
 

ህጹጽ ሃገራዊ መጸዋዕታን መዴረኻዊ ርእይቶን 
ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ 

  

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ፣ ንህዜቢ ማእከለ ዜገበረ፣ ነጻ ስርርዕ ተሳትፎ ሐፋሽ ክህለ 

ተባብዕ ህዜባዊ ውዯባ’ዩ። ከምቲ ስሙ ዙሕብሮ ከአ ንህዜቢ ኣሊዒለን ወዱቡን፣ ንህግዯፍ ብህዜባዊ 

ዓመጽ አቢለ ክስዕር ኽእል መዯብ ዕዮ ሇዎ ህዜባዊ ምንቅስቓስ  ኢዩ።  

መብዚሕትኦም ኣባሊት ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ፣ ከም ኩለ ኤርትራዊ፣  አብ ፖሇቲካውን 

ብረታውን መስርሕ ተጋዴል ህዜቢ ኤርትራ ዜተሳተፉን፣ አብቲ ምእንቲ ዯሞክራስያዊን ሰብአዊን መሰሌ 

ኤርትራውያን ንምርግጋጽ ክሳብ ሕጂ ዜቐጸሇ ሐርነታዊ ቃሌሲ ከአ እጃሞም እንዲአበርከቱ ክመጹ ዜጸንሑ 

ኢዮም። 

 ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ፣ ነቲ አቶ ኢሳያስ  ሒዜዎ ብታህዋኽ ዜጓየየለ ል ሐዯገኛ 

መስርሕ ብምግንዚብ፣  ምስ መራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዜገብሮ ል ስዉር ወተሃዯራዊን ጸጥታዊን 

ውዕሊትን፣ንሌዑሊውነትና ዜትንክፍ  ስምምዓትን፣ ኤርትራውያን ብአግኡ ተረዱኦም  ምስ ግዛ አንጻር 

ሐዯገኛነቱ መዙኖም እንተይተጓይዮምለ፣ ሳዕቤኑ ንህለው መዴረኽ ተሐጺሩ ዜተርፍ ጥራሕ  ይኮነስ 

አንዊሑ ዜኸይዴ፣ ንዯቅናን ዯቂ ዯቅና ዴማ ዜያዲ ዋጋ ኽፍሌ ከይከውን ዓቢ ስግአቱ በዙ ታሪኻዊ 

መግሇጺ እዙ ይገሌጽ።    

ብሰንኪ ውሌቀ መሊኺን ገባቲን ዜኾነ ስርዓት ኢሳያስ አፍወርቂ፣ ሃገርና ኤርትራ ናብ አዜዩ 

ሐዯገኛ ዜኾነ መአዜን ጥፍአት ሒዘዋ ይጉዓዜ ከምል፣ ብይካ ገሇ ውሑዲት የዋሃን፣ መሊእ ህዜቢ 

ኤርትራ ግርም ጌሩ ተገንዙብዎ አል። ስሇዜኾነ ከአ  አብ ውሽጢ ሃገር ዜርከቡ ተባዓት ኤርትራውያን፣ ነቲ 

አፈራሪህካ ግዚእ ዜብሌ፣ ናይ ራዕዱን ሽበራን ሐጹራት ጢሒሶም ዓው ኢልም ንዴላትን ሃንቀውታን 

ህዜብና ንጸባርቕ አውያትን መጸዋዕታን ከቃሌሑ ምጅማሮም ንዕኡ ረጋግጽ አብነት ኢዩ።   

ብይ ቃሌ ዓሇም ሐቂ ክንዚረብ እንተንና፣ ስርዓት ኢሳያስ ን27 ዓመታት ንህዜቢ ኤርትራ ከም 

ዴሊዩ ክዑምጡቖን ክረግጾን ከል ሐያሌን በሉሕን ስሇዜኾነ ይኮነስ፣ ብሐዯ ወገን ህዜብና ዯረት አሌቦ 

ዜኾነ እምንቶ አብ ሌዕሉኡ ስሇሕዯረ፣ ብካሌእ ሸነኽ ከአ እቶም ንፍትሕን ዯሞክራስያዊ መሰሌን 

ንምርግጋጽ ክቃሇሱ ዜጸንሑን ሇዉን ተቓወምቱ፣ አወዲዴባኦም ኮነ አመሇኻኽታኦም በቲ ንዕኡ ክገጥሞ 

ዜግብኦ ዯረጃን አገባብን ዜመዓራረ፣ ንኹለ ሐቚፉ ብማዕረ ሳትፍ መስርሕ  ይምኽታልም ኢዩ። 



ብርግጽ አኼባታትን ጉባኤታትን ይተኻየዯ አይኮነን። ይኹን’ምበር ገሉኡ አብ ምዜዚም ጉባኤታቱ 

ዜፍንጣሕ፣ገሉኡ ከአ ጉባኤታቱ ዚዙሙ አብ ጉዕዝታቱ ተፈሐፊሑ ዜዲኸም ብምዃኑ ህዜብና ሌቡ ረጊኡለ 

ክዓስል አይከአሇን። ምስዙ ኩለ ግን ነቶም ኩልም አንጊሆም አብ መስርሕ ቃሌሲ ንዯሞክራስያዊ  

ሇውጢ ዜተሳተፉን ዜተሰሇፉን፣ ትሕዜቶኦም በርከቱ፣ ክቡር ዕዴሜኦምን ሂወቶምን ሕሇፉ፣ ገሉኦም 

ብጭውያ አብ ማእሰርቲ ዜበሇዩ፣ ገሉኦም  ከአ ብመስዋእቲ ዜተፈሌዩና ጀጋኑ ሐርበኛታት ዯቂ ሃገር 

ብምዜካር፤ አኽብሮትና ወትሩ አብ ቦትኡ ከምዜኾነ ነኻኽር። 

ኤርትራውያን ልሚ በጺሕናዮ ሇና እዋን፣ ንዜነበረ ሕለፍ አሌዒሌካ ክሲን ሕሜታን ከተካይዴ ፣ 

ሕዴሕዴካ ከአ አብ ምብሌሊዕ ክትአቱ ፍቅዴ ሃሇዋትን ዕዴሌን ከቶ ኣይኯነን ። የግዲስ ሇናዮ ሃዋሁው  

ናይ ምህሊውን ይምህሊውን ሕቶ ሇዕሌ ኮይኑ፣ ንሰብአዊ ክብርና ከም ህዜቢ፣ ንሌዑሊውነትና ከአ ከም 

ሃገር ንምውሐስ፣ ካብቲ ዜዯቐቐ ክሳብ እቲ ዜፈረየ፣ ካብቲ ዜወሐዯ ክሳብቲ ዜበዜሔ ነገራዊ ትሕዜቶና ኮነ 

ትሕዜቶ ሰብና፣ ሇና ኩለ ጸንቂቕና፣ ናብ አዜዩ ሐያሌ  ሐርነታዊ መኸተ ክንአቱ ገዴዴ ክውንነት ኢና 

አቲና ሇና። 

 ነዙ አዜዩ ተሃዋሲን ሐዯገኛ ዜኾነ መዴረኽ ብኹለ አማሉኡ ግጥም ብሌሃት ከአ፣ ናይ ኩልም 

ሃገሮም ከዴሕኑ ዜተዓጥቁ ዯቂ ሃገር፣ ሃገራዊ ሐቆፍ ዜኾነ ጽኑዕን ቅኑዕን ውዯባን ስርርዕን  ግዴንን 

ግዳታን የዴሌየና አል። ልሚ ብዚዕባ ስርዓት ኢሳያስ ዯረቱ ዜሐሇፎ ግህሰትን ግዕዜይናን ግፍዒን ክንዚረብ 

አይኮንናን። ንሱስ ዓሇም ብዓሇሙ ፈሉጥዎ ስገዴገድ ኢዩ።ብአንጻሩ ግን እቲ ካባና ዜዴሇ፣ ብዚዕባ ፍቱንን 

የዲግምን ቅኑዕ ናይ ሇውጢ ሐይሌታት አሰሊሌፋን መዴረኻዊ አገጣጥማን መስመር ጨብጥ፣ ኩለ 

ናተይ ኢዩ ዜብል መቃሇሲ ባይቶ ዜፍጠረለ ስትራተጂካዊ ሐባራዊ ውሳኔ ንምብጻሕ፣ ተሊዙብካ ናብ 

ቅሌጡፍ ተግባራዊ ህጹጽ  ግጥሚያ ምእታውን ምስግጋርን፣  ንጽባሕ ይብሃል እዋኑ ሕጂን ልሚን ኢዩ። 

ነዙ አብ ሊዕሉ ዜተጠቕሰ ርእይቶ ብምምርስ ከአ እንሆ ህጹጽ ሃገራዊ መጸዋዕታናን መዴረኻዊ 

ታሪኻዊ ርእይቶናን ነቕርብ። 

ምግባር ህጹጽ ሃገራዊ ተን ሌዜብን 

ንኹለ ሳተፈ ተን ሌዜብን ምክያዴ፣ ክህለ ዜኽእሌ ዓንቃፊ ጸገማት ምፍታሕን፣ ናብ ሐዯ ሐባራዊ 

ውሳኔ ንምብጻሕን፣ ዓንዱ ማእከሌ ሰረት ናይ ዯሞክራስያዊ መስርሕ ኢዩ።  እዙ ከአ ኩልም ዯቂ ሃገር 

ንቀራርቦም ኮነ ዜፈሊሌዮም ርእይቶ ብግሌጺ አብ መአዱ ተ አውሪድም፣ ብሃናጺ አገባብን ሃገራዊ 

ሐሊፍነትን ተዯሪኾም ካይዴዎ፣ ናብ ሐዯ ጥርኑፍ መአዱ ቃሌሲ ምርሕ ኩሇንትናዊ አርእስቲ ዜሐ  

ኢዩ። ስሇዙ ዕዉት ነቓዕ ከአ ይሐዴግ መታን ክኸውን፣  ተን ሌዜብን በዝም ዜስዕቡ ኤርትራዊ አካሊት 

ሕብረተሰብ ተማሉኡ ክካየዴ ንርኢ። 

 ኩሇን ውዴባት፣ ሰሌፊታት፣ ፖሇቲካዊ ምንቅስቓሳት፣ ናይ ሲቪካውያን ማሕበራት ትካሊትን፣ 

ናይ ሜዴያ ትካሊትን፣ ጠቓሇሇ ክኸውን።  

 መሰረታዊ ዕሊማ 
 



1. ንዱክታቶርያዊ ስርዓት ህግዯፍ ሰረታቱን  ካብ ሱሩ ምሒኻ፣ ካብ ውሌቀ ሰብ ዜጅምር ንመሊእ 
ሕብረተሰብ ኤርትራ ከአ ዯሞክራስያዊን ሰብአዊን መሰሊት ውሕስ፣ ብሌዑሊውነት ናይ ሕጊ 
ዜመሐዲዯር ሹም አሕዋት ዜኾነ ዯሞክራስያዊ መንግስቲ ምህናጽ። 

2. ንብዘሕነት መሌክዕ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዜተቐበሇ፣ ንዜተፈሊሇየ ሃይማኖታዊ እምነታትን፣ ባህሌን 
ሌምዱን ቋንቋን ሕብረተሰብ ኤርትራ ኽብርን ዜቀባበሌ ባይታን ተአማምን ሃዋሁውን 
ምፍጣር። 

3. ንዴሕሪ ውዴቀት ስርዓት ኢሳያስ ገሌግሌ፣ ናብ ምለእ ቅዋማዊ ግዜአተ ሕጊ ሰጋግር፣ ኩለ 
የማናይ ኢደ ንበረለ ዜቕበል ንጹር መርሆን ሃገራዊ ስትራተጂን ምሕንጻጽ። 

4. ንሌዑሊውነት ኤርትራን ሐዴነት ግዜአተ መሬታን ንምውሐስ፣ ንዜፍጠር ተጻብኦ ንምጽራር፣ 
አዴሊይነት ምስዜርከብ ከአ ንምምካቱ፣  ንመሊእ ህዜቢ ኤርትራ ሇዓዕሌን ሃገራዊ ንያቱን ሞራለን 
ዜስሕሌን መዯባት ምዴሊው። 

5. አብ መዯምዯምታ ከአ ስሌጣን ምለእ ብምለእ ናብ ኢዴ ዋንኡ ዜኾነ ህዜቢ ተረኪቡ፣ ናብ 
ስሌጣን ናይ ምዴያብን፣ ካብ ስሌጣን ናይ ምውራዴን ምለእ መሰለ ጨቢጡ፣  አብ ብዜሐ 
ሰሌፋዊ ስርዓተ ውዴዴር ዜተመስረተ መስርሕ ተኸቲለ ፣ ንሃገራዊ ቅዋም ተሞርኰሱ ዜመርሖ 
ስሌጣነ መንግስቲ ክዉን ንምግባር ይኸውን።   

 

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ ነዙ መዴረኻዊ ታሪኻዊ መጸዋዕታ ከቕርብ እንከል፣ እቲ ቀንዱ መሌእኽቱ 
አብዙ  ሰፊሩ ል ዜርዜር  መንቀሉ ዴአ’እምበር፣ ኩልም ዜምሌከቶም ዯቂ ሃገር ከጒዴሌለ ኮነ ከስፍሕዎ 
ክፉት ምዃኑ ንኣምን ። በዙ አጋጣሚ ክንብል እንዯሉ ካብ ዜተፈሊሇዩ አካሊት ዜቐረበ መጸዋዕታን 
እማመን፣ ዊሒጥካዮ ህጣምካ ምጥፋእ ይኮነስ፣ መአረምታ ይኹን መተባብዒ ክኸውን ይኽእሌ ኢዩ 
ዜተባህሇ፣ ነጻ ርእይቶታት ካብ ዯቂ ሃገር ክወሃቦ ግዴንን ግዳታን ኢዩ። ከመይ  እቲ ከቢዴን አዜዩ 
ዜተሐሊሇኸን ሃገራዊ ጾር ግዯፍ ተፈሊሉና ኩለና’ እንተኺኢሌናዮ ንጋድ ኢዩ። ስሇዙ ርእይቶ ሕዴሕዴ 
ብምዴምማጽ ግቡእ ሃናጺ መሌሲ ናይ ምውህሃብ ሌምዱ ከነጥሪ ይግባእ። 
  

አብ ጉዕዝ ክካየዴ ዜግብኦ ንጥፈታት 
 

ሰፊሕ ሃገራዊ መስርሕ ተ ክሳብ ዜጅመር፣ ነቲ ፖሇቲካዊ ውዴባትን ሰሌፊታትን ምንቅስቓሳትን ብናይ 
ዛና ማዕከናቶም ጸረ መሊኺ ስርዓት ቃሌሕዎ ፣ ከምኡውን ግደሳት ዯቂ ሃገር ብውሌቃዊ  ሐሌዮት ዯረጃ 
ዜካየዴ ናይ ሬዴዮን ተሇቪጅንን፣ ዩትዩብን ፈይስ ቡክን ሃናጽን እሩምን ዜኾነ ምሌዕዓሊት፣ ክሳብ ጥርኑፍን 
ስሩዕን ህዜባዊ መሌክዕ ዜሕዜ ንጥፈታቱ ዜያዲ ከበራትዑ አዙና ነተባብዖ። ወነንቲ ናይ ዛና ማዕከናት ኣብ 
ሓዴነት( ምጥርናፍ ) ህዜቢ ዓቢ ተራ ስሇ ሇዎም ሓዴነት ንምዕቃብ ኣብ መንጎኦም ናይ ሕዴሕዴ 
ርኽክብ ክገብሩ ነማሕጽን ። ነቶም ሃገር አብ ሐዯጋ ከይትወዴቕ ሰጊኦም፣ ብዯረጃ ውሌቆም ሇይትን 
መዓሌትን አብዙ ሸነኽ እዙ ዜነጥፉ ዯቂ ሃገር ከአ አዙና ነመስግኖም። 
 
በዙ አጋጣሚ ነቶም ነብሶም አብ ስነ ጥበብን ኪነት ሙዙቃን ሰሪዖም ዜዋስኡ፣ ዓበይትን ናእሽቱ ሰብ 
ተስፋ ዜኾኑ መንእሰያትናን እንዲአዴነቕና፣ አብ ዜገብርዎ ናይ መዜሙርን ሙዙቃን ኪነትን ምውህሃዴ፣ 
ንኤርትራዊ ዛጋ  ሃገራዊ ወኒኑን  ህዜባዊ ንያቱን ሇዓዕሌ መዯባት ሰሪዖም ዜያዲ ከዯንፍዕዎ ነተባብዖም። 
  
 

 

 

 

 

 



 መሌእኽትን ምሕጽንታን ንክቡር ተቓሊሳይ ህዜብና  
 

 እቲ ካብ ግዛ ብረታዊ ቃሌሲ ጀሚሩ ተቓሊሳይ ወዴናን ጅግና መራሒናን ኢሌካ፣ ይተአዯነ ክቱር 
አኽብሮትን እምነትን ንበረሌካለ  ኢሳያስ አፍወርቂ፣ልሚ ካብቲ በገስካዮ ቅደስ ኤርትራዊ ሃገራዊ  
ዕሊማ  ከዱዑ፣ ካባኻ ካብ ህዜቢ ኤርትራ ብሌቡ አርሒቑ ብምሽፋት ፣ ንሃገራዊ ሌዑሊውነትካን ግዜአት 
ሐዴነት መሬትካን፣ ንስኻ አብ ይትፈሌጦ አብ ስዉር ዋጋ ዕዲጋ አውሪደ፣ አብ ቃሌዕ ሰጣሕ ጎሌጎሌ 
ዯርብዩካ፣ነቲ ነዊሕ  መዋእሌ ዜወሰዯ ስዉር ምስጢራዊ  ጠሊም  ክዴዓቱ መዯምዯምታ ምዕራፍ 
ክገብረለ፣ አዱስ አበባን ጎንዯርን ብምምሌሊስ፣ ምስቶም መዋዴይቲ ውዱቱ ከጸንብል ይጓየ ከምል 
በሪሁሌካ ክኸውን እምነትና ኢዩ።  
 
ተንኮሇኛ ኢሳያስ አፍወርቂ ንህዜቢ ኤርትራን ዯቁን መታን ከዯናግር “ድብና ከይተሐንጸጸ ምስ ኢትዮጵያ 
ተን ረባን ፍጹም የሇን” ብምባሌ ንዕስራ ዓመታት ከጨፍሮ ከምይጸንሔ፣ ነቲ ካብ ነዊሕ እዋን 
ብሐሌዮት ኢማራትን ስዑዴያን  ክኸይዴ ዜጸንሔ ስዉር መስርሕ ተ፣ አብይ አሕመዴ ንውዕሌ አሌጀሪስ 
ብይ ቅዴመ ኩነት አብ ግብሪ ከምዜትርጉሞ ክእውጆ፣ ኢሳያስ ከአ  ከም ሃንዯበት ዜቐረበለ መጸዋዕታ 
መሲለ ክቕበል ዜብሌ፣ ተመስሪሑ ዜቐረበ ፖሇቲካዊ ተዋስኦ ንአዲም ገረሞ ኢዩ። አብቲ ፈሇማ እዋን 
ሰሊም ወሪደሌና ብምባሌ፣ ሐቂ መሲለካ ተስፋ ጌርካለ ዕሌሌታ ሐዊስካ፣ ከምዜተቐበሌካዮ ንጹር ሐቂ 
ኢዩ። ይኹን’ምበር  ኢሳያስ ዜሐብኦ ምስጢሩ ናብ ቃሌዕ እንዲተጋህዯ፣ መዯቡን ዕሊምኡን  ዕርቃኑ 
ወጺኡ፣ ካብታ ንሰሊሳ ዓመት ተዋጊእካ ዜሰዓርካያ ኢትዮጵያ ዓስበ ጻማኡ ክቕበሌ፣ “ ስሌጣነይ አረኪበ 
አሇኹ … ካብ ሕጂ ንዴሐር ድክተር አብይ አሕመዴ ኢዩ መራሒና . . .  ሐዯ ሃገርን ሐዯ ህዜብን እምበር 
ክሌተ ህዜብን ክሌተ ሃገርን አይኮንናን ክብሌ፣  ዴሕሪ ምንዚዘ ናይ ዴራር እንግድት ከም ዜተገብረለ፣ 
ብዓይንኻ ተዓዙብካዮ ብእዜንኻ ከአ ሰሚዕካዮ አሇኻ። ክቡር ህዜብና ዯጊም ኢሳያስ ሕሳቡ ምስ ህዜቢ 
ኤርትራ ወዱኡ ኢዩ። ኢትዮጵያዊ ሽታ እምበር፣ ኤርትራዊ ጨና ከአ ፈጺሙ ከምይብለ፣  ይቀበጸ 
ኤርትራዊ  እንተል  ዜቐብጸለ ሰዓትን መዴረኽን መጨረሻኡ  ሕጂ ኢዩ። ስሇዙ ካብቲ ኢሳያስ አጻዊደሌካ 
ል ሐዯጋታት መታን ክትከሊኸሌ ነታ ብኽንዯይ አሽሐት ከፊሌካ ዜዓቀብካያ ኤርትራ ከአ ንምውሐስ፣ 
ንህዜብና አብዙ መዴረኽ ሃገራዊ መኸትኡ ከገሌግል ይኽእሌ ኢዩ ዜበሌናዮ  ነዙ ዜስዕብ ርእይቶ ነቕርብ።  
 

1. ክሳብ ናይ ኩለ ጥርኑፍ ሃገራዊ ተን ሌዜብን ዜጅመር፣ አብ ሇኻዮ ከተማን ሃገራትን ህጹጽ 
ጎስጓስ ብምክያዴ አኼባታትካ ክትሰርዕን፣ ዜመርሑኻን ወሃህደኻን ብቑዓት ሽማግሇታት 
መሪጽካ ምንቅስቓሳትካ ብይ ውዓሌ ሕዯር ምጅማርን መዯባትካ ምስራዕን። 

2. ካብ ነብሲ ወከፍ ከተማታት ዜተመርጹ ሽማግሇታት፣ ናይ ሐባር አኼባታትን ተን ብምክያዴ፣ 
ዜሰፍሔ ህዜባዊ ስሩዕን ውደብን ጉዕዝ  ንምትሐዘ ክነጥፉ። ብኡ አቢልም ንህዜቢ ዜመርሕን 
ማእክሌን ዝባዊ መሪሕነት ህዜቢ ክመርጹ።  

3. እቲ ምጥርናፍ ነጻነቱ ዜሐሇወ  ህዜባዊ ውዲበ ዜሐ ኮይኑ፣ንዜተወዯቡን ይተወዯቡን ጠቓሇሇ 
ይኸውን። ይኹን እምበር፣ ነብሲ ወከፍ ሰብ፣ ነብሱ ንውሌቁ  ወኪለ እምበር፣ንኻሌእ 
ከምይውክሌ  ክፍሇጥ ይግባእ። ብሕጽር ዜበሇ እቲ ውዯባ ካብ ህዜቢ ንህዜቢ ዜብሌ ህዜባዊ 
ምሌዕዓሌ ካይዴ ውዯባ ኢዩ። 

4. እዙ ህዜባዊ ውዯባ’ዙ በብሃገራቱ እንዲሐየሇ ምስከዯ፣ዓሇም ሇኻዊ ሲቪካዊ ህዜባዊ ባይቶ 
ከቕውምን፣ ነቲ ስዒቡ ዜመጽእ መዴረኻት’ውን እንተኾነ ዋሕስ ረብሐን ጠቕሚን ህዜቢ 
ዜከሊኸሌ ትካሌ ኮይኑ ክቕጽሌ ይኽእሌ ኢዩ። 

5.  እዙ ነጻ ህዜባዊ ውዯባ’ዙ  ነቶም ሃገራውያን ፖሇቲካዊ ሐይሌታት ናይታ ሃገር፣ ናብ ሐዯ ሃገራዊ 
ርእይቶን ሐባራዊ መስርሕን ንምምጻኦም፣ ተጽዕኖ ክፈጥርን ከተባብዕን ብቕዓት ዜወነነ ክኸውን 
ይኽእሌ ኢዩ። በዙ አቢለ ከአ ፖሇቲካዊ ቅሳነት ሇዋ ሃገር አብ ምርግጋጽ ታሪኻዊ እጃም ክጻወት 
ይኽእሌ ኢዩ።   



6. እዙ ህዜባዊ ምጥርናፋት እዙ ሐዪለን ዯንፊዑን እንተኸይደ፣አብ መንግስታት ተጽዕኖ ክፈጥርን 
ርእይቶኡ ክስማዓን ይኽእሌ ኢዩ። ነቲ ዜመጽእ መዴረኽ’ውን ምቹእ ዜኾነ ዱፕልማስያዊ  ባይታ 
ዜምዴና ንኤርትራ ከጣጥሕ ይኽእሌ ኢዩ። ነቲ ዜግበር ሰፊሕ ሃገራዊ ተን ሌዜብን መስርሕ አብ 
ዜግበር ጻዕርታት ከአ አዜዩ ዓቢይ አበርክቶ ክገብር ይኽእሌ ኢዩ። 

7. ዓወትን አሳሌጦን ክሐፍስ፣ ተአማምን  ሰረት ሇዎ ህዜባዊ ስርርዕን ምሌዕዓሌን መታን ክኸውን፣ 
ንኹለ መሌክዓትን እምነታትን ሇዎም አካሊት ሕብረተሰብ ኤርትራ ሐቚፉ  ጠቓሇሇ ክኸውን 
ተመራጺ ጥራሕ ይኮነስ፣ ግዴንን ግዳታን ኢዩ። ከመይ ንሱ ኢዩ ዴሕሪ ውዴቀት ፋሺስታዊ 
መሊኺ ስርዓት፣ ንመጻኢ ጉዕዝ ህዜብና ዜቕይስ፣  ቀንዱ ናይ ቅሳነትና መነሃሪን መንጠሪን ባይታና 
ብምዃን፣ ናብ ቅሌጡፍ ምዕባላ ንሃገርና ሰጋግር ወሳኒ መሳሌሌ።  
 

ስሇዙ ክቡር ህዜብና ሐይሌኻን አቓሌቦኻን አብ ፖሇቲካውያን ውዴባት ጥራሕ ምዴርባይ ይኮነስ፣ 
ንስኻውን ከም ህዜቢ ወሳኒ ተራን እጃምን ከም ሇካ አስተውዒሌካ ሃየ ካብ ሕጂ ተሇዓሌ ሃገርካን መጻኢ 
ትውሌዴኻን አዴሕን። 
 

 ምሕጽንታን መጸዋዕታን ንምሁራት ኤርትራውያን 
 

ምሁር አካሌ ወትሩ ንሕብረተሰብ ናብ ዜሇዓሇ ዯረጃ ምዕብሌና ንኽሰጋገር ንመንእሰይ ወሇድ ሃገር ሃኒጹ 
ስተምህር ኢዩ። ምሁር አካሌ እቲ ዜሇዓሇ ናይ ዜተፈሊሇየ አካዲሚካዊ ናይ ሳይንስን ተክኖልጂን 
ስነአእምሮን ፍሌስፍናን ሕግን … ወተ ዜሇዓሇ አፍሌጦ ዜወነነ ኮይኑ አብ ምቕያር ሕብረተሰብ ዜሇዓሇን 
ወሳኒን ተራ ሇዎ አካሊት ኢዩ። ምሁር ኤርትራዊ ዴሕሪ ነጻነት ምርግጋጽ ሃገሩን ህዜቡን ከገሌግሌ ዓቢ 
ዴላትን ሃንቀውታን እ እንተነበሮ፣ ውዱተኛ ስርዓት ኢሳያስ አፍወርቂ ግን ኮነ ኢለ ንህዜቢ ኤርትራ 
አዯንቊሩ መታን ክገዜኦ፣ ነታ ዜነበረት ሐንቲ ዩኒቨርሲቲ አስመራ ዓጽዩ፣ ንኹልም ብኽቱር ባህጊ 
ተተስፍዮም ዓዱ ብምእታው ሂወቶም ከይበቐቑ መንእሰይ ወሇድ ንምህናጽ ዜተዓጥቁ ምሁራት ዯቂ ሃገር 
ብዜተፈሊሇየ ምስምስ ፈጢሩ በቲኑዎም ኢዩ።  ኤርትራ ከአ ልሚ ይኮነ ሽዑ ኢያ ዓዊራ። ስሇዙ 
ሕጂ’ውን እንተኾነ ንምሁራት ኤርትራውያን እዙ ዜስዕብ መጸዋዕታና ነቕርብ። 
 

1. ኩልም አብ መሊእ ዓሇም ተበታቲኖም ዜርከቡ ምሁራት ኤርትራውን ሕዴሕድም ክጫነዉን 
ርኽክብ ክገብሩን፣ ንሃገሮም ኤርትራ ካብዙ አንጸሊሌዩዋ ል ፍርህ ሐዯጋ ንምውጻእ ኮንፈረንሳት 
ሰሪዖም ዓውዯ ተን መጽናዕትን ክገብሩ ታሪኻዊ መጸዋዕታና ነቕርብ። 

2. አብቲ ካይዴዎ ኮንፈረንሳት ከአ በብዓውዯ ሞያኦም ፍሌጠቶምን ቕረብዎ ዓውዯ መጽናዕቲ 
ምርኩስ ብምግባር ንዕኦም ዜጥርንፍ ሞያዊ ማሕበር ክፈጥሩ ነማህጽን። ከመይ ነብሱ ዜወዯበን 
ዜሰርዔን ምሁር ሞያዊ ሐይሉ ምስ ዜህሌወና፣ አብቲ ዴሕሪ ውዴቀት መሊኺ ስርዓት እንገብሮ 
መሰጋገሪ መዴረኽ ወሳኒ ዜኾነ ናይ ዲግመ ህንጻ ሃገር ምዕቡሌን ቅሌጡፍን ተራ ክጻወት ትጽቢት 
ስሇዜግበረለ። 

3. ዜተወዯበን ነብሱ ዜሰርዔን ምሁር ሐይሉ አብ ሸነኽ ዓውዯ ፍሌጠት ጥራሕ ይኮነስ፣ ንህሌዊ 
መዴረኽን ፣ ዴሕሪ ሇውጢ ዜኸውን ፖሉሲታት አብ ምሕንጻጽን ምዴሊውን እውን እንተኾነ ዓቢ 
እጃምን ተራን ስሇሇዎ፣ ሃገሩን ህዜቡን ከም ዜጽበዩዎ ከስተውዕሌ ይግባእ። 

4. ምሁራት ኤርትራውያን ነቲ ተስፋ ዜግበረለ ሰፊሕ ሃገራዊ ተን ሌዜብን ገሌግሌ ዓውዯ 
መጽናዕቲ ብሐባር ኮነ ብውሌቀ አዲሌዮም ከቕርቡ ህዜቦም ትጽቢት ከምሇዎ ነኻኽሮም። 
 
 መጸዋዕታን ምሕጽንታን ንሃብታማት ነጋድ ኤርትራ 

 
ብሰንኪ ገባቲን ብሐቲን ውሌቀ መሊኺ ኢሳያስ ሃብትኹምን ርእሰማሌኩምን አፍሌጦኹምን አብ ሃገርኩም 
ኤርትራ ከይተፍስሱ፣ ነታ ብኽንዯይ ዯም ጀጋኑ አሕዋትኩም ዜተረኽበት ሃገር ከይተማዕብለን 



ከይተሌምዑን ዜተሐረምኩም፣ መታን ኩባንያታት ህግዯፍ ከይትወዲዯርወን ንሃገር በይነን ብሒተን 
ክራስያ  ፈቐድ ሃገራት ከምዜተባረርኩም ዓሇም ብዓሇማ እትፈሌጦ ኢዩ። እንተኾነ ግን ህዜቢ ኤርትራ 
በብዜኸድ ተበቲኑ አይተርፍን ኢዩ። ኩለ ኤርትራዊ  አብ ሇዎ ሃሌዩ  በብታ ዜኽእሊ ነብሱ ወዱቡን 
ሰሪዑን እንተ ተንቀሳቒሱ ወጋሕታ ኤርትራ ብርግጽ ክቀሊጠፍ ይከአሌ ኢዩ። ሃገርኩም ኤርትራ ልሚ 
ኢሳያስ አፍወርቂ ዜብሃሌ ግሇሰብ፣ ንስኹምን ህዜብኹምን አብ ይትፈሌጥዎ ስዉር ዕዲጋ አእትይዋ ከም 
ል ትስሕትዎ አይንብሌን። ስሇዙ  ንዓኹም ዜኸውን ሃገራዊን ታሪኻዊን መጸዋዕታና ከአ እንሆ 
ነቕርበሌኩም። 

1. ሕዴሕዴኩም እትፋሇጡ ዛጋታት ናይዚ ሃገር እዙአ በሌኩም፣ ብምርኻብ ናይ ኤርትራውያን ሰብ 
ሃብቲን ነጋድን ማሕበር ከተቑሙ ነተሐሳስብ። 

2. ካብዙ ሃገርና ኤርትራ አንጸሊሌዩዋ ል ሐዯጋ ንምውጻእ፣ ክትገብርዎ እትኽእለ ዯገፍን  ሐገዜን 
መጽናዕቲ ከተካይደን፣ ንሇውጢ ከቀሊጥፍ ይኽእሌ ኢዩ እትብሌዎ ፕሮጀክትን ፕሊንን ክትስእለ 
ነተባብዕ። ናትኩም እጃም አብታ ዴሕሪ ውዴቀት ኢሳያስ እትህነጽ ሃገር ንምዕብሌናአ ቀሊጥፍ 
ተራን እጃምን ዓቢ ብምዃኑ ብምግንዚብ ብሐሳብ ኮነ ብማተሪያሌ ተሳታፍነትኩም ምርአይ 
አገዲሲ ምዃኑን፣ከምኡውን ሰፊሕ ሃገራዊ ተን ሌዜብን ንኽካየዴ ተጽዕኖን ዴፍኢትን 
ንኽትገብሩ ነተባብዕ።  

  
 ንናይ ኩልም እምነታት መራሕቲ ክርስትናን ምስሌምናን ምሕጽንታ 

 

ንሕና ከም ህዜቢ ንክርስትና ኮነ ምስሌምና፣ ንክሌቲኡ ቅደስ ሃይማኖታት ካብቶም ቀዲሞት ዜተቐበሌዎ 
አህዚብ ኢና። ካብ አቦታትናን አቦሐጎታናን አትሒዘ ከአ እዙ ክሌተ ቅደስ ሃይማኖታት’ዙ ምሌክት 
ምጽዋዋርን ሕውነትን ሐሌዮትን ሰሊምን እምበር ንሐንቲ መዓሌቲ ጸገም ፈጢሩሌና አይፈሌጥን ኢዩ። አብ 
ውሱን መዴረኽ ንእምነትና ምርኩስ ብምግባር ነቓዓት ብምፍጣር ናይ ምግጫውና ፈተና ተርእዮ 
አቐሌቅሌ’ እንተበሌዎ፣ ሇባማት አቦታና ግን አብ ቤተክርስትያንን መስጊዴን ብምኻዴ ስጋ ብሐዯ 
ሐሪድም ብምብሊዕ ክፍስዎ ከሇዉ ታሪኽ መስኪሩ ኢዩ። እዙ ክንብሌ ከሇና ግን ገሇ ፖሇቲከኛታት ዯቂ 
ሃገር መምስ ዯኸሙ መሕብኢ ክጥቀምለ አየሌዓሌዎን ክንብሌ አይንኽእሌን ህዜብና ግን ኩለ ነዙ 
ምምቕቓሌዙ አይተቐበልን። እ ዴአ ንሐዴነት ክረጋገጽ ኢዩ ዜያዲ ጽዒሩ።  ልሚ እቲ አብ ቃሌሲ 
ኤርትራ ራጊቶ ኮይኑ ሰሉኹ ዜአተወ፣ ጅምር ከብሌ አስሊም ክርስትያን ብምባሌ ዜነቀወ፣ አብ ነቓዓት 
ፍሌሌያትና ክዓቢ ከም ዜኽእሌ ተመኺሩ ዜወፈረ ኢሳያስ አፍወርቂ ዜብሃሌ ግሇሰብ፣ንኹሇን ናይ ህዜብና 
ቤተ እምነታት፣ አስሊም ኮነ ክርስትያን  በብሐዯ አብ ውሽጣዊ ጉዲያተን አትዩ፣ አቕሽትን መሻይኽን 
ጳጳስን ፓስተራትን ወሰን ኢለ ብምህዲን፣ አብ ፈቐድ አብያተ ማእሰርቲ ብምዴጓን፣ ብምቕታሌ 
ብምጭዋይ አራኺስዎን ዯፊርዎን ኢዩ። እዙ ዜገበረለ ከአ ብዕሊማ ኢዩ። ከመይ ሃይማኖታዊ እምነትን 
ባህሌን ሌምዱን ይብለ ሕብረተሰብ፣ ፈሪሃ እግዙአብሄር/ ረቢ ይብለ ህዜቢ፣ ዜተበታተነ ዕቡይ ተጀሃሪ 
ሕዴሕደ ዜጠራጠር ናይ ዕዋሊ ዓይነት ሕብረተሰብ ኢዩ ኮይኑ ኢዩ ዜፍጠር። ኢሳያስ ሌክዕ ዴሕሪ ነጻነት 
ንአብያተ ክርስትያናትን መሳጊዴን ብምጽራር፣ ሳዋድ ዊዓድ ሳሕሌድ ብዜብሌ መዯበራት ከፊቱ ክጉብዜ 
ዜጀመረ ካብ ገዜኡን ስዴራ ቤቱን በስገዲዴ እንዲወሰዯ፣ ብናቱ ሐዱሽ ባህሌን ሌምዱን ፖሇቲካዊ ሕጽቦን 
ዜተሃንጸ ወሇድ ኢዩ ሃኒጹ። እቲ ልሚ ብጭካኔ ሕዴሕዴ ዜተመሌኤ ፈሪሃ አምሊኽ/ ረቢ ይብለ፣ ሐዉን 
ሐፍቱን ዜሸይጥ፣ አብ ፈቐድ ክቃተሌ ዜርኤ መንእሰይ ከአ መንጸብረቕታ ናቱ  ኢዩ። ብርግጽ ወሇድ 
ዕበኻዮን ውረስካዮን ርአኻዮን ዜሰምዖን ኢዩ ዜገብር። ህለው መንእሰይ ኤርትራ አብ አዯራዕ ሇዎ 
ፈታኒን ክፉእን  መን ዴአ ተፈጢሩ’ምበር ናቱ በዯሌ’ስ አይኮነን። አዯራዕ ህዜቢ ኤርትራ እንኮ ኢሳያስ 
ኢዩ። ስሇዙ  አቦታት መራሕቲ ሃይማኖት እምነታት ኤርትራ እዙ ዜስዕብ መጸዋዕታ ነቕርበልም። 
 

1. መራሕቲ ሃይማኖታት ዜኾኑ አቦታትና አብ አብያተ ክርስትያን ዴዩ መሳጊዴ እምነታቶም 
አኽቢሮም፣ ንሕብረተሰብና ከምቲ ናይ አቦታትና ናብ መንገዱ ምጽዋርን ምክእአሌን ሐዴነትን 
ምርሕ ጎስጋስን አስተምህሮን ክህቡ። 



2. አብ መንጎ ክሌቲኡ መራሕቲ ሃይማኖታት አብ ምክብባርን ሐሌዮትን ዜተሰረተ ጥቡቕ ዜኾነ 
ዜምዴናን ምትእስሳርን ክህለ።  

3. ነቲ እኩይ መሊኺ  ኢሳያስ አብ መንጎ ክሌቲኡ ቅደስ እምነታትና ጥርጥር ዜርእ ዜፈጠሮ 
ኩነታት ምስዜህለ ከምዜምሐው ምግባር። 

4. አብ ኩለ ናይ እምነታትና ዓውዯ ትካሊት  ንሐዴነት ህዜቢ ኤርትራ ተባብዕ፣ ሐዯ አብ ሌዕሉ 
እቲ ካሌእ ዜኾነ ወጽዓን በዯሌን ከይገብር አስተምህሮን ምሌዕዓሌን ክገብሩ። 

5. ናይ ኩሇን መራሕቲ ሃይማኖታትና ዜኾኑ አቦታትና ሰፊሕ ሃገራዊ ተን ሌዜብን ክካየዴ 
ጻዕርታቶም ከካይደ፣ አብቲ ዜግበር አኼባታት ከአ እንዲተረኽቡ፣ ኩሊቶም ሐቢሮም ንያትን 
ሞራሌን ህዜቦም ክስሕለን ከተባብዑን፣ ብግሌጺ ከአ ንእከይ ተግባራት በታታኒ ስርዓት 
ከቃሌዑን፣ ንሃገራዊ ሌዑሊውነትና አብ ሐዯጋ እቱ ምንቅስቓሳቱን መግሇጺታቱ ብዕሉ 
ክኹኑኑን አብ ህዜቢ ከጋሌጹዎን ነማሕጽን። 

 
አብ መወዲእታ ክንብል እንዯሉ፣  እዙ ኩለ ብዜርዜር ንመሊእ ሕብረተሰብና በብዜምሌከቶ ወገን 
ዜገበርናዮ ፍለይ ጸዋዒትን ምሕጽንታን ብግቡእ ተረዱኡ አብ ግብሪ ከውዕል እንተዴአ ክኢለ፣ ህዜቢ 
ኤርትራ ብስሙር ሐያሌ ሃገራዊ መኸትኡ አብ አምሊኹ ወይ ረቡ ተሞርኪሱ፣ነቲ ጸሌማቱ ዜቕንጥጥ 
ብርሃን ወጋሕታ አብ ዜሐጸረ ክርኢ ከም ዜኽእሌ ምንም ጠራጥር አይኮነን። ናይ ኢሳያስ ህሌውና ንሱ 
ስሇዜሐየሇን ስሇዜበርትዔን አይኮነን፣ የግዲስ ንሕና ከም ህዜቢ ትሕዜቶና ሰአን ምውህሃዴና፣ ዓቕሚታትና 
ሰአን ምጥርናፍና፣ ሕዴሕዴና ሰአን ምክብባርና ርአናዮ ስንፍናን ዴኸመትናን ጥራሕ ኢዩ። ሕጂውን 
ወጊዴ ንሕዴሕዴ ምብሌሊዕ፣ ምንጽጻግ ምክሳስ። 
 
ሌኣሇማዊ ዜኽሪ ንሃገር ውሓሱ ስዉኣትና   !! 
ብስሙር ኤርትራዊ ሃገራዊ መኸተ ክንዕወት ኢና!! 
መሊኺ ስርዓት ክዴምሰስ ፍትሒ ከአ ክነግስ ኢዩ!! 
 
ኤርትራዊ ምንቕስቓስ ንፍትሒ 
13 ሕዲር  2018 
 

Email : em4j2012@gmail.com 
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