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ኩሉ ገድላዊ መሳርሒታትና ንምህሃድ ብሓባር ንለዓል 

ህዜብናን ሃገርናን ብስንኪ ጸረ ሰላምን ጸረ ዱሞክራስን ፖለቲካ መርሓ ኢሳያስ ኣቲዮምዎ ሎውዎ ኣዜዩ ተሓሳብ ረግረግ 

ምዃኑ ንኩላህና ፍሉጥ’ዩ። ኤርትራ ከም ናጻን ልዑላውትን ሃገር ጸኒዓ ክትቕጽል ኽእላ ማሕበረ ፖለቲኮ ቁጠባዊ ረቛሒታት 

በብጊዛኡ እናተዲኸመ ክምስራሕ ይረኣ ኣሎ። ኣብ ርእሲኡ ካኣ መንግስቲ ኢሳያስ ንሕብረት ኢማረት ዓረብ ኣብ ወዯብ ዓሰብ 

ልዑላዊ መሬት ኤርትራ ወተሃዯራውን ዛጋታት ካልእ ሃገር ዜቕፈደሉ ኣብያተ ማእሰርቲን መዓስከራት ምድኳን ብምፍቓድን፡ 

ከምኡ’ውን ናይ ኢትዮጵያ ይቅድመ ኩነታዊ ቅሩብነት ምምልካት ዶብ ክልቴኡ ሃገራት እናሃለወ ኣህጉራዊ ብዪን መሰረት 

ብምግባር ኣህጉራዊ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ባይታ ኣዕኑድ ምልክታት ምትካል ህጹጽ ቀዲምነታት መንግስቲ ኢሳያስ 

ኮይኑ ይረአ ብይምህላዉን፣ ኣብ ህዜቢና ሰፊሕ ጥርጣሬታት ከሐድር  ይረአ ኣሎ።   

ተወሊዶም ዜዓበዩ ዯቂ ህዜቢ ቆልዑ ኣብ ሃገሮም መሰል ሂወት ተሓርሙዎም ድሕነት ሂወቶም ንምዕቃብ ዓዶምን ስድራኦምን 

ንድሕረት ገዱፎም ንቕድሚኦም ክስዯደ፣ ብሃገራዊ ዕርቂ ዜዚረቡ ጸጒረ ጻዕዯዉ ወለዱ፣ ወይ ሃይማኖት ካብ ፖለቲካ 

ንምርሓቕ ንመንግስቲ ዜማሕጹኑ ዓቃላትን ለባማትን ሃይማኖታዊ ኣቦታት፣ ወይ’ውን ፖለቲካ ኤርትራ ንምዕራይ ራእዪ 

ዜህልዎም ሰላማዊ ዛጋታ፣ ብይሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ከርሲ መሬት ክዲጒኑን ኣብ መዲጒንኦም ይሞቱን ኣሎዉ። ኤርትራ፡ ከም’ቲ 

ኣብ ክርሳ ብዘሕ ዓይነት ባህሪያዊ ጸጋታት እትሓቚፍ፡ ብስንኪ ስርዓት ኢሳያስ ዜኲዓቶ ሰብ ሰራሕ ትሕተ ምድራዊ መዲጎኒ 

ሓያሎይ ስዉኣት ንጹሃት ዛጋታት’ውን ትሓቚፍ’ያ። ከርስ ምድራዊ ጸጋታትን ብኢሕጋዊ ኣገባብ ብግፍዒ ሂወቶም ኣብ ትሕቲ 

ምድሪ ናይ ዜሰኣኑ ንጹሃት ዛጋታት ኣዕጽምቲን ኤርትራ ተሓዋዊሱ’ዩ። ኣብ ኤርትራ ወለዱን ኽታማትን ጥራይ ይኮኑስ እዊዩ 

ሎዉ፡ ፈጣሪ በዓሉ ብዜሰምዖ ረባ እንተላይ መሬት’ውን ኣድሒነኒ እናበለት በብዜተፈቀለ ሓመድ ትጽልይ’ውን ትህልው። 

ስርዓት ኢሳያስ ተስፋ ዜቆረጸ ሕብረት ሰብ ንምህናጽ፡ ኤርትራ ናይ መንእሰያት ስዯት፣ ንግዱ ሰብ፣ ህድማ ዜርካቦም ሰብ ርእሰ 

ማላውያን፣ ሰራሕተኛታት፣ ብስክላ ካብ ምቕፋድ ዜዯሓኑ መራሕቲ እምነታትን ሙሁራትን ካልኦት ሕብረተ ሰብኣዊ 

ጉጅለታትን ምንጪ ዋሕዙ ስዯት ከምትኸውን ጌርዋ’ዩ። ብንጹር ኣራርባ፡ ንኤርትራ ኣብ ሰጥሒ ምድሪን ኣብ ከብዲን ገፊሕ 

ቤት ማእሰርቲ ዯክኲኑን ሰጓጒት ዯቃን ጌሩዋ’ዩ።   

ስርዓት ኢሳያስ ብስቱር ኣገባብ ሓዯ ዓይነት ትሕዜቶኡ ብዜተፈላለዩ መልከዓት ዜግለጽ ኣኼስ ሜላ ከፋፍልካ ግዚእ ከም 

መርሓ በብግዛኡ ብምኽታል፡ ናይ ሃይማኖት፣ ዓሌት፣ ኣውራጃ፣ ዓዱ፣ ተሞኩሮኣዊ ቃልሲን ፖለቲካን ፍልልያት ንፈላላዪ 

ዕላማኡ ብኩፉእ ብምምዜማዜ፡ ሓድነት ህዜቢ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ከሃሪም ይረአ ኣሎ። ብኣጠቓላሊ ኣብ ትሕቲ ህልው ገዚኢ 

ዱክታቶርያዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣዕኑድ ሓድነት ህዜቢና ዜኾኑ ሃይማኖታውን ባህላውን ሰናይ ክብሪታትን ምክብባርን ስኒትን 

ተውፊትን ህዜቢ ኤርትራ ንሓቐኛ ቅልውላው ይሳጣሕ ኣሎ። ክንዱ ዜኾነ ድማ፡ ብይ ቃል ዓለም ንምዜራብ፡ ኣብ’ዙ 

መድረኽዙ ናይ ህዜቢና ሓድነትን ስኒትን ካብ ዜሓለፉ እዋናት ብዜገዯዯ ኣመና ክልሕልሕ ይረአ ኣሎ። ተሰኒፉ ኣብ እንብለሉ 

ዯረጃ ግን ኣይወዯቐን’ሎ።   

ጸላእቲ ህዜቢ ዜኾኑ ገዚእቲ ስርዓታት  ንህዜቢ ኣንበርኪኾም ኣስገዱዶም ስዩም ኣቢሎ ክገዜኡዎን፡ ዑምሪ ስልጣኖም ንምንዋሕ 

ኣብ እምነታቱ ዜተዲኸመን፡ ምዕሩግን ባህሊ ሕድሕድ ምክብባርን ስኒትን ሕብረተ ሰቡ ይወረሰን ወለዶ ብቑልጡፍ 

ንምህናጽን፡ እናሻዕ ቅድም ቀዲድም ጨካን ዊቅዒቶም ኣብ ልዕሊ እምነታትን ሰናይ ምክብባር ባህልታትን ህዜቢ’ዮም ነጻጸሩ። 

ስርዓት ኢሳያስ ድማ ልክዕ ከምኡ’ዩ ዜገብር ሎ። ኣዋጅ ሳዋ ጽዑቕ መግለጺኡ’ዩ። ምኽንያቱ ናይ ህዜቢ ኤርትራ ሰናይ ማሕበረ 

ባህላዊ ክብሪታትን ምክብባርን ተውፊትን ከም ናይ ርእሰ ማላዊ ሕብረተ ሰባት ኣብ ዕብየትን ቐጻልነትን ዱሞክራስን ልዕልና 

ሕጊን ዜተሃንጸ ይኮነስ፡ ከም ዜኾነ ይርእሰማላዊ ሕብረተ ሰባት ብቐንደ ኣብ ሃማይማኖታቱን እምነታቱን ያታታቱን 

ዜተመስረቱ’ዮም።  

ናይ ገዚኢ ስርዓት ኤርትራ ፖለቲካ ካብ ስሩ ዜተበላሸወ ከም ምዃኑ መጠን፡ ብኡንብኡ ብቐጥታ ናይ ሕብረት ሰብ ኤርትራ ።

ማሕበራዊ ሰናይ ባህልን መኣስርን የበጣጥስ። ምክብባር ይዜርግ። ሰድራ ቤታውን እምነታውን ማዕበያን  ሰነ ስርዓትን የብኲር።

ቐጥታዊ ጽዑቕ ውጽኢቱ ካኣ ምድኻም ሃገራዊ ሓድነት’ዩ። ከምኡ’ውን ህዜቢና ብምድሃኽ ምድካይን ገስጋስ ፖለቲኮ ማሕበረ 

ቁጠባዊ ምዕባለኡ ንቕድሚት ይኮነስ ዜዯፍእ ንድሕሪት ስለዜጎቲት፡ መንፈስ ሃገራዊነት የዲኽምን፡ ፖለቲካዊ ንቕሓት ህዜቢና 

ኣዜዩ ትሑት ከም ዜኸውን’ዩ ይገብርን። ከምኡ’ውን ናይ ስርዓት ኢሳያስ ፖለቲካ፡ ካብ’ቲ ብቑሉዕ መልክዕ ዜግለጾ ሃገራዊ 

ዜመስል፡ እቲ ውሽጣ-ውሽጢ ብስቱር ዜነዜሖ ፈላላዪ ድሑር መልከዓት ፖለቲካ ይዓሚቕ። እዙ ማለት ስርዓት ኢሳያስ ኣብ 

ዜዯለዮ ወቅቲ፡ ኣይዱዮሎጂያዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ዓሌታዊ፣ ኣውራጃዊ፣ ዓዲዊ፣ ፍልልያት ከም በልሕ መሳርሒ ፖለቲካኡ 

ክጥቀመሉ ጸንሑን ኣሎን። ንኩሉ ክፍልታት ሕብረተ ሰብናን እምነቱን ኣውራጃኡን ዓሌቱን ብዜተፈላለዩ መልከዓት ዜህርም 



2 
 

ከም ምዃኑ መጠን፡ ናይ ሓዯኡ ሸነኽ ሕብረተ ሰብኣዊ ክፍልን እምነትን ዜውክል ኣይኮነን። ስርዓት ኢሳያስ ቅድሚ ኩሉን 

ልዕሊ ኩሉን እንኮ ኢስያሳውነት’ዩ ንቅድሚት ዜስርዕ። በዙኻኣ ንሓዯጋ ፖለቲካ ምክፍፋል ህልው ስርዓት ይተተንከፈ 

ክፍልታት ህዜቢ ኤርትራን እምነቱን ቦታኡን የሎን። እዙ ኣብ ባይታ ፖለቲካ ስርዓት ኢሳያስ ዜተረኣየ ግሁድ ሓቂ’ዩ። ዜኽወል 

ኣይኮነን። በዙ ከፋፋሊ እከይ ፖለቲካ ዜተበዯለ ክፍልታት ህዜቢና፡ ኣብ ዯምበ ተቓውሞ ምእንቲ ዱሞክራስያዊ ለውጢ ክስለፍ 

እንከሎ፡ ብይካ ልዑል ንቕሓት ዙወነኑ ሕዯት ኤርትራውያን፡ እቲ መብዚሕቲኡ ዋላ ጸልማት ጉልባብ ጌሩ በቲ ዜተጎድኣሉ 

ጸቢብ መልክዕ ዜስለፍን ዜዋሳእን ባህሪያዊ’ዩ። ከምኡ ክንዱ ዜኾነ ድማ፡ መድረኽ ተቓውሞ ፖለቲካ ኤርትራ ክትዚረበሉ 

ብሕንኽ መልክዕ፡ ብቅሉዕ ይኹን ብስቱር ብየገድስ፡ ብፍላጥ ይኹን ብይፍላጥ ብየገድስ፡ ድሙቕ ይኹን ሃሳስ 

ብይገድስ፡ ሃይማኖታዊ፣ ወይ ዓለታዊ፣ ወይ’ውን ኣውራጃውን ዓዲውን ቀለም ፖለቲካ ይቀበኦ ውደብ ፖሊቲካ ኣሎ ክባሃል 

ድፍር ኣይኮነን። በዙ መንጸር’ዙ፡ ነፍስ ወከፍ ፖለቲካዊ ሓይሊ፣ ወይ ነፍስ ወከፍ በርጌሳዊ ማሕበር፡ ወይ’ውን ሃገራዊ ባእታ፡ 

ነቲ ብላዕሊ ላዕሊ ልዕሎ ብልጭልጭ ጭርሖን ጽቡቕ ሽም ውዲቤኡን ጥዑም ረባኡን ንግዛኡ ንጎኒ ገዱፉ፡ ብቁም ነገር 

ውሽጡ ብምርኣይ፡ ኣብ’ዙ እዋን’ዙ፡ ምዕሩይ፣ ወይ ዕግብ ዜተመጣጠነ ሕብረተ ሰብውን ሃይማኖታውን ኣውራጃውን መሰረት 

ኣሎኒ ዶ? ወይ የብለይን?!! ኢሉ እንተሓቲቱ፡ ኣብ ናይ ገዚእ ርእሱ ውዯባ ሓቐኛ መልሲ ክረክብ ይኽእል’ዩ። ብዜረኽቦ መልሲ 

ድማ ዜጎድሎ ሕብረተ ሰብኣዊ መሰረት ከም ሎዎ ክርእይን ከእምንን ጠንቁ ክርዲእን ጭቡጥ ጎዶሎ ክውንነቱ ተቐቢሉ 

ክቃለስን ዕድል ይረክብ። እዙ ዕድል’ዙ ዜረኸበ ጥዑይ ሃገራዊ ንቕሓት ስለዜውኒን ብግሁድ ይኹን ብስቱር ተናዲሓይ 

ኣይከውንን። መጠኑ ዋላ እንተ ነኣሰ፡ ብብዘሓት ሃገራዊ ሓይልታትን ክብረት ክረክብ’ውን ይኸውን። ኣብ መስርሕ ቃልሲ ነቲ 

ዜጎዯሎ ሕብረተ ሰብኣዊ መሰረትን ተሳትኡን ንምምላእ ይተሓለለ ቃልሲ ብምክያድ፣ ወይ ምስ ካልኦት ብምጽንባር ቐጻሊ 

ቃልሲታት ንምክያድን ተቐባልነት ይህልዎ።  

መልከዓት ኣወዲድብ ዯምበ ኤርትራዊ ንግዯ ሓቂ ተቓውሞ ሓያሎይ ዜሕመየሉ መልከዓትን ዜንቐፈሉ ኣሰራርሓታትን ከምሎዎ 

ምእማን ኣዜዩ ኣገዲሲ’ዩ። ነዙ ኣብ ባይታ ረጊጹ ዜርከብ ጭቡጥ ኣወዲድባናን ኣሰራርሓናን ንጸባርቕዎ ድኹማት ጎኒታት 

ብግብሪ እንተ ተቐቢልናዮ፡ ንቕድሚት ንምጥማት ጥዑይ መገዱ መራኸቢ ኪንሕዜ የኽእለና’ዩ። ብኣንጻሩ ግን፡ ነዙ ሓቂ’ዙ 

ምቕባሉ ከቢደና፡ ሓዯና ንገዚእ ርእሱ ብይብሉ ሕብረተ ሰብኣዊ ምልኣት ክጀሃርን ነቲ ካልእ ከሓምዮን እንተ ኮይኑ፡ እዙ 

ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ ዜፈሸለን ህዜቢ ይተቐበሎን ፖለቲካ ብምዃኑ ኣብ ዓቕቲ ዜተሸኽለን እሽዕኽ ጭቃ ዜረገጸን ፖለቲካ’ዩ።   

ቅድሚ ሕጂ ኽሰረና፡ ስለዜተለምዯ ብቀሊሉ ዜዯጋገም ሎ ፖለቲካ ምንጽጻግን ቅርሕንትን ብንቕሓት እንተሰጊርናዮ 

የኽስበና’ዩ። ኪንዕወት ንዯሊ እንድሕር ኴና ኪንስግሮ ይግባኣና። ጉዕዝና ካብ’ቲ ዜተሓናኾልናሉ ኣክሳሪ መገዱ፡ ናብ 

እንተሓጋገሉ ኣክሳቢ መንገዱ ኪንቅዪር ኣሎና። ኣባይ የሎ ሕብረተ ሰብኣዊ ሓይሊ ኣብ’ቲ ካልእ መሓዚይ ኣሎ፣ ናተይ ናቱ’ዩ፣ 

ናቱ ናተይ’ዩ ኢልና ሕድሕድና ኪንመላላእ’ዩ ይግባኣና። በከምዙ ኣገባብ ክቃለስ ይዯሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ፣ ወይ ማሕበር፣ 

ወይ’ውን ውልቀ ሰብ ብተዋሪ መንገዱ ንነፍሱ’ዩ ቓልዕን ነውርን። እዙ ማለት፡ ፖለቲካዊ ይኹን በርጌሳዊ ሓይሊ ናይ 

ውሽጡ ጭቡጥ ዓሚቕ ሕብረተ ሰብኣዊ ጎዯሎኡ ከም ንካልእ ከምየረኣዮ መሲልዎ፡ እከለ ሓይሊ’ባ ናይ ኣስላም’ዩ፣ ወይ ናይ 

ክርስቲያን’ዩ፣ ወይ ናይ ኣውራጃ’ዩ፣ ወይ’ውን ናይ ቀቢላ’ዩ ዜብል ፕሮፓጋንዲ መተ፡ ሽዑንሽዕኡ በቲ ንሱ ዜዚረበሉ ቋንቋን 

ዜግለጸሉ እምነትን ዜውለዯሉ ኣውራጃን ቅድሚ ካልኦት በዓሉ ተሓማያይ’ዩ ዜኸውን። ከምዙ ዓይነት ብልሽው ፖለቲካ 

ዜግለጸሉን ዜሒዝን መልክዕ ብይገድስ ቀጥታዊ መቐጸልታት ኣኼስ ከፋፍልካ ግዚእ ፖለቲካ ስርዓት ኢሳያስ ከም ምዃኑ 

መጠን፡ ንሓድነት ህዜቢናን ተቓውሞ ሓይልታቱን ዲኽም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንዓቕሚ ኣመራርሓኡ ኣዜዩ ዜዲቒቕን ከይደ 

ከይደ ካኣ መቕዱም ፖለቲካ ሕንፍሽፍሽ’ዩ።  

ንሕና ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ጭቡጥ ኩውንነትና እንርእይን፡ ዜጎድለና ማሕበራዊ ሰረት ይኹን ገድላዊ ዓቕሚታትን 

ኣብ ካልኦት ኣሕዋትናን መሓዘታትናን ሃገራዊ ሓይልታት ከም ሎ እንኣምንን፣ ናትና ገድላዊ ጸጋታት ከም ናቶምን፡ ናታቶም 

ገድላዊ ዓቕሚታቶም ከም ናህናን እንወስድን፡ ንበይኒና ሓዜእና እንሽፍኖ ዓውዱ ፖለቲካ ኤርትራ ከምይብልና እንዓግብን፣ 

ንሕድሕድ ፖለቲካዊ ምምልላእ እንቃለስን ኢና። ካብ’ዙ ብምንቃል ገድላዊ ዓቕሚታትና ዯረጃ ብዯረጃ ንምጥርናፍን 

ምውህሃድን ምሕያልን ዜዕላማኡ ዜስዕብ እዋናዊ ርኢቶና ነቐርብ፥-  

1) ኣብ መንጎ ዜተፈላለዩ ፖለቲካውን ማሕበራትን ጥጡሕ ባይታ ተ ንምፍጣር፡ ሕድሕድ ፖለቲካዊ ምጥቕቓዕን 

ጸለመታትን ብግብሪ ጠጠው ምብል። 

2) ናይ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይልታት ምትእኽኻብ፣ ወይ ሰምረት፡ ወይ’ውን ተ ብኣወንታ ምርኣይን ከም 

ገድልዊ መሓዚ ምውሳድን።  

3) ኣብ መንጎ ዜተፈላለዩ ፖለቲካዊ ጽላላትን ግንባራትን ድልድል ተ ምህናጽን ገድላዊ ዜምድናታት ምሕያልን። 

4) ብሓባራዊ ውሳኔታትን መርገጺታትን፡ ምምእዚዜን ምቅያድን።  

5) ዜተፈላልዩ መልከዓት ጽላላት ዜሓቚፍ ኤርትራዊ ተቓውሞ ከዯን ኣካቢ ጽላል ክሳብ ዜፍጠር፡ ኣብ ቅድሚ ህዜቢናን 

ኣህጉራዊ ዓውድን ስሙር ልሳን ንክህልወና ምእንቲ፡ ናይ ሓባር ልኡኽ ጉዲያት ወጻኢን፡ ናይ ሓባር ዛናን (ሚድያ)፡ 

ናይ ሓባር ህዜባዊ ምልዕዓልን ኣሊያታት ምቋም።   

 

ቤት ጽሕፈት ዛናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
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