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ኣሕዋት ካን ኣሳሰይቲ ዓጀውጀው ኢሳያስ ኮይንኩም ክትነብሩ፡- 

ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ክሳብ ዘዕገበ ዘርበሐ፡ ንሱ ድማ ብጸጋ ክሳብ ዝተቐበሎ፡  ካብ’ዛ ዓለም ብሞት ክሳብ ትፈላለዩ፡ 
ውሽጥኹም ሕሩራት ብደገኹም ሕጉሳት መሲልኩም ብናይ ሓሶት ፍሽኽታ ነብስኹም ከተታልሉ ክትነብሩ፡ ቁሩብ ከም 
ሰባት ስኽፍ ኣይብለኩምን? ኢሳያስ ኣምጸኦ ሃገራዊ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን  ጸገማት ተሰኪምካ ክሳብ 
ትጸምም ተጸመም፡ ጸረ-ህዝቢ ፖሊሲ ምፍጻም’ኮ መንፈዓት ኣይኮነን። እዚይ’ኮ ናይ ኣተሓሳስባ ባዶነት ‘ምበር ጀግንነት 
ኣይኮነን። 

 መግለጺ  ምዕቡል ኣተሓሳስባን ፍቕሪ ህዝብን ሃገርን’ኮ መጀመርታ ገዛእ ርእስኻ በረኣእያን ተግባርን ካብ ባርነት ሓራ 
ኮይንካ ምርካብ’ዩ። ብካልኣይ በረኣእያን ተግባርን ንመሰልን ረብሓን ህዝቢ ወኪልካ ኣንጻር ዓመጸኛታት ፊት ንፊት 
ምግጣም’ዩ። ብሳልሳይ በትሪ ውልቀ መላኺ ንዝኾነ ናይ ዓፈናን ጭፍጨፋን ፖሊሲ ወጊድ ኢልካ፡ ብኩለትንኡ ናብ 
ብዙሓትን ውጹዓትን ዝወገነ፡ ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ዕላማ ክውን ምግባር’ዩ።  

ንመሰልካ ዘይምጥባቕ፡ ቅኑዕ ሓሳባት ዘይምስማዕ ዘይምቕባል፡ “ኣይንዓዲ ኣይንዓውዲ” ከም ዝተባህለ  ኣጥፊእካ 
ምጥፋእ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ’ዩ። ኣጥፊእካ ምጥፋእ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ፡ ብዓይኒ ፖለቲካዊ ብልሒ ወሲድኩም፡ 
ንካልእ ሰብ ምሕራቕ ካብ ዝብል ተበጊስኩም ትገብርዎ እንተሊኹም ድማ፡ ምሕረት የውርደልካ ዘይበሃሎ መሰረታዊ 
ፖለቲካውን ታሪኻውን ጌጋ፡ ካብኡ ሓሊፉ’ውን ህዝባውን ሃገራውን ገበን ትፍጽሙ ከም ዘለኹም ክስቆረኩም ይግባእ። 
እዚ ቅድሚ ንካልእ ምብዳል ገዛእ ሰብኣዊ ክብርኻ ምርኻስ’ዩ።  ብሰናይ ፍቃድካ ነብስኻ ምድርባይ ናይ ካልኦት ባርያ 
ምዃን ከኣ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ታሪኽ’ውን ኣይተመዝገበን። 

 ብርግጽ ሰባት ንሰባት፡ ከም ሰብ ዘይኮነ ከም ተራ ህይወት ዘይብሉ ኣቕሓ ዘገልግልሉ ዘመን ከም ዝነበረ ታሪኽ 
የዘንቱ’ዩ። እዚ ግን ኣብ’ቲ ኣዝዩ ድሑር ኣተሓሳስባ ዝነበረሉ ዘመን ኮይኑ፡ ብፍታው ዘይኮነ ብኣስገዳድ’ዩ ዝፍጸም 
ዝነበረ። ሎሚ ኣብ’ዚ ዘለናዮ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ናይ 21 ክ/ዘመን ብታሪኽ ብተዘክሮ ‘ምበር ብተግባር የለን። 
ተሰጊሩ’ዩ። ኣብ መንጎ ብፍታውካ ባርነትን ተገዲድካ ባርነት ዘሎ ፍልልይ ድማ ኣይትዘንግዑ። ግዱድ ባርነት ሕልናዊ 
ባርነት ኣይሕውስን። ብፍታውካ ባርነት ግን መግለጺ ቃላት ዘይርከቦ ሰብኣዊ ሕስረት’ዩ። በቲ ብኣማኢት ኣሽሓት 
ዝቑጸሩ ደቂ-ህዝቢ ክቡር ህይወቶም ዝኸፈልሉ፡ ልዕሊኦል ውጉኣት ሓርነት ኣካሎም ዝጎደልሉ ዝተናወሐ ፖለቲካውን 
ብረታውን ቃልሲ ሓሊፍካ፡ ኣብ ቅድሚ ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም፡ ኣብነት ናይ ሓቀኛ ሰላም፣ ኣብነት ናይ ህዝባዊ 
ደሞክራስያዊ ስርዓት፣ ኣብነት ናይ ሓቀኛ ልዕልና ግዛኣተ ሕጊ ትኸውን ‘ምበር፡ ብግልባጡ፡ ንሕና ክንድዚ ዓመት 
ዝተጋደልና፡ ክንድዚ መስዋእቲ ዝኸፈልና እናበልካ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምሕረት ሓደ ሰብ ወዲቕኻ፡  ሕልናኻን 
ኣካልካን ንባርነት ኣሕሊፍካ ሂብካ፡ ብስመ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ መን ከማይ እናበልካ ምፍካር፡ ንሓርበኛ ህዝቢ 
ኤርትራ ኣይምጥንን።   

እቲ ካብ ኣርበዓታት ዝጀመረ ዘመናዊ ፖለቲካ’ኮ ንስለ ዘረባ ንስለ ታሪኽ ዘይኮነ፡ ብሓቂ ኣእምሮ ክስሕል፡ እምቢ 
ንዓመጽትን ዓማጺ ፖሊስን ክትብል ዝድረኽ ቤት ትምህርቲ’ዩ። ወለድና ንሃገራዊ መንነቶም ንመሰሎም 20 ዓመት 
ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣይካይዶም ክበሃል እንከሎ’ኮ ሓቂ ‘ምበር ሓሶት ኣይኮነን። ታሪኻዊ፡ ሕጋዊ፡ ፖለቲካዊ 
መርተዖ ንዘለዎ ፍትሓዊ ሕቶኦም ኣብ ክንዲ ዓመጻዊ ኣገባብ፡ ብሰላማዊ ኣገባብ ክፍትሕዎ ምፍታኖም ናይ ኣተሓሳስባ 
ብስለት ‘ምበር ድኽመት ኣይኮነን። ወለድና መጀመርያ ዝመረጽዎ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ሰማዒ ምስ ሰኣነ፡ 
ብትዕቢት ምስተዓጽወ “ብሓደ ኢድካ ምጥቃዕ ኣይከኣልን” ኢሎም፡ ናብ ዝተናወሐ ብረታዊ ተጋድሎ ምስግጋሮም 
ዘነይት ‘ምበር ዘሕፍር ኣይኮነን። እቲ ህዝባዊ ሰውራ ምስ ኩሉ ክሳብ ደማዊ ኲናት ሕድሕድ ዝበጽሐ ብትምክሕትን 
ጽበትን ዝግለጽ ግጉይ ኣፈታትሓ ካልኣዊ ግርጭታቱ ኣላሽ ከይበለ፡ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ህይወት፡ ኣካልን ሃብትን ዋጋ 
ምኽፋል 30 ዓመት ተጓዒዙ ኣብ 1991 ሓደ ክፋል ካብ’ቲ ሕቶ ዝተመለሰሉ ተመክሮ’ኮ ክመሃር ክፈልጥ ንዝደሊ ሰብ 
ረዚን ትምክርቲ ዝሕፈሰሉ ሃገራዊ ታሪኽ’ዩ። 

 እዚ ታሪኽ’ዚ ናይ ርሑቕ መዋእል ታሪኽ ኣይኮነን። መጻሕፍቲ ገንጺልካ ወይ ካብ ኣፈ ታሪኽ ለቓቒብካ ትበጽሖ ክለሰ-
ሓሳባዊ መደምደምታ’ውን ኣይኮነን። መብዛሕቲኡ ታሪኽን ተመክሮን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ  ብዙሓት ሰራሕቲ ታሪኽ 
ብህይወት ዝርከብሉ ናይ ቀረባ ተዘክሮ’ዩ። እቲ ኩሉ መስገደል ተሓሊፉ፡ ንግዳማዊ መግዛእታዊ ስርዓትን  ዓንገልቱ 
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ርእሰ ሓያላን ሃገራትን ዝፈጠርዎ መጻወዲያን በጣጢሱ ሃገራዊ ልኡላውነቱ ዝተጎናጸፈ ህዝቢ፡ ብሓደ ዘቤታዊ ጸረ-
ህዝቢ ስርዓት ዘይኮነ፡ ብሓደ ሰብ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ክርገጽ፡ ኣይኮነን ነቶም ግዳያት ዝኾና ኤርትራውያን ንናይ ግዳም 
ተዓዛቢ’ውን ዝገርም ዘሕፍር “ትንግርቲ”ዩ። ገንዘብን ጉልበትን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ደም፡ ዓጽምን ስጋን ኮይኖም ነዚ እንኮ-
ሰባዊ ስርዓት ደው ኣቢለሞ ዘለው ሰባት፡ ብስም ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ገንዘባውን ነገራውን ሃብቲ ዘዋህለሉ ብቑጽሮም 
ኣዝዮም ዝወሓዱ ምዃኖም ድማ ካልእ ኣግራሞት ዝፈጥር’ዩ።  

በየናይ ሕጋዊ መምዘኒ ረኺበሞ ካልእ ርእሱ ዝኸኣለ ዛዕባ ኮይኑ፡ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ኣለው ዝበሃሉ ጀነራላት፣ 
ኮሌኔላት፣ ሚኒስተራት፣ ኣመሓደርቲ፣ ኣምባሳደራት፣ ሓለፍቲ ማሕበረ ኮማት ..ወዘተ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ’ቲ 
ኣንጻር ግዳማዊ መግዛእቲ ዝተኻየደ ዝተናወሐ ብረታዊ ተጋድሎ ተሳተፍቲ፡ ተዋሳእቲ ዝነበሩ’ዮም። ትማሊ ኣንጻር 
ብርእሰ ሓያላን ዝድገፉ ስርዓታት ፊት ንፊት ዝኳሽሑ ዝነበሩ ወገናት፡ ሎሚ ምእዙዛት ኣመለኽትን ኣሳሰይትን ሓደ 
ሰብ ኮይኖም ምቕጻሎም፡ ነቲ ናይ ትማሊ ሓርበኝነቶም ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ረሳሕ ተግባር’ዩ።  

ነዚ ብዋጋ ህዝብን ሃገርን ዝቋመር ዘሎ ውልቀ ሰብ፡ ከም ሰብ ክፈትውዎ ይኽእሉ’ዮም፡፡ ብዓይኒ ፖለቲካ ግን፡ ንዕኡ 
ኣይትሙተና ዘብል፡ ልዕሊ ህዝቢ ዘፍቱ፡ ብዘይ ዝኾነ ሕቶን ርእይቶን ፊን ኣብ ዘዘበሎ ግዝያት ዝሕንጽጾ ናይ ጥፍኣት 
ፖሊሲ ተቐቢሎም ከሳሳዩን ብግብሪ ክትርጉሙን ርኢኻ፡ ናይ ትማሊ ሓርበኝነቶም ኣካላዊ ‘ምበር ካብ ፖለቲካዊ 
ንቕሓት ዝተበገሰ ሕልናዊ ውሳነ ዝደፍኦ ንምንባሩ ክትኣምን የጸገም። ጸረ-ህዝቢ ደርባዊ ፖለቲካዊ ተፈጥሮን 
ፋሽሽታዊ ተግባርን ዝመለለይኡ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ኮነ ኢሉ ንዝምህዞ መሰረት ዘይብሉ፡ ዓይኒ ኣንቁር ዝኾነ 
ጭርሖታቱ ተቐቢሎም ከጋውሑ፡ ካብ ተንበርከኽትን ኣመለኽትን ሓሊፍካ እንታይ መግለጺ ክወሃቦ ይኽእል። 

 መምዘኒ ናይ ሃገራዊ ፖለቲካ’ኮ ፖሊስን ስትራተጂን ‘ምበር ውልቀ ሰብ ኣይኮነን። ዜጋታት ንሓደ ፖለቲካዊ መስመር 
ይድግፍዎ ኣይድግፍዎን መስፈሪ’ኮ፡ ራኢይ፡ ስትራተጂን ፖሊስን ‘ምበር፡ ምስ ውልቀ ሰብ ምፍታውን ምጽላእን 
ዝኸይድ ኣይኮነን። ካብ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ዘይብገስ፡ ብሰነድ ደረጃ ተቐሪጹ ኣብ መሬት ወሪዱ ንክፈሪ ፋሕተርተር 
ዝብል ራኢይ፣ ስትራተጂ፡ ፖሊስን ናይ ተግባርን መምርሒታትን ኣብዘይረኣየሉ፡ ህዝቢ ዘሳተፈ ሓባራዊ ( ኮሚቴኣዊ) 
ኣሰራርሓ ጨሪሱ ኣብ ዝቐሃመሉ ናይ ጸሓይ ዓራርቦ ፖለቲካዊ ኩነታት፡ ሕልቡናን ንጹፍናን ንስኻ እናበልካ፡ ልሳን ሓደ 
ሰብ ከም ሕጋውን ፖለቲካውን መምርሒኻ ወሲድካ፡ ከይተሰከፍካ ኣሳሳዪ ኮይንካ ምቕጻል ብሓቂ ንለባማት ከቢድ 
ሃገራዊ ፖለቲካዊ ቃንዛ’ዩ። 

 ኮሎኔላት፣ ጀነራላት፣ ሚኒስተራት፣ ኣመሓደርቲ፣ ኣምባሳደራት፣ ማሕበረ ኮማት …ወዘተ ኣብ ምሉእ ምሕረት ሓደ 
ውልቀ መላኺ ባእታ ርዒሞም፡ ንስቓይን ኣውያትን ህዝቢ ዕሽሽ ኢሎም፡ ንሱ ሰላም፣ ንሱ ደሞክራሲ፣ ንሱ ፍትሒ፣ 
ንሱ ሕጊ፣ ንሱ ልምዓት ኢሎም ክቕበሉ፡ ንውልቃዊ ረብሓኡን ዝናኡን ከገልግል ንዘውጸኦ ጭርሖታት ከም ፓፓጋሎ 
ደጊሞም ደጋጊሞም ከቃልሑ፡ ዓመት ሓሊፉ ብዓመት ምስተተከአ ኣብ ክንዲ ዝልብሙ ዝመሃሩ፡ መሊሶም ኣብቲ 
ርስሓት ተኣሊኾም ብደዎም ዝሞቱ ክንሶም ኣለና ክብሉ እንክትሰምዕ፡ ካብ ማህጸን ኤርትራ ዝወጽኡ ዜጋታት 
ብምዃኖም ኣብ ክንዳኦም ትሓፍር። ኩሉ ግዜ  ካብ ስርናይ ክርዳድ ኣይጠፍእን፡ ከምቲ ክርዳድ ብምእራይ ስርናይ ነጻ 
ዝወጽእ፡ ንሕና ብሄራትን ብሄረ-ሰባትን ህዝብታት ኤርትራውን ዝኽፈል ዋጋ ከፊልና ካብ ውልቀ ሰባዊ ፋሽሽታዊ 
ምሕደራን፡ ኣሳሰይቱ ዕሩባት ሕልናን ሓራ ክንወጽእ ኢና ዝብል እምነት ተሕድር ‘ሞ ትሕርን።    

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት  ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 24-07-2019 

 


