ዘሎ። ህዝቢ ከም ህዝቢ ማይ ቤቱ ገዲፉ 
ናይ ዝስደደላ ሃገር ቅልጡፍ መግትኢ እንተዘይረኺቡ ዘለዎ ዕድል ድማ፡ ከም ጥሙር ህዝብን ልኡላዊት ሃገርን 
ዘይምህላው’ዩ። ስለዚ እዋናዊ ሕቶ ዘነጻለሉ ዘሎ ናይ ዘይምህላው ሓደጋ ምበር ምጽጋን ድፈዓት ትማሊ ክኸውን ፈጺሙ 
ተቐባልነት ዘይብሉ፡ ጉልበት ኣድኪምካ ኣእምሮ ንምልማስ ዝተኣልመ ሜላ ጉጅለ ኢሳያስ’ዩ። 
 
ኢሳያስ ዝፈረሰ ድፋዓት ክጽገን ካብ ዝእዝዝ፡ ህዝቢ ዝብትን ሃገር ዘፍርስ ዘሎ ጸረ-ህዝቢ ኣተሓሳስባኡ ዘይጽግን። 

“ዘይስንኻ ሑጻ ቆርጥመሉ” ከምዝበሃል እቲ ዕጡቕ ክፍሊ ብዘይስራሕ ኮፍ እንተኢሉ ብዛዕባ መሰሉ ክሓሳብ ክዘራረብ፡ 
ከወዳደብ፡ ምስ ተቓውምቲ ክተኣሳሰር’ዩ። ስለዚ ኣብ ዕረፍቲ ዘይህብ ኣህላኺ ጉልበታዊ’ዕዮ ክጽመድ ኣለዎ። ብድኻም 
ለሽ ምስ በለ ካብ ድቃስን ሕቶ ከብድን ወጻኢ ብፖለቲካን መሰልን ክዛረብ ዓቕምን ግዜን ኣይረክብን ክብል ዝመሃዞ 
‘ምበር፡ ዝፈረሰ ደፈዓት ትማሊ ኣገዲስዎ ኣይኮነን። ኣብ’ዚ ንርከበሉ ህሞት ድፋዓት ምጽራግ ምሕዳስ እዋናዊ ተባራዒ 
ሕቶ ኤርትራውያን ኣይኮነን። እዋናዊ ዕማም መንግስቲ’ውን ክኸውን ኣይነበሮን። እዋናዊ ተባራዒ ሕቶ ህዝብን ዕማም 
መንግስትን ካብ ህልውና ናብዘይ ህልውና ዝውንጨፍ ዘሎ ሃገራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት ናብ ንቡር 
ምምላስ’ዩ። ናብ ሰላም፡ ደሞክራሲ ልምዓት፡ ልዕልና ሕጊ ዘጠመተ መደባት ክህሉ ምርብራብ’ዩ። ታሪኻዊ ስሕታን ኣብ 
ክንዲ ምእራም፡ ታሪኻዊ ድፋዓት ምሕዳስ ግን ርኡይ ፖለቲካዊ ላግጺ’ዩ።  

 
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 21-12-2018  

 
 

 

 
 


