ቃለ መጠይቕ ምስ
ጽሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራሲን ፍትሒን
ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ
ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራ፡ « ድ.ሓ.ኤ. »
ልዑል ሃገራውነት ዝነደቐት ማዕከን ዜና’ያ”

ብግርማይ በርሀ (ዓሲንባ )
- ምስረታ ድ.ሓ.ኤ. ዝደረኸ ኩነት?

* ኣብ ኣጋጣሚ ምምስራት ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራ፡ ንኣንበብቲ ብዛዕባ
ታሪኻዊ ጉዕዞ ድ.ሓ.ኤ ምግላጽ ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። ድሕረ ባይታ
ኣመዓባብላ ሜድያ ምርኣይ ከኣ ተበጺሑ ንዘሎ ደረጃ ንጹር ስእሊ ኣብ
ምሃብ ሓጋዚ እዩ። ሜድያ ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ ግዜ ጣልያን እዩ ጀሚሩ።
ጣልያን ንናቱ ረብሓ፡ መምርሒታት የውጽእ፣ ብዝተፈላለዩ መንገድታት
ኣብ ኣኼባታት፡ ኣብ መርዓ ነቲ ናቱ ፖሊሲን መደባትን ንምግላጽ
ብዝተፈላለየ ሜድያ ይጥቀም ነይሩ። እንግሊዝ ምስ መጸ ኣብ ነሓሰ 1941
ንመጀመርታ እዋን ሓደ ኣዋጅ ኣውጺኡ። ካብ ሎሚ ንድሓር ብማስ
ሚድያ (መራኸቢ ብዙሓን) መምርሒታትና ከነውጽእ ኢና፣ ህዝቢ ድማ
ብዛዕባ እቲ ዝግበር ክፈልጦ ኣለዎ፣ ርእይቶ እንተለዎ ሜድያ ይጠቐም
ዝብል ኣዋጅ። ስለ’ዚ ህዝቢ ኤርትራ ንፈለማ ግዜ ብመጠኑ ሓሳባቱ

ዝገልጸሉ ሚድያ፡ ኣብ እዋን ምምሕዳር እንግሊዝ እዩ ዳርጋ ተጀማሚሩ
ክንብል ንኽእል። እዚ ንዘመናዊ ማስ ሚድያ ማለትና እዩ እምበር፡
ኤርትራዊ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ኣብ ከበሳ፡ መታሕትን ኣብ ዝተፈላለዩ
ካልኦት ቦታታትን ኣብ መርዓ፡ ሓዘንን ካልእ ኣጋጣሚታትን ብግጥሚ፡
ብማሰ፡ ብደርፊ፡ ብሳዕስዒት ወዘተ ሓበሬታ ይለዋወጥ ነይሩ’ዩ።
ዘመናዊ ሚድያ ድማ ኣብ 50ታት ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ፈደረሽን ኣዝዩ
ሰፊሑ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ሽዑ ዝነበረ ጋዜጣታት ምስ ዕላማታት
ኢትዮጵያን ደገፍታን ዝኸይድ ስለዘይነበረ፡ ብዝተፈላለየ ሜላታት
ከምዝዳኸምን ኣብ መወዳእታ ድማ ከምዝዕጾን ተገይሩ። ኣብ 60’ታት
ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያም ናብ ስደት ድሕሪ ምምርሖም፡ ካብ ካይሮ፡
“ድምጺ ኤርትራውያን” ዝተሰምየ መደብ ብሬድዮ ይፍንዉ ነይሮም።፡
ግብጻውያን ብፍላይ ስርዓት ዓብደል ናስር ምስ ሃይለስላሰ ዕርክነት ምስ
ጀመረ ግን፡ “ድምጺ ኤርትራውያን” ሬድዮ ድምጻ ብኡ ንብኡ ጠፊኡ።
ኣብ ፈለማ 60ታት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ ዝተፈላለየ መጽሄታት ሓንቲ ካብኣተን ‘ሰውራ’ ዝተሰምየት ብዓረብ፡ ትግርኛን እንግሊዝን
ኣውራ ኣብ ሃገራት ኣዕራብ ክትዝርግሕ ጀሚራ ነበረት።
ብዝተፈላለየ መልክዓት ድማ ንጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምርዳእ ሓጋዚት
ነይራ። ኣብ ግዜ ዘመነ ክፍልታት’ውን ነፍሲ-ወከፍ ክፍሊ ነናቱ ኣገባባት
መራኸቢታት ነይሩዎ’ዩ። ብሮሹር ወይ ፓምፍሌት ምዝርጋሕ፡
ሰሚናራትን ኣኼባታትን ምክያድ፡ ኣብ ግዜ መርዓ፡ ሓዘንን ካልእ ህዝባዊ
ኣጋጣሚታትን ንህዝቢ ሓበሬታ ምስናቕ ከም ናይ መራኸቢ ኣገባባት
ይስርሓሎም ነይሩ። ምስ ምውላድ ህዝባዊ ግንባር ከኣ፡ ኣብ ዓደን፡
በይሩትን ግብጺን ከምኡ’ውን ኣብቲ ህዝባዊ ሓይልታት ትንቀሳቐሰሉ
ዝነበረት ከባቢታት ዝተፈላለየ ጽሑፋት ብምዝርጋሕን ሰሚናራት
ብምክያድን ፖሊሲ ህዝባዊ ሓይልታት ዘንጸባርቕን ንግጉይ መስመር
ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝእርምን ናይ ሚድያ ስራሓት ይካየድ ነይሩ።
ኣብ 1973 ኣብ ገረግር ሓንቲ ናይ ዜና ክፍሊ ነይራትና። ኣብኡ ጋዜጣን
ሬድዮን ንምምስራት ንኣሽቱ ንኣሽቱ ናይ ፈተነ መጽናዕትታት ይግበር
ነይሩ። ከም ውጽኢቱ ከኣ ኣብቲ ዓመት’ቲ ንእሽቶ ማሕተም ክንምስርት
በቒዕና። ንፖሊቲካዊ ትምህርቲ ከገልግል ዝኽእል መምሃሪ ጽሑፋት ኣብቲ
ቦታ እናተጻሕፈ ከኣ ናብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታት ኤርትራን -

እንተላይ ናብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኢትዮጵያ ክዝርጋሕ ጀሚሩ። ኣብ
ውሽጢ ኤርትራ እቲ ጽሑፋት ኣብ ከተማታት ኣስመራ፡ ባጽዕ፡ ኣቑርደት፡
ከረን ይዝርጋሕ ነይሩ። ዕላማታት ህዝባዊ ሓይልታት ናብ ህዝቢ
ንምትሕልላፍን ዘይቅኑዕ ፖሊቲካዊ ኣሰራርሓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ
ንምንቃፍን ዝዓለመ ጽሑፋት ብዓቕሚ’ቲ ውድብ ይዝርጋሕ ነይሩ።

ድምጺ ሓፋሽ እምበኣር ድሕሪ ከምዚ ዓይነት ኩነታት’ያ ኣብ 1979
ተመስሪታ። እቲ እዋን - እዋን ስትራቲጂያዊ ምዝላቕ ስለዝነበረ፡ ቀንዲ
ዕላማ ምስረታ’ዛ ሬድዮ፡ ነቲ ስርዓት ደርግ፡ “ህዝባዊ ግንባር ጠፊኡ
’ዩ! ኣኺልዎ’ዩ! የለን! ክብል ዝነዝሖ ዝነበረ ፕሮፖጋንዳ ንምብዳህ
ተባሂሉ’ዩ። ካብ ትጽቢት ነፍሲ ወከፍ ወጻኢ ድምጺ ሓፋሽ ኣብ ፋሕ
እያ ተመስሪታ። ድምጻ ካብ ፋሕ እንተነዊሑ ናብ ከም ኣፍዓበት፡ ናቕፋ፡
ቶኮር፡ ከባቢ ፖርት ሱዳን እንተ በጺሓትልና ንገዛእ ርእሱ ሓደ ዓቢ
ዝላ’ዩ ኢልና ኢና ንኣምን ነይርና። ብኸምኡ ጀሚራ ድማ ህዝባዊ
ግንባር ዘተንፈሶ እናተንፈሰት ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ዝበለጸት
መሳርሒት’ቲ ውድብ ኮይና ንዝሓለፈ 40 ዓመታት ኣብ ምግልጋል
ትርከብ ኣላ። ኣደ ብሉጻት ወረስትን ኣውሓስትን ምዃና እንሆ ጸኒዓ
ዘጽነዐት፡ ንማሕለኻታት ጸላእቲ ዝበደሀት ተኣማኒትን ክብርትን ድምጺ
ሓቂ ክትከውን በቒዓ።

- ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ፡ ምስ መደብ ምቅልጣፍ
ናጽነት ንኣተሓሕዛ ድምጺ ሓፋሽ ዝምልከት ዝተወስደ ውሳነ
ነይሩ’ዶ?
* ሓደ ካብ ኣተኲሮታት ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ፡ ምሕያል ዜናዊ ስራሕ
እዩ ነይሩ። ብኡ መሰረት ኣብ ኣወዳድባኡ፡ ትሕዝቶ መደባቱ፡ ቅርጹ፡
ኣገባብ ፈነወኡ ድርኺት ክፈጥር ዝኽእል ካብ ዓዲ እንግሊዝ፡ ዓዲ
ጣልያንን በይሩትን ብዓቕሚ ህዝባዊ ግንባር፡ ሬድዮታትን ምስኡ ዝኸይድ
ሓጋዚ መሳርሒታትን ተገዚኡ ክመጽእ ጀሚሩ። ኣብቲ ጉባኤ
ከምእተዘርበሉ፡ ሓደ ካብቲ ህዝባዊ ግንባር ዝሰርሓሉ ዓበይቲ ንጥፈታትን
ብደረጃ ክፍሊ ክምስረት ኣለዎ ተባሂሉ ዝተኣምነሉን ኣሃዱታት ክፍሊ
ዜናን ባህልን እዩ ነይሩ። በዚ ድማ ክፍሊ ዜናን ባህልን፡ ኣብ ኣሃዱ ዜና፡
ኣሃዱ ምንቕቓሕ፡ ኣሃዱ ማሕተም ተወዲቡ ፖሊሲታቱ ኣነጺሩ፡ መደባቱ
ሓንጺጹ ስርሑ ብዝሓሸ ደረጃ ቀጺሉ። ሓደ ካብ ክብርታት ድምጺ
ሓፋሽ፡ ብዝተኻእለ መጠን ንዝተፈጸመ ንጥፈት ወይ ውጽኢት ብሓቅነት
ምግላጽ እዩ ነይሩ። ንኣብነት ኣብ እዋን ኲናት እንፍንዎ ዝነበርና
ንምዉታት፡ ቁሱላት ኮነ ዝዓነወ ንብረት ጸላኢ ዝምልከት ጸብጻባት፡ ብስነ
ስርዓት ዝተታሕዘን ህድእ ዝበለን ዘይተጋነነን እዩ ነይሩ። ንኣብነት 100
ኣባላት ሰራዊት ጸላኢ ከምዝሞቱ ሓበሬታ ብጺሑካ ከሎ፡ ካብ ምሒር
ጥንቃቐ ክንዲ 100 ትብል ቅሩብ ከተውሕዶ ትፍትን። ብኢትዮጵያ
ዝዝርጋሕ ዝነበረ ወተሃደራዊ ጸብጻባት ግን ብመንጽሩ፡ ብዕጽፍታት
ኣጋኒኖም ናይ ምቕራብ ባህሊ ነይሩዎም። ሓደ ካብ ፖሊሲታት ወይ
መምርሒታት ድምጺ ሓፋሽ’ምበኣር ኣብ ዜናዊ ስርሓት ነገራት
ዘይምግናን፡ ሓሶት ዝመስል ሓበሬታ ንፈነወ ዘይምቕራብን ኣብ ቈይቊን
ምልልስን ዘይምእታው’ዩ ነይሩ። ንኣብነት ወያነ፡ ኣብ ድምጺ ሓፋሽ
ኤርትራ ፈነወ ከካይዱ ህዝባዊ ግንባር ኣፍቂድሎም ክንሱ፡ ክንዲ ነቲ
ጽቡቕ ድሌት ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጠቒሞም ፖሊሲታቶምን
መስመራቶምን ዝገልጹ፡ ኣብ ቈይቊን ንህዝባዊ ግንባር ተገልቢጦም ኣብ
ምጽራፍን ምንሻውን ክጽመዱ ይመርጹ ነይሮም። ንህዝባዊ ግንባር “ናይ
ቡርጅዋ መሪሕነት ዘለዎ ግንባር” ብምባል ዘቆናጽብ ዜናን ጸብጻባትን
ብገዛእ ሬድዮና እናፈነዉን እናሰማዕናን ከለና ግን ከምዘይሰማዕና ንሓልፎ
ነይርና።
- ተራ ድምጺ ሓፋሽ ኣብ ምምጻእ ናጽነት ኤርትራ
ብሓፈሻኡ ከመይ ትግምግሞ?

* ህዝቢ ንድ.ሓ.ኤ. ብሃንቀውታ’ዩ ዝጽበያ ነይሩ። ዋላ ኣብቲ ብዓፈና
(ጃሚን) ንምስምዓ ኣጸጋሚት እትኾነሉ ዝነበረት እዋን፡ መስመራት
እናቐያየረ ይከታተላ ነይሩ። ጸላእቲ፡ ድምጺ ሓፋሽ ብፍላይ ኣብ ከተማታት
ከምዘይትስማዕ ንምግባር ኩሉ ዓይነት ምቁጽጻራት እዮም ዘካይዱ
ነይሮም። መከታተሊ መሳርሒታት ኣምጺኦም እትፍንወሉ ቦታ ብምፍላጥ
ንምጥቅዓ ከምኡ’ውን ድምጻ ንምዕፋን ፍሉይ ኣሃዱታት ኣዋፊሮም
ነይሮም እዮም። ድምጺ ሓፋሽ ዝሰመዐ ሰብ ገበን ከም ዝፈጸመ ተወሲዱ
ኣዝዩ ከቢድ መቕጻዕቲ ይብየነሉ ነይሩ። ድምጺ ሓፋሽ ክሰምዑ
ስለዝተረኽቡ ጥራይ ክሳብ ብሞት ክቕጽዑ ዝተፈርዱ ሰባት ኣለዉ።
ዜጋታት ንግሆ ምስ ተንስኡ ቡን ከይሰተዩ ቅድም ድምጺ ሓፋሽ እዮም
ዝሰምዑ ነይሮም። ነቲ ፖለቲካዊ ሃዋህው፡ ቃልሲ_ህዝባዊ ግንባርን ምስ
ጸላእቲ ዘካይዶ ዝነበረ ግጥማትን፡ ብፍላይ እቲ ኣንጻር ጸላኢ ዝግበር
ዝነበረ ወተሃደራዊ ስርሒታት ከምኡ’ውን ዘካይዶ ዝነበረ ፖሊቲካዊ
ምንቕቓሕ ናብ ህዝቢ ከምዝበጽሕ ኣብ ምግባር ድምጺ ሓፋሽ ዝነበራ
ተራ ዝለዓለ’ዩ ነይሩ። ኣብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያን ከኣ መደባት
ድምጺ ሓፋሽ ብካሴት ቀዲሖም ናብ ጽሑፍ ገሊቢጦም ብፋክስ ጌሮም
ናብ ኣመሪካ፡ ኤውሮጳን ዝተፈላለየ ቦታታትን ይሰድዎ ነይሮም። ስለዚ እቲ
ኣብ ኣመሪካ ዝነበረ ሰብ፡ ናይታ መዓልቲ ዜና ኣብ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ፡
ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ከሎ ከንብባ ይኽእል ነይሩ። ክሳብ ምምጻእ ናጽነት
ድማ ድምጺ ሓፋሽ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ተራ ትጻወት ነይራ ክንብል
ንኽእል ኢና።
- ኣብ ዓቕሚ ሰብ ይኹን መሳርሒታት ፈነወ ዘጋጥም ዝነበረ
ብድሆታት ብኸመይ ክስገር ክኢሉ?
* ህዝባዊ ግንባር ምስ ኩነታት’ዩ ዝኸይድ። ኣብ ነብስና ኢና
ንምርኮስ። ደገፍ ናይ ካልኦት ሓቲትና ኣይንፈልጥን፣ ዝረኸብናዮ’ውን
የብልናን። ኣብዚ ናይ ዜና ወይ ናይ ሚድያ ክንዛረብ እንተዄንና ከኣ፡ ኣብ
ፈለማ ብናትና ዓቕሚ ዝተመስረታ ኣብያተ ማሕተም፡ በቲ ሽዑ ዝርከብ
ዝነበረ ‘ማተሪያል’ ጌርና ንምምዕባለን ንሰርሕ ነይርና። ብ‘ስቴንስል
’ እናተባዝሐ ከኣ ከም ኣዋጅ ወይ ውጽኢት ኣኼባ መሪሕነት ዝኣመስለ
ሓበሬታታት እናተጻሕፈ ይዝርጋሕ ነይሩ።

ምስ ምምስራት ድ.ሓ.ኤ. ሓሳቡ ጽቡቕ ጌሩ ክጽሕፍ ዝኽእል ዘበለ
ተጋዳላይ፡ ወይ ድማ ካብ ደገ ተማሂሩ ዝስለፍ ናብ ድምጺ ሓፋሽ እዩ
ዝምደብ ነይሩ። ከምኡ ስለዝኾነ ድምጺ ሓፋሽ ደው ኢላ ክትምክት
ክኢላ። ካብ ትምስረት ክሳብ ሎሚ ሓንቲ መዓልቲ’ውን ትኹን ጠጠው
ኢላ ኣይትፈልጥን። ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝነበረ’ሞ ዝተቐየረ እንተሎ፡ ፈነወ
ክትጅምር እንከላ እተቃልሖ ዝነበረት ናይ ተዂሲ ድምጺ እዩ። ድሕሪ
ናጽነት ከምዝተርፍ ተገይሩ። ኣብ ግዜ ናጽነት እቲ ስራሓት ብምልኡ
ብሓድሽ ኣገባብ ከም ዝውደብ ኮይኑ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ኣብኡ
ዝነበሩ ኣባላት ድምጺ ሓፋሽ ወይ ዝበዝሑ ኣብ ድምጺ ሓፋሽ
ዝተመልመሉን ኣብ ዜና ተሞኩሮን ዓቕምን ዝደለቡን ዝበዝሑ
ኣምባሳዳራት ክኾኑ ከለዉ፡ ብዙሓት ካልኦት’ውን ናብ ካልእ ዝዓበየ
ስራሓት ተመዲቦም።
እዚክኸውን ከሎ ግን እታ ሬድዮ ከምዘይትህሰን እቲ ዝድለ ስራሕ ድማ
ከምዘይጉዳእን ብኣንጻሩ ከምዝምዕብል ንምግባሩ ምዝናቕ ናይ ሰባት
ይግበር ነይሩ። ብሓፈሻኡ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት “መን ኣበይ ቦታ እንተ
ተመደበ የድምዕ ወይ ይሓይሽ” ብዝብል ምደባ ኣባላት ይካየድን
ይስራዕን ብምንባሩ እንሆ ናብዚ ዘለናዮ ዜናዊ ምዕባለ ተበጺሑ ክንብል
ንኽእል።
- ተራ ድ.ሓ.ኤ. ኣብ እዋን ረፈረንደም ብኸመይ ትዝክሮ?

* ውጽኢት ረፈረንደም ምስ ተፈልጠ ይዝከረኒ ሰባት“ሞት ከም ኣዳም
” ክብሉ ይስምዑ ነይሮም። ረፈረንደም ብድምጺ ሓፋሽ ምስ ተኣወጀን
ውጽኢት ረፈረንደም ድማ ምስ ተነግረን “በቃ ዋላ ሕጂ እንተሞትና
ዘሰክፍ የብልናን፣ እንቋዕ እዚ ረኣና” ዝበሉ ብዙሓት እዮም ነይሮም።
ኣብ እዋን ረፈረንዱም ተራ ድምጺ ሓፋሽ ኣብ ምጉስጓስ ህዝቢ ክሳብ
ክንደይ ዓቢ ከም ዝነበረ ካብዚ ቃላት’ዚ ምርዳእ ይከኣል። መስርሕ
ረፈረንደም ኣብ ኩሉ ቦታታት ንኽዕወት ኣብ ምጉስጓስ ኮነ ውጽኢት
ረፈረንደም ናብ ህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ኣብ ምብጻሕ ቀንዲ ተዋሳኢት
ድምጺ ሓፋሽ ምንባራ ካብ ሓንጎለይ ዘይተሓከ ፍጻመ’ዩ ኢለ ብሕጽር
ዝነበረ ክገልጾ እኽእል።

- ኣበርክቶ ድ.ሓ.ኤ. ኣብ ጥምረት ኤርትራውያን ብኸመይ
ይግለጽ?
* እቲ ጥምረት ኣዝዩ ዓቢ’ዩ፣ ሓያል’ዩ፣ ድምጺ ሓፋሽ ሃገርን
ሃገራውነትን ኣብ ህዝባ ዝነደቐት ሓያል ማዕከን ዜና ክብላ እኽእል። እዚ
ኩሉ ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝተሰለፈ ሓፋሽ ዳርጋ ኩሉ ብመንገዲ ድምጺ
ሓፋሽ ዝፍኖ ዝነበረ ፖሊቲካዊ መልእኽትታት’ዩ። ስርዓታት ሃይለስላሴን
መንግስቱ ሃይለማርያምን ሓያላት’ዮም ነይሮም፣ ዓቕሚ ነይሩዎም፣ ገንዘብ
ነይሩዎም፣ ደገፍ ናይ ዓለም ነይርዎም። ህዝባዊ ግንባር ግን ብንኡስ
ዓቕሙ፡ ኣብ ንቕሓት ህዝቢን ተጋዳላይን ተኣማሚኑ እዩ ዝቃለስ ነይሩ።
ናይ ቃልሲ መንፈስ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክሰርጽ ከኣ ድምጺ ሓፋሽ
ዝተጻወተቶ ተራ ቀሊል ኣይኮነን። ተራ ድምጺ ሓፋሽ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ
ነይሩ። ሓደ ካብቲ መሳርሒ ህዝባዊ ግንባር’ዩ - ልክዕ ከምቲ መድፍዕ፡

ጠያይት፡ ስንቂ፡ መድሃኒት፡ ኣብ ምምጻእ ናጽነት ዓቢ ተራ ዝተጻወተ፡
ድምጺ ሓፋሽ’ውን ንምዕዋት እዚ ቃልሲ’ዚ ሓንቲ ካብቶም ዓቢ ተራ
ዝተጻወቱ ረቛሒታት’ያ ኢልና ክንዛረብንኽእል።

- ድምጺ ሓፋሽ በጺሓቶ ዘላ ደረጃ ምዕባለ ብኸመይ ትገልጾ?
* እወ! ሕጂ ክርእዮ ከለኹ ብስምዒት ዘይኮነ ክፈርዶ ካብ ትጽቢት
ንላዕሊ’ዩ ብሓቂ። ዝተሓላለኸ ኩነታት ተሰጊሩ’ዩ ኣብዚ ደረጃ’ዚ
በጺሕና ዘለና። ዜና ክንጅምር ከለና ኣጸቢቑ ይዝከረኒ ኣብ 1972፡ 1973
ሓንቲ ‘ስቲንስል’፡ ሓንቲ ማሽን ታይፕ ራይተር (ጸሓፊት መኪና)፡
ሓንቲ ንእሽቶ ቴንዳ - እዚኤን እየን ነይረን። ንሕና ካብ ቦታ ናብ ቦታ
ብኣድጊ ኢና ንጓዓዝ፡፡ ኣብ ርእሲ ዓዲ ብስቴንስል ዝጸሓፍ ዝነበረ
ፓምፍሌት’ውን ንኣብነት ተባዚሑ ናብ ኣስመራ ከምዝኣቱ ይግበር
ነይሩ። እዚ ኹሉ ተሰጊሩ ሎሚ ኣብ ቦታኻ ኮፍ ኢልካ ዘድልየካ ሓበሬታ
ክትረክብ ከለኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ገና እውን ካብዚ ንላዕሊ ክንገብር
ንኽእል ኢና ዝብል እምነት’ዩ ዘሎኒ። ንሕና ኩሉ ኣለና፣ ዓቕሚ ኣለና፣
ተባዕ ህዝቢ ኣሎና።
ህዝቢ ኤርትራ ካልእ ህዝቢ ነይሩ እንተ ዝነብር ክነብር ኣይምኸኣለን
ነይሩ። ብሓቂ’የ ዝብለካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ ውዲት ሓደ ሲሶ
ካብኡ ኣብ ዝኾነ ህዝቢ ተፈጺሙ ነይሩ እንተዝነብር፡ እቲ ህዝቢ’ቲ
ኣይምሃለወን። ጭቡጥ ኩነታት ናይ ዒራቕ፡ ሶርያ፡ የመን ንርአ። ኩነታት
ናይዞም ጎረባብትና ንመልከት። ሳላ ጽንዓትና፡ ሳላ መስዋእትና፡ ሳላ
ርሃጽና፡ ሳላ ዝሰራሕና፡ ሳላ ዝተባዕና፡ ሳላ ንመሬትና ደው ኢልና ተገቲርና
ዝበዳህና ኣብዚ ደረጃ በጺሕና።
እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ኣብዚ ናይ ‘ማስ ሚድያ’ ዝለዓል ዘሎ
ኣርእስቲ’ውን ካብዚ ንላዕሊ ክንገብር ከምንኽእል እተኣማመን’የ። ኣብ
ሓጺር እዋን ብኣካል ተንቀሳቒስካ ዳህሳስ ሰማዕቲ ብምግባር ክእከብ
ዝኽእል ሓበሬታ ዘይሰንፍ’ዩ ዝብል ርእይቶ ከኣ ኣሎኒ። እኳ ደኣ ኣብ
መንጎ ኣባላትን ሰማዕትን ከም ድልድል ኮይኑ ብስፍሓት ዘገልግል መራኸቢ
’ዩ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ናይ ስቱድዮ ተሌፎን ደዊሎም ዝሳተፉ
ኣባላት፡ ኣብቲ ብቐጥታ ዝካየድ መደባት ጥራይ ኣይኮኑን ዘበርክቱ። ኣብ

ኵለን ኣሃዱታት ድምጺ ሓፋሽን ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ኣብ ዝርከባ
ተሌፎናትን፡ ኣብ ናይ ኣባላት ተንቀሳቐስቲ ተሌፎናትን እናደወሉ
ርእይቶታት፡ ሓሳባትን ንዘተ ዝኸውን ኣርእስትታትን ዝህቡ ተሳተፍቲ
ውሑዳት ኣይኮኑን።

ኣብ መደምደምታ ሰማዕቲ ድምጺ ሓፋሽ ኪዳኖም ዘይጠልሙ፡ ምስታ
ሬድዮ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ዝዓዩ እሙናት መሻርኽቲ’ዮም።
ተኸታተልቲ ድምጺ ሓፋሽ ንኣባላት’ታ ሬድዮ መገብቶም፡ ኣተባባዕቶም፡
ኣማእዘንቶምን ነቐፍቶምን’ዮም። ድምጺ ሓፋሽን ኣባላታን ከኣ ጠለባት
ሰማዕቶም ከም ወትሩ ንምርዋይን ርእይቶታቶም ንምእንጋድን ቅሩባት
ኣለዉ። ድማ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ክትግበር ምዃኑ እኣምን። ብዝበለጸ
መገዲን ዓቕሚን ሓበሬታ ንህዝቢ እነብጽሓሉ ኩነታት ክንፈጥር ንኽእል
ኢና። ሬድዮ ኣሎ፣ ተለቪዥን ኣሎ፣ ሳተላይት ኣሎ፣ ዓቕሚ፡ ክእለት፡
ተወፋይነት ኣሎ። ካበይ ዝመጸ ተኣምር’ዩ እዚ ንገዛእ ርእሱ ብዙሕ
መጽሓፍቲ ክጽሓፈሉ ዝግባእ’ዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ዜናዊ ስርሓት
ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፖሊቲካዊን ልምዓታዊን ስርሓትና፡ ኣብ ምሕያል
ህዝባዊ ግንባር ከምኡ’ውን ኣብ ምንጋስ ማሕበራዊ ፍትሒ ብዙሕ
ክንሰርሕ ከምንኽእልኣነ እተኣማመን’የ።
- ብኣጋጣሚ መበል 40 ዓመት ዕለተ ልደት ድ.ሓ.ኤ ክትብሎ እትደሊ
እንተሎ?
* እንቋዕ ኣብዚ ደረጃ ኣብጽሓና እብል። ነቶም ዝተሰውኡ ከኣ ቅሰኑ፣
ኣብቲ ዝድለ ተበጺሑ’ዩ ዘሎ፣ በቲ ናታትኩም ቃልሲ፡ በቲ ናታትኩም
መስዋእትነት ኤርትራ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ዝበረኸ ቦታ በጺሓ’ላ

እብሎም። ሕጂ’ውን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። እዛ ትንፋስና ክሳብ ዘላ
ክንሰርሕ ኢና። ደኺምና ኢና፣ ትዒብና ኢና፣ ከምዚ’ዩ ክነዕርፍዶ
ዝብሃል ነገር የለን፡ ክንሰርሕ ኢና። እዚ ናትና ናይ ስራሕን መስዋእትነትን
ባህሊ ብኹሉ ሸነኻት ከም ዝውረስ ንምግባር ክንጽዕት ኢና። ኣብ ጽቡቕ
ደረጃ ኢና በጺሕና ዘለና። ብፍላይ ኣብዚ እዋን’ዚ ምስ ኢትዮጵያ
በጺሕናዮ ዘሎና ስምምዕ ሰላም፡ ምልዓል እገዳን ካልእን ደማሚርና
ክንርእዮ ከለና ናይ ብሓቂ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ኣቲና ኣለና ክንብል
ንኽእል ኢና ።
- የቐንየለይ!

