
 1 

 
ዯምዲሚ መግሇጺ 

ካልኣይ ኣኼባ ኣቦ መንበራት ፖሇቲካዊ ውድባት ኤርትራ 
ኣስናዲኢት ሓድነታዊ ጉባኤ 

 
ብመሰረት ናይ 7 ሇካቲት 2014 መድረኽ ምምኽኻር ፖሇቲካዊ ውድባት ኤርትራ ሓዯ ዜሰመረ ናይ 
ፖሇቲካዊ ሓይልታት ጽሊል ንምቛም ብዜተበጽሐ ስምምዕ መሰረት ኣቦ መንበራት ንምስንዲእ 
ሓድነታዊ ጉባኤ ሓሊፍነት ከም ዜወሰደ ዜዜከር ኢዩ። በዙ መስረት ከኣ ድሕሪ እዙ ስምምዕ እዙ ኣቦ 
መንበራት ኣብ ቀዲማይ ኣኼብኦም ብዚዕባ ከመይነት ሓዯነታዊ ጉባኤ ብጽፉፍ ቅድመ ምድሊዋት 
ክካይድ ከምሇዎ ተሊዙቦም። ኣብዙ ኣኼባ’ዙ ክዲሇው ሇዎም ሰነዲት ብምዜርዚር ከመይ ኣብ መንጎኦም 
መቐሊ ዕዮ ገይሮም ቀዲምነት ረቅቕቲ ንድፍታት ተዲልዮም ብመንገዱ ሰክርታርያ ናብ ዜስዕብ ኣኼባ 
ኣቦ መንብራት ይቐርቡ ትልሚ ተታሒዘ ከስራሓለ ከምዜጸንሐ ዜፍሇጥ’ዩ።  
  
በዙ መስረት ካልኣይ ኣኼባ ኣቦ መንበራት ዜተሳናድኡ ረቀቒቲ ሰነዲት እዙኣቶምን ካልኦት ድሒሮም 
ዜማዕበለ ጉዲያትን ኣብ ጸብጻብ ብምእታው ካብ 10-20 ሰነ 2014 ኣብ ሎ ግዜያት ተኸታታሉ 
ኣኼባታት ብምክያድ ኣብዝም ዜስዕቡ ጉዲያት ዕቱብ ልዜባት ገይሮም። 
 
1 ናይ ስፊሕ ፖሇቲካዊ ሓይልታት ጽሊል ንድፊ ፖሇቲካዊ ቻርተር፡  
2 ንድፊ ህንጻ ሕጊ፡ 
3 ንድፊ ዜምድና ጽሊል ፖሇቲካዊ ሓይልታትን ኤሃባዯሇን፡ 
4 ንድፊ ሓባራዊ ናይ ዓወት እስትራተጂ ኣብ ዜብለ ዓበይቲ መርሆታት፡ 
 
ናይቲ ዜቀውም ጽሊል ዜኾኑ መስረታዊ ሰነዲት እዙኣቶም ኢዩ ብዯረጃ ናይ ኣቦ መንበራት ዕሙቕ 
ዜበሇ ክታዓት ብምክያድ ዜማሓየሽ ብምምሕያሽ፡ ኣብ ክሉ ሓዯ ሰነድ ክካተቱ ዜኽእለ ዜተፋሊሇዩ 
ሰነዲት ከኣ ኣብ ሓዯ ክካተቱን ክማዓራረዩን ብምግባር፡ ኣብ ሓዯ ሓባራዊ ግንዚቤ ይተበጽሓሎም 
ነጥብታት ከኣ ግዛ ሂብካ ንቅድሚት ብዕምቆት ክዜተየሎም ክማሓሊሇፉ ብምርኣይ ናብ ናይ ሓባር 
ምርድዲእ ኢዩ ዜተበጽሐ።  
  
እዝም ሰነዲት እዙኣቶም ብመሰረት ናይ ቀዲማይ ኣኼባ ሓባራዊ ምርድዲእ ዲግም ተጻፊፎም ናብ መሊእ 
ኣባሊት ውድባት ናይ’ዙ ዜቐውም ጽሊል ንምይይጥ ክወርደን ናይ መጨረሻ መልክዖም ዜሕዜለ 
መድርኽ ክሳጋገርን ኢዩ እዙ ኣኼባ’ዙ ዲግም ረጋገጸ። በዙ መሰረት ነዝም ካብ ውድባት ስዒቦም 
ዜመጹ ርይእቶታት ንምትእንጋድ ቅድሚ ምግባእ ሓድነታዊ ጉባኤ ሳልሳይ ኣኼባ ኣቦ መንበራት 
ኣሳናዲእቲ ሓድነታዊ ጉባኤ ክካየድን ኩሎም ሰነዲት ተጻፊፎም ናብ ጉባኤ ክሳጋገሩን’ዩ ናብ ሓባራዊ 
ምርድዲእ ዜበጽሐ። 
   
ኣብ ኣኼባ ኣቦ መንበራት ከም ዚዕባታት ክራኣዩ ግድን ዜገበረ ወድዕነት እቲ ድሕሩ ዜማዕበሇ ኩነታት 
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ካልኦት ጉዲያትን ብዜምልከት’ዩ ኔይሩ። ንግንባር ሃገራዊ ድሕነት 
ኤርትራ ጋጠሞ ውሽጣዊ ቅልውሊውን ምፍንጫልን ኣለታዊ ኣሰራቱ ኣብኡ ጥራሕ ተሓጺሩ ዜተርፍ 
ይኮንስ ብሓፈሻ ንመሊእ ዯምበ ተቓውሞ ኤርትራ ብፍሊይ ከኣ ኣብ ጉዕዝ ምቛም ሎ ጽሊል ፖሇቲካዊ 
ውድባት ኤርትራ ብኣለታ ዜጸለ መቐጸልታ ናይ ሕለፍን ህልውን ተመኩሮታትና ሓዯ መርኣያ 
ምዃኑ’ዩ ኣቦ መንበራት ኣሰናዲእቲ ሓድነታዊ ጉባኤ ዜተገንቡ።  
 
እዙ ጋጠመ ናይ ምፍንጫል ተርእዮ’ዙ ኣብ’ዙ ሕጂ በጽሕዎ ሎ ዯረጃ ንኽይበጽሕ ንምልዚቦምን ናብ 
ፍታሕ ክበጽሑን ብስክርታሪያ ኣቦ መንበራት ዜተገብረ ጻዕርታት ኣቦ መንበራት ብጽሞና ድሕሪ 
ምስማዕን ምምስጋንን ኣብ ሕቶ ውክልና ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዜተኸስተ ፍልልይን 
ምስሕሓብን ዕቱብ ምይይጥ ኣካይደ።ኣብ ከምዙ ዜኣመሰሇ ተሃዋሲ ኩነታት ኣቦ መንበራት ከፍርዶም 
ዜኽእል ሕጋዊ ሰነዲት ኣብ ይተቐርጸለ ህሞት እቲ ዜሐሸ መማረጺ ገይሮም ዜወሰድዎ ንስኻ ቅኑዕ 
ንሳኻ ይቅኑዕ ኢሎም ፍርዱ ምሃብ ይኮነስ እቲ ጉዲይ ንቕድሚት ብዜሐሸ መንገዱ ዜውገነለ ዕድል 
ብዜህብ ኣገባብ ብጥንቓቐ ክታሓዜ ብምርኣይ ንግዙኡ ክልቲኡ ሽነኻት ካብ’ቲ ዜኸይድ ሎ መስርሕ 
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ግልል ኢሎም ክጸንሑ ርእዮም። ነቶም ዜኸደ መስርሓትን ዜብጽሑ ስምምዓትን ከኣ ኣብቲ ኣብ ጉዕዝ 
ኣብ ሎ ጽሊል ክስዕቡ ዜጸንሑ ኣካሊት ከም ምዃኖም መጠን ኣኼባ ኣቦ መንበራት ዜበጽሕዎ 
ምርድዲኣት ብዜጥዕም መንገዱ ከስዕቦዎም ምዃኖም ኣረጋጊጾም። 
 
ኣኼባ ኣቦ መንበራት ኣብ ህልዊ ኩነታት ሃገርና ኣመልኪቶም ኣብ ዜተማያየጥለ ህሞት ካቶሉካዊት 
ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብዜሊዓሇ ጽፍሒ ሃይማኖታዊ መራሕታ ኣርባዕተ ናይ መሊእ ኤርትራ ሉቃነ 
ጳጳሳት፡ ሃገርና ኣንጻሊልዎ ሎ ናይ ብርስትን ምብትታንን ሓዯጋ ብኣግኡ ንምዕጻፉ ክካኣል ምእንቲ፡ 
ንዜምልከቶም ሰበ ስልጣናትን ህዜብን ብትብዓትን ጅግንነትን ሃይማኖታዊ እምነቶም መሰረት ገይሮም 
መሓሊሇፍዎ መልእኽቲ ግዛ ይህብ ህጹጽ እዋናዊ ተባራዒ ታሪኻዊ ጻዋዒት ብምዃኑ፡ ኣቦ መንበራት 
ፖሇቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ልዑል መጎሶም ገሉጾም። ኩሎም ካልኦት ኣመንቲ ዜተፋሊሇዩ 
ሃይማኖታትን መሊእ ህዜቢ ኤርትራን ስራዊትን ከኣ፡ ኣሰሮም ተኽቲሎም ሃገር ንምድሓን ነዙ ቅደስ 
ተግባር እዙ ብምድጋፍ ተመሳሳሉ ስጉምቲ ክወስደ ጸዊዖም።  
 
ኣኼባ ኣቦ መንበራት ነቶም ኣብ ገሇገሇ ዜተፋሊሇዩ መራኽቢ ብዘሓን (ዌብ ሳይትስ) ነዙ ኣኼባዙ 
ኣመልኪቶም ብዓረበኛ ክወጹ ዜጸንሑ ሓበሬታታት ነንሕድሕደ ዜዋቓዕን ገሉኡ መሰረት ይብለ 
ጥራሕ ይኮነስ ገሉኡ’ውን ኮነ ኢልካ ነቲ ኣብ ባይታ ሎ ሓቅታት ንምጥምዚዜን ንምጽሊምን ዜተሃቀነ 
ብምዃኑ ንሓድነታዊ ቃልሲ ዯምበ ተቓውሞ ኤርትራ ቃልስታቱን የገልግል እዩ ኢለ ኣትርሩ 
ነጺግዎ። ኣብ ክንዱ ከምዙ ዜኣመሰሇ ኣፍራሲ ተግባራት ምድሃብ ኣብ ምሕያል ዯምበ ተቓውሞ 
ኤርትራን ምዕዚዜ ሓድነቱን ኣወንታዊ ተርኦም ክጻወቱ’ውን ጸዊዑ። 
 
ኣኼባ ኣቦ መንበራት ፖሇቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ህዜብን መንግስቲን ኢትዮጵያ ኣኼባና ኣብ 
ፈጻሚኡ ንምብጻሕ ዜገበሩልና ኩለ ሽነኻዊ ምድግጋፍ ልዑል ምስጋንኦም ኣቕርቦም። ኣብ 
መዯምዯምታ ኣኼባ ኣቦ መንበራት ንዜቕጽለ ስርሓት ንምምሕዲር መምርሒታት /ተውጂሃት/ ብምሃብ 
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