
ደጀን 
 

መቕድም 

 
   ህዝብታት ብመጠን ዝገ ጠሞም ብድሆን ንዕኡ ንምስጋር ዝሓለፍዎ 
ተመዂሮን ነ ናቶም ፍሉይ ታሪኽ ኣለዎም።  ዘመናዊ ታሪኽ ህዝቢ 
ኤርትራ፡  ሓደ ንጂኦ-ፓለቲካዊ ረብሓ ርእሰ-ሓያላን ተባሂሉ፡  መሰል 
ርእሰ-ውሳነ ኡ ንናጽነ ት ዝተነ ፍጎ ፡  ብቚጽሪ ኣዝዩ ውሑድ ህዝቢ፡  
ብዘይ ዝዀነ  ግዳማዊ ደገ ፍ፡  ኣብ ገ ዛ እ ዓቕሙ ተመርኩሱን 
ተኣማሚኑን፡  ብዂሉ መዳይ ርእሱ ክኢሉ፡  ነ ዊሕን መሪርን ዕጥቃዊ 
ቃልሲ ብምክያድ፡  ዘይተኣደነ  ደገ ፍ ሓያላን ዝነ በሮም ተኸታተልቲ 
ሰርዓታት ሰዒሩ፡  ኣንጸባራቒ ዓወት ዝዓተረሉ ታሪኽ ብምዃኑ 
ፍሉይነ ት ኣለዎ። 
 

   እዚ ኣገ ራሚ ታሪኽ`ዚ፡  ብቐንዱ ቃልሲ ህዝቢ ንናጽነ ት መሪሑ 
ኣብ ዓወት ዘብጽሐ ውድብ ህዝባዊ ገ ንባር፡  ብውሽጣዊ ዓቕሙ፡  ዓወት 
ህዝቢ ኤርትራ ንምርግጋጽ ብዝተኸተሎ ናይ ``ርእሰ-ምርኮሳ`` 

ስትራተጂ ዝተሃንጸ እዩ።  ህዝባዊ ግንባር ብዂሉ መዳይ ርእሱ 
ንምኽኣል፡   ጠለባት ተጋዳላይን ህዝብን ብውሽጣዊ ዓቕሚ ንምምላእ፡  
ኩለንተናዊ ብቕዓት ናይቲ ውድብ ንምሕያል ክፈጥሮ ዝኸኣለ ምዕቡል 
ደጀን ፡  ኣብ ብዙሓት ሓርነ ታዊ ምንቅስቕሳት ዘይተራእየ  ብርቂ 
ተርእዩ እዩ ነ ይሩ። 
 

   እቶም ብቐንዱ ኣብ ሳሕል፡  ከም መቐጸልታኡ ድማ፡  ከከም 
ኣድላይነ ቱ፡  ኣብ ዝተፈላለየ  ከባቢታት ኤርትራ ተደኲኖም፡  ኣብ 
ትሕቲ ከቢድ ጸቕጢ ነ ፈርቲ ኲናት፡  ለይትን መዓልትን ዕዮኦም 
ዘሳልስሉ ዝነ በሩ በብዓይነ ቶም ትካላት ደጀን ማለት፡  ጋራጃት፡  
መስንዓት፡  ፋብሪካታት፡  ሆስፒታላት፡  ኣብያተ -ትምርህቲ፡  ማእከላት 
ሰልጠናን መጽናዕትን ምርምርን፡  ንዂሉ ፓለቲካዊ፡  ቊጠባዊ፡  
ማሕበራውን ባህላውን ንጥፈታት ሰውራ ዘወሃህድ ኣብያት -ጽሕፈት፡  
መርበባት መራኸቢ ወዘተ። ከምኡ`ውን እቲ መትኒ ናይዚ ንጥፈታት`ዚ 



ዝኪን ናይ መጓዕዝያ ትሕተ-ቕርጺታት ኣብ ውሽጢ፡  ኣብ ትንፋስ 
ዘይህብ ከቢድ ኲናት ዝተጸምደ ሓደ ሓርነ ታዊ ምንቅስቓስ ክርከቡ 
ይኽእሉ`ዮም ኢልካ ክእመን ዝኽእል ኣይነ በረን።  እቲ ``ርእስኻ 
ምኽኣል!`` ``ንጸላኢ ብብረቱ ብጥይቱ!`` ዝብል ሓያል ኒሕ 
ዝተዓጥቀ ተጋዳላይ ግን፡  ክሰርሖ ዘይክእል ነ ገ ር ኣይነ በረን። 
 

   እዚ፡  ብኣጋጣሚ መበል 25 ዓመት ጽንብል ናጽነ ት ኤርትራ፡  
``ደጀን`` ብዝብል ኣርእስቲ ዝሕተም ዘሎ መጽሓፍ (5ይ ቅጺ 
ዛ ንታታት ተመኲሮ ገ ድሊ) እምበኣር፡  ንዝኽሪ ናይቲ መሪሕ ውድብ 
ህዝባዊ ግንባር ኣብ ደጀኑ ሳሕል፡  ኣብ ንኡሳን ደጀናትን ድህሪ-
መስመር-ጸላኢን ዘካይዶ ዝነ በረ ንጥፈታት፡  ካብ ባሕሪ ብጭልፋ 
ንምንጽብራቕ ዝዓለመ እዩ።  እብ መእተዊ ናይዚ መጽሓፍ`ዚ፡  ደጀን 
ህዝባዊ ግንባር፡  ኣብቲ ፈለማ መድረኽ ከመይ ኢሉ ከም እተመስረተ፡  
ውድባዊ ቅርጺ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብኸመይ እናማዕበለ ብምምጻእ 
ኣብቲ ድሓር ዝበጽሖ ደረጃ ምዕባለ ከም ዝበጽሕ ዝገ ልጽ ሓበሬታ 
ብሕጽር ዝበለ መልክዕ ሰፊሩ ኣሎ።  እዚ ሓፈሻዊ ታሪኻዊ 
መእተዊ`ዚ፡  ኣብ ማእከል ምርምርን ሰነ ዳን ዝርከቡ ሰነ ዳት ህዝባዊ 
ግንባር፡  ንማሕበራት ገ ድሊን፡  ኣብ ዝተፈላለያ ክፍልታት ውድብ 
ዝነ ጥፋ ዝነ በሩ ተጋደልትን ብምውካስ ዝተጻሕፈ እዩ።  
 

   ቀንዲ ትሕዝቶ ናይዚ መጽሓፍ`ዚ፡  እቲ ብጸሓፍትን ተረክትን 
ቀሪቡ ዘሎ 35 ኣብ ሓቀኛ ፍጻመታት ምርኲስ ዝገ በረ ሓጺር-
ዛ ንታታት እዩ።  እዞም ዛ ንታታት እዚኣቶም ኣብ ዝተፈላለየ  
መድረኻት ቃልሲ ብኽፍልታት ውድብ ህዝባዊ ግንባር ዝካየ ድ ዝነ በረ 
ንጥፈታትን፡  ካብቲ ኣብ ቅድመ-ግንባር ዝተሰለፈ ተጋዳላይ 
ብዘይሰንፍ ኣብ ክፍልታት ውድብ ዝነ በሩ ተጋደልቲ፡  ቃልሲ ንምዕዋት 
ብሓፈሻ፡  ዘጋጥም ዝነ በረ ብድሆታት ሕጽረታትን ንምፍታሕ ዘርእዮዎ 
ዝነ በሩ ተበላሕትነ ትን ዝገ ልጽ ዀይኖም ፡  ኣብ መቓን ናይቲ ኣብ 
መእተዊ ብሓጺሩ ሰፊሩ ዘሎ ታሪኽ ክፍልታት ህዝባዊ ግንባር ኣእቲኻ 
ዝርኣዩ እዮም። 
 

   ታሪኽ ናይቶም ኣብ ደጀን ሳሕልን ኣብ ዝተፈላለየ  ንኡሳን 
ደጀናትን፡  እንተላይ ኣብ ቅድመ-ግንባር ማዕረ ተዋጋኢ ሰራዊት 
ብምስላፍ ብዙሕ ቅያታት ዝፈጸሙ ተጋደልቲ ክፍልታት ህዝባዊ 



ግንባር፡  ኣብዚ ሓደ መጽሓፍ`ዚ ብምልኣት ክግለጽ ዘይክእል እዃ 
እንተ ዀነ ፡  እዚ ቀሪቡ ዘሎ ዝኽርታት፡  ነ ቲ ኣብ ክፍልታት ህዝባዊ 
ግንባር ዝነ በረ ገ ድላዊ ህይወትን መንፈስን ተጋዳላይ ብመጠኑ 
ክንጸባረቑ ትጽቢት ኣሰናዳኢ እዩ። 
 

   እዚ ብተበግሶ ኣሕተምቲ ሕድሪን ብምትሕባር ባህላዊ ጉዳያት 
ህ.ግ.ደ.ፍ.ን ዝተሰናደኣ መጽሓፍ`ዚ፡  ናይ ብዙሓት ካልኦ 
ኣካላትን ውልቀሰባትን ኣበርክቶ`ውን ዝተሓወሶ እዩ።  ክፍሊ 
ሰነ ዳን ምርምርን ህግደፍን ሚኒስትሪ ዜናን መወከሲ ጽሑፋት ኰነ  
ኣሳእልን ካርታታትን ብምቕራብ ትሕዝቶን ጽባቐን ናይዚ መጽሓፍ`ዚ 
ኣብ ምምዕራግ ከም ወትሩ ዓቢ ኣበርክቶ ገ ይሮም እዮም።  ሚኒስትሪ 
ምክልኻል ብሓፈሻ ክፍሊ ጎ ስጓስን ሓበሬታን ድማ ብፍላይ፡  
ከምኡ`ውን ማሕበራት ገ ድሊ፡  ዛ ንታታት ብምቕራብ ኰነ  ንጸሓፍቲ 

ኣገ ዳሲ ሓበሬታ ብምስናቕ ዝገ በሩዎ ምትሕብባር ከኣ፡  ነ ዚ ከቢድ 
ስራሕ̀ ዚ ኣብ ምዕዋት ዝነ በሮ እጃም ቀሊል ኣይነ በረን።  በዚ 
ኣጋጣሚ̀ ዚ ንዂሎም ኣብ ምስንዳእ ናይዚ መጽሓፍ`ዚ ዝተሳተፉ 
ጸሓፍቲ፡  ኣዘንተውቲ፡  ኣርታዕትን ኣሰናዳእትን ፡  ወሃብቲ ሓበሬታን 
መኣረምታን ልዑል ምስጋናና ነ ቕርበሎም። 
 

 

ኣሰናዳእቲ 
 

 


