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ተሓቢእካ ቅንጸላን ምቁንጻብን ዝብቕዓቱ መራሕን፡ 

 ምስ ውርደትን ተጸባይነትን ዝተላመዱ ኣምለኽትን 

 ኣብ ቅሉዕ ደሞክራስያዊ መድረኽ ቀሪቡ፡ ፊት ንፊት ብፖለቲካዊ ተንታንን ሓሳብ ብሓሳብ   ናይ ምርዳእ 
ብቕዓት ዘይብሉ መራሒ፡ ህዝባዊ ሰውራ መሪሑ ህዝባዊ ሕቶ ብምልኣት ክምልስ ኣይክእልን። ብኣንጻሩ 
ንድኽመቱ ክሽፍን ተመሳሳሊ ከምቲ ናቱ ዓይነት ድኹማት ሰባት ኣኪቡ፡ ኣብ ልዕሊ ቅኑዓት፡ በላሕትን 
ውፉያትን ሰባት ክእድሙ ብምግባር፡ ብምጽላም፡ ብምንጻል፡ ብድሕሪት ተሓቢኡ ኣብ ምቕንጻልንዩ 
ዝዋፈር። ሓያልነቱ ብሓሳብ  ብቕኑዕ ኣማራጺታት ዘይኮነ፡ ንደሞክራስያውያን ባእታት ብምጽላም 
ብምንጻልን ምቕንጻልን ከረጋግጽ ኣንቂዱዩ ዝሰርሕ። 

  ነዚ ጸረ-ህዝቢ ኣተሓሳስባዚ፡ ብዘይተጻሕፈ ሕግን ወግዓዊ መድረኻትን ወይ ብ03 ኣብ ህዝቢ ዝብትኑ፡ ዘሳስዩ፡  
ዕላማ ናይ ዝተሰከምዎ ብረት ዘይፈልጡ፡ ዝተባህልዎ ከም ዘለዎ ዝፍጽሙ ምስ ውርደትን ተጸባይነትን 
ዝተላመዱ እሺ በሃልቲ ኣቢሉዩ ዘተግብሮ። ከምዚ ዓይነት ድኹምን ውዲተኛን መራሕን፡ ናትና ዝብልዎ 
ፖለቲካዊ ዕጥቂ ዘይብሎም መጋበርያታትን ላዕለዋይ ኢዱ ሒዞም ከም ቃሕታኦም ኣብ ዝዋስኡላ ሃገር 
ፖለቲካዊ ጥዕና ክህልዋ ምጽባይ የዋህነትዩ። 

ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን እሺ በሃልቱን በዚ መንጽር ንርኣዮም፡ ንምዘኖም፡ 
ንገምግሞም። እዚ ውልቀ መላኺ ባእታ መራሒ ጥራሕ ዘይኮነ መስራቲ ናይዚ ህዝቢ ዘብርስ ዘሎ ስማዊ 
ጉጅለዩ። ካብ ውልደት ህዝባዊ ሓይልታት ክሳብ ኣካላዊ እርጋን ህግደፍ ዘሎ ( ካብ ቀደሙ ህዝባዊ ማዕባሊ 
ኣረኣእያ ስለዘይነበሮየ) ናይ ልዕሊ 50 ዓመት፡ ኣብ ውሽጢዚ ግዜዚ ህዝብታት ኤርትራ ዝሓለፍዎ መስገደልን 
ነነጻጽሮ።  እዚ ዕሉል ጸረ-ህዝቢ ባእታ፡ ኣብታ ናተይ ዝብላ ካብ ህዝባዊ ሓይልታት ክሳብ ህግደፍ ትምጠጥ 
ውድብ፣ ምስ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ውድባት ኮነ፡ ፖለቲካዊ ውድባትን መንግስታትን ጎረባብቲ ሃገራት፣ 
ብዓቢኡ ድማ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ፡ ነጻን ደሞክራስያውን ናይ ዘተን ፖለቲካዊ ኣስተምህሮን መድረኻት 
ዘካየደሉ እንተነይሩ እስከ ንፈትሽሞ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልና  ብጭብጢ ነቕርብ። ብፍላይ እቶም ክሳብ 
ሕጂ ተመልኽዎን ተርጎምቲ ገበናዊ ተግባሩን ኮይንኩም ተገልግሉ ዘለኹም ወገናት። 

ኣነ ንህዝባዊ ሓይልታት ብታሪኽን ዛንታን፣ ንህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ ከኣ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኮይነ ክከታተል 
ዝጸናሕኩን ዘለኹን ዜጋየ። ህዝባዊ ሓይልታት ዝተጠንሰሉ ብውዲት፡ ዝተወልደሉ ብፖለቲካዊ ድሕረት፡ 
ንናይ ሎሚ ህግደፍ እምነ መሰረት ዘንጸፈሉ ብቕንጸላን ራዕድን ከም ዝኾነ ‘ምበር፡ ብፖለቲካዊ ንቕሓትን 
ብቕዓትን ምዃኑ ዘረጋግጽ መረዳእታ ኣይረኸብኩን። ታሪኽን ተመክሮን ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ ከኣሞ ነቲ 
ኩልና ንኾርዓሉ ወተሃደራዊ ሓርበኝነት ከይሓወስና፡ ቅሉዕ ፖለቲካዊ ድሕረት፡ ጸለመን ክንጸላን ዝተኻየደሉን 
ገናውን ዝካየደሉ ዘሎንምበር ነገራት ብሰላማዊ ዘተን ደሞክራስያዊ ምሕደራን ዝተፈትሕሉ ኣይረኣኹን። 
ይፈልጡ ዝብሎም ሰባት ሓቲተ፡ ሰነዳቱ ኣንቢበ፡ ኣብዚ ቦታዚ፣ በዚ ዕለትን ዓመተ ምሕረትን፣ ኣብ ከምዚ 
ዝብል ዛዕባ ወይ ኣርእስቲ፣ ንኽንድዚ ዝኸውን ህዝቢ ነጻን ደሞክራስያውን መድረኻት ኣካይዱ ዝብል 
ኣይሰማዕኩን። ኣይረኸብኩን። 

 ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ህዝቢ ዘሳተፈ ነጻን ደሞክራስያውን መድረኻት ዘይካየድ እንተደኣ ኮይኑ ደኣ 
እቲ ውድብ ብኸመይዩ ዝምራሕ? ብኸመዩ ነዚ ኩሉ  ጽንኩር ወተሃደራዊ ግጥማት የካይድ ነይሩ?  ኢሳያስከ 
ብኸመይዩ መሪሕዎን ዛጊትውን ዝመርሖ ዘሎን? ክሳብ ሕጂ ካብ መቑሕ ኣምልኾ ዘይተፋትሑ ወገናት 
መብርሒ እንተዝህብሉ ክንደይ ጽቡቕ ምኾነ። እቲ ካብ  ውልደት ህዝባዊ ሓይልታት ክሳብ 1991 ኣብ  
መሳርዑ ተሓቚፉ፡ ኩለመዳዊ ዋጋ ዝኸፈለን ዝኸፍልን ዝነበረን ዜጋ፡ ብመንጽር እዚ ሎሚ ኮይናዮ ዘለና 
ክግምገም ክትንተን እንከሎ፡  ካላሽን ‘ምበር ናይ ሓሳብ ዕጥቂ ከም ዝነበሮ ክትቅበል የጸግም። ምኽንያቱ  
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ንስለ ሃገር እናበለ ክቡር ህይወቱ ከም ዝኸፈለ ዘየከራኽር ሓቂዩ። ግን ሓቀኛ ፖለቲካዊ ትርጉም ናይቲ ሃገር 
ዝብል ቅኒት ብግቡእ እንተዘይተወኒኑ እቲ ንቕሓት (ዕጥቂ) ጎደሎዩ። ጎደሎ ምንባሩ ድማ እዚ ሎሚ 
ረኺብናዮ ዘለና ፖለቲካዊ ጭቆና መረጋገጺዩ። 

  ሰውራ ኤርትራ ዝተበገሰኮ ተራ ጽልኣት ናይ ስርዓት ሃይለስላሴን ባህጊ ደም ምፍሳስን ስለዝነበሮ ኣይኮነን። 
ንመንነቱ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰሉ፡  ኣንጸር ጸለመ፣ ኣንጸር ተነጽሎን ቅንጸላንዩ ቃልሲ መሪጹ። 
ብዘይ ፖለቲካዊ ብቕዓቱ ዝጀሃር፡ ሰባት ብድሕረት ዘለዓዕል፡ ዘእድም፡ ንንጹሃት ተጋደልቲ ዘጸልም፡ ዝንጽል፡ 
ዝቕንጽል ኢሳያስ ንኽንዲዚ ዝኸውን ዓመታት ሓቊፉ ዘንበሮ ምኽንያት ደኣ  እንታይዩ? ኢሳያስ ካብዚ 
ዝተገልጸ ድሑር ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ፋሽሽታዊ ተግባርን ወጻኢ ብምንታይ ይልለ? እቶም ብሱልዩ ብቑዕዩ 
ዝብሉ ወገናት ኣስከ ብስለቱን ብቕዓቱን ይንገሩና የርእዩና? 

 ፈኸራ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ። ብሓቂ ፖለቲካዊ ብስለትን ብቕዓትን እየን ዝብል ዘለኹ። ጸለመ፡ 
ከፋፊልካን ኣድኪኻን ግዛእ፡ ጸላም ጉልባብ ጌርካ ምጭዋይ ምቕንጻል መንፈዓት ኣይኮነን። እዚ ናይ 
ድኹማት ተግባርዩ።  ኣንጻር ሰውራ ኤርትራ ዝተበገሰሉ ዕላማዩ። ህዝቢ ኤርትራ መልክዕ ናይ ገዛእቲ መሪጹ 
ኣይተቓለሰን። ማሕበራዊ ፍትሒ ክረክብዩ ተጋዲሉ ክቡር ዋጋ ከፊሉ። እሞ ኣንጻር ህዝባዊ ባህጊ ዝኸይድ 
ኢሳያስ ደኣ ኣበይን ከመይንዩ መግለጺ ፖለቲካዊ ብቕዓቱ? ኣስታት 29 ዓመት እነሆ ንኤርትራ ይገዝእ ኣሎ።  
ኣብ  መራሕቲ ካልኦት ሃገራት ከም ንዕዘቦ ናብ ህዝቢ ወሪዱ ክመያየጥ ተራእዩ ኣይፈልጥን። ሳሕቲ ኣብ 
መስኮት ቴሌቪዥን ተቐልቂሉ ዘርባዕባዕ ክብል ወይ ድማ ናይ ምልክት ቋንቋ ብዝመስል ብተልእኾ 
ብጋዜጠኛ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝበሎ ክበሃለሉምበር፡ ከም መራሒ ሃናጺ ሓሳባት ከመሓላልፍ 
ኣይስማዕን።  

 ንደቂ ደቁ ዝኾኑ መንእሰያት፡ ብሰንኪ ጸረ ህዝቢ ምሕደራኡ ካብ ሃገሮም ክወጽኡ ንዝተገደዱ ዜጋታት፡ 
ሓተላ ግለት፡ ጎሓፋት ከደዓት ስሉባት ኢሉ ክጸርፍ እንከሎ፣  ንህወሓት፡ ከደምቲ ፡ ኣሳሰይቲ፡ ተልመደን ኢሉ 
ክጻረፍ እንከሎ፣  ንምምሕዳራት ኣመሪካ  ብመሰረት ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዘውጽእዎ ዘለው ምስጢራትን 
ጽግዕተኛ ባህሪኡን ስውር ግን ከኣ እሙን መሳርሒኦም ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንሱ፡ ስትራተጂካውያን 
ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ እናበለ ክኸስስ እንከሎ፡ እንታይዩ ዘመልክት? እዚ መግለጺ ፖለቲካዊ ስድነት ‘ምበር፡ 
መግለጺ ፖለቲካዊ ብስለትን ብቕዓትን ኣይኮነን። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዝበለ 
ስድነቱ ከም ኔርሲሲት መጠን ብሓያል ስምዒት ርእሰ ኣድናቖት ዝተጠቕዐውን እዩ። ንዕኡ ጥራሕ ይጥዓሞ። 
ንሱ ጥራሕ ኣይጥመ ኣይጽማእ። ንሱ ኣይዕረቕ ኣይሕመም። ኣይመዛበል ኣይፈናቐል። ግዳም ኣይሕደር ቁሪ 
ኣይህረሞ።  ገለ እንተ መጽአ ከኣ ዘብዘብ ናብ ንጉስ ፋሓድ ስፔሻላይዝ ሆስፒታል ሪያድ። ናይ ህዝቢ ሕሰም 
ግን ጉዳዩ ኣይኮነን።   

ልክዕዩ ንሕናውን ከም ዜጋታት ኣይነፋዕናን። ኣይተባዕናን። ይንዕቀና ይጻረፈና፡ የጉባዕበዓልና፡ ንሕና ከኣ  
ስቕ! ኣጥሚዩ ኣዕሪቑ ኣዘናቢሉ ከይኣኽሎ ናብ ኲናት ይጠብሰና። ኣካልና ይጎድል፡ ንመውት፡ ማሕበራዊ 
ህይወትና ይዛባዕ ይሕመስ ኣብ ክንዲ ፊኒሕኒሕ ስቕ! ጽቡቕ ዘይወጽኦ ሕሱር ስለ ዝኾነ፡ ከም ህዝቢ ብኣና 
ይሕጭጭ ሰሚዕና ከምዘይሰማዕና ትም ሕትም! እሞ ኣሕዋትን ኣሓትን እዝስ ክሳብ መዓስ? 

 ሓላፍነቱ ብግቡእ ዝፈልጥ ሰብኮ ቀዳምነት ናብ ውልቀ ዝናን ረብሓን ኣይጥምትን። ባዕሉኮ ኣብ ስልጣን 
ኣይሓኲርን። እዚ ሰብ ግን ባዕሉዩ ኣብ ስልጣን ደይቡ። ዋእ ንሕና ከኣ ኣጣቒዕናሉ ጥራሕ ዘይኮነ ከይመውት 
ጸሊናሉ ተማህሊልናሉ። ቅድመኻ ይስጠሓና ብድሕረኻ መን ክመርሓና ኢልና ኣተባቢዕናዮ። ንሱ ኸኣ 
ሻዲኑ። “ንጥንቅልዒት ኮይንካ ዝሸነካዮ ተመሊሱ ናብ ነብስኻ” ከም ዝተባህለ፡ እነሆ ዋጋ ፖለቲካዊ ድኽመትና 
ዝኾነ ናይ ሕሰመ መከራ ምህርቲ ንሓፍስ ኣለና። በጋሚዶን መራሒ በጋሚዶን ኢሳያስ ከኣ ብስቓይና 
ይፍሳሕ፡ ብሞትና የላግጽ ኣሎ።  
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ይኹን ግን ንኹሉ ግዜ ኣለዎ። ንሕና እቶም ንበዝሕ ህዝብታት ኤርትራ ካብ ድቃስና ተበራቢርና፡ ካብ ፍርሒ 
ተገላጊልና፡ ብሓደ ድምጺ መሰለይ መሰልና፡ ክብረተይ ክብረትና ክንብል ጀሚርና ኣለና። እዚ ጽቡቕ 
ምዕባለዩ። ግን ብንጹር ህዝባዊ ኣረኣእያን ስጡም ውደባን ክስነ ኣለዎ። ንሱ ድማ ናይ ኣሽካዕላል ናይ መን 
ከማይ ናይ ትዕቢትን ጃህራን መድረኹ ተጸንቂቑ ኣብ ሕልምልም ኣትዩ ይርከብ።  ደንቆሮ ኢሳይስን፡ 
ደንቆሮ ህግደፍን ነብሶም ዝጸልኡ ኣምለኽቱን ናይ ኢዶም ዝረኽብሉ ወቕቲ ይቃረብ ከም ዘሎ ተረዲኦም  
ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ቀባሕባሕ ይብሉ ኣለው። 

ብሓቂ ንምዝራብ ኢሳያስን መጋበርያኡ ህግደፍን ከም ጽገዕተኛ፡ ከም ተለኣኣኺ መበጻጽሒ መጠን 
ብምንጽጻር ዝልእኮ ‘ምበር ዝከላኸለሉ ዝሰኣነሉ መድረኽ ይርከብ ኣሎ። ልክዕ ከምቶም ኣብ መሳርዑ ዝርከቡ 
ኣኩባት ሰብ ብረት ዝተባህልዎ ብዘይ ሕቶን ርእይቶን ዝፍጽሙ ንሱ ድማ ንሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ይመርሕ 
ኣለኹ እናበለ ንክብርን ረብሓን ጎይተቱ ኣብ ውዑይን ዝሕሉን ጠብሎቕ ክብል ንዕዘቦ ኣለና። እሞ ደቂ ኤረይ 
ካብ ባርነት ሓራ ክንወጽእ፡ ውሽጣዊ ሓርነት ንወንን። ካብ ተመላኽነት ንውጻእ። ስምዒታውነት ነወገድ። 
ፖለቲካዊ ሚዛን ድማ ይሃልወና።  

                                                         ነበያት ተጠምቀ 
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