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        ኣብ ጎስጛስ መደብ ይኣከል 
       ይኣክል ኢልኩም ይኣክል ኢልክን፡ ሃለዋት ስቓይ ህዝብን ዕንወት 
ሃገርን ተገንዚብኩም፡ ኣብ ጎኒ ደላይ ፍትሒ ህዝብኹም፡ ዝተጸንበርኩም 
ንመን ጠቒሰ ንመን ክገድፍ፡ ብወይዘሮ ጉዐይ ጀሚረ ንኹሉኹም ብኣይን 
በስም እቲ ጩኩን ህዝቢ ዕድል ዘይረኸበ ከመስግን፡ ልዑል ምስጋና 
ይብጻሕኩም።  
       ናይ ስነ ኣእምሮ ምሁራት  ከም ዝብልዎ ዘጉሂ ነገር ምስ 
ዘጋጥመካ ወይ ምስ እትርኢ ፡ብዛዕብኡ ተዛረብ ስነ ኣእምራዊ ሃስያ 
ከይገብረልካ እዮም ዝብሉ። ዝስምዓኩም ስለ ዝተዛረበኩም ናይ ሕለና 
ቅሳነትን ነብሰ ትኣማንነትን ከም ዝህበኩም ጥርጥር የብለይን። 
       እቶም ምስ ደላይ ፍትሒ ኮንኩም፡ ንስርዓት ህግደፍ ክትምንጭቱ 
ትውዕሉ ፡ግን ክኣ ኣብ ጛይላን ዳንከራን ህገደፍ ዞኽዞኽ ትብሉ፡ኣይትርዓዱ 
ከይብሉኒ ኢልኩም። ብግዝያዊ ጥቕሚውን ኣይትስድዑ ፡ሰብኣዊ ሓቦ 
ግበሩ፡ ውዱእ ቃልሲ ዓወት ኣይትጸበዩ። ኣብ ፉትፉት ምኣዲ ክትቕረቡ 
ምጽባይ በለጽ ስለ ዝኾነ፡ ሰብኣዊ ሕልና ተቐኒትኩም፡ ሰብ መርገጽ ኩኑ። 
ካብ ሰልሚ ሕማማት ህግደፍ፡ እንተዘይወጺእኩም ስቓይ ህዝብና ግዜ 
ክበልዕ እዩ። ኢድካን እግርኻን ምእካብውን፡ ሓንቲ ደቓቕ ጸጸር ኣብ 
ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ምድርባይ ስለ ዝኾነት ኢድኩምን እግሩኹም 
ኣክቡ። ነቲ ሓቂ ሓቂ፡ ነቲ ሓሶት ድማ ሓሶት ክትብሉ፡ ትብዓት ተቐነቱ  
ስቓይ ህዝቢ መስጣ ኣለዎ። ምስቲ ደላይ ፍትሒ ወጊንኩም ድማ ነቲ 
ንኸይዛረብ መሰል ተነፊጉ ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ኣፍ ኩንዎ።  
      ውልቀ መላኺ ብዘይ ደገፍ ህዝቢ ዕደሚኡ ሓጺር እዩ። እቶም ምስ 
ህግደፍ ነኺስኩም ዘለኹም፡ ከምዚ ናትኩም ስቓይ ህዝቢ ዘይስቆሮም 
ኤርትራውያን፡ ምስ ደርጊ ክሳብ እታ ዝወድቀላ ዕለት ዝወገኑ ነይሮም 
እዮም። ዓሻስ እምኒ ክሳብ ዝውዳእ ገበጣ ይጻወት ከምዝብልዎ፡ 
ከምቲ ዓሻ፡ እምኒ ክሳብ ዝውዳእ ገበጣ ኣይትጻወቱ ኢለ፡ ዘበገሰኒ ክገበር። 
      ናብቲ ሕመረት ክጽሕፍ ዝደፋፍኣኒ ሓሳብ ክኣቱ፡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ 
ዝጠቐስኩዎ ዝስምዓካን ዘሰክፈካን ምዝራብ ንሕልናኻ ሮፍታ ስለ ዝህበካ 
ካብ ኢሕ እንዳ በልካ ምኻድ፡ ከም ጨው ዝተጻዕነት ኣድጊ፡ አነውን 
ከተንፍስ ብወገነይ። 
       አብቲ ጎስጛስ ይኣክል ፡ቅዋም ይተግበር ዝብል ቃል፡ ካብ ቡዙሓት 
ሰባት ይስማዕ ነይሩ። ገለ ብፍላጥ፡ ገለ ድማ ብዘይ ፍላጥ፡ ክኸውን 
ይኽእል ዝብል እምነትውን ኣለኒ። እቶም ዘይትፈልጡ መታን ክትፈልጡ 
ግን፡ እቲ ቅዋም ናይ 1997 ዘይዲሞክራስያውን፡ ዘይፍትሓውን፡ ኮይኑ፡ 
ግንከ ህግደፋዊ አጀንዳ ዝነበሮ ዕላማ እዩ ነይሩ። ህዝባዊ ንድፊ እዩ 
ክትበሎ እንተ ኾንካ፡ ንኹሉ ወዲ ሃገር ዘሳተፈ ክኸውን ነይሩዎ። ከምኡ 
መበልየይ ድማ፡ ኣብቲ ቅዋም ምንዳፍ ዝነበረ፡ ተቓወምቲ ውድባት ኮነ 
ደገፍቶም ወጻኢ ሃገራት ዝቕመጡ ብዙሓት ኣይተሳተፍዎን።  
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እዚኣቶም ብእዋኑ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ ጉጉይ መንገዲ ሒዙ 
ከምዘሎ ዝተረድኡ ኮይኖም፡ መብዛሕትኦም ናጽነት ተረኺቡ ኢሎም 
ክሳብ ሕጂ ዓዶም ዘይረገጹ እዮም። 
ኢሳያስውን ካብ ሎሚ ንንዮው ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን ኢሉ አዊጁ 
ስለዝነበረ ንክሳተፋውን ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ። 
      ህዝባውን ዲሞከራስያውን ዘብሎ ንሓደ ሕጊ፡ ቡዙሓት ትካትዓሉ 
ትዛራረበሉ ኣብ መወዳእታ ድማ እቶም ዝበዝሑ ዝደገፍዎ ይጸድቕ እሞ፡ 
ህዝባዊ ንድፊ እዩ ክትበሎ ትኽእል። ኩሎም ዲክታቶራት ቅዋም ይነድፉ 
እዮም ፡ንስልጣኖም ዘገልግል። ህዝቢውን የሳትፉ ንይምሰል ህዘቢ 
ተሳቲፍዎ ክብሉ። ነቲ ዘይ ስገር ድማ ኣኸላባቶም ኣምሪሖም ብዓመጽ 
ይሰግርዎ። ኢሳያስ ነዚ ገና ኣይበጽሖን ዘሎ። ብኣዋጃት ገይሩ እዩ ሃገር 
ዘማሓድር ዘሎ። እንተዘይ ቀዲምናዮ ንሱውን ብኮራኩሩ ገይሩ ቅዋም 
ክነድፍ ከምዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን።  ክሳብ ሕጂ ግን ቅዋም ዝብሃል 
ዘይሕኮር ገደል ስለ ዝኾኖ፡ ብደም ንጹሃት ካብ ጠልቀኹ ፡ምጅብጃብ 
ይሕሸኒ ዝብል ምርጫ ነኺሱ ይቕጽል ኣሎ።    
      ኣብ 1997 ቅዋም ምንዳፍ፡ንህዝቢ ዝተዋህቦ ኣጀንዳ መካትዒ 
ውዱእ  እዩ ነይሩ። ንይምሰል ህዝቢ ተሳቲፍዎ ንክብሃል እዩ ተገይሩ። አነ 
አብቲ ዝግበር ዝነበረ ኣኼባታት ይሳተፍ ነይረ። ካብቲ ዝዝከሮ ርእይቶ 
ኣኼበኛ ፡   
       ቑ 1 ቓንቓታት ኤርትራ ኩለን ማዕረ እየን ዝብል ህዝቢ 
ተቓዊሙዎ እዩ። ርእይቶ ኣኼበኛ ዝነበረ እወ ኩሉን ቓንቓታት ኤርትራ 
ማዕረ እየን ግን፡ ትግርኛን ዓረብን ዕላዊ ቓንቓ ኤርትራ ክኾና አለወን 
ኢሉ እዩ ለበዋ የሕሊፉ።  
     ቑ፡2 መሬት መሬት መንግስቲ እዩ ዝብል ፡ኣኼበኛ ተቓዊሙ 
መሬት መሬት ህዝቢ እዩ ፡ኢሉ ለበዋ የሕሊፉ። ኣብ ኩሉ ኩርንዓት 
ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ። ንምኻኑኽ ፡አየናይ ዓዲ ውረዳ ኣወራጃ ተሓቲቱ 
እዩኸ መሬተይ መሬት መንግሰቲ ይኹን ዝበለ። ካብ አውራጃ ናብ ዞባ 
ምቕያር ዝተገብረ ድልየት ህሕቢ ይኹን ዕግበት አይነበረን። ኣብ ሕኒን 
እዩ ዘሎ።   

   አብቲ ነጻነታዊ ቓልሲ ብዛዕባ መሬት ዝወሃብ ዝነበረ ፖሎቲካዊ 
ኣስተምህሮ ከምዚ ዝስዕብ ነበረ።” ባዕዳዊ መንግስቲ ጣልያን ሰስቡሑ 
መሬት ህዝቢ ኤረተራ ዶሚናለ ኢሉ ሃጊሩዎ “ ካብቲ መረረ ኣብ ልዕሊ 
መግዛእቲ ጥልያን ዝፈጸሞ ፡ኣነ ከነጻጽሮ እንተድኣ ኮይነ፡ግን ህግደፍ 
ዝፈጸሞ በደል ይገድድ ካብ ዶሚናለ መንግስቲ ጥልያን። መሬተይ መሬት 
መንግስቲ ግበሮ ኢሉ ዝሃበ ህዝቢ ስለ ዘየለ። ህግደፍ ግን ሰስብሑ ጥራይ 
ዘይኾነ ገቢትዎ ዋላውን ኩርኻሕ ግራት እንጣጢዕ ከይገደፈ እዩ ራሲይዎ። 
ህዝቢ አብ ገዛእ መሬቱ ምህርቲ ተሓሪሙ ብውዕለት ይናበር ኣሎ። ማለት 
ተጋዳላይ ዝጎደለ መሰል ህዘቢ ክምልእ ድዩ ተቓሊሱ፡ ወይስ ዝነበረ መሰል 
ከጥፍእ ኢዩ፡ ኾይኑ ነገሩ።  

     አብ ግዜ ሰውራ ብዛዕባ መሬት ይኹን ካልእ በዙሕ ተስፋታት 
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ዝህብ እናርኣየ ከሎ እዩ ነጻነት ተረኺቡ። 
   ንኣብነት ካብ ብጭቃ ዓዲ ምምሕዳር፡ ብመን ይሓይሽ ናብ 

ሽማግለታት ተቐይሩ። መሬት ጽልሚ ዝነበረ፡ መሬት ምድልዳል 
ተኻይዱ። ነዚው ስርዓት ደረጊ ወሲኹሉ እመበር ኣየግዶለሉን። ህዝቢወን 
ብሓጎስ ተቐቢሉ ብዙሕ ምትሕብባር ኣርእዩ ። እቲ ኣብ ገለ ዓድታት 
ዝተራእየ ጸገም፡ ኣብ ትውልዲ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ መሬት 
ምድልዳል ግን፡ ጸገም አይነበረን። 

   ህግደፋዊ ገባቲ ፖሊስይ ፡መሬት መሬት መንግስቲ እዩ ኢሎም 
አዊጆም፡ ርስቲ ህዘቢ ከም ድላዮም ይጻወትሉ አለው። ህግደፍ ክብርታት 
ህዝቢ ዘፍረሰ መሬት ህዝቢ ብዘይ ፍቓድ ፡ዝገበተ ስርዓት ፈገራግር እዩ። 
ህግደፍ ኑጹር ስነሓሳብ መለለይ ዘይብሉ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ቁጠባ 
ስርዓተ ድንግርግር እዩ። ወይ ክኣ አብዛ ዓለም ዘይተፈተነ ስነ ሓሳብ 
ምሂዞም እንተልዮም ይንገሩና። በቲ ሓደ ወገን ነቲ ካብ ጥንቲ ኣብ 
ኤርትራ፡ መሬት ናይ ደቂ ዓዲ እዩ ዝብል፡ ሕሳስያ ዶኾን ገይሩሎም 
ኮይኑ እሞ፡ ክደላደሉ ስለ ዝደለዩ ምስ ደቂ ዓዲ፡ ኣንጻር መሬት ህዝቢ 
ተዓጢቖም ዝብል ሓሳብ ይመጻካ። ህልኽኛታት ኮይኖም እምበር፡ መእተዊ 
ግን ኣፍደገ ኣለዎም፡ ብደቂ ኣርብዓ ወይ በቦ ወይ በደ። 
         ኢሳያስ ይኹን ህግደፍ ንሶም ዝደልዩዎ እምበር ህዝቢ ዝደልዮ 
አተግቢሮም ኣይፈልጡን። ከምኡ፡ስለዝኾኑ ድማ እቲ ንጽበዮ ሎውጢ ሱር 
ነቀል ለውጢ ክኸውን ኣለዎ። እሮማይ ህግደፍ ኣባላሸሞ ኢልካ ብሸለል 
ዝስገር ክህሉ የብሉን። ህግደፍን ስነ ሓሳቡን ትካላቱን ናይ መሬት 
አዋጃቱ፡ ተጛሒፉ፡ አብ ህዝባውን ደሞክራስያውን ቅዋም ዝቖመ መንግስቲ 
ንምትካል ክኸውን ኣለዎ ዕላማ ደምበ ፍትሒ። ማለት ህግደፍ ዝተኾሎ 
ገረብ ይቆረጽ፡ዝሰረሖ ዲጋ፣ ይኹን መንደቕ ይፍረስ ማለተይ ኣይኮነን። 
ኣብ ግዜ ንጉስ ሃይለስላሰ ዲጋ ማይ ነፍሒ፡ተሰሪሑ። እቶም ሰብ መሬት 
ኣብ ክንዲ እትዋት መሬቶም ዓመታዊ ገንዘብ ይኽፈሉ ነይሮም። አብ ገዜ 
ደርጊ ከመይ ቀጺሉ ኣፍልጦ የብለይን። በቲ ሓደ ወገን መንግስቲ ቀረብ 
ማይ ንህዝቢ ኣስመራ ኣበርኪቱ። በቲ ሓደ ወገን ድማ  ምንጪ ኣታዊ 
ገንዘብ ፡ሽያጥ ማይ ፈጢሩ። ምናልባት መሬት ብናጻ ካብ ኮነ ህግደፍ 
ብናጻ ማይ ከተማታትና ይዕድል ከይህሉ ግን ምጥያቕ ከድሊ እዩ።  
       ብዛዕባ መሬት ፡መሬት ዋንኡ እዩ። መሬት ደቂ ዓዲ እዩ።ውልቀ 
ሰብ ኮነ መንግስቲ ጉቡኦም አማሊኦም ካብ ዋንኡ ይጥቀሙ።  
ንኣብነት መንግስቲ ንአገልግሎት ህዝቢ ዝኸውን ሰፊሕ መሬት የድልዮ። 
መዕረፍ ነፈርቲ ክሰረሕ ይደሊ። ናሺናል ፓርክ ሕዛእቲ ክገብር ይደሊ። 
ዓበይቲ ፐሮጀከትታት ከም ኩዕታ ማዕደናት ሰፊሕ ቦታ ንፋበሪካ ዝኸውን 
ወዘተ ፡ከድሊ ይኽእል። ነዚ ከተተግብር ግን ምስ ህዘቢ ተረዳዲእካ 
ዓድታት ዘልቅቕውን ክኸውን ይኽእል። ነዚ ህዝቢ እዚ  ዝሓሸ ህይወት 
ኢኻ ክትፈጥረሉ ዘለካ። ምስ ዕድልካ ተራገም ኣይትብሎን ኢኻ። 
እቲምንታይሲ መጺእካዮ እምበር ኣይመጸካን። ገዛ ሰሪሕካ መትከል እግሪ 
ሂበካ ኣይተፋንዎን ኢኻ። ምኽነያቱ ምሉእ መዋእሉ ክናበረሉ ዝኽእል 
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ትወርሶ ስለ ዘለኻ ፡ ንምሉእ መዋእሉ ከናብሮ ዝኽእል ኣብ ግምት   
ዘእተወ ኢኻ  ክትትክኣሉ ዘለካ። መንግስቲ ኣገልጋሊ ህዝቢ እምበር፡ 
ጠበንጃ ስለ ዝሓዘ ዘራፍ ህዝቢ ክኸውን አይግባእን ከም ናይ ስርዓት 
ህግደፍ። መንግስቲ ንሓረስታይ የተባብዕ ንኣውፈርቲ ዕድል ሂቡ ድማ 
ስራሕ ይፈጥርን ይቆጻጸርን፡ ቀረጽ ድማ ይእክብ። መንግስቲ መሬት ህዘቢ 
ገቢቱ፡ ኣራንሺ ማንደሪኒ፡ ኮመደረ ጉዕበረበረ፡ ተኺልካ ምሽቃጥ ኣይኮነን 
ስረሑ። መንግስቲ ዓቕሚ እንተሃልዩዎ ቡዙሓት ንመግስቲ ዝምልከቱ 
ትካላት አለዉ። ንኣብነት ትሕተ ኣቓማት፤መንገዲ ባቡር ,መንገዲ አየር, 
ህዝባዊ መጛዓዝያ ከተማታት, ተለፎን,ፖስጣ, ወደባት ፋብሪካ, ንበጻሕቲ 
ሃገረ ዝምልከት ወ.ዘ.ተ ።  
                     ስልጣን ህዝቢ 
           ኤርት ነጻ ካብ ትወጽእ ህዝባዊ ስልጣን ኣይተጨበጠን። ግን 
ትጽቢት ነይሩ። ገለ ድማ ምእንቲ መጎጎ ትሕለፍ ኣንጭዋ ኢልካ ብሻላ 
ዝርኤ ነይሩ ክኸውን ይኽእል። ኣይፋልካን ህዝቢ ስልጣን ረኺቡ ነይሩ 
ኢሳያስ እዩ ጨውዩዎ ዝብል ሰብ እንተልዩ ተጋጊኻ እየ ዝብሎ። 
ህዝቢ መራሕቱ ብዲሞክራስያዊ አገባብ ክመረጽን ክምረጽን ብዘይ ራዕድን 
ሽበራን ዘካይደሉ ኩነታት ክፍጠር ኣይተኻእለን። ህዝቢ መራሕቱ ናይ 
ምሻምን ምውራድን መሰሉ ውሕስ ባይታ ኣይተፈጥረን። ቅዋም ንሓንቲ 
ሃገር ኢዳን እግራን እዩ። ህዝባዊ ምልኪ ከይተረጋገጸ (ህዝባዊ ስልጣን) 
ፍትሓዊ ቅዋም ክንደፍ ኣይክኣልን እዩ። ክሳብ ወድዓዊ ኩነታትና ዝበስል 
ግን መሰጋገሪ ቻርተር ጌረና ክንዳሎ ንኽእል ኢና። ህግደፍ  ዝተኸሎ 
እሾኽ  ቖጺርካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ብቐሊል ተነቒሱ ዝወጽእውን ኣይኮነን። 
እሾኽ ሰራው ድዩ እሾኸ ጭዓ ሸኸም መጻኢ ወሎዶ እዩ ክኸውን። ዝተበከለ 
መግቢ፡ እኽሊ ካብ ሓመመ ኣነውን ይሕመም ኢልካ ኣይትበልዖን ኢኻ። 
ነዚ ሓድሽ ወሎዶ ዕዳ ዘይብሉ አብቲ ዝሓለፈ ታሪኽ፡ ነቲ እሾኽ ዝኾነ 
ህገደፋዊ ዕላማ ዝነበሮ ንድፊ ሕቖፎ ኣይንበሎ። መወከሲ ግን እትረፈዶ 
አብ ኢድካ ዘሎ ጽሑፋት ናይ ካልኦት ሃገራትውን ክንጥቀም ንኽእል 
ኢና።  

ግደ ሓድሽ ወለዶ ሸለል ኢልካ ዝርአ ኣይኮነን። ኣብዚ ዝሓለፈ 22 
ዓመታት ድሕሪ 1997 ህዝብና ቡዙሓት ሰብ ሞያ ወኒኑ ይረክብ። ድሕሪ 
ህዝባዊ ስልጣን ምርግጋጽ ነዚ ሓድሽ ወሎዶ ኣብቲ ፡ምንዳፍ ሃገራዊ 
ቅዋም እጃሙ ከበርክት፡ ሰፊሕ ዕድል ክረክብ ኣለዎ። እቲምንታይሲ እታ 
ፍትሓዊት ዝኾነት ሃገር ክትህነጽ ንጽበያ ዘለና፡ንዕኡ ዝያዳ ስለ 
ትምለከት። 

        ዓመጽ ኣብ ሰንደቕ ዕላማ  
ካብ 1961 ብረታዊ ቃለሲ ክሳብ 1993 እታ ሰማያዊት ባንደራ ነይራ። 

ድሕሪ ረፈረንድም ግን ኣብ 1993 ብኢደወነኖም  ምስታ ኣርማ ህዝባዊ 
ግንባር ኣዳዊሶም ባንደራ ፡ተቐይራ ህዝቢ ሰሚዑ እምበር ዝፈልጦ ነገር 
ኣይነበረን። ጎደናታት ክአ ብባንዴራታት የዕለቕለቑ፡ ህዝቢ ናቱ ንብረት 
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ዓመጽ እናተፈጸመ ሓሙሻይ መስርዕ ከይበሃል ርዒዱ ብጭቕ ዝበለ የለን 
እንተዝብልውን ምስሓና በትሪ ጭፍራ ኢሳያስ ተናሕሲ አይኮነትን። እታ 
አርማ ናይ ህዝባዊ ግንባር ታሪኽ ስለ ዝኾነት ኣብ ታሪኽ ህዝባዊ ግምባር 
ነባሪት እያ ሰነድውን እያ። ኣብዚ እዋን እዚ እታ ኣርማ  ህዝባዊ ግንባር 
ኣብ ዝደለየቶ ቦታ ሓሓሊፋ ትረኤ እያ። እታ ሰማያዊት ባንዴራ ሒዙ 
ዝተረኽበ ኣብ ዓዲ ከም ገበን እዩ ዝቑጸር። አብዚ ወጻኢውን ሰማያዊት 
ባንዴራ ንብረት ህዝቢ ምኻና ዘይፈልጡ ፡እዛ ዝተዳወሰት ባንደራ ምሃዝታ 
ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ጭፍሩኡን ምኻኖም ዘይፈለጡ ውሑዳት  
ኣይኮኑን። ባንዴራ ገዛ ኽራይ ኣይኮነን ደስ ከምዝበለካ ትቕይሮ ።ኣብ 
ብህዝቢ ትማሓደር ሃገር ብወከልቲ ህዝቢ ወይ ብፓርላማ እዩ ዝውሰን። 
    ብዛዕባ  ባንዴራ ታሪኽ ክገለጽ ከለኹ ብዛዕባ ዕላወያን ቓንቓታት 
ትግርኛን ዓረብን ክልቲኡ ጎኒ ንጎኒ ይጎዓዝ ምስ ነበረ ድሕሪ ነጻነት እዩ 
አብ ርእሲኡ ዓመጽ ተፈጺሙ። እቲ ታሪኽ ናይ ክልቲኡ ተመሳሳሊ እዩ። 
       ሰማያዊት ባንዴራ ኣብ ግዜ ፈደረሸን ብወከልቲ ህዝቢ ፓርላማ 
ኤርትራ ተወሲና። ቅዋማዊት ሕጋዊት ባንዴራ ኤርትራ ኮይና ድማ ካብ 
1952-1958 ኣገልጊላ። ናይቲ እዋን እቲ ፖለቲከኛታት፡ ውዕል ፈደረሽን 
ምስ ኢትዮጵያ በብሓደ ይፈረስ ከምዘሎ ምስ ተረድኡ ክወዳደቡ 
ጀሚሮም። ቀጺሎም ድማ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ (ሓረካ )ዝብል 
ማሕበር ኣቒሞም። ኣወዳድቦኦም ድማ በቢ ሾውዓተ ስለ ዝነበረ ማሕበር 
ሾውዓተ ዝብል ቅጽል ስምውን ነይሩዎም እዩ። ኣብ 1961 ብረታዊ ቃልሲ 
ንሙሉእ ነጻነት ኤረትራ ሰውራ ኣዊጆም። ሰማያዊት ባንዴራ ድማ ንብረት 
ህዝቢ ስለ ዝነበረት፡ ኣበር ስለ ዘይነበራ ኣብ ኣቓውማኣ፡ ምስቲ ኩሉ 
ሓጎጽጎጽ ምፍልላይ ውድባት፡ ሰንደቕ ዕላማ ኩለን ኮይና ክሳብ 1993 
ኣገልጊላ። ድሕሪ ረፈረንድም ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ አብ ዝሃለወሉ 
ኩነታት፡ ቅዋማዊ መንግስቲ አብ ዘይተተኽለሉ ህመት፡ እዚ ገቢሉ ሰብ 
ዝበልዕ ዘሎ ስርዓት ምስታ አርማ ናይ ህዝባዊ ግንባር አዳዊሱ ፡ዓቢ 
ግህሰት አብ ልዕሊ ንብረት ህዝቢ ዝኾነት ሰንደቕ ዕላማ ገበን ፈጺሙ። 
       ኣብ ደምበ ፍትሒ ንኹሎም ምስ ህዝባዊ ግንባር ዝተቓለሱ 
ማለተይ ኣይኮንኩን ንጹር ክኸውን መታን። ገለ ካብኣቶም ዝበዝሑ 
ዝርከብዎም እናፈለጡ፡ ፍርቂ ጎኖም ክሰብሑ ዝደልዩ ኣለውና። አርማ 
ናይ ዝተቓለሱላ ውድብ ምሰታ ሰማያዊት ስለ ዝተሓወሰት ኣይቃወሙን፡ 
ነቲ ቅዋምውን ህዝቢ ደኺሙሉ እዩ ኢሎም የመሳምሱ። ግን ብዝሒ ህዝቢ 
ምእካብ ዘይኮነስ ህዝቢ ተኣኪቡ እንታይ ግደኸ ነይሩዎ እቲ ቀንዲ ሕቶ። 
እዚኣቶም ቅዋም ይተግበር ዝብሉ ኮይኖም፡ አብቲ ዲሞክራስያዊ መስርሕ 
ዘይግደሱ፡ ዕላማ ቃለሲ ህዘቢ ኤረትራ ንነጻ መሬትን መሰል ህዝብን ምኻኑ 
ዝዘንግዑ፡ኣብ ሕጋውነት ብዙሕ ዘይሰቕጡ ኾይኖም፡ ምስ ስርዓት ህግደፍ 
ሕድገታት ገይሮም ክዕረቑ ዝኽእሉ እዮም። መስመር ናይ እዚኣቶም 
እንተድኣ ስዒብና፤ግሃነብ ስርዓት ህግደፍ ኣልጊስካ፡ ካልእ ዝገደደ ስርዓት 
መንደፍ እዩ ክመጻና።  
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             ኢሳያሰ ብጉርሑ 
       ኢሳያሰ ብጉርሑ ፡ውደብ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ህዘቢ ኤረትራ 
ብገርሁ፡ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝተወልደ፡ ካብ መን ይውለድ 
ብዘየገድስ እምነት እናሃለወ፡ እቲ ሓቂውን ንሱ እዩ፡ ቡዙሕ ኣብ ኤርትራ 
ዝተወልደ እዩ ተሰዊኡ ንሃገርና ኤርትራ። ኢሳያስ ግን ብጉርሑ ካብ 
ቅድሚ ነጻት ኣትሒዙ ነቶም ደቀባትዮም አይምለኹለይን ዝብሎም 
እናልገሰን  እናደሰከለን ,እናቀንጸለን፡ግንከ ነተም ተመሳሳሊ ከም ናቱ 
ድሕረ ባይታ ዘለዎም ናብ ስልጣን ንኽመጹ ባይታ አናፈጠረ እዩ መጺኡ። 
ነዞም ጭፍራ ሒዙ ድማ ውለቀ ምልኩ ተጋሂዱ። ዝኾነ ኾይኑ ንወዲ 
ሓዝሓዝሲ ወዲ ዕዳጋ ሓሙስ ይፈልጦ ከም ዝብሃል፡ ኢሳያስ ከመይ ኢሉ 
ከም ዝገበለ ኩሉ ተንኮላቱ ዝገልጽ መጽሓፍቲ፡ ተስፋይ ተምኖዎ፡ የማነ 
ተስፋገርግሽ፡ ረድኢ መሓሪ ከተንብቡን መደባቶምውን ክትከታተሉ በዚ 
አጋጣሚ  ከዘካኸር ይፈቱ። 
        ኣብ 2001 ዓ፡ም መሪሕነት ሀዝባዊ ግንባር አብ ክልተ ተመቒሉ። 
ፉርቁ ኣሳሪ ፉርቁ ድማ ተኣሳሪ። ኢሳያስ ተሓቢኡ ነቲ ውድብ  ዝውንኖ 
ዝነበረ ብጋህዲ ውልቀ መላኺ ምኻኑ ዝኣወጅሉ ዓመት,ዩ ነይሩ። ካብኡ 
ንድሓር ከሳብ ሕጂ ብሒም ዝበለ ይተሓጎም ነጊሱ ፡ንህዝቢ ኤርትራ ምስ 
ጭፍርኡ ኮይኑ ይረግጾ ኣሎ። ዝገረም ግን ፡እቶም ዝተአስሩ ኣሰራርሓ 
ውድቦም ኣፍልጦ እናሃለዎም ምዝንግዖም እዩ። ህዝቢውን ከምቲ ዝድለ፡ 
ዓገብ ክብል ኣይክኣለን ክሳብ ሕጂ አብ ጸሓይ ቀትሪ ዝተፈጸመ ባዕሉ 
ህዝቢ፡ናይ ዓይኒ ምስክር እንከሎ። ኣብ በረኻ ዝተገብረ ኣዲኡ ትቕጸሮ። 
ብድሕሪኡውን ገደደ ከም በጊዕ ተኸብኪቦም ተዳጊኖም አብ ኢድ ኢሳያስ 
ዝኣተወ ድሐሪ ሞት ጥዕና ቅበጽ ምኻኑ ኣየስተብሃሉን።  ኣብ ስራይ  
ኣይኣምንን እየ እሞ፡ ሓደሓደ ግዜ ግን፡ ተሰሪና ድኣ ከይንኽውን እየ 
ዝብል፡ ኣንቀድዒኻ ድአ ከይትብሉኒ እምበር። 
       
አብ መወዳእታ፡ እሞ ንስኻኸ ኣብ ክንዲ ቅዋም ይተግበር እንታይ 
      ኢልካ ምጨራሕካ ፡ዝብል ሓታታይ እንተድኣ ኣሎ ኮይኑ?   
       ኣነ ከምዚ ዝስዕብ ምበልኩ  
ይአክል ስርዓት ዲክታቶር ፡ ህዝባዊ መንግስቲ ይተኸል፡ 
ይኣክል ስርዓት ፈገራግር፡  ፡ ስርዓት ድንግርግር፡ 
ይኣክል ስርዓት ሸፋቱ፡     ፡ስርዓት ሕጊ አልቦ፡ 
ይአክል ኡሱራት ይፈትሑ፡ ብዘይ ውዓል ሕደር 
ፍትሕን ሰላምን ንህዝብና ፡  ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና ! 
      እዚ ወድሓንኹም 
 ብዑቕባሚካኤል ተ/ጽዮን ብእምነት  
 ካብ ሃገረ ሽወደን ስቶክሆሎም                                       
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