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ሃገራዊ ተ፡ 

ኣብ ህሌው መድረኽ ቃሌሲ ኤርትራዊ ተቃውሞ ሃገራዊ ልዎ ወድዒዊ ተዯሊይነትን ንሃገራዊ ሓድነት ዜህቦ ሃገራዊ ፋይዲን 

ብዜምሌከት ተዯጋጋሚ ከም ዜጸሓፍና ዜዜከር’ዩ። ናይ ህሌው ቃሌስና እዋናዊ ህጹጽ ሕቶ ክሳብ እንምሌሽ እንከይሰሌከና 

ኪንጽሕፍን ኪንቃሇሰለን ምዃንና ከነረጋግጽ ንፈቱ። ኣብ ናይ ልሚ ዕዮና፡ ቅድሚ 5 ዒመታት ዜርጋሕናዮ ሓተታ፡ 

ንኣድሊይነቱ ልሚ ዯጊምና ንዜርግሖ ኣልና።  

ሃገራዊ ሓድነት ዋሒስ ምቅድም ዒወትን ጻሌነት ሃገርን’ዩ 
 

 

ቅድሚ ዜኣገረ ክንሕብሮ እንዯሌዮ ጉዲይ፡ ብኣና ይኹን ብካሌኦት መሓዘት ተቑሇስቲ ሓይሌታት ኤርትራ ዜርብ 
ርኢቶታት እንክን ጉድሇት ይብለ ፍጹም ቅኑዕ’ዩ፡ ወይ ድማ እንክን ሓቅታት ይብለ ፍጹም ጌጋ’ዩ ዜዒይነቱ ድፉን 
ሚዚን የብሌናን። ርእይቶና ዕግበትና’ኳ እንተኾነ፡ ቅኑዕን ጉድሇታትን ጎኒታት ከም ዜህሌዎ ንኣምን። ስሇዜኾነ ርኢቶና ምስ 

መሓዘት ሃገራዊ ሓይሌታት ብእንካይዶ ሃናጺ ተ ዜክሇስን፡ ዜመሊሊእን ዜምዕብሌን ኢዩ። ከምኡ ስሇዜኾነ’ዩ ንምይይጥ 
እነቕርቦ። ዕሊማ ራእዪና፡ ናይ ሓባር ሃገርን፡ ስሙር ህዜብን ምህናጽ’ዩ። ኣቃሌቦና’ውን ናብ’ቲ ንሃገርና ኣንጸሊሌይዋ ል 
ጭቡጥ ሓዯጋ ምግባር’ዩ። ህሌዊ ሓዯጋታት  ንምግታእ ብመንገዱ ሃገራዊ ተ፡ ዱሞክራስያዊ ጥጡሕ ባይታ ምፍጣር’ዩ። 

ምእንታኡ ኣብ ሃገራዊ ጉዲያትና ብዜተፈሊሇዩ መሌከዒት ህንካን-ሃባን ዜመሰረቱ ብይ ዜኾነ ይኹን መሌከዒት ተጽዕኖታት፡ 
ሕድሕድ ሕድገታት ዜቕበሌ ሃናጺ ተ ብምክያድ፡ ጠርናፊ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ምፍራይን ብጻሉ ምምዕባሌን’ዩ። ንሰፊሕ 

ህዜቢ ኤርትራን ተቑሇስቱ ዯቁን ሃገርን ዜሌክም ህሌዊ ጭቡጥ ሓዯጋ ኣብ ቅድመና ተዯቂኑ ክሳብ ዜሃሇወ፡ ህዜብናን ሃገርናን 
ንምድሓን ብምዜታይን፡ ነንሕድሕድና ቅቡሌ ሕድገታት ብምግባርን፡ ፍሬ ውጽኢት ተና ዜኾነ ሓባራዊ ተረዶኦ ኩለ ከከም 
ዒቕሙ ንምትግባሩ ብምጽዒርን፡ ባይታ ሕድሕድ ምትእምማን ክንፈጥር ኣልና። ባህሉ ተ፡ ንሌምዱ ሕድገታት’ውን ይዏዜዜ’ዩ። 
ኣብ ርእይቶና ጉድሇት ስተብህሌ ዜኾነ ኤርትራዊ ተቑዋሚ ሓይሉ፡ ከም ሃገራዊ መሓዚና መጠን፡ ኣብ’ቲ ቅኑዕ ሸነኻቱ 
ክድግፈናን፡ ኣብ’ቲ ዜጎዯሇና ብምምኽኻርን ተን ክምሌኣሌናን፡ ነቲ ጌጋታትና ምትእምማን ብዜፈጥር እሩም ኣገባብ 

ኣቀራርባ ክእርመንናን ትጽብትና’ዩ። ከምኡ ምግባር ነፈታዊ ዯገፍ ስሇዜኾነ ቅኑዕን ሃናጽን’ውን’ዩ። ንሕና’ውን ኣብ ናይ 
ካሌኦት ሃገራዊ ተቑሇስቲ ሓይሌታት ርኢቶታት ከም ሃገራዊ መሓዝኦም መጠን፡ ካብ ዜኾነ ኣለታዊ ግብረ መሌሲታት 

ብምርሓቕ ብመንገዱ ተ ከምኡ ክንገብር ገድሊዊ ጉቡእና’ዩ። ኣጻብዕ ምውጥዋጥን፡ ሇፋን፡ ዜንጠሊን፡ ኣጉሌ ፊተ-

ፍርድን ምቕራብ ግን፡ ንኩሊህና ኣብ ሰጣሕ ጎሌጎሌ ሇኻኺሙ ውድንና’ምበር፡ ናይ ኩሊህና ገድሊዊ ግዯ የበርኽን 
ሕድሕድ ምትእምማን ቋስሌን፡ ተጋድል ተቑውሞ ንድሕሪት ዜጎትትን ካብ ምዃን ሓሉፉ ካሌእ ፋይዲ ከም ይብለ 

ከነኻኽር ንፈቱ። 
 

ኣብ ሃገርና ሕቶ ሃገራዊ ሓድነት ንከቢድ ሓዯጋ ይቑሊዕ ኣል። ኣብ ሃገርና ብስንኪ’ቲ ናይ ገዚእቲ ስርዒታት ጉጉይ ፖሇቲካውን 
ቁጠባውን ፖሉሲታት፡ ውሽጣዊ ፖሇቲካዊ ይምርግጋእ ሱር ሰዱደ ኣል። ዱክታቶርያዊ ስርዒት ብፖሇቲካውን 
ቁጠባውን ምንቁሌቋሌ ክሳ እንከል፡ ነቲ ናይ ውሽጣዊ ፖሇቲካዊ ቅሌውሊው ገሪሩ ቅድሚ ምግንፋሌ፡ ናይ ዯገ ጸሊኢ 

ንምርካብ ኣብ ሌዕሉ ጎረባባቲ ሃገራት ወራር የካይድ። ኣብ ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ድማ ከም ባእታ ራጊ ዝባዊ ሰሊም 
ይቁጸር። ጉዕዝ ኩለ መዲያዊ ሂወት ሃገር ሌምዒታዊ ገስጋስ ይኹሌፍ። ናይ ሃገር ፖሇቲኮ ቁጠባዊ መስርሕ ነዊሕ ርሕቀት 

ንድሕሪት ይጉትት። ህዜቢ ኣዯዲ ናይ ገዚእቲ ጉጉይ ፖሉሲታት ብምዃን ንዒሚቕ ድኽነትን፡ ምምዜባሌን፡ ምብትታን 
ስድራቤታትን ስዯትን ብቕለዕ ይቑሌዕ። ሃገር ከም ሃገር ጠጠው እትብሇለ ዒንድታት ሓድነትን ሃገራዊ ሽርክነትን 

ክነቅዜ ይረአ። ናይ ሕብረተሰብ ሃገራዊ ንቕሓት ብምጒዲምን፡ ሃገራዊ ማኣስር ኣካቢ ሃገራውነት ብምድኸምን፡ ኣብ 
ክንዱ ሃገራዊ ጠርናፊ ፖሇቲካ፡ ኣውራጃውን ቀቢሊውን ሃይማኖታውን ቅርሕንትታት ዲግም ዜጽሕትርን ስርጽን መቑቑሉ 
ተጻባኢ ፖሇቲካ ክኩስኲስ ይረአ ኣል።  

 
ኣብ ሓንቲ ሃገር ከም ሓፈሻዊ ፖሇቲካዊ ተርእዮ፡ እዙ ሓዯጋ’ዙ ብጭቡጥ ክረአ ክጅምር እንከል’ዩ፡ ከም ምሌክታት 
ፍሽሇት ሃገር ዜውሰድ። ህዜብን ሃገርን ንሓዯጋ ምብትታን ክሳጣሕ እንከል፡ ብኡንብኡ እዙ ሓዯጋ’ዙ ብሰሊማውን 
ዱሞክራስያውን ኣገባብ እንከይተፈወሰ ነዊሕ ጊዛ ምስ ዜወስድ፡ ንፖሇቲካዊ ተቑውሞ ሓይሌታት ብጥታ ይኹን ብተዋዋሪ 
መንገዱ ብኣለታ ይጸሌዎም ጥራይ ይኮነስ፡ ኣብ ሌዕሉኦም’ውን ከይደ ከይደ ኣብ ናይ ሕንፍሽፍሽ ፖሇቲካ 
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ብጥሕልም ሓዯጋ ምድስካሌ የቑሌዖም። ኣብ ከም’ዙ ኩነታት’ዩ’ምበኣር፡ ምዕዚዜ ሃገራዊ ሓድነት ዜያዲ ኩለ ግድነታዊ 
ህጹጽ ሕቶ ዜኸውን። ምኽንያቱ ድማ፡ ሃገራዊ ሓድነት ይጠምሮ ፖሇቲካዊ ተቑውሞ ሓይሌታት ንዜቦኽቦኸ ስርዒት  
 

ከወድቕ ይኽእሌ’ኳ እንተኾነ፡ ብርግጽ ስሙር ህዜብን ስምርቲ ሃገርን ከሃንጽ ኣይክእሌን ጥራይ ይኮነስ፡ ንገዚእ ርእሱ 
ኣብ ሕድሕድ ምቅንጻሌ ስሇ ዜኣትዉ ንሃገር የፍርሳን፡ በብእዋኑ ብቁሌጡፍ ንዜቀያየር መሌከዒት ኢድ ምትእትታው ዯገዊ 

ሓይሌታት ዯረት ይብለ ባብ የርሕውን።  

ንዱክታቶርያዊ ስርዒት ኢሳያስ ስሇ እንቃወሞ፡ ኣብ ሌዕሉኡ ካብ ልና ምሒር ጽሌኢ ብምንቃሌ፡ ንህዜብናን ሃገርናን 
የንጸሊሌዎ ሓዯጋ ምብትታን ከም ል ኣምሲሌና ምዜራብ ቅኑዕ ኣይኮነን። ከምኡ’ውን ንሃገርና ምሒር ስሇ እንፈትዋ 
መሐጎሲ ጓና እንከይንከውን ብምባሌ፡ ንህዜብናን ሃገርናን ብጭቡጥ ንጸሊሌው ል ሓዯጋ ምብትታን ከም የል 
ኣምሲሌካ፡ እቲ ሽግር ኣብ ኢሳያስን ጸባብ ጉጅሇኡን ጥራይ ኣሕጽርካ ብምርኣይ፡ ንዒታቶም ካብ ስሌጣን ምውራድ’ዩ 

ድሉ’ምበር፡ ሓድነት ህዜብናስ ጽቡቕ’ዩ ል ምባሌ’ውን ቅኑዕ ኣይኮነን። ካብ ክሌቲኡ ግጉይ ጫፋት ምድሓን ኣገዲሲ’ዩ። 
ንሃገራዊ ጭቡጥ ኩነታትና ብሌክዕ ከም’ቲ ኣብ ባይታ ሰፊኑ ል ኪንገሌጾ’ዩ እቲ ወድዒውን ቅኑዕን ዜኸውን።  

 
ብድሕሪ ምውዲቕ ስርዒት ዯርግን ምርግጋጽ ናጽነትን፡ ህዜባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ማሙቕ ሕጽኖት ዜኣተወለን፡ 
ህዜቢና ድማ ጸሓይ ናጽነት በሪቑ እናበሇ ብዒወት ሰውራኡ ኣብ ዜዯርፈለን ዜድብሇለን ዜነበረ ወቕቲ ዯስታ፡ ኢሳያስ ነቲ ናይ 
ህግሓኤ ሕጽኖትን ናይ ህዜቢ ጉሩህ ታሕጓስን ጽምብሌን ከም ረጒድ ሽፋን ተጠመለ። ጸረ ኢትዮጵያዊ መግዚእቲ 
ዜቃሇሱ ዜነበሩ ካሌኦት ሃገራዊ ሓይሌታት ዜሓቊፍ መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት (ኣሳታፊ መሰጋገሪ ጊዛያዊ መንግስቲ) 

ምቋም ብምጽራር፡ ንህዜባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንበይኑ ናብ ግዜያዊ መንግስቲ ኣሰጋገሮ። ናብ ጨካን መሳርሒ 
ዱክታቶርያውነት ሇዊጥዎ። ሽዐ ኣግሊሉ ኣተሓሳስባን ናይ ሓዯ ውሌቀ ሰብ ዱክታቶርያዊ ስርዒት ንምትካሌ ጥጡሕ 

ባይታ ንምፍጣር፡ ኣንጊሁ ኣብ ናጻ ኤርትራ ዱሞክራስያዊ መሰሌ ህዜቢ ብምርጋጽ፡ ፖሇቲካዊ ብዘሕነት ብኣዋጅ 

ከሌከሇ። ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ታሪኻዊ ቀዲማይ ዕድሌ ድማ በኣረኣእያን ተግባርን ተጻበአን ንጸሇን። 
 

ህግዯፍ ኣብ ኣተሃናንጻኡ፡ ናይ ህዜቢ ኤርትራ ዱሞክራስያዊ ሕቶታት ኣብ ምምሊሽ፡ ፖሇቲኮ ዱሞክራስያዊ ፍታሓት ንምንዲይ 
ድሌየትን ብቕዒትን ይብለ፡ ብንደ ወተሃዯራውን ስሇያውን ውድብ’ዩ። ከምኡ ስሇ ዜኾነ ድማ ናይ ውሽጡን ዯገኡን 

ዕሊማታቱ ብስነ ሞጎት ሓይሉ ከረጋግጽ’ዩ ዜጽዕት። እዙ ሕጂ ዜቅሌቀሌ ል ኣስጋኢ ሓዯጋ’ዙ፡ ኣብ ከርሲ ህግሓኤ ክበቊሌ 
ዜጀመረ’ዩ። ዜኾነ ይኹን ጸረ ዱሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ ክሳብ ብፖሇቲኮ ዱሞክራስያውን ሕጋውን ኣገባብ ዜሳዒርን፡ ቦታኡ 

ብካሌእ ዱሞክራስያዊ ኣረኣእያ ዜትካእን፡ ኣብ ውሽጡ ይኹን ኣብ ዯገኡ ኣብ በበይኑ ግዛታት መሌከዒቱ እናቀያየረ 
ሕድሕደ ዜበሊሊዕን ሇኻኺሙ ጥፍእን ተጻባኢ ግርጭታት‘ዩ ፍሪ። ህግዯፍ ድማ ከምኡ’ዩ። ብንግሆኡ፡ እዙ ናይ ኢሳያስ 
ስርዒት ኣግሊሉ ኣካይዲ’ዙ፡ ኣብ መጻኢ ከስዕቦ ዜኽእሌ ሓዯጋ፡ ኮል ጌና ቅሇቡለ ዉሑዲት፡ ኣንጊሆም ነዙ ሓዯጋ’ዙ፡ 

ንምግታእ ንሃገራዊ ዕርቂ ካብ ዜጸወዐ ኣባ ተወሌዯ ብርሃን ጸጋይን፡ ኣሕመድ ናስርን ነበሩ። 
 
ኣባ ተወሌዯባርሃን ጸጋይ፡ ብድሕሪ ሽደሽተ ኣዋርሕ ዕድመ ምሕራር ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሕዲር 1991 ኣብ ፍራንክፎርት ኣብ 

ካየድዎ መንፈሳዊ ሰበኻ፡ ንህዜብን ናይ ሽዕኡ መሪሕነት ህዜባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን፡ ብየሻሙ መንገዱ ንጹር 

ሃገራዊ መሌእኽቲ ኣመሓሊሉፎም’ዮም። ካብኡ ቃሌ ንቃለ ንምጥቑስ፦ 
 

’’ 2.3- ንኣብነት ኣብ ሜዲ ክሌተ ኣሕዋት ከም ዙነበሩና ንፈሌጥ። ሓዱኦም ዒዱ ሒዘ ኣል። እቱ ካሌኣይ ግን ክሳብ ሕጂ ዯሃይ 

የብለን። ስሇ’ዙ ንእግዙኣብሄር፣ ቃኤሌ! ኣበይ ኣል ኣቤሌ ሓውካ? (ኦሪት ፍጥረት ምዕ, 4 ቁ9) ክብሌ ከም ዙሰማዕና፡ 
ንሕና’ውን ሻዕቢያ! ኣበይ ኣል ሓርነት ( ብጥቕሌለ ኩልም ተቑወምቲ ሓይሌታት ማሇተይ’የ) ሓውኻ? ኪንብል ንድፈር። 
ከም’ቲ ቃኤሌ፡ ንእግዙኣብሄር ብዚዕባ ሓዉ ‘’ ኣይፈሌጥን፡ ኣነ ሓሊዊ ሓወይ ድየ’’ ዜበል፡ ከምኡ ካኣ ኣሕዋትና’ውን ንህዜቢ 
ኤርትራ ንዕኡ ዜጥዕም ዯረቅ መሌሶም ከይህብዎ ድማ ጸልትናን ተስፋናን ይኹን። ሃገርና ቀዋሚ ሰሊም ክትጓናጸፍን 

ክትምዕብሌን እንተዯሌና፡ ኩሌና ማሇት ነፍስ ወከፍና ዕርቂ’ዝም ክሌተ ኣሕዋት ኪንሌምን ኣልና። ናይ ብሓቂ ሃገራውያን እንተ 
ዄንና፡ ክዕረቁ ዜተኻኣሇና ኪንገብር ይግብኣና።’’ 

 
‘’ 2.4- ሃገራዊ ዕርቂ እንተ ይተጌሩ ግን፡ ሃገርና እንታይ ዒይነት ሃገር ከም ትኸውን እስከ ሕሰቡ!! ዒዱ በዯሌ ኣብ ሌዕሉ 
በዯሌ፣ ዒገብ ኣብ ሌዕሉ ዒገብ ዜተኾመረ ሃገር ክትከውን’ያ። ከመይ እንተ በሌኩም፡ ሓዯ ከምታ ዜገበረኒ ክገብሮ’የ ክብሌ 

እንከል፡ እቱ ካሌኣይ’ውን ብጊዯኡ ዕጽፊ ክምሌሰለ ሕኪት ክብሌ’ዩ። እወ!! ሓዊ ብሓዊ ክጠፍእ ስሇይከኣሌ፡ ዕራ ህዜቢ 
ብውግእ ዯኺሙ’ዩ፡ ንተቑወምቲና ዜኽተልም የብልምን ዜብሌ ገምጋም መዜምዚካ ካብ ዕርቂ ምህዲም ጌጋ’ዩ። ብጽቡቕ 

ዜምባላ ህዜቢ ጠሊዕ ምጽዋት’ዩ። ከምኡ ምባሌ ኣብ ቅኑዕ ኣተና ይተመስረተ ስሇዜኾነ ኻኣ ‘’ ዒሻ ክሳብ ዜፈሌጠካ 

ኣይትጒራሕ’’ ከም ዜባሃሌ፡ እዙ መዯብ’ዙ ክቃሊዕ’ዩ። [ድጊ ግፉዒት ገጽ 20-21]። (መስመረ ናትና’ዩ)።  እዙ ሓቂታት’ዙ፡ 

ምስ’ዙ ህሌው ኩነታት ኤርትራ ክንጻጸር እንከል፡ ዒሚቕ ትርጉምን ሓያሌ ቁም ነገርን፡ ሰፊሕ መንፈስ ሃገራዊ ዕርቅን ኣልዎ። 
 
ከምኡ’ውን ስዉእ ተጋዲሊይ ኣሕመድ መሓመድ ናስር ኣቦመንበር ተጋድል ሓርነት ኤርትራ (ሰውራዊ ባይቶ) ኣብ ዜነበረለ 
ጊዛ፡ ኣብ ጥቅምቲ 1992 ኣብ ጅዲ ምስ ጋዛጣ ኣሸርቀሌ-ኣውሰጥ ብዒረበኛ ኣብ ካየዶ ቃሇ መሕትት፡ ‘’ ,,,,,,  ኤርትራ  ኣብ  
ከም  ናይ  ሉባኖስን፡ ኣንጎሊን፡  ሞዚምቢክን     ዜመሳሰሌ  ዒቕቲ      እንከይትወድቕ      ምእንቲ፡   ናብ  መርሕነት  ህዜባዊ  ግንባር  ሓርነት  ኤርትራ፡  
ጉባኤ   ሃገራዊ    ዕርቂ  ምክያድ   ዜጽዊዕ መከር ሌኢኽና’ኳ እንተሃሇና፡ ዚጊት ኣወንታዊ መሌሲ ኣይረኸብናን። ህዜባዊ ግንባር ሓርነት 
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ኤርትራ ንሰሊማውን ዱሞክራስያውን ሕጋውን ቃሌሲ ባይታ ዜፈጥር  ሃገራዊ ተ ብምንጻግ፡  ንካሌኦት ሃገራዊ ሓይሌታት ኤርትራ  ኣግሉለ 
ንበይኑ ሃገር ክሃንጽ ኣይክእሌን’ዩ።  ኣብ  ናይ  ምፍንጫሊትን  ምብትታንን    ኩውንነት ኴንካ  ሃገር  ምህናጽ  ይትረፍሲ፣    ሃገራዊ     ሓድነት  
ኣውሕሳካን  ናይ ዯገ ሓገዚት’ውን  ረኺብካን ሃገር    ምህናጽ  ቀሉሌ  ኣይኮነን።   መሪሕነት  ህዜባዊ  ግንባር  ከም’ዙ  ናትና ሃገራዊ  ሓሌዮት   

 
እንተየርአየትን፡ ሃገራዊ  ተ ኣብ  ምንጻግ   እንተጺሊን፡ ንህዜቢ  ኣብ  ሕድሕደ  ናብ  ተፋንን  መስርሕ   ክትመርሖ    ምዃና  

ይተርፍ’ዩ’’ በሇ። [ ትርጉም ናብ ትግርኛን፡ መስመርን ናትና’ዩ]።   
 

ኣብ ኤርትራ ካብ ርኢቶ ኢሳያስ ዜተፈሇየ ካሌእ ርእይቶ ልዎ ዛጋ፡ ሃይማኖቱ፣ ብሄሩ፣ ዒላቱ፣ ኣውራጃኡ ብየገድስ፡ 

ኣባሌ ወይ መሪሕነት ህግሓኤ-ህግዯፍ ዱዩ ብየገድስ፣ ጾታኡ፣ ዕድሜኡ ብየገድስ፣ ጳጳስ ዱዩ ሙፍቲ ብየገድስ፣ ኣብ ሃገሩ 
መሰሌ ውሕስነት ሂወት የብለን። ኣብ ትሕቲ’ዙ ህሌው ዱክታቶርያዊ ገዚኢ ስርዒት’ዙ፡ ህዜቢ ኤርትራ ብናጻ ድሌየቱ ዜዯሇዮ 

ዒይነት ፖሇቲካዊ ስርዒት ክመርጽ ኽእል ፖሇቲካዊ ባይታን ዱሞክራስያዊ መሰሌን ብፍጹም የብለን። ህዜቢ ኤርትራ 
ንእምነቱ፡ ካብ መንግስታዊ ኢድ ምትእትታውን ተጽዕኖታትን ናጻ ብዜኾነን ሰረት ሃይማኖታዊ ስኒት ብይፍንቅሌን ኣገባብ 

ክኽተሌ፡ ሃይማኖታዊ ሓርነት የብለን። ህዜቢ ኤርትራ ብሕብረተ ሰብ ዯረጃ ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ወዱ ይርከብ። 
ብዒይኒ ኢሳያስ፡ ህዜብን ኩልም መራሕቲ ሃይማኖታትን ከም ኣገሌገሌቱ’ዮ ዜርእዮም። እንተሊይ ዜተወሌዯ ቆሌዒ 
ንከገሌግል ከም ዜዒቢ’ዩ ዜርእይ። ይዕበ ይንኣስ ብየገድስ፡ ካብ ሓጹር ኣገሌግልት ኢሳያስ ዜወጸ ዛጋ፡ ኣብ በዒትታትን 

ይተፈሌጡ ጎዲጉድን ይዲጎን። ከምሌጥ ዕድሌ ዜረኸበ ድማ ከይፈተወ ዒደን ቤተ ሰቡን ሇቐ፡ ናብ ርሑቕ ቦታ ይስዯድ። 
ስሇ ዜኾነ፡ ኢሳያስ ንኤርትራ ናብ ነፋጊትን ሰጓጒት ዯቃን ዒባይ ቤት ማእሰርትን ቀይርዋ  ብሇና ል። 

 
  ኣብ ኤርትራ ናይ ሃገር ፍሽሇት ምሌክታት ይቅሌቀሌ ኣል ዶ? 
 
ብርእይቶና፡ ምሌክት ፍሽሇተ ሃገር ኤርትራ እወ ይቀሊሌ ኣል። ስርዒት ኢሳያስ ንመሊእ ህዜቢ ኤርትራ ብዜተፈሊሇዩ 
መሌከዒት ይጭቊን ኣል። ብስርዒት ኢሳያስ ዜረሃዎምን ይተጭቊኑን ክፍሌታት ሕዜቢ ኤርትራ ኣልዉ ክባሃሌ 
ኣይከኣሌን’ዩ። ኩለ ህዜቢ ኤርትራ ብዜተፈሊሇየ መሌክዕ ይጭቌን’ዩ። ኣብ ኤርትራ ኩለ ሃይማኖታት ጭቁናት’ዮም። 
ስሇዜኾነ ህዜቢ ኤርትራ ግዲይ፡ ናይ’ቲ ስርዒት ኢሳያስ ዜኽተል ል ጨካንን ዒፈናን ቀንጸሊን ጭውያን፡ ስሌቲ ከፋፊሌካ 
ግዚእን ኮይኑ ኣል። ከም መግሇጺኡ ድማ ኣውራጃዊ፣ እንዲዊ፣ ሕድሕድ ምንጽጻግን ቅርሕንትታትን ዜያዲ እናበሇሐ 
ይመጽእ ኣል ጥራይ ይኮነስ፡ ኣድማዕነቱ ብየገድስ ገሉኡ ብዜተፈሊሇየ ግዲማዊ መሌክዕ ናብ ፖሇቲካዊ ውዲቤታት’ውን 
ክሰጋገር ይረአ ኣል። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ሞንጎ ዜተፈሊሇዩ ኣውራጃታት ሕድሕድ ይምትእምማን ሓያሌ ሱር ይሰዱድ 
ኣል። ሕድሕድ ምትኽቷኽን ምጥቕቑዕን፡ ንሃገራዊ ሓድነት ዲኽም’ዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ሓዯ ኣውራጃ ናይ 
ሃይማኖታውን ብሄራውን ብዘሕነት ስኒት ቋስሌ ቅርሕንትታት ብግህዶ ክሰራሰር ይረአ ኣል። እዙ ብሽፋን ኣውራጃ 
ብግድሚ ስፋሕፍሕ ል ሕብረተሰብኣዊ ቅርሕንትታትን ተጻብኦታትን ዜመንቀሉኡ ፖሇቲካ፡ ኣብ ኤርትራ ሓዯጋ 
ሕንፍሽፍሽ ከም ኸትሌ ኣየጠራጥርን’ዩ። ብስንኪ ቀጻሉ ዋሕዙ ስዯት፡ ኤርትራዊት ስድራቤት ትበታተን ኣብ ርእሲ 
ምህሊዋ፡ ማሕበራዊ መኣስር ሕብረተሰብ ኤርትራ ይበጣጠስ ኣል። ከምኡ’ውን ስርዒት ኢስያስ ሓይሉ ቁጽጽር ምሕዯራ 
ብምስኣን፡ ገሇ ወተሃዯራውን ስሇያውን መኮነናት መዜነቶም ኣብ ኩለ ዒይነት ስግረ ዶብ  ኮንትሮባንዲዊ ንግድን፡ እንከሊይ 
ኣብ ንግዱ ሰብን ይዋፈሩ ብምህሊዎም፡ ንኤርትራ ካብ ህዜባ ባዶሽ ዜገብራን ምፍራስ ሕብረተሰብ ኸትሌን ሓዯጋ 
ንቕድሚት መጺኡ ኣል። ብስንኪ’ዙ ካኣ ሃገራዊ ሓድነት ኣብ ሓዯጋ ወዱ ይርከብ። ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ካሌእ ሃገር፡ 
ሃገራዊ ሓድነት ኣብ ሓዯጋ ክወድቕ እንከል’ዩ፡ ሓዯጋ ምፍራስ ሃገር ዜኽሰት። ዜሰፈሐ ህዜቢ ኤርትራ ዱሞክራስዊ 
መሰለ ተረጊጹ ይዕፈንን ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ይወድቕን ካብ ሃሇው፣ ኣውራጃውን ሃይማኖታውን 
ቅርሕንትታት ከም ብሓዱሽ ይሰራሰር ካብ ሃሇወ፣ ስድራቢታት ይበታተና ካብ ሃሇዋ፣ ብሰንኪ ዋሕዙ ስዯት ማኣስር 
ሕብረተሰብ ይበታተኽ ካብ ሃሇወ፣ ንህዜብን ሃገርን ኤርትራ ሓዯጋ ምብትታን ኣንጸሊሌይዎ ኣል። 
 
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2009 ኣብ ካየዶ ቀዲማይ ጉባኤኡ ኣብ ጽዯቖ ፖሇቲካዊ ጸብጻብ 
ብዚዕባ ኩነታት ሃገራዊ ሓድነት ዜስዕብ ሚዚን ኣቀምጡ ነበረ፥  

 
   ‚ ሃገራዊ               ሓድነት  ኣብ        ህሌዊ   መድረኽ፦    

 
ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ኤርትራ ንገሶ መርሓ ዱክታቶርነትን፡ ምኽሌካሌ ብዜሐ ፖሇቲካ ሰሌፍታትን ኣጽንዐ ሒዜዎ ል። 
ይሕጋውን ዒማጽን ዒፋኒ ኣዋጅ 20 ሰነን 1991፡ ንሃገራዊ ሓድነት ዜጻባእ’ዩ። ህዜብና ካብ ነዊሕ ዒመታት ዒቂብዎ 
ንዜጸንሐ ስኒት ዜሃርም’ዩ። ኣብ መስርሕ ተጋድል ሃገራዊ ናጽነት ዜሰረጸ ሃገራዊ ሓድነት ዜዲኽም’ዩ። ብኡ ንብኡ ድማ 
ንህዜብና ብመስርሕ ናብ ስሙር ህዜቢ ንዜሇወጦ ረቛሒ ሃገራዊ መኒነት ዜዜርግ’ዩ። 
 
ንህዜቢ ኤርትራ ኣብ ክሉ ሃይማኖታውን ብሄራውን ባህሊውን ብዜሕነቱ ስሙር ህዜቢ ክኽወን ዜገበሮ፡ ስፍሓተ ዜርግሐ 
ሓዯ ቋንቋ፡ ወይ ዒብሊሌነት ሓዯ ሃይማኖት፡ ወይ ግዜእተ እትኒክ፡ ወይ’ውን ዒብሊሌነት ኣውራጃ ይኮነስ፡ ኣብ ኩሇ-
መዲያዊ መናዊ ታሪኹ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ከም ጠርናፊ መንነት እናዒበየን፡ እና ሰረጸን ስሇ ዜመጸ’ዩ። 
ሃይማኖታውን ባህሊውን ኢትኒካውን፡ ቋንቋውን መግሇጺ መሇሇዪ ማሕብረ-ብዘሕነትን ስኒትን ህዜብና’ዩ። ህዜብና ኣብ 
ክሉ ብዘሕነት ሃገራዊ ሓድነት ዜረጋግጽን ውሕስን ሃገራዊ መንነት እንተዜስእን ኔሩ፡ ኣብ ኤርትራ ከም ሓዯ 
ስሙር ህዜቢ ኮይኑ ንበናት ተሳኒዩ ብሰሊም ተኸባቢሩ ብሓባር ክነብር እምበይመኻኣሇን ኔሩ። 

 
ኤርትራዊ ሃገራዊ መኒነት ተፈጥሮኣዊ ኣይኮነን። ናይ ሓዯ ዜተውሰነ ፖሇቲካዊ መድረኽ፡ ወይ’ውን ናይ ዜዒብሇሇ 
ፖሇቲካዊ ውድብ ወጽኢት’ውን ኣይኮነን። ኣብ መስርሕ ዜተናወሐ ሕብረተሰብኣዊ ታሪኽ ህዜቢና ዜተዋህሇሇን 
ዜተጠርየን’ዩ። ንባዕለ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኣብ ዜተወሰነ ታሪኻዊ ኲውንነት ማሇት ኣብ ጸረ መግዚእታዊ ተጋድል  



4 
 

 
ሃገራዊ ሓርበኝነት ዜተቀሌሇን ዜሰረጸን’’ዩ። ስሇዙ ሃገራዊ መንነት ማሕበረ-ፖሇቲካውን ታሪኻውን ባህሊውን’ዩ። 
ትሕዜቶኡ ብዱሞክራሲ ይምዕብሌ። ብዱክታቶርያዊ መርሓ መስርሕ ምዕባሇ ሃገራዊ መንነት ስሇ ዜግታእ፡ ትሕዜቶኡ 
ይዜረግ። 

 
ኣብ ናጻ ኤርትራ ሃገራዊ መንነት ህዜብና ብስንኪ መርሓ ግዜእተ ዱክታቶርነት ስርዒት ህግዯፍ፡ ናይ ህዜብና ሰብኣዊ 
መሰሊትን፡ ሃይማኖታውን ፖሇቲካውን ስቪሊውን ሓርነታትን፡ ብሓዯገኛ ኩነታት ይጋሃስ ስሇ ል፡ ኣብ ሞንጎ ዜተፈሊሇዩ 
ክፍሌታት ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ሃይማኖታውን ኣውራጃውን እትኒካውን ፈሊሊዪ ስምዑታት ንምቕሌቑሌ ይድፍእ ስሇ ል፡ 
ሃገራዊ መንነት ኤርትራ ንሓዯጋ ይሳጣሕ ኣል። ስሇ ዜኾነ ኣብ’ዙ እዋን’ዙ ኣግሊሌን ኣድሌዎኣውን ፖሉሲ ስርዒት 

ህግዯፍ፡ ንኣዕኑድ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክሌሕሌሕ ይረአ ኣል።‛ [ ካብ ፖሇቲካዊ ጸብጻብ 1ይ ጉባኤ ግሃድኤ 
ዜተወስዯ’ዩ]።     

 
መብዚሕትኦም ኤርትራዊ ተቑውሞ ሓይሌታት፡ ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ንሓዯጋ ምብትታን ተሳጢሑ ምህሊዉ ይገሌጹ። 
እዙ’ውን ሓቂ’ዩ። ኣብ ርእሲኡ ናይ ሙሁራት ኤርትራውያን ሚዚን ኣቀራርባኡ ብየገድስ፡ ብዚዕባ ሃገራዊ ኩነታት ብቁም 

ነገሩ ካብ’ቲ ናይ ፖሇቲካዊ ተቑውሞ ሓይሌታት ዜፍሇ ኣይኮነን። ንኣብነት ፕሮፈሴር በረኸት ሃብተ ስሊሴ፡ ‚ ኤርትራ ቁስሌቲ 
ሃገር ‛ ዜብሌ መጽሓፍ ብእንግሉኛ ዯርሶም። ፕሮፈሰር ተስፋጽዮን መድሃኔ፡ ‚ ኤርትራ ሞይታ! ቃሌሲ ንትንሳኤ‛ ዜብሌ 
ትንታነ ብትግርኛ ጸሒፎም። ኣምባሳዶር ዒንዯብርሃን ወሌዯጊዮርግስ፡ ‚ ኤርትራ ኣብ መፍሇዪ (ቃራና) መንገዱ ‛ ዜብሌ 
መጽሓፍ ብእንግሉኛ ዯሪሶም። ከምኡ’ውን ኣቶ ፈትሒ ዐስማን፡ ‚ ኤርትራ ካብ ሕሌሚ ሓርነት ናብ ዱክታቶርያዊ 
ሃተፍተፍ ‛ ዜብሌ መጽሓፍ ብዒረበኛ ዯሪሶም። ዒሚ ብኣጋጣሚ መዒሌቲ ናጽነት ኣርባዕተ ጳጳሳት ካቶሉካዊት ቤተ 

ክርስቲያን፡ ‚ ሓውካ ኣበይ ኣል ‛ ዜብሌ ሃዋርያዊ መሌእኽቲ ናብ መንግስትን ህዜብን ኣመሓሊሉፎም። ከምኡ’ውን ሚኒስትሪ 

ጉዲያት  ወጻኢ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ናይ 2013 ዜርገሖ ጸብጻቡ ‚ ኤርትራ ኣብ ንግዱ ሰብ ሓንቲ ካብ’ተን 
ዜኸፈኣ ሃገራት’ያ ‛ ክብሌ ገሉጹ ነይሩ። ኣብ ርእሲ’ዙ ድማ ዒሇም ሇኸ ብሄራዊ ጉጅሇታት ስዯት Nationaliets Of Migrants 

Arrivinng in Italy (NOM) ካብ ጥሪ ክሳብ ነሓሰ 2014 ኣብ ቕረቦ ጸብጻቡ፡ ኤርትራ ብዋሕዙ ስዯተኛታት ንኤውሮጳ  
ቀዲመይቲ ካብ 15 ሃገራት ምዃና ገሉጹ ኔሩ።  

 
ስርዒት ኢሳያስ ንኩለ ህዜቢ ኤርትራ እትኣክሌ ሓባራዊ ሃገር ንምህናጽ ጥጡሕ ፖሇቲካዊ ባይታ ኣየንጸፈን። ስሇ’ዙ ኤርትራ 
ኣብ ትሕቲ ዱክታቶርያዊ ስርዒት ኢሳያስ ንኹለ ህዜቢ እትኸውን ሃገር ካብ ይኮነት፡ ብግብሪ ሃገራዊ ሓድነት ኣብ ሓዯጋ 
ከም ል ካትዕ ጉዲይ ኣይኮነን። ሃገራዊ ሓድነት መግሇጺ ስሙር ሃገራውነት’ዩ። ስሙር ሃገራውነት ይብለ ህዜቢ፡ ስምርቲ 
ሃገር ከሃንጽ ኣይክእሌን’ዩ። ንሕና ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ኤርትራዊ ሃገራውነት ፈሪሱ’ዩ ዜብሌ እምነት ብፍጹም’ኳ 
እንተይብሌና፡ ይዲኸም ኣል ዜብሌ ሚዚን ግን ኣልና። ምኽንያቱ ሃገራውነት ከም ዛግነት ብሕጊ ዜወሃብ ሰነድ ይኮነስ፡ 
ሃገራዊ ኣካብነት ዜወሌድ ዒሚቕ ስምዑትን ንቕሓትን እንትማእን ህዜቢ’ዩ። ኣብ ሃገር፡ ብሃገር ዯረጃ ብሰሊማውን 
ዱሞክራስያውን ኣገባብ ዜቃሇሱ ሓይሌታት’ዮም፡ ናይ ህዜቢ ስምዑታት ኣስሚሮም ምቹእ ፖሇቲኮ ዱሞክራስያዊ ባይታ 
ንጽፉ። ህዜቢ ድማ ካብ ሰሊምን ዱሞክራስን ብሕጊ ተጠቑማይ ብምዃን ስምርቲ ሃገር ብሓባር ክሃንጽ ይኽእሌ።  

 
ኣብ ኤርትራ ኢሳያስን ጸቢብን ሒዯትን ጉጅሇኡን ካብ ሊዕሉ ቅንጥብ ኣቢሌካ ምድርባይ’ምበር፡ ሓድነት ህዜቢ ኤርትራ ኣብ 

ጽኑዕ ባይታ ረጊጹ ኣል ዜብሌ ዲርጋ የልን። ነዙ ወድዒዊ ብድሆ’ዙ፡ ከም ወድዒውነቱ ተቢሌካ ወድዒውን 
ዱሞክራስያውን ፖሇቲካዊ ሰሊማዊ ፍትሓዊ ፍታሕ ንምርካብ ከይተሓሇሌካ ምጽዒት’ዩ ድሌዮ’ምበር፡ ንዕኡ ምክሓድ 

ኣድሊዪ ኣይኮነን። ንሃገራዊ ሓድነት ኤርትራ ጓንፎ ል ዜተሓሊሇኸን ጽንኩርን ኩውንነት ኣብ ቅድመና ዜተዯቍነ ወድዒዊ 

ሓቂ’ዩ። ኩለ ነገራውን መንፈሳውን ገድሊዊ ዒቕምታትና ጸረ ዱክታቶርያዊ ስርዒት ኢሳያስ ንምቕናዕ፡ ኣብ ሰሊምን ዱሞክራስን 

ሓቀኛ ረብሓ ልዎም ኩልም ተቑሇስቲ ዯቂ ሃገር ዜሓቊፍ ፖሇቲካዊ ፍታሕ ንምንዲይ ኪንቃሇስ ግድን’ዩ። ሃገራዊ ሓድነት 
ዋሒስስ መቅድም ዒወትን ጻሌነት ሃገርን ምዃኑ ነረጋግጽ። 

 
 

ድሕነት ህዜብን ሃገርን ሌዕሉ ኩለ!!! 
 

ቤት ጽሕፈት ዛናን ባህሌን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
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