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እዋናዊ መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ንፍትሒ 

ዓቕሊ-ጽበታዊ ጨካን ስጉምቲ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ተመሃሮ  

ጕጅለ ህግደፍ፡ ትማሊ 09 ጥሪ 2023፡ 5ተ ደቀ`ንስትዮ ዝርከበኦም 67 ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ   

ኣሲሩ ኣሎ። እዞም ጭልቅዓት ቈልዑ፡ መብዛሕተኦም ተማሃሮ 10ይ ክፍሊ ኮይኖም፡ ምኽንያት መእሰሪም ከኣ፡ ጸረ ህግደፍ 

ውዳበታት ኣካይድኩም፡ ንተማሃሮ ዘለዓዕል ወረቓቕቲ ዘርጊሕኩም፡ ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ንመንግስቲ ዝወቅስ ጽሑፋት 

ሓንጢጥኩም ዝብል ክሲ ከምዝርከቦ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ፎርብያ ኣብ ዝርከብ ናይ መመርመሪ ቤት ማእሰርቲ ተሓይሮም 

ከኣ ይርከቡ። እዚ ቤት-ማእሰርቲ’ዚ ብትካል ክፍሊ ስለያ ሃገራዊ ድሕነት ዝመሓደር፡ ኣቐዲሙ መንበሪ ናይ ጓል ሰናባራ መሓመድ ደበና 

ዝነበረን፡ ድሕሪ ናጽነት ግን ብስርዓት ህግደፍ ስለዝተወርሰ ብፍላይ ካብ  1997  ኣትሒዙ ሃገራዊ ድሕነት ንፍሉይ መርመራ ክጥቀመሉ 

ዝጸንሐ ቤት ማእሰርቲ ኢዩ። ነዚ ኢሰብኣዊ ምእሳር ናይዞም ትሕቲ ዕድመ ተመሃሮ ሓላፍነት ወሲዱ ዝመረሐ ተለንተ ሃብተኣብ በራኺ 

ዝበሃል ኣባል ክፍሊ ስለያ ሃገራዊ ድሕነት ምክትታል ክፍሊ ግብረ ሽበራ ዝነበረ ኮይኑ መርመርቶም ከኣ  ካፕቴን መሓሪ ገብረኣምላኽን 

(ወዲ ቀሺ)፡ ምክትል ተለንተ አስቲፋኖስ በራኺን (ኣባል ሃገራዊ ድሕነት ማእከላይ በጽሕፈት) አዮም።  ገለ ካብዞም ተኣሲሮም ዘለዉ 

ተመሃሮ ንምጥቃስ፦ ተመሃራይ 10ይ ክፍሊ ብንያም ኣርኣያ ወልደማርያም (ወዱ ንተጋዳላይ ኣርኣያ ወልደማርያም፡ ኣባል ክፍሊ 

መራኸቢታት ጽገና ሬድዮታት ዝነበረን ካብ 2011 ኣትሒዙ ኣብ ቤት ማአሰርቲ ዘሎን)፡ ተመሃራይ ዮናታን ብርሃነ ጋርዛ ተመሃራይ 10ይ 

ክፍሊ (ኣድራሻ ምምሕዳር ቲራቨሎ)፡ ተመሃራይ ሄኖክ ሃይለ ተስፋምካኤል ተመሃራይ 10ይ ክፍሊ (ኣድራሻ ምምሕዳር ከባቢ ገጀረት)፡  

ተመሃሪት 10ይ ክፍሊ ልዋም ዳንኤል ኣማሃጽዮን (ጓሉ  ንመጀር ዳንኤል ኣማሃጽዮን ኣዛዚ ብርጌድ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 84) ይርከብዎም። 

ምስዚ ዝተኣሳሰር መምህር ያቆብ ክፍለ ዝተባህለ ተቐማጢ ገዛ ባንዳ፡ ትማሊ ምሸት ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ካብ ገዝኡ ኣሲሮም 

ወሲደሞ ኣለዉ። ኣብ መዋጥር ኣትዩ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. በዚ ኣብ ኢትዮጲያ ተኸሲቱ ዘሎ ንእኡ ዘግለለ ናይ 

ሰላም ለውጢ ተሰናቢዱ ንዝኾነ ክብገስ ዝኽእል ተቋውሞ ብኣግኡ ንምግታእ ናይ ምእሳር ስጒምቱ ከም ዝቕጽሎ ጭቡጥ 

ሓበሬታ ተረኺቡ ኣሎ።  

ስርዓት ህግደፍ ነተን ብስም ላዕለዋይ ትካላት ትምህርቲ ዝጽወዓ ኮለጃት፡ ንህዝቢ ከይጸልዋ ካብ ዓድታትን ከተማታት ኣርሒቑ 

ናይ መዓስከራት ቅርጺ ኣትሒዙ ደኲንወን ከብቅዕ፡ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምምሕዳር ወታሃደራውያን መኮንናት ስለ ዝምእከላ፡ 

ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ንምክያድ ምዕይ ከም ዘይብላ ንምገባረን ዝከኣሎ ሰሪሑ። እንተዀነ ግን፡ ዘይከምቲ ዝመደቦ፡ 

ሕማም መርዘን ኮይነን መንጸሮር ስለ ዘትሓዘኦ፡ እቲ ክሳብ ናብ በረኻታት በሪጠ ኣርሒቑ ዝወሰዶ ናይ ምሕያር ስጒምቲ 

ህያው ምስክርነት እዩ። 

ፍትሒ ዝሰኣነን ናይ ምንባር መሰሉ ዝተገፈን ወለዶ፡ ክሳብ ዘወሃህድን ዘማእዝኖ መሪሕ ዝረክብን`ምበር ዕምሩ ምሉእ ተረጊጹ 

ከም ዘይነብር ታሪኽ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። ነዚ ስነ-መጐት ንምስዓር፡ ንመንቋሕቋሕታ ዘለዎም ተማሃሮ እዘን ኮለጃት፡ ቤት-

ጽሕፈት ፖለቲካዊ ጒዳያት ህ.ግ.ደ.ፍ. ብዝተፈላለየ ሓለፋታት ወዲቡ፡ ኣብ ትሕቲ ቊጽጽሩ ከእትዎም ዘይተጣበቦ ብልሓት 

የለን። በዚ ንዘይተደለሉ ድማ፡ ብስም ናይ ኮለጅ ድስፕሊን ጥሒስኩም፡ ከቐጽል ዝኽእል ነጥቢ ኣየምጻእኩምን፡ ዘይምኽኑይ 

ብኲራት ተረኺብኩም ወዘተ ዝብል፡ መርትዖ ዘይብሉ መሳበቢ ብምፍጣር፡ ብቐጥታ ሓላፊ ናይ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ፡ 

ብርጋደር ጀነራል ሃይለ ምሕጹን የባርሮም ኣሎ። ዕላማ ናይዚ፡ ጽልዋ ፈጢሮም ከስግኡ ንዝኽእሉ መንእሰያት ምውጋን፡ 

ኣምሳየኦም ፖለቲካዊ ተገዳስነት ዘይብሎም ልኡማት ወለዶ ሒዝካ ዕምሪ ስልጣንካ ምንዋሕ እዩ። 
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‘ዝተደጎለ ሓዊ ዝጠፍአ ይመስል’ ከም ዝበሃል፡ ፖለቲካዊ ተቓውሞ መንእሰያት ካብ ኮለጃት ላዕለዋት ትካላት ትምህርቲ ናብ 

ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ስለ ዝለሐመ፡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ናይ 2022 ዓ/ም ሓለፍቲ ጸጥታን ወታሃደራዊ 

መኮንናትን ህ.ግ.ደ.ፍ. ናብ ኣብያተ ጽሕፈት ዳይረክተራት ናይ ኲለን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርታት ብምኻድ፡ ደብተር ናይ 

ነብሲ ወከፍ ክፍሊ ዕለታዊ መዝገብ ብምውሳድ፡ ብሰበብ ብፍቓድ ይዂን ብዘይ ፍቓድ ኣብኲርኩም፡ ናብ ክፍሊ ደንጒኹም 

ኣቲዂም፡ ኣብ መንጎ ካብ ክፍሊ ወጺእኩም ብዝብል ጒልባብ፡ ንትሕቲ 14 ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ ከይነሓፈ፡ ብዘይ 

ፍቓድ ወለዶም ኣልማማ ገፊፉ ናብ ግዝያዊ ወታደራዊ መሰልጠኒ ከም ዝወሰዶም ኣብ እዋኑ ምሕባሩ ይፍለጥ። 

እዞም ብኸምዚ ኣነዋሪ ኣገባብ ተገዲዶም፡ ናብ ግዝያዊ መደበራት ታዕሊም ዝተወስዱ መዓንጣ ዘይቈጸሩ ቈልዑ፡ ብዘይ እዂል 

ወተሃደራዊ ትምህርቲ፡ ብተብተብ ካብ ክልተ ሰሙን ዘይነውሕ ስልጠና ተዋሂቡዎም፡ ናብ ተዋጋኢ ሰራዊት ተመዲቦም 

ብቐጥታ ኣብቲ ናይ ጐረቤት ሃገር ኲናት ሓድሕድ ተጸንቢሮም። ከም ሳዕቤኑ፡ ገለ ካብኦም ዘይትካእ ህይወቶም ስኢኖም፡ 

ነባሪ ስንክልና፡ ከም መቊረጽቲ ኣካላትን ከቢድ ስነ-ልቦናዊ ጒድኣትን ወሪዱዎም መጻኢ ዕድሎም ጸልሚቱ ይርከብ። ቊጽሪ 

ናይቶም ግዳያት ካብ ክግመት ዝከኣል ንላዕሊ ስለ ዝኾነ፡ ብዙሓት`ውን ሃለዋቶም ዘይተፈልጡ ስለ ዘለዉ፡ እቲ ስርዓት ምእንቲ 

ክፋኡ ክኽውል፡ ነቶም ውጒኣት ምስ ሰብ ከይራኸቡ ኣጊዱዎም ኣሎ። ዝሕከሙሉ ዘለዉ ወተሃደራዊ ሆስፒታላት፡ ሰብ 

ከይኣትዎ ተኸልኪሉ፡ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ይርከብ። ናይ ዝሞቱን ዝቘሰሉን መንነት ንኸይፍለጥ ብጥብቂ ምስጢር ክተሓዝ 

ከቢድ መጠንቀቕታ ብምሕላፍ ምክትታል ኣብ ምክያድ ይርከብ። 

እዚ ካብ ገዛ ምዕጻው ሰጊሩ ዚንጎ ኣብ ምቕንጣጥን ንዘምለጡ ብጥይት ኣብ ምርሻንን በጺሑ ዘሎ ግፍዓውን ዘይሓላፍነታውን 

ስርዓት፡ ከም ̀ ዝተጸለለ ከልቢ` ኣልማማ ንዋንኡ ከይነሐፈ ዝነክስ፡ ካብ ሕጂ ንደሓር ጭንቀቱ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ስለ ዝበጽሐ፡ 

ናይ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ስጒምቲ ከም ዝወስድ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዝኾነ  ነዚ ትማሊ ዝተፈጸመ ማእሰርቲ ትሕቲ-

ዕድመ ተመሃሮ ኩሉ ኤርትራዊ ክኹንኖ ይግባእ። ̀ ኣሳፊሕካ ሞት ተዀርሚኻ ሞት` ስለዝኾነ፡ ነዚ ጸረ-ኤርትራውነት ስነሓሳብ 

ሰኒቑ፡ ብዘይንሕስያ ዘጽንተና ዘሎ  ስርዓት ኢሳያስ ካብ ሱሩ ንምምሓው ኩሉ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ ኤርትራዊ ኤእምኑ 

ንክድርቢ ንጽውዕ።  

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ንፍትሒ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሓያል ውዳበ ብምፍጣር ንሃገርና ካብቲ ዓትዒቱ ሓኒቑዋ ዘሎ ጕጅለ 

ህግደፍ ሓራ ንምውጻእ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይሊ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገርና ይካየድ ንዘሎ ሓበሬታ ብተኸታታሊ ከቕርብ ምዃኑ 

እናተመባጽዐ፡ ሓገዝኹም ንከይፍለዮ ይምሕጸን። ካብ ኤርትራ ወጻኢ ንዝግበር ናይ ቃልሲ ኣወዳዳድባ ኣመልኪቱ ኣብ ቀረባ 

እዋን መግለጺ ክህብ ስለዝኾነ ብዕቱብ ክትከታተሉ’ውን ይጽውዕ። 

 

ዓወት ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ 

 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ንፍትሒ (ኤሃግፍ) 
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