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ዜጋ ይጥፋእ ሃገር ጥራሕ ትሃሉ፡ ግብራዊ ጭርሖ ኣምለኽቲ ኢሳያስ፡ 

ህዝብን ህዝባዊ ክብረት፣ ሰብን ሰብኣዊ መሰልን፣ ሃገርነትን ሓቀኛ ትርጉሙን ኣዛቢዑ ኢሳያስ ንዕኡ ክጥዕሞ ብዝቐየሶ 
መንገዲ ጥፍኣት  ዝመልመሎም ዜጋታት “ኣይንዓዲ ኣይንዐውዲ” ከም ዝተባህለ ገዛእ ርእሶም ምናምን ተሪፎም፡ 
መሰረታዊ ደሞክራስያዊ ሞቖሚያታት ህዝቢ ኣብ ምዕናው ተዋፊሮም ይሰርሑ ኣለው። እዞም ብዝተዛበዐ ፖለቲካዊ 
ርድኢት ተመልሚሎም ዝዓበዩን ሓዊ ዝተፍህ ጠመንጃ ዝዓጠቑን ዘይጸረዩ ናይ ፖለቲካ ዝራባዓት፡ ልዕሊ’ቲ ብሓሳብን 
ብተግባርን ሕድሪ ሰማእታት ዝተቐበለ ህዝቢ፡ ሕድሪ ሰማእታት ኣኽቢሮም ይኸዱ ከም ዘለው’ዮም ዝዛረቡ። 

 ዜጋታት ወይ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ክፍልታት እዚ ጎዲሉና ኢሎም ንዝቕርብዎ ወድዓዊ ሕቶ፡ ኽሕደትን ጥልመትን 
ሕድሪ ሰማእታት ዝብል ፈጠራዊ ትርጉም ይህብዎ። ዜጋታትን ህብዝታትን መሰሎም ስለዝሓተቱ ብዘይዝኾነ ናይ 
ፍርዲ ቤት ፍቃድ፡ ብብርሃን ዘይኮነ ብጸልማት ዓፊኖም ወሲዶም ብኡ ንብኡ የጥፍእዎም። ንገለ ከኣ በቲ ባዕሎም 
ዝመሃዝዎ ፈጠራዊ ክሲ ህዝቢ ኣኪቦም ይርሽንዎም። ሓደ ሰብ ዘምልኹን ካብ ልክዕ ንላዕሊ ብገበናዊ ተግባሮም 
ዝሰወዱን ብምዃኖም፡ ኩሉ ሰብ ስለምንታይ ኢሉ ክሓቶም ኣይኽእልን። ብገለ መቕርብ እከለ እንታይ በዲሉ ዝብል 
ንዝቐርበሎም ሕቶ ዝህብዎ መልሲ ግን፡ ሃገር እኳያ ብሃገር ቀልዲ የለን፡ ጸጊቦም ከደዓት ትሕቲ ሃገራውያን ዝብል’ዩ። 

ከም መግለጺ ንሰማእታት ዘለዎም ኣኽብሮት ከኣ፡ ንዜጋታት ዓቢ ንእሽቶ፣ ቆልዓ ሰበይቲ፣ ዓለም፣ መራሒ ሃይማኖት 
ኢሎም ከይተሰከፉ  እንታይ ኣጥፊኡ’ውን ብግቡእ ከየገናዘቡ፡  ይዘልፍዎ የከላብትዎ፡ ብስነ መጎት ሓይሊ ይሰሃልዎ፡ 
ይሃርምዎ። ብስም ስውኣትን ስድራቤት ስውኣትን ጉልበት ግዱዳት ወተሃደራት ብባርነት ይስርሑ ይማጽዩ። 
ብገንዘብን ብዓይነትን ኣብ ውሽጥን ወጻእን ካብ ዘለው ዜጋታት ብተጽዕኖን ምድንጋርን ይእክቡ’ሞ ኣብ ናቶም ወልቀ 
ረብሓ የውዕልዎ። 

 ንደቂ ስውኣት ሓድጊ ከይገድፉ፡ ሕድሪ ኣቦኹም ኣዲኹም ተቐበሉ ኣኽብሩ ብዝብል ሸፋጢ ጎስጓስ፡ ኣብ ዘይፍትሓዊ 
ኲናት ኣትዮም ከንቱ ሞት ክሞቱን ዘርኦም ክጸንትን ይገብሩ። ንብረት ህዝቢ ይራስዩ። ኩሉ ቁጠባዊ ንጥፈታቱ 
ዓጊቶም ክሳብ እኽሊ ብዘይንቡር ኣገባብ ብለይትን ብመልክዕ ብሑቕን ክሸይጥ የገድድዎ። ፈሪሑ ዝበልዎ እሺ ኢሉ 
ተማእዚዙ መታን ክኸይድ ብኢ-ሰብኣዊ ጭካነ የሳቕይዎ የርዕድዎ። ብዛዕባ ገዛእ ነብሱን ሃገሩን ብነጻነት ከይሓስብ፡ 
ዝሓሰቦ ከየተግብር ከይንቀሳቐስ ብዝተበሃልካዮ ግበር ጸረ-ህዝቢ ኣተሓሳስባ ልሳኑ ይዓብስዎ፡ መሓውሩ ይቕይድዎ 
…ወዘተ። ስለምንታይ? ጉዳይ ሃገር ስለ ዝኾነ።  

 ኣምለኽቲ ኢሳያስ፡ ሃገር ማለት ሰብ ምዃኑ ኣይርደኦምን። ሃገር ማለት ለተኺዳንን ገብረ ማርያምን፡ መሓመድን 
ሓሊማን ከም ዝኾኑ ኣይፈልጡን። ትርጉም ሃገርን ሃገራውነትን ብኸመይ ዲኹም ትርድእዎ ንዝብል ሕቶ ዝህብዎ 
ርጡብ ሓይሊ ሓሳብ የብሎምን። ንዕኦም ሃገር ማለት እቲ ብኣካሉ ‘ምበር ባህሪኡ ዘይፈልጥዎ፡ መራሒኹም’የ 
ዝበልክኹም ክሳብ ናይ ህይወት ዋጋ ትኸፍሉ፡ ከምኣ እንተዘይገርኩም ግን ..ዝበሎም ይምረሐና ኢሎም ብነጻ ሕርያኦም 
ዘይመረጽዎ ግን ከኣ ዘምልኽዎ ኢሳያስ’ዩ። ቃል ኢሳያስ ምዕባር ወይ መሊእካ ዘይምፍጻም ነዞም መንነቶም ዘጥፍኡ 
መጋበርያታት፡ ሓደ ሓቀኛ ሰዓቢ ሃይማኖት ቃል እግዝኣብሄር ዘይምፍጻም ወይ ሕጊ ኣምላኽ ከም ምጥሓስ 
ዘሸቁርር’ዩ። ስለምንታይ ፖለቲካዊ ማዕበያኦም ብጉልባብ ሃገርነት ካብ መስመር ሰብኣውነት ዝወጽአ ስለ ዝኾነ። 

እዞም ገዛእ ርእሶም ከመሓድርሉ ነገራት ከመዛዝንሉ ተፈጥሮ ዝለገሰሎም ክቡር ይሃብ ሓንጎል፡ ብኢሳያስን መጋበርያኡ 
ስማዊ ውድብ ህግደፍን ዝተመንዝዑ ወገናት፡ ናይ ተፈጥሮ ሰብ ስለ ዝኾኑ፡ ከም ናይ ተፈጥሮ እንስሳ ዘይኮነ፡ ከም ናይ 
ተፈጥሮ ሰብ ክሓስቡ ካብ ሕሉፍ ተመክሮኦምን ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ክመሃሩ፡ ሃገር ማለት ብቐንዱ ግኡዝ 
መሬት ዘይኮነ፡ ሰብ ወይ ሰብኣዊ ፍጡር ምዃኑ ክርድኡን ንኽብረቱ ክሰርሑን’ዩ ትጽቢት ዝገብር። ብተግባር 
ኣቐዲሞም ንጸረ-ህዝቢ ባህርን ተግባርን ስማዊ ውድብ ህግደፍን መራሒኡን ዝገምገሙ ወገናት፡ ናይ ትማሊ ደገፍቲ 
ናይ ሎሚ ኣምለኽቲ ህግደፍ፡ መድረኽ ክምህሮም’ዩ ከም ሰብ ዝሓስብሉ ነብሶም ዝፈልጥሉ ወቕቲ ክመጽእ’ዩ ዝብል 
ርድኢት’ዩ ነይርዎም። ብቑጽሮም ብዙሓት ኣይኹኑ ‘ምበር፡ ካብ ተመክሮኦም እኹል ትምህርቲ ወሲዶም ካብ መሳርዒ 
ኢሳያስን ውድቡን ተፋቲሖም ኣብ ደምበ ደለይቲ ፍትሒ ተጸንቢሮም’ዮም። ብተግባር “ዜጋ ይጥፋእ ሃገር ትሃሉ” 
መሪሕ ጭርሖኦም ዝገበሩ ገለ ኣምለኽቲ ኢሳያስ ግን ካብ ዕለታዊ ተመክሮኦም ነገራት ከመዛዝኑ፡ ደላዪ ሰላም ማሕበረ- 



2 
 

ሰብ ዓለም ካብ ዝመሓደረሉን ዝነባበረሉን ኣገባብ ከኣ ትምህርቲ ወሲዶም ካብ ናይ ሓሳብን ተግባርን ባርነት ክወጽኡ 
ዛጊት ፍቃደኛታት ኣይኮኑን። ወይ እንታይ ይብሉን ይገብሩን ከም ዘለው ኣይፈለጡን። 

ኣመልኽቲ ኢሳያስ  ብተግባር ዜጋ ይጥፋእ ሃገር ትሃሉ ዝብል ሒዘሞ ዘለው ምርጫ፡ ንገዛእ ርእሶም ሓዊሱ ህዝብን 
ሃገርን ከይህልው ዝገብር ምዃኑ ፈጺሙ ኣይተሰቆሮምን። ህልውናኦም ምስ ህልውና ኢሳያስን ህግደፍን፣ ኤርትራዊ 
ሃገርነት ‘ውን ከምኡ ክሳብ ህላወ ኢሳያስን መጋበርያኡ ህግደፍን ቅቡል ዝገበሩ’ዮም ዝመስሉ። ብወግዒ ዘይተጻሕፈ 
ግን ብተግባር ዝንበብ “ዜጋ ይጥፋእ ሃገር ትሃሉ” ጭርሖ ኣመለኽቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን መጋበርያኡ ስማዊ 
ውድብ ህግደፍን ብዓይኒ ለባማትን ሓላፍነታውያንን ክምዘን እንከሎ፡ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ካብ ማህጸን ፖለቲካ 
ኤርትራ ምርካቡ ኣዝዩ ዘሕፍር ርእሲ ዘድንን’ዩ። 

ኣብ አሽጢ’ዚ ዝሓለፈ 27 ዓመታት እቲ ዘምልኽዎ ኢሳያስ ባዕሉ ዘይህዝባውን ዘይሕጋውን ምዃኑ ብተግባር 
ኣርእይዎም’ዩ።  ንኣብነት ካብ’ቶም ኣብ መሳርዕ  ዕላማ ኣልቦ ሰራዊትን ጸጥታን ዘለው ኣመለኽቲ፡ ድሕሪ ገበናዊ 
ተግባራት ምፍጻሞም ካብ ዝወሃቦም፡ ህይወት ዘበላሹ ንዕጥራንን ስኽራርን ዝኸውን መቕሽሽ ወጻኢ ህይወቶምን ህይወት 
ስድራ ቤቶምን ዝልውጥ መኸሰብ ከም ዘይብሎም፡ ኣብ ባርነት ይነብሩ ከም ዘለው ንምግማቱ ኣየጸግምን። ኣብ ስቪላዊ 
ትካላት ዝተጸፍዩ ኣምለኽቲ ብተመሳሳሊ፡ ኣሕዋቶምን መሳርሕቶምን ብምስላልን ብምጥፋእን ኣብ ገበናዊ ተግባራት 
ካብ ምቁምጣዕ ወጻኢ፡ ትርጉም ዘለዎ ህይወት ይመርሑ ከም ዘየለው ብደሮና ተደብየን ዘለዋ ከተማታት ኤርትራ 
ምስክር’የን። 

 ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብሓፈሻ፡ ኣብ ምዕራባውያን ደሞክራስያውን ሃገራት ተሰዲዶም፡ ብመሰረት እንተን ሃገራት 
ኣብ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ዘለወን ቅኑዕ ፖሊሲ ብሰላም ኣጽሊሎም እናነበሩ፡  ዜጋ ይጥፋእ ሃገር ትሃሉ 
ብተግባር እናጨርሑ፡ ምልኪ ከይዓኑ ሩሕ ረኺቡ ክቕጽል ብገንዘብ፡ ብዓይነትን ጸጥታን ዝግብሩ፡ ግን ከኣ ብነጻነት ናብ 
ሃገሮም ክኣትው ዝሰከፉ፡ ብረሃጾም ንመንበርን ትካላትን ዝሃነጽዎ ኣባይቲ፡ ኣብ ምሉእ ነጻነትን ደሞክራስን ዘለወን 
ሃገራት እናነበሩ በቲ ዘምልኽዎ ኣካል ከይራሰዩ እናተሸማቐቑን እናተመሳሳሉን ኣብ ትሕቲ ናይ ሕልና ባርነት’ዮም 
ዝነብሩ ዘለው። 

 ኣብ’ዚ ብንጹር ክተሓዝ ዘለዎ ጉዳይ፡ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታትን ጸረ-ህዝቢ ትካላትን ዝርከቡ ኣምለኽቲ በቲ ዘምልኽዎ 
ብሓደ ዓይነት ከምዘይረኣዩን ሓደ ዓይነት መቕሽሽ ዘይወሃቦም ምዃኑን’ዩ። ካብ’ቶም ኣምለኽቲ እቶም ዝያዳ 
እሙናትን ኣገልገልትን ገዛ ኣለዎም። ናይ ንግዲ ትካል ኣለዎም። መዛወሪ መኪና ኣለዎም። ርቡእ ደሞዝን ካልእ 
ጠቕሚታትን ኣለዎም። እቲ ዝበዝሕ ኣምላኽን ኣገልጋልን ግን፡ ኣገልጋሊ ‘ምበር ትርጉም ዘለዎ ረብሓ ዘይብሉ’ዩ።  
እዚ ኣብ ገዛእ ርእሶም ክበጽሕ ዝጸንሐ ዛጊት’ውን ዝቕጽል ዘሎ ስቕይ’ዩ። ባርነት’ዩ። ነዚ ኣብ ክንዲ ብጸረ-ሰብኣውነት 
ምኹናን፡ ኣንጻሩ ምስላፍ፤  ኣሽሓት ከፊልና ዘምጻእናያ ሃገር፡ ሃገር ልዕሊ ኩሉ ብዝብል ናይ ሸፈጥ ፕሮፖጋንዳ፡ 
ንሕድሪ ሰማእታት ምድምሳስ፡  ንሰብኣውን ዜግነታውን ክብሪ ብዘለካ ጠመንጃ ምጭፍላቕ እምበር’ዶ ኣእምሮኦም ናይ 
ተፈጥሮ ሰብ’ዩ ክትብል ይድርኸካ። 

 ልዕሊ 27 ዓመት ብዘይተጻሕፈ ሕጊ፡ ብመደረ ሓደ ጸረ-ህዝብን ጎይታ መብጸዓን ዝኾነ ሰብ ተመሪሕካ ኣብ ባርነት 
እናነበርካ ጽቡቕ ኣለና፡ ኣብ ገስጋስ ቁጠባዊ ምዕባለ ንርከብ ኣለና። ዕድመ ንመራሒና ንመንግስትና፡ ሃገር ልዕሊ ኩሉ፡ 
እናበልካ ብዓይኒ ዕሙት ምዕንዳር ክዳን ተኸዲነ ‘ምበር ሰብ ኣይኮንኩን ዝብል መልእኽቲ’ዩ ዘመሓላልፍ። ኤርትራዊ 
ትውልዲ ስለዘለዎም ከኣ ኤርትራዊ ሕፍረት’ዩ። እዚ ሃገር ልዕሊ ኩሉ ዝብል ዝንቡዕ ኣተሓሳስባ፡ ሰብኣዊ ክብረት ልዕሊ 
ኩሉ ብዝብል ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ንምቕያር ምርብራብ የድሊ። ህዝባዊ ቃልስና ክነውሕን ክተሓላለኽን ዝገበረ፡ ብዙሕ 
ረቓሒታት’ኳ እንተሎ፡ ኣምለኽቲ እንኮ ሰብ  ብተግባር፡ “ዜጋ ይጥፋእ ሃገር ትሃሉ” ዝብል ሒዘሞ ዘለው ርድኢት ግን 
ካብ ኩሉ ዝፍረየን ኣዕናውን’ዩ።   

  ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 15-02-2019  

 


