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ንህዝብታትና እንድብሰሉ፡ 

መንገዲ ውሑስ ዓወት ! ! 
 

ኣብ ኣናብባ ኤርትራዊ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት፡ ከም ዋኒኖም ዝሓዝዎ ሰብ-ውራይ ሓይልታት ተቓውሞን ደለይቲ 
ደሞክራሲያዊ ለውጢ ህዝብታት ኤርትራን ይኹኑ መቕርብን ተደናገጽትን፡ ኤርትራ ኣብ ዘይንቡር ኩነት ምህላዋ፡ ላህመታዊ 
ሓባራዊ ግንዛበ ኣለዎም እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን፡፡ እዚ ላህመታዊ ሓባራዊ ግንዛበ’ዚ፡ በቲ ኣብ ልዕሊ ባይታ ዘሎ ኩነት’ዩ 
ዝምስረት፡፡ እቲ ኣናብባ ካብ ዝተበገሰ ይበገሰ፡ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ህልው ኩነታት ሓደን ተመሳሳልን መደምደምታ ኣለዎም፡፡   

“እዚ ስርዓት ’ዚ ህልውንኡ ኣኽቲሙ ’ዩ፤ ካብ ህዝብታት ኤርትራ ይኹን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተነጺሉ ’ዩ፤ ግን 
ከኣ እናንቆልቆለ ኣብ ስልጣን ይቕጽል ኣሎ፤ ኤርትራ በዚ መንገዲ ’ዚ እንተቐጺላ፡ ኣብ ተርታ ዝፈሸላ ሃገራት 
ክትስለፍ እትኽእለሉ ዕድላት እናዓበየ ’ዩ” ዝብሉ ገምጋማትን ዓሚቕ ሻቕሎትን ናብ ጭቡጥ ፍታሕ ኣየብጹሑን እንበር፡ 
ፍልልይ ዘይብሎም ሓባራዊ ሚዛናት ካብ ዝኾኑ ኣይወሓደን፡፡ ኪኖ’ዚ ብድፍረት ዝበሃል’ውን ኣሎ፡፡ ፋሽስታዊ ስርዓት 
ኢሳይያስ/ህግደፍ ብሰንኪ ዝኽተሎም ኣዕነውቲ ፖሊሲታቱ መቓብሩ እናፈሓረ ክሓድር እንከሎ፤ ሓይሊ ተቓውሞ ከኣ 
ብብኩራት ንጹር ራእይን ኣተገባብርኡን ንወርቃዊ ዕድላት ተነጺፉ፡ ግን ከኣ እናሰሓወ፣ እናተመናነሀ፣ እናተጫጨሐ ግብራዊ 
ህላዌኡ ዘይኮነስ፡ ሓድግታቱ ጥራሕ ዝንበበሉ ኮይኑ’ሎ፡፡ ስለዚ ክልቲኦም ኣብ መስርሕ ምንቁልቋል ዝርከቡ ብምዃኖም፡ ናይ 
ኤርትራ ክውንነት “ዘይንቡር ’ዩ” ክሳብ ምባል ዝበጽሑ ኣለዉ፡፡ ብርግጽ ንሕጽረታትካ ብድፍረት ምልላይን ምባልን፡ ሓደ 
ስጉምቲ ንቕድሚት ኣብ ጎደና ዓወት’ዩ፡፡ ንዘለለኻዮ ሕጽረት ብብቕዓት ክፍውስ ዝኽእል፡ ንጹር ራእይን ኣተገባብሩኡን 
ከይጨበጥካ፡ ኣብ’ቲ ታኼላ መመሊስካ ንምውዳቕ፡ ከም ብዕጫኻ ዝተረታዕካ ጌርካ ርዒምካ ምቕባሉ ግን ናይ ዓወት ኲነተ-
ኣእምሮ ብፍጹም ኣይኮነን፡፡ 

ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ /ሰደግኤ/፡ ኣብ ዝሓለፉ ኩሎም መድረኻት ቃልሱ፡ በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገለጸ 
ሓላፍነታዊ መንፈስ፡ ንመስርሕ ሕሉፍ ጉዕዞታቱ ብዕምቆት ክፍትሽን መዋጽኦ ዝኾኑዎ ንምልላይን ኣብ ዘካየዶ ቃልሲ፡ 
ንነብሱ’ውን ከይነሓፈ፡ ሕጽረታትና ዝብሎም ንምስጋር ዘብቅዕዎ ገምጋማት ኣካይዱ’ዩ፡፡ ካብ’ዚ ብምንቃል ድማ ቅኑዓት 
ፖሊሲታትን እስትራተጂታትን ኣብ ምሕንጻጽ፡ ክንዲ’ቲ ዓቕምታቱ ዝፈቐደሉ ንዘዋህለሎም ትዕዝብታቱን መጽናዕትታቱን 
መሰረት ብምግባር ክኸዶ ዝግባእ ርሕቀት ተጓዒዙ’ዩ፡፡ ከም ፍሉይን ታሪኻውን መድረኽ ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ ብቕድመ ግንባር 
ዝጥቀስ፡ ኣብ ወርሒ ሰነ 2013 ዝተጋበአ 6ይ-ውድባዊ ጉባኤና፡ ኣብ ሕቶ ሓድነትን ምሕዝነትን ሓይልታት ተቓውሞ 
ብዝምልከት፡ ዓብይ ናይ ኣረኣእያ ምዕባለ ከመዝግብ በቒዑ’ዩ፡፡ እዚ ዘመዝገብናዮ ዝላ’ዚ፡ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ገዛኢ መርሆ 
ቃልስና ኔሩ፡፡ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2017 ዝተሰላሰለ 7ይ ውድባዊ ጉባኤና ድማ፡ ካብ ጭቡጥ ተሞኩሩኡ ብምንቃል፡ 
ንዘመዝገብናዮም ዓወታት ክንዕቅብ ዘኽእለና፣ ንዝነበሩና ብድሆታት ከኣ ክንሰግሮም ዘብቅዓና ጥበባት ኣነጺሩ፡ ደለይቲ 
ደሞክራሲያዊ ለውጢ ዝኾኑ ህዝብታት ኤርትራ ብግቡእ ተገንዚቦም ኣብ ዙርይኡ ክዓስሉ ዘኽእሎም ሃብታም እስትራተጅን 
ፖሊሲን ክንዕጠቕ ጌሩና’ዩ፡፡ 

ብእዋናውነትን ህጹጽነትን መንጽር፡ 7ይ ውድባዊ ጉባኤና ኣብ ሕቶ ምሕዝነትን ሓድነትን ሓይልታት ተቓውሞ ዘመሓላለፎ 
ታሪኻዊ ፖለቲካዊ ውሳነ፡ ሕላገት ውድብናን መሓዙቱ ፖለቲካዊ ሓይልታትን’ዩ፡፡ ንውድብና ሰደግኤ፡ ሕቶ ምሕዝነትን ሓድነትን 
ሓይልታት ተቓውሞ፡ ዝስረተሉ ቀንዲ መቖሚያታትን መርሆታቱን ኣብ ቅድሜና ንዘሎ ብድሆታትን ግድላቱን ብምዕጻፍ፡ ከም 
ህዝብን ሃገርን ብዘተኣማምን ህላወናን ቀጻልነትናን ነውሕሰሉ ኣማራጺ ዘይብሉ መትከል’ዩ፡፡ ስለዚ ተባራዕትን እዋናውያንን 
ሕቶታት ህዝብታትና ብግቡእ ዘለለየ፣ ከም ቀንዲ ዕላማ ዝተበታተነ ዓቕምታት ህዝብታትና ጠርኒፉ፡ 
ብቐዳምነት ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዘቕንዕ፡ ቀልቢ ህዝብታትና ዝስሕቡ ዕላማታትን መትከላትን 
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ዝተሓንገጠ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ምምስራት ዘድልየሉ መሰረታዊ ምኽንያት፡ ኣብ ህልው ኩነታትና እነስተብህሎ 
ዘሎና ባዶነት ንምምላእ’ዩ፤ ሃገርና ኤርትራ ኣብ መዝገብ ዝፈሸሉ ሃገራት ከይትስራዕ ኣበርክቶናን ባህግታትና ብምስማር፡ ነቲ 
ዝዝንብይ ዘሎ ሓደጋ ንምዕጻፉ’ዩ፤ መስርሕ ምንቁልቋል ሓይሊ ተቓውሞ ብምዕጋት፡ ህዝብታት ኤርትራ ብፍቶት ዝዓስልዎ፣ 
እምነት ዘንብሩሉን ንመድረኻዊ ሃገራዊ ዕዮ ዝውክሎም መሪሕ ንምፍጣር’ዩ፤ ወርቃዊ ዕድላት ብዝግባእ እንጥቀመሉ፡ 
ዓቕምታትና ብቕኑዕ ኣንፈት ብምጥማር፡ መኸተና ናብ ቀንዲ ጸላኢና ብምውዓል፡ ዝንበብን ግብራውን ውጽኢት ነመዝግበሉ’ዩ፤ 
ብሓጺሩ ዕምሪ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ብምሕጻር፡ ንህዝብታት ኤርትራ እንድብሰሉ እንኮ መንገዲ ዓወት’ውን’ዩ፡፡  

 

ካብ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት 7ይ-ውድባዊ ጉባኤ፡ 
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) 

 
I .  መእተዊ፡-  ውድብና ሰደግኤ፡ መበል 7ይ-ውድባዊ ጉባኤኡ፡ ኣጋ ምሸት 17 ለካቲት 2017 ብድሙቕ መኽፈቲ ጀሚሩ ብ21 ለካቲት 2017 
ብዓወት ከምዝዛዘመ፡ ኣብ እዋኑ ተሓቢሩ እዩ። ውድባዊ ጉባኤና ዓሚቕን ሰፊሕን ገምጋም ህሉው ኩነታት ሃገርና ኣካይዱ፤ ብተወሳኺ 
ዓለማዊ፤ ዞባውን ከባብያውን ኩነታት ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብታትና ዘለዎም ጽልዋ ብኣትኩሮ ተመልኪቱ፤ ብፍላይ ምስ ዞባውን 
ከባብያውን ኩነታት ብዝተኣሳሰረ፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ የመን እናፈጸሞ ዝመጸ ሓደገኛ ኢድ-ምትእትታውን 
ምግልባጥን ብሓፈሻ፡ ምስ ወታደራዊ ጥምረት ሃገራት ኣዕራብ ብምሽራኽ፡ መሬትና ንወታደራዊ መደበር ካብ ምሃብ ንላዕሊ፡ ልኣላዊ 
መሬትና እናሸንሸነ ብዶላር እናሸጠ፡ ኣብ መጻኢ ዕድል ህዝብታትና ከቢድ ሓደጋ ከንጸላሉ ይገብር ምህላዉ ድማ ብፍላይ ብምግንዛብ፡ ብትሪ 
ከምዝኹንኖን ከምዝቃለሶን ኣረጋጊጹ።  
 
7ይ-ውድባዊ ጉባኤ ሰደግኤ፡ ልዑል ቱኽረት ሂቡ ዝዝተየ፡ ኣብ ህሉው ሃገራዊ ኩነታትና ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ዓቕሚ መኸተና ብዝያዳ 
ንምጉልባት፡ ኣብ ህሉው ኣከዋውና ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ ኣትኵሩ፡ ኣድማዒ ምሕዝነታዊ ዕዮ ከነሰላስል የብቅዑና እዮም ኢሉ 
ዝኣመነሎም ታሪኻዊ ውሳኔታት ሓንጺጹ፡፡ ከም ዝፍለጥ፡ ሰነድ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት 7ይ-ውድባዊ ጉባኤና፡ ንጽባሒቱ ናብ ህዝብታትና 
ዝተኣወጀ ኮይኑ፡ መበገሲታትን ዕላማታትን ውሳኔታት 7ይ-ውድባዊ ጉባኤና ብንጹር ምብራህ፡ ህዝብታትና ዝዓሞቐ ተረድኦ ክዓትሩ ከም 
ዝሕግዝ እሙን እዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ግዱሳትን ተቓለስትን ወገናት፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ውሳኔታትና ዘለዎም ሃናጺ ትዕዝብቲ፣ ፍሉይ 
ርእይቶን ካልእ መማረጺ ሓሳብን ከካፍሉና ዝበለጸ ዕድል ከምዝፈጥረሎም ኣይንጠራጠርን። ቀጺልና'ምበኣር፡ ኣብ'ዚ ጽሑፍ'ዚ ኣብ ሓደ 
ኣገዳሲ ፖሎቲካዊ ውሳኔ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤና ክነትኩር ኢና። ፈለማ ንፖሎቲካዊ ውሳኔና ኣብ ቁ. 2 - 2.1. ሰፊሩ ዘሎ ከም ዘለዎ ክነቐምጦ። 
ቀጺልና ዝርዝር መብርሂ ክንህበሉ።   
 
   2 .  ኣድላይነት፣ እዋናውነትን ህጹጽነትን ምምስራት ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር ፖሎቲካዊ ውድባት 

ኤርትራን፡ ብሰላም ጎድና ጎድኒ ናይ ምቅላስ መርሆ ብዝምልከት፡-  
    2.1. ''7ይ-ውድባዊ ጉባኤና፡ ዓቕምታት ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ ብምጥማር፡ ቀንዲ ጠመተኦም፡ ብቐዳምነት ኣንጻር ገባቲ ስርዓት 

ህግደፍ ከቕንዕ ንምግባር ዘየቋርጽ ጻዕርታት እናተኻየደ ምምጽኡ ተረደአ፤ እንተኾነ ግን፡ ናይ ህዝብታትና ተሳትፎ ዝስሕብ፡ 
እምነት ዝተነበረሉ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ ክቐውም ከምዘይከኣለ ረኣየ። ይኹን'ምበር 
ብጊዝያዊ ዕንቅፋት ተዳሂልካ ዕሽሽ  ዘይበሃል ናይ መትከል ሕቶ ምዃኑ ብምእማን፡ ካብ ሕለፍ ድኽመታት ዝተማሃረ፣ 
ተባራዕትን እዋናውያንን ሕቶታት ህዝብታትና ብግቡእ ዘለለየ፣ ከም ቀንዲ ዕላማ ዝተበታተነ ዓቕምታት ህዝብታትና ጠርኒፉ፡ 
ብቐዳምነት ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዘቕንዕ፡ ቀልቢ ህዝብታትና ዝስሕቡ ዕላማታትን መትከላትን ዝተሓንገጠ ሰፊሕ 
ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ንምምስራት ከካይዶ ዝጸንሐ ቃልሲ ኣጠናኺሩ  ክቕጽሎ ወሰነ።'' ........ዝብል እዩ። 

 
I I . ሓፈሻዊ መበገስን ዕላማን ናይ 'ዚ ፖሎቲካዊ ውሳኔ 'ዚ ብዝምልከት፡-   
 
ኩሎም ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንሃገራዊ ነጻነትን ህዝባዊ ሓርነትን ዝተቓለሱ ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ዘይርስዕዎ ሓቂ ኣሎ። ሕቶ 
ስምረት ሓይልታት ሰውራ ኣብ እዋን ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተናውሐ ብረታዊ ተጋድሎና፡ መሪሕነት ተሓኤ ጀብሃ ዓባይን መሪሕነት ህዝባዊ 
ሓይልታት ደሓር ህግሓኤን፡ ሜዳ ኤርትራ ናይ ምብሓት ጉጅላዊ ሒሳባት ተሓንጊጦም፡ ካብ'ቲ ቀንዲ ቱኽረት ክገብሩሉ ዝግባእ ተጋድሎ 
ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ እናተኣለዩ፡ ሃገራዊ ዓቕምታት ኣብ ኵናት ሕድሕድ ብምጽማድ፡ ንህዝብታትና ከቢድ ዋጋ ዘዕደዩሉ ዓመታት ነይሩ። 
ኣብ'ቲ እዋን'ቲ፡ ደለይቲ ነጻነት ህዝብታትና ኣብ ገጠራት ዝነብሩ ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ ካብ ከተማ ኣስመራ'ውን ከይተረፈ፡ ናብ ተጋደልቲ ደቆም 
እናወፈሩ፡ ሰሚሮም ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ክቃለሱ ደጋጊሞም ዝተማሕጸኑ። ብ1977 ዓ.ም. ድማ፡ ክሳብ ናይ ህዝቢ ናይ ስምረት 
ሽማግለታት ብምቛም ጭርሖ ስምረት ብምልዓል ዓቕምታት ሰውራ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ፡ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነት ከቕንዕ 
ዝጸውዑን ደጋጊሞም ዘተሓሳሰቡን። እንተኾነ ግን፡ ነናይ ባዕሎም ሕቡእ ሒሳባት ዝነበሮም መራሕቲ ሰውራ፡  ንዝቐረበሎም ጻውዒት 
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ዝሰምዕ እዝኒ ኣይተዓደሉን። ስለዝኾነ'ውን ካብ 1980 ዓ.ም ንደሓር ኵናት ሕድሕድ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ደይቡ፡ ንተሓኤ-ጀብሃ ዓባይ ካብ 
ሜዳ ኤርትራ ብምስጓግ፡ ውድብ ህግሓኤ ድማ፡ ንሜዳ ኤርትራ ብልዕልነት ገቢቱ ክሕዞ ዕድል ረኸበ። ድሕሪኡ'ውን ዝተፈላለዩ ዝተፈናጨሉ 
ክፋላት ተሓኤ-ጀብሃ፡ ኣብ ሕድሕዶም ይኹን ምስ ህግሓኤ ሕቶ ሓድነት ንምምላስ መጸዋዕታታት ካብ ምቕራብ ዝተቖጠቡሉ እዋን 
ኣይነበረን። እንተኾነ ግን፡ መሪሕነት ህግሓኤ፡ ንሜዳ ኤርትራ ገቢቱ ካብ ዝተቖጻጸረላ ዕለት ጀሚሩ፡ እቲ መሪሕነት ተሓኤ-ጀብሃ ዓባይ፡ 
ሒዙዎ ዝጸንሐ፡ ' 'ሜዳ  ኤርትራ  ካብ  ሓደ  ውድብን  ሓደ  መሪሕነትን  ንላዕሊ  ኣይጸውርን  እዩ፡ ' '  ዝብል ጸረ ዲሞክራስያዊ ጭርሖ 
ከም ዘለዎ ብምውራስ፡ ብቕሉዕ ዝኣወጀሉ እዋን ብምንባሩ፡ ''ዝደለየ ኣብ ትሕቲ ህግሓኤ ተጸንቢሩ ይቃለስ'' ዝብል'ምበር፡ ኣብ ማዕርነት 
ዝተመስረተ ምሕዝነታዊ ሓድነት ክቕበል ድሉው ኣይነበረን። ዕላምኡ ፍሉጥ ነበረ። መጻኢት ነጻ ኤርትራ ብልዕልነት ኢሳይያስን ውድቡ 
ህግሓኤን ጥራሕ ተባሒታ ክትቅጽል ዝዓለመ እዩ።  

 
ኣብ ጽባሕ ነጻነት፡ ብውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ዝተኣወጀ ጸረ ህዝብን ጸረ ደሞክራስን ኣዋጅ 20 ሰነ፡ ነቲ ኣብ ሜዳ ዝኣወጆን ከም ሕሱም 
ዝተግበሮን በሓቲ ፖሊሲ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ምስ ጨበጠ’ውን፡ ብትሕዝቱኡ ንዕኡ እዩ ዝደገመ። ካልእ ሓድሽ ነገር ኣይገበረን፤ 
ዘይኣረገ ሕዱር በሓቲ ሕማም ሜዳ ዝደፍኦ ኣዋጅ እዩ። 

 
እምበኣርከስ፡ ኣብ ዝተናውሐን መሪርን ጉዕዞ ነጻነታዊ ብረታዊ ተጋድሎና ዝተማሃርናዮ ዘይከሓድ ሓቂ፡ ናይ ህዝብታትና እዋናዊ ናይ ስምረት 
ጭርሖ፡ ብግቡእ ስለዘይተመለሰ፡ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ምግዳል እናሰሓወ ዝኸደሉ ኩነታት ተራእየ፤ ስለዝኾነ ድማ፡ መስርዕ ሰራዊት 
ሓርነት ይኹን ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት  ንምምላእ፡ ብሽም ሃገራዊ ጻውዒትን ግፋን፡ መንእሰይ ብግዲ ናብ ምግዳል ክኸትት ዝተገደደሉ 
ኩነታት ተኸሲቱ ምንባሩ እዩ። ድሕሪ ነጻነት ሃገርና ድማ፡ ኩሎም ተቓለስቲ ደቃ ኣብ ሞንጎኦም ዝነበረ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ብዘየገድስ፡ 
ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ማዕረ ተሳተፍቲ ኮይኖም፡ ኣብ ትሕቲ ብዙሕነት ናይ ሰልፍታት ዝፈቅድ ሃዋሁው፡ ሰላማዊ ውድድር ንፖሎቲካዊ ስልጣን 
እናካየዱ፡ ሃገሮም ብጎደና ምዕባለ ክትምርሽ ኣብ ምግባር ክጻወቱዎ ዝግባእ ኣወንታዊ ኣስተዋጽኦ ተኾሊፉ፤ እነሆ ህዝብታትና ኣብ ዘሕዝን 
ናይ ብርሰትን ምብትታን ሓደጋ ተሳጢሖም፤ ሃገርና ድማ ነበረ ከይትኸውን ኣብ ዘስግእ ኩነታት ክወድቕ ዝደረኸ ኣዋጅ ምዃኑ እዩ። 
ሕቶታትን ጠለባትን ህዝብታት ማእከል ገይሩ፡ ብቑዕ መልስታት ዘይህብ ፖሎቲካዊ ሓይሊ፡ ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ከመይ ዝበለ ዓዘቕቲ 
ከምዝሽመም መስርሕ ነጻነታዊ ተጋድሎና ሕርሕራይ ገይሩ ምሂሩና እዩ። 
 
ካብ ጽባሕ ሓርነት ሃገርና፡ መሪሕነት ህግሓኤ ብልዕልነት ኢሳይያስ፡ መንግስታዊ ስልጣን ሃገር ንበይኑ ብሒቱ ካብ ዝሓዘላ ዕለት ጀሚሩ 
ድማ፡ ዝተፈላለዩ ተቓወምቲ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ናይ ሓድነትን ምሕዝነትን ጭርሖ እናቃልሑ፡ ተበግሶታት ክወስዱ ተራእዮም። እንተኾነ 
ግን እቶም ዝተፈረሙ ስምምዓት፡ ኣብ ሞንጎ መራሕቲ ዝተወድኡን እዋናውያን ሕቶታት ህዝብታትና ማእከል ዘይገብሩ ብምንባሮም፡ ነዊሕ 
ርሕቀት ከይተጓዕዙ ፈሺሎም ዝተረፉሉ ግዜ ውሑድ ኣይኮነን። ከም ኣብነት፡- ኣብ ጽባሕ ሓርነት ዝተመስረተ ንኣርባዕተ ውድባት ዝሓቖፈ 
'ኤርትራዊ ምሕዝነት ንሃገራዊ ቻርተር (ኤምሃቻ)'' ዝበሃል ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ምዝካር ጥራሕ ይኣክል።  
 
ኣብ ታሪኽ ምሕዝነት ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ ጎሊሁ ዝጥቀስ፡ ክሳብ ሎሚ'ውን ከይሰሰነ ዝቕጽል ዘሎ፡ ኣብ ጽባሕ ጎንጺ ኤርትራን 
ኢትዮጵያን፡ ብለካቲት 1999 ዓ.ም. ዝተመስረተ 'ምትእኽኻብ  ሃገራዊ  ሓይልታት  ኤርትራ '' ጸኒሑ 'ምሕዝነት  ሃገራዊ  ሓይልታት  
ኤርትራ ' ዝተባሃለ እዩ፤ ኣብ 5ይ-ስሩዕ ኣኼባ ላዕለዋይ መሪሕነቱ ድማ፡ 'ሃገራዊ  ምሕዝነት  ኤርትራ ' ተባሂሉ ዝተሰየመ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ 
ጽላል ውድባት ኤርትራ፡ ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል። እዚ ምሕዝነት'ዚ ምስ'ቶም ካብ'ቲ ጽላል ወጻኢ ዝነበሩ ሰለስተ ውድባትን፡ ኣብ 
5ይ-ስሩዕ ኣኼባ ላዕለዋይ መሪሕነት ሃምኤ(2002)፡ ኣብ መረጻ ዋና ጸሓፊ ሰክረታርያ/ፈጻሚት፡ ተቓውሞኡ ኣስሚዑ ካብ ሃምኤ ስሒቡ 
ዝጸንሐ፡ ሓደ ሽነኽ ተሓኤ-ሰውራዊ ባይቶ ብምጥማር፡ ብለካቲት 2005 ዓ.ም. 'ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን' ዝብል ሓድሽ ስያመ ለቢሱ 
ዝቕጽል ዘሎ እዩ።  
 
እዚ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል'ዚ(ምሕዝነት) ብ1999 ዓ.ም. ኣብ ሱዳን ካርቱም ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ሞንጎ ላዕለዎት መራሕቲ 10 
ፖሎቲካዊ ውድባት ብዝተኻየደ ዘተ ክምስረት እንከሎ፡ ምስ ጎንጺ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተታሓሒዙ ክኽሰት ዝኽእል ሓድሽ ፖሎቲካዊ 
ለውጢ፡ ነብሱ ኣዳልዩ ክጸንሕ ካብ ምሕላን ዝተኣኻኸበ እዩ። ቅድሚ ጎንጺ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝነበሩ እዋናት፡ ኣብ ሞንጎ'ቶም 
ነዚ ጽላል'ዚ ንምምስራት ዝበቕዑ ውድባትን መራሕትን፡ ዓሚቕ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ከምዝነበሮም ዝተሓብአ ምስጢር ኣይነበረን። ብርግጽ 
ኣብ'ቲ ወርሒ ሙሉእ ዝወሰደ ዘተ ላዕለዎት መራሕቲ ዝተሓንጸጸ ቻርተር፡ ብሓባራዊ ስምምዕ ዝተፈረመ፡ መባእታዊ ዕላማታት ዝሓቖፈ 
ክኸውን እንከሎ፡ ኣቦ-መንበርነት በብእብረ፣ ውሳኔታት ኣኼባ ድማ፡ ብስምምዕ ክጸድቕ ተቐቢሎም ዘቖሙዎ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር እዩ። 
 
ናይ ብሓቂ ንምዝራብ፡ እዚ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል'ዚ ክቐውም እንከሎ፡ ዝተበታተኑ ደለይቲ ለውጢ ኣብዝሓ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ጎድኑ 
ኣሰሊፉ፡ ተቓሊሱን ኣቃሊሱን ክዕወት ዓሊሙ ዝተበገሰ ነይሩ ንምባል ኣይከኣልን። ስለዚ ከኣ፡ ፖሎቲካዊ ቻርተር ክሕንጸጽ እንከሎ፡ 
ማእከሉ ውጹዓት ህዝብታትና ዝጥርንፉ ዕላማታትን መትከላትን ኣብ ምጽዳቕ ዘነጻጸረ ዘይኮነስ፡ መራሕቲ ውድባት ኣብ መባእታዊ 
ዕላማታት፡ ሕድሕዶም ተሓላልዮም ክጓዓዙ ብዘብቅዖም ዝተቓነየ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ምስ ምስረታ'ዚ ጽላል'ዚ ብዝተኣሳሰረ፡ ደራኺ ተራ 
ሰለስተ መንግስታት ኣባላት ሰንዓ ፎረም ቀሊል እጃም ከምዘይነበሮ ድማ፡ ዝከሓድ ኣይኮነን።  
 
ምስረታ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ውድባት ኤርትራ ግብራዊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን፡ ላዕለዎት መራሕቲ ውድባት፡ ምስ ጎንጺ ዶብ ተታሓሒዙ 
ብዝፍጠር ሓድሽ ፖሎቲካዊ ምዕባለ፡ ብኣቋራጭ ኣስመራ ናይ ምእታው ሕልሞም፡ ድሕሪ ክልተ ዓመት ግብራዊ ከምዘይከውን ጋህዲ እናኾነ 
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ከደ። ተቓሊስካ፣ ኣቃሊስካን መስዋእቲ ከፊልካን'ምበር ኣብ ሕቖ ካልኦት ተሰቒልካ፡ ቤተ መንግስቲ ኤርትራ ምእታው ከምዘይከኣል ብሩህ 
ኮነ። ስለዝኾነ'ውን፡ ድሕሪኡ ዝነበረ መስርሕ፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ቻርተር፣ ሕገ ህንጻ ብሓፈሻ፡ ኣቃውማ መሪሕነት ድማ ብፍላይ፡ ፍሉይ 
ቱኽረት ብምሃብ ርኡይ ዝኾነ ምስሕሓብን ዘይምትእምማን ኣብ ሞንጎ ላዕለዎት መራሕቲ ውድባት እናጎልሀ ከደ። ከም ኣብነት፡- ኣብ ላዕሊ 
ከምዝተጠቐሰ ኣብ 5ይ-ስሩዕ ኣኼባ ላዕለዋይ መሪሕነት ሃምኤ(መወዳእታ መስከረም 2002 ዓ.ም.) ዝተኸሰተ ውሽጣዊ ፖሎቲካዊ 
ቅልውላውን ሳዕቤኑን ምዝካር ይከኣል፤ ሃገራዊ ምሕዝነት ኤርትራ ኣብ 5ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ(2002)፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ሕገ ህንጻን 
ዘተኣታተዎ ለውጢ ይኹን ኣብ ምስረታ ኤዲኪ(ለካቲት 2005)፡ መሰረታዊ ምትዕርራይ ከይተገበረሉ ዝቐጸለ ፖሎቲካዊ ቻርተር ይኹን ሕገ 
ህንጻ፡ ኣብ ሞንጎ ኣባላት ውድባቱ፡ ምስሕሓብን ዘይምትእምማን ካብ ምዕሟቕ ሓሊፉ፡ ኣብ ባይታ ቀልቢ ደለይቲ ለውጢ ህዝብታትና 
ብሓፈሻ፡ መሰረታት ኣባላት ውድባትና ድማ ብፍላይ ክስሕብ ኣይበቕዐን።         
 
እዚ በብእዋኑ ሽሙ እናቐያየረ ዝመጸ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ውድባት ኤርትራ፡ ንመብዛሕትኦም ፖሎቲካዊ ውድባት ሓቝፉ፡ ንልዕሊ 15 
ዓመታት ዝተጓዕዘ'ኳ እንተኾነ፡ ክሳብ ሎሚ ሰፊሕ ናይ ህዝብታትና ተቐባልነት ክረክብ ይትረፍ፡ ናይ'ቶም ኣብ ውድባትና ተጠርኒፎም 
ዝቃለሱ ዘለዉ መሰረታት ኣባላት ዕግበት'ውን ዘይረኸበ ንምንታይ እዩ? ዝብል መሰረታዊ ሕቶ፡ ናይ ሓባር መልሲ ከይረኸበ ይቕጽል ኣሎ።  
 
ካብ ሕሉፍ ተሞኩሮ መስርሕ ምስረታ ፖሎቲካዊ ጽላላት ደጋጊምና እንዕዘቦ፡ ብዛዕባ ሰፊሕ ጽላል ክለዓል እንከሎ፡ ብኸመይ? ኩሎም ኣብ 
ባይታ ዘለዉ ፖሎቲካዊ ውድባት ብሓደ ይሕቆፉ ዝብል'ምበር፡ ጭቡጥ ክውንነት ህዝብታትና ማእከል ብምግባር፡ ተባራዕቲ ሕቶታቶምን 
እዋናዊ ትጽቢታቶምን እንታይ እዮም ዝብል ብምልዓል፡ ነዚኦም ብብቕዓት ዝምልሱ ቅኑዓት እዋናውያን ዕላማታትን መትከላትን 
ብምሕንጻጽ፡ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ኣብ ክሊ'ዚ ዝጠራነፉሉ ጻዕሪ ወይ ተበግሶ ኣብ ምውሳድ ዝተሰረተ ዘይምንባሩን ዘይምህላዉን 
እዩ።  
 
ብዓይኒ ሓቂ ክረአ እንከሎ፡ ኣድላይነት ምምስራት ፖሎቲካዊ ውድብ ይኹን ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ውድባት፡ ህዝብታት ኣብ ክሊ 
ረብሓታቶም ተጠርኒፎም ተቓሊሶም ዝዕወቱሉ ብቑዕ ኣመራርሓ ንምሃብ እዩ፤ ይኹን'ምበር፡ ኣብ ጽላላት ደምበ ተቓውሞና ግን፡ ተባራዕቲ 
ሕቶታትን ጠለባትን ህዝብታትና ካልኣዊ ቦታ ብምሃብ፡ ውልቀ ውድባትን መራሕተንን ኣብ ሰፊሕ ጽላል ዝጥርነፉሉ ስምምዕ ምብጻሕ፡ ከም 
ወሳኒ ረቛሒ ክወስዱዎ ምጽነሖም ዘይሕባእ ሓቂ እዩ። 
 
ኣብ ናይ ህዝብታት ተባራዕቲ ሕቶታት ተመስሪቱ ቅኑዓት እዋናውያን መትከላትን ዕላማታትን ሓንጺጹ፡ ክቃለስን ከቃልስን ዘይክእል 
ፖሎቲካዊ ውድብ ይኹን ጽላል ድማ፡ ናይ ህዝብታት ኣቓልቦ ተነፊጉዎ ውዒሉ ሓዲሩ እናሃጎገ ከምዝኸይድ ዘየጠራጥር እዩ። ንሕሉፋት 
ይኹን ህሉዋት ፖሎቲካዊ ጽላላት ተቓውሞና፡ ናይ ፍሽለቶም፡ ወይ ድማ ካብ ቅልውላው ከይተናገፉ እናተሳሓጉ ክነብሩ ዝገብሮም ዘሎ 
መሰረታዊ ምኽንያት፡ እዚ ሓቂ'ዚ እዩ ኢሉ ውድብና ሰደግኤ ይኣምን። 
 
ኣብ መስርሕ ሓባራዊ ቃልስና፡ ካብ ሓደ ሓደ ወገናት ብተደጋጋሚ እንሰምዖ፡ ድኽመትን ፍሽለትን ፖሎቲካዊ ጽላላት ተቓውሞና፡ ናይ 
መራሕቲ ድኽመታትን ሕመቕን እዩ መንቀሊኡ ብዝብል እናተማጎቱ ምምጸኦም እዩ። ድኽመት ይኹን መንፈዓት ውልቀ መራሕቲ፡ ኣብ 
ውልቀ ውድባት ይኹን ሰፋሕቲ ፖሎቲካዊ ጽላላት፡ ብኣሉታ ይኹን ብኣወንታ ዝግለጽ ተራ ከምዘለዎ ዘይሰሓት'ኳ እንተኾነ፡ እቲ ውልቀ 
ፖሎቲካዊ ውድብ ይኹን ሰፊሕ ጽላል፡ ናይ ህዝብታት ተባራዕቲ ሕቶታት ዝምልሱ እዋናውያን ዕላማታትን መትከላትን ዝሓንጸጸ 
እንተዘይኮይኑ፡ ፍሽለቱ ብመንፍዓት ውልቀ መራሕቲ'ውን ዝዕገት ከምዘይኮነ ዝሰሓት ኣይኮነን። ሕመቕ መራሕቲ እንተተወሲኹዎ ድማ 
ኣዝዩ ዝበኣሰ ከምዝኸውን ዘየካትዕ እዩ። ብኣንጻሩ፡ ህዝብታት ማእከል ብምግባር ዕላማታቱን መትከላቱን ሓንጺጹ ዝቃለስን ዘቃልስን 
ውድብ ይኹን ፖሎቲካዊ ጽላል እንተኾይኑ፡ ዓወቱ ብሕመቕ ውልቀ መራሕቲ ፈጺሙ ዝዕገት ኣይኮነን። ስለዚ ሕመቕ ይኹን መንፍዓት 
ውልቀ መራሕቲ፡ ኣብ ፍሽለት ይኹን ዓወት ፖሎቲካዊ ውድባት ይኹን ሰፋሕቲ ጽላላት፡ ወሳኒ ተራ ከምዘይብሎም ምግንዛብ የድሊ። 
 
ካልእ፡ ብሓደ ሓደ ወገናት ዝለዓል ነጥቢ፡ ህዝቢ እንተተወጺዑ ተወዲቡ ክቃለስ መሰሉ እዩ፤ ዝወርዶ ወጽዓ ንምውጋድ ዝመርጾ መልክዕ 
ውደባ ድማ፡ ከም ቅኑዕ ምቕባልን ምድጋፍን የድሊ ዝብሉ ምዃኖም እዩ። ብርግጽ ዝተወጸዐ ህዝቢ ክቃለስ ግድን እዩ፡፡ ተቓሊሱ ዝዕወት 
ድማ፡ ክውደብ እንተበቒዑ ጥራሕ እዩ። ምውዳብ ድማ ዘይገሃስ መሰል ምዃኑ፡ ንውድብና ሰደግኤ መካትዒ ኮይኑ ኣይፈልጥን፡፡ መልክዕ 
ውደባ ግን፡ ናይ  ምርጫ ጉዳይ እዩ። ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ ዝለዓል ክትዕ ንምንታይ ተወዲቡ ይቃለስ ዝብል ኣይኮነን፤ እንታይ ደኣ? ዝመረጾ 
መልክዕ ውደባ፡ ውጽዕኡ ንምውጋድ ዘብቅዖ ቅኑዕ ምርጫ ድዩ? ምስ ከምኡ ዝመሰሉ ዝተፈለየ ወይ ድማ፡ ተመሳሳሊ መልክዕ ወጽዓ 
ዝወርዶም ጭቁናት፡ ተወሃሂዱን ተሓጋጊዙን ክቃለስ የብቀዖዶ ዝብል  እዩ። በዚ መንጽር ክረአ እንከሎ፡ ተወዲቡ ክቃለስ ዘለዎ መሰል 
ዘይገሃስ ኮይኑ፡ ዝመረጾ መልክዕ ውደባ ግን፡ ተመራጺን ለባምን ክኸውን ይኽእል፤ ወይ ድማ፡ ዘይምረጽን ኣብ ሞንጎ ሓድነት ውጹዓት 
ህዝብታት ስክፍታን ዘይምትእምማን ዝፈጥር ክኸውን ይኽእል እዩ። ብምዃኑ'ውን ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታት ኤርትራን ናይ ፋሽስታዊ 
ስርዓት ህግደፍ ፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ሰራም ስልትን ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፡ ተቓለስቲ ኤርትራውያን ዝመርጹዎ መልክዕ ውደባ ብጥንቃቐ 
ክርእዩዎ ከምዘለዎም ክግንዘቡ የድሊ ንብል። ብዛዕባ'ዚ ኣርእስቲ'ዚ፡ ምስ ሕሉፋት ታሪኻዊ ተሞኩሮታትን ህሉው ክውንነት ሃገርናን 
ብምትእስሳር ብሰፊሑ ክነልዕሎ ስለዝኾና ንግዝይኡ ይጽናሓልና። 
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I I I .  ሓጺር ዳህሳስ ሕሉፍ ታሪኽን ተሞኩሮን፡-  
 
ንመበገሲታትን ዕላማታትን ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር ኤርትራ ብዕምቆትን ብስፍሓትን ንምግንዛብ፡ ንሕሉፍ ተሞኩሮ ነጻነታዊ ተጋድሎና 
ይኹን ሰውራ ኢትዮጵያ ምድህሳስ ከምዘድሊ ንርኢ። ኣብ'ዚ ነጥቢ'ዚ ኣትኩሮት ሂብና ክንርእዮ ንደሊ፡ ምስ ናይ ብሄር  ሕቶን መልክዕ 
ውደባን ከምኡ'ውን ናይ ሃይማኖት ሕቶን መልክዕ ውደባን ዝምልከት ክኸውን እዩ። 
 
ንሕሉፍ ነጻነታዊ ተጋድሎና ምልስ ኢልና ምስ እንዝክር፡ ዝተፈላለዩ ክውንነታት ንርኢ። ኤርትራ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ መስፍነ 
ሃጸያዊ ስርዓት ሃይለስላሴ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን፡ በዚ ባዕዳዊ ገዛኢ'ዚ ዝተፈላለዩ መልክዕ ወጽዓታት ይወርዱ ምንባሮም ንዝክሮ እዩ። 
መስፍነ ሃጸያዊ ስርዓት ሃይለስላሴ፡ ንሃገረ ኢትዮጵያ ኣብ ዘመሓደረለን ዓመታት ይኹን፡ ንሃገርና ብደገፍ ሓያላን መንግስታት፡ ኣብ ትሕቲ 
ባዕዳዊ መግዛእቱ ኣእትዩ ኣብ ዝገዝኣሉ ዝነበረ እዋን፡ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኣብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ልዕልነት ረኺቡ፡ ገባሪ ሓዳጋ ዝኾነሉ 
እዋን ነይሩ። ብኣንጻሩ፡ ሃይማኖት እስልምናን ካብ ኦርቶክስ ወጻኢ ዝኾኑ ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትናን ዝግበኦም ክብርን ነጻነትን 
ኣይነበሮምን፤ ብኣንጻሩ፡ ርኡይ ግህሰት ይወርዶም ምንባሩ ናይ ርሑቕ ታሪኽ ኣይኮነን።  
 
ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሃጸይ ሃይለስላሴ እናተጨቆኑ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን፡ ኩሎም ኣብ ገዛእ ዓዶም ከም ጓኖት 
ሕሰመ መከርኦም ዝርእዩሉ ጊዜ ምንባሩ ሓቂ እዩ፤ ምስ ሃይማኖት ብዝተታሓሓዘ ግን፡ ካብ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ወጻኢ ዝኾኑ ኣመንቲ 
ሃይማኖት እስልምናን ካልኦት ኣመንቲ ክርስትናን፡ ሓለፋ በደል፣ ምግላልን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ይወርዶም ምንባሩ ማንም ዘይክሕዶ 
እዩ። ብርግጽ፡ መስፍነ ሃጸያዊ ስርዓት ሃይለስላሴ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ፡ ልዕልነት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ክጽዕን 
እንከሎ፡ ንንጉሳዊ ስልጣኑ ንምድልዳል'ምበር ፍሉይ ሓልዮት ንኣመንቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክ ዝኾኑ ዉጹዓት ሓረስቶት፣ ሸቃሎ፣ መማህራን፣ 
ተማሃሮን ነጋዶን....ወዘተ ስለዝነበሮ ፈጺሙ ከምዘይኮነ ርእሰ ግሉጽ ሓቂ እዩ። እዚ ስልቲ'ዚ ናይ ጨቆንትን ገዛእትን መንግስታት ፈላሊኻ 
ናይ ምግዛእ ስልቲ ግብራዊ መግለጺ ምዃኑ ኣዐሪና ንግንዘብ።   
 
ኣብ ዘበነ ባዕዳዊ መግዛእቲ መስፍነ ሃጸያዊ ስርዓት ሃይለስላሴ፡ ህዝብታት ኤርትራ ዝወርዱዎም ዝተፈላለዩ መልክዕ ወጽዓታት፡ ቀንዲ 
ተሓታቲኦም ባዕዳዊ መግዛእቲ ምዃኑ ኣሚኖም፡ ተቐልቂሎም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ መልክዕ ውደባታት ብዘየገድስ፡ ኣብ ክሊ ጭርሖ ነጻነት፡ 
ኣብ መስርዕ ሃገራዊ ተጋድሎኦም ካብ ምስላፍ ዝዓገቶም ኣይነበረን። ኣመንቲ ሃይማኖት እስልምና ይኹን ካብ ኦርቶዶክስ ወጻኢ ዝኾኑ 
ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና፡ ብሃይማኖታዊ መልክዕ ፖሎቲካዊ ውደባ፡ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ በይንና ተወዲብና፡ ንሃይማኖታዊ መሰልና 
ክንቃለስ ኣሎና ኣይበሉን። ብተመሳሳሊ፡ ውጹዓት ህዝብታት ኢትዮጵያ፡ ኣንጻር መስፍነ ሃጸያዊ ስርዓት ሃይለስላሴ፡ ብሃይማኖቶም 
ተወዲቦም ክቃለሱ ኣይተላዓሉን። ሃይማኖታዊ ወጽዓኦም ከም ኣካል ኣምሳል ደርባውን ብሄራውን ወጽዓ ኣሚኖም፡ ብሕብረ ብሄራውን 
ብሄራውን ጭርሖ ተወዲቦም እዮም ተቓሊሶም።  
 
ውጹዓት ኣመንቲ ሃይማኖት እስልምናን ካልኦት ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትናን፡ ብሃይማኖትና ተወዲብና፡ ኣንጻር መስፍነ ሃጸያዊ ስርዓት 
ሃይለስላሴ ክንቃለስ ኣሎና ኢሎም እንተዝላዓሉ፡ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ከም ተጣባቒ ኣመንቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኮይኑ ደው ብምባል፡ ናብ 
ሃይማኖታዊ ኵናት ዘምርሕ፡ መወዳእትኡ ድማ፡ ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ዘይዛሪ ደም ምፍሳስ መስዓበ ነይሩ። እንተኾነ ግን፡ እዚ ግጉይ 
ስልቲ'ዚ፡ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ዝተኸተሉዎ ምርጫ ኣይነበረን። ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ጭርሖ ኣንጻር 
ስርዓት ሃይለስላሴ ክቃለሱ እንከሎዉ፡ ህዝብታት ኢትዮጵያ ድማ፡ ኣብ ትሕቲ ሕብረ-ብሄራውን ብሄራውን ጭርሖ ብዘካየዱዎ ውዱብን 
ዘይውዱብን ቃልሲ፡ ዕምሪ መስፍነ ሃጸያዊ ስርዓት ሃይለስላሴ ኣብቀዐ።  
 
ምስ ብሄራዊ ሕቶ ብዝተኣሳሰረ እንርእዮ ሓቂ ድማ ዝስዕብ እዩ፤ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኣብ ትሕቲ ማእከላይ መንግስቲ ክትጥርነፍ ዝበቕዐት፡ 
ኣብ ዘበነ ሃጸይ ምኒሊኽ ዳግማዊ እዩ፡ ንጉስ ምንሊኽ፡ ናብ ደቡብ፣ ምብራቕ፣ ምዕራብን ሰሜንን ሸነኻት ብዘካየዶ ሰፊሕ ወታደራዊ ወፈራ፡ 
ነቶም ናይ ከባቢ መሳፍንቲ ኣንበርኪኹ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ከቢድ ግፍዕታት ብምፍጻም፡ ብመንነቶም ክሓፍሩ ብምግባር ብሓይሊ 
ዝተፈጸመ ምዃኑ ታሪኽ የረድእ፡፡ ስለዚ፡ ምውላድ ብሄራዊ ጭቆና ህዝብታት ኢትዮጵያ: ኣብ ትሕቲ ገዛእቲ ደርብታት ኣምሓራ፡ ምስ 
ምፍጣር ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ብሄራትን ብሄረ-ሰባትን ኢትዮጵያ ዝወረደ መሪር ብሄራዊ 
ጭቆና፡ ኣብ ዘበነ ስልጣን መስፍነ ሃጸያዊ ስርዓት ሃይለስላሴን ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግን ብዝኸፍአ ቀጺሉ። ስለዝኾነ'ውን፡ ኣብ ኢትዮጵያ 
በብእዋኑ ኣንጻር ገዛእቲ ደርብታት ኣምሓራ ዘቕነዐ ብሄራዊ ተቓውሞን ቃልስን ውልዕ ጥፍእ እናበለ ክቕጽል ጸኒሑ፤ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ 
ኣብ ስልጣን ምስ ደየበ ግን፡ ብሄራዊ ተቓውሞን ውደባን ኣብ ዝለዓለ ደረጅኡ ደይቡ፤ ኣብ መስርሕ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ሰውራ ኢትዮጵያ፡ 
መሪሕ ተራ ብምጽዋት፡ እነሆ ፌደራላዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክህነጽን፡ ኢትዮጵያ ናይ ብሄራትን ብሄረ ሰባት መሰልን ማዕርነትን 
ዝተኸበረላ፡ ብጎደና ምዕባለ ክትምርሽ 'ባብ' ዘርሓወላ ኮይኑ ምህላዉ፡ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንርእዮ ኣሎና። ኣብ'ዚ፡ ብግሉጽ ዘረጋገጽናዮ 
ዘይሕባእ ሓቂ እንተሃለወ፡ ብህወሓት ዝተመርሐ ብሄራዊ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ፡ ናይ ብሄር መሰል ርእሰ ውሳኔ ክሳብ ምንጻል 
ዝብል መትከል ሒዙ ምቅላሱን፡ ካብኡ ንላዕሊ ድማ፡ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቀጽ 39 ምስፋሩ፡ ንሓድነት፣ ቀጻልነትን ዕብየትን 
ሓንቲ ዲሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ውሕስነት ክኸውን 'ምበር፡ ነቶም ኣብ ቀልቀል ምብትታን ዝነበሩ፡ ውጹዓት ብሄራት ኢትዮጵያ ክፈናጨሉ 
ዝዓደሞም ኣይኮነን። 
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ንኩነታት ኤርትራ ሃገርና ምስ እንርኢ ግን፡ ፍሉይ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ንምልከት፡፡ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ማእከላይ መንግስቲ ክትመሓደር 
ዝጀመረት ኣብ 1890 ብባዕዳዊ መግዛእቲ ጥልያን ተወሪራ ምስ ተጎበጠት እያ። ዝተፈላለየ፡ ቋንቋ፣ ባህሊ፣ ታሪኽ፣ ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣን 
ደረጃ ማ/ቁጠባዊ መነባብሮ ዝነበሮም ብሄረ-ሰባት፡ ብባዕዳዊ ወራር ፋሽስት ጥልያን፡ ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ዝብል ስያመ ክግዝኡ ምስ ጀመሩ 
እዮም፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒቶም ''ሀ'' ኢሉ ዝጀመረ። ኤርትራ ከም ግዝእቲ ሃገር፡ ብባዕዳዊ መግዛእቲ ጥልያን ዝቖመት ስለዝኾነት፡ 
ኩሎም ኣብ ትሕቲኣ ዝተጠርነፉ ዝተፈላለዩ ህዝብታት፡ ቀንዲ ገዛኢኦም፣ ኣብ  ዓዶም ከም ጓና ክረኣዩ ዝገበሮም፣ ልሙዕ መሬትን ሃብትን 
ከባቢኦም ብሓይሊ ዝመንዘዖም፡ ባዕዳዊ ገዛኢ መንግስቲ ጥልያን'ምበር፡ ካልእ ተሓታቲ ኣይነበሮምን፤ ስለዚ ብመስርሕ፡ ጸረ ባዕዳዊ 
መግዛእቲ ሃገራዊ ስምዒት እናማዕበሉ ክኸዱ መንገዲ ዝኸፈተሎም ኮነ።  
 
ተቓውሞ ህዝብታት ኤርትራ፡ ካብ ዘበነ ባዕዳዊ መግዛእቲ ጣልያን ክሳብ ፋሽስታዊ መግዛእቲ ደርጊ ዝነበረ ኩነታት ምስ እንርኢ፡ ምእንቲ 
ሃገራዊ ነጻነት ዝካየድ'ምበር፡ ካልእ መልክዕ ክሕዝ ዘኽእሎ ወድዓዊ ኩነታት  ዘይምንባሩ እዩ። ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ 
እናሃለወት'ውን፡ ብሄራዊ፣ ሃይማኖታውን ባህላውን ብዙሕነት ዝሓቖፈት ግዝእቲ ሃገር'ኳ እንተነበረት፡ ቃልሲ ህዝብና ኣንጻር ባዕዳዊ 
መግዛእቲ ዘቕነዐ፡ ሃገራዊ ጭርሖ ክኸውን ግድን ነበረ። ከም'ቲ ናይ ኢትዮጵያ፡ ብሄራዊ መልክዕ ዝሓዘ ተቓውሞ ክለዓል ዝገብር ውድዕነት 
ኣይነበረን። ኣብ ሃገርና ብሄራዊ መልክዕ ዘለዎ ሕቶን ተቓውሞን ዝተጀመረ፡ ኣብ ዘበነ ፋሽስታዊ ኣገዛዝኣ ስርዓት ኢሳይያስ ህግደፍ እዩ። 
ንምንታይ ዝብል ሕቶ፡ ብኸፊል ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ'ኳ እንተሎ ኣብ ታሕቲ ብዝርዝር ክንርእዮ ኢና። 
 
IV. ብሄራውን ሃይማኖታውን ወጽዓታትን መልክዕ ውደባታትን ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና፡- 
  
ክውንነት ህዝብታት ኤርትራ፡ ብብሄራዊ፣ ሃይማኖታውን ባህላውን ብዙሕነት ዝግለጽ እዩ። ሃገርና፡ ጂኦግራፍያዊ ኣከዋናኣ ጽብብ ዝበለ፡ 
በዝሒ ህዝባ'ውን ውሑድ ይኹን'ምበር፡ ብብዙሕነት ዝልለ ክውንነት ዘለዋ ሕብረ-ብሄራዊት ሃገር ምዃና ዘካትዕ ኣይኮነን። እዚ ሓደ 
መሰረታዊ መበገሲና ጌርና ክንወስዶ ግቡእ እዩ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ውሽጢ 26 ዓመታት ናይ ስልጣን ዕድሚኡ፡ ኣብ 
ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ዝፈጸሞ ወንጀል መወዳድርቲ ኣይርከቦን። እዚ ስርዓት'ዚ፡ ንህዝብታትና ዝኣተዎ መብጻዓ ጥራሕ ኣይኮነን ጠሊሙ፤ 
እኳ ደኣስ ኣብ ዘበነ ባዕዳዊ መግዛእቲ ርእዮሞ ዘይፈልጡ ዝኸፍአ ኣደራዕን መከራን ዘውረደ እዩ፤ ገና ኣብ ጽባሕ ሓርነት፡ ብሄራዊ ኣከዋውና 
ህዝብታት ኤርትራ ብኣዋጅ ክሒዱ፤ ''ኣብ ኤርትራ ናይ ቋንቋ ጉጅለታት'ምበር ብሄራት ዝበሃላ የለዋን፤ ብሄራት ምባል ገዲፍናዮ ኢና ኢሉ 
ኣዊጁ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ። እዚ ብዘይ ምኽንያት ዝገበሮ ኣይኮነን። ኣብ እዋን ብረታዊ ተጋድሎና ብምቁር ድምጺ ስዉእ ዑቕባጋብር፡ 
''ዙራ'ሞ ሃገርካ .. ኣደ ትሽዓተ ብሄራት.. ጥዑም ዝኣየራ... ክብል ዝደረፎ፡ ንመላኺ ኢሳይያስ ''ዝብኢ  ክሳብ  ዝዶሉ  ይሕንክስ '' 
ከምዝበሃል፡ ከም ስልቲ ብደምን ኣዕጽምን ተጋደልቲ ደቂ ብሄራትና ናብ ኮረሻ ስልጣን ክሳብ ዝድይብ'ምበር ውሽጣዊ እምነቱ ከምዘይነበረ 
ኣረጋጊጹ። ብተግባር ከኣ፡ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነቶም ከቢድ መስዋእቲ ዝኸፈሉ ብሄራዊ ህዝብታትና፡ ናይ ባዕሎም ዕድል ናይ ምውሳን ይኹን፡ 
ከባቢኦም ባዕሎም ናይ ምምሕዳር መሰሎም ብምጭፍላቕ፡ ሓድሽ ዞባዊ ስርዓተ ምምሕዳር ናብ ምቕራጽ ዝኣተወ። እዚ ኣቀራርጻ'ዚ ናይ 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ጉጅላዊ ስልጣን ንምጥንኻር ዝተዋደደ፡ ብዘይ ቅዋም ዝተፈጸመ ምዃኑ፡ ነቲ ወንጀል ኣዝዩ የኽብዶ። ስለዚ፡ ኣብ 
ዘበነ ስልጣን ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ብሄራት ኤርትራ ህልውነአን ከምዝተኻሓደ ኣሉ ዘይበሃል ሓቂ እዩ። እዚ ሓቂ'ዚ ኣብ በዓላት ደርፊ 
ብሄራት መዳመቒ ብምግባር ወይ ድማ፡ ትምህርቲ ብቋንቋ ኣደ ዝብል፡ ኣብ ፖሎቲካዊ፣ ምምሕዳራውን ማሕበረ ቁጠባውን ሂወቶም 
ትርጉም ዘይብሉ ደረቕ ምህሮ ዝኽወል ኣይኮነን። ኣብ ክሊ ሃገራዊ ነጻነት፡ ብሄራዊ መሰሉን ክብረቱን ክወሓሰሉ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ፡ 
ብመንነቱ ክሓፍር ምግባርን መሰላቱ ምምንዛዕን ክሳብ ክንደይ መሪር ምዃኑ ግንዛበ ክተሓዘሉ ዝግባእ እዩ ኢልና ንኣምን። 
 
ካልእ ኣብ ዘበነ ስልጣን ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ሃይማኖታዊ መሰላትን ክብረታትን ህዝብታትና ተዋሪዱን ተራኺሱን እዩ። 
ኢሳይያስ ልዕሊ ጉጅላዊ ስልጣኑ ዝርእዮ ስለዘይብሉ፡ ሓድነት ህዝብታትና ብምልሕላሕ ኣብ ድሕረታት ተኸዊሉ ክነብር እናጸዓረ ዝመጸ 
እዩ። ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ እምነታት፡ ዝተፈላለዩ ምስምሳት እናፈጠረ፡ ጎዛዝዩ ክድህኮም ምጽንሑን ምህላዉን ናይ ኣደባባይ 
ምስጢር እዩ። ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ጆሆባን ጰንጠ ቆስጠን ዝጀመሮ ነጺልካ ናይ ምህራም ስልቲ፡ ቀጺሉ ብምኽንያት ጀሃዳዊ ምንቅስቓስ ኣብ 
ልዕሊ መራሕትን መማህራንን ኣመንቲ ሃይማኖት እስልምና ዘውረዶ በደልን ጭፍጨፋን እዩ፤ ካብ'ዚ ሰጊሩ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት 
መራሕትን ኣመንትን ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ዘውረዶ በደልን ዘይተኣደኑ ግፍዕታትን፣ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሃይማኖት ካቶሊክ ዝሰንዘሮ 
ታህዲድን ምፍርራህን ምጥቃስ ይከኣል። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣቕሪቡ ዝሕብሕቦ ይኹን ብፍሉይ ዝፍንፍኖ ሃይማኖት የብሉን፤ ንኹሎም 
ሃይማኖታዊ እምነታት፡ በብእዋኑ እናራኸሰ ዝመጸ እዩ። እዚ ስርዓት'ዚ ብምሒር ጭካነን ግህሰት ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት፡ ኣብ 
ዓለምና ዝተለለየ ዲያብሎስ እዩ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ገባርን ሓዳግን ኮይኑ እነሆ ንልዕሊ 26 ዓመታት ፖሎቲካዊ 
ስልጣን ንበይኑ ብሒቱ ሃገር ዘዕኑ ዘሎ እዩ። ካብ'ቶም ደጋጊሙ ኣብ ቃለ መሕትት ዝገልጾም፡ ቅድሚ 30 ክሳብ 40 ዓመታት፡ ኣብ ኤርትራ 
መረጻ መራሕቲ ዝበሃል ከምዘይካየድ እናገለጸ ዝመጸ እዩ። ካብ ከም'ዚ ዝመሰለ ኣብ'ዚ ዘለናዮ 21 ክፍለ ዘመን፡ ንዲሞክራስያዊ ምርጫ 
ተሓሲሙ፣ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም ፊን ብዝበሎ መንገዲ ሃገር ዘጥፍእ ዘሎ ርእሰ ፋሽስት መራሒ፡ ህዝብታት ኤርትራ እንትርፊ ብርሰትን 
ምብትታን ካልእ ጽቡቕ ዕድል ክህልዎም ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ስለዚ፡ ካብ'ዚ ብሄራዊ ህልውነኦም ክሒዱ፣ ሃይማኖታዊ መሰሎም 
ኣራኺሱ፣ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላቶም ግሂሱ ኣብ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ሸሚሙ፡ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን 
ዘሳጥሖም ዘሎ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ህግደፍ ብህጹጽ ክገላገሉ ይደልዩ እዮም። 
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ኣብ ላዕሊ ብንጹር ክነቐምጦ ከምዝፈተና፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ዘውርዶ ዘሎ ዝተፈላለዩ 
መልክዓት ዘለዎም ወጽዓታት፡ ሓድነቶም ኣብ ሓደጋ ብዘውድቕ ኣንፈት ምዃኑ፡ ኣትኩሮ ዘድልዮ እዩ። እዚ ስርዓት'ዚ፡ ብሄራዊ፣ 
ሃይማኖታዊ፣ ኣውራጃውን ከባብያውን ድሕረታት በብእዋኑ እናጻሕተረ፡ ብፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ስልቲ እዩ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ 
ከይሰልከየ፡ ክጓየ ዝጸንሐን ዘሎን። ነዚ መሰላቶምን ክብረታቶምን ኣዋሪዱ ንሓደጋ ብርሰት ዘሳጥሖም ዘሎ ስርዓት፡ ኢድ-ንኢድ ተታሓሒዞም 
ዝቃለሱዎን ዝስዕሩዎን ንብዙሕነታዊ ክውንነቶም ኣብ ጸብጻብ ዘእተወ፡ ሃገራዊ ሓድነቶም ኣብ ሎሚ ኮይኖም ንመጻኢ ብተስፋ እናቋመቱ 
ክቃለሱ ዘብቅዖም ናይ ቃልሲ ሃዋሁው ምፍጣር ኣማራጺ ዘይብሉ እዩ። ስለዚ፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ጎድኒ ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ 
ግንባር(ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል) ዓሲሎም፡ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብትብዓትን ብጽንዓትን ተቓሊሶም ክዕወቱ፡ ቅኑዓት 
መትከላትን እዋናውያን ዕላማታትን ምሕንጻጽን ብኣብነትነት ምምራሕን የድሊ ኢልና ንኣምን።  
 
ኩላትና ከምንፈልጦ፡ ናይ ዝተናውሐ ነጻነታዊ ተጋድሎና መሰረታዊ ዕላማ፡ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ነጻ ሃገሮም ኣብ ክሊ ብዙሕነቶም፡ 
መሰሎምን ማዕርነቶምን ተኸቢሩሎም፡ ብጎደና ምዕባለ ንቕድሚት ክምርሹ እዩ ዝነበረ። ካብ ጨካን ኣገዛዝኣ ባዕዳውያን መንግስታት፡ ናብ 
ዝኸፍአ ዲያብሎስ ወዲ ሃገር መንግስቲ፡ ንምውዳቕ ፈጺሙ ኣይነበረን። እቲ ኣብ ዘበነ ኣገዛዝኣ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ዘሎ ዘይክወል ሓቂ 
ግን ንሱ እዩ። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ኤርትራ ብመስርሕ ነበረ ከይትኸውን ዘስግእ፡ ጨካን ኣገዛዝኣ ኢሳይያስን ጉጅልኡን'ዩ ኣብ ባይታ ኤርትራ 
ሳዕሪሩ ዘሎ። ምስ መሰል ብሄራት ኤርትራ ኣዛሚድና ምስ እንርእዮ፡ ''ብሄራት ዝበሃላ የለዋን ካብ ዝብል ጀሚሩ፡ ብሄራዊ ህልውና ዝኽሕድ 
ኣቀራርጻ ዞባታት ምውዳብ፤ ብሄራዊ ህዝብታትና ሂወቶም ካብ ዝመርሑሉ መሬትን ባሕርን ኣፈናቒሉ፡ ንዝኸፍአ ድኽነትን ስደትን ክሳጥሑ 
ምግባር፤ ሃይማኖታዊ መሰላቶምን ክብረታቶምን ብምግሃስ ህልውነኦም ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ዝግለጽ፡ ሕሱም ብሄራዊ ጭቆና ኣብ ባይታ 
ኤርትራ ሳዕሪሩ ምህላዉ ዘይሕባእ ሓቂ እዩ። ስለዚ ኣብ ዝባኖም ወሪዱ ዘሎ ጥሕሰት ብሄራዊ መሰል ተቓዊሞም፡ ንብሄራዊ ህልውነኦም፣ 
መሰሎም፣ ማዕርነቶምን ቀጻሊ ዘተኣማምን ውሕስነት ከረጋግጹ ክብሉ ምቅላሶም፡ ንሓንትን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ውሕስነት ዝኸውን 
ጥጡሕ ባይታ ብምፍጣር ዝፍታሕ 'ምበር፡ ሓደጋ ምፍንጫል ክኸውን ኣይክእልን። ኣብ ከባቢና ከም ጽቡቕ ተሞኩሮ እንርእዮ ድማ እዚ 
ሓቂ'ዚ እዩ። በዚ ምኽንያት ብሄራዊ ሕቶ ምልዓልን ብብሄር ምውዳብን፡ ሓዳስ ህዝባዊት ዲሞክራስያዊ ኤርትራ ኣብ ምህናጽ ድልዱል እምነ 
መሰረት ዘንብር'ምበር ዘስግእ የብሉን። ንብሄራዊ ሕቶን ብሄራዊ መልክዕ ውደባን ግቡእ ኣፍልጦ ምሃብን፡ ቅኑዕ ዲሞክራስያዊ ፍታሕ 
ምቕማጥን፡ ውሕስነት ዘተኣማምን ቀጻልነት፡ ሓንቲ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ምዃኑ፡ ብዕግበት ክእመነሉ ይህልዎ ንብል። ብሄራዊ ሕቶን 
መልክዕ ውደባን፡ ብዙሕነት ሃይማኖትን ባህልን ዝተቐበለ፡ ከም ርሑቕ ዕላማ ድማ፡ ንዲሞክራስያዊ ሓድነት ኤርትራ  ከገልግል ስለዝኽእል 
ክነተባብዖን ክንድግፎን ይህልወና ንብል። 
 
ምስ ሃይማኖታዊ ወጽዓን ሃይማኖታዊ መልክዕ ፖሎቲካዊ ውደባን ብዝተኣሳሰረ፡ ምስ ሕሉፍ ነጻነታዊ ተጋድሎና ብምትእስሳር ይኹን፡ 
ተሞኩሮ ቃልሲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብቐረባ ብምጥቃስ፡ ሓደ ሓደ መረዳእታታት ክነቐምጥ ፈቲና ኢና። ኣብ እዋን ባዕዳዊ መግዛእቲ ሃጸይ 
ሃይለስላሴ፡ ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ፡ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኣብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ብርእዮ ኢዱ ኣእትዩ፡ መንግስታዊ ሃይማኖት 
ዝኾነሉ ኩነታት ምንባሩ ኣሚትና ኢና። ስለዚ ከኣ፡ ምስ ልዕልነት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተኣሳሲሩ፡ ኣብ ኣመንቲ ሃይማኖት እስልምናን 
ካልኦት ኣመንቲ ክርስትናን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ርኡይ ምግላልን ግህሰት መሰላትን ይፍጸም ምንባሩ ዘይርሳዕ እዩ። እንተኾነ 
ግን፡ በዚ ምኽንያት ዝተራእየ ሃይማኖታዊ መልክዕ ፖሎቲካዊ ውደባ ኣይነበረን። እዚ ማለት ግን፡ ሃይማኖታዊ መሰሎምን ማዕርነቶምን 
ክኽበረሎም ኣይተቓለሱን ማለት ኣይኮነን፤ ነይሩ እዩ፤ ክህሉ ድማ ግድን ነይሩ። ኣብ ዘበነ ሃጸይ ሃይለስላሴ፡ ብምኽንያት ሃይማኖታዊ ወጽዓ፡ 
ብሃይማኖታዊ መልክዕ ፖሎቲካዊ ውደባ ቃልሲ እንተዝብገስ፡ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ እንታይ ምኾነ፡ ምግማት ከምዘየጸግም ድማ ተጠቒሱ ኣሎ። 
ስለዚ ሃይማኖታዊ ሕቶ፡ ከም ዲሞክራስያዊ ሕቶ፡ ኣብ ክሊ ሕብረ-ብሄራውን ብሄራውን መልክዕ ውደባ ክቃለሱሉ ምብቀዖም ቅኑዕን 
ኣማራጺ ዘይነበሮን እዩ። 
 
ምስ ሕቶ ሃይማኖትን፡ ሃይማኖታዊ መልክዕ ፖሎቲካዊ ውደባን ብዝተኣሳሰረ፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና ድማ፡ ንርአ፤ ኣብ ላዕሊ ብንጹር 
ከምዝተገለጸ፡ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ኣገዛዝኣ ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ዝሓሰረን ዝተዋረደን ሃይማኖት'ምበር ተሓብሒቡን ተኸቢሩን 
ዝነብር ፍሉይ ሃይማኖታዊ እምነት ይኹን ትካል የለን።  እዚ ስርዓት'ዚ፡ በብእዋኑን በብተራን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝተፈላለዩ 
ሃይማኖታትን ኣመንትን እናኣተወ፡ ክዕምጽን ከራኽስን ጸኒሑን ኣሎን። ኣብ ትሕቲ'ዚ ሰይጣናዊ ስርዓት'ዚ፡ ፍሉይ ክንክንን ሓልዮትን ዝረኸበ 
ወይ ድማ ብፍሉይ ዝተፈንፈነ ሃይማኖት የለን። ንኣብነት፡ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ሃይማኖት ጆሆቫ፣ ጰንጠ-ቆስታል፣ እስልምናን ኦርቶዶክስን 
...ወዘተ ዝተፈጸሙ ገደብ ኣልቦ ግህሰታት ምጥቃስ፡ ነቲ ኣብ ባይታ ኤርትራ ዘሎ ጅምላዊ ግህሰትን ምርኻስን ሃይማኖታዊ እምነታት እኹል 
መረጋገጺ እዩ ኢልና ንኣምን።  
 
ኣብ ሃገርና ኤርትራ፡ ኣብ ዘበነ ፋሽስታዊ ኣገዛዝኣ ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ከም ዘበነ ኣገዛዝኣ ሃጸይ ሃይለስላሴ፡ ሓደ ሃይማኖት ልዕልነት 
ዝረኸበሉ ኩነታት ብፍጹም የልቦን። ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ብሄራዊ፣ ሃይማኖታውን ባህላውን ብዙሕነት ህዝብታት ኤርትራ 
ብመስርሕ ኣህሲሱ፡ ሓደ ህግደፋዊ ማሕበረ ሰብ ንምቕራጽ ዝሓልም ስርዓት ምዃኑ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እዩ። ስለዝኾነ'ውን ኩሎም ኣመንቲ 
ሃይማኖታት፡ ዝተራኸሰን ዝተዋረደን ሃይማኖታዊ መሰላቶምን ክብሮምን ንምሕላው፡ ብሓባር ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ክቃለሱ 
ከምዘለዎም ዘካትዕ ኣይኮነን። ሕቶ መሰል ሃይማኖት፡ ከም መሰረታዊ ናይ ደሞክራሲ ሕቶ ንምምላስ፡ ኣብ ክሊ ሕብረ-ብሄራውን ብሄራውን 
ውደባ ተጠርኒፎም ክቃለሱሉ ዝግባእ፡ ቅኑዕን ህጹጽን መልሲ ዘድልዮ፡ ናይ ህዝብታትና ተባራዒ ሕቶ ምዃኑ እሙን እዩ።  
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ኣብ  ልዕሊ  ኣመንቲ  ሃይማኖታት  ብዝወርድ  ዘሎ  ግህሰት  መሰል  ምኽንያት፡  ብሃይማኖታዊ  መልክዕ  ፖሎቲካዊ  ውደባ  
ተጠርኒፍና  ክንቃለስ  ምባል፡  ሕሉፍ  ሓሊፉ  ሃይማኖታዊ  (ናይ  ሸሪዓ  ይኹን  ክርስትያናዊ) ስርዓት  ብምትካል  ኢና  ነውሕሶ  
ዝብል  ዕላማ  ምሕንጋጥን  ምቅላስን፡  ምስ  ክውንነት  ሃገርና  ኤርትራ፡  ቅኑዕን  ተመራጽን  መልክዕ  ውደባን  ዕላማን  ድዩ? 
ዝብል ሕቶ ግን፡ ብድፍረት ክነልዕሎን፡ ንህዝብታትናን ሃገርናን ዝጠቅም ሓባራዊ መልሲ ክንህበሉ፡ ህጹጽን እዋናውን ሕቶ እዩ ኢልና 
ንኣምን።  
 
ወጽዓ፡ ተቓውሞ ከምዝወልድ ፍሉጥ እዩ፤ ዓወት ድማ፡ ብዝተወደበ ቃልሲ ኣቢሉ ከምዝረጋገጽ እሙን እዩ። እንተኾነ ግን፡ ወጽዓ 
ንምውጋድ ዝብገስ ተቓውሞ፡ ካብ ቅኑዕን ስነ ፍልጠታውን ገምጋም ዝተበገሰ፡ ክውንነት ህዝብታት ኣብ ጸብጻብ ዘእተወ፡ ናይ ቃልሲ ስልትን 
መልክዕ ውደባን እንተዘይተኸቲሉ፡ ስለዝተቓወመን ተወዲቡ ክቃለስ ስለዝተበገሰን ጥራሕ፡ ይዕወት ማለት ኣይኮነን። ኣብ ሓቀኛን ስነ 
ፍልጠታውን ገምጋም ዘይተመስረተ፡ ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታት ኣብ ግምት ዘየእተወ ናይ ቃልሲ ስልትን መልክዕ ውደባን ውጽኢቱ 
ውድቀት፡ ሳዕቤኑ ድማ፡ ኣሉታዊ ምዃኑ ዘይሰሓት እዩ። ስለዚ ውዱብ ቃልሲ ብጊዝያዊ ስምዒት ተደፋፊእካ ዝብገስን፡ ብሃውሪ ዝሰላሰልን 
ኣይኮነን።  
 
ወጽዓ ንምውጋድ ዝብገስ ናይ መሰል ቃልሲ፡ ኣብ ዘተኣማምን ዓወት ክበጽሕ፡ ከቢድ ናይ ሂወት፣ ጥሪት፣ ገንዘብን ንብረትን ዋጋ ከምዝሓትት 
ዝሰሓት ኣይኮነን፡፡ ናይ መሰል ቃልሲ፡ ''እንተ ቀደወ ቀደወ፡ እንተዘይቀደወ ድማ ሕንጣጦ'' ብዝብል ኣርሒቑ ዘይጥምት ጸቢብ ሒሳባት 
ክብገስ ዘለዎ ኣይኮነን። ጻማ ዝኽፈል ከቢድ መስዋእቲ፡ መሰልን ረብሓን ህዝብታት ንምርግጋጽ ዝብገስ ክኸውን ዘለዎ። ናብ ካልእ ዝርዝር 
ከይከድና፡ ምስ ህሉው ኩነታት ሃገርና ብዝተዛመደ፡ ሃይማኖታዊ ሕቶን ሃይማኖታዊ መልክዕ ውደባን ብዝምልከት  ርእይቶና ክነካፍል። 
 
ኣብ ላዕሊ ብንጹር ክነቐምጦ ከምዝፈተና፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ብፍሉይ ዝጣበቐሉ ይኹን ዘቕርቦ፡ ወይ ድማ ብፍሉይ ዝፍንፍኖን 
ዘርሕቖን ሃይማኖት የብሉን፤ ብፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ስልቲ፡ ናይ ኩሎም ሃይማኖታትና ክብረታትን መሰላትን እናራኸሰ ዝመጸ ሰይጣናዊ 
ስርዓት እዩ። ስለዚ ናይ ኩሎም ሃይማኖታትና መሰላትን ክብረታትን ምሕላው ተባራዒ ሕቶ ህዝብታትና ምዃኑ ዘይከሓድ እዩ። እቲ ኣብ 
ባይታ ኤርትራ ዘሎ ክዉን ሓቂ እዚ እናሃለወ፡ ሓደ ሃይማኖትን ኣመንቱን፡ ካብ ካልኦት ሃይማኖታት ሓለፋ ወጽዓ ከምዝወርዶም ዘስምዕን፡ 
መፍትሒኡ ድማ ንሶም ዝኣምኑሉ ሃይማኖታዊ ስርዓት ምዃኑ ኣሚኖም፡ ብሃይማኖታዊ ፖሎቲካዊ ውደባ ክቃለሱ ምስ ዝብገሱ፡ ብቐዳምነት 
ካብ ግጉይ ገምጋም ዝብገስ መልክዕ ውደባን ዕላማን ብምዃኑ ኣተኩሮ የድልዮ ንብል። ብካልኣይ ደረጃ፡ ኤርትራ ሃገርና፡ ናይ እምነታት 
ብዙሕነት(ሃይማኖትን ባህላውን) ዝሓቖፈት ሃገር እያ። ነብሲ ወከፍ ዜጋ፡ ሃይማኖት ናይ ውልቁ፡ ከም ዜጋ ድማ ኣብ ሓንቲ ሃገር ሓቢሩን 
ተኸባቢሩን ንዘበናት ዝነብረላ ሃገር እያ ኤርትራ። ነብሲ ወከፍ ኣማኒ ሃይማኖት፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ሃይማኖታውን ባህላውን 
እምነቱ ተጋሂሱን ተዋሪዱን ናይ ስቓይ ሂወት እናሕለፈ እናሃለወ፡ ናይ ካልእ ሃይማኖት ልዕልነት ክቕበል ዘገድድ ፖሎቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ 
ሓይሊ ከንጸላልዎ እንከሎ፡ ስግኣቱ ክሳብ ክንደየናይ ከምዝዓርግ ኣብ ጸብጻብ ክኣቱ ኣሎዎ ንብል። እዚ ተደሚሩ፡ ኣብ ሞንጎ'ቶም 
ሃይማኖታዊ መሰላቶም ዝተጋህሰ ውጹዓት ህዝብታት፡ ኣመንቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት፡ ዘይምትእምማንን ምጥርጣርን ዘስፍን፡ ንሃገራዊ 
ሓድነት ዝጎድእ እዩ። ተመሊሱ እቲ ናይ ሓባር ጸላኢኦም ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ነዚ ፍልልይን ዘይምትእምማንን እናሳወረ፡ ኣብ ናይ ድሕረት 
ዕርዲ ተሓቢኡ፡ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ጥጡሕ ባይታ ዝፈጥረሉ እዩ። ስለዝኾነ'ውን ዝኾነ ወገን፡ ንሃይማኖታዊ መሰሉ፡ ብሃይማኖታዊ 
መልክዕ ፖሎቲካዊ ውደባ ተጠርኒፉ፡ ሃይማኖታዊ ስርዓት ብምትካል ከውሕሶ ኣሎኒ ኢሉ ምስ ዝብገስ፡ ምዕዋትስ ይትረፍ፡ ብሰላም 
እንነብረላ ሓንቲ ናይ ሓባር ሃገር ክትህልወና ዘይገብር፡ ንህልውናን ቀጻልነትን ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ምዃኑ ንኣምን።  
 
ስለዚ ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ኤርትራ ይኹን፡ ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና፡ ናይ ሃይማኖት ሕቶ፡ ብሃይማኖታዊ መልክዕ ፖሎቲካዊ 
ውደባ ክቃለሰሉ እየ ምባል፡ ከም ስልቲ ተመራጺ ኣይኮነን፤ ከም ዕላማ ድማ፡ ሃይማኖታዊ (ናይ ሸሪዓ ይኹን ክርስትያናዊ) ስርዓት 
ብምትካል መፍትሒ ክትረኽበሉ ምሕላም፡ ሓድነት ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ፡ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብሰንኪ 
ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታን ንምዕጻፍ ዝካየድ ቃልሲ ዝዕንቅፍ እዩ ንብል።  
 
ሃይማኖታዊ እምነታትና ተራኺሱን ተዋሪዱን ኣሎ ኢሎም ዝኣምኑ ወገናት፡ ኤርትራ ብዙሕነታዊ ክውንነታ ዝሓለወ፡ ህዝብታታ ኣብ ክሊ 
ዝተፈላለዩ ሃይማኖታውን ባህላውን እምነታቶም፡ ብስኒትን ብፍቕርን ናይ ምንባር ባህሎም ብዝዕቅብ ኣንፈት፡ ካብ ሓደጋ ብርሰትን 
ምብትታንን ዝድሕኑሉ ቅኑዕ ዕላማታትን መትከላትን ክሕንጽጹን፡ ተመራጺ ናይ ቃልሲ ስልትን መልክዕ ውደባን ክኽተሉን ይህልዎም 
ንብል። ይኹን'ምበር፡ መልክዕ ውደባ ከም ''ናይ ቃልሲ ስልቲ ምምራጽ ጥራሕ''፡ ከም ካልኣዊ ፍልልይ ክመሓደር ዝኽእል ምዃኑ ኣዐሪና 
ከም ንግንዘብ ነረጋግጽ።  
 
 
V. ፖሎቲካዊ እምነታት ሰደግኤ፡ ኣብ ሕቶ ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር፡-  
 
ቀንዲ ትሕዝቶ መልእኽቲ ናይ'ዚ ኣርእስቲ'ዚ፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ክምስረት ዘለዎ ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር(ሰፊሕ ጽላል ፖሎቲካዊ ውድባት 
ወይ ልፍንቲ) ኤርትራ ክሕንጽጾም ዘለዎ እዋናውያንን ህጹጻትን ዕላማታትን መትከላትን ህዝብታትና ብንጹር ንምቕማጥ እዩ። ምስ'ዚ 
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ብተወሳኺ፡ ካብ ሕዳር 2015 ዓ.ም. ጀሚሮም 4 ፖሎቲካዊ ውድባትና፡ ናብ ሰፊሕ ሃገራዊ ልፍንቲ ንምስግጋር ከም ሓባራዊ እምነት 
እናተቓለሱሎም ዝመጹ እዋናውያን ዕላማታትን መትከላትን ቅንዕንኦም ብዝደመቐ ክነስምረሎም ስለዝደለና'ውን እዩ።  
 
ውድብና ሰደግኤ፡ ብመሰረት ፖሎቲካዊ ውሳኔ 7ይ-ውድባዊ ጉባኤኡ፡ ኣብ ሕቶ ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር ብዝምልከት፡ እቶም 
እዋናውያን ዕላማታትን መትከላትን፡ እዞም ዝስዕቡ ክኾኑ ኣሎዎም ኢሉ ይርኢ። 
 
1 ኤርትራ ብደምን ዓጽምን ጸለምትን ቀያሕትን ደቃ፡ ልኣላውነታን ነጻነታን ዘረጋገጸት ሃገር ክነሳ፡ ብገባቲ ስርዓት ኢሳይያስን ጉጅልኡን 

ክኽተሎ ዝጸንሐን ዘሎን ትምክሕተኛን ዓንዳርን ናይ ኵናት ፖሊሲታትን ተግባራዊ ምንቅስቓሳትን፡ ኣብ ህላወኣን ቀጻልነታን ከቢድ 
ሓደጋ እናንጸላለወ ይኸይድ ምህላዉ ብምግንዛብ፡ ልኣላውነትን ነጻነትን ሃገርና ኤርትራ ንምዕቃብን ቀጻልነቱ ንምርግጋጽን ምቅላስ፤ 

2. ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብታትናን፡ ብሰንኪ ገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ-ህግደፍ ኣንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ንምዕጻፍ፡ 
ብቐዳምነት ኩሉ ዓቕምታት ሓይልታት ተቓውሞ ኣንጻር'ዚ ገባቲ ስርዓት'ዚ ብምቕናዕ፡ ንምውጋዱ ምቅላስ፤ 

3. ድሕሪ ውድቀት ገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ-ህግደፍ፡ ኣብ ክሊ መሰጋገሪ መድረኽን ናይ ሓባር ጊዝያዊ መሰጋገሪ መንግስትን፡ ሰላማውን 
ዲሞክራስያውን ውድድር ፖሎቲካዊ ሰልፍታት ዝካየደሉ ሃዋሁው ብምፍጣር፡ ብድምጽን ውሳኔን ህዝብታትና፡ ናብ ቅዋማዊ ስርዓት 
እንሰጋገረሉ ጥጡሕ ፖሎቲካዊ ባይታ ንምምድማድ ምቅላስ፤ 

4. ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ክሊ ብዙሕነታዊ ክውንነቶም፡ ኢድ ንኢድ ተታሓሒዞም ሓቢሮም ተኸባቢሮም፡ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት 
ኢሳይያስ ህግደፍ ዝቃለሱሉ ጥጡሕ ኩነታት ንምፍጣር፡- 

  4.1. መንግስቲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃይማኖት፡ ከምኡ'ውን ሃይማኖት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት መንግስቲ ኢድ ምትእትታው ዘይፈቅድ 
መትከል ከም ሓባራዊ እምነት ምቕባል፤ 

  4.2. ናይ ህዝብታትና ብሄራዊ፣ ሃይማኖታውን ባህላውን ብዙሕነት ብምእማን፡ መሰልን ማዕርነትን ብሄራት፣ ሃይማኖታትን ባህላዊ 
እምነትን ንምኽባር ምቅላስ፤ 

  4.3. ህዝብታትና፡ ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ ኣብ ዘካይዱዎ ተጋድሎ ይኹን፡ ኣብ መሰጋገሪ መድረኽ፡ ንቑሕ ተሳትፎኦም ከረጋግጹ 
ዘብቅዖም፡ ሰፊሕ ዲሞክራስያዊ ባይታ ክፍጠረሎም ምቅላስ ....... ወዘተ ዝብሉ ከም ቀንዲ ነጥብታት ክጥቀሱ ይኽእሉ። 

 
ብእምነት ውድብና፡ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ናይ ህዝብታትና ተባራዕቲ ሕቶታትን ትጽቢታትን ዝምልሱ ዕላማታትን 
መትከላትን ዝተሓንገጠ ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር(ሰፊሕ ሃገራዊ ልፍንቲ)፡ ኣቓልቦ ህዝቢ ዝስሕብን፡ ተሳትፎን ደገፍን ህዝብታትና 
ዘይፍለዮን ከምዝኸውን ኣይጠራጠርን። ኩሎም ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ ዝጥርንፍ ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር ድማ፡  ነዞም 
እዋናውያን ዕላማታትን መትከላትን ህዝብታትና ዝቕበል ክኸውን ይህልዎ ኢሉ ይኣምን፡፡ ካብ'ዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ዕላማታትን 
መትከላትን፡ ንሓደ ሓደ ዓንቀጻት ዘይቅበሉ ውድባት ንምጥርናፍ ብዝብል  ምልጋስ፡ ኣቃልቦ ህዝብታትና ዘይስሕብ፡ ህዝቢ ኣብ ክንዲ 
ንጡፍ  ደጋፊ፡ ናይ ማዕዶ ተመልካቲ ክኸውን ዝገብር እዩ ኢልና ንርኢ። ስለዝኾነ ድማ፡ ናይ ህዝብታትና ደገፍ ዝተነፍጎ ''ሰፊሕ ሕብረ 
ብሄራዊ ግንባር'' ምዃኑ ዘይተርፎ እዩ። እዚ ድማ፡ ብሓጺር ኣገላልጻ፡ ንተሞኩሮ ዝሓለፉን ህሉዋትን ጽላላት ምድጋም እዩ ኢልና ንኣምን።  
 
ህዝብን ሃገርን ካብ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ብህጹጽ ኣብ ምድሓን ሙሉእ እምነት ኣሎኒ ዝብል ፖሎቲካዊ ውድብ 
ይኹን መራሒ፡ ነዞም ህዝብታትና ማእከል ዝገበሩ ዕላማታትን መትከላትን ተማእዚዙ ክቃለስ፡ ከተባብዕን ክድርኽን'ምበር፡ ድልየታትን 
ስምዒታትን ውልቀ ፖሎቲካዊ ውድባትን መራሕትን ንምምላእ ክደራደረሎም ኣይግባእን ንብል። 
 
VI .  እዋናዊ መልእኽቲ ሰደግኤ፡- 
  
ምስ'ዞም ኣብ ላዕሊ ዘቐመጥናዮም እዋናውያን መትከላትን ዕላማታትን ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ኤርትራ ብዝተኣሳሰረ፡ ንደለይቲ ለውጢ 
ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ንተቓለስቲ ፖሎቲካዊ ውድባት፣ ጉጅለታትን ኣገደስቲ ውልቀ ሰባትን ክነንጽሮ እንደሊ ጉዳይ ኣሎ።  
 
ኣብ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ፡ ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ኣብ ብሄራዊ ብዙሕነትን ብሄራዊ ሕቶን መልክዕ ውደባን፡ 
ከምኡ'ውን ሃይማኖታዊ ሕቶን ሃይማኖታዊ መልክዕ ፖሎቲካዊ ውደባን ናይ ገምጋምን ኣረኣእያን ፍልልያት ምጽንሑን ምህላዉን ዘይሰሓት 
እዩ። ምስ ብሄራዊ ኣከዋውና፣ ብሄራዊ ሕቶን መልክዕ ውደባን ዝነበረ ፍልልይ፡ ብወሳኒ መልክዑ፡ ብመስርሕ እናበለየ ዝኸይድ ዘሎ 
ይመስል፤ ብውሑዱ፡ ብሄራዊ ብዙሕነት ብምቕባል፡ ብሄራዊ መሰልን ማዕርነትን ምኽባር ዝብል ከም ሓባራዊ መትከል ኣብ መብዛሕትኦም 
ፖሎቲካዊ ሓይልታት ከም ቅቡል እናተወሰደ ይመጽእ ምህላዉ ንዕዘብ። እዚ ከም ኣወንታዊ ምዕባለ፡ ንሓባራዊ ቃልስና ጠቓሚ ጌርና 
ንወስዶ።  
 
ኣብ ናይ ሃይማኖት ሕቶን ሃይማኖታዊ መልክዕ ውደባን ግን፡ ካብ ገምጋም ጀሚርካ ኣድላይነቱን እዋናውነቱን ብዝምልከት ብዝተፈላለዩ 
መልክዓት ዝግለጹ ዓበይቲ ፍልልያት ጸኒሖምን ኣሎዉን። ናይ'ቶም ፍልልያት ዝኸፍአ ጥርዚ መግለጺ፡ ኣብ ሞንጎ'ቶም ኣብ ፖሎቲካዊ 
መደብ ዕዮኦም፡ ' 'መንግስትን  ሃይማኖትን  ኣብ  ሕድሕዶም  ክተኣታተዉ  የብሎምን ' '  ዝብል መትከል ዘቐመጡ ፖሎቲካዊ ውድባት 
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ምህላዉ እዩ። ሃይማኖታዊ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ካብ ገምጋሞም ተበጊሶም ዝተኸተሉዎ መልክዕ ውደባን ዝኣመኑሉ ዕላማን ብምዃኑ፡ እቲ 
ፍልልይ ጎሊሁ ምውጽኡ ዘገርም ኣይኮነን። ብዘተን ሰላማዊ ቃልስን ክንሰግሮ ከምዝግባእ ንኣምን። 
 
ኣብ ሞንጎ'ቶም ኣብ ዝምድና ሃይማኖትን መንግስትን፡ ኣብ መደብ ዕዮኦም ኣፈላላይ ዘይብሎም፡ ኣብ ሃይማኖታዊ መልክዕ ውደባ፡ 
ኣድላይነቱን እዋናውነቱን ብዝምልከት ግን ኣፈላላይ ዘለዎም ፖሎቲካዊ ውድባት፡ መግለጺኡ እንታይ እዩ ዝብል ንርአ። 
 
ደገፍቲ ሃይማኖታዊ መልክዕ ፖሎቲካዊ ውደባ ዝኾኑ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ዘቕርቡዎ ምኽንያት፡ ''ዝኾነ ውጹዕ ህዝቢ ብዝመሰሎ መንገዲ 
ተወዲቡ ክቃለስ መሰሉ እዩ፤ ኣብ ኤርትራ፡ ሃይማኖታዊ መሰሉ ዝተጋህሰ፡ ብሃይማኖታዊ መልክዕ ፖሎቲካዊ ውደባ ተወዲቡ ክቃለስ መሰሉ 
እዩ። ስለዚ፡ መንግስትን ሃይማኖትን ክተኣታተዉ የብሎምን ዝብል መትከል፡ ንሃይማኖታዊ ፖሎቲካዊ ውድባት ዘግልል ስለዝኾነ፡ ከም 
እዋናዊ መትከል ናይ ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር (ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል) ክኸውን የብሉን፤ እዚ መትከል'ዚ ናይ ቅዋም ሕቶ እዩ፤ ድሕሪ 
ውድቀት ስርዓት ህግደፍ፡ ከም ፖሎቲካዊ ኣማራጺ ኣብ ሃገራዊ ቅዋም ክጸድቕ፡ ኣብ ህዝብታትና ብደሞክራስያዊ መንገዲ ንምዕዋቱ 
ክንቃለሰሉ ዘሎና እዩ'' ይብሉ።  
 
እዞም ፖሎቲካዊ ውድባት'ዚኦም ብውነ ይኹን ብዘይውነ፡ ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ኤርትራ፡ ሓደ ውሱን ሃይማኖት፡ ካብ ካልኦት ሃይማኖታት 
ሓለፋ ውጽዓ ይበጽሖ ኣሎ ዝብል ገምጋም መበገሲ ይገብሩ ምህላዎም ዘመልክት እዩ ንብል፤ ብተወሳኺ፡ ብሃይማኖት ተወዲቦም ናይ ሸሪዓ 
ወይ ክርስትያናዊ  ስርዓት ክንተክል ንቃለስ ኣሎና ምባሎም፡ ኣብ ክውንነት ሃገርና ኤርትራ፡ ከም ሓደ ፖሎቲካዊ ኣማራጺ ምቕራቦም ነውሪ 
የብሉን፤ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተወዳዲርና ኢና ክንስዕሮም ዘሎና ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፉ ምህላዎም፡ ግንዛበ ከምዘለዎም ንግምት፤ 
ብሃይማኖታዊ መልክዕ ፖሎቲካዊ ውደባ ተጠርኒፉ፡ ሃይማኖታዊ(ናይ ሸሪዓ ይኹን ክርስትያናዊ) ስርዓት ክተክል ዝቃለስ፡ ካብ ወጋሕትኡ፡ 
ኣብ ልዕሊ ካልእ ኣማኒ ሃይማኖት ህዝቢ፡ ርኡይ ኣድልዎን ግህሰትን ከውርድ ከምዝተላዕለ ግንዛበ ከምዘለዎም ንርዳእ፡፡ እዚ ኣተሓሳስባ'ዚ፡ 
ኣብ ሓድነት ብዙሕነታዊ ኣከዋውና ህዝብታትና፡ ካብ ወጋሕትኡ ከቢድ ሓደጋ ዝደቀነ ምዃኑ ኣይስሕትዎን ኢልና ንኣምን፡፡ እዚ ከም ዘለዎ 
እናሃለወ እዮም፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና፡ ምስ ሃይማኖታውያን ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡ ኣብ ዘራኽቡና ዕላማታት፡ ኣብ ሰፊሕ 
ሃገራዊ ግንባር ተጠሚርካ ምቅላስ ቅኑዕን እዋናውን እዩ እናበሉ ክምህሩ ጸኒሖምን ዘሎዉን። ኣብ ሃይማኖት ዝተመስረተ መልክዕ ፖሎቲካዊ 
ውደባን፡ ናይ ሸሪዓ ወይ ድማ ክርስትያናዊ ስርዓት ክንተከል ኢና ንቃለስ ዘለና ዝብል ዕላማን፡ ኣብ ስነ ኣእምሮ'ቲ ንዘበናት ተኸባቢሩን 
ተሓላልዩን፡ ክሳብ ኣብ ሓንቲ ክንሸሎ ብፍቕርን ስኒትን ማሕበራዊ ናብርኡ ክመርሕ ዝጸንሐን ዘሎን፡ ኣማኒ ሃይማኖት እስልምና፣ ክርስትናን 
ባህልን ህዝብና፡ ኣብ ሕድሕዱ ዘይምትእምማን ክሰፍሕ፣ ብፈላሊኻ ግዛእ ስልቲ ገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ድማ፡ ሃገራዊ ሓድነቱ ኣብ 
ከቢድ ሓደጋ ከምዝወድቕ፡ ብግቡእ ዝጥምቱዎ ኣይመስለናን።  
 
ተሞኩሮ ሕሉፋትን ህሉዋትን ፖሎቲካዊ ጽላላትና፡ ዝሓልፉዎ ዘለዉ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላውን፡ መሰረታዊ መንቀሊኡ እንታይ እዩ 
ዝብል፡ ብዕምቆት ክግምግሙዎን ንቃልሲ ህዝብታትና ዝጠቅም ፍታሕ ብትብዓት ከቐምጡ ኣይንርእን፤ እዚ ግቡእ ቱኽረት ዘድልዮ ምዃኑ፡ 
ንደለይቲ ለውጢ ህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ደቆምን ክነመልክት ንደሊ።  
 
ኣብ ሃይማኖታዊ መልክዕ ውደባ ፍሉይ ርእይቶ ካብ ዘለዎም ውድባት ሓደ፡ ውድብና ሰደግኤ፡ መሰረታዊ እምነቱ ዝስዕብ እዩ፤ ዝኾነ ህዝቢ 
ዝወርዶ ወጽዓ ንምውጋድ፡ ተወዲቡ ክቃለስ ዘይገሃስ መሰሉ ምዃኑ ይኣምን፡፡ ዝኽተሉዎ መልክዕ ውደባ ግን፡ ናይ ምርጫ ጉዳይ'ምበር ናይ 
መሰል ጉዳይ ከምዘይኮነ ይግንዘብ። ተወዲቡ ክቃለስ ዝወሰነ ወገን፡ ዝመርጾ መልክዕ ውደባ፡ ተመራጽን ዘዋጽእን ወይ ድማ፡ ዘይምረጽን 
ዘየዋጽእን ክኸውን ይኽእል፤ ምርጭኡ፡ ቅኑዕ ወይ ዘይቅኑዕ ዝኸውን ድማ፡ ካብ ገምጋም ህሉው ኩነታትን፡ ክውንነት ህዝብታትናን ዝብገስ 
'ምበር፡ ብሃውሪ ዝብጻሕ ኣይኮነን ይብል። በዚ መሰረት፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ኤርትራን ህዝብታታን፡ ግህሰት ሃይማኖታዊ መሰላት፡ ኣብ 
ልዕሊ ኩሎም ኣመንቲ ሃይማኖታት ዝወርድ ዘሎ ምዃኑ ደጋጊምና ዘቐመጥናዮ እዩ፡፡ ኣብ ኩነታት ህዝብታት ኤርትራ፡ ሓለፋ ዝረኸበ ወይ 
ድማ ብፍሉይ ዝተገለለ ሃይማኖት ከምዘየልቦ ደጋጊምና ዘስመርናሉ እዩ። ስለዚ ሃይማኖታዊ መሰላትን ክብረታትን ናይ ምርግጋጽን 
ብቐጻልነት ናይ ምውሓስን ሕቶ፡ ንኹሎም ኣመንቲ ሃይማኖታት ብማዕረ ዝምልከት'ምበር፡ ውሱን ኣማኒ ሃይማኖት ብፍሉይ ሃይማኖታዊ 
መልክዕ ፖሎቲካዊ ውደባ ክቃለስ ዝግደደሉ ውድዕነት የልቦን። ስለዚ ናይ ሃይማኖታት መሰል ሕቶ፡ ከም ዲሞክራስያዊ ሕቶ፡ ኣብ ክሊ 
ሕብረ-ብሄራዊ መልክዕ ውደባ ወይ ድማ ብሄራዊ መልክዕ ውደባ ክቃለሱሉ ዝግባእ ምዃኑ ይኣምን፤ ሃይማኖታዊ ሕቶ ንምምላስ፡ 
ብሃይማኖታዊ መልክዕ ፖሎቲካዊ ውደባ ምቅላስ፡ ተመራጺ ስልቲ ኣይኮነን ኢሉ ይርኢ ሰደግኤ፡፡ ካብ'ዚ ንላዕሊ ድማ፡ ሃይማኖታዊ 
መሰላት፡ ናይ ሸሪዓ ወይ ድማ ክርስትያናዊ ስርዓት ብምትካል ክነውሕሶ ኢልካ ምቅላስ፡ ካብ ክውንነት ኤርትራ ዝረሓቐ ምዃኑ ጥራሕ 
ኣይኮነን፤ ናይ ሓደ ሸነኽ ሃይማኖታዊ መሰል ንምሕላው፡ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣመንቲ ሃይማኖታት ልዕልነትካ ንምርግጋጽ፡ ርኡይ ግህሰት 
ንምውራድ ዝደናደን ዕላማ ምሕንጋጥ ማለት፡ ኣብ ርሑቕ መጻኢ ዘለዎ ሓደጋ ጥራሕ ኣይኮነን ክረአ ዘለዎ፡፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋ 
ብርሰት ንምድሓን ክካየድ ዝግበኦ ዝተወሃሃደን ጥሙርን ናይ ህዝብታትና ቃልሲ ብኣሉታ ዝፈታተንን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕን ብምዃኑ'ውን 
እዩ። ስለዚ፡ መንግስትን ሃይማኖትን ኣብ ሕድሕዶም ክተኣታተዉ የብሎምን ዝብል መትከል፡ ከም ናይ ቅዋም ሕቶ፡ ድሕሪ ውድቀት ገባቲ 
ስርዓት ህግደፍ ክምለስ ንጊዜ ዝግደፍ መትከል ኣይኮነን፤ እኳ ደኣስ፡ ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትና፡ ኣብ ክሊ ሓድነት ብዘተኣማምን 
ብምዕቃብ፡ ኢድ ንኢድ ተታሓሒዞም፡ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ክቃለሱ ዘብቅዖም፡ እዋናዊ መትከል እዩ ኢሉ 
ይኣምን። ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰረ ጥሩፍ ኣረኣእያ፡ ኣብ ከባቢና፤ ዞባናን ዓለምናን ዘዕርፎ ዘሎ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣብ ግምት ብምእታው ክረአ 
እንከሎ ድማ፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና፡ ነዚ መትከል'ዚ እዋናውን ዘይስገርን ዝገብሮ መሰረታዊ ረቛሒ ምዃኑ ኣቓልቦ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ 
ይብል።  
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ስለዚ መንግስቲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃይማኖት፡ ከምኡ'ውን ሃይማኖት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት መንግስቲ ኢድ ምትእትታው ዘይፈቅድ 
መትከል፡ ንህዝብታትና ዘለዎ ትርጉም፡ ኣብ ሎሚ ኮይኖም ኣብ ክሊ ብዙሕነታዊ ክውንነቶም፡ ሃገራዊ ሓድነቶም ዓቂቦም፡ ኢድ-ንኢድ 
ተታሓሒዞም ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ ህግደፍ ብትብዓትን ብተወፋይነትን ክቃለሱ ዘብቅዖም እዩ፤ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ድማ፡ ሃገራዊ 
ሓድነቶም ኣውሒሶም፡ ኣብ ትሕቲ ቅዋማዊ ስርዓት፡ ብድምጺ ህዝቢ ኣብ ክሊ ዝተመረጸ መንግስቲ እናተመሓደሩ፡ ኣብ ዕብየትን ምዕባለን 
ሃገሮም ኣወንታዊ ተርኦም ክጻወቱ ውሕስነት ዝህቦም እዩ፡ ኢሉ ይኣምን።  
 
ምስ ናይ ሃይማኖት መሰል ሕቶ ብዝተኣሳሰረ፡ ሓደ መሊኡ ክበርህ ዘለዎ ነጥቢ ምህላዉ ኣዐሪና ክነመልክት ንደሊ፤ ኣብ ሃይማኖት 
ዝተመስረተ ውጽዓ ምህላዉ፡ ዘየሻሚ ሓቂ ኮይኑ፡ ዝኾነ ሸነኽ ኣማኒ ሃይማኖት፡ ብሃይማኖታዊ መልክዕ ውደባ፡ ንኣማኒ ሃይማኖቱ፡ ኣብ 
ፖሎቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን መዳያት ሃገር፡ ማዕረ ተረባሒ ዝኾነሉ ኩነታት ንምፍጣር፡ መቃለሲ ዝመረጽኩዎ እዩ ምስ ዝብል፡ እቲ 
ፍልልይ ኣብ መልክዕ ውደባ'ምበር ኣብ እዋናዊ ዕላማታትን መትከላትን  ዘይክኸውን ይኽእል እዩ፡፡ ስለዚ ድማ፡ ፍልልያት ብግቡእ 
ብምምሕዳር፡ ኣብ እዋናዊ ዕላማታትን መትከላትን፡ ኣብ ክሊ ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር ተጠሚርካ ንምቅላስ ከምዘይዕንቅፍ ኣስሚርካሉ 
ምሕላፍ ኣድላዪ እዩ።  
 
ይኹን'ምበር፡ እቲ ፍልልይ ካብ መልክዕ ውደባ ሰጊሩ፡ ሃይማኖታዊ ስርዓት ንምትካል ዝዓለመን፡ ስለዚ ከኣ፡ ''መንግስትን ሃይማኖትን 
ክተኣታተዉ የብሎምን'' ዝብል እዋናዊ መትከል ዘይቅበል ምስ ዝኸውን፡ ነዚ ክእርምን፡ ኣብ እምነታቱ ዳግመ ግምት ክገብር ክምከርን 
ክመዓድን ይህልዎ፤ ነዚ ሓይሊ'ዚ ንምሕቋፍ ብዝብል ምኽንያት፡ ነዚ እዋናዊ መትከል'ዚ ካብ ፖሎቲካዊ ቻርተር ሰፊሕ ሕብረ-ብሄራዊ 
ግንባር ክወጽእ ምግባር ግን፡ ቅኑዕ ኣይኮነን ኢልና ንኣምን። ደገፍ ህዝብታት ዝተነፍጎ፡ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል ኣቝምካ፡ ኣብ ቅልውላውን 
ኮለልን ካብ ምንባር፡ ነዚ እዋናዊ ረቛሒ'ዚ ዘየማልአ ፖሎቲካዊ ውድብ፡ ካብ ሰፊሕ ጽላል ወጻኢ፡ ብመባእታዊ ምትሕግጋዝ ዝግለጽ፡ ጎድና 
ጎድኒ ብሰላም ሓቢርካን ተኸባቢርካን ናይ ምቅላስ መርሆ ብምኽታል፡ ፍልልያት ዝመሓደርሉ ኣንፈት ምሓዝ እዩ ቅኑዕ ዝኸውን ኢሉ 
ይኣምን።  
 
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ እዚ እዋናዊ መትከል'ዚ ዓቕምታት ሓይልታት ተቓውሞ ብምውህሃድ፡ 
ህዝብታትና ኣብ ጎድኒ ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር ተሰሊፎም፡ ካብኦም ዝጥለብ ኩሉ እናበርከቱ፡ ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብዘተኣማምን 
ንምውጋድ ዘብቅዖም መትከል እዩ ኢሉ ይኣምን። ድሕሪ ውድቀት ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ግን፡ እቲ መድረኽ፡ ጊዝያዊ መሰጋገሪ መድረኽ 
እዩ፡፡ ንኹሎም ኣብ ደምበ ተቓውሞ ክሳተፉ ዝጸንሑ ይኹን ሓደስቲ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ከምኡ'ውን ኣገደስቲ ሃገራውያን ኣካላት ...ወዘተ፡ 
በብደረጅኡ ዝሳተፉሉ ጊዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክትከል ይኣምን፡፡ ነብሲ ወከፍ ውድብ ዕላማታቱ ብሰላማዊ ኣገባብ፡ ኣብ ክሊ ሕግታትን 
መምርሒታትን መሰጋገሪ መንግስቲ፡ ኣብ ህዝብታትና ኣስሪጹ ብመሰረት ቅዋም ዝውስኖ፡ ብህዝባዊ መረጻ መንግስታዊ ስልጣን ንምጭባጥ፡ 
ብዘይ ደም ምፍሳስ፡ ሰላማዊ ውድድር ዘካይደሉ መድረኽ እዩ፤ ኣብ ጊዝያዊ መሰጋገሪ መድረኽ፡ ነባር ይኹን ሓድሽ ዝተመስረተ ፖሎቲካዊ 
ሰልፊ ብነጻነት ክንቀሳቐስን ክወዳደርን ዘለዎ መሰል፡ ክግደብ ከምዘይብሉ ብጽንዓት ይኣምን። ድሕሪ ምጽዳቕ ቅዋም ድማ፡ ህላወን 
ምንቅስቓስን ፖሎቲካዊ ሰልፍታት፡ በቲ ዝጸደቐ ቅዋም ከምዝግዛእ፡ ብጽንዓት ዝኣምነሉን ዝቃለሰሉን እዩ።  
 
ኣብ መደምደምታ፡ ካብ ህልው ወድዓዊ ኩነታት ሃገርናን ብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትናን ብምብጋስ፡ ገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ ህግደፍ 
ብምውጋድ፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ ዘስግእ ሓደጋ ብርሰት ብዘተኣማምን ንምድሓን ዘብቃዓና፡ ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ 
ግንባር(ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል)፡ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተቐመጡ እዋናውያን ዕላማታትን መትከላት ተሓንጊጡ ክቃለስ ይህልዎ ንብል፡፡ 
ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡ ኣባላት'ዚ ሰፊሕ ሕብረ ብሄራዊ ግንባር ክኾኑ ዝበቕዑ ድማ፡ ኣብ'ዞም ተባዕራዕቲ ሕቶታት 
ህዝብታትና ዝምልሱ፡ ቀልቦም ዝስሕቡ እዋናውያን ዕላማታትን መትከላትን ናይ ሓባር ዕግበት ዝወነኑ ክኾኑ ኣሎዎም ኢሉ ውድብና ሰደግኤ 
ይኣምን፡፡  
 
ብደረጃ 4 ውድባትና ኣቐዲሙ ተታሒዙ ዝጸንሐ ናይ ሓባር ስምምዕ፡ ቅኑዕ መትከላዊ መርሆታት መሰረት ዝገበረ ብምዃኑ፡ 7ይ-ውድባዊ 
ጉባኤና ጽኑዕ መትከላዊ ደገፉ ኣረጋጊጹ፡፡ ስለዝኾነ'ውን ምስ'ዞም መሓዙት ውድባት፡ ኢድ ንኢድ ተታሓሒዙ ንምዕዋቱ ክቃለስ ብምውሳን፡ 
ንግብራውነቱ ካብኡ ዝጥለብ ከበርክት ድልውነቱ ኣረጋጊጹ ጸኒሑን ኣሎን፡ ንመጻኢ'ውን ብትብዓት ዝቕጽለሉ ክኸውን እዩ።  
 
ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ ፖሎቲካዊ መደብ ዕዮኦም ተመሳሳሊ እምነት ምስ ዘለዎ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ግን ድማ፡ መንግስትን ሃይማኖትን ኣብ 
ሕድሕዶም ክተኣታተዉ የብሎምን ዝብል ናይ ውድባትና ሓባራዊ እምነት፡ ከም እዋናዊ መትከል ኣብ ፖሎቲካዊ ቻርተር ሰፊሕ ሕብረ 
ብሄራዊ ግንባር(ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል) ይስፈርዶ? ኣብ ዝብል፡ ፍልልይ ፈጢርና ተፈናቲትና ዝጸናሕናን ዘሎናን ውድባት፡ ኣብ ሞንጎና 
ዕቱብን ሓላፍነታውን ዘተ ብምስልሳል፡ ፍልልያትና ንምቅርራብን ንምፍታሕን ዓቲቡ ክቃለሰሉ፡ ከም እምነት ሒዙዎ ተዋፊሩሉ ኣሎ።  
 
ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ ደለይቲ ለውጢ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ተቓለስቲ ወገናት ድማ ብፍላይ፡ ኣብ'ዚ እዋናዊ መትከል'ዚ ተፈጢሩ ዝጸንሐን 
ዘሎን ፍልልይ ኣብ ምፍታሕ፡ ሃናጺ ኣበርክቶኦም ከረጋግጹ ሰውራዊ መልእኽቱ የመሓላልፍ።  
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ንቑሕን ዝተወደበን ተሳትፎ ዝሓትት 
 ሃገራውን መድረኻውን ውራይ 

 
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ውሽጢ ርብዒ ክፍለ-ዘመን ዕድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ 
ብስውር ይኹን ብቓልዕ፣ ብውልቀ ይኹን ብጅምላ፡ ብውሳይ ዝፈጸሞም በደላት፡ ታሪኽ ኣብ ጸሊም መዝገቡ ሰኒድዎ’ዩ፡፡ ነዚ 
መዳርግቲ ኣልቦ ግፍዕታት’ዚ፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ ብግሩህ ሃገራዊ ስምዒትን ፍቕርን “ደቂና እንድዮም ንመን የሕሊፍና 
ክንህቦም፤ ሓደሽቲ ስለዝኾኑ እዮም፡….” እናበሉ ኣብ ዝባኖም ንዝወርዱ ኣደራዓት ጸይሮም፡ ከም ውሉድን ወላድን ብትዕግስቲ 
ከመሓድርዎ ብምምራጽ፡ ልቢ የዕብዮም’ዮም፤ መንኮቦም ብፋሽስታዊ ኩርማጅ ኢሳይያስን ጉጅልኡን እናገጸበ ክሳብ ቀረባ እዋን 
ተጻዊሮሞ’ዮም፡፡  
 
ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን ስርዓቱን ግን፡ መሰረታዊ ባህርያቶም ካብ ዝዓደሎም፡ ኩቱር ብደዐን ትምክሕትን ተበጊሶም ፡ 
ንትዕግስትን ጸዋርነትን ህዝብታት ኤርትራ ዋጋ ክህቡ ታሪኻውን ፖለቲካውን ብቕዓት ኣይተዓደሉን፡፡ ብኣንጻሩ’ኳ ደኣ፡ 
ንጠለባትን መረረታትን ህዝብታትና፡ ብዘይትግበሩ መብጽዓታት እናታለሉ፤ ንተቓውሞታት ብዓረርን ጥይትን እናደቖሱ፣ ንስሙር 
ሓድነቶም ብድሑራት ዝንባለታት እናጎዛዘዩ፣ ጅግንነታዊ ወኒኦም ብመስርሕ እናባሕጎጉ፣ ታሪኽ ንዝሰርሕ ህዝቢ፡ ታሪኹ ሰሊቦም 
ኣንቃዕሪሩ ዝጥምት ተመጽዋቲ ክኸውን ብመደብ ብምስራሕ፡ ንብርሰትን ጥፍኣትን ህዝብታት ኤርትራ ኣንቂዶም ወፊሮም’ዮም፡፡ 
እዚ ወፈራ’ዚ፡ ብቐንዱ ፋሽስታዊ ፖለቲካዊ ዕድመ-ስልጣን ኢሳይያስን ጉጅልኡን ንምንዋሕ ዝዓለመ እዩ፡፡  
 
ማህደር ታሪኽ ቃልስን መኸተን ህዝብታት ዓለምና ብሓፈሻ ህዝብታት ኤርትራ ከኣ ብፍላይ ከም ዝምስክርዎ ግን፡ ጸረ-ህዝቢ 
ስርዓታት ዝኽተልዎ ጸረ-ደሞክራሲያውን ጨፍላቕን ፖሊሲታት፡ ንመስርሕ ለውጢ ከጓትቶ ደኣምበር ክዓግቶ ከቶ 
ኣይክእልን’ዩ፡፡ እነሆ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ’ውን እዚ ታሪኻዊ ሓቂ’ዚ እዩ፡፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ህዝብታት ኤርትራ 
ርእሶም ኣድኒኖም፣ ርዒሞም፡ ከም ግዑዝ-ኣቕሓ ክግዝኡሉ፡ ኩሉ መልክዓት ኢ-ሰብኣዊ ተግባራት ኣብ ልዕሊኦም 
እንተፈጸመ’ውን፡ ንሓዋሩ ስዩም ከብሎም ከምዘይክእል ብተግባር ክረጋገጽ ጀሚሩ፡፡ ህዝብታት ኤርትራ ካብ ግሩህ ሃገራዊ 
ስምዒት ብምንቃል፡ ኣብ ልዕሊ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ዘንበርዎ እምነት ውዒሉ ሓዲሩ እናፈኾሰ፡ መስርሑ 
ሓሊዩ ካብ ነጻ ፖለቲካዊ ተሞኩሮኦም ዘዋህለልዎ ንቕሓት እናበረኸ ብምምጽኡ፡ ተቓውሞኦም ብስውርን ብቓልዕን እናተጋህደ 
መጺኡ ኣሎ፡፡ እዚ ብመስርሕ ካብ ነጻ ተሞኩሮ ዝተዋህለለ ነድርን ሓያል ቁጠዐን ህዝብታት ኤርትራ ዝፈጠሮ ተቓውሞ፡ 
ብርግጽ ከኣ ካብ ልኡምነት ናብ ሓያል ተቓውሞ ተሰጋጊሩ፡ ንደመኛ ጸላኢኡ ከይተሳህለ ዘየዕርፍ፡ ማዕበል ህዝባዊ ተቓውሞ 
ክኸውን ከም ዝበቅዕ ኣበጋግስኡ ብጋህዲ ክረአ ጀሚሩ’ሎ፡፡ 
 
ብተግባር፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ማሕበራዊ ሰረቱ ተባሕጕጉ፡ ተዛሪቡ ዘየስምዕ፣ ተማጕቱ ዘይረትዕ፣ ብጽምዋ 
ዝተበልዐ፡ ዕድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ፡ ንግዳማውያን ሓይልታት ተዓሲቡ ብዝረኽባ ሕርጓቶ ክቃነይ ዝተቐሰበ ስርዓት 
ኮይኑ’ሎ፡፡ ትማሊ ከም ድላዩ ዝዕንድረሉ ዝነበረ ሃገራውን ኣህጉራውን መድረኻት፡ ሎሚ ብሕብእ-ሕቢኢተይ እናተዋስአ፡ ዲኖ 
ህበይ ተኸዲኑ ዝወጻሉ ኮይኑ ኣሎ፡፡ ካብ’ቲ ኣብ ጀነቫ ዝተጋበአ ኣህጉራዊ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀሚርካ ክሳብ ንዮርክ 
ዘለዉ መድረኻት፡ ናይ’ዚ ጭቡጥ ኣብነታት’ዮም፡፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን፣ ሆላንድ፣ ጀርመንን ስዊዝን ክካየዱ ዝተሓሰቡ ናይ ጭሉቕ 
መድረኻት እቲ ስርዓት፡ ብርግጽ ሓይሊ ሚዛን ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍን መሳርዕ ደለይቲ ለውጥን ኣብ ከመይ 
ኩነታት ከም ዘሎ ብግሁድ ዘርኢ እዩ፡፡ ከም ውጽኢቱ፡ ድምጺ ደለይቲ ለውጢ፡ ኣብ ኣህጉራውን ዓለም-ለኻውን መድረኻት 
ሓያል ናዕታ ፈጢሩ፡ ጉዳይ ህዝብታት ኤርትራን ህልው ኩነታቱን ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣሎ፡፡ 
 
ስለዚ ከኣ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ነዚ እናበረኸ ዝመጽእ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል ብምዕጻፍ፡ እናተሸምረረ ንዝኸይድ 
ዘሎ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ብምውሓስ፡ ዕድሚኡ ንምንዋሕ የኽእሉኒ እዮም ዝበሎም ስልትታት ሓንጺጹ፡ ብዳግመ-መጥቃዕቲ ነዚ 
ህልዊ ኩነታት ኣብ ረብሕኡ ንምውዓል፡ ድቃስ-ዘይብሉ ይሓድር ኣሎ፡፡ ብርግጽ፡ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ 
ንህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንመንእሰያትን ሓይልታት ለውጥን ከኣ ብፍላይ፡ በቲ ዝተለምደ ኣካይድኡ፡ ብዘይትግበሩ 
መብጽዓታት፣ ብምህዳድ፣ ብምፍርራሕ፣ ብምእሳር ይኹን ብምጭዋይን ብምቕንጻልን ከርዕሞም ከም ዘይክእል የዐርዩ ጋህዲ 
ኮይኑሉ ኣሎ፡፡ ስለዚ ድማ እዩ ሓድሽ ውጥን ክምህዝ ዝተገደደ፡፡ 
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እዚ ሰራም ውጥን’ዚ፡ እናሓየለ ዝመጽእ ዘሎ፡  ናይ ለውጢ ህዝባዊ ማዕበል፡ ትርጉም ብዘለዎ ደረጃ ከይውደብን ኣንፈቱ 
ከየነጽርን ኣብ ዕሸሉ ንምብርዓን ዝዓለመ’ዩ፡፡ በዚ መሰረት ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ዝሓንጸጾ ውዲት፡ ነዚ ካብ 
ቁጽጽሩ ወጻኢ ዝምርሽ ዘሎ መስርሕ ተቓውሞ፡ ሓደጋ ስርዓቱ ምዃኑ ብጋህዲ ይርእዮ ስለዘሎ፡ ብዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ኣንፈቱ 
ክስሕት ብምግባር፡ ካብ ቀንዲ ዋኒኑ ዘብኩሮ ዕዮ ብምፍብራኽ፡ ዓቕምታቱ፣ ጸዓታቱ፣ ግዚኡን ወርቃዊ ዕድላቱን ንምብኻን 
ዝዓለመ ስልቲ ተሓንጊጡ፡ ኣብ ጽዑቕ ምርብራብ ይርከብ ኣሎ፡፡ ምእንቲ’ዚ በብግዚኡ ዝተጸንዑን ዝተራቐቑን ኣጀንዳታት 
እናቐረጸ፡ ብዝተፈላለዩ መኣዝናት ክፍንዎምን፡ ቀጻሊ  ምዕብልናታቶም ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፡ ተኣማንነቶም ኣብ ሕቶ 
ብዘየእቱ መንገዲ፡ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ከጓሃህሮምን ጸኒሑን ኣሎን፡፡ መርኣያ ናይ’ዚ ዝተፈላለዩ ኣብነታት ክጥቀሱ ይኽእሉ፡፡ 
 
ኣብ 2010 ምንጩ ዘይተፈልጠ “ኢሳይያስ ብጽኑዕ ሓሚሙ፣ ዝሓዊ ኣይመስልን’ዩ፣ ሞይቱ…ስልጣን ከኣ በዓል እከለ 
ተረኪቦሞ፣…” ዝብል ዝተሰነዐን ብቐጻሊ ዝምዕብልን ዝነበረ ኣጀንዳ ሓደ መረዳእታ’ዩ፡፡ ካብ'ዚ ውዲት’ዚ ፋሽስታዊ ስርዓት 
ህግደፍ ክሓፍሶ ዝሃቀኖ ረብሓ፡ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ተቓውሞ እምነት ምጉዳል ክዓቢ ብቐዳምነት ዝሰርዖ ክኸውን እንከሎ፡ ከም 
ካልኣይ ድማ፡ ንመላእ ደለይቲ ለውጢ ኣብ’ቲ ንሱ ዝፈብረኾ ኣጀንዳ ብምጽማድ ኣንፈቶም ንምስሓት’ዩ ኔሩ፡፡ በዚ ከኣ፡ ግዚያዊ 
ጸብለልታ ረኺቡ፤ ኣብ መወዳእታ፡ እቲ ኣጀንዳ ምስ ግዜ በልዩ፤ ኢሳይያስ ድማ፡ ካብ'ታ ዝተሓባኣላ ጉብጥሽ ወጺኡ፤ ኣብ 
ዝተዋደደ ድራማ ክዋሳእ ጀሚሩ፡፡ 
 
ካብ'ዚ ብምቕጻል፡ ህግደፋውያን ክጻወትዎ ዝመረጹ ፖለቲካዊ ቁማር፡ ብትሕዝትኡን ኣቀራርብኡን ዝተፈለየ፡ ዕላምኡ ግን ሓደን 
ሓደን ዕምሪ ስልጣኖም ንምንዋሕ ዝዓለመ ውዲት’ዩ፡፡ ኣብ’ቲ በብግዚኡ ብመራኸቢ ብዙሃን/ማሕበራዊ ሚድያታት/፡ ተቓወምቲ 
መሲሎም ዝተላዕሉን ሰፊሕ ሽፋን ዝረኸቡን ብናይ ብርዒ ኣስማት ዝፍለጡ ባእታታት ብምውፋር፡ ኣብ ዝተጸንዐን ዝተመስርሐን 
ኣጀንዳታቱ ጸሚዱ ደለይቲ ለውጢ ሓይልታት ክህውትቱ ጌሩዎም’ዩ፡፡ እዚ ስልቲ’ዚ፡ ኣቐዲሙ “ካብ ግዱሳት ተጸናጸንቲ” 
ብዝብል፡ ተቓዋሚ መሲሉ ኣብ ልዕሊ ደምበ ተቓውሞ ዘነጻጽር፡ እዋን እናመረጸ ዝፍኖ፡ ካብ ቤ/ጽ ምርምርን ስነዳን ህግደፍ 
ዝነቅል ዝነበረ ተኸታታሊ ጽሑፋት፡ ብትሕዝቱኡን ዕላምኡን ተመላላእን መቐጸልትኡን ምዃኑ፡ ዶርሆ ጻሕቲራ እትረኽቦ 
ሚስጢር’ዩ ኔሩ፡፡ ናይ'ዞም ሓደሽቲ ልኡኻት-ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ወፍሪ ፍሉይ ዝገብሮ፡ ዋናታቱ ኣብ ድሕሪ 
ኮምፒተር ተሓቢኦም ንዝውንጭፉዎ መርዛም ኣጀንዳ፡ ስጋን ዓጽምን ከልብስዎ ዝሃቀኑሉ ውዲት ምንባሩ’ዩ፡፡ ስርዓት 
ኢሳይያስ/ህግደፍ ብመንገዲ’ዞም ምስሌኔታቱ ኣቢሉ ብዝዘረዎ ሰራም-ኣጀንዳ፡ ሓደ ኣውራጃ ኣብ ልዕሊ’ቲ ካልእ ኣውራጃ ክለዓል፣ 
ሓደ ዉጹዕ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ካልእ ውጹዕ ህዝቢ፡ ብብሄራውን ሃይማኖታውን መበቆሉ ክስለፍ፣ ሓይሊ ተቓውሞ ሓድነቱ 
ዓቂቡ ኣንጻር ቀዳማይ ጸላኢኡ ከየትክል፡ ዝገብሩ ኣበርዓንቲ ኣንፈታት ሒዞም’ዮም ወፊሮም፡፡ በዚ ከኣ ሓያለይ ዓቕምታትን 
ጸጋታትን ደለይቲ ለውጢ ጅሆ ሒዙ፡ ወርቃዊ ናይ ቃልሲ ግዜን ዕድልን ክባኽን ጌሩ’ዩ፡፡ ማዕረ-ማዕሪኡ ኣብ ደምበ ተቓውሞ፡ 
ብመስርሕ ዝተመዝገቡ ሕድሕድ ምትእምማን ብምጉዳእ፡ ኣብ ምቁሳሉ ተራ ኔርዎ፡፡ 
 
ብተመሳሳሊ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋናት ዝተቐልቀሉ ተርእዮታት’ውን፡ ብተልእኾ ደረጃ ናይ’ዚ መቐጸልታ ምዃኖም ዘማትእ የብሉን፡፡ 
ንኣብነት፡- ባንዴራ ምቅጻል፣ ንሰማእታት ዝግብኦም ክብሪ ምንፋግ፣ ንመዓልቲ ሃገራዊ ነጻነትና ኣብ ዋጋ-ዕዳጋ ዘውርድ፡ 
ንትርጉሙን ክብርታቱን ምዝባዕ ….ወዘተ፡ ብሓደ ወይ በቲ ካልእ መዳዩ፡ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮ ብህግደፍ ዝተሰነዐ ኣጀንዳ 
ዘገልግሉ ተርእዮታት’ዮም፡፡  
 
ንግደ ሓቂ፡ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰማእታቶም ዘለዎም ረዚን ፍቕርን ጹኑዕ ማሕላን ንካልኢት’ውን ኣብ ሕቶ ምልክት 
ዝኣቱ ኣይኮነን፡፡ ሃገራዊ ነጻነትና’ውን እንተኾነ፡ ዋጋ ክቡር መስዋእቲ ህዝብታት ኤርትራ ብምዃና፡ ከም ብሌን-ዓይኖም ዝርእዩዋ 
ደኣ'ምበር፡ ካብ ዝኾነ ሓይሊ ዝተመጽወትሎም ተራ-ህያብ ኣይኮነትን፡፡ ህዝብታት ኤርትራ ይኹኑ ተቓለስቲ ደቆም ንዝጨበጥዎ 
ኣኽሊል ሃገራዊ ነጻነት ኣውሒሶም፡ ሰማእታትና ዝወደቑሎም ግን ከኣ ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ዝተጠልሙ 
ዕላማታት ንምዕዋት ዝተግሁ፤ ንሃገራዊ ክብርታቶምን ትሕዞኦምን ዓቒቦም፡ ኪኒኡ ኣብ ምቁማት’ዮም ዘለዉ፡፡ ናይ’ዚ ግብራዊ 
መግለጺ፡ ኣብ ሕሉፍ ኣንጻር ተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዘካየድዎ መሪር ቃልስን ንስለ ሓርነቶም ዝተኸፍለ ኩሉ-መዳያዊ 
መስዋእትን ከይኣክል፡ ብርኮም ከይዓጸፉ ኣንጻር'ቲ ካብ ማህጸኖም ዝቦቆለ፣ ክሕደት ዝሕላገቱ፡ ደመኛ ጸላኢኦም ፋሽስታዊ 
ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ብፍኑውን ብዝተወደበን መልክዑ ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ህያው ምስክር ጽንዓቶምን ረዚን 
ባህጎምን’ዩ፡፡ ስለዚ ከኣ፡ እዚ ንክብርታትን ሃገራዊ መቖሚያታትን ህዝብታትና ከራኽስ፡ ተቓዋማይ ተመሲሉ ህርዲግ ዝብል ዘሎ 
ልኡኽ ጥፍኣት፡ ኣብ ኣደባባያት ብመን ይወከል ብዘየገድስ፡ ምስ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ፖለቲካዊ ዕትብቱ 
ዘይበተኸ፡ ንዕድመ-ስልጣን ጎይትኡ ዝኽድም፡ መንሽሮ ለውጥን ሕብረተሰብን’ዩ፡፡ 
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እዞም ወቕቲ እናመረጹ፡ ኣብ ዝተጸንዑን ዝተመመዩን፡ ንቕኑዓት ናይ ህዝቢ ሕቶታት ከውሊ ብምግባር፡ ብዝረቀቐ ስልቲ 
እናተመስርሑ ክጋውሑ ዝጸንሑ ኣጀንዳታት ጥፍኣት፡ ምስ ግዜ  ምብላዮም ኣይተርፎምን፡፡ ግን ከኣ፡ ሓደ ድሕሪ’ቲ ሓደ 
እናተመጋገቡ፡ ዕድመ ጎይቶኦም ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ከናውሑ፤ ኣብ መሳርዕ ቃልሲ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡  ኣብ 
ውሽጢ ሓይልታት ተቓውሞ ሃገርና ድማ ብፍላይ እናሰሎዂ፡ ዓቕምታቶም ክበታትንዎ፣ ሕድሕድ ምጥርጣርን ዘይምትእምማንን 
ብምዕሟቕ፣ ቀንዲ ትኲረት መኸትኦም ኣዛቢዖም፡ ወርቃዊ ዕድላት ኣብ ምምካን ዝተጻወትዎ ኣሉታዊ ተራ ቀሊል ኣይኮነን፡፡  
 
ነዚ ውጽኢት’ዚ ብዝግባእ ዝተገንዘበ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ/ኢሳይያስ፡ ካብ’ቶም ዝቐደሙ ስልትታቱ ብዝረቐቐ፡ ኣዝዩ 
ብዝተጸንዐን ዝተመስጠረን መንገዲ፡ ብዝተወደበ መልክዑ ኣጀንዳታቱ ዘፈጽም ኣካል፡ ብሽም ተሪር “ተቓዋሚ” ክለሳ-ሓሳባዊ 
ዓቕምን፡ ሙሉእ ፋይናንሳዊ ቀረብን  ብምዕጣቕ፡ ሕልምታቱ ከተግብር ኣብ ጽዑቕ ምርብራብ ተጸሚዱ’ሎ፡፡ 
 
ናይ’ዚ ፕሮጀክት’ዚ ቀንዲ ተዋሳእቲ፡ ብሽም “ተስፉ መጻኢ''፣ “ምንቅስቓስ ኣግኣዝያን”ን ወዘተ፡ ዝተሰምዩ ናይ ደቂ-ሕድርትና 
ውዳቤታት፡ ብቅድመ-ግንባር ተሰሊፎም ዝረባረቡሉ ዘለዉ ኣጀንዳ’ዩ፡፡ እዞም ሕቡኣት-ልኡኻት ርእሰ-ፋሽስቲ፡ ሓባራዊ 
ረቛሒታቶም ምስቶም ዝቐደሙ ሓደን ተመሳሳልን እዩ፡፡ ኩሎም ታሪኻዊ ድሕረ-ባይትኦም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ 
ዝነበሩ’ዮም፡፡ እዚ መባእታዊ ሓባራዊ ረቛሒ እዞም ኣካላት፡ ሓደን ተመሳሳልን ዝኾነሉ ምኽንያት፡ ብኣጋጣሚ ኣይኮነን፡፡ 
ብቐዳምነት፡- ምልመላ እዞም ኣካላት ዝጀመረሉ ድሕረ-ባይታ፣ ካብ ሕጸ ክሳብ ነዚ ዕማም’ዚ ንምፍጻም ዝኸደ ወፍሪ እንታይ 
ይመስል? እዚ ሓባራዊ ረቛሒ ዝእምት’ዩ፡፡ ብካልኣይ፡- ኣብ መሳርዕ ደምበ “ተቓውሞ” ከም ፍልሖ ካብ ውሽጢ መሬት ዝቦቖሉ 
ናጤባ-ዝዓይነቱ ኣመጻጽኣ’ዩ ኔርዎም፡፡ ሳልሳይን መሰረታዊ ነጥብን፡ ዘልዓልዎ ኣጀንዳ ብእዋናውነቱ ኣንጻር ይኹን ኣድማዕነቱ 
ክምዘን እንከሎ፡ ተለኻኺምካ ጥፋእ ዝሕላገቱ፡ ብዜሮ ምርባሕ ሕሳባት /zero sum game/ ዝተቓነየ ምዃኑ እዩ፡፡ ነዚ ሓባራዊ 
ረቛሒታቶም ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፡ ዘልዓልዎ ኣጀንዳ ሓደ-ብሓደ ምፍታሽ ክንጅምር፡፡ 
 
“ተስፉ መጻኢ” ኣውሮጳ ማእከሉ ዝገበረ፡ ምስ ቅልውላው ሃገራት ጋልፍ ተኣሳሲሩ፡ ቀጠር ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን  
ዝተኸስተ ዶባዊ ግጭት ንምትህድዳእ ዘዋፈረቶ ሰራዊታ ድሕሪ ምስሓባ፡ “ኢትዮጵያ ክትወረና ትዳሎ ኣላ” ብዝብል ፋሽስታዊ 
ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክነዝሖ ንዝጀመረ መናውራ ንምርጓድ ዝተቐላቀለ’ዩ፡፡ እዚ ምንቅስቓስ’ዚ ዕሸል’ኳ እንተኾነ፡ 
ኣብቲ ዝዘርገሖ ማኒፌስቶ ግን “ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ” ዝጠልብ’ዩ፡፡ እዚ ከኣ ንሓይሊ ተቓውሞ ሓድነቱ ብምዝራግ፡ ከፋፊልካ 
ንምህራም ብሓደ ሸነኽ፡ ንህዝብታት ኤርትራ ከኣ ካብ ሓይሊ ተቓውሞ ብምንጻል ዝተማህዘ’ዩ፡፡ እዚ ምንቅስቓስ'ዚ፡ ገና ክብገስ 
እንከሎ ሓያለ ተቓውሞታትን ብድሆታትን ካብ ደለይቲ ለውጢ ገጢሞሞ’ዮም፡፡ ከዐውቶ ዝደለየ ሽቶ ግን፡ ስለዘይተወደአ 
ሰልከም ይብል ኣሎ፡፡ ኣብ መወዳእትኡ፡  ምፍሻሉ ዘይተርፎ ምዃኑ፡ ገና ኣብ ናጽላ-ዕሸል ምንቅስቓስ እናሃለወ ዝገጠሞ ከቢድ 
መጽፋዕቲ ምስክር’ዩ፡፡ 
 
እቲ ካልኣይ፡ ቅድሚ'ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ዝተቐልቀለ ጉጅለ፡ “ምንቅስቓስ ኣግኣዝያን” ዝበሃል’ዩ፡፡ እዚ ደቂ-ሕድርትና 
ዝተኣከቡሉ ንእዮብ ተስፋጼን ኣምሪሑ ዝረባረብ ዘሎ ምንቅስቓስ ከኣ፡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተላዕለ 
ፍኑው ናዕብን፡ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘነጻጸረ መጥቃዕትን መበገሲ ጌሩ ዝተሃንደሰ’ዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተላዕለ ፍኑው 
ዓመጽ ዝተሓወሶ ናዕቢ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነበርቲ ዞባ ሰሜን ጎንደር ምንጽጻሩ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ብቀጥታን 
ብተዘዋዋርን ዘሳወሮ ምንባሩ፡ ንክትዕ ዝወርድ ጌርና ኣይንርእዮን፡፡ እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተሳወረ ዓሌታዊ መልክዕ ዝሓዘ 
ጽልኢ፡ ወላ’ኳ ከምቲ ሃንደስቱ ዝተመነይዎ ናብ መጋርያ ኣይቀየር'ምበር፡ ገለ ኣሰር ገዲፉ ምኻዱ ዘይሕባእ ሓቂ’ዩ፡፡ ሓደ ካብኡ፡ 
ገለ ተጋሩ ምሁራን “ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ግቡእ ተርኡ ኣይተዋህቦን፡፡ ስለዚ ግቡእ ተርኡ ክረክብ እንተኾይኑ፡ 
ንስትራተጂካዊ ረብሕኡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ክገብር ኣለዎ” ብዝብል ዘሰጉምዎ ዘለዉ ርእይቶ፡ መራጎዲ ምኽንያት 
ዝኸውን ድቂ ቋጺሩ’ዩ ሓሊፉ፡፡ ነዚ ክውንነትዚ ብዝግባእ ዝተረደአ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን ስርዓቱን፡ ነዚ ኣብ ጎዶቦና 
ዝተቋጸረ ስግኣት ኣብ ረብሕኡ ንምውዓል ወጢኑ፡ ብሽም “ምንቅስቓስ ኣግኣዝያን” ብዝተራቀቐ መንገዲ፡ ንማሕበራዊ 
መራኸቢታት ቀንዲ መዋፈሪ ብምግባር፡ ሓያል ማተርያላውን ፋይናንሳውን ቀረባት ብምምላእ ጽዑቕ ምርብራብ ዝተኻየደሉ 
ወፍሪ  እዩ፡፡ 
  
ንምዃኑ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ካብ’ዚ ወፍሪ እንታይ ይርባሕ? ንዝብል ሕቶ ኣልዒልና፡ ድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ 
ን”ኣግኣዝያን” ዝመልመለ፣ ዘዋፈረ፣ ብቐጻሊ ዘዕጥቕ ዘሎ ጎይትኡን፡ ብልሒ ኲናት “ኣግኣዝያናዊ ምንቅስቓስ” ዝኾነ ውልቀ ሰብን 
ዘተኣሳስሮም ፖለቲካዊ ዕትብቲ ብጭብጢ ክነሰንዮ ሓጋዚ’ዩ፡፡  “ምንቅስቓስ ኣግኣዝያን” ካብ ኣገላልጽኡ፡ “ንምምስራት ሃገረ-
ኣግኣዝያን'' ከም ዝቃለስ ይሕብር፡፡ “ኣግኣዝያናዊ ሃገራውነት” ድማ ንህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ ንከበሳዊ ከኣ ብፍላይ ማእከል 
ጌሩ፡ ምስ ትግራይ ሓድነት ንምግባር ዝጠልብ’ዩ፡፡ ነዚ ሕልሚ’ዚ ጋህዲ ንምግባር፡ ታሪኻዊ መሰረት ዘይብሉ ኣብ ጽውጽዋያት 
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ዝተንጠልጠለ፣ ንህልው ፖለቲካዊ ኣቃውማ እዘን ሃገራት ኣብ ጸብጻብ ዘየእተወ፣ ንስነ-ኣእሙራዊ ድልውነት ህዝብታት ኤርትራን 
ትግራይን ከም ሓደ ኣገዳሲ ረቋሒ ሚዛን ክህቦ ዘይደለየ፣ ከም ፖለቲካዊ ኣማራጺ ተዘሪኡ ዝበቑለሉ ባይታ’ውን ዘየለለየ 
ፕሮፓጋንዳዊ ወፍርታት፡ ብጻዕቂ ክካየዱ ጸኒሖም’ዩም፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉ፡ እዚ ወፍሪ'ዚ፡ ንብዙሕነታዊ ሕብረ-ብሄራውን 
ሃይማኖታውን ኣቃውማ እዘን ሃገራት ብምጽራር፡ ልዕልነት ትግራይ-ትግርኚ ብምርግጋጽ፡ ንምዕዋቱ ከምዝቃለስ ካብ ምሕባር 
ሓሊፉ፡ ዝውክሎ ኣርማ ብመስቀል ዘሰነየ ኣካል’ዩ፡፡ ንካልኦት ብሄራትን ሃይማኖታትን፡ ሃገራዊ መሰሎም ብምሕካኽ ሕቶ 
ቀጻልነቶም፡ ኣብ ፍቶቱ ጥራይ ከምዝምረት ብዝገልጽ ብብዱዕ ትዕቢት፡ ብዘይ ሕንከት ክምድር ተሰሚዑ’ዩ፡፡ ከም በዓል-ቤት 
ኤርትራዊ ኣጀንድኡ ነቀድም’ሞ ብካልኣይ ንኢትዮጵያዊ መዳዩ ንእግረ-መንገድና ክንማልኦ፡፡ 
 
እዚ ኣቀራርባ’ዚ ንህዝቢ ከባሳ ትግርኛ-ኤርትራ ንምርባሕ ዝተመሃዘ ክመስል ይኽእል’ዩ፡፡ ንግደ ሓቂ ግን ብግልባጡ’ዩ፡፡ ህዝቢ 
ትግርኛ-ኤርትራ ምስ ካልኦት ኣሕዋቱ ብሄራዊ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ሓደ መስርዕ ምእንቲ ነጻ ልኡላዊ ፖለቲካዊ ስልጣኑ 
ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለ’ዩ፤ ኣብ ሓራ ኤርትራ ምዕሩይን ፍትሓውን ተጠቃምነት ክሰፍን ዝተቓለሰ’ዩ፤ ብመስዋእቲ ንዝተነደቐ 
ኤርትራዊ ሃገራውነት፡ ኣብ ፍቶት ህዝብታታ ተመስሪቱ ክቕጽል፡ ወትሩ ዘይዕጸፍ ባህጉ’ዩ፤ እዚ ክፋል ሕብረተሰብ’ዚ፡ ኣብ 
ሕሉፍ ምእንቲ  ሃገራዊ ነጻነት ረዚን ዋጋ ዝኸፈለ ብምዃኑ፡ ንስሙር ቀጻልነት ኤርትራዊ ሃገራውነት ሕጂ’ውን ዝበቖ የብሉን፡፡ 
ቀንዲ ተዋሳእቲ ኣግኣዝያን ይኹን ጎይቶቱ ነዚ መሰረታዊ ሓቂ ኣንዳዕዲዖም ዝፈልጥዎ’ዩ፡፡ እቲ ሕቡእ ኣጀንዳ’ምበኣር፡ ፋሽስታዊ 
ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ነዚ ትማሊ ማሕበራዊ ሰረተይ ኢዩ ዝብሎ ኣብዝሓ-ክፋል ሕብረተሰብ፡ ሎሚ ኣብ መሳርዕ ደምበ 
ተቓውሞ ዝተሰለፈ ምዃኑ ስለዝተገንዘበ፡ ንዝጀመሮ ሕኑን ቃልሲ ንምብርዓን እዩ፤ ምስሊ ደምበ-ተቓውሞ ብምዕያን፡ ምስ ኩሉ 
ክፋኣቱ ወኪል ባህግታት ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ክቐርብ ዝተሃንደሰ ውዲት’ዩ፡፡ እዚ እንተዘይሰሊጥዎ ድማ፡ ንህዝቢ መታሕትን 
ተከተልቲ ሃይማኖት እስልምናን “እነሃልኩም እታ ናይ ትማሊ ጭርሖ ኣንድነት ከበሳውያን ኣይደቀሰትን፤ ህልውናኹምን 
ቀጻልነትኩምን ምስ ህልውናይ ዝተኣሳሰር’ዩ” ብዝብል፡ ኣብ ባይታ ዘየሎ ሕንጉጉ ብምፍጣር፡ ነቲ ዝሃጎገ ማሕበራዊ ሰረቱ፡ 
ብካልእ በዓል ተራ ንምምላእ ዝተዋደደ ሰራም ውዲት’ዩ፡፡ እዚ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ፡ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን ጉጅልኡን 
ብተግባር ዝሰርሑሉ ዘለዉ፡ ከፋፊልካ ግዛእ ፖሊሲን፣ ቀንዲ ተዋሳእቲ ምንቅስቓስ ኣግኣዝያንን ዝወፈሩሉ ዓውዲ፡ ክልቲኡ 
ዝመላላእን ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገጻትን ኮይኑ ዝተቐረጸ’ዩ፡፡ በዚ ኣቢልካ፡ ንህዝቢ ትግርኛ-ኤርትራ ካብ ጸግዒ ዝኾኖ 
ፖለቲካዊ ሓይልን ደርባዊ መሓዙቱ ካልኦት ውጹዓት ብሄራትን ብምንጻል፡ ብክልተ ብልሒ ንምውግኡ ዝተማህዘ’ዩ፡፡ እዚ 
ስልቲ’ዚ፡ ኣብኡ እንከሎ፡ ብኣካውንኡ ካብ ቅልውላው ናብ ቅልውላው ክሽመም ዝጸንሐ ደምበ-ተቓውሞ፡ ካብ ደውታ 
ንምውጻእ ተበግሶታት ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን፡ ጻዕርታቱ ከይሰምር፡ ንዝጸንሖ ዘይደልደለ ሩሕ ሕድሕድ ምትእምማኑ ኣጥፊኡ 
ክመዓዳደዉ ዘግብር ተልእኾ’ውን ዘለዎ’ዩ፡፡  
 
በቲ ካልእ ሸነኽ ኣድራሻ’ዚ ውዲት'ዚ፡ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ህወሓት/ኢህወደግን ዘነጻጸረ’ዩ፡፡ ፋሽስታዊ ስርዓት 
ኢሳይያስ/ህግደፍ ጎብለል ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ክወጽእ ዝነበሮ ጥሙሕ፡ ህወሓት/ኢህወደግ ጎርቢ ከም ዝኾኖ ጌሩ ኣስናኑ ከም 
ዝሕርቅም፡ ዋሕስ-ኣግብእ ዘየድልዮ ሓቂ’ዩ፡፡ ካብ’ዚ ብምብጋስ፡ ንዝረኸቦ ኣጋጣሚ ኩሉ፡ ንህወሓት/ኢህወደግ ካብ ስልጣን 
ንምእላይ ከይተሓለለ ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን፡፡ ንሉኣላውነት ኤርትራ ዘይቅበሉ ሓይልታት ከይተረፈ ካብትን-ካብትን ቃሪሙ፡ 
ዝሰነዖም ተቓወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ፡ ንሕሳባቱ መወራረዲ ክጥቀመሎም፡ ጥቡ-እናጥበወ ከዋፍሮም ምጽንሑን ከም 
ዘይሰለጦን ናይ ኣደባባይ ሚስጢር’ዩ፡፡ ካልእ ገዲፍና ኣብ'ዚ ቀረባ እዋን’ኳ፡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተራእየ ዘይምርግጋእ 
እተወሲድና፡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ዝነበሮም ተራ ብግልጺ ዝረአ’ዩ ኔሩ፡፡ ግን ከኣ ውጽኢቱ ኣይከምቲ ዝተጸበይዎን፡፡ በዚ 
መሰረት፡ እቲ ሓድሽ ውጥን፡ ኣብ ህዝቢ ትግራት-ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ስግኣት ልዕሊ ዓቐኑ መዝሚዝካ፡ ንህወሓትን ህዝቢ 
ትግራይን ንምቅሕሓር፡ ሓላዪ ተመሲልካ ብኣፍ-ተስፋጽዮን ኣማራጺ ምቕራብ ኔሩ’ዩ፡፡ በዚ ኣቢሉ፡ ህወሓት ደገፍ ህዝቢ ትግራይ 
እንተሲኢኑ፡ ናይ ኢህወደግ ማእከላይ ስሕበት ዝነበረ ሓይሊ ተዳኺሙ ማለት ስለዝኾነ፡ ቀርኒ ኣፍርቃ ብሓፈሻ፡ ኢትዮጵያ ከኣ 
ብፍላይ መዓንደሪ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ክትከውን ዘሎ ተኽእሎ ዓቢ ይኸውን፡፡ ነዚ ሕልሚ’ዚ ከኣ፡ 'ምንቅስቓስ 
ኣግኣዝያን' መጋበርያ ክኸውን ብረቂቕን ዝተጸንዐን ስልቲ ተዋፊሩ ጸኒሑን ኣሎን፡፡ 
 
ብርግጽ፡ “ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም” ከም ዝበሃል ምንቅስቓስ ኣግኣዝያንን ጎይትኡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን፡ ሕልሞም 
ከተግብሩ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዕዮ-ገዝኦም ተመቃቒሎም ዝወፈሩ ምዃኖም ክሕባእ ዝኽእል ኣይኮነን፡፡ ኣብ ክሊ’ዚ፡ ገለ 
ወገናት ንኣግኣዝያን ብሓፈሻ፡ ቀንዲ ወሃብ-ቃል ኮይኑ ንዝዋሳእ ዘሎ ምስለኔ ከኣ ብፍላይ፡ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኢሳይያስ 
''ዘንጸባርቖ መሪር ጽልኢ'' መሰረት ገይሮም፡ ብጹእ “ተቓዋማይ” ክወስድዎ ይኽእሉ’ዮም፡፡  
 
ንምጥቕላል ዝኣክል፡ ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስ/ህግደፍ ዝተመስርሑ ኣጀንዳታት ብቐጻሊ ብምፍብራኽ፡ ሓድነት ህዝብታት 
ኤርትራን ተቓለስቲ ደቁን እናተፈታተነ ብሓደ ወገን፡ ካብ ቀንዲ ዋኒኖም ንምብኳር ከኣ ብካልእ ወገን  ዕድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑ 
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ንምውሓስ፡ ኣብ ሕቁፊ ደለይቲ ለውጢ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ  ሓይልታት ተቓውሞ ድማ ብፍላይ፡ 
እሙናት  ልኡኻቱ  እናስሎኸ፡ ዝተራቐቑ ስልትታት ኣዕጢቑ፡ ብውሽጥን ብደገን ብኽልተ ብልሒ ይዋጋኣና ምህላዉ ክንግንዘብ 
ይግባእ፡፡ እዚ ስርዓት’ዚ ከምቲ ብዝርዝር ዝራኣናዮ፡ ሓደ ኣጀንዳ ምስ በለዮ፡ ካልእ መተካእትኡ ከዳሉ ዝጽግሞ ከቶ ኣይኮነን፡፡  
 
ንዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ክብል፡ ብሓዊ ክጻወት’ውን ድሕር ዘይብል ስርዓት’ዩ፡፡ በዚ መንጽር፡ ኣብ ዝተተኸለልና ጓይላ 
ንቆጻጸ፡ ዘዝተኣጎደልና መጋርያ ንስሕን ዘይኮናስ፡ ቀንዲ ትኲረት መኸተና፡ ኣብ ልዕሊ ደመኛ ጸላኢና ፋሽስታዊ ስርዓት 
ኢሳይያስ/ህግደፍ ብምግባር፡ ስሙርን ዝተወሃሃደን መጥቃዕትና ብምዕራፍ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ናይ ምውሓስ ቀንድን 
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