ዋጭዋጭ ኣምለኽቲ ኢሳያስ፡ ካብ ዓበቕካስ ተቖናደፍ’ዩ።
ንደቂ ሰባት ዘጋጥም ዕንቅፋት ወይ ብደሆ፡ ብዓቐኑ ብዙሕ ብዓይነቱ ዝተሓላለኸ’ዩ። ንኹሉ ስዒርካ ከም
እንስሳ ዘየኮነ ከም ሰብ ክትነብር፡ ብምርጫኻ ክትወፍር ክትኣቱ፡ ብዓቕሚ ክእለትካ ብዘፍረኻዮ ህይወትካ
ክትመርሕ፡ ብሰላም ነቢርካ ባይታ ሰላም ኣንጺፍካ ክትሓልፍ ግን፡መጀመርያ ንስኻ ናይ ትፈጥሮ ሰብ ምዃንካ፡ እቲ ካልእ’ውን ሃብቱ፣ ትምህርቱ፣ ስልጣኑ፣ ሕብሪ ቆርበቱ፣
ደረጃ ምዕባሌኡ ብዘየገድስ፡ ልክዕ ከማኻ ናይ ተፈጥሮ ሰብ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ፡፡ ኩሉ ወዲ-ሰብ ካብ
ሕርያኡ ወጻኢ ናብዛ ምድሪ ዝመጽእ፡ ካብ ሕርያኡ ወጻኢ ድማ ካብ’ዛ ምድሪ ብሞት ዝፈላለ፡ ዓቕመ ድሩት
ፍጡር ከም ዝኾነ ብግቡእ ምርዳእ የድሊ።
ካልኣይ ትርጉም ምንባር፣ ትርጉም ነጻነት፣ ሃገርነት፣ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ፣ ሰብኣውን ደሞክራስያውን
ሓርነታዊ መሰላት እንታይ ማለት’ዩ? ብተግባር’ከ ከመይ ይግለጽ? ዋላ ምሉእ ኣይኹን መባእታዊ ኣፍልጦ
ክተሓዝ ኣለዎ።
ሳልሳይ ንሓደ መንግስታዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝሓዘ ሓይሊ፡ ክትድግፍ እንከለኻ ስለምንታይ? ክትቃወም
እንከለኻ’ውን ስለምንታይ? እንታይ ረብሓ ስለ ዘረጋገጸልካ ትፈትዎ ትድግፎ? እንታይ ስለዘየማለአ’ኸ
ትጸልኦ ትቃወሞ፡ ብይበሃል ኣሎ፡ ብእዝኒ ጽሮት፡ ግዝያዊ ስምዒታዊ ረስኒ፡ ብቤላ በሎ (03) ዘይኮነ፡ ብግቡእ
ሓሲብካ ኣመዛዚንካ ብርድኢት ብውሳነ ዝበጻሕካዮ መደምደምታ ክኸውን ኣለዎ።
ናይ ትማሊ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ/ ናይ ሎሚ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ፡ ቅድሚ
1991 ኮነ፡ ድሕሪኡ ዘሎ 27 ዓመታት ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ደው ዘበልዎ ሰዓብቲ ኣለውዎ። ቅድሚ 1991 ኣብ
ዝነበረ መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነትን ህዝባዊ ሓርነትን ዝነበሮ ሰዓቢ፡ ብዓቐን ንምግላጽ ዘጸግም
ህዝባዊ ደገፍ’ዩ። ስለምንታይ ምስኩሉ ብሓሳብን ብተግባርን ርዱእ ዝኾነ ዘይደሞክራስያዊ በሓቲ ቀንጻሊ
ኣሰራርሓ መሪሕነታዊ ኣካሉ፡ እቲ ውድብ ከም ውድብ፡ ሃገራዊ ስምዒት ሃገራዊ ሓርበኝነት ነይርዎ። ካብ ኩሉ
ዝኸበረ ናይ ህይወት ዋጋ ይኸፍል ስለ ዝነበረ ፈሊጥካ ክትድግፎ ክትፈትዎ ናተይ ክትብሉ ዘተባብዕ
ተግባራት ነይርዎ።
ድሕሪ 1991 ግን እቲ ዘይደሞክራስያዊ በሓቲ ባህርን ተግባርን መሪሕነታዊ ኣካል ኣብ ክንዲ ዝእረም መሊሱ
ሳዕሪሩ። ፖለቲካውን ቁጠባውን መትንታት ሃገር ምሉእ ንምሉእ ምስተቖጻጸረ፡ እቲ ንናይ ቀረባ ኣባላቱን
ሓፋሽ ህዝብን ግሁድ ዘይነበረ ሕቡእ ኣጀንዳኡ ተጋሂዱ። ሃገራዊ ሓርበኛዊ ዕትብቱ ተበቲኹ፡ ጸረ-ህዝቢ
ገዛኢ ደርቢ ኮይኑ። ካብ ፈታዊ ናብ ደምበ ጸላኢ ተሰጋጊሩ። ብሕጊ ዝምእዘዝ ንህዝቢ ዝፈርሕ ዘኽብር
ዘይኮነ፡ ብዘይ ሕጊ ከም ቃሕታኡ ዝሃልል፡ ንህዝቢ ዝንዕቕ ኣድኪዩን ኣርዒዱን ዝገዝእ እኽብካብ ጉጅለ
ምዃኑ ብሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር ኣረጋጊጹ።
ስለዚ ቅድሚ 1991 ደጋፊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምዃን ቅቡልን ምኽንያታውን ነይሩ። እቲ ንስለ
ሃገራዊ ነጻነት ሃገርነት ክበሃል፡ ዜጋታት ኣብ ትሕቲ’ዚ ዘይደሞክራስያዊ በሓንቲ መርሕነታዊ ኣካል ኮይኖም
ዝኸፈልዎ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ድማ፡ ብኹሉ ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኤርትራዊ ንኩሉ ግዜ ብኽብሪ
እናተዘከረ ዝነብር ሃገራዊ ጀግነታዊ ሓበን’ዩ። ካብ መፋርቕ ዓመተ 1991 ንደሓር ኣባልን ደጋፍን ህግደፍ
ኮይንካ ምቕጻል ግን፡ ብሕጊ እንተዘየሕተተ ቅኑዕ ሕልና ንዘለዎ ናይ ዕብዳን’ዶ ናይ ጥዕና ዝብል ሕቶ
ዝፈጥር’ዩ።
ዜጋታት ኣብ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክዋስኡ ቅኑዕ’ዩ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ
ከተምልጠሉ ዘይትኽል ናይ ግድን’ዩ። ዜጋታት ክበሃል እንከሎ ድማ ዝሓስቡ ዘገናዝቡ ናይ ተፈጥሮ ሰባት
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‘ምበር፡ ብካልኦት ሰባት ዝዝወሩ ዝኹብኮቡ ሳዕሪ ብላዕ እንስሳታት ማለት ኣይኮነን። ንሓደ ፖለቲካዊ
ይድግፍየ ወይ ንድግፍ ኢና ክበሃል እንከሎ፡ በቲ ስነ-ፍልጠታዊ መግለጺኡ፡ እቲ ደገፍ ንሓሳብ ‘ምበር ንሰባት
ኣይኮነን። ኣብ ፖለቲካዊ ዓለም መሲሉ ዝረኣየካ ሓሳብ ምምራጽ ምድጋፍ መሰል’ዩ። እቲ ምርጫ ቅኑዕ ድዩ
ቅኑዕ ኣይኮነን፣ ፍትሓዊ ድዩ ፍትሓዊ ኣይኮነን፣ ህዝባዊ ድዩ ህዝባዊ ኣይኮነን ዝብል መሰረታዊ ሕቶታት
ገዲፍና፡ ብዓይኒ ደሞክራስያዊ መሰል ግን ቅኑዕን ቅቡልን’ዩ።
ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዘቤታዊ መግዛእቲ ህግደፍ ካብ እትወድቕ እነሆ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ተቖጺሩ። ስማዊ
መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ናይ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ታሪኹ፡ ብተግባር ዜጋታት ክሃድን፣ ክኣስር፣
ክጨዊ፣ ክርሽን፣ ንብረትን ገንዘብን ክራሲ፣ምስ ናይ ቀረባን ርሑቕን ህዝብታትን መንግስታትን ጽልኢ
ፈጢሩ ክጻረፍ፡ ናብ ዘይፍትሓዊ ደማዊ ኲናት ዓዲሙ፡ ሰብኣውን ነዋታውን ጸጋታት ኤርትራ ከህልቕ
ከባድም፣ ኣብ ዝተናወሐ ብረታዊ ቃልሲ ደረጃ ብደረጃ እናማዕበለ ዝመጽአ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒት ኣብ
ምዝራግን ምህሳስን ክሰርሕ ‘ምበር፡ ናተይ ዝብሎ ዜጋታት ፈትዮም መሪጾም ዝኣትውዎ ሓይሊ ሓሳብ ሒዙ፡
ሰባት ኣብ ዙርያኡ ክዓስሉ ዝገብር ፖለቲካዊ ስራሕ ክሰርሕ ኣይረአን። ናተይ ዝብሎ ንጹር ፖለቲካዊ
መስመር የብሉን። ብሕጋዊ ሸነኹ’ውን ህግደፍ ዝበሃል ውድብ የለን።
ብፖለቲካን ብሕግን ዝጨበጥ ህላወ ኣብ ዘይብሉ፡ ግን ከኣ ህላዌኡ ብገበናዊ ተግባሩ ናይ ዝሕብር ስማዊ
መንግስታዊ ጉጅለ ኣባላትን ደገፍት ኢና ዝብሉ ሰባት ክትሰምዕን ክትርእን እንከለኻ፡ በበሃህላኦም ትግረም።
ከም ሰባት ክዳን ተኸዲኖም፡ ከም ሰባት ክንቀሳቐሱ፡ ኣብ ማዕከናት ዜና ቀሪቦም ንሕና ምስ መንግስትና፡
መንግስትና ንዓና፡ መስዋእቲ ባህሊ ኤርትራውያን’ዩ፣ ሃገር ልዕሊ ኩሉ፣ ብብልሕን ትብዓትን መሪሕነትና
ንሕበን፣ ንሕና ንስዕር፣ ዓወት ንሓፍሽ ክብሉ እንከለው፡ ዝረገጽሉ ሕጋውን ፖለቲካውን መሰረት ደሊኻ
ኣይርከብን። ደገፎም ንሓሳብ ኣይኮነን ንውልቀ ሰባት’ዩ። እምነቶም ኣብ ህዝብን ሃገርን ኣይኮነን። ቅድሚ
ህዝብን ሃገርን ኣብ ዘምልኽዎ ውልቀ ሰብ ምዃኑ ትግንዘብ። ካብ ህዝባዊ ክብርን ዝመረጽዎ ሓይሊ ሓሳብ
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እንታይ ሓደጋታት ይጥጃእን ይወጣወጥን ኣሎ ከየገደሶም፡ ጸረ-ሃገር ዝኾነ ቃላት ኢሳያስ መምርሒኦም
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