
መዒሇሽ’ስ እንብዛ’ኳ በዚሑ!! 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ሌዕሉ ኩለ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ሓዯጋ ዕንወትን ምብትታንን ምድሓን 
ኣብ ትሕቲ ዝብሌ መሳጢ ዝኾነ ጭርሖ ብ2011’ዩ ተመስሪቱ። ኮይኑ ግን ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ 
ክሳብ’ዚ ዕሇት’ዚ ነቲ ዝቆመለ ዕሊማታት ክሌሇሇን ክጭበጥን ዝኽእሌ ኣድማዑ ተራ ከይተጻወተ 
ብዙሕ ቅሌውሊቅ ክሓሌፍ ጸኒሑን እንሆ የሕሌፍ’ውን ኣል። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣድማዑ ተራ 
ከይጻወትን ብዝተፈሊሇየ ቅሌውሊው ክሓሌፍን ዝገበሮ ምክንያታት ብርክት ዝበሇ’ዩ። ገሇ ካብኡ 
ንምጥቋስ ዝኣኽሌ ገሇ መራሕቲ ፖልቲካዊ ውድባት ኣብ ጉዕዞ እቲ ሓባራዊ ጽሊሌ ኤርትራዊ ሃገራዊ 
ባይቶ ሌለይ ኣለታዊ ተራ እናተጻወቱ ከሇዉ ግቡእ ነቐፌታዊ ገምጋም ዘይምቕራብን ሱር ነቐሌ ዝኾነ 
መኣረምታ ዘይምግባርን’ዩ። መዒሇሽ ብምባሌ ዕሸሽ ወይ ሸሇሌ ጥራይ ዘይኮነስ እንተ ብውሌቀ እንተስ 
ብጉጅሇ ብግብሪ ነቲ ኣለታዊ ተራ ዝጻወት ዘሳስን እሙን ድኹዑ ዝኸውንን ኣካሊት ምህሊዉ ብጣዕሚ 
ካብቲ ዘሕዝን ተርእዮ’ዩ። ከምቲ <<መዒሇሽ ከመሌ ኣሌጀሽ>> ዝበሃሌ ምስሊ ንተሓኤ ምስቲ ኩለ 
ሰራዊታ ንውድቀት ከተምርሕ እጃም ከም ዝተጻወተ ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ሕጂ’ውን ኣብ መስርሕ 
ዯሞክራስያዊ ቃሌሲ ማእከለ ፍጹም ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘይገብር ዝምድናታት ንሞራሌ ህዝብን 
ተቓሇስትን ክሳብ ክንዯይ ገዚፍ ሃስያታት ከውርድ ምጽንሑን ምህሊዉን ብምግንዛብ፡ ካብ ሕጂ 
ንዯሓር ክንመሃለን ክውገድን ጥራይ’ዩ ዝግባእ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ መዒሇሽ ምባሌ ይኣኽሌ 
ንዝብሌ ሰናይ ሓሳብ ምንሻውን ምንጻግን ኣብ ዕንክሉሌ ንምንባር ዘል ድላት ጥራይ’ዩ ዘመሊክት። 

ኣቶ ፍስሃ ናይር ብቅጽበት ምስ መዒሇሽ ትብሌ ቃሌ ብምትእስሳር ዝተባህሇን ዘይተባህሇን ከሊግብ፡ 
ኣጉሌ ፍሌስፍና ክህብን ድሑር ኣተሓሳስባ ከሳውርን ዝዯረኾ ምክንያት፡ ብርግጽ ሓሌዮትን ጥብቕናን 
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ክኸውን ኣይኽእሌን’ዩ። ምክንያቱ እቲ ብዕሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታታት 
ንህዝቢ ተዘርጊሑ ዘል ጽሑፍ ንባዕለ መንነት ዯራሲኡ ብንጹር ዘጉሌሕ ጽሑፍ ምዃኑ ይእምት። 
ቋንቋ ዒረብ ከም ቋንቋ ንሓዯ ሃይማኖታዊ እምነት ዘሇዎም ኣካሊት ዝውክሌ ወይ ንካሌእ ኣካሌ ሕ/ሰብ 
ድማ ዝርሕቆ ምዃኑ’ዩ ዝገሌጽ። ብርግጽ ዝተፈሊሇየ ሃይማኖታዊ እምነት ዘሇዎም ዜጋታት ዒረብ 
ቋንቋኦም ዒረብ ምዃኑ ዝዘንግዏ ይመስሌ። ኣብ  ኤርትራ ድማ ቋንቋ ዒረብ ዝቐርቦን ዝርሕቆን ኣካሌ 
ሕ/ሰብ ምህሊዉ’ዩ ዝሕብር። ብዝኾነ ግን ቋንቋ ዒረብ ንሓዯ ሃይማኖታዊ እምነት ዘሇዎም ኣካሊት 
ዝውክሌ ወይ ንካሌእ ክፋሌ ሕ/ሰብ ዝርሕቕ ኣይኮነን። ኣብ ፖልቲካዊ ቻርተር ኤርትራዊ ሃገራዊ 
ባይቶ ኩልም ቋንቋታት ኤርትራ ማዕረ ምዃኖም ትግርኛን ዒረብኛን ድማ ዕሊውያን ቋንቋታት 
መንግስቲ ክኾኑ ኣስፊሩ ንረኽቦ። ስሇዚ ኣቶ ፍስሃ ናይር ነቶም መዒሇሽ ዝቋንቁኦም ብዝብሌ ክገሌጽ 
ዘገዯዶ ምክንያት ንባዕለ ካበናይ ድሑር ዝኾነ ኣተሓሳስባ ከም ዝብገስ ንምሌሊዩ ብዙሕ ዘጸግም 
ኣይኮነን። 

ካብኡ ዝኸፍአ ድማ ኣቶ ፍስሃ ናይር ንመዒሇሽ ትብሌ ቃሌ ኣብ ዘመነ 50ታት ተመሌሱ ምስ ማሕበር 
ኣንድነትን ምስቲ ገባቲ ኢሳይያስ ጸቢብ ጉጅሊዊ ረብሓታቱ ንምርግጋጽ ኣብ ዘመነ 60ታት ዝጥቐመለ 
ዝነበረ ድሑር ዝኾነ ዝንባላታትን ንምዝማድ ምፍታኑ’ውን ካብቲ ኣዝዩ ዘዯንጹ’ዩ። ማሕበር ኣንድነት 
ከም ኣተሓሳስባ ናይቶም ሽዐ ብእምነት ዝሓዝዎን ዝዋስእለ ዝነበሩን ፖልቲከኛታት ዯኣምበር ንሓዯ 
ኣካሌ ሕ/ሰብ ዝውክሌ ፖልቲካዊ መስመር ኣይነበረን። ኢሳይያስ ካብ ዝብገስ ኣትሒዙ ናይ ባዕለ 
ጸቢብ ፖልቲካዊ መስመር ሒዙ ዝተበገሰን ጸረ ህዝቢ ገባቲ ስሌጣን ጨቢጡ ን25 ዒመታት ዝኣኽሌ 
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝብትንን ዘዕኑን ዘል መራሒ ምዃኑ፡ ኣሽንኳይ’ዶ ንነዊሕ ዒመታት 
ዯሞክራስያዊ ሇውጢ ንምርግጋጽ ኣንጻሩ ዝቓሇሱ ዘሇዉ ሓይሌታት ትማሌ ብድሕሪ ሃገራዊ ነጻነት 
ንዝተወሇደ ወሇዶታት እናተጋህዯ ዝመጸ ሓቂ’ዩ። ፖልቲካዊ መስመር ኢሳይያስ ንዕኡን ንጉጅሌኡን 
ዝምሌከት ዯኣምበር ንዝኾነ ክፋሌ ሕ/ሰብ ኤርትራ ዝውክሌ ዘይምዃኑ ኣቶ ፍስሃ ናይር ብግቡእ 
ዝግንዘብ ኣይመስሇንን። ፖልቲካዊ መስመር ህግዯፍን ዕሊማታት ዯሇይቲ ዯሞክራስያዊ ሇውጥን ክሌተ 
ክትዒረቕ ዘይኽእሌ ተጻራሪ መርገጻት ብምዃኑ፡ ትማሉ ልሚን ጽባሕን ንኢሳይያስ ዝሽሕጥ 
ኣተሓሳስባ ዘይምህሊዉ ርደእ ክኸውን ይግባእ። ንእግረ መንገዯይ ግን ሓዯ ካብቲ ህ/ግንባር ሜዳ 
ኤርትራ በይኑ ክብሕትን ጸረ ህዝቢ ፖልቲካዊ ስሌጣን ክጭብጥን ዝገበረ ረቋሒታት ብለጻት ካድራት 



ተሓኤ ኣብ ዝመረጾ ግዜ ይኹን ቦታ ክጨውን ክቕንጽሌን ከል መሪሕነት ተሓኤ መዒሇሽ ብዝብሌ 
ይሓሌፎ ብምንባሩ ዘምጽኦ ሳዕቤን ምዃኑ ፍጹም ክዝንጋዕ ኣይግባእን። 

ኣብ ጉዕዞ ቃሌሲ ህዝቢ ኤርትራ ክንዯይ ተገሊባጢ ፖልቲካዊ እምነታትን መርገጻትን ምንጽባርቑ 
ሕለፍ ታሪኽ ባዕለ ዒቢ ምስክር’ዩ። ሶቭየት ሕብረት ከም ተሓሊቒት ውጹዒት ኣህዛብ ዒሇምን መሪሕ 
ዴሳዊ ዯንበን ዝወስደ፡ ብፋሽስታዊ ስርዒት ዯርጊ ኣቢሊ ድማ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዴሳዊ ስርዒት ንምትካሌ 
ትጽዕር ምንባራ ዝኣምኑ ፖልቲካዊ መምሃራን ነበሩ። ፋሽስታዊ ስርዒት ዯርጊ ምስቲ ዘካይዶ ዝነበረ 
ምድሌዳሌ መሬትን ምህጋር ኣባይትን ሕ/ሰብኣዊ ሰውራ የካይድ ምህሊዉ ብምእማን፡ ንሕቶ ሃገራዊ 
ነጻነት መዒሇሽ ወይ ዕሸሽ ብምባሌ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ እታ ብዯርጊ ክትህነጽ ዝሓስብዋ ዴሳዊት 
ኢትዮጵያ’ዩ ዝፍታሕ ብምባሌ ዝምህሩ ሃዋርያት ምንባሮም ክዝኽር ይግዯድ። ከምኡ’ውን ብተመሳሳሉ 
ምስ ፋሽስታዊ ስርዒት ዯርጊ ብምዝታይ ንኤርትራ ኣብ ሰሇስተ ክፍሌታት ወይ ዞባታት ብምክፋሌ ራስ 
ግዥ ዝብሌ ፖልቲካዊ ኣተሓሳስባ ዝተሓንገጡ፡ ነዚ ዕሊማታት’ዚ ንምዕዋት’ውን ክንዯይ ሊዕሌን 
ታሕትን ዝጓየዩ ኣካሊት ከም ዝነበሩ ኣይዝንጋዕን። ንሳቶም ካበናይ ሕ/ሰብ ነይሮም ብዘየገድስ እቲ 
ዝተሓንገጥዎ ዕሊማታት ንዕኦም ዝውክሌ ዯኣምበር፡ ንድላታትን ባህግታትን ገሇ ክፋሌ ሕ/ሰብ ኤርትራ 
ዘንጸባርቕ ኣይነበረን።  ኣብዚ እዋን’ዚ ከኣ ክሳብ ክንዯይ ሓቅነት ኣሇዎ ካሌእ ጉዳይ ኮይኑ፡ ገሇ 
ፖልቲካዊ ሓይሌታት ምስ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ብሕቡእ ዘተ ዘካይደ ምህሊዎም ኣብ ገሇ ዒቢ 
ተሰማዕነት ዘሇወን ጋዜጣታት ሱዳን ብዕሉ ዝተቓሌሓለ ኩነታት ኣል’ዩ። እዚ’ውን ሓቅነት ምስ 
ዝህሌዎ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ወይ ንሓዯ ክፋሌ ሕ/ሰብ ኤርትራ ዝውክሌ ክኸውን 
ኣይኽእሌን’ዩ። 

ብዝኾነ ኣቶ ፍስሃ ናይር ብመሰረቱ ብርዑ ኣሌዕለ ክጽሕፍ ክጅምር ከል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ 
ከይፈርስ ካብ ዘሇዎ ሰናይ ድላት ዝብገስ ክኸውን ኣይኽእሌን’ዩ። ከምቲ ኣናፍራ ቆቓሕ ዘይፈሌጥስ 
ኣይሃዳናይን ዝበሃሌ ንመን ንምክሌኻሌን ምጥባቕን ከም  ዝተበገሰ ካብ ማንም ስውር ጉዳይ ኣይኮነን። 
ኣብ 3ይ ክፋሌን መጨረሻን ድርሰቱ <<መዒሇሽ ካብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ምፍራስ እቶም ኣተሓሕዛ 
ዝጸየቁ ይተኣሇዩ>> ክብሌ ካብ ዯፈረ፡ ብቀዳምነት ነቲ ኩለ ግዜ ብጸይቕታት፡ እከይ ሸርሕታትን 
ምዝራግን እንተዘይኮይኑ ብኣውንታዊ ራእይን ተግባርን ዘይሌሇ ኣቶ በሺር እስሓቕ ይተኣሇ ክብሌ 
ዘኽእሌ ፖልቲካዊ መንነትን ሕሌናን ከም ዘይብለ ርደእ’ዩ። እዚ ንስሇ ፖልቲካዊ ሃሌኺ ወይ ካብ 
ባዶ ብምብጋስ ንኣቶ በሺር እስሓቕ ንምጽሊም ዘቕርቦ ዘይኮነስ ኣብ ሓቀኛ ውድዕነት ዝተሞርኮሰን ኣብ 
ባይታ ዝድህሰስን ምዃኑ ንምርግጋጽ ብጭቡጥ ኣብነታት ዯጊፈ ከቕርብ’የ። ነዚ ጽሑፍ’ዚ ብድሕሪ 
ምንባብ እቶም ንጻዕዳ ጻዕዳ ንጸሉም ድማ ጸሉም ክንብሌ ፍጹም ጸገም የብሌናን ብምባሌ መግሇጺ 
ዝዘርግሑ ኣካሊት ሕጂ ንስሇ’ቲ ሓቂ ንጻዕዳ ጻዕዳ ንጸሉም ድማ ጸሉም ክብለ እናተባባዕኩ ህዝቢ 
ዝጽበዮም ምዃኑ ከዘኻኽር ይፈቱ። 

ብፍረ ሓቂ ዒወት 

 


