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ምክፋእ ታሪኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ  

እንታይ’ዩ ዕላምኡ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

እዛ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ንዝርግሓ ዘለና ታሪኻዊት ደብዳቤ፣ ብዕለት 01/03/2015 መልሲ 

ንኣቶ ኣባይ ወልዱ ኣቦ መንበር ህወሓትን ርእስ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይን፣ ብነፍሰሄር ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ ኣብቲ ግዜ’ቲ ተጋዳላዶር. ሃብተ 

ተስፋማርያም ዝተላእከት ኬይና፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝምልከቶም ሰበ ስልጣን ብኣካል 

ረኺብና ብኢድ ዘረከብናያ ሰነድ ምዃና ከነብርህ ንፈቱ።  

ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ናብ ቃልዕ ከነውጻኦ ዘይመረጽናሉ ምክንያት፣ ክልቲኡ ሸነኻት ኣብ 
ሓቅታት ዝተመርኰሰ ልዝብ ከካይዱ፣ ዝተገብረ ጌጋታት እንተነይሩ ክንጸርን፣ ከይዱ 
ከይዱ ከኣ እቲ ሓቅታት ምስ በርሀ፣ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን  ህዝቢ ትግራይን ዘሎ 
ናይ ሰናይ ጉርብትና ዝምድና፣ ካብ ሓርፋፍ  ናብ ዝጠዓየ ዝምድና ኣሰጋጊርካ ፣ 
ንኽልቲኡ ኣህዛብና ዘርብሕ ነባሪ ዝምድና ንምምምስራት ዝዓለመ ኮይኑ፣ ካብ ጽቡቕ 
ድልየትን መንፈስን ዝነቐለ ሃናጺ ኣተሓሳስባ ኢዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ብጽሑፍ ክምለሰልና 
ሓቲትና ምንባርና ከብቅዕ ክሳብ እዚ ሰዓት’ዚ እቲ ጉዳይ መልሲ ከይተዋህቦ ተጠንጢሉ 
ጸኒሑ። እዚ ከምዚ  ኢሉ እንከሎ፣ ሕጂ’ውን ኣብዚ ቀረባ መዓልታት፣ ኣቶ ስብሓት ነጋ 
ንታሪኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ - ተሓኤ (ጀብሃ) ከጸልምን፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ 
ብጀብሃ ዘይተፈጸመ ገበን ኣብ’ቲ ንህዝቢ ትግራይን  ዓለምን ዘስመዖ መደረ፣ ኣብ ልዕሊ 
ተሓኤ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክሲ ከልዕሉ ተሰሚዖም። ኣዝዩ ዝገርም ኢዩ። ካልእስ ይትረፍ፣ 
ታሪኽ ተሓኤ  ኣካል ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ፣ ብማንም ዓይነት ኣብ ልዕሊ 
ታሪኽና ዝካየድ መሰረት ዘይብሉ ጸለመ ኣይንቕበሎን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሓቅታት 
ተሞርኲስና ነቲ ዝተባህለ መሰረት ኣልቦን ሓቂ ዘይብሉን ጸለመ ክንእርሞ ግዴታና ኢዩ። 
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ጎረቤት ኣህዛብ ኣብ ክንዲ ዘላቕን ሕውነታውን ሰናይ ዝምድናን 
ንምሕያል ዝሕግዙ ጉዳያት ምልዓል፣ ዘይተግበረ ታሪኽ ኣምጺእካ፣ ምቅሕሓርን ጽልእን 
ምጽሕታር፡ ዘይለባምን ግጉይን ኣተሓሳስባ ምዃኑ ከነስምረሉ ንፈቱ ።  

ክቡራትን ክቡራንን ካብ’ዚ ቀጺልና፡ እታ ጽሕፍቲ (ሰነድ) ነቕርበልኩም።  
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን  

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 
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Ref. No. : ENSF.CO.03/17 

Date:      01/03/2015  Addis Abeba 
 

ናብ ክቡር ኣቶ ኣባይ ወልዱ 

ኣቦ መንበር ሕ.ወ.ሓ.ትን ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን  
 

ድሕሪ ናይ ኣኽብሮት ሰላምታና ምቕዳም እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ከነመሓላልፈልካ ንፈቱ።  

ክቡር ኣቶ ኣባይ፡  

ኣብ ጽምብል መበል 40 ዓወት ምቋም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን (ህ.ወ.ሓ.ት)፡ ኣብ ከተማ መቐሌ ዝሃብካዮ ዕላዊ 

ናይ በዓል ቃል፡ ኣብ ጉዳይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ጀብሃ) ዝገልጽካዮ ታሪኽ ጠቀስ ክሲ፡ ንሰፊሕ ኣካል ህዝብና 

ሃንደበትን ግር ዘበለን ዘቐየምን ከም ዝኾነ ክንሕብረካ ደስ ይብለና። ኣብ’ቲ ዝቐረበ ቃልካ “ነዚ ዲምክራስያዊ ውድብ 

(ህ.ወ.ሓ.ት. ማለትካ ኢኻ) ከጥፍእ ዘይሃቀነ የለን” ድሕሪ ምባል፡ ነቶም ነዚ ናይ ምጣፋእ መደብ ሃቂኖም እትብሎም 

ወገናት ጠቒስካ። ንኤርትራውያን ብዝምልከት ንጀብሃ ኣብ መሰርዕ ጸረ ህ.ወ.ሓ.ት. ብምስራዕካ ከኣ ቃል ብቓሉ ከም’ዚ 

ክትብል ጠቒስካ፡ “ጀብሃ ንኩሎም መድሓርሓርቲ ከጥፍኡና ደጊፉ፡ ኣብ መጨረሻ ባዕሉ ኣቲይዎ ሓሪሩ ኢዩ” ። ካብ’ዚ 

ቃልካ’ዚ ብምብጋስ ድማ፡ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ከተብረሃልና ንውከሰካ፡- 

1- ኣብ መንጐ  ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን (ህ.ወ.ሓ.ት) ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን (ህ.ግ.ሓ.ኤ) ብሓደ 
ወገን፡ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ጀብሃ) ተ.ሓ.ኤ. ድማ በቲ ካልኣይ ወገን፡ ዝተገብረ ውግኣት ኣልዒልካ. ንተ.ሓ.ኤ. 
ከተሰክሞ ዝፈተንካ ገበን፡ ድሕሪ 34 ዓመታት፡ በቲ ዘቕረብካዮ መደረ ኣቢልካ፡ ናብ ህዝቢ ትግራይን ምሉእ ህዝቢ 
ኢትዮጵያን ከምኡ ህዝቢ ኤርትራን፡ ብዘመናዊ ናይ ዜና መሳሪሕታት፡ ናብ ኩሉ ዓለም፡ ኣብ ቅድሚ ዕዱማት 
መራሕቲ ሃገራትን፡ ዝተገልጸ መደረ፡ እንታይ ሸቶ ንምህራም ዝኣመተ ኢዩ ነይሩ? ከይዱ ከይዱ ኸ ዕላምኡ እንታይ 
ኮን ይኸውን? ዝብል ሕቶ ከነቕርብ ጉዱዳት ኢና።  

2- እዚ ዝተጠቕሰ ውግእ፡ ብመሪሕነት ህ.ወ.ሓ.ት. “ጨሪሽና ኣይነበርናዮን፣ ኣይንፈልጦን ኢና” ንነዊሕ ዓመታት ክበሃል 
ድሕሪ ምጽናሕ፣ ሕጂ ግን “ ነይርናዮ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ አረ ንሕና ኢና ንሻዕብያ ኣገዲድና ናብ’ቲ ውግእ ንክትኣቱ 
ዝገበርና” ዝበሃለሉ ደረጃ’ውን ምስ በጽሐ፡ ናብ’ቲ ሓቀኛ ክውንነት ንቐርብ ኣሎና ኢልና ተስፋ ኣብ ዝገበርናሉ 
እዋን፡ በዚ ሕጂ ዝሰማዕናዮ ጉራን ፈኸራን ዝተሓወሶ መሰረት ዘይብሉ ክሲ ንናይ ሰላምን ሕውነትን ክልቲኡ 
ኣህዛብና ዝፈታተንን ንምምዕባሉ ዘየተባብዕን፣ ብኣንጻሩ ናብ ምትፍናን ጽልእን ገጹ ዘምርሕን ኮይኑ ረኺብናዮ። 
ምናልባት’ውን “በይኑ ዝምጕት ዝረትዖ የብሉን” ከም ዝበሃል፡ ውድብ ተ.ሓ.ኤ. የለን፣ ዋና ተሓኤ ዝኾነ ህዝቢ 
ኤርትራ ድማ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ቀንዲ ኣቓልብኡ ፡ ካብ’ዚ እቲይዎ ዘሎ መከራን ጭንቅን ንምውጻእ ኢዩ፣ ስለ’ዚ 
ዓገብ ኣይፋልካን ዝብል ኣይክርከብን ኢዩ ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዶ ይኸውን ነቲ ዝተባህለ ዓቢ ክሲ ክውርወር 
ዝተደልየ?  እንተኾነ ግን ኣብ’ዚ ብዘይ ቶግላባ ከነረጋግጾ እንደሊ፡ ተሓኤን (ጀብሃ) ዕላማታታን መሪሕ ሃገራዊ 
ኣስተዋጽእኡን ኣብ ደምና ዝሰረጸ ስለ ዝኾነ፡ ንሓቅነት ጀብሃ ኩሉ ወይ ዓቢ ክፋል ካብ ህዝብና ዝከለኸለሉ ጉዳይ 
ብምዃኑ፡ እዚ ተባሂሉ ዘሎ ጉዳይ ክእረም ዘለዎ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ክሳብ’ውን ይቕሬታ ዘድልዮ ጉዳይ ምዃኑ 
ክንገልጽ ንፈቱ።  

3- ክቡር ኣቶ ኣባይ፡ ኣብ ልዕሊ ጀብሃ ዝወረደ ሓደጋ ውግእን ቅንጸላን ናቱ ሳዕቤንን፡ ንህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ክንደይ 
ዝኣክል ልቡ ከም ዘቝሰሎ ትስሕቶ ኣይመስለናን። ዓቢ በሰላ ኣብ ልቡ ተሰኪሙ እንዳኸደ እንከሎ፡ ድሕሪ ክንድ’ዚ 
ዝኣክል ነዊሕ ዓመታት ተመሊስካ መሰረት ዘይብሎም ብመብረ ዝኾነ ቃላትካ እንደገና ንበሰልኡ ክትጕድእ ቅኑዕ ዶ 
ኮይኑ ይስመዓካ? እዚስ “ሓዘንካ ኣይትረስዕ ህዝቢ ኤርትራ” ማለትዶ ኣየሰምዕን?  

4- ካብ ኩሉ ዘገርም ድማ፡ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ፡ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ከም ዘሎ፡ ልዕሊ’ቶም ካልኦት ብጾትካ፡ ንስኻ 
ኣብ ካባቢኡ ስለ እትርከብ፡ ዝሓልፎ ዘሎ ኣሰቃቒ ኩነታት ኣጸቢቕካ ትፈልጦ ጉዳይ ኢዩ። ኣብ ክንዲ’ቲ ዝገለጽካዮ 
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ቃላት፡ ንህዝብና ከም’ቲ ዓቢ መራሒ ስዉእ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ጠቕላይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብቃልን ብግብርን 
ዝብሎን ዝሰርሓሉን ዝነበረ፡ ንስኻ’ውን እንተኾነ ንህዝብ ኤርትራ፡ ህ.ወ.ሓ.ት. ኣብ ጎድንካ ኣሎ፡ ኣጆኻ ምልኪ 
ስዒርካ ዲሞክራሲ ክትተክል ኩሉ ዘድሊ ሕውነታዊ ምትሕብባር ክንገብረልካ ኢና” ኢዩ ክትብል ይግባእ ነይሩ። 
ስዉእ መለስ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢዩ ኣብ ልቢ ሰፊሕ ደላይ ፍትሒ ህዝብና ፍሉይ ቦታ ሒዙ ዝርከበ። ክቡር ኣቶ 
ኣባይ፡ ንሕና ከም ሃገራውያን ተቓለስቲ ትጽቢትና ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ “ኢሳይያስ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ንክውጣሕን 
ሃገር ምስ ኩሉ ትሕዝትኡ ንበይኑ ክብሕቶን፣ ብኡ መሰረት ከኣ፡ ኣብ ልዕሌኻ ህዝቢ ኤርትራ ዘይተኣደነ ኩሉ 
መደያዊ ግፍዕን ጭቆናን ክፍጽም ዕድል ምርካቡ፡ ውድብና ህ.ወ.ሓ.ት. ብመሰረት’ቲ ነዚ ጉጅለ’ዚ ዘቕረቦ ሓገዝን 
ምትሕብባርን ሎሚ እቕሬታ ንሓተካ” ክትብል ኢዩ ነይሩ። ዘረባኻ ናይ ብሓቂ ከም’ቲ ምስላ ኣበው ዝብሎ “ ንበዓል 
ንጎዳስ ሓዊ ደብስ” ኮይኑ ምህላዉ ትስሕቶ ኣይመስለናን።  

5- ካልእ ክንሓቶ እንደሊ፡ እዚ ብጉዳይ “ጀብሃ” ኣመልኪትካ ዝገለጽካዮ፡ ናትካ ናይ ውልቅኻ ርእይቶን ገምጋምን 
ዲዩስ? ወይስ ዕላዊ ርእይቶን ገምጋምን ናይ መሪሕነት ህ.ወ.ሓ.ት. ኢዩ።  

 

ሀ) ናይ ውልቅኻ ርእይቶ ምስ ዝኸውን፡ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንኩሎም ኣብ ተሓኤ (ጀብሃ) ዝተቓለሱ 
ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ከም ሓደ ተቓለሳይ ባእታን ኣብ ምምራሕ ናይ ኣገዳሲ ተቓላሲ ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት. 
እትርከብ፡ ይቕሬታ ክትሓትትን  ልቢ ተቓላሳይ ህዝብና ከተረስርስን ጻውዒትና ነቕርበልካ።   

 
 
 

ለ) እንተደኣ እቲ ዝቐረበ ሚዛን፡ ገምጋም ናይ ውድብኩም ኾይኑ፡ ምሉእ ገምጋም ብዛዕባ’ቲ ዝነበረ ዝምድና 
ክልቲኦም ውድባት ማለት (ተ.ሓ.ኤን ህ.ወ.ሓትን)፡ ብጽሑፍ ክለኣኸልናን፡ ንሕና’ውን ብወገና እቲ ዘሎና ገምጋም 
ብጽሑፍ ከነቕርበልኩም፡ ንመጻኢ ክልትኡ ኣህዛብና ፖለቲካዊ ሓይልታትናን ዕዙዝ ተደላይነት ከም ዘለዎ 
ክንገልጸልካ ደስ ይብለና። 

 
 

ኣብ መደምደምታ፡ ኣብ’ዚ ከንስምረሉ እንደሊ ጉዳይ፡ ንሕና ከም ግ.ሃ.ድ.ኤ. ንዝምድና ህዝብና ምስ ሓው ህዝቢ ኢትዮጵያ 

ብሓፈሻ፡ ምስ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ፡ ብስትራቲጅካዊ ዓይኒ ከም እንጥምቶን፡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክብርኽ ድማ 

ካባና ዝሕትት ጉዳያት፡ ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ከይ ተሸኸልና ናይ ሕጂን መጻእን ትስፉው ዕድል ኣህዝብና ብምጥማት 

ክንሰርሓሉ ምዃና ከነረጋግጽ ንፈቱ። እቲ መትከላዊ መርገጽና እዚ ኮይኑ፡ንታሪኽና ብጌጋ ክምዝነን ብዘይ መልክዑ 

ክቐርብን ምስ እንርኢ ግን፡ ክንእርሞን፡ ንታሪኽና ክንከላኸልን፡ ግቡእና ኢዩ። እዚ ክንብል ከለና ግን ብዘይ ንሓፍነት ኣብ 

መስርሕ ቃልስና ተፈጺሞም ክኾኑ ዝኽእሉ ጌጋታትን ጉድለታትን ብትብዓት ክንግምግምን ውጽኢቱ ድማ ንህዝብና ይኹን 

ንኣዕሩኽትናን ክንሕብርን ወትሩ ድሉዋት ምዃና ከነረጋግጽ ንፈቱ።  

 

ምስ ሰናይ ትምኒት !  

ሓውኹም/ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም 

ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ግ.ሃ.ድ.ኤ. 

 

 


