
ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ 
ሱታፊ ደቀንስትዮ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ግን ኣብ መፋርቕ 1960ታት  

ኣብ ግዜ ክፍልታት እዩ ጀሚሩ 

 
 
ዓብደልቃድር ኣሕመድ 

 
*  ተሳትፎ ደቀንትዮ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መዓስ ጀሚሩ ክንብል ንኽእል  ? 

ብዙሕ ሰብ ተሳትፎ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1970ታት ዝጀመረ 

ይመስሎ ይኸውን።  ሱታፊ ደቀንስትዮ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ግን ኣብ መፋርቕ 1960ታት ኣብ 

ግዜ ክፍልታት እዩ ጀሚሩ።  ይዝከረኒ ኣብ 1967/65 ኣብ`ታ ብዓብደልከሪም ኣሕምድ 

ትምራሕ ዝነበረት ሳልሰይቲ ክፍሊ፡ ሰልስተ ተጋደልቲ ኣዋልድ ነይረን።  ድሓር ግን ምስቲ 
ኣብ ሰውራ ኤርትራ ኣብ መንጎ ክፍልታት ዝተላዕለ ሸግራት፡ እተን ደቀንስትዮ ብዙሕ 
ከይጸንሓ ናብ ሰምሰም ዝበሃል መዓስከር ላጂኢን-ሱዳን ከይደን።  እቲ ዝነበረ ፓለቲካዊ 

ኩነታት ናይቲ ሰውራ ኣይሓገዘንን።  ኣብቲ ግዜ`ቲ ናይዘን ደቀንስትዮ ናብ ሜዳ ምስላፍ 

ንብዙሕ ሰብ ይገርሞ ነበረ። 

 
ቅድሚ ሰውራ ናብ ዝነበረ ታሪኽ እንተርኣናውን ብዝተወደበ መልክዕ ድኣ ኣይኹን`ምበር፡ 

ኣብያ ደቀንስትዮ ንመግዛእቲ ዘመልከተ ታሪኽ ኣብ ኣፋውያን ግጥምታት ዝተፈላለየ ቋንቋታት 
ሃገርና ንረክብ ኢና።  ኣብ ደንካልያ፡ ሰምሃር ደቡብ፡ ባርካን ካልእ ከባቢታትን ኤርትራ፡ 
ኣንጻር`ቶም ክጨውዪወን፡ ከም ጊላ ክሸጡወንን ከደምጦም ክገብሩወንን ዝፍትኑ ዝነበሩ 

ደራቡሽን ጣልያንን ካልኦት ገዛእትን ዝነበረን ተቓውሞ ዝገልጽ ታሪኻት ኣሎ።  ጥርኑፍ ወይ 
ውዱብ ተቓውሞ`ዩ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን።  በብውልቀን ዘርእይኦ ዝነበራ ተቓውሞ 

ክኸውን ይኽእል`ዩ።  ናይ ገለ ካብዘን ደቀንስትዮ ጀግንነት ዝገልጽ ኣፋዊ ግጥሚታት ኣብ 

ቋንቋታት ሳሆ፡ ትግሬ፡ ብሌን፡ ትግርኛን ካልኦትን እናተወራረሰ ዝመጸ ዛንታታት ኣሎ። 

 



ልዑል ውዳበ ዘለዎ ተሳታፍነት ደቀንስትዮ ኣንጻር መግዛእቲ ዝተራእየሉ መድረኽ ምስ 
ምውላድ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ኣአዳሞት ዓመታት 1970ታት ኣዩ።  ገዛእቲ ኣብ ገጠራት 

ይኹን ከተማታት ኤርትራ ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ቅትለትን ግፍዒን ከም ሳዕቤኑ ዝተራእየ ስደትን፡ 
ኣኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ኣንጻር መግዛእቲ ብረት ኣልዒላ ክትቃለስ ካ ብዝድረኽ 
ምኽንያታት ሓደ እዩ።  ካብ 1972/73 ክሳብ 1977 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ከኣ እቲ 

ተሳታፍነት ቀስ ብቐስ እናማዕብለን እናሓየለን ክመጽእ ተራእየ። 

 
ኣብ መፋርቕ ሰብዓታት፡ ኣብ ትሕቲ ጽላል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝቘመ፡ `ማሕበር 

ደቀንስትዮ ኤርትራ` ኤርትራ ነይሩ እዩ።  ብዓል ዛህራ ጃብርን ኣምና መለኪንን ካልኦትን 

ዝመርሐኦ።  እቲ ማሕበር ኣብ ምድራኽ ቃልሲ ደቀንስትዮ ኣንጻር መግዛእቲ ናቱ እጃም 
ነይርዎ ኣዩ።  ኣብ 1976 ኣንጻር መግዛእቲ ናይ ደርግ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ኮነ ኣብ 

መንጎ ሓይልታት ሰውራ ዝነበረ ኲናት ሓድሕድ ደው ኣብ ምባል፡ ዓቢ ተራ ተጻዊተን ኣየን። 
እቲ ምንቅስቓስን ውዳበን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ከም ዒራቕ፡ ሶርያ፡ ኩዌት፡ ሊባኖስ ካልኦት 
ሃገራት ኣዕራብን ዝነበራ ደቀንስትዮ ዝጥርንፍ እዩ ነይሩ። 

 
እቲ ዝሓየለን ዝሰፍሐን ሱታፌ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ኣብ ቃልሲ፡ ምስ ምሕያል ውድብ 
ህዝባዊ ግንባር ዝመጸ እዩ።  እቲ ውዳበ፡ በብቕሩብ እናሰፍሐን እናሓየለን ብምምጻእ፡ ኣብ 
1979 ኣብ ዓራግ፡ ሳሕል ኣብ ዝተኻየድ ጉባኤ ንሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ 

ብምምስራት፡ ናይ መወዳእታ መልክዑ ሒዙ። 

 
* ኣመላኻኽታ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሕቶ ደቀንስትዮ ከመይ እዩ  ? 

ኣመለኻኽታ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጉዳይ ደቀንስትዮ ንጹር እዩ።  ደቀንስትዮ ፍርቂ ሕብረተሰብ 
ኤርትራ  እየን።  ነዚ ፍርቂ ዓቕሚ ሕብረተሰብ ከየሳተፍካ፡ ክብጻሕ ዝኽእል ምዕባለ የለን 
ኢሉ`ዩ ዝኣምን።  ብኣፍ ዘይኮነ ድማ፡ ብግብሪ ኣብ ኩሉ መዳያት ንትግባረኡ ይሰርሕ ነይሩ።  

ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ኣንጻር ድርብ ጭቆና ማለት ኣንጻር መግዛእቲን ተባዕታዊ ልዕልናን 
ተቓሊሳ መሰላ ከተረጋግጽ ድማ ባይታ ፈጢሩ።  ብዘይካዚ ብኣመለኻኽታ ህዝባዊ ግንባር 
ሕቶ ጓልንስተይቲ ማሕበራዊ ሕቶ ጥራይ ዘይኮነ ሕቶ ድሕነት ሃገር`ውን እዩ።  ጓለንስተይቲ 

ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ እያ ንብል እንተለና። ፍርቂ ክፋል ሕብረተሰብ እንተተገሊሉ፡ ድሕነት 
ናይቲ ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልን። ነዘን ሰለስተ ኣገደስቲ ነገራት 
ክንሕዘን እንተኽኢልና፡ እቲ ውድብ ይኹን እቲ መንግስቲ ብዛዕባ ደቀንስትዮ እንታይ 
ከምዝሓስብ ክበርሃልና ይኽእል`ዩ።  ካብ`ዚ ኣጠማምታ`ዚ ብምብጋስ ከኣ፡ ማዕረ ስራሕ፡ 

ማዕረ ደሞዝ፡ ማዕረ ተሳታፍነት ኣብ ፓለቲካዊ ህይወት፡ ማዕረ ተሳታፍነት ኣብ ቁጠባዊን 
ማሕበራዊን ዕማማት ንምርግጋጽ እቲ መንግስቲን ግንባርን ዝሰርሑሉ እዩ።  ነዊሕ ጻዕርን 
መስርሕን ዝሓትት ቃልሲ እዩ።  ኣብ ውሽጢ እቲ ፓለቲካዊ መስርሕ ከኣ ጓለንስተይቲ ተራኣ 
እናልዓለ ከምዝኸይድ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ።  መሰልን ማዕርነትን ኣብ መወዳእታ 



ብተሳታፍነትን ብብቕዓትን እዩ ዝረጋገጽ።  እዚ ኣመለኻኽታ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጉዳይ 
ደቀንስትዮ፡ ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን ብንጹር ሰፊሩ ዘሎ 
እዩ። 

 
*  ብግብሪ ንምዕዋቱ ክሳብ ክንደይ ተሰሪሑሉ ክንብል ንኽእል  ? 

ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኩዎ እቲ መስርሕ ነዊሕ እዩ።  ግን ተበጊስና፡ ጽቡቕ ኣንፈት ሒዝና 
ድሓን ሰጒምና ኣለና ክንብል ንኽእል።  ሚእቲ ካብ ሚእቲ መሰል ደቀንስትዮ ኣረጋጊጽና 
ኢልና ኣይንጀሃርን።  ብቐጻሊ ቃልሲ ዘድልዮ መስርሕ እዩ። እቲ ባይታ ተፈጢሩ ስለዘሎ ግን 
እታ ጓለንስተይቲ ተቢዓን ሓይላን ክትሰርሕን ንመሰላ ብግብሪ ከተረጋግጽን ክትክእል ኣለዋ።  
ሓደ ካብቲ ህዝባዊ ግንባር፡ ሱታፌ ደቀንስትዮ ኣብ ፓለቲካዊ መስርሕ ንምትብባዕ ዘተኣታተዎ 
ኣገባብ፡ ሰላሳ ካብ ሚእቲ ናይ ፓለቲካዊ ስርሓት ንጓለንስተይቲ ከምዝሕዛእ ምግባር እዩ።  
ኣብነት ኣብ ዝኾነ ምርጫ 30% መናብር ንደቀንስትዮ ምሕዛእ ኣብ ዝኾነ ዓለም 

ኣይተራእየን።  እዚ ገና ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ እንከለና ዝተኣታተወ እዩ።  ኣብ ናይ ባይቶ 
ምርጫ ንኣብነት፡ ኣብቲ ሰላስ ካብ ሚእቲ ንሓድሕደን እየን ዝወዳደራ፡ ኣብ`ቲ ሰብዓ 

ሚእታዊት ከኣ ምስ ደቂተባትዮ ይወዳደራ።  እዚ ጓለንስተይቲ ንኸይትውጻዕ ዝተፈጥረ ባይታ 
ኮይኑ፡ ቀሊል ነገር ኣይኮነን።  እዚ ሓደ ካብቲ ግዴታ ወይ ስራሕ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ።  
ንሳተን ከኣ ብትምህርቲ ይኹን ብስራሕ በርቲዐን ዓቕመን ኣሓይለን ንመሰለን ብግብሪ 
ክቃለሳን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ብግብሪ ክጥቀማሉን የድሊ። 

 
* ድሕሪ ናጽነት`ከ ሱታፌ ደንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት ከመይ ይግምገም  ? 

ንጓለንስተይቲ  ኣብ ውሻጠ ጥራይ ዝድርት ኣረኣእያ ሕብረተሰብ ተሰይሩ፡ ኤርትራዊት 
ጓለንስተይቲ ማዕረ ደቂተባዕትዮ ትመሃር፡ ተገልግል ኣላ።  ብፍላይ ሱታፌኣን ኣብ ሃገራዊ 
ኣገልግሎት ሓደ ፉሉይ ተኣምር`ዩ ክበሃል ይከኣል።  ብውልቂ`ውን እንተረኣና ኣብ ብዙሕ 

ዓውድታት ዋላ እቲ ብጓለንስተይቲ ኣይድፈርን`ዩ ዝበሃል ሞያታት ከም ምብራር ነፋሪት፡ ከም 

ምምራሕ መራኽብ ደቀንስትዮ ይሳተፍኦ ኣለዋ።  ኣብ ውትህድርና፡ ሕክምናን ካልእ ኩሉ 
ሞያታትን ዘሎ ተሳታፍነት ደቀንስትዮ ቀሊል ኣይኮነን።  ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኣካዳምያዊ 
ትምህርቲ፡ ሱታፌኣን ልዕሊ 40% በጺሑ ኣሎ።  እዚ ናብ 50% ክብ ኢሉ፡ ምሉእ ብምሉእ 

ምስ ናይ ደቂተባዕትዮ ክመዓራረ ኣለዎ።  ኣብ መወዳእታ ከኣ ናብ`ቲ ዝድለ ደረጃ ማዕርነት 

ክብጻሕ ይከኣል።  ምስዚ ተኣሳሲሩ፡ ተራ ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ (ሃማደኤ) 

ካብቲ ዘለዎ ዝያዳ ክሕይል፡ ነቲ ዘሎ ጸገማት ፈቲሹን ኣጽኒዑን ብዝሓየል ድርኺት ነቲ 
ዝዓለሞ ሸቶታት ኣብ ምውቃዕ ኣበርቲዑ ክነጥፍ የድሊ። 

 
* ምስ ካልኦት ኣብ ኣፍሪቃ፡ እስያ ይኹን ካልእ ከባቢታት ዓለምና ሰውራ ዘካየዳ ሃገራት ክረኣ 

ከሎ ሱታፌ ደቀንስትዮ ኤርትራ ደረጃኡ ከመይ ትግምግሞ  ?  

ኣዚዩ ልዑል`ዩ።  ናይ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ተራ ኣብ ሰውራ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት 



ከተነጻጽሮ ከለኻ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ኣለዎ።  ልክዕ`ዩ ኣብ ኣልጀሪያ፡ ኣንጎላ፡ ደቡብ 

ኣፍሪቃ፡ ዚምባብወ፡ ደቡብ የመን፡ ፍልስጤምን ካልኦትን ኣብ ዝነበሩ ሰውራታት ተሳታፍነት 
ደቀንስትዮ ነይሩ`ዩ።  ግን ብዓቐን ይኹን ብኣድማዕነት ኣበርክቶ ኣዝዩ ትሑት እዩ ነይሩ።  

ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ኣብ ሰውራ ዝነበራ ተራን እጃምን መዳርግቲ የብሉን።  ህዝባዊ 
ግንባር ተራ ጓለንስተይቲ ብዝለዓለን ብዝሓየለን ብዝተዓጻጸፈን ደረጃ ክሕይል ዝገበረ ውድብ 
ናጽነት እውን ቀጺሉ እዩ።  ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ፡ ኣብ ትምህርቲ ኣላ፡ ኣብ ሕርሻ ኣላ፡ 
ኣብ ሕክምና ኣላ፡ ኣበይ`ከ ዘየላ - ኣብ ኩሉ ኣላ። 

 
* ተራ ደቀንስትይዮ ኣብ ምዕቃብ ልኡላውነት ሃገር`ከ  ? 

ልኡላውነት ሃገር ምዕቃብን ምውሓስን ክንብል ከለና ነቲ ወተሃደራዊ ሸነኹ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ 
ናይ ልምዓትን መኸተን ቃልሲ`ውን ዘጠቓልል እዩ።  ተራ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ኣብዚ 

ዝሓለፈ ናይ መኸተን ልምዓትን ጉዕዞ ኣዝዩ ልዑልን መዳርግቲ ዘይርከቦን እዩ ነይሩ።  ልክዕ 
ከም ኣብ ምምጻእ ናጽነት፡ ኣብ ግዜ ወራር ወያነ፡ ልኡላውነት ሃገር ኣብ ምውሓስ ኤርትራዊት 
ጓልንስተይቲ ዕዙዝ ግደ ከምዝነበራ ኩሉ ዝርኣዮን ዝፈልጦን እዩ።  ሕጂ እውን ኣብ 
ሓይልታት ምክልኻል እንተመጻእና፡ ዝግባእ ስልጠናታት ወሲዳ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ መራሒት 
መርከብን ፈጣን ጀልባን፡ ኣብ ሓይሊ ኣየር ኣብራሪት ነፋሪት ኮይና ትሰርሕ  ጓለንስተይቲ 
ምርኣይ ልሙድ እዩ።  ኣብ ልምዓታዊ ስርሓት እውን፡ ዘዋሪት ዶዘርን ትራክተርን ካልእ 
ሕርሻውን ህንጻውን ማሺነሪታት ሒዛ እጃማ ኣብ ምብርካት ትርከብ።  እዚ ግብራዊ 
ተሳታፍነት`ዚ ካብ`ዚ ዘለዎ ንላዕሊ ክኸውን`ዩ እቲ ትጽቢት ዝግበር።  ክሳብ ሕጂ ተበጺሑ 

ዘሎ ምዕባለ ከኣ ተስፋ ዝህብ እዩ። 

 
* ተራ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከባ ደቀንስትዮ ኤርትራ ኣብ መኸተ ኣንጻር እገዳን ካልእ ሃገራዊ 

ጉዳያትን ከመይ ይግምገም  ? 

ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ትሃሉ ኣብ ወጻኢ ዝያዳ ኩሉ ብጽንዓታ እያ 
ትልለ።  ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከባ ደቀንስትዮ ኣብ እዋን መኸተ ንልኡላውነት ሃገር፡ ኣብ 
ልዒል`ቲ ዝጠቐስናዮ ቀጥታዊ ስታፌ፡ ንደቀን እናተባብዓ፡ `ሃገረይ ስልማተይ` እናበላ 

ዝገብርኦ ዝነበራ ወፈያታት ቀሊል ኣይኮነን።  እንተ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ድማ ብተመሳሳሊ፡ 
ብልዑል ሃገራዊ ወኒ፡ ብንዋትን ሞራልን ዝነበረን ኣበርክቶ ዓቢ እዩ።  ማዕከን ምክልኻል ሃገር 
ኣብ ምስሳን ዝገበርኦ ወፈያ፡ ንስድራቤት ስውኣትን ደቂ-ስውኣትን ንማሕበር ስንኩላን 

ተጋደልቲ፡ ዓቕሚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዋ ደቀንስትዮ ክብ ንምባል ካልእን ዝገበርኦ ኣበርክቶ 
ቀሊል ኣይኮነን።  ዓቢ ጽልዋ እዩ ነይሩዎ።  ኣብቲ ናይ እገዳ እዋን ኣብ ጀኔቫ፡ ኒዮዎርክን 
ካልኦት ዝተፈላለየ ከተማታትን ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፍታት ቁርን ቀዝሕን ሃሩርን 
ከይዓገተን መዓልቲን ለይትን ድምጸን ብዓወታ እናስመዓ መኪተን እየን። 

 
ብሓፈሻ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ፡ ኣብ ግዜ ገድሊ ይኹን ብድሕሪኡ ብህይወታን ንብረታን 



ንሃገር ተወፊያ እያ።  ብዙሓት ኣብነታውያን ደቀንስትዮ ምጥቃስ ይከኣል እዩ።  ንኣብነት 
ብዛዕባ ሓንቲ ኣብ`ዚ ቀረባ እዋን ዝተሰወኣት ብጸይቲ ከዕልለኩም።  ብጸይቲ ኣስረስ 

ገብረእየሱስ መንእሰይ እንከላ ብነርስ ተመሪቓ ስራሕ ዝጀመረትን ኣብ መፋርቕ ሰብዓታት ኣብ 
ቃልሲ ክትሳተፍ ዝተወደበትን ዜጋ እያ ነይራ።  ኣብ ግዜ ደርግ፡ ኣብ ኢድ ጸላኢ ዝወደቑ 
ኤርትራውያን ተጋደልቲ ኣብ ዝተኣሰርሉ ኣብያተ ማእሰርቲ እናኸደት ትሕክምን ምስ 
ሜዳ`ውን ርክብ ትገብርን ነይራ።  ኩነታት እናጸንከረ ከይዱ፡ ምስጢራዊ ስርሓ ብጸጥታ ናይ 

ደርግ ምስተፈልጠ ከኣ፡ ሃዲማ ንሱዳን ተሰዲዳ።  ኣይጸንሓትን ናብ ስዑድያ ሰጊራ።  ካብ 
መወዳእታ ሰብዓታት ክሳብ 1996 ኣብ ሱዑድያ ጸንሓ።  ኣብ ስደት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ`ውን 

እቲ `ኩሉ ንሃገረይ` ዝብል ተወፋይነታን ኣበርክቶኣን ኣየቋረጸን።  ኣብ`ዚ ኣብ ኣስመራ 

መጽለሊ ዝኾና ገዛ ኣስሪሓ ትነብር ነይራ።  ክሳብ`ዚ እዋን`ዚ ሓዳር ይኹን ውላድ ኣይነበራን።  

ዕድመኣ ምሉእ ንሃገር`ያ ወፊያቶ።  ኣብ መወዳእታ ከኣ ቅድሚ መስዋእታ ነቲ ዝነበርራ ገዛ 

ብስም ደቂ ስዉኣት ፈሪማ ንመንግስቲ ኣረኪባቶ።  ካብ`ዚ ዝዓቢ ሃገራውነትን ጅግንነትን 

የለን።  እዚ ከም ኣብነት ዝጠቐስኩዎ እዩ እምበር፡ ከም ብስራት ዝኣመስላ ውፉያት 
ደቀንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኤርትራ ብብዝሒ ኣለዋ። 

 
*  ኣብዚ ሕጂ ተኣትዮ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሰላም መድረኽ፡ ተራ ደቀንስትዮ ብሓፈሻ ተራ 

ሃማደኤ ከኣ ብፍላይ፡ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ትብል  ? 

ናብ መልሲ ቅድሚ ምእታወይ፡ ብዛዕባ ሓንቲ ክትበርህ ዝግበኣ ነጥቢ ኣልዒለ ክዛረብ።  
ፈለማ ሃማደኤ ሓደ መሓውር ናይ ህዝባዊ ግንባር ምዃኑ ምርዳእ የድሊ።  ከም ማሕበር ኣብ 
መዓልታዊ ሰርሓት ናቱ ናጽነት ኣለዎ፡ ባጀቱ ድዩ ፕሮግራማቱን ማእዝኑን ግን ብመስመር 
ህዝባዊ ግንባር እዩ ዝምራሕ።  እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ እቲ ውዱዕ ኩነት ከምኡ 
ስለዝኾነ እዩ።  ከምቲ ተደጋጊሙ ዝግለጽ እዚ ሃገር`ዚ ህዝባዊ ግንባር ዘቖሞ ሃገር እዩ።  

ህዝባዊ ግንባር እንተዘይህሉ እዚ ሃገር`ዚ ብርግጽ ኣይምሃለወን ነይሩ።  ህዝባዊ ግንባር ናጽነት 

ጥራይ ዘይኮነ ብዓቢኡ ሃገር እዩ ኣምጺኡ።  ተሳትፎን መስዋእትን ጽንዓትን ኣባላት ህዝባዊ 
ግንባር`ዩ ነዚ ሃገር`ዚ መስሪትዎ።  እንተላይ እታ ኣብ ውሽጢ`ዚ መስርሕ`ዚ ዕዙዝ ኣበርክቶ 

ዝነበራ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ።  ስለዚ ጉዳይ ኤርትራዊት ጓለኣንስተይቲ  ካብ`ዚ ውዱዕ 

ኩነታት`ዚ ኣውጺእካ ንበይኑ ነጺልካ ዝርኣ ኣይኮነን።  ስለዚ ከኣ`ዩ ሃማደኤ ከም ካልኦት ናይ 

መንእሰያት፡ ሰራሕተኛታት ስንኩላንን ማሕበራት፡ ሓደ ካብ መሓውራት፡ ህዝባዊ ግንባር 
ኮይኑ ዝንቀሳቐስ። 

 
ናብ`ቲ ሕቶ ክምለስ፡ ኣብዚ ኣቲናዮ ዘለና ሓድሽ መድረኽ፡ ተራ ደቀንስትዮ ቀሊል ኣይኮነን።  

ህዝባዊ ግንባር ንሃማደኤ ዘድሊ ዕድላት እናኸፈተ ናታተን ተራ ዘረጋግጻሉ ባይታ ምፍጣር 
ሓላፍነቱ እዩ።  ምኽንያቱ ጉዳይ ደቀንስትዮ ብዓቢኡ ምስ ሕቶ ሃገራዊ መንነትን ሃገራዊ 
ድሕነትን ዝተኣሳሰር ስለዝኾነ። 



 
ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ክካየድ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምትኹታዂን ከም እገዳ 
ዝኣመሰለ ተጻብኦታትን ዜናዊ ጸለመን ዲፕሎማሲያዊ ከበባ ንካልእን ኣብ`ዚ እዋን`ዚ ፈሺሉን 

ተቐንጢጡን እዩ።  ኣብ ሓድሽ መድረኽን ሓድሽ መዋእልን ኢና ንኣቱ ዘለና።  ኣብ`ዚ ሓድሽ 

መዋእል ድማ፡ ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ (ሃማደኤ) ኮፍ ኢሉ ኩነታቱን መደባቱን 

ክግምግም ክኽእል ኣለዎ።   ድኹምን ሓያልን ጎድንታቱ ብዝግባእ ገምጊሙ።  ንተራን 
ኣበርክቶን ደቀንስትዮ ዝያዳ ክድርኽ፡ መጻኢ ናይቲ ማሕበር ይኹን እንታይ ክመስል ከምዘለዎ 
ከነጽር ክኽእል ኣለዎ እብል።  እቶም ዝሰርዖም መደባትን ንጥፈታትን ከኣ እዋናውያን፡ 
ንጹራትን ተተግበርትን ኮይኖም፡ ንሕቶ ደቀንስትዮን ሃገርን ክምልስ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ። 

 
*  ኣብ መወዳእታ ከተመሓላልፎ እትደሊ መልእኽቲ  ? 

ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ሓድሽ መዋእልን ሓድሽ መድረኽን ኣቲና ኣለና`ሞ፡ ንክብርታትናን 

ጽንዓትናን ሓድነትናን ዓቂብና ንርሁው መጻኢ ንበገስ ክብል እደሊ።  ኤርትራዊት 
ጓለኣንስተይቲ ከኣ ከም`ቲ ኣብ ምምጻእ ናጽነትን ምውሓስ ልኡላውነት ሃገርን ብግብሪ 

ዘርኣኽዮ ጽንዓትን ተዋፋይነትን፡ ኣብ`ዚ ሓድሽ መዋእል`ውን ተራኺን ኣበርክቶኽን ኣዕዝዝዮ 

እናበልኩ፡ ንሃማደኤን ንመላእ ደቀንስትዮ ኤርትራን እንቋዕ ናብ መበል 40 ዓመት ምምስራት 

ሃማደኤ ኣብጻሓና ኣብጽሓክን ክብል እደሊ - የቐንየለይ። 

ኣግእዞ  
ብሃገራዊ ማሕበር ደቂ- ኣንስትዮ ኤርትራ ዝዳሎ መጽሄት 
 

 


