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ሃገራዊ ናጽነት መግለጺ ጽኑዕ ሓድነት ህዝቢና’ዩ 

ናይ ሎምዘበን ጽምቢል ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ፡ ብርግጽ ሰፊሕ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን 

ከም’ቲ ናይ ዝሓለፉ ዒመታት፡ ኣብ መንጎ ንጨቋኒ ስርዒት ኢሳያስ ዘይምቅባል ሓቀኛ ውሽጣዊ ስምዕታትን 

ብዘይድልየቱ ዘርኢዮ ግዲማዊ ምስሉይነትን ተመልሑን ተቀርቅሩን ዘሕልፎ ዘነበረ ኣይክኸውንን’ዩ። ኣብ’ዚ 

እዋን’ዚ ህዝቢና ነቲ ናይ ቀዯም ተርኢዮ ፍርሂ ዯረጃ ብዯረጃ ይሰግሮ ኣሎ። ብኡ ንብኡ ድማ ዯቂ ህዝቢና 

ሓዯስቲ ሓይልታት ቃልሲ ብዝተወዯበን ዘይተወዯበን ኣገባባት ቃልሲ ኣብ መስርሕ ተቃውሞ ንዱሞክርስያዊ 

ለውጢ ይስለፉ ኣሎዉ። ህልው ኤርትራዊ ፖለቲካዊ መድረኽ፡ ቃልሲ ተቓውሞ ዝግተረሉን ዒቕሚ 

መንግስቲ ኢሳያስ ዝሽምረረሉን’ዩ። እዚ ማለት ዯምበ ኢሳያስ የንቁልቊ ኣሎ። ዯምበ ተቓውሞ ይብርኽ ኣሎ። 

ስለዝኾነ ካኣ ኣብ’ዚ ወቅቲ’ዚ ሚዛን ሓይሊ ናብ ረብሓ ዯምበ ተቓውሞ ዝዛዝወሉ ጥጡሕ ሃዋሁ ቃልሲ 

ይፍጠር ኣሎ።  

ኢስያስ ኣብ ህዝቢና ከም በልሕ ሓጹር ዝተኸሎ ሓጹራት ፍርሂ፡ ስሩ መሪቱ፣ ድኽዐ ማህሚኑ ዒንደ ቆንቂኑ 

ብህዝባዊ ተቓውሞ ክንቕነቕ ይርእዮ ኣሎ። ሓዯጋ ውድቀት ግዝኣቱ ይጥምቶ ኣሎ። ካብ ህዝብን ቀረባ 

ተኣዘዝቱን ዋርዱያታቱን ኣውትስታታቱን ቁንሱላቱን ብቐጻሊ እምነቱ የጒድል ኣሎ። ኣብ ግዛኣቱ ዝስንዘር 

ሓዯጋ ብቐጥታ ካብ ኣብ ቀረባኡ ዝርከቡ መሳርዕ ከም ዝኸውን ይጠራጠር ኣሎ። ስለዝኾነ ኣብ ኣርካን 

መንግስቱ ዝተኣማመነሎም ሓይልታት እናነከዩ ይኸደ ኣሎዉ። መኣዝን ትክረቱ’ውን የጥፍእ ኣሎ። ኣብ 

ሳይኮሎጂያዊ ምርባሽ ኣቲዩ ይርከብ። እቲ ንሱ ብገዛእ ርእሱ ዘሰረጾ ሓጹራት ፍርሂ፡ ሎሚ ኣብ ገዛእ ነፍሱ 

ይምለሶ ኣሎ። ህስቲርያ ይሕዞ ኣሎ። ናይ ዝለመዶ ሓጽናዊ ምቁጽጻርን ምፍርራህን ሓይሉ ኣዝዩ ይዲኸም 

ኣሎ። በዚ ካኣ ዕዮ መንግስቲ ዘይኮነስ ዘመሓድር ዘሎ፡ መሕቢኢኡ በዒቲታት’ዩ ከቀያይር ይውዕልን ይሓድርን 

ዘሎ።  

ናይ ሎምዘበን ጽምቢል ሃገራዊ ናጽነት ሃገራዊ ኣካቢ ትሕዝቶኡ ዲግም ኣብ ምምላስ ዝድርኽ ኣንፈት ቃልሲ 

እናሓዘ ይመጺእ ስለዘሎ ፍሉይ ትርጉምን መቀረትን ቃልሲ ኣሎዎ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዱኮር ፕሮቶኮል 

ኢሳያስ ንምምዕራግ፡ ኣብ መንፈስ ህዝቢ ኣብ በበይኑ ከባቢታት ካብ ዘይብልካ ናይ ይምሰል ከባብያዊ 

ኣልባሳት ምልባስ፣ ጎይላ፣ ትልህት፣ ጣቕዑትን ተሓምበለን ዯረጃኡን ስምዕቱን ኣዝዩ ክጎድል’ዩ። ኣብ 

ዱያስፖራ ድማ ብሓጽር ጊዝያዊ ረብሓታት ተዯሊልካ ኣብ ሃገራዊ ሓድነት ዝሓድጎ በሰላ ብዘይምስትብሃል፡ 

ኢሳያስ ክፈትወልካ ኢልካ ኣጊናዕ ዘይብሉ ንተቓወምቲ ሓይልታት ምጽላምን ምንሻውን ተርኢዮ’ውን 

ክዲኸም’ዩ። ተቓለስቲ ሓይልታት ንዱሞክራስያዊ ለውጢ ዘብዕልዎ ዝክሪ ናጽነት ካብ ናይ ቀዯም ስሕውነት 

ብዝተፈለየ መልክዕ ብሱታፌ ሰፊሕ ሓፋሽ ዝዕጀብ፣ ብህዝባዊ ህቡብነት ዝሞውቅ፣ ብእዋናዊ ጭርሖታትን 

ፖለቲኮ መዯረታትን ቃልሲ ዝማዕርግን ክኸውን’ዩ። ሎሚ ህዝቢና ነቲ ኣብ ከብደ ዝተሓቊፈን ኣብ 

ስነእምሮኡ ዝሰረጸን፡ ምስ ሓዉ ከይላዘብ ክክልክሎ ዝጸነሕን ሓጹራት ፍርሂ ዯረጃ ብዯረጃ ይነቕሎን 

መጋረጃኡ ይቅንጥጦን ኣሎ።    

ናጽነት ኤርትራ፡ መላእ ሰፊሕ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ብሃይማኖት፣ ዘርኢ፣ ኣውራጃ፡ ጾታ፣ ሃብትን ሕብሪን፡ 

ዘይፈላለየሉ፡ እኳ ዝያዲ ዝሰምረሉን ብዘይጃህራ ዝሕበነሉን መግለጺ ሓድነቱን ጽንዒቱን ዒወቱን’ያ። ሃገራዊ 

ናጽነት ብድሕሪ ዝተናወሓ ሓርነታዊ ህዝባዊ ጅግንነታዊ ተጋድሎ ኣብ ውስን ዕለት ስለዝትፈጸመ፡ 24 ግንቦት 

ኣብ ክሊ ዉሑስ ሓድነትን ህዝብን ኤርትራ ካብ ኩሉ ሃገራዊ በዒላት ኣዝዩ ክብዯቱ ዝረዘነን ብርሃኑ ዝዯመቐን 

ክብረቱ ካብ ሓዯ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ብሕብረተ ሰብኣዊ ሰንሰለት ብቐጻሊ ዝሰጋገርን ዝሰርጽን ሃገራዊ 

መዒልቲ’ዩ። መምሃሪ ሃገራዊ መዕበያ’ዩ። ስለዝኾነ ካኣ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሎምዘበን ጽምቢል ሃገራዊ ናጽነት 

ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት፡ ኣብ ትሕቲ ዱክታቶርያዊ ስርዒት ኢሳያስ’ውን ይኹን፡ ናይ ኣበዒዕላኡ 
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መልክዕ ድምቐትን ኣገባብን ብዘየገድስ፡ ኣኣብ ዝርከበሉ ቦታታት ሰሚሩ ብሓባር ከኽብሮን ከጸንቢሎን’ዩ። 

ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ተጋድሎ ህዝቢና፡ ልዕሊ’ዚ ታሪኻዊ ክቡር ሃገራዊ ፍጻሜ’ዚ፡ ናይ ህዝቢና ሃገራዊ ሓድነት 

ዘበረኸን ሃገራዊ ሽርክነት ዘዕዘዘን ምዕራፍ ቃልሲ የሎን። ቀንዱ ዋና ናይ ሃገራዊ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ 

ብሙሉኡ’ዩ። ካብ መንጎኡ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ብዘርኢ፣ ወይ ሃይማኖት፣ ወይ ኣውራጃ፣ ወይ ፖለቲካ 

ውድብ፣ ወይ ማሕበር፣ ወይ’ውን ንብረት፣ ፍሉይ ሓለፋ ዘሎዎ ወገን የሎን። ዝያዲ ካልኦት ብሕታዊ 

እጀታውነት ዝብጽሖ ኤርትራዊ ማሕበራዊ ሓይሊ’ውን የሎን።  

እዚ መዒልቲ’ዚ ስለምንታይ መዒልቲ ስምረት ህዝቢ ኤርትራ ይኸውን? እዚ ሕቶ’ዚ እነልዕሎ ዘሎና፡ ህዝቢ 

ኤርትራ ቀንዱ ዯራኺ ረቛሒ ናጽነቱ ኣይፈለጦን’ዩ’ሞ፡ ንሕና ከነፍልጦ ብማለት ፍጹም ኣይኮነን። የግዲስ 

ብዒምቕን ስሩጽን መንፈስ ሃገራዊ ሽርክነት ኪንገልጾ ስለዚዯለናዮ ጥራይ’ዩ። 

ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጨካንን ፈላላይን ሕሰመ መከራ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንነብሱ ሓራን ስሙርን ህዝቢ 

ክኽውንን፡ ንሃገሩ ድማ ናጻ ከውጻኣን ምእንቲ፡ ኣብ መድረኽ ቃልሲ ዝወሰዶ  በበይኑ ስልቲታት ብዘየገድስ፡ 

ሃገራዊ ናጽነት ብዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ዝምባሌታትን መርገጻትን፣ ውዲቤታትን ዘይንቅንቕ ጽኑዕ ዒንዱ 

ማእከሉ ጌሩ፡ ኩሉ ዒይነት ዋጋ ናጽነትን ሓርነትን ክቡር ገዝሚ ንሃገሩ ብሓባር ከፈለ።  

ገዝሚ-ማህር- ብዝሑ ወይ፣ ዋሕደ ብዘየገድስ፡ ወለዱ ንመርዒዊ፣ ወይ ንመርዒት፡ መርዒውቲ ተፋቅሮም 

ብሓባር፣ ሰላም፣ ስኒት፣ ኣብ ክሊ ጽኑዕ እምነቶም ክበዝሑን ክባዝሑን ኪኸብደን፡ ከከም ሕግታት እነቶምን 

ባህልታቶምን ዒቕሚታቶምን ዝኸፍልዎ ክፍልት ሓላላዊ ማኣስር ስድራቤት’ዩ። እምበኣር፡ ኣብ ህዝቢና ገዝሚ 

መግለጺ ሓላል፣ ፍቅሪ፣ ስኒት፣ ሰላም፣ ሓድነትን ምክብባርን’ዩ። ከምኡ’ውን ናይ ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ 

ገዝሚ (መስዋእቲ) ይውሓድ ይብዛሕ ብዘየገድስ፡ ኩሉ ክፍልታት ሕብረተ ሰብ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ሃገሩ 

ኤርትራ ብፍቅሪ፣ ስኒት፣ ሰላም፣ ኣብ ክሊ ማሕበራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነቱ ተኸባብሩ ብሓባረ-ሰላም 

ክንብር ምእንቲ፡ ከከም ዒቕሙ ዝኸፈሎ ኩሉ ዒይነት መስዋእቲ’ዩ። መስዋእቲ እንክበሃል እንከሎ፡ ብሞትን 

ኣካል ምጒዲል ጥራሕ ኣይግለጽን። ሂወትካ ከም ገንሸል ንናጽነት ኣበጂኻ ምስዋእ፣ ወይ ኣካልካ ምጒዲል 

ጽዐቕ መግለጺ መስዋእቲ’ዩ’ምበር፡ ንባዕሉ እንኮ ዒይነት መስዋእቲ ኣይኮነን። መስዋእቲ ብብዙሕ ዒይነት’ዩ 

ዝግለጽ። ማሕበራዊ ቐጸላታት ሕብረተ ሰብ ኤርትራ፡ ሙሁራት፣ መሃይማን፣ ሼኽ፣ ቀሲስ፣ ጓሳ፣ ዒዃይ፣ 

ፖለቲካ ውድባት፣ ሰራሕተኛታት ፍብሪካታት፣ ነጋዶ፣ መማህራን፣ መንእሰያት፣ ተማሃሮ፣ ዯቂ ኣንስትዮ፣ 

ሙዚቀኛታት፣ ስፖርተኛታትን ሃብታማት፣ ዯያኑ፣ ወለዱ፣ እንኮላይ ናይ መግዛእታዊ መንግስታዊ ስቭል 

ሰርቪስ ሰራሕተኛን ሓይልታት ፖሊስን ኤርትራውን ዜጋታት ……. ወዘተ በበይኑ  ስልቲታት ቃልሲ 

ተኸቲሎም ከከም ዒቕሞም ናይ ሂወት፣ ስንክልና፣ ገንዘብን ፍልጠትን መስዋእቲ ከፊሎም’ዮም። እዚ ኩሉ 

ዒይነት መስዋእቲ’ዚ ሃይማኖት፣ ዘርኢ፣ ዒሌት፣ ኣውራጃ፣ ጾታን ዕድመን ፍልልያት መሰረት ዝገበረ 

ኣይነበረን። ህዝቢ ኤርትራ ሕብረተ ሰብኣውን ሃይማኖታውን ጭቡጥ ብዙሕነቱ ዒቂቡ፡ ንሓዯኡ እንከይሰረዘ፣ 

ወይ ኣብ ሓዯኡ ምጽንባር እንከይተገዯ ንኩሎም ኤርትራውያን ብማዕረ እትሓቚፍ ኣካቢት ዱሞክራስያዊት 

ኤርትራ ንምህናጽ፡ ከም ስሙር ሕብረተ ሰብ ብዘይ ናይ ዝኾነ ወገን ተጽዑኖታት ብሓራ ድልየቱ ዝኸፈሎ 

ወለንታዊ ሃገራዊ መስዋእቲ’ዩ። ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ዝተኸፈለ መስዋእቲ’ዩ ሃገራዊ ገዝሚ። ስለ’ዚ ሃገርና 

ብመስዋእቲ ዯቂ ህዝባ ዝተገዝመትን ዝተሸለመትን’ያ። ገዝሚ ዝኸፈለ፡ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ። ገዝሚ ዝተቀበለ 

ድማ፡ ኩሉ መሬታት ኤርትራ’ዩ። መስዋእቲ ዘይተኸፈሎ እመት መሬት ኤርትራ ኣይትርከብን። ስለ’ዚ 

ዝገዘመን ዝተገዘመን ክልቴኡ ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስሙር መንነት ቐጥታዊ ኣካላዊ ዘንተመጎታዊ ምትእስሳር 

ኣሎዎም። ንሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ ከም ዒቕሙን ህቡብነቱን ገዝሚ ዘይከፈለ ማሕበራዊ ቐጸላ፣ ወይ 

ማሕበራዊ ጉጅለ ሕብረተ ሰብ ኤርትራ የሎን። ንህዝቢና ናብ ሃገራዊ ናጽነት ካብ ዝጓናጸፍዎ ቀንዱ ረቛሒ፡ 

እቲ ብወተሃዯራዊ ዒይኑ ብሂወት ዝተለከዏ ዝተኸፍለ መጠን ኣሻሓት መስዋእቲ ተጋዯልቲ በይኑ ጥራይ 

ዘይኮነስ፡ ብቀንደ እቶም ኣብ መስርሕ ናጽነታዊ ተጋድሎ መሰረታዊ ዘይነጽፍ ምንጪ ኩሉ ዒይነት መስዋእቲ 

ኮይኖም፡ ኣብ’ቲ መስርሕ ናጽነታዊ ተጋድሎ ብግብሪ ብሓባር ዝተሰለፉ ሰፊሕ ሕብረተ ሰብኣዊ ብዙሕነታዊ 

ሱታፌ ሃገራዊ ሓይልታት’ዩ። ስለዝኾነ’ዩ፡ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት በብእምነታቱን ቋንቋታቱን 

ባህልታቱን ብሓባር ናትና’ያ፣ ናይ ኩላህና’ያ፣ ዝብላ ዘሎ። ናጽነት ኤርትራ መግለጺ ሃገራዊ ምዕሩይ ሽርክነትን 

ጽኑዕ ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ’ያ።   

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግሃድኤ 
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