
“ይኣክል”፣ ቤርገሳዊ ማሕበር ዶ? 

ወይስ ፖሊቲካዊ ውድብ ? 

 መራሕ ህግድፍ ነዛ ሕንጉጉ ዝኮነት ንኣገልጋሊቱ ሶፍያ ተስፋማርያም ኣብ ሕ.ሃ. 
ቀዋሚት ወኪል ገይሩ እንተ ሸይሙዋ ኮይኑ  ክሕደሰና የብሉን ።ካብ  ኣምብሳደር ግርማ 
ኣስማሮም እተሓምቀሉ የብላን። ኣምባሳደራት ህግደፍ ተልእኾኦም ንጥቅሚ ህዝቢ ኤርትራ 
ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዝምድናታት ኣብተን ዝምደቡለን ሃገራት ንምድልዳል ዝጽዕቱን 
ዝደክሙን ዘይኾነስ ፣ ነቶም ኣብ ዲያስፖራ ዝነብሩ ኤርትራውያን ንምምዝማዝን 
ንምርዓድን ምዃኑ ኩልና እንፈልጦ ሓቂ እዩ። ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ኣብዚ 
ኒውዮርክ ኣብ ዝነብረሉ እዋን  ኣብ ዝገበሮም ዝነበረ ኣኼባታት ፣ ሐደ መዓልቲ ሓደ 
ሓታታይ “ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ቁጠባዊ ፖልሲ ንክተል “ ክብል ሓተቶ ፡። ግርማ 
ኣስመሮም ብምሉእ ምትእምማን ዝሕሱ ዘሎ ከይመሰለ “ ልክዕ ከምዚ ናይ መንግስቲ 
ኣሜሪካ ፖሊሲ እዩ ዘሎና ፣ውስኽ ኣቢሉ ከኣ ፣ ኣሜሪካ ድዮም ከባና ቀዲሖም ወይስ ንሕና 
ካብኦም እዚኣ ጥራሕ እያ ክፈልጣ ዘይክእል  ክብል መሊሱ ነይሩ ። እንደገና ካልኣይ 
ሓታቲ “ እቶም ኣዋፈርቲ ወጻእተኛታት እንታይ ጠለባት ወይ ሕቶታት ይሓቱኹም ክብል 
ተወኾሶ ።ሕጂ እውን ግርማ ኣስመሮም “ ወደባት ኣሎኩምዶ ? ነፈርቲ ከ ኣብ መዓልቲ 
ክንደይ ግዜ ይትስኣን ይወርዳን ? እዚ ማለት እቶም ኣዋፈርቲ ካብ ሓደ ዓዲ ናብቲ ኻሊእ 
ብቁልጡፍ ክጓዓዙ ስለ ዝደልዩ እዩ ክብል መልሱ ነይሩ ። ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም በዚ 
ንሱ ዝገለጾ ፣ ኤርትራ ሲንጋፖር ወይ ኾረያ ወይ ማለሽያ ክትከውን ከምዘይትክእል 
ዘይፈልጥ እንተ ነይሩ ነብሱ ይምሓሮ ። ከምዚ ሕጂ ተገሊጹልና ዘሎ ግን ኢሳያስ ኣፈውርቂ 
ንህዝቢ ኤርትራ ኣድኪዩን ኣጥሚዩን ናብ ኢትዮጵያ ንምጽንባር ዝወጦኖ ትልሚ ምንባሩ 
ዝክሕዶ ሰብ የለን ። ሕጂ ከኣ መደባቱ ካብ ተጋህደልና ፣ ህልኽ ገዲፍና ብሓባር ህዝብናን 
ሃገናን ነድሕን ። ናብ ዘምጸኣኒ ክምልስ ።   

 እዚ ምንቅስቃስ “ይኣክል” ወይ ከኣ ህዝባዊ ማዕበል ብሓንቲ ረፍዲ ዝተወልድን 
ዝጎልበትን ኣይኮነንን ። እዚ ዝክሕድ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን ። ህዝቢ ኤርትራ ፖሊቲካዊ 
ቓልሲ ካብ ዝጅመር ክሳብ እዘ ዕለት እዚእ ንዲምክራስን ፍትሕን ክብል ተሰዊኡን ስንክሉን 
እዩ ። ብቀንዱ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወጻኢ ኾይኖም ፣ ክሳብ እዚኣ ዕለት እዚኣ 
ኣብ ቁርንን ሙቀትን ከይተበገሩ ነዚ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ተቓውሞ ህወት ኣልቢሶሞ 
ዘጽንሑልና ኣሕዋትን ኣሓትን ምስጋና ይኹኖም። ሕጂ ከኣ ሓንጎልና ብክፍኣት ህግደፍ ስለ 
እተመልኣኤ ፣ዒቅ ስለ ዝበለና ፣ ፍርሒ ከኣ ስለ እተቀንጠጠልና ፣ እዚ ኣራዊት ዝኾነ ጉጂለ 
ካብ ጎንድር ይኹን ተምቤን  ከይሃደመ ክንራስዮ ዕጥቅና ከንደልድል የድልየና ኣሎ ።  

 ህዝባዊ ማዕበል ክንብል እንኮሎና እንታይ ማለትና እዩ ። ብሓጺሩ ህዝብና ሰደት 
ካብ ዝጅምር ብፍላይ ንማእከላይ ባሕሪ ቆሪጽኻ ናብ ጣልያን ንምብጻሕ ኣብ ዝግበር ጎዑዞ 
ማዕበል እንታይ ከም ዝገብር ኩሉና ኣፍልጦ ከም ዝህሉወና ገይሩና ኣሎ ። እዚ ማለት 



ማእከላይ ባሕሪ ዳርጋ ን9 ኣዋርሕ ብዘይ ማዕበል ፀጥ ኢሉ ከምዝሕልፎ ይንገር ። ስለዚ 
ማዕበል ኣብ ሓደ እዋን ይልዓል ፣ ኣብ ካልእ ግዜ ከኣ ፀጥ ይብል ወይ ከኣ ይሃድእ ማለት 
እዩ ። እዚ ከኣ ባሕሪ ብተፈጥሮ ዝተዓደሎ ጸጋ እዩ ።እዞም ነዚ ናይ 50/50 ዕድል ክጥቀሙ 
ዝሕልኑ ግዳያት ማዕበል ኣብ ዝገብረሉ ኣዋርሕ ካብ ሊብያ ከምዘይቀሳቀሱ ይፈልጡ 
እዮም ።ስለዚ እቲ ኣዋርሕ ማእከላይ ባሕሪ ማዕበል ዘይገብረሉ እዋን ተጸቢዮም እቲ ናይ 
ሞት ወይ ሕዮት ጉዑዞ ይጋፈጥዎ ። ስለዚ እዚ ናይ ይኣክል ማዕበል ኣብ ፀጥ ወይ ድቃስ 
ከይበጽሔ ሽግራቱ መሚዮ ብቁልጡፍ ክበራበር ነቲ ኩሉ ዝቀርበሉ ዘሎ ርእይትታትን 
ለበዋታትን ኣብ ግምት ክእቱ ጽቡቅ ይመስለኒ  ።  

 ኣብዚ ናይ ይኣክል ምንቃስቃስ ክልተ ዝተፈላለዩ ኣራኣያታት ኣሎዉ ። እቲ ሓደ 
ሸንኽ ቦታዊ ዕብየት ማለት ኣብተን ዝነብሩወን ከተማታት በቶም ክሳብ ሕጂ ዝፋለጡን 
ዝእከቡን ዝጸንሑ ውሱናት ኣባላት ዘይኮነስ ፡ ካብቶም ኣብታ ክተማ ዝቅመጡ ህግደፋውያን 
ወይ መርገጽ ዘይብሎም ጃላታትን ናይታ ከተማ፡ ሓደ ውሱን ቁጽሪ ኣብ ደምበ ፍትሒ 
ከነምጽእ ኣሎና ይብሉ ። እዚ እስትራተጂ እዚ ንዝበዝሑ ኤርትራውያን ተቐማጦ ናይታ 
ከተማ ካብ ባርነት ህግደፋውያን ነጻ ክንገብሮም ኣሎና ይብሉ ።ከም ዝፍለጥ ኣብተን 
ዓበይቲ ከተማታት ብውሑዱ ካብ 5 ሽሕ ክሳብ 10 ሽሕ ኤርትራውያን ዝረከቡውን ኣለዋ ፣
ስለዚ እንተወሓደ ፍርቂ ክንከስብ ኣሎና ይብሉ፣  ካብኡ ንድሐር ምስ ካልእት ከተማታትን 
ኣህጉራትን ምርድዳእን ዝምድናን ምግባር ይሓይሽ ይብሉ ። ስለዚ እቲ እንነብረሉ ዘሎና 
ከተማ ካብ ህግደፍ ከየጽረና ናብ ካልእ ዓዲ ወይ ኣህጉር ክንጥምት  ነገሩ ኣሳልጦ የብሉን 
በሃልቲ እዮም ። 

 ብቲ ካልእ ወገን ከኣ ኣብ ዝነብሩውን ከተማታት ዝመሓደሩሉ ሕጊ ኣጽፊፎም 
ከይወድኡን ህዝቢ ንምጥርናፍ ናይ ርሑቕን ቀረባን እትራተጂ ከይቀየሱ ብኣፋርክቡ 
ወከልቶም ናብ ባይቶ ይእክል ዝሰደዱ እውን ኣሎዉ ። እዞም እቶም ካብ ታሕቲ ንላዕሊ 
ዝብል ፖሊቲካ ዝጉስጉሱ ዘለዉ ይርከቡዎም። እዚ ወገን እዚ ብሃውሪ ባይቶታት ቆይሙ 
መራሕቱ ኮይኖም ከምቲ ዝብሉዎ ብሽም ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሃገራትን ተካላትን እንዳራከቡ 
ሞራላውን ገንዘባውን ሓገዝ ክድልቡ ዘንቀዱ እዮም ። ክግበር ኣይክኣልን ዘይኾነስ ግዜ 
ዝሓትት እዩ ።  

እዚ ኣታሕሳስባ እዚ ምሉእ ድገፍ ክረክብ ዝክእል ኣይኮነን ። ከም ኣታሓሳባ ዝጽላእ 
ኣይኾነን ፣ ግን ውህደት ወይ ስጥመት ናይ ኩሎም ኣህጉራውያን ባይቶታት ኣብ ሓጺር ግዜ 
ድጋፋ ከረጋግጽ ኣይክእልን እዩ ። ዘይትፋለጥ ብሓንሳብ ምስራሕ ዝሓቶ ብዙሕ ትዕግስትን 
ልቦናን ዝሓትት ጉዳይ እዩ ።  

እቶም እተመርጹ  ናይ ሓደ ከባቢ ሰባት እዮም  ዝብሃል ክሲ ትርጉም የብሉን ። ካብ 
35 ከተማታት ዝተወከሉ 85 ሰባት ፣ ካብኦም 35 ባይቶ ክመርጹ ከሎዉ ፣ ካብቶም 35 ከኣ 
ፈጻሚ ኣካል ምስ መረጹ እቶም 7+2 ካብ ሓደ ከባቢ ምዃኖም ፤እዚ ተባሂሉ ዘሎ  ሓቂ 



እንተኾይኑ ፣ዘረጋግጾ ሓደ ነገር ኣሎ ። እዞም እተመርጹ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ሃገር ፣ ሰላማዊ 
ሰልፉ ይኹን ፡ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኣኼባታት ወዘተ...ብኣካል ዝሳተፉ ምንባሮም እዩ ዝገልጽ 
። ስለዚ እቶም ሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ኣኼባታት ከምዘሎ እናሰማዕና ኣስቅጥ ምባል 
ዝለመድና ቆርጢምናያ ሱቅ ንበል  ።   

ምንቅስቓስ “ይኣክል” ፖለቲካዊ ፕሮግራም ስለ ዘይብሉ ፡ንጥፈታቱ ከም ሓደ 
ቤርገሳዊ ማሕበር ተወዲቡ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውርዶ ዘሎ ግፍዒታት 
ኢሰብኣዊ ተግባራትን ንሕብረተሰብ ዓለም ክፈልጡ ምግባር ፣ ከምኡ እውን ንስደተኛታት 
ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ኾነ ኢትዮጵያ ሊብያን ወዘተ >> ንውድብ ሕ.ሃ መሰላቶም 
ክህሉወሎም ጻዕሪታቱ ክሕይል ምሕታት ። ብተወሳኪ ነዘን ኤርትራውይን ፖለቲካውያን 
ውድባት ኣብ ሓደ ዲሞክራሲዊ ጽላል ንምምጻእ ብዕቱብነት ኣበርክቶ ምግባር ። ካብ ኩሉ 
ዝበረኽ ከኣ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዲያስፖራ ካብ ወሪዱዎ ዘሎ መግዛእቲ ህግደፍ  ነጻነቱ 
ክእውጅ ድርብ ምርብራብ ምኽያድ ይግባእ ። እዚ ኩሉ ንምግባር ግን ቅድም ቀዳድም 
ደምብ “ ይኣክል ‘’ ሓድነቱ  ብዲሞክራሲያዊ መሰሪሒ ክሃንጽን ክድልድልን ይግባእ ።   

ሓድ ሓደ ሰባት እዘን  ፖለቲካውያን ውድባት ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ 
መደባትን ኣቛሪጸን ምስዚ ናይ” ይኣክል” ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኮይነን ክሰርሕ እሎወን 
ክሳብ ምውዳቕ ህግደፍ ክብሉና ከኣ ንሰሚዕ ኣሎና ፡ በቲ ካልእ ሽነኽ ክኣ ፡ እዘን 
ውድባት ፍጹም ክሕወሳና የብለንን፣ ሽግረን ክፍትሓ ዘይከኣላ ውድባት ክቀርባና 
የብለንን ዝብሉ ከኣ ኣሎዉ ። ብሓፈሻዊ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ መድያ ሃውተታ እታ 
ሓቂ ኣበይን ምስመንን ከምዘላ ክትፈልጥ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኮይኑ ኣሎ ። ዘረባ ሓደ 
ሰባ ሰሚዕኻ ፍርድ ምሃብ ከኣ ገበን ኮይኑ ኣሎ  ። ስለዚ  እዞም ክልተ ኣብ ላዕሊ 
ዝጠቀስኩዎም ኣባሃህላ ምንጮም ደምበ ይኣክል ኾይኑ ፣ ብወገን ደምበ ተቓውሞ 
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተባህለን ዝተዘርበን የለን ። እቲ ምክሪ ንደምበ ይኣክል 
ክልገሰሎም ዘሎዎ ፡ እዘን ውድባት ኣብ ዝኽዶኦ ቦታ የብለንን ። እቲ ፍታሕ 
በብዘሎናዮ ንቁም እንተ ኾይኑ ንህዝብና ዝጎድእ እምበር ዝጠቅም ኣይኾነን ። ስለዚ 
ንስኹም እዞም ናይ” ይኣክል ባይቶታት” ኣብ ክንዲ ፖለቲካ  ፡ ቤርግሳዊ ማሕበር 
ክትምስርቱ ሞ ነዘን መርዓን ፍትሕን ዘብዘሓ ዘለዋ ውድባት ፕሮግራማተን 
መርሚርኹም ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ሽማግለታት ዕርቂ እቝምኹም ህዝባዊ 
መጋባኣያ ጸዊዕኹም እቲ ውድብ ክዕረቕ ዘይደሊ ናብ ልቡ ክምለስ ናይ ግዜ ግደብ 
ተዋህቡዎ እንተዘይተመልሰ ከኣ ሓይልኹም ምስተን ባህግታት ህዝቢ ኤርትራ 
ከማልኣ ይኽእላ እየን ዘበልኩምዋ ውድባት፣ ዝክኣለኩም ሞራላውን ገንዘባውን 
ሓገዝ ክተወፍዩ ዝሓሸ ኣማራጺ እዩ ።   

 ኣባላት ናይዘን ውድባት ንዳርጋ  50 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዲምክራሲያዊ 
መንግስቲ ንምትኻል ክቓለሳ ዝጸንሓን ዘለዋን ካብቲ ዘሎ ውዱዑነት ናይ ፖለቲካዊ 
ኹውንነት ተበጊሰን ብዕግበተን ክእለያ እንተኾይነን፣ እቲ መንእሰይ ብዝተኣማምን 



ነቲ ዕርፊ ናይ ቀጻልነት ክጭብጦ ኣሎዎ ። ስለዚ እዚ መንእሰይ ወለዶ ምስዘን ወድባት 
ተጸንቢሩ ህግደፍ ዘውረደሉ በደል ጥራሕ ዘይኾነ እቲ ዝመሃሮ ዝንቡዕ ታሪኽ ሰውራ 
ኤርትራ እውን እንደገና ክመሃሮን ልዑላውነት ሃገር ከውሕስን ትጽቢት ናይ ኩሉ 
ኤርትራዊ እዩ።  

ኣምላክ ህዝብናን ሃገርን ይባርኽ 

ዘለዓለማዊ ዝክሪ ነቶም በጃ ሃገር ዝሓለፉ  

ክብሮም ግረነት  
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