
„ይአክል“ ዝብል ቃል ጭርሖ ዳአ እምበር ዕላማ አይኮነን። 

ንዝተገብረ ታሪኽ ወቒዑ፡ ንትማሊ ንሱ ዝገበሮ ታሪኽ፡ ብዝተጋነነ መልክዕ፡ ክቅርብ ዘይፍትን፣ ደቂ ሃገር 

ንዝሰርሕዎ ታሪኽ እንዳናአአሰ፡ ናቱ ታሪኽ ከታዓባቢ፣ ዘይፍትን ሰብ፡ „ይአክል“ ዝብል ቃል፡ ከም 

ጭርሖ ንህዝቢ ኤርትራ፡ ሓድሽ ከምዘይኮነ ክርድኦ፡ አሸጋሪ አይኮነን። ምስ ሓቂ ንዝተዓራረኸ፣ ከም 

ማዓልታዊ መሳሪሒ ንዝጥቀመላ ሰብ፡ ገና ድሕሪ ምርግጋጽ ልዕላውነት ሃገርና ኤርትራ፡ ኣብ 

1993ዓ.ም.ፈ.፡ ብአድማ ሰራዊት ዝፍለጥ፡ ደቂ ሃገር፡ „ክሳብ 1990ዓ.ም.ፈ. ብግዳማዊ መግዛእቲ 

ዝተሳቐናዮ »ይአክል«፡ ደጊም ድሕሪ ምርግጋጽ ልዕላውነት ሃገርና፡ ብደቂ ሃገር መሰረታዊ መሰላትና 

ክርገጽ፡ ተመሳሳሊ ስቓይ ክድገም አይነፍቅድን“፡ ካብ ዝብል አረዳድአ ተበጊሶም ሰለማዊ ሰልፊ 

ከምዝገበሩ ክዝከር ዘለዎ ሓቂ እዩ። ካብ ኩሉ ካአ፡ እቲ አብ ሃገርና ከም ጸሊም ታሪኽ ዝፍለጥ፡ ኣብ ልዕሊ 

አካለ ጽጉማን፡ አብ ልዕሊ እቶም፡ ምእንቲ ምርግጋጽ ልዑላዊት ሃገር ኤርትራ ክብሉ፡ አብ ኵናት ገለ 

ማሓውሮም፡ ገለ ኻአ አዒንቶም፡ ዝተጎድኡ ደቂ ሃገር፡ ዝተወሰደ ጨካን ስጉቲ ብ-ስርዓት ኢሳያስ እዩ፡ 

እቲ ምኽንያት ካአ፡ „ይአክል“ ንዘይ ፍትሓዊ ርትዓውን ምሕደራ ኣብ ሃገርና“፡ ስለዝበሉ፣ መሰረታዊ 

መሰሎም ተጠቒሞም፡ ሰለማዊ ሰልፊ ስለዝገበሩ፡ ከምዝኾነ፡ ኩሉ ወዲ ሃገር ዘይርስዖ ታሪኽ እዩ።  

ቐጺሉ እውን፡ እቲ ድሕሪ ኵናት ባድመ፡ በቶም ብ-ጉጅለ 15 (G-15) ዝፍለጡ አርካናት ደቂ ሃገር፡ አብ 

2001ዓ.ም.ፈ. ዝተበገሰ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ንለውጢ ኮይኑ፡ መበገሲኡ ካአ፡ „ይአክል“ ንምሕደራ 

ቐይዲ አልቦ፣ ህዝብና ብንሱ ዘጽደቖ ቅዋም ክምራሕን ክእለን አለዎ“፡ ዝብል ጻውዒት እዩ ነይሩ። 

ብሰንኪ‘ዚ ብግፍዔኛ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ጎዳጉዲ ዒራዒሮ ከምዝበልዩ ከምዝተገብረ፡ ፖለቲካዊ ታሪኽ 

ሕብረተሰብና ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። ከምዚ ዝአመሰለ ግፍዕን ጥልመትን ስርዓት ኢሳያስን መሻርኽቱን 

አብ ልዕሊ መቓልስቶም፡ ንብዙሕ ኤርትራዊ አዒንቱ ከምዝኸፍት፡ ሕጂስ „ይአክል“ ካብዝብል 

ርድኢት፡ ናብ ደለይቲ ፍትሒ ከምዝውሕዝ ገይርዎ እዩ። አብዚ ክዝከር ዘለዎ ግን፡ አብቲ እዋናት እቲ፡ 

ገለ ኤርትራውያን፡ ነቲ ቅድሚ‘ዚ ፍጻሜታት‘ዚ ዝነበረ ተቓውሞ አንጻር ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ፡ ዳርጋ 

ከምዘይነበረ ገይሮም ከቅርቡ፡ „ናይ ባሓቂ ተቓውሞ ሕጂ እዩ ጀሚሩ“፡ ካብ ዝብል አታሓሳስባ፡ ናይ 

ታሪኽ ክሕደት ከቓላቅሉ ተራእዮም እዮም። ኮይኑ ግን፡ አብ ፖለቲካ ሓድሽ ሓሳብ ምስ እተማዕብል ዳአ 

እምብር፡ ንዝተገበረ ታሪኽ እንዳዓበጥካ፣ ንሕምቐት ናይ ካልኦት እንዳመዝመዝካ፡ ፖለቲካዊ አጀንዳኻ 

ንምሃጥር ሓጋዚ ስለዘይኮነ፡ ዝሓኾርዎ ደብሪ፡ ወይ እውን ዘረጋግጽዎ ለውጢ፡ አይነበረን።  

ግደ ሓቂ ክንዛረብ እንተኾይኑ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ „ይአክል“ ዝብል ጭርሖ ታዓጢቑ፡ መኸተ አንጻር 

ስርዓት ውልቀ መላኺ ከካይድ ካብ ዝጅምር ሕጂ ዳርጋ መዋእል ኮይኑ እዩ። ሓደ ዓመት ድሕሪ 

ማእሰርቲ ጉጅለ-15 (ጂ-15)፡ አብ ከባቢ 2002/3ዓ.ም.ፈ. መንእሰያት ኤርትራ፡ ተማሃሮ አብ ደቡብ 

አፍሪቃ፡ ሕጂስ „ይአክል፡ መሰልና ደሊና“፡ ዝብል ርድኢት ታዓጢቖም፣ አንጻር ሕጊ አልቦ አስመራ 

ንምግጣም፡ „ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ንደሞክራስን ሰብአዊ መሰልን (EMDHR)“ ብዝብል ሽም ቃልሲ 

አበጊሶም እዮም። ሕሉፍ ግፍዕታት ምልካዊ ስርዓት ሃገርና እንዳሳዕረረ እውን ስለዝኸደ፡ ደቂ ሃገር 

ምረቶም ንምግላጽ፡ አብ 2009ዓ.ም.ፈ. „ይአክል“ ዝብል አርእስቲ ዝሓዘለት መጽሓፍ ክደርሱ፣ ኩነታት 

ህዝብና ኣብ ሃገርና ከቓለዑ፣ ከምዝጀመሩ፡ እዛ አብ ታሕቲ ሰፊራ ዘላ ስእሊ ህያው ምስክር እያ።   



    

ቅብጸት ኤርትራውያን አብ ልዕሊ ስርዓት ውልቀ-መላኺ ሃገርና እንዳዓበየ፣ „ይአክል“ ዝብል ድምጺ 

ደቂ ሃገር እንዳሓየለ ስለዝኸደ እውን፡ አብ 2010ዓ.ም.ፈ. ገለ አብ ደገ ዝዓበዩ ገለ ኻአ አብ ደገ 

ዝተወለዱ መንእሰያት ኤርትራ አብ ጀርመን፡ ንስርዓት ኢሳያስን መሻርኽቱን ንምግጣም፡ ከምኡ‘ውን 

„(…), ein Zeichen zu setzen und Kritik am herrschenden Regime Eritrea zu 

äußern“፡ ሓደ „ብ-ሕብረት ን-ኤርትራ (United 4 Eritrea)“ ዝፍለጥ ምንቅስቓስ መስሪቶም 

ቃልሲ ብምጅማሮም፡ አብ ዕብየትን ምሕያልን ተቃውሞ ደንቢ ዓብይ ተራ ተጻዊቶም እዮም፡ ክሳብ 

ሕጂ‘ውን እጃሞም የበርክቱ አለዉ።  

ፈጺሙ ክስገር ዘይካአል ሓቂ ኻአ፡  ናይተን አብ 2012ዓ.ም.ፈ. ዝጀመራ፡ አብ 2013ዓ.ም.ፈ. ካአ 

ዝተፈላለዩ፡ ዓበይትን ናእሽቱን፡ ንጥፈታት ዘመዝገባ፡ (1) ብ-ስምረት መንእሰይ ኤርትራ ንለውጢ 

(EYSC)፣ (2) ብ-ምንቅስቓስ መንእሰይ ኤርትራ ንለውጢ (EYMC) ዝፍለጣ ምንቅስቓስት፡ እዩ። ሓደ 

ካብቲ መለለይ ናይዘን ምንቅስቓስት እዚአተን ካአ፡ ከም አብ ታሕቲ ቀሪበን ዘለዋ ስእሊታት 

ዝምስክርኦ፡ እቲ „ይአክል ንምልካዊ ስርዓት አብ ኤርትራ“፡ ዝብል ጭርሖ እዩ። እዚ ካአ፡ „ይአክል“ 

ዝብል ጠለብ አንጻር ስርዓት ሕጊ አልቦ አስመራ፡ ትማሊ አብ 2018/19ዓ.ም.ፈ. ዝተፈጠረት ቃል 

ከምዘይኮነት ዝሕብር ዓብይ  ሰነዳ እዩ።   

       

አብ ታሪኽ ደለይቲ ፍትሒ፡ ሓደ ካብቲ ብዕብየቱ ይኹን ብድምቐቱ፡ ክሳብ ሕጂ መዘና ዘይብሉ፡ ብ-

10.አሻሓት ዝአኽሉ ደቂ ሃገር ዝተሳተፍዎ፡ እቲ ብ-23 ሰነ 2016ዓ.ም.ፈ. አብ ጀነቫ (Geneva/Swiss) 

ዝተገበረ ሰለማዊ ሰልፊ እዩ። አብዚ ሰለማዎ ሰልፊ እዚ ምንም እኳ ብዝተፈላለየ ጭርሖ ዝተሰነየ ይንበር 

ዳኣ እምበር፡ ቀንዲ መለለይ ግን እቲ „ይአክል“ ዝብል ጭርሖ ከምዝነበረ፡ እዞም አብ ታሕቲ ዘለዉ 

ሰነዳት ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። ነዚ ሓቂታት‘ዚ አብ ግምት አእትዩ ሰብ ክምስክር እንተኾይኑ፡ ልክዕ  

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://assenna.com/wp-content/uploads/2012/02/enough2011_18.jpg&imgrefurl=https://assenna.com/joining-the-youth-in-support-of-enough-is-enough-movement/&tbnid=4lCAZXTzsHGntM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIwK2olsuV6QIVAAAAAB0AAAAAECM..i&docid=15HAs2Dg1v-gPM&w=330&h=280&itg=1&q=die gr%C3%BCndung der Eritrean Youth Solidarity for Change&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIwK2olsuV6QIVAAAAAB0AAAAAECM


   

„ይአክል“ ዝብል ቃል ትማሊ ዝተፈጠረ ዘይኮነ‘ስ፡ ገና አብ ኩሉ ቦታን እዋንን ዝስማዕ ዝነበረ ድምጺ 

ተቓውሞ አንጻር ስርዓት ውልቀ-መላኺ ሃገርና እዩ። ነዚ ሰነዳት‘ዚ አብ ግምት ብምእታው፡ እቲ አብዚ 

ክፍተሽ ዘለዎ ሓቂ፡ አነ ሳዓት 12፡00 ቀትሪ ስለዝተባራበርኩ፡ ቅድመይ ዝተበራበሩ ሰባት አይነበሩን፡ 

ዝብል ሓሳብ ዝውንን እንተኾይነ፡ ድርቅና ዳአ እምበር፡ ምስ ክውንነት ዘዛምድ የብሉን፡ ምኽንያቱ 

አቐድም አቢሎም፡ ንግሆ ዝተባራበሩ ሰባት ክህልዎ ባህሪያዊ ስለዝኾነ። ታሪኽ ከምዝዝክሮ፡ ስርዓት 

ኢሳያስን ጉጅልኡ‘ውን እንተኾኑ፡ ዝተገብረ ታሪኻዊ ጅግንነት አቦታትና ረጊጾም፡ ታሪኾም ከቃናጅዉ፡ 

ኢድሪስ ሓምድ ዓወተ ሽፍታ ከምዝነበረ ገይሮም ብምቅራብ፡ ሰውራ ኤርትራ ካብ 1971ዓ.ም.ፈ. 

ከምዝጀመረ ገይሮም ክምህሩና ፈተናታት አካይዶም ነይሮም እዮም። ከምቲ ስድራና፡ „በትሪ ሓቂ 

ትቅጠን ዳአ እምበር፡ አይትስበርን“፡ ዝበልዎ፡ ስርዓት ኢሳያስን መሻርኽቱን ሓቂ ክቐብር ዘኽእል ሓይሊ 

ስለዘይውንኑ ግን፡ ጅግንነት ደቂ ሃገር፡ ምእንቲ ምርግጋጽ ልዑላውነት ሃገር ኤርትራ፡ ካብ 1961ዓ.ም.ፈ. 

ከምዝጀመረ ገይሮም ክዛረብሉ ተገዲዶም። እዚ ኻአ ጥልመት አብ ልዕሊ ታሪኽ ሓደ ሕብረተሰብ፡ 

ግዜያዊ ዳአ እምበር፡ ቀጻሊ ክኽወን ከምዘይክእል እዩ ዝምህረና። ጥልመት ኢሳያስን ተዳናገጽቱን አብ 

ልዕሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዚ አብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ሓቅታት ጥራይ አይኮነን።  

ድሕሪ ምርግጋጽ ልዑላውነት ሃገርና ኤርትራ፡ አብ 1991ዓ.ም.ፈ.፡ እውን እንተኾነ፡ ስርዓት ኢሳያስ 

ሃገርና በይኑ ክብሕታ፣ብዋጋ ውድባትን ስልፍታትን በይኑ ክሃጥር፣ ብዝሕነት ዘረጋገጸ ፖለቲካዊ 

ምሕደራ ከይትከል፣ ምእንቲ፡ „ካብ ሕጂ ንንየው ሓሸውየ ናይ ውድባት/ሰልፍታት አይነፍቅድን“፡ 

ብምባል፡ ነታ ሽዑ ብዋጋ መስዋእቲ አሓትናን አሕዋትናን ዝመጽኤት „ናጽነት“፡ ህዝብና ገና ብማንካ 

ከየልዓለላ እንከሎ፡ ካብ ኢድ ህዝብና መንዚዕዋ። አብቲ እዋን እቲ፡ ደሞክራሲያዊ ስርዓት 

ንኽይታአታቶ፡ ዝተገበረ ጥልመት ናይ ኢሳያስ አብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ከይአክል፡ ሕጂ እውን ገለ 

ደቂ ሃገር፡ ብሓደ ሸነኽ ንነብሶም ከም „ህዝባዊ ምንቅስቓስ (ይአክል)“፡ ከም ደለይቲ ፍትሒ ገይሮም 

ከቅርብዋ እሞ ትርኢ፡ በቲ ካላአይ ሸነኽ ካኣ፡ ብዋጋ ድኽመት ውድባትን/ሰልፍታትን ክሃጥሩ፡ እቲ አብ 

ቤት ትምህርቲ ኢሳያስ ዝማዕበለ መዛሙር ክዝምሩ፣ ክሳብ ስርዓት ኢሳያስ ዝሳዓር፡ 

ውድባትን/ሰልፍታትን ክህልዋ የብለንን፡ ክብሉ፣ ንዓአተን ንምድኻም አንጻረን ለይቲ ምስ ማዓልቲ 

ክዛረቡ፣ ንሰምዕን ነንብብን አሎና። ጸረ ውድባትን ስልፍታትን ዝዓጠቐ ሰብ፡ „ንደሞክራሲ“ ደሞክራሲ 

ዘብልኦ መለለይታት ብግቡእ ዘይፈልጥን ዘይርድኦን፡ ወይ እውን፡ ብዝሕነት ዘማእከለ ፖለቲካዊ 

ምሕደራ ይኹን መሰል ምቅራብ ዓይነታት ርእይቶ፣ ዝጻባእ ሰብ ጥራይ እዩ ክኸውን ዝኽእል።  

ልክዕ ናተይ ቀዳማይ ትምኒት፡ ከም ብዙሓት ኤርትራውያን ዝምነይዎ፡ እቲ ቀዳማይ ሕቶ ክምለስ፣ ንሱ 

ኻአ፡ መዋእል ስቅያት ህዝብና አብ ሃገርና፡ አብ ትሕቲ ገባቲ ገበነኛ ስርዓት ውልቀ-መላኺ፡ ንሓንሳብን 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.refugeejournalismproject.org/2016/08/26/eritrea-a-country-in-transition/&psig=AOvVaw0yUqgMIPHrudqD7orzBIWL&ust=1588680897316000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCNyPCXmukCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://twitter.com/BeqaYiakl/status/1196267141185581057&psig=AOvVaw0RuDxTx9-qbNnm44gjX1pl&ust=1588683658815000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCduKmmmukCFQAAAAAdAAAAABAl


ንሓዋሩን ከብቅዕ፣ ውድባትን ሰልፍታትን ብሓባር ዘቃልሰን ባይታ ብምፍጣር፡ ሓደ ንኹለን 

ዘማእክለንን ዝውክለንን ዝምእዘዘኦን ጽላል ተኺለን፡ አንጻር ስርዓት ኢሳያስ፡ ክሳብ ግዜ ውድቀቱ፡ 

ክቃለሳ አለዎን፡ ዝብል ዕግበት‘ዩ ዘሎኒ። ካብኡ ዝተረፈ ግን፡ ውድባት/ሰልፍታት ሕማቃት ይኹና 

ንፉዓት፡ ብቀዳምነት ንአባላተን ዳአ እምበር፡ ንዝኾነ ሰብ ዝምልከቶ ጉዳይ አይኮነን። ሓቂ እዩ፡ ንሳተን 

ብዙሕ ግዜ ብሽም ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ሓሳባት የማዕብላ እየን። አብዚ ግዳይ‘ዚ አነ ከም ኤርትራዊ፡ 

ከም አካል ሕብረተሰብ ኤርትራ መጠን፡ አብቲ ዝቕርብኦ ሓሳብ ናዓይ እውን ስለዝትንክፈኒ፡ ነቓፊ 

ይኹን ወይ‘ውን ደጋፊ ርእይቶ ክህልወኒ፡ መሰረታዊ መሰለን እዩ። ካብዚ ወጻኢ ግን፡ ብሓደ ሸነኽ 

ብሽም ህዝባዊ ምንቅስቓስ (ይአክል) ዘቃልሰካ ዘሎ ምኽንያታት፡ እቲ ዝላዓለ ዕላማ፡ መዋእል አብ 

ሃገርና ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ውልቀ-መላኺ አብቒዑ፡ ህዝብና ብሕጊ ክማሓደር፣ ፍትሒ ክነግስ፣ 

ብዝሕነት ዝመለልይኡ ደሞክራሲያዊ ምሕደራ ክትከል፣ መሰረታዊ ሰብአዊ መሰላት አብ ትሕቲ 

ግዝአት ሕጊ ከረጋገጽ፣ ምዃኑ እንዳገለጽካ፡ በቲ ካላአይ ሸንኽ ግን፡ ለይቲ ምስ ማዓልቲ፡ ንውድባትን 

ስልፍታትን፣ ንደለይቲ ፍትሒ ከምዚ ከማኻ፡ አብ መጥቓዕቲ፣ ንተቓወምቲ አብ ምቅዋም፡ ግዜኻ 

ተጥፍኦ እንተኾንካ፡ ነቲ አብ መንጎ ውድባትን ሰልፍታትን ዝማዕበለ ባህሊ፡ ንሕድሕድካ ምብልላዕን 

(political cannibalisim-ን) ምቅንጻልን፡ ቀጻልነቱ ዳአ ኢኻ ተረጋጊጽ ዘለኻ እምበር፡ ሓድሽ 

ዘተአታተኻዮ ምዕባለ ከምዘየሎ እዩ ዝሕብር። እወ ሓቂ፡ ህዝባዊ ምንቅስቓስ (ይአክል) ክትምስርት፡ አብ 

ፎቖዶ ኩርናዕ ናይ ዓለም ዝርከባ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ዝምድና ክህልወን፣ ካብዚ ሓሊፈን እውን፡ ናይ 

ደገ መንግስቲ ክተኽላ፣ ክትሓልም ገበን አይኮነን፡ እኳ ዳአ ህያው እዩ። እቲ ሓደጋ ናይ ከምዚ ዝአመሰለ 

ፖለቲካዊ ምዕባሌ ግን፡ ሓደ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ክነሱ፡ ውድባት/ሰልፍታት 

ክህልዋ የብለንን፡ ዝብል ዘንተ-ሞጎት ዝውንን፣ ተኻፋልነት በርገሳውያን ማሕበራትን ዝተፈላለየ 

ሓሳባትን ዘየእንግድ፣ ናይ ደገ መንግስቲ ክተክል ከም መደብ ዘቐመጠ፣ እንተኾይኑ፡ እዚ ከምዚ 

ዝአመሰለ፡ ብሽም ህዝቢ፡ አብ ደገ ክትከል ዝድለ ዘሎ መንግስቲ፡ ብዝሕነት ዘየማእከለ አወዳድባ 

ስለዝኾነ፡ አብ ሓደ monocratical system ዝተመስረተ ቅርጺ መንግስቲ ዳአ እምበር፡ ምስ 

ደሞክራሲያዊ ምሕደራ ዘራኽብ ክህልዎ ስለዘይኽእል እዩ። ንስርዓት ኢሳያስ እውን እንተኾነ፡ አብዚ 

ሕጂ ዘለዎ ኽበጽሕ፣ ሃገር በይኑ ክብሕታ፣ ዝሓገዝዎ መንገዲታት፡ ብሓደ ሽነኽ ሓላይ „ህዝቢ“ መሲሉ 

ብምቅራብ፡ በቲ ካላአይ ሽነኽ ግን፡ ጸረ ውድባት/ሰልፍታት ዝኾነ፣ ብዝሕነት ዘይጻወር፣ ቃልሲ የከይድ 

ስለዝገበረ እዩ። ሕጂ‘ኸ እዚ ታሪኽ‘ዚ ከይድገም እንታይ ይገበር …?       

ከምቲ ኩሉና ንፈልጦ፡ እቲ ዝላዓለ ባህግታት ይኹን ዕላማ፡ ናይቲ አብ ውሽጢ ሃገርና ይኹን፡ አብ 

ምሉእ ኩርናዓት ዓለም፡ ኮይኑ ንፍትሒ ዝቓለስ ዘሎ ህዝብና፡ አረጊት ጭርሖ ደርቢኻ፡ ሓድሽ ጭርሖ 

ምፍጣር አይኮነን፡ እንታይ ዳኣ፡ ዘሕልፎ ዘሎ መዋእል ጸልማት ህይወት አብ ትሕቲ ስርዓት ውልቀ-

መላኺ ከብቕዕ፣ አብ ትሕቲ ግዝአት ሕጊ፡ ሰላም ተረጋጊጹ፡ ንዕብየትን ብልጽግናን ሃገሩ ክሰርሕ እዩ። 

እቲ ናዓይ አብዚ፡ „ይአክል ዝብል ቃል፡ ጭርሖ ዳአ እምበር፡ ዕላማ አይኮነን“፡ ዝብል ክትዕ ከበግስ 

ዘገደደኒ ምኽንያት፡ ብተወሳኺ ብዛዕባ ትርጉም „ህዝባዊ ምንቅስቓስ“፡ ናዓይ ብዝርዳአኒ መልክዕ፡ ገለ 

ክብል ስለዝደለኹ እየ። „ህዝባዊ ምንቅስቓስ“ ማለት፡ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ማለት ምዃኑ፡ ኩላትና 

ንስሕቶ አይመስለንን። እቲ ንኹላትና አብ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዝአኻኽበና ቀንዲ ምኽንያት፡ 



ኤርትራውነትና ዳአ እዩ እምበር፡ ፖለቲካዊ ክለሳ ሓሳብ (political idealogy) አይኮነን። እዚ 

ስለዝኾነ‘ውን እቲ ሓቂ፡ አብ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ክፈናጭለና ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሓስብ ክህሉ 

አይግባእን። ቀንዲ ስራሕ ናይ ከምዚ ዝአመሰለ ምንቅስቓስ፡ ህዝቢ አብ ጉዳዩ ተኻፋልነቱ ዘረጋግጸሉ፣ 

ወሳኒ ተራ ዝጻወተሉ፣ ዋርድያ መሰሉ ዝኾነሉ፣ ፍልልያት ብዘተ ዘጻብበሉ፣ ባይታ ምጥጣሕ እዩ።  

ህዝባዊ ምንቅስቓስ፡ ናዓይ ከምዝርዳአኒ፡ ነቲ ንነዊሕ ገዜ አብ መንጎ ተቃለስቲ ንደሞክራሲን ፍትሕን  

ዝነበረ ዘሎን፡ መዋእል ውልቀ-መላኺ ሃገርና ክናዋሕ ዕድል ዝሃበ፣ ብኩራት ፍጹም ድልየት ብሓባር 

ከቃልስ ዘኽእል ባይታ ናይ ምፍጥር፡ ወይ‘ውን ንዝተፈጥረ ቀጻልነት ናይ ምውሓስ፡ መደምደምታ 

ክገብረሉ፣ ኤርትራዊ ናይ ምርድዳእን ብሓባር ምስራሕን ብቅዓት ከምዘለዎ ብተግባር ከረጋግጽ፣ 

ዝተበገሰ ምንቅስቓስ እዩ። እቲ ጠንቒ ናይዚ ብኩራት‘ዚ፡ አብ ደንበ ደለይ ፍትሒ ንነዊሕ ግዜ፡ አብ 

ክንዲ ምርድዳእ ምግርጫው፣ አብ ክንዲ ብሓባር ምስራሕ፡ ምፍንጫላትን ምርባሕ ዝተፈላለየ 

ምንቅስቓሳት፣ አብ ክንዲ ምቅርራብ ንሕድሕድካ ምትፋንን ምብልላዓትን፣ ይምረጽ ስለዝነበረ እዩ። 

ኤርትራዊ ነዚ አሉታዊ ፖለቲካዊ ምዕባሌታት‘ዚ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምእራም፡ ደጊምስ „ይአክል“ 

ዝብል ጭርሖ ብምልዓል፡ አብ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ተወዲቡ ክቃለስ መሪጹ። ኤርትራዊ ንህዝባዊ 

ምንቅስቓስ ከም መቃለሲ ባይታ ዘምረጾ ምኽንያት፡ ነዚ ባይታ‘ዚ ከም ናይ መጻልእን መቐራሓኒን 

ባይታ ክጥቀመሉ ዘይኮነ‘ስ፡ ከም ባይታ ናይ ዕርቂ (Reconciliation)፣ ከም ባይታ ናይ ኵናትን 

ንሕድሕድካ ምትፍናን (Confrontation) ዘይኮነ‘ስ፡ ከም ባይታ ናይ ባሓባር እትሰርሓሉ 

(Cooperation)፣ ህዝቢ ሓቢሩ ድምጹ ዘስማዓሉ፣  ባይታ ከምዝኾነ ገይሩ ስለዝወስዶ እዩ።  

ስለዚ አብ ከምዚ ዝእመሰለ ናይ ህዝቢ መቓለሲ ባይታ፡ ኩሉ ወዲ ሃገር፡ ደላይ ፍትሒ ክሳብ ዝኾነ፡ አባል 

ሰልፊ ይኹን አባል ውድብ፣ አባል በርገሳዊ ማሕበር ይኹን፡ አባል ዝተፈላለየ ንጥፈታት፣ ኤርትራዊ 

ዜጋ ክሳብ ዝኾነ፡ ክብሪ ህዝብን ልዑላውነት ሃገር ኤርትራን አብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ሰብ ክሳብ ዘይኮነ፣ 

ክሳተፍን አባልነቱ ከውሕስን መሰረታዊ ኤርትራዊ መሰሉ እዩ። ከምቲ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ዝዝክሮ፡ 

ብፍላይ 2018ዓ.ም.ፈ. ውልቀ-መላኺ ሃገርና ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ፡ ክብሪ ህዝብናን ሃገርናን ዝግህስ፣ 

ንብዘሕ ኤርትራዊ ዜጋ ዘነድር („ን-መራሒ ኢትዮጵያ፡ ክትመርሓና ገዲፍናካ አሎና፡ አይከሰርናን“) 

ዝብል ዘረባ ምስ ተዛረበ፡ አብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ፡ ብሓያል ድምጺ „ይአክል“ ዝብል 

ቃል ብምልዓል አብ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ተወዲቡ፡ ንስርዓት ኢሳያስን መሻርኽቱን ንምምካት ጥራይ 

ዘይኮነስ፡ አንጻር እቶም ኩሎም፡ ንደምበ ደላይ ፍትሕን ደሞክራሲን፡ ክሳብ ሕጂ ዘዳኽምዎ ዝነበረ፡ 

ንአብነት አብ አንነት ዝታሓጸሩ ፖለቲካዊ አረዳድአን ዘኸተልዎ ሳዕቤናትን፣ ከም እነ ምፍንጫላትን 

ምርባሕ ዝተፈላለየ ምንቅስቓሳትን፣ ገደብ ክገብረሎም ክቃለስ ተበጊሱ። እምባአር‘ከስ ከምዚ አቀድም 

አቢለ ዝሓበርክዎ፡ ኤርትራዊ ነዛ „ይአክል“ ትብል ቃል ካብ 2018ዓ.ም.ፈ. ንንየው ብዝሓየለ ድምጺ 

ክጥቀመላ፣ አብ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ተወዲቡ ክቃለስ፣ ዘበገስዎ ምኽንያታት፡ ምስቶም ቅድሚኡ 

ንነዊሕ ዓመታት ን-አብ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረን ዘሎን „Tragedy ይአክል“ ዝብሉ ዝነበሩን ሕጂ‘ውን 

ዝቅጽሉ ዘለዉ ዘጋታት፡ ከመይ ገርካ ብሓባር ክትጓዓዘሉ፣ ናይ ሓባር ቛንቛ ክተማዕብለሉ፣ ዘኽእል 

መንገዲ ክስራሕ ይካአል፡ ዝብሉ ሕቶታት ከቅርብን፡ ነዚኦም ዝኾኑ መልሲ ክፍትሽን ዳአ እምበር፡ ንሱ 

ንባዕሉ ከም ፈጣሪ ናይዛ „ይአክል“ ትብል ቃል ኮይኑ ክቀርብ አይኮነን፡ እንታይ ዳአ፡ ነቶም ትማሊ 



ንደንበ ደላይ ፍትሒ፣ ሓይሉ ዘዳኽምዎ፣ ዝነበሩ አረግቶት ፖለቲካዊ ባህልታት ደርቢዩ፡ ብሓዲሽ 

ፖለቲካዊ መንፈስ፡ መንፈስ ናይ ምርድዳእን፡ ባህሊ ናይ ሕድገታት ምግባርን፣ ንምትእትታው እዩ።  

ልክዕ ከምቲ ታሪኽ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ምእንቲ ደሞክራስን ፍትሕን ዝምስክሮ፡ ድሕሪ 

2010ዓ.ም.ፈ. ፡ ብሰንኪ እቲ አብ „ሲናኢን ሳህራታት ሊብያን ብዘስካሕክሕ መንገድታት ዝጠፍእ ዝነበረ 

ህይወት፣ ብፍላይ ካአ ኣብ 2013ዓ.ም.ፈ. አብ ሓደ ማዓልቲ አብ ላምፓዶዛ (ደሴት ሃገር ጣልያን) 

ዘጋጠመ ናይ 365 ቅዝፈት ኤርትራውያን፣ ዝአክል፡ ንመጀመርያ ግዜ፡ አብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ናይ 

ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ ዜጋ፡ „ይአክል“ ክብል፣ ዕላምኡ ንምዕዋት፣ ስርዓት ውልቀ-መላኺ ተሳዒሩ፡ 

ብደሞክራሲያዊ ስርዓት ክትካእ፣ ምእንቲ፡ አብ „ህዝባዊ ምንቅስቓሳት“ ተወዲቡ ሓዲሽ ናይ ቃልሲ 

አገባብ ከካይድ ጀሚሩ። አብዚ እምባአር አተን አብቲ ድሕሪ 2010-13ዓ.ም.ፈ. እተመስረታ „ህዝባዊ 

ምንቅስቓሳት“ ካብዘን ድሕሪ 2018/19 ዝተፈጠራ „ህዝባዊ ምንቅስቓሳት“ አብ አስማተን ፍልልያት 

ክህሉ ንቡር እዩ። ይኹን ዳአ እምበር፡ ቀንዲ ንኹለን ዘራኽበን „ናይ ሓባር ሮቛሒ፡ እቲ ዕላማ“ ኮይኑ፡ 

ንሱ ኻአ፡ ብቃልሲ ንስርዓት ውልቀ-መላኺ አሊኻ፡ ደቂ ሃገር ዝኸብሩላ፣ ብደሞክራሲያዊ ስርዓት 

እትማሓደር ሃገር ንምውሓስ እዩ። እዚ ኮይኑ እቲ ሓቂ፡ ግን ገለ አባላት ናይዘን ድሕሪ 2018/19ዓ.ም.ፈ. 

ዝተበገሳ ህዝባዊ ምንቅስቓስት አለዉ፡ ነቲ ንሳቶም ዝመስረትዊ ምንቅስቓስ፡ „ህዝባዊ ምንቅስቓስ 

(ይአክል)“ ዝብል ሽም ስለዘሃብዎ፡ ምስተን ካልኦት „ህዝባዊ ምንቅስቓሳት“ ናይ ዕላማ ፍልልይ 

ከምዘለዎም ገይሮም ዝዛረቡ። እምባአር እቲ አብዚ ዝቀርብ ሕቶ፡ ሓደ ሰብ ነታ ንሱ ዘለዋ ምንቅስቓስ 

„ይአክል“ ዝብል ቃል ስለዝወሰኸላ፡ „ናይ ዕላማ ፍልልይ አሎና“፡ ክብል እንተኾይኑ፡ ነዛ ቃል እዚአ ከም 

ዕላማ ገይሮም ክገልጽዋ ዝኽእሉ ሮቛሒታት ከመይ ይመስሉ …? ብተወሳኺ፡ „ይአክል“ ክባሃል ዘለዎ 

መን እዩ፡ እቲ ንህዝብና አብ ሃገርና አብ ትሕቲ ባርነት ዘሳቒ ዘሎ ስርዓት ውልቀ-መላኺ ዶስ፡ ዋላ እቲ 

ንመሰል ደቂ ሃገር ክጣበቅ፣ ድምጹ ናይቲ ድምጺ ዝሳአነ ውጹዕ ህዝቢ ክኸውን፣ ምንቅስቓሳት እዩ …? 

ካብኡ ዝተረፈ‘ኸ፡ ህዝባዊ ምንቅስቓስ እንታይ ስለዝገበረ እዩ „ይአክል“ ዝባሃል ዘሎ፡ መሰረታዊ መሰላት 

ህዝብና አብ ሃገርና አብ ትሕቲ ግዝአት ሕጊ ክረጋገጽ ምእንቲ ንኽቃለስ ስለዝተዓጠቐ …? መሰለይ 

ታሓሪሙኒ ንዝበለ፣ ባይቶ ተኺሉ ምእንቲ መሰል ክቃለስ ዝተበገሰ፣ ህዝቢ‘ዶ ይአኽለካ ይባሃል እዩ፡ 

እንተይ ስለዝገበረ ወይ እውን እንታይ ስለዝረኸበ እዩ‘ኸ፡ „ይአክል“ ዝባሃል ዘሎ …? እቲ መልሲ ናብ 

አንባቢ ይገድፎ። እምባአር እቲ ኹሉ አብዚ ዝተባሃለ አብ ግምት የእቲና፡ ነዛ „ይአክል“ እትብል ቃል 

ብሓባር እንተፈቲሽናያ፡ (Imperativ) ከም ጭርሖ ዳአ እምበር፡ ዕላማ ክትከውን ከምዘይትኽእል እዩ 

ዝበርሃልና። ነዛ „ይአክል“ እትብል ቃል ከም መፈላለይ ዕላማ አብ መንጎ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ገይሩ 

ክቅርባ ዝፍትን ሰብ፡ መንፈስ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንምስባርን ንምድኻምን ዝተበገሰ ሰብ ጥራይ እዩ 

ክኸውን ዝኽእል እምበር፡ ንምሕያሉ አይኮነን፡ ዝብል ዕግበት አሎኒ፡ ንስኻ/ኺ‘ኸ …?  

ዓወትና ናይ ግድን እዩ  

ውድቀት ስርዓት ኢሳያስን መሻርኽቱን ካኣ ዘይተርፍ እዩ። 

አስፋሃ ተስፋሚካኤል  27/05/2020              



  

                                          

  

  

          

   

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

  


