
 

1  መቓልሕ ድሕነት ራብዓይ ሕታም                                                            መጋቢት 2021 

        መቓልሕ ድሕነት
 

ብቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 

ዝሕተም ወርሓዊ መጽሔት 
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ትሕዝቶ መጽሔት!! 
 

▪ ቃል መጽሔት፡ ኤርትራ፡ ንሕና ምስ ትግራይ ኢና፣ ግን ብሰብኣዊ ዓይኒ !! 
▪ መግለጺ ግሃድኤ ብኣጋጣሚ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ። 
▪ መግለጺ ግሃድኤ ብኣጋጣሚ ታሪኻዊ ኲናት ተጎርባ። 
▪ ቃል ኣቦ መንበር ግሃድኤ ኣብ ራብዓይ ጉባኤ ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ 
▪ ዝተፈላለዩ ዜናታት 
▪ ነጻ ዓምዲ፡ ባርነት ኣብ ኤርትራ  
▪ ሓጺር ታሪኽ ኣብነታዊ መራሒ ኤርትራ ስዉእ ኣሕመድ መሓመድ ናስር  
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ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ተፈላለየ 

ኣጋጣሚታት፣ መርገጽና ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝካየድ 
ዘሎ ውግእ ኣፍሊጥና ኢና። ኣብ ባህርያት መርገጻትና 
ቅድሚ ምእታውና፣ ገለ ካብ’ቲ ንዝምድናታት ሃገራት 
ዝገዝእ መትከላት ምጥቃስ ኣገዳሲ ይኾውን። ቀንዲ 
ካብኡ፣ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ሓንቲ ሃገር ኢድካ 
ዘይምእታው ዝብል ኮይኑ፣ ሰላም ይኹን ውግእ፣ 

ውሽጣዊ ጉዳያታ ስለዝኾነ ኣብ መንጎ ኣብ’ቲ ሃገር 
ዝገራጨዉ ሸነኻት ጸግዒ ናይ ሓደ ወገን ኮይንካ 
ምእታው ኣይፍቀድን። ይኹን’ምበር ካልኦት ሃገራት 
ኣብ መንጎኦም ናብ ኩናት ዝመሪሕ ወጥሪ ምስ 
ዝፍጠር፣ ንህይወት ሰላማውያን ሰባት ንምድሓን 

ፍልልያቶም ብተጻዋርነትን ብህድኣትን ብሰላማዊ 
መንገዲ ክፈትሑ ጸቅጥታት ይኹን መጸዋዕታታትን 
ምሕጽንታን ምግባርን፣ ንዝፍጠር ግህሰታት ምኹናንን 
ኣይፍቀድን ማለት ኣይኮነን። ካብ’ዚ ሓሊፉ’ውን፣ 
ወጻኢ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ገበናት ዝፍጽሙን፣ ንሰብኣዊ 
መሰላት ዝግህሱን መርመራ ተኻይዱ፣ ኣብ ፍርዲ 

ብምቅራብ ግቡእ ፍርዲ ክዋሃቦም ምሕጽንታታት 

ምቅራብን ኣይህሉን ማለት’ውን ኣይኮነን ። 

ነዚ መትከላት ብምኽታል እያ’ምባኣር ግሃድኤ 
ንክልቲኦም ወገናት ኢትዮጵያ፣ ማለት ፈደራላዊ 

መንግስትን፣ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፍልልያቶም 
ብሰላማዊ ኣገባብ ክፈትሑ መጸዋዕታኣ ዘቅረበት። 
ብሕልፊ ድማ ናብ ቀዳማይ ሚንስተር ኣብይ 
ኣሕመድ፣ ከም መጠን ንኢሰይያስ ዘይሓወሰ ናይ 
ሰላም ብልጫ ዝተዋህቦ ኣካል ብምዃኑ፣ ነዚ ከብድ 

ወጥሪ ንምእላይ ንኢትዮጵያ ይኹን፣ ዞናዊ መንግስታት 
ብኣልማማ ዝልብልብ ናይ ውግእ መጋሪያ ገጹ ሸተት 
ዘብል፣ ከቢድ ወጥሪ ንምድሓን ግድትኡ ክጻወት፣ 
ፍሉይ ጻዊዒት ኣቅርባ። ዋጋ ናይ’ዚ ሓደገኛ ውግእ 
ዝኸፍል ድማ፣ እቲ ውልቃዊ ጠቅምታቱ ንምርዋይ 
ዝጓየይ ወይ ድማ ወገናዊ ወይ ሃይማኖታዊ፣ ወይ’ውን 

ብድሕሪት ታሓቢኡ ዘሳውር ኣእዳው ዘይኮነስ፣ 

ህዝብታት ናይ’ዚ ዞና እዮም ። 

እቲ ኣብ’ዚ ዞና ዝካየድ ብገለ ብኣነንነትን ዕቡይነትን 

ጽልእን   ህዝቢ ናይ ብምግዛእን ብምግፋዕን መንፈሳት 
ዝተላዕጠጡ፣ ሕብረተሰብኣዊ ይኹን ፖለቲካዊ 
ኣካላት፣ ሕጂ ኣብ’ዚ እዋን ንምብራዑ ዝድለ ዘሎ 
ነገር፣ ቅድሚ መዋእል ጀሚሩ ኣብ’ዚ ዞና ዝኸየድ 
ዝነበር ጉዳይ ስለ ዝኾነ፣ ህዝብታት ናይ’ዚ ዞና 
ብጸጋታቶምን እቶታቶምን እንዳ ተጠቀሙ፣ ብሰላምን 

ቅሳነትን መታን ክነብሩ፣ ገደብ ተገይሩሉ ክውገድ 

ዘሎዎ ጉዳይ እዩ ። 

ብዘይ ናሓፍነት፣ ድማ ገዛእቲ ወይ መራሕቲ ኢትዮጵያ 

ነዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ታሪኻዊ ዝንቡዕነት ዘሕደሮ 
ሕማቅ ኣሰቃቂ ኣሰራትን ምልጋስ ዳግመ ርእይቶ 
ብምግባር ቅድሚ ናብ ጎሮባብቲ ምስጋር ኣቀድሞም 
ንነፍሶም ክጥምቱ ይግባእ። ብዝተረፈ ኢትዮጵያ ኣብ 
ወገን ይኹን ሃይማኖት ብዝተሞርኮሰ ኣካየዳ 
ህዝብታት ንምምብርካኽ ብመራሕቶም ብዝተፈጸመ 

ግፍዕታት ምፍካር ኣይግድን እዩ። እቲ ዘተሓሳስብ 
ድማ ክሳብ ሕጂ ከም’ዚ ዝኣምሰለ ኣካየዳ፣ ኣብ ልዕሊ 
ህዝቢ ጸብለልነት ብምርኣይ፣ ድልየታትካ ብግዲ 
ምፍጻምን፣ ምጭቋንን፣ ከምኡ’ውን መንፈስ ጎበጣን 
ዘንጸባርቅ ኣተሓሳሰባ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ 

ምህላዉ እዩ። 

ከምኡ ድማ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብኣውን 
ሃይማኖታውን ወገናውን ኣካላት ህዝቢ ኢትዮጵያ፣ 
ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ሃገራዊ ጠቅምታቱ 

ንምርግጋጽን፣ ብፍላይ ድማ ንፖለቲካዊ ታሪኹ 
ብውድዕነት ብምንባብ ኣሉታታቱ ወጊዱ ብወናታቱ 
ተጠቅሙ ምስ ነንሕድሕዱ ይኹን ምስ ጎረባብቲ 
ብሰላም ክነብር፣ ጸጋታቱ ድማ ኣብ ሕብረተሰባኣዊ 
ቅሳነቱን ቁጠባዊ ዕብየትን ፍልጠታዊ ምዕባሌን 
ከውዕሎ ንዘጋጠሞ ኣሉታዊ ሸነኻት ወጊዱ ነብሱ 

ንምግምጋም መድረኽ ይሓቶ ኣሎ።    

                                    ኣዳለውቲ መጽሔት 

 

        

ቃል መጽሔት 
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መብዛሕቲኡ ህዝቢ ዓለም 8 መጋቢት ከም ዓለምለኻዊት 
መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣኽቢሩ ይውዕል። እዚ ዝኾኑሉ ከኣ፡ 
ሳላ’ቲ ኣንጻር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወረደ ድርብ ወጽዓን 
ብሰንኪ ድሑር ባህልታትን ጌጋ ኣተራጒማ ሃይማኖታት ዘስዓቦ 
ጸቕጥታት፣ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተኻየድ   ዘይሕለል ቃልሲ 
ዝተበጽሐ ኢዩ።  

8 መጋቢት ዓለምለኻዊት መዓልቲ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና 
ንኽትብዕል ዝተገብረሉ ምኽንያት ብትካቦ ወይ’ውን ንይምሰል 
ዝተዋህባ ዕለት ዘይኮነስ፡ ፍትሕን ማዕርነትን ንምርግጋጽ፡ ድርብ 
ምዝመዛን ድሑር ባህላውን ግጉይ ኣተረጓጉማ ሃይማኖታትን 
ዘስዓቦ፡ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎን 
ግህሰታትን ኣድልዎን ሓንሳብን ንሓዋሩን ጠጠው ንምባል 
ዘበገሰቶ መሪር ቃልሲ እተብዕለሉን መላእ ፍትሒ ዘቐድም 
ሕብረተሰብ ዓለም ድማ፡ ሓቢሩ ዘብዕላ ዓለምለኻዊት 
ዕለት’ያ።   

ኣብ ታሪኽ ዓለም፡ ደቀ-ኣንስትዮ ንፈለማ ግዜ ብ 8 መጋቢት 
1857 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንማዕረ መሰልን ማዕረ ደሞዝን ኣብ 
ዝገበረኦ ሰላማዊ ሰልፊ ብሓይሊ ፖሊስ ከም ዝብርዕን ኮይኑ፣ 
ብዙሓት ድማ ተጎዲአን። እንደገና ድሕሪ 51 ዓመታት፡ ማለት ብ 
8 መጋቢት 1908፡ ደቀ-ኣንስትዮ ንዝኽሪ እቲ ቅድሚ 51 
ዓመታት ብሓይሊ ፖሊስ ዝተጓዕጸጸ ሰላማዊ ሰልፍን፡ 
ክምኡ’ውን ናይ ምድማጽ መሰለን ንምርግጋጽን፡ ትሕቲ ዕድመ 
ዝኾና ህጻውንቲ ኣብ ትካላት ማእቶት ዝካየድ ምዝማዛ ጠጠው 
ክብል ዝጠልብን ሰላማዊ ሰልፊ ብዓወት ኣካየዳ። ኣብ ዕለት 28 
ለካቲት 1909፡ ኣብ ኒውዮርክ ብተበገሶ ሰልፊ ኣመሪካ ንዝኽሪ 
እቲ ብደቀ-ኣንስትዮ ብ1908 ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ 
ብዝምልከት ዓቢ ኣኼባ ተኻይዱ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1910 ኣብ 
ኮፐንሄግን - ደንማርክ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ዋዕላ ደቀ-ኣንስትዮ 
ድማ 8 ማጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና 
ንኽትብዕል ተወሰነ። ድሕሪ’ዚ ኢዩ ከኣ፡ ብዙሓት ሃገራት ነዛ 
ዕለት እዚኣ ከም ኣህጉራዊት መዓልቲ ጥራይ ዘይኮነስ፣ንሃገራዊ 
ናይ በዓል መዓልቲ ተቝጺራ ንኽትባዓል’ውን ብምውሳን ኣብ 
ብዙሓት ሃገራት ብክብ ዝበለ ደረጃ ክትባዓል ትርከብ።  

ኣብ ሃገርና ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብጨኳኒ ጉጅለ 
ህግደፍ ዝካየድ ዘሎን ከምኡ’ውን ብሰንኪ ግጉይ 
ውርሻታትባህላዊ ይኹን ግጉይ ሃይማኖታዊ 
ኣረዳድኣን ኣተራጉማን ዘስዓቦ ድርብ ወጽዓ ንኹሉ ርዱእን 
ሓንሳብን ንሓዋሩን ክብዳህ ካብቲ ዝግበኦ ናይ ቃልስና 
ዕላማታት ምዃኑ ዉሁብ እዩ። ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ 
ብረታዊ ተጋድሎና ይኹን ሕጂ ማዕረ ወዲ ተባዕታይ ሃገራዊ 
ግቦአን ኣበርኪተንን የበርክታን ኣለዋ። ኣብ ብረታዊ ቃልሲ 
ይኹን ፖለቲካዊ ተጋድሎ ተሳቲፈን እየን። ኣብ ብረታዊ 
ተጋድሎና ድሕሪ’ቲ ቀዳመይቲ ናብ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ 
ዝተሰለፈት ጅግና ሓርበኛ ጁምዓ ዑመር ብዙሓት ጀጋኑ ደቂ 
ኣንስትዩ ኣብ ቃልሲ ተሰሊፈን ዘበርከተኦ ልዑል ሃገራዊ ግደ 
ዓለም ብምሉኡ ዝምስክሮ ዘሕብር ታሪኽ ኢዩ። ድሕሪ 
ቀዳመይቲ ስውእቲ ጅግና ኣለም ጸሃይ መስፍን ኣሰራ ተኸቲለን 
ብዙሓት ብሉጻት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ክቡር ህይወትን 
ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ኣወፍየን እየን።  

ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ግና እተን ኣዝየን ግዳይ ግፍዕታት ህግደፍ 
ዝኾና ደቀ-ኣንስትዮ ምዃነን ንኹሉ ኤርትራዊ ብሩህ እዩ። ስለዚ 
ነዚ ድርብ ወጽዓ ንምውጋድ ማዕረ ነቲ ፍትሕን ደሞክራስን 
ንምትካል እንገብሮ ዘሎና ቃልሲ ምስርዑ ናይ ግድን ይኸውን። 
ነዚ ዕሽሽ ምባል ንደሞክራሲን ፍትሕን ይቃልስ ኣለኹ ምባል 
ኣፍኣዊ ጥራይ’ዩ ዝገብሮ። 

ኣብዚ ሎሚ እዋን ደቀ-ኣንስትዮ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ 
ዝገብረኦ ዘለዋ ኣስተዋጽኦ ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ፡ ክምቲ 
ሓፈሻዊ ንህግደፍ ብፍትሓውን ሕጊ ዝገዝኦ ሕብረተ-ሰብ 
ንምትካእን ዝግበር ተጋድሎ፡ ተሳትፎ ኤርትራዉያን ማዕረ እቲ 
ዝጥለብ ዘይምዃኑ፡ ብእኡ ደርጃ ድማ ደቀ-ኣንስትዮ ክጽለዋ 
ናይ ግድን እዩ።  እቲ ርዱእ ክኸውን ዝግባእ ግና ብዘይ ሰፊሕ 
ተሳትፎ ሓፋሽ ኤርትራዊ ዝረጋገጽ፡ ፍትሒ ይኹን ግዝኣተ- ሕጊ 
ከምኡውን ደሞክራሲ ብፍጾም የሎን።  

ብዛዕባ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ውድባ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት 
ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ዘለወን ተሳትፎ ምስ እንምልከት፡ ኣብ 
መላእ ዓለም ዝርከባ ኣባላት ውድብና፡ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን 
ውዲታት መኪተን ንወድበና ኣብ ምድሓንን ዕዉት ሳልሳይ 
ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ምክያድ ዓቢ ተራ ተጻዊተን ኢየን። ሳላ ልሉይ 
ኣስተዋጽኦ መላእ ኣባል ውድብን ብፍላይ ድማ ሓርበኛታት ደቂ 
ኣንስትዮና፣ ውድብና ኣብ ባህርያዊ ናይ ቃልሲ ቦትኡ ተመሊሱ 
ኣብ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ 
ዘሎ ቃልሲ ዕዙዝ ተራ ክጻወት ይርከብ። እዚ ሓያል ቃልሲ ደቂ 
ኣንስትዮ ኣብነታዊ ጥራሕ ዘይኮነ፣ ኣብ መዛግብ ታሪኽ 
ብወርቃዊ ቀለም ተጸሒፉ ክነብር ኢዩ።  

ብኣጋጣሚ 8 መጋቢት ንኩለን ደቀ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዮሃና 
እናበልና። ንግዝኣተ-ሕግን ማዕረነትን ደሞክራስን ዝገብረኦ ዘለዋ 
ቃልሲ ዝያዳ ከም ዝድንፍዕ ንኽገብራን፣ ኣብ ኣብያተ ማእሰርት 
ስርዓት ህግደፍ ዝሳቐያ ዘለዋ ሃገራውያን ተቓለስቲ ንምልቃቕ፣ 
ሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ህግደፍ ግቡእ ጸቕጢ 
ንኸካይድ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ከካይዳን ጻዊዕትና 
ብምቕራብ፡ ዓቕምታት ዝተፈላለየ ማሕበራትን ብሓባር 
ክጥርንፋ ዘኽእለን ስሙር ነጻ ንቓባዊ ጽላል ከቚማ መድረኻዊ 
ጠለብ ምዃኑ ከነዘኻኽር ንፈቱ።ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ 
ምሉእ መሰላ ንክትጕናጸፍን ህዝብና ካብ ሕሰመን ጭኲና 
ህግደፍ ንኽገላገል ውድብና ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ከይ 
ተሓለለ ክቃለስ ምዃኑ ቃሉ የሕድስ። 

  

8 መጋቢት ንዘልኣለም ከቢራ ትንበር። 

ዓወት ንዲሞክራስያዊ ቃልስና 

ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና! 

  
“ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!” 
 ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ  
08/03/2018



 

4  መቓልሕ ድሕነት ራብዓይ ሕታም                                                            መጋቢት 2021 

መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ታሪኻዊት ኵናት ተጎርባ!! 

 
 
 
 
 

 
15 መጋቢት ኣብ ነፍስ ወከፍ ዓመት ኲናትተጎርባ እንዝክረላ 
ዕለት ኢያ። ኲናት ተጎርባ ኣብ 15 መጋቢት 1964 ኣብ 
መንጎጅግና ሰራዊት ሓርነት ኤርትን ጎበጣዊ ሓይሊ 
መግዛእቲኢትዮጵያን ኣብ ተጎርባ ዝተባህለ ቦታ ዝተኻየደት 
ታሪኻዊት ኲናት ኢያ። ኣብዛ ዕለት’ዚኣ፣ እቲ ኣብ መንጎ ሰውራ 
ኤርትራን ኣብ መንጎ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዝነበረ 
ግጥምያ ዓይነታዊ ለውጢ ዝተመዝገበላ ዕለት ኢያ። እቲ ኲናት 
ኣብ መንጎ’ቲ ሰፍ ዘይብል ኣጽዋር ተሰኪሙ ዝመጸ ጎበጣዊ 
ሰራዊት ኢትዮጵያን፡ ኣብ መንጎ ብብዝሒ ሰብ ይኹንብዕጥቂ 
ፈጺሙ ዘይዳረጎ ሓይሊ፡ ስዉእ ጅግና ተጋዳላይመሓመድ ዓሊ 
ኢድሪስ “ኣቡ ሪጀላ “ዝመርሐን ሰለስተጋንታታት ሰራዊት 
ሓርነት ኤርትራ ኢዩ ተኻይዱ። 

ብዓቕሚ ሰብ ይኹን ብኣጽዋር፣ ኣብ መንጎ’ዚ ክልተ ሓይልታት 
ዓቢ ፍልልይ’ኳ እንተነበረ፣ ተባዕ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ነቲ 
ከጥፈኦ ዝመጸ ሓይሊ ጸላኢ ከቢድ ስዕረትብምስዓብ ሕፍረት 
ተሰኪሙ ዛሕ-ዛሕ እናበለ ከም ዝምለስገበሮ። ኣብ ውግእ 
ተጎርባ፣ ጻላኢ 84 መኮንነታትን ተራ ወትሃደራትን ሞይተሞ፣ 
ብዙሓት ከኣ ቆሲሎም። ካብ ሰራዊት ሓርነት 18 ጀጋኑ 
ሓርበኛታት፣ ንጸላኢ ብትብዓቶምን ብጽንዓቶምን ዓቢ 
ትምህርቲ ብምሃብ፣ ክቡር ህይወቶም ምእንቲ ሃገሮምን 
ህዝቦምን ኣወፊዮምሓሊፎም። 

ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ኣብ ኣፍሪቃ-ደቡብ ሳሃራ ዝሓየለ ሰራዊት ዝውንን 
ዝነበረ ባዕዳዊ ጸላኢ ኢትዮጵያ፣ ቅልጡፍ ወትሃደራዊ ስጉምቲ 
ብምውሳድ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ክድምሰስ ኢዩ ዝብል 
ዝነበረ ከንቶ ሕልሙ በኒኑ፣ ሰራዊት ሓርነት ካብቲ ዝተጸበዮ 
ንላዕሊ ኮይኑ ረኸቦ። እዚ ሰራዊት’ዚ ካብ ማህጸን ህዝቢ 
ኤርትራ ዝተወልደን፣ ባህጊ ህዝቡ ኣብ ሓርነትን ነጻነትን 
ተዓጢቑ ዝተበገሰን ሰለ ዝኾነ ኢዩ። ነቲ ኣብ ውሱን ቦታታት 
ተሓጺሩ ዝነበረ መቓልሕሰውራና ናብ ኩሉ ኩርናዓት ኤርትራ 
ክዝርጋሕን፡ ሓፋሽህዝብና ኣብ ሰውርኡ ዝያዳ ክተኣማመንን፣ 
ከም ውጽኢቱ ከኣ መንእሰያትና ኣብ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ 
ክስለፉን፣ ታሪኻዊት ኵናት ተጎርባ ደራኺ ተራ ተጻዊታ ኢያ። 

ድሕሪ ናይ ሰላሳ ዓመት ነዊሕን መሪርን ቃልሲ፣ ህዝብና 
ዓቢዓወት ብምርግጋጽ፡ መሬትና ካብ ባዕዳዊ 
መግዛእቲኢትዮጵያ ነጻ ብምውጻእ፡ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ግንቦት 
1991ልዑላውነታ ክረጋገጽ በቕዐ። ህዝቢ ኤርትራ፣ መሬት ካብ 
ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ምስ ገበረ፣ ኣብ ትሕቲ ጨካን መግዛእቲ፣ 
እቲ ዝተሓተ ሰብኣዊ መሰላት ተነፊግዎዘሕለፎ ዝነበረ መሪር 
ህይወትን ናብራን ተደምዲሙ፣ፍትሕትን ዲሞክራስን ማዕርነትን 
ርግኣተን ዝሰፈናን፣ብሩህ ዝመጻኢኣ ሃገር ንኽተክል ዝነበሮ 
ባህግን ተስፋታትን በኒኑ ተረፈ። ብሰንኪ ‘ቲ ንዕላማታት 
ሰውራና ዝጠለመን፣ንዝተኽፍለ ከቢድ መስዋእቲ ሕቕኡ 

ዝህበን፣ ሃላሊ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣዕኑድ ምልካዊ ስርዓት 
ኣብ ምትካል ተጓየየ። እዚ መሪሕነት’ዚ ፖለቲካዊ ስልጣን 
ብሒቱ፣ ዓቕምታት መላእ ሃገር ገቢቱ መጻኢ ዕድል ሃገር 
ኣብትሕቲ ፍጹም ቍጽጽሩ ኣእቲዩ፣ ንሃገርና ኤርትራ ናብ ገሃነመ 
እሳት ለዊጡ፣ ማሕበራዊ ምትእስሳር ህዝብና በታቲኑ፣ መጻኢ 
ዕድል ሃገርናን ልዑላውነታን ናብ ኣዚዩ ሓደገኛ ኩነታት 
ኣብጺሕዋ ይርከብ።  

ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ሕጂ’ውን ኣብቲ ኣዕናዊ መርህኡ 
ብምቕጻል፣ ንህዝብና ኣብ ዘይምልከቶ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ 
ኣብ ውግእ ትግራይ ሸሚምዎ እነሆ። ሰራዊት ኤርትራ ገበናት 
ኣብ ትግራይ ይፍጽም ምህላዉብዙሓት ወገናት ዝዛረብሉ ዘለዉ 
ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ክሳብ ክንደይ ሓቂ’ዩ 
ብዘይገድስ፣ ኢድ ኣእታውነት ስርዓት ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ 
ጉዳይ ኢትዮጵያ ብትሪ ንነጽጎ። ከምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ 
ሰላማውያን ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዝኾነ ዓይነት ግህሰታት፣ መን 
ይግበሮ ብዘየገድስ፣ ብወገንና ኩኑን ምዃኑ ብምርግጋጽ፣ 
ግሉጽነት ዝመልኦ ኣህጉራዊ ምርመራ ኽካየድን፣ ነቲ ግህሰት 
ዝፈጸሙ ኣካላት ብመርትዖ ምስ ተፈልጠ ግቡእ መቕጻዕቲ 
ክብየነሎም ይግባእ። መርገጽና እዚ ኮይኑ፣ ገለ ኣብ ፖለቲካን፣ 
ኣብ መድያን ከምኡ’ውን ኣብ ሕጋዊ መዳያት ዝነጥፉ ኣካላት፣ 
እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግህሰታት ንውሱን ኣካላት 
ሕብረተሰብ ኤርትራ ንከሰክሙ ህርድግ ዝብሉ፣ ሓንቲ 
መዓልቲ’ውን ትኹን፣ ነቲ ቀንዲ ተሐታትን ሰራዊት ኤርትራ 
ልኢኹ ኣብ ውግእ ትግራይ ክሳተፉ ዝገበረ ስርዓት ኤርትራ 
ክነቕፉ ተሰሚዖም ኣይፈልጡን። ከም ግቡኡ እቲ ክስታት ኣብ 
ልዕሊ እቲ ስርዓት ደኣ’ምበር ኣብ ልዕሊ ወትሃደራዊ ትእዛዝ 
ናይ’ቶም ወከልቲ ምልካዊ ስርዓት ዝኾኑ ወትሃደራዊ 
መራሕቶም ዝፍጽሙ ኣባላት ሰራዊት ክኸውን ኣይምተገበአን። 

ብተወሳኺ፣ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ሰብኣዊን ሕልናውን ሓላፍነቱ 
ተሰኪሙ፣ ብዛዕባ’ቶም ብሰራዊት ኤርትራ ይኹን ብዝተፈላለዩ 
ኣብ ግርጭት ኣቲዮም ዘለዉ ኢትዮጵያውያንዝግፍዑ ዘለዉን፣ 
ኣብ ኣዚዩ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት 
ፍሉይ ኣቓልቦ ክገብሩ ኣትሪርና ንምሕጸን። ኣብዚ መዳይ’ዚ 
ኣማእት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ መደበራት ተጨውዮም 
ናብ’ታ ብሰንኪ ዘጋጠሞም ግፍዕን ጭቆናን ራሕሪሖማ ዝመጹ 
ኤርትራ ብሓይሊ ተመሊሶም ንዝብል ሓበሬታ ንምጽራይ፣
ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ትካላት ግቡእ መርመራ ኸካይዱ 
ንምሕጸን። 

ሃገርና ኤርትራን ህዝባን ኣቲየሞ ካብ ዝርከቡ ወሳኒታሪኻዊ 
መድረኽ ብምንቃል፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ 
ሓይልታት ዲሞክራስያዊ ለውጢን ኩሎም ሃገራውያንን፡ ህዝብን 
ሃገርን ንምድሓን ቃልሶም ከኻዕብቱዓቢ ሓላፍነት ከም ዘለዎም 



 

5  መቓልሕ ድሕነት ራብዓይ ሕታም                                                            መጋቢት 2021 

የዘኻኽር። ሕድሪ ስዉኣትኵናት ተጎርባን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርነዓት ሃገርና ህይወቶም ዘበጀዉ ስውኣትናን ንምትግባር፡ ነዚ ዘሎ ገባቲ 
ጉጅለ ህግደፍ ኣሊኻ፡ ነጻነትን ፍትሕን ማዕርነትን ዝሰፈና ሃገርንምህናጽ፣ ገድላዊ ዝምድናታቶም ናብ ዝላዓለ ደረጃ ክብ ከብልዎ፣ 
መድረኽ ብትሪ ይሓቶም ኣሎ።  

ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻእን ዝነብር ህዝብና ከኣ፣መሳርዑ ከስምርን፣ ፍልልይን ምትኑኻልን ንዝዘርኡ ኣካላት ነጺጉ፣ ዲሞክራስያዊ 
ለውጢ ኣብ ሃገርና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ እጃሙ ከበርክት ጻዊዕትና ነቕርብ። ከምኡ’ውን ንኹሉኹም ኣባላት ሰራዊትን 
ጸጥታን፣ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘወጣውጣ ባትሪ ግፍዒ ካብ ምዃን፣ ኣብ ጎድኒ ህዝብኹም ተሰሊፍኩም፣ ነጻነትን 
ፍትሕን ማዕርነትን ዝነገሳ ሃገር ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ተሰሊፍኩም ሃገራዊ ግቡእኩም ክትፍጽሙ ኣትሪርና ንምሕጸን። 

 ኤርትራ ሃገርና ነጻን ሓራን ኮይና ትንበር! 
ውድቀት ንምልካዊ ስርዓት! 
ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና  
ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
15 መጋቢት 2021 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ናብ ዝኸበርካ ሓዉ መሓመድ ሳልሕ ሓጎስ 
ኣቦ መንበር ኣሰናዳኢት ሽማግለ ራብዓይ ዉድባዊ ጉባኤ ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ 
ዝኸበርኩም ኣባላት ኣሰናዳኢ ሽማግለ 4ይ ጉባኤ 
ዝኸበርኩም ኣባላት መርሕነትን መሰረታትን ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ 
ዝኸበርኩም ኣባላት ራብዓይ ውድባዊ ጉባኤ 
ክቡራትን ክቡራንን ዕዱማት 
ኣብ’ዚ ታሪኻዊ ራብዓይ ዉድባዊ ጉባኤኩም ተኻፈልቲ ምዃንና ኣዝዩ ደስ ይብለና። ዝገበርክሙልና ዕድመ ኣኽብርና፡ 
ኣብ መኽፈቲ ጉባኤኹም ዕድል ዝሃብኩሙና፣ ብስመይን ብስም ኩሎም ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ልባዊ 
ምስጋናን ከቕርብ ሓጎስ ይስመዓኒ። 
“ቅድም ቀዳድም ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ዝኽፈት ዘሎ ራብዓይ ጉባኤኹም፡ ምስ እቲ 
ዉድብና ዘልዕሎ ጭርሖ፡ ዝሳነን ኣብ ባይታ ንሰርሓሉን መድረኻዊ ጭርሖ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ምልክት ሃገራዊ መርገጽ 
ሰልፍኹም ዘዕዝዝ ተወሳኺ ምስክርነት ኢዩ። 
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ዘንጸላልዉ ዘለዉ ናይ ዉሽጥን ናይ ግዳምን ፖለቲካዊ ምዕባሌታት፡ 
ሃገርና ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ፍሉይ ኩነታት ተሸሚማ ትርከበሉ እዋን’ዩ፡፡ ከም’ዉን ልኡላዉነት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ 
ተሳጥሑ ዝርከበሉ ወቕቲ፡ ብዞባዊ ደረጃ ከኣ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝካየድ ዘሎ ናይ ጀኦ-ስትራተጂ ቁሩቁስ 
ሓያላን ሃገራትን፣ ዉድድርን ዞባዊ መንግስትታትን ኣብ ግምት ዘእተወ፡ ኣብ ከም’ዚ ዝባህርያቱ መድረኽ ዝካየድ ዘሎ 
ኣገዳሲ ጉባኤ ምዃኑ ከየስመርኩሉ ክሓልፍ ኣይደልን። በዚ ምኽንያት ንዲክታቶርያዊ ጉጂለ ህግደፍ ንምዉዳቕ እነካይዶ 
ናይ ሓባር ሱር-ነቀል ቃልሲ ዘዐዉትን ተቓዉሞና ዘጎልብትን ሃናጺ ዉሳኔታት ኣረጋግጽኩም ካብ እዚ ጉባኤ ክትወጹ 
ምሉእ እምነት ኣለኒ። 
ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ፡ ካብ ዝተመስረተሉ እዋን ኣትሒዙ ክሳብ’ዚ ሰዓት’ዚ፡ ኣብ ዉሽጢ ተቓዉሞ ሓይልታት ኤርትራ 
ዝተጻወቶ ሃገራዊ ግደ ልሉይ ምዃኑ ከስመረሉ ደስ ይብለኒ። ከም ኣብነት ናይ’ዚ ግደ’ዚ ኣብ ምምስራት ኤርትራዊ 
ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለዉጥን ቀጻልነቱ ኣብ ምርግጋጽን፡ ወትሩ ዕዙዝ ተራን ግደን ጸኒሕዎ’ዩ። 
እዚ ዘለናዮ መድረኽ እንተኾነ’ዉን፡ ሃገር ንምድሓን፡ ለባምን ወድዓዊ ፖለቲካዊ ተዓጻጻፍነት ዝጠልብ ናብ ሓድነት 
ዘምርሕ መድረኽ ምዃኑ ትስሕትዎ ኣይብልን። ስለ ዝኾነ ድማ፣ ነዚ ክትጻወትዎ ዝጸናሕኩም ልሉይ ሃገራዊ ግደ 
ዘብርኽ ውሳኔታት ሒዝኩም ክትወጹ እምነትና ዓቢ ምዃኑ ከረጋግጸልኩም ደስ ይብለኒ። 
እዚ ንራብዓይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ፡ ነቲ ሰልፊ ናብ ዝማዕበለ መድረኽ ዘሳጋግርን ናይ ዲሞክራሲ መሳልል ዘዉሕስን 
ስልጡን ባህሊ ኮይኑ፡ ዕዉት ጉባኤ ከተሰላስሉ እምነተይ ደረት የልብሉን። 
ኣብ መደምደምታ፡ ዝምድና ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራን/ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን፡ ነዊሕ ዓመታት ዞቕጸረን፣ 
ድልዱል መሰረት ዘለዎን ኮይኑ፡ ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ፡ ሃገራዊ መትከላትና ዘነጸረን፣ ኣንጻር ዲክታቶርያዊ ጉጂለ 
ህግደፍን እነካይዶ ሃገራዊ ቃልሲ ባይትኡ ዝገበረን ዝምድና ናይ ክልትኡ ውድባትና፡ ብቐጻሊ ልዝባትን ርኽክባትን ናብ 
ስትራተጂካዊ ዝምድና ከነሰጋግሮ በቒዕና እንተበልና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ብሸነኽና ነዚ ኣገዳሲ ዝምድና ወትሩ 
ክንሕልዎን ከነማዕብሎን በዚ ኣጋጣሚ ቁሩብነትና ደጊምና ነረጋግጽ። 
 
ዝኽርን መጎስን ንጀጋኑ ስዉኣትና!! 
ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ!! 
ዓወት ንራባዓይ ጉባኤ ሰልፊ ትንሳኤ ኤርትራ!! 
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• ኣቦ ወንበር ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ ኣብ መኽፈቲ ራብዓይ ጉባኤ ሰልፊ ትንሳኤ ቃል ኣስሚዑ፣  
ተጋዳላይ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ፣ ኣቦ ወንበር ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ መኽፈቲ’ቲ ብዓርቢ ዕለት 26 

መጋቢት 2021 ብዙም ዝተኻየደ ራብዓይ ጉባኤ ሰልፊ ትንሳኤ (ናህዳ) ኤርትራ ተረኺቡ ምሕዝነታዊ ቃል ኣስሚዑ። ኣብዚ ጉባኤ’ዚ 
መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ከም ዝተሳተፉ 
ተፈሊጡ። ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ ኣብቲ ዝሃቦ ቃል ብዛዕባ’ቲ ዓሚቚ ሱር ዝሰደደ ገድላዊ ዝምድና ክልቲኡ ውድባትን፣ ኣብ ሃገርና ይኹን 
ኣብ ዞባና ሰፊኑ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ሓጺር መግለጺ ኣቕሪቡ። ኣብ መደምደምታ ቃሉ፣ ኣቦ መንበር ግሃድኤ ዕዉት ጉባኤ 
ክኸውንን፣ ንናይ ተቓውሞ ደምበ ቃልሲ ንቕድሚት ኣብ ምድፋእ ግደ ክህልዎ ዝክእል ውሳኔታት ሒዙ ክወጽእን ዘለዎ ክብ ዝብለ 
ምንዮት ገሊጹ። (ቃል ኣቦ መንበር ግሃድኤ ኣብ ገጽ 5 ናይ’ዛ መጽሔት ሰፊሩ ኣሎ) ።     

• ኣቦ ወንበር ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ ዝመርሖ ሰፊሕ ኣኼባ መሰረታት ውድብ ተኻይዱ። 
ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ሓላፊ ፖለቲካውን ስሪዒታውን ጉዳያት ቤ/ጽን ብዕለት 14/3/2021 
ንመሰረታት ውድብ ብዛዕባ ኩነታት ውድብን ሃገርን ዞባን ኣመልኪቶም ሰፊሕ ኣኼባ ኣካይዶም። ቀንዲ ኣትክሮ ናይ’ቲ ኣኼባ፣ ኣብ 
ዞባና ሰፊኑ ዘሎ ቅልውላውን፣ ምንቅስቃስ ተቃውም ሓይልታትን፣ ብፍላይ ድማ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ 
ከምኡ’ውን ዝምድና ውድብና ምስ መሓዙት ውድባትን፣ ዝደህሰሰ ሰፊሕ ሓበሬታ ከም ዝቐረበ ተፈሊጡ። ሓፈሻዊ ኣኼባ መሰረታት 
ኣቀዲሙ ብዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ ብዛዕባ ቅልጡፍ ፖለቲካዊ ምዕባሌ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተባረዐ ውግእን 
ውጽኢታቱን ከምኡ’ውን ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ዞና ሰፊኑ ዘሎ ምትፍናንን፣ ነቲ ዘሎ ግርጭታት ብሰለማዊ መንገዲ ክፍታሕ ብውድብና 
ብቐጻሊ ክቐርብ ዝጸንሐ ጻዊዒትን ምሕጽንታን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብሪሂ ኣቐሪቡ። ኣብዚ መዳይ’ዚ ኣብ መንጎ’ቲ ናይ ፖለቲካውያን 
ሓይልታት ግርጭታትን ኣብ መንጎ’ቶም ግዳይ ናይ ውግእ ዝኾኑ ሰላማውያን ህዝብታት ውድብና ፈሊዩ ከም ዝርኢን፣ ኣብ ልዕሊ 
ሰለማውያን ዝወርድ ግፍዒ ብትሪ ውድብና ከም ዝነጽጎን ዶር. ዩሱፍ ኣብሪሁ።  
ሓላፊ ፖለቲካውን ስርዒታውን ጉዳያት ቤ/ጽ ብጻይ ነጋሽ ዕስማን ብደረጃ ተቓውሞ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ንጥፈታትን 
ኣመላኽታን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣመልኪቱ ንኣባላት ውድብ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ኣቕሪቡ።   

ድሕሪ ቃል ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ምስማዕ፣ መድረኽ ንተሳተፍቲ ኣኼባ ብምምሕልላፍ፣ ኣገደስቲ ሕቶታት ቀሪቦም፣ ግቡእ 
መልስታት ድማ ረኺቦም። ቀጺሉ ድሕሪ ብተሳተፍቲ ኣኼባ ዝቐረበ ሃናጺ ዝኾነ ሓሳባት ኣኼባ ብክብ ዝበለ ምርድዳእ ተደምዲሙ።   

• ጉባኤ ግሃድኤ - ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ ብዓወት ተሳላሲሉ። 
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ጨንፈር ዓባይ ብሪጣብያ ኣብ ትሕቲ “ድሕነት ሃገርን ህዝብን ልዕሊ ኹሉ” ዝብል ማእከላይ ጭርሖ 
ውድባን ጨንፈራዊ ጉባኤኡ ብዕለት 7/3/2021 ኣካይዱ። ጉባኤ ጨንፈር ዓባይ ብሪጣንያ ብተሳታፍነት ሽማግለ ዞባ ኢዩ ተኻይዱ። 
ጉባኤ፣ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ኣዚዩ ኣሰካፊ ኩነታት ኣብ ትርከበሉን፣ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደገኛ 
ጥርዚ በጺሑሉ ኣብ ዘሎ ኩነታትን፣ ከምኡ’ውን ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ ነዚ ዘሎ ኩነታት ንምምካት ከምቲ ዝድለ ኣብ 
ዘይተቀርበሉ ኣዋን ይካየድ ብምህላዉ፣ ጉባኤኛታት ነዚ ኩነታት’ዚ ብመንጽር’ቲ ብውድብና ክወሰድ ዝጸንሐ መትከላዊ መርገጻት፣ 
ዓሚቑ ክትዕ ኣካይዶም። ካብዚ ሓላፍነት ዝመልኦ ክትዕ ብምብጋስ፣ ኣድላይነት ቀጻሊ ዕቱብ ቃልሲ መሰረታት ውድብ ንምውሓስን 
ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምእላይ ኣባላት ግሃድኤ ተረኦም ንምዕዛዝን ዘኽእሉ፣ ጉባኤ ጨንፈር ግብራዊ መደባት ጨንፈር እንታይ 
ክኸውን ይግበኦ ብዕምቀት ዘቲዩ።  ጉባኤ ጨንፈር ግሃድኤ፣ ነቶም ካብ ግዜ ናጸነት ክሳብ ሕጂ ብዲክታቶርያዊ ስርዓት ተሞቊሖም 
ሃለዋቶም ዘይፍለጥ ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ንክፍትሑ ማሕበረ ሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ኣድላዪ ጸቕጢ ክገብር 
ጉባኤ ተሪር ምሕጽንታ ኣቕሪቡ። ጉባኤ ድሕሪ ምምሕዳራውን ገንዘባውን ጸብጻብ ሽማግለ ጨንፈር ምጽዳቅ፣ ከምኡ’ውን ሓደሽ 
ውሽጣዊ መምሪሒታት ጨንፈርን መጻኢ መደብ ዕዩ ጨንፈር ምሕንጻጽን፣ ሓዳሽ ሽማግለ ጨንፈር ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ መሪጹ።  
ኣብ መደምደምታ፣ ኣገዳሲ ውሳኔታትን ለበዋታትን ብምጽዳቕ ጉባኤ ግሃድኤ ጨንፈር ዓባይ ቢሪጣንያ ስራሓቱ ብዓወት ዛዚሙ።  

• ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ጸጥታዊ ትካል ህግደፍ መቅጻዕቲ ወሲኑ። 
 ሕብረት ኤውሮጳ ብዕለት 22 መጋቢት 2021 ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፍጸሞ ዘሎ ግህሰታት ኣመልኪቱ፣ ኣብ ልዕሊ ጸጥታዊ ትካል 

ህግደፍ (ሃገራዊ ድሕንት) ናይ እገዳ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣፍሊጡ። ብመሰረት’ዚ 
ውሳኔ’ዚ ድማ፣ እቲ ስለላዊ ስራሓትን ናይ ምእሰራትን መርመራን ዝኽተሎ ጨካን ኣገባባታን ኣመልኪቱ፣ 
ንትካል ሃገራዊ ድሕነት ህግደፍ፣ ኣብ ጸሊም ሊስታ ክኣቱ ከም ዝወሰነ እቲ ማዕከት ብተወሳኺ ኣፍሊጡ።  
ነዚ ውሳኔ ዘሕለፉ ናይ 27 ሃገራት ወጻኢጉዳያት ምንስትራት፣ ናይዚ ከቢድ ዝኾነ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፣ 
ብፍላይ ድማ ክሲ ፍርድን ዘይብሉ ማእሰርትን፣ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝፍጸም ቅንጸላን፣ ምስዋር ደቂ ሰባትን፣ 
ምስቃይን ሓላፍነት ዝስከም ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራምዃኑ ኣረጋጊጹ ክብል ማዕከን ዜና 
ሮይተርስ ሓቢሩ። እዚ ተወሲዱ ዘሎ ናይ እገዳ ስጉምቲ ገንዘብ ናይዚ ትካል ምድስካልን፣ ነቶም ኣብ ሊስታ 

ዝኣቱዉ፣ ብቀጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ገንዘብ ንከይረኽቡ ምእጋዶምን፣ ናይ ምጋሽ መሰሎም ክኽልከሉን ዝብል ጉዳያት ከም 
ዘጠቓልል ተፈሊጡ። ማዕከን ሮይተርስ ኣብ’ቲ ዘቕረቦ ጸብጻብ፣ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብልዕሊ ኤርትራ ተወሳኺ መቅጻዕቲ ክግበር ሓሳብ 
ኣለዎ ክብል ብተወሳኺ ሓቢሩ። 

ዝተፈላለዩ ዜናታት !! 

 



 

7  መቓልሕ ድሕነት ራብዓይ ሕታም                                                            መጋቢት 2021 

• ኢትዮጽያ ነቲ ብኣምሪካ ዝቅረበላ ናይ ዘርኢ ምጽናት ክሲ ኣብ ክልል ትግራይ ነጺጋቶ። 

መንግስቲ ኢትዮጽያ። ነቲ ዘርኢ ናይ ምጽናት መደባት ኣብ ትግራይ ኣካይዳ ክብል መንግስቲ ኣመሪካ ዘቕረቦ ክሲ፣ ከም ዝነጽጎ ማዕከን 
ዜና ሮይተርስ ኣቃሊሑ።   ከም ዝዝከር ሓድሽ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ኣመሪካ ንናይ ወተሃደራዊ ስርሒት መንግስቲ ኢትዮጽያ ኣብ 
ክልል ትግራይ ብናይ ዘርኢ ምጽናት ባህርያት ኣለዎ ክብል ከሲሱ ምንባሩ ዝተፈልጠ ኮይኑ፣ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳይ ሕቡራት 
መንግስታት ኣመሪካ እንቶኒ ብሊንክን ምስ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶንዮ ጎተረስ ብምርኻብ እቲ ዝተኻየድ ግህሰታት 
ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ክልል ትግራይ ኣልዕሎም ግቡእ ምጽራይ ከም ዘድሊዩ ተረዳዲኦም ክብል ማዕከን ዜና ሮይተርስ ገሊጹ። 
ሚንስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፣ ኣመሪካ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቅረብቶ ክሲ ፈጺሙ ሓቅነት ዘይብሉ 
ኮይኑ ፣ጭብጥታት ዝጎደሎ ኢዩ ክብል ከም ዝገለጸ እቲ ዜና ብተወሳ|ኺ ሓቢሩ። ወጻኢ ጉዳይ ኣመሪካ ኣንቶኒ ብልንክን ኣብቲ ዝበሎ 
ኣብቲ ትግራይ ሰብኣዊ መሰላት ዘኽብርን፣ ኣብ ልዕሊ ፍሉይ ዘርኢ ናይ ምጽናት መደባት ዘይፍጽምን ጽጥታዊ ሕይሊ ክህሉ ከም 
ዝግባእን፣ ሓይልታት መንግስቲ ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ክወጹ ከም ዝጸወዐ ተሓቢሩ።   
 

• ሑታውያን ኣብ ልዕሊ ኣምእት ስደተናታት ኣፍሪቃውያን መቕዘፍቲ ፈጺሞም። 
 

ኣህጉራዊ ዜናታት ከም ዝሓበሮ፣ ሑታውያን የመን ኣብ ልዕሊ ኣምእት ኣፍሪቃውያን ስደተናታት ዘስካሕክሕ ህልቂት ኣብ ሰንዓ ዝርከብ 
ቤት ማእሰርቲ ከም ዝፈጸሙን፣ ነቲ ቤት ማኣሰርቲ ድማ ብባርዕ ቦምባታት ከም ዘቃጸልዎም ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ሓቢረን።  
ብወገን ሑታውያን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ፣ ቁሩባት ሰባት ክመቱ ከለዉ፣ ዓሰርተታት ድማ ቀሲሎም ክብል ከሎ፣ ማዕከን ተለቪዥን 
“ስካይ ንዩስ” ግን ካብ ኣሙን ምንጪ ማሕበር ኮም ኢትዮጽያ ካብ ሰንዓ ብዝሕብሮ መሰረት፣ ኣማእት ክመቱ ከለዉ፣ኣሽሓት ድማ 
ቆሲሎም ክብል ኣቃሊሑ። 450 ኢትዮጽያውያን ኦሮሞ ክመቱ ከለወ፣ ኣስታት 1500 ቁሱላት ስለ ዘለዉ እቲ ቁጽሪ ክውሰኽ ይኽእል 
ምዃኑን፣ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ከባቢ 4000 ኢትዮጺያውያን ስደተናታት ከም ዝነበሩ ተፈሊጡ።   ኣቦ መንበር መጻኢ መርበብ 
ኦሮሚያ ገመዳ ሶቲየ ንስካይ ንዩስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሑታውያን ኣብ ልዕሊ ስደተናታት ዓቢ ናይ ምእሳርን ግፋን ከም 
ዘካየዱን፣ ምእንቲ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ውግእ ክስለፉ፣ ብሕልፊ’ኳ ኣብ ዶብ ሱዑዲያ፣ ነቲ እንቢ ዝበለ ኣካል ድማ ኣብ ከም 
ዝኣሰርዎን፣ ወይ ውን ገንዘብ ንኽኸፍሉ የገድድዎም ምህላዎም ብምግላጽ፣ ብዙሓት ካብ’ቶም ስደተኛታት ፈጺሞ ዓቅሚ ከም 
ዘይብሎም ኣቶ ገመዳ ሓቢሩ። ኣት ገመዳ ኣብ ዘረብኡ ብምቕጻል፣ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 2 ዕለት 22 ካብ ውሽጢ ሰንዓ   ካብቶም 
ስደተናታት ሓንቲ ቪድዮ ብጺሓትኒ ክብል ድሕሪ ምግላጽ፣ ከምቲ ዝብልዎ ድማ ሑታውያን ዓቢ ናይ ምእሳርትን ግፋን የካይዱ ከም 
ዘለዉን ፣ ንኽፍትሑ ድማ ንሓደ ሰብ ካብ ወጻኢ ሰንዓ ተታሕዘ ክሳብ 150 ሽሕ ርያል የመን ክኸፍል፣ ኣብ ውሽጢ ሰንዓ ትታሕዘ ድማ 
70 ሽሕ ርያል የመን ክኸፍል ወሲኖሙሉ ምህላዎም ኣረጋጊጹ። ቀጺሉ፣ እቶም ኡሱራት ነቲ ሑታውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣተሓሕዛ 
ንምቅዋም ኣብ ናይ መግቢ ምሕሳም ኣድማ ኣቲዮም ከም ዘለዉን፣ ኣቶም ዋርዲያ ድማ ከጋፍዕዎም ድሕሪ ምጅማር፣ እቶም ኣሱራት 
ስቦም ብምክልኻል ነቶም ዋርዲያ ካብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወጹ ገበርዎ ክብል ኣቶ ገመዳ ብተወሳኺ ገሊጹ። እቲ ጉዳይ 
ዝያዳ ተባሪዑ ጥይት ኣብ ልዕሊ’ቶም እሱራት ተቶኲሱ፣ 2 ሰባት ህይወቶም ሰኢኖም። እዚ ናይ ጥይት ቶዂሲ ቅድሚ’ቲ ሓይልታት 
ሑቲ ኣብ ልዕሊ ኣመእት ስደተኛታት ቦምባታት ምድርባዮም ዝተፈጸመ ምዃኑ ኣቶ ገደምዳ ኣብቲ ዝሃቦ ምግለጺ ኣረጋጊጹ። እብዚ 
ዝተቕሰ ቤት ማእሰርቲ ኤሪትራውያንን ሶማላውያንን ሱዳናውያንን ኢትዮጽያውያንን ተዳጒኖም ከም ዘለወ ማዕከናት ዜና ኣፍሊጦም። 
 

ኣቢይ እሕመድ፣ ሓይልታት ኤርትራ  ኣብ ትግራይ ከም ዝኣተዉ ተኣሚኑ። 
 

ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጽያን ክልል ትግራይን ካብ ዕለት 04/11/2020 ኣትሒዙ ዝትኻየደ ወተሃደራዊ ኩናት፣ ንነዊሕ ግዜ 
ኣሉታ ክህብ ድሕሪ ምጽናሕ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶር. ኣቢይ ኣሕመድ ሓይልታት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ከም 
ዝኣተዉ ተኣሚኑ። ዶር. ኣቢይ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኢትዮጽያ ዘሃቦ መደረ፣ ኣብቲ ኩናት ከም ምግሳስ ዝኣመሰሉ ዘስካሕክሕ ተግባራት 
ከም ዝትፈጸመን፣ ነቶም ነዚ ዝፍጸሙ ድማ ኣብ ፍርዲ ክቀርቡ ምዃኖም ቃል ኣቲዩ። ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃቦ ቃል፣ ሓይልታት 
ኤርትራ ብሓይልታት ትግራይ ንኸይጥቅዑ ስግኣት ስለ ዝነቦርም፣ ንምክልኻል ክብሉ ኣብቲ ከባቢ ወሰናስን ዶባት ከም ዝኣተዉትን፣ 
ሰራዊት ኢትዮጽያ ነቲ ዶባት ምስ ዝቁጻጸሮ ኢርትራውያን ክስሕቡ ምኽኖም ኣፍሊጡ።  
ቀጺሉ ዶር. ኣቢይ፣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድፋዓት ገድፍኩም ነቲ ጸላኢ ክተጥቅዑ ናብ ውሽጢ ትግራይ ንምድላዮም ኽትከዱ ሰራዊት 
ትግራይ ንዕና ንኸይሃጅም ካብ ስግኣት ተበገሲናን ሃገራዊ ጽጥታና ንምክልኻልን ፣ ናብቲ ከባቢ ወሰናስን ዶባት ክንቆጻጽር መሪጽና፣ 
እንተደኣ ሰራውት ኢትዮጵያ ነቲ ዲፋዓት ተቆጻጺርዎ ድማ ሓይልታትና ንጽባሒቱ ክንስሕብ ኢና ኢሎሙኒ ክብል ገሊጹ። ብምቅጻል 
መንግስቲ ኢትዮጽያ ነቲ ብሰራዊት ኤርትራ ገበናት ተፈጺሙ ዝብል ክሲን ዘመተን፣ መንግስቲ ኤርትራ ከጻርዮ ምዃኑን፣ መንግስቲ 
ኤርትራ ነዚ ዝባሃላ ዘሎ ብትሪ ከም ዝኮነነነቶን፣ እንተደእ ተረጋጊጹ ድማ፣ ነቶም ነዚ ዝፈጸሙ ኣብ ሕጊ ክቀርቡ ምኻኖም ተረጊጹልና 
ኣሎ ክብል ዶር. ኣብይ ኣሕመድ ንባይቶ ኢትዮጵያ ሓቢሩ። 
 
 
 
 
 
 

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ  
ጽሑፋትኩምን ርእይቶኹምን ክትልእኩልና ተስፋ ንገብር። ምስ 
መጽሔት ”መቓልሕ ድሕነት” በዚ ዝስዕብ ኢ. መይል ተራኸቡ!! 

ensf.info@gmail.com 
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ብምስምስ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት መንእስያትን ኣብ ጊላነት ከም ዝነብሩ ምግባር!! 

 
 
 

 
ጋዜጠኛ ዓብዱልቓደር መሓመድ ዓሊ ኣብ ጋዜጣ “ኣል 
ዓረቢ ኣል ጀዲድ” ብዕለት 14/3/2021 ኣብ ዘዳለዎ 
ጸብጻብ፣ “ወትሃደራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ” ኣብ 
ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝተቓለሐ ጽሑፍ፣ ብመንገዲ 
“ድምጺ ደሞክራስያዊት ኤርትራን” ”መቓልሕ ድሕነትን” 
ዝሰፍሐ ኣካላት ንኽጥቀሙ ካብ ዝብል ዕላማ እነሆ እቲ 
ጽሑፍ ነቕርበልኩም።  

ቀንዲ ትሕዝቶ ናይ’ቲ ጸብጻብ እዚ ዝስዕብ ኢዩ፡  

ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንዘይተውሰነ ግዜ ብምኻኑ፣ 
ነብሶም ከድሕኑ ኤርትራውያን ናብ ስደት የምርሑ።  

ህልዊ ዘመሓድር ዘሎ ሰልፊ ኣብ ኤርትራ ነቶም ሓደሸቲ 
ተሰለፍቲ ብሓይሊ ኣብ መጨረሽታ ዘይብሉ ኣገልግሎት 

ጸሚድካ ብምዝማዞም፣ ናብ ህልቂት ገጾም ከም ዘምርሑ 
ይኾኑ። ሕብረተሰብ ኤርትራ’ውን ኣብ ትሕቲ ፍጹም 
ምቁጽጻሮን   ምክትታልን ዓንከል ከም ዝኣቱ ኮይኑ።   

ሳልሕ ማሕሙድ ዝተባህለ ኢርትራዊ ዜጋ ኣብ ከባቢ 20 
ዓመት ዝዕሚኡ፣ ኣብ ኣስገዳድ ሃገራዊ   ኣገልግለት ኣብ 
ዝተመደበሉ ግዜ፣ ሰገን ዝተባህለ ኩባንያ ንኸገልግል 
ዝተሰደደ፣ ካብዛ ኩባንያ ዝሃደመ ባእታ ኢዩ። ኣቶ ሳልሕ 
ከም ዝሓበሮ፣ ኣብቲ ኣብ 2014 ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ 
ዝነበርሉ ግዜ፣ ድሕሪ ዓመት ይከውን ናብ ሃገር ፍራንሳ 
ዝተሰደደ ኮይኑ፣ ኣብ መዓስከር ሳዋ ዘለው መኾንናት 
ነቶም ሓደስቲ ተሰለፍቲ ወትሃደራዊ ኣገልግሎት፣ 
ብኣስገዳድ ናብ ናይ ትካላት ህግደፍ ይኹን ናይ 

ውልቀሰባት ኩባንያታትን ትካላትን ፣ከምኡ’ውን መንግስቲ 
ዝውንኖም ሕርሻታትን፣ ኣብ ኣሸጋሪ ኩነታት ብዘይ ዶሞዝ 
ንኸገልግሉ፣ ብምልኣኽ ጉልቦቶምን ዕድሜኦምን ከም 
ዝምዝምዝዎ ኣረጋጊጹ። መሰሎም ኣብ ዝጠልቡ ግዜ ድማ 
ከም ከዳዓት ይቁጸሩ።  

ምንም’ኳ   እቲ ዕላማ። ኣብ ትሕቲ ጉልባብ ሃገራዊ 
ኣጎልግሎት ዝካየድ እንተኾነ፣ ሃገራዊ ሓድነት ምድልዳልን፣ 
ምስታፍ ኣብ ዳግመ ህንጻ ኤርትራን ድሕሪ ናጽነት (1961–
1991) ዝዓለመ ኢዩ እንተ ተባህለ ፣ ብኣንጻሩ እቲ 
መንግስቲ ዝተጠቀመሉ   ሜላ ግን ሕብረተሰብ 
ንምቁጽጻርን ምክትታልን ኮይኑ፡ ምስኡ ድም ነቶም 
ሓደስቲ ተሰለፍቲ ኣብ ባርነታዊ ስራሕ ኣእቲኻ 
ንምምዝማዝን ንምሕቓቕን ተባሂሉ ዝተማህዘ መደብ ኢዩ።   

መሰረት ምስክርነት ኣብ ሎንደን ሳውዝ ባንክ ዩኒቨርስቲ 
ኣብ መጽናዕቲ ብጉዳይ ሰደተኛታት መምህር ዝኾነ፣ 
ኤርትራዊ ዝመበቆሉ ስዊዳናዊ ፕሮፈሶር ፕሮፈሰር ጋይም 
ክብረኣብ፣ ”ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ፡ ባርነት 
ንሓባራዊ ጠቅምን ፍልሰት መንእሰያትን ትብል ዘርእስታ” 
ትብል መጽሓፍ ሓቲሙ። ፕሮፈሰር ጋይም ምስ “ኣል 
ዓረቢ ኣል ጀዲድ” ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ፣ ሃገራዊ 
ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ናብ ዘመናዊ ባርነት ከም 
ዝተቐየረን፣ በዚ ምኽንያት ድማ እቶም ኣብ ወትሃደራዊ 
ኣገልግሎት ብሓይሊ ተጓሪቶም ዝተወስዱ፣ ካብ’ቲ ዘለውዎ 
ኩነታት ንኸምልጡ መዋጽኡ የናድዩ ክብል ገሊጹ።   

ምስክርነት ማሕሙድ ብ5 ካልኦት ኣብ ኣገልግሎት 
መዓስከር ሳዋ ዝነበሩ ተመሳሳሊ ምስክርነት ከም ዘቕረቡ 
ብምሕባር፣ ብግድነት ብመንግስቲዊ ትካላት ኣብ ዝውነን 
ሕርሻዊ መደባት ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ዝርከብ መልፈርን 
ሀምቦልን ዝተባህለ ቦታታት፣ እቶም መንእሰያት ብሓይሊ 
ከም ዝዋፈሩ ይግበር። ብተወሳኺ መንእሰይ ማሕሙድ 
ከም ዝበሎ፣ ካልእ ስፍሕ ዝበለ መሬት   ንፉሉያት 
መራሕቲ ብምሃብ መንእሰያት ከም ባሮት የስርሕዎምን 
ይምዝምዝዎምን። 

ኣስገዳዳዊ ናይ ጉልበት ስራሕ፣ ኣብቲ ጠቅላላ 
ጉባኤ   ሽቕለት ዓለም   ዝጸደቐ ስምምዕ ዓንቀጽ 29 ከም 
ወንጀል ከም ዝቚጸር ሰፊሩ ይርከብ። እዚ ስምምዕ’ዚ 

ነጻ ዓምዲ 
”መቓልሕ ድሕነት” ዝተፈላለየ ርእይቶታት ንምቕራብ ዝእንግድ ነጻ 

ዓምዲ ከፊቱ እነሆ። እብዚ ዓምዲ ዝቐርብ ጻሓፊኡ ዝሕተተሉ 
ደኣ’ምበር ናይ ኤሃድግ  ርእይቶ ዘንጸባርቅ ክኸውን ናይ ግድን ኣይኮነን። 

  

ካብ ጋዜጣ “ኣል ዓረቢ ኣል ጀዲድ” ዝተወስደ ጽሑፍ፣ 
ጸብጻብ፡ ዓብዱልቓድር መሓመድ ዓሊ 

 



 

9  መቓልሕ ድሕነት ራብዓይ ሕታም                                                            መጋቢት 2021 

ንኩሉ ስራሓት ወይ ኣጎልግሎት ናይ ዝኾነ ሰብ ኣብ ትሕቲ 
ምፍርራሕ   ምስ ዝኸውን፣ እቲ ኣካል ብገዛ ድልየቱ ምስ 
ዘይ ፍጽሞን ዘመልክት ስምምዕ ኢዩ።  

ፕሮፈሰር ጋይም ክብራኣብ ኣብ መጽሓፉ ከም ዝገለጾ፣ ገለ 
ካብ ወትሃደራውያን መራሕቲ፣ ንምሳሌ ሓደ ካብ 
ኣዝማዶም ገዛ ንምዕራይ ወይ ሓድሽ ገዛ ንምስራሕ ሓገዝ 
ምስ ዝሓቶም፣ ንቲ ዝድለ ዕማም ንምፍጻም ንምፍጻም 
ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብግዲ ናብቲ ስራሕ 
የዋፍርዎም። ገለ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ድማ ኣብቲ 
ህዝባዊ ግንባር ወይ ሰራዊት ዝውንኖ ዝተፈላለየ ናይ 
ሕርሻን፣ ህንጻን፣ ሞጓዓዝያን፣ቱሪዝምን፣ ኩባንያታትን 
ፋብሪካታትን የስርሑዎም ኢሉ ብምግላጽ፣ እቲ ተግባር’ዚ 
ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ወዲ ሰብ ምዃኑ ይገልጽ። 

ኣብ ወታሃደራዊ ኣገልግሎት ተመዝግቦም ዘሎዉ ዜጋታት 

ንጹር ሓቤረታ የልቦን። ይኹን’ምበር ከም’ቲ ሓላፊ ናይ 
መደበር ታዕሊም፣ ኮሮነል እዝራ ወልደገብሪኤል ዝሃቦ 

ቃል፣   ጠቅላላ ብዝሒ ተዓለምቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ 
1994 ክሳብ 2010፣ 400 ሽሕ ከምዝበጸሔ፣ ብ 2004 ኣብ 
ዝተገብረ ኣጋጣሚ ድማ፣ 500 ሽሕ ከም ዝበጸሔ 
ኣፍልጡ። 

መንግስቲ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብ2009 ካብ 
ዝጅምር ኣትሒዙ፣ ሃገራዊ ኣገልግሎት 18 ወርሒ ምዃኑ 
ዝተደንገገ ሕጊ ኣሉ ክነሱ፣ ብግብሪ ግን ሃገራዊ ኣገልግሎት 
ገደብ ኣልቦ ምዃኑ ዝተፈልጠ ኢዩ። ኣብ ኣገልግሎት ዝኣቱ 
ዕድሜኡ ዓሰርተ ሾሞንተ ክበጽሕ ኣለዎ ዝብል ጉዳይ 
እውን ተጣሒሱ፣ ካብኡ ንታሕቲ ዕድሜ ዘለዎም ትሕቲ 
ዕድመን፣ ክሳብ ደቂ 50 ዓመት ይስለፉ ኣለዉ  

ብጉዳይ ምትግባር ስምምዓትን፣ ለበዋታትን እትግደስ 
ዓለምለካዊት ሽማግለ፣ ብ2019 ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ፣ ኣብ 
ኤርትራ ብግሁድን ብሰፊሕን ብኣስገዳድ ዝካየድ ዘሎ 
ኣገልግሎት ገደብ ኣልቦ ምዃኑ ኣርጋጊጻ። 

ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ኣመና ከፊኡ፣ 
ከምቲ ብጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ኣብ መጽናዕታት ሰላምን 
ቃልስን ዝነጥፍ ኣብ (Bjorkness University College) 
መምህር ዝኾነ ፍሉይ ኖርወጃዊ ተማራማሪ ፕሮፈሶር 
ቸተል ሮንፎል ምስ ማዕከን ዜና “ኣልዓረብ ኣል ጀዲድ" 
ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ፣ ደቂ ኣንስትዮ ንስጋዊ ዓመጽ 
ከም ዝሳጠሓ ገሊጹ። ሓደገኛነት ናይዚ ኣስገዳዲ 
ኣገልግሎት ድማ ህዝቢ ኤርትራ ተበታቲኑ፣ ብፍላይ እቶም 
ካብ ወታሃደራዊ ኣገልግሎ ዝሃድሙ መንእሰያት፣ ግዳይ 
ዘይሕጋዊ ስደት ኮይኖም ምህላዎም ብተወሳኺ ኣብሪሁ። 
እታ ኣብ ኤርትራ ብጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ተመዚዛ 
ዝነበረት ኣህጉራዊ ሓላፊት እውን፣ ኣብቲ ብግንቦት 2020 
ዘቅረበቶ ንኤርትራ ዝምልከት ጸብጻባ፣ እቶም ሓደስቲ 
ታዓለምቲ ዝተፈላለየ ግፍዕን ጉድኣትን ከምዝወርዶም፣ደቂ 
ኣንስትዮ ድማ ከምዝዕመጻን፣ ምስ ሓለፍቲ ሰራዊት ብግዲ 
ከደምቲ ኮይነን ከምዝሰርሓን ገሊጻ ምንባራ ዝዝከር ኢዩ።  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ቦኣ  መንበር  ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ  

መግለጺ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብትሪ ነጺጉ!! 

ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ብቃል ዋሃቢ 
ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጽያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ፣ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘቊናጽብን፣ 
ንልዑላውነት ሃገርና ዝግህስን፣ ንህልውን ሕሉፍን ታሪኽ ህዝብና ዝጥምዝዝን መግለጺ ኣትሪሩ 
ከም ዝነጽጎ ገሊጹ። ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ክቡር ዋጋ ዝኸፈለሉ ልዑላውነትን ነጻነትን ሃገሩ 
ዝፈታተን ተግባር ይኹን ቃል፣ ብትሪ ክምክቶ ምዃኑ ብምሕባር፣ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ካብ 
ከምዚ ዓይነት ዘይሓላፍነታዊ መግለጺታት ክቕጠቡ ዶር. ዩሱፍ ኣጠንቂቑ።  ኣብ ልዕሊ ሃገርና 
ኣንጸላሊዩ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ብስሙር ኤርትራዊ ቅልጽም ንምግጣም፣ ኩሎም ሃገራውያን 
ሓይልታት ሓባራዊ ቃልሶም ከኻዕብቱ ኣቦ መንበር ግሃድኤ ብተወሳኺ ጸዊዑ። 
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ሓጺር ታሪኽ ህይወት  
ኣብነታዊ መራሒ ስዉእ ኣሕመድ መሓመድ ናስር 

 
 
 
 
 

 
ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ካብ’ቶም ብሉጻት ደቁን፡ ልዑል 
ኣስተጽኡ ዘበርከተ ህቡብ መራሒን፡ ትርጉማት ቅንዕናን 
ጽፈትን ተዋፋይነትን ዘንጻበረቕ ባእታ ኣፋኒዩ። ኣብነታዊ 
መራሒ ስዉእ ኣሕመድ መሓመድ ናስር፡ ካብ’ታ 
ዝተወልደላን ዝዓበየላን፡ ከምኡ’ውን ኣዚዩ ዝፈትዋን 
ንመዋእል ከይሰልከየ ኩሉ ዓቕምታቱ ጸንቂቑ ዝተቃለስላ 
ሃገሩ፡ ርሒቑ ብመስዋእቲ ተፈሊዩና ኣሎ።  
 
ህዝቢ ኤርትራ፡ ዲሞክራስያዊ ለውጥን ፍትሕን ማዕርነትን 
ዝነገሳ ሃገር ንምርግጋጽ ቃልሲ ኣብ ዘካይድሉ ዘሎ 
መድረኽ፡ ግደን ህላወን ኣብነታዊ መራሒኡ ስዉእ 
ኣሕመድ ናስር፡ ኣዚዩ ኣብ ዝደልዮ እዋን ኢዩ ተሰዊኡ። 
 

• ተጋዳላይ ኣሕመድ መሓመድ ናስር ፓሻ ኣቡበከር፡ 
ኣብ ምስራቕ ኣከለ ጉዛይ እተርከብ “ተቤና” 
ዝተባህለት ዓዲ ብ1946 ተወሊዱ። ስዉእ ኣብነታዊ 
መራሒን ተቓላሳይን ኣሕመድ ናስር፡ ካብ ሓንቲ 
ፍልጥቲ ስድራ ዝተወልድ፡ ዋላዲኡ ፊተውራሪ 
መሓመድ ድሕሪ ምላዱ ብሓጺር ግዜ ስለ ዝዓረፉ፡ 
ኣቦ ሓጉኡ ናስር ፓሻ ኣቡበከር ኢዮም ናብዮም 
ኣዕቢየሞ። ናስር ፓሻ፡ ኣብ መዋእል መሰል ርእሰ 
ውሳኔ፡ ሓደ ካብ’ቶም ልሉያት መራሕቲ ኤርትራዊ 
ሃገራዊ ምንቕስቓስን ቀጽሪ ናጽነትን ነይሮም። 
ኣንጻር’ቲ ብጻላእቲ ህዝብና ዝእለም ዝነበረ ውዲታት 
ኣብ ምምካት ካብ’ቶም መሪሕ ግደ ዝነበሮም መራሒ 
ኢዮም ነይሮም። 

• ተጋዳላይ ኣሕመድ ናስር፡ መባእታውን ማእከላይን 
ትምህርቱ ኣብ ዓዲ ቐይሕ ተማሂሩ። ካልኣይ ደረጃ 
ትምህርቱ ድማ ኣብ ቀደማዊ ሃይለ ስላሴ ካልኣይ 
ደረጃ ኣብ ኣስመራ 1960 ጀሚሩ ብ1964 ኣጠናቒቑ። 
ኩሎም መማህርቱ ከም ዘረጋግጽዎ፡ ተጋዳላይ 
ኣሕመድ ናስር ንፉዕ ተመሃራይ ምንባሩ ኢዩ።  

• ኣብ ሃገራዊት ስድራ ቤት ስለ ዝዓበየ፡ ኣንጊሁ ሃገራዊ 
ስምዒት ሓደሮ። ኣብ መጀመርታ ስስታት፡ 
ኢትዮጵያዊ ጐበጣ ዝቃወም ሰለማዊ ሰልፍታትን 
ካልእ ምንቅስቓሳትን ይካየደሉ ኣብ ዝነበረ ኣብ 
ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን፡ ተጋዳላይ ኣሕመድ ናስር ኣብ 
ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰርዐ። ኣብ’ቲ ዝካየድ 
ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፍታት ዕዙዝ ተራ ነበረ። 

• ብ1966 ሜዳ ተሰለፈ። ቀጥታ ድሕሪ ምስላፉ ናብ 
ዒራቕ ወትሃድራዊ ትምህርቲ ንምውሳድ ብውድብ 
ተላእከ። ኣብ ወትሃድራዊ ኩለጅ ኣብ ዒራቕ ብዘላዓለ 
መዓርግ ተመረቐ። በቲ ዘርኣዮ ብቕዓት፡ ብፕረዚደንት 
ዒራቕ ኣብ’ቲ ግዜየ’ቲ፡ ኣሕመድ ሓሰን ኣልበክር፡ 
ሽጉጥን ሰዓትን ህያብ ተዋህቦ። ብተወሳኺ’ውን፡ ካብ 
ዝተፈላለየ መራሕቲ ሃገራት ብልጫታት ተቐበለ። 

• ንሜዳ ተመሊሱ፡ ብመሰረት’ቲ ዝረኽቡ ልዑል 
ወትሃድራዊ ትምህርቲ፡ ዳግመ ስርርዕ ናይ ሰራዊት 
ናይ ምክያድ ሓላፍነት ወሰደ። ብቑዕ ተጋዳላይን 
መራሕን ከም ዝዀነ ድማ ኣመስከረ። ኣብ ሓጺር 
ግዜ፡ ኩሉ መዳያዊ ዓቕሚ ናይ ሰራዊት ሓርነት 
ኤርትራ ክብ ኣብ ምባል ዓቢ ተራ ተጻወተ። ኣብ 
ልዕሊ መግዛእታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ 
ዓይነታዊ መጥቃዕታታ ሰራዊት ሓርነት ኣብ ምስራዕን 
ምምራሓን ኩሎም ብጾቱ ዝምስክርዎ ሓቂ ኢዩ። 

• ሓርበኛ መራሒና ኣሕመደ ናስር፡ ኣብ ጥቅምቲ 1971 
ዝተኻየድ ቀዳማይ ጉባኤ ተ.ሓ.ኤ. ኣባል ሰውራዊ 
ባይቶ ኮይኑ ተመርጸ። ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ተ.ሓ.ኤ ኣብ 
ፖለቲካውን ወትሃድራውን ህዝባዊን መዳያት ዕብየት 
እናኣረጋገጸት መጸት። ሰውራና ካብ ናይ ምክልኻል 
ኩነታት ናብ ናይ ምጥቃዕ ደረጃ ብምስግጋሩ፡ ኣብ 
ልዕሊ ጸላኢ፡ ርኡይ መጥቃዕትታት ከካይድ ጀመረ። 
ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ነዚ ዓቢ ሃገራዊ ዕማም ዝበቅዑ 
ተጋደልቲ የድሊዩ ነይሮም። ስዉእ ኣሕመድ ናስር 
ድማ ሓደ ካብ’ቶም ኣገደስቲ ተጋዳልትን መራሕትን 
ኰይኑ ተረኽበ።  

• ኣብ ግንቦት 1975 ዝተኻየድ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ 
ተሓኤ፡ ሓርበኛ ስዉእ ኣሕመድ መሓመድ ናስር ኣቦ 
መንበር ሰውራዊ ባይቶን ፈጻሚ ሽማግለን ኰይኑ 
ተመርጸ። 

• ካብ 1985 ክሳብ 1994 ኣቦ መንበር ፈጻሚ ሽማግለ 
ተ.ሓ.ኤ. ኰይኑ ተቓለሰ። ኣብ 2001 ኣብ ዝተኻየድ 5 
ሃገራዊ ጉባኤ ተሓኤ ከም እንደገና ኣቦ መንበር ፈጻሚ 
ሽማግለ ኰይኑ ተመርጸ። 

• ኣብ 2009 ዝተኻየድ ቀዳማይ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ 
ድሕነት ኤርትራ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ኰይኑ 
ተመርጸ። 

•  
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• ኣብ 2012 ዝተኻየድ ካልኣይ ጉባኤ ግ.ሃ.ድ.ኤ. ብነጻ 
ድልየቱ ኣብ ስልጣን ንከይመጽእ ወሰነ። እዚ ውሳኔ’ዚ 
ኣብ ዝገለጸሉ ክሳብ ዕለት ሞቱ ኣብ ቃልሲ ክቕጽል 
ምዃኑ ቃል ኣተወ። ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣሕመድ ናስር፡ 
ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ድልየቱ፡ ንመጀመርያ ግዜ 
ዘይኰነስ፡ ኩሉ ግዜ እናኣበየ፡ ብጸቕጢ ናይ ብጾቱ 
ተገዲዱ ይመጽእ ምንባሩ ብጾቱ ዝፈልጥዎ ሓቂ ኢዩ። 

• ኣብነታዊ ሓርበኛ መራሒ ኣሕመድ ናስር ምቕሉልን 
ጽፉፍን ኣብ ርእሲ ምንብሩ፡ መልሓሱ ኣዚዩ እርኑብን 
ትሕትንኡ ድማ ካብ’ቲ ምለለይታቱ ኢዩ ነይሩ።  

• ሓርበኛ ስዉእ ኣሕመድ ናስር፡ ሓደ ካብ’ቶም ዓበይቲ 
መራሕቲ ኤርትራ ኢዩ ነይሩ። ጉዳይ ሃገርን ህዝብን 
ኣብ ዝለዓለሉ፡ ስም ኣሕመድ ናስር ምስኡ ተቝሪኑ 
ኢዩ ዝጥቀስ። ኣሕመድ ናስር ንኩሉ ኣካላት 
ሕብረተሰብና ብዘይ ኣፈላላይ ብሓደ ዓይኒ ይርኢ 
ምንብሩ ኩሎም ንጹሃት ኤርትራውያን ኣጸቢቖም 
ዝፈፍልጥዎ ኢዩ።  

• ኣብ ግዜ ምምርሑ፡ ተ.ሓ.ኤ. ዓበይቲ ዓወታት 
ተጕናጺፋ። ኣብ ኩሉ መዳያት ዓቢ ዕብየት ኣረጋጊጻ። 
። ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ዓቢ ቅያ ዝሰርሓሉ 
መድረኽ ኢዩ ነይሩ። 90% ካብ መሬት ኤርትራ ነጻ 
ዝዀነሉ መድረኽ ኢዩ ነይሩ ። ኩሉ ክፍልታት 
ሕብረተሰብና፡ ኣብ ሰውራ ተሰሊፉ፡ ሃገራዊ ግቡኡ 
ኣካየደ። ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ’ውን ዓበይቲ 
ዓወታት ተረጋገጸ። ተጻባእቲ ቃልስና፡ ነዚ ምዕባሌታት 
ምስ ረኣዩ፡ ብዙሕ ተጻብኦታት ኣብ ልዕሊ ተሓኤ 
ከካይዱ ጀመሩ። ተሓኤ ድማ ንዓቢ ክሳራ 
ተሳጠሐት። ሓርብኛ ኣሕመድ ናስር ናይ’ቲ ዝተረኽበ 
ሓላፍነት ብትብዓት ተሰከመ።  

• ኤርትራ መሬታ ሓራ ድሕሪ ምውጻእን፣ ዕላማታት 
ሰውራና ብህ.ግ.ደ.ፍ. ምስ ተጠልመን፡ ኣብነታዊ 
መራሒ ኣሕመድ ናስር ምስ ኩሎም ብጾቱ፡ 

ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ንክረጋገጽን፡ 
ፍትሕን ማዕርነትን ዘውሕስ ስርዓት ንምትካልን 
ቃልሱ ቀጸሎ።  

• ከም’ቲ ኣብ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
ዝኣተዎ መብጸዓ፡ ክሳብ መጨርሽታ ሰዓት ኣብ 
ህይወቱ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ኣብ ዝካየድ ዘሎ 
ቃልሲ ዕዙዝ ተርኡ ኣበርከተ። 

• ሓርበኛ መራሒ ኣሕመድ በዓል ቤታ ን ወ/ሮ ሱዓድ 
ዓብደላ፡ ኣቦ ክልተን (ወ/ሮ በረዳን መንእሰይ ዓማር 
ኣሕመድን) ኢዩ።  

• ሓርበኛ ኣሕመድ ናስር፡ ናይ ስነ ጽሑፍ ኣስተዋጽእኡ 
ዓቢ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ፡ “ብደሆታት ኣብ 
ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ” ዝብል መጽሓፍ ዘርጊሑ 
ምንባሩ ዝተፈልጠ ኰይኑ፡ ሕጂ ንክትሕተም 
ዝተዳለወት መጽሓፍ ኣላቶ። 

 

ንሓርበኛ ኣብነታዊ መራሒ ኣሕመድ መሓመድ ናስር 
ንዝተለሞ መስርሕ ብሕኑን ቃልሲ ክንቅጽሎ ምዃንና 
ቃልና ብምሕዳስ፡ ነታ ንሱ ዝብህጋ ዝነበረ ሓድነታን 
ልዑላውናታን ዘረጋገጸትን ብልጽግትና ሰላምን ዝሰፈና 
ኤርትራ ክውንቲ ክንገብራ ኢና። 

ንስድራ ቤቱን ንኩሎም ናይ ቃልሲ ብጾቱን ከምኡ’ውን 
ንኩሎም ኤርትራን ኣኻእሉን ጽሮትን ንክብህናን ንስዉእ 
መራሒና ድማ ኣብ ጀና ክቅበሎ ንረቢ ንልምን።  

 

                  ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ     

 

 


