
ቃልኪዳን ናቕፋን ህዝባዊ ግንባርን፡ ቃልኪዳን ጽንዓትን እምነትን።  

                                                                                                                                                                                       

 

                                                 

   

 

        ናቕፋ ኣብ ጀኦግራፊካዊ ኣቀማምጥኣ ፍሉይነት ዘለዋ ከተማ እያ። ብኡ መጠን ኣብ ታሪኽ ቃልሲ 
ህዝባዊ ግንባርውን ታሪኻ ፍሉይ’ዩ።  ናቕፋ በኽራናት ዝተኸበት ብምዃና ነጻ ንምውጽኣ ዝውሰደቶ ግዜን፡ 
ዝተገብረ ርብርብን፡ ዝተኸፍለ መስዋእትን፡ ኣዝዩ ነዊሕን፡ጽንኩርን፡ ብዙሕን እዩ።  ናቕፋ ኣብ ኣፍደገ ደጀን 
መዓስከራት ህዝባዊ ግንባር ዝተደኮነት ከተማ እያ። ህዝባዊ ግንባር ናቕፋ ገዲፉ ካልኦት ከተማታ ነጻ ከውጽእ 
ዝኽእል እኳ እንተነበረ፡ ኣብ ድሕረ ግንባር ዓርሞሸሽ ሰራዊ ጸላኢ ገዲፉ ምኻድ ማለት፡ ኣብ ከባቢ ናቕፋን 
ብሓፈሽኡ ኣብ ሳሕል ዝነበረ ትካላቱ ምርካብ ማለት እዩ።  ሳሕል ብባህርያዊ ተፈጥርኡ ቆራሪ እዩ። ብፍላይ 
ናቕፋን ከባቢኣን።  ህዝባዊ ግንባር ብቁጠባዊ ትሕዝቱኡ ድኻዩ ኔሩ። መሪሕነት ህ/ግንባር ብረቂቕ ስልቱ፡ 
ሩጡብ ወተሃደራዊ ክእለቱ፡ ንቕሓታዊ ብስለቱን፡ ቆራጽ ተወፋይነቱን ግን ሓያል ኣብ ነብሱ ሚእቲ ብሚእቲ 
ዝተኣማመነ መሪሕነት እዩ።  

     ህዝባዊ ግንባር ናቕፋ ነጸ ክትወጽእ ኣለዋ ኢሉ ምስ ወሰነ፡ ምስ ኣርባዕተ ቀንድን ሓያላት ጸላእቲ ክገጥም 
ምዃኑ ኣብ ግምት ኣእትዩ እዩ ኲናት ዝጀመረ። እዞም ኣርባዕተ (1)ጸላኢ ብዝሑን ምስ ሙሉእን ዘመናዊ 
ዕጥቁ፥ (2)ባህሪያዊ ኣቀማምጣ ሜርት ፥ (3) ሕጽረት መግብን ስእነት ልብስን፥ (4) ትሑትን ንኡስን 
ወተሃደራዊ ዕጥቕን፥ ምስ ካልኦት ሕጽረታቱን። መሪሒነት ህዝባዊ ግንባር ናቕፋ ነጻ ንምውጻእ ዝወስደሉ 
ግዜን፡ ክኸፍሎ ዘለዎ መስዋእትን፡ ተረዲኡ ንተጋደልቱ ኣረዲኡ ዘበገሶ ኲናት ከምዝነበረ በቲ ዝተራኣየ 
ዝንዓት ዝተመስከረ እዩ። ህዝባዊ ግንባር ኣብ ናቕፋ ክዋጋእ ከሎ ካልእ ሓይሊ ኔሩዎ። ሓይሊ ሓፋሽ ህዝቢ 
ሳሕል።  ጽፉፍ ውዳበ ኣብ ክልቲኡ ጸታ።  ደቂ ተባዕትዮ ይትረፍ፡ ደቕንስትዮ ብረተን ዓጢቐን ጸላኣኢ 
ሰሊኹ ከይ ኣቱ ሓለዉኣ ለይትን መዓልትን ብዘይ ዕረፍቲ።  በላሕትን ተሰማዕትን ኣደታት ሳሕል ኣብ ጎኑ 
ኣሰሊፉ’ዩ።  

                  

መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሰብ ሰሪሑ ክበሃል ከሎ ፡ እወ ሰብ ሰሪሑ። እንታይ ማለት’ዩ? ህዝባዊ ግንባር 
ንትሽዓተ ብሄራት፡ ንኽልተ ሃይማኖታት፡ ንኽልተ ጸታታት፡ ንትሽዓተ ቋንቋታት፡ ንትሽዓተ ባህልታት፡ 
ኣወሃሂዱ፡ ወዲቡ፡ ኣንቂሑ፡ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ኣረኣእያ ጠርኒፉ፡ ጸረ ጸላእቱ ኣኽቲቱ። ሰብ ሰብ ዘብሎ 
ፈተውቱን ጸላእቱን፡ ጉቡኡን መሰሉን፡ ሃገሩን ዶቡን፡ ባሕሩን ሜረቱን፡ ምስ ዝፈልጥዶ ኣይኮነን።  ናቕፋ 
ነጻ ንምውጽኣ ዓሰርተ መረርቲ ዓመታት ወሲዳ። ንሳ ኢዳ ንጸላኢ ኣይሃበትን፡ ህዝባዊ ግንባር ነዊሑኒ ኢሉ 



ኣይገደፎን። ኣብ ሞንጎ ህዝባዊ ግንባርን ናቕፋስ ዝተኣስረ ቃልኪዳን፡ “”ቃልኪዳን እምነትን ጽንዓትን ስለ 
ዝነበረ፡  እቲ ዓወት ሓንሳብን ንሓዋሩን ክኸውን ዝኸኣለ። ናቕፋ ነጻ ምስ ወጸት ጸላኢ ዘይተመልሳ ከተማ።   

 

ባጠራ ኤርትራ ናቕፋ ተባሂሉ ክስመ ከለ ሒዝዎ ዘሎ ትርጉም ኣዝዩ ኩቡር ስለ ዝኾነ፡ ህጻናትና ካብ 
ብንእሽትኦም ኣትሒዝና ስለምንታይ ናቕፋ ከም ተሰመየ፡ ሓላፍነት ወሲድና ከነፍልጦም ኣሎና።  ብዛዕባ 
ገድሊ ኤርትራ ብቛንቋታትና ዝተጻሕፉ ብዙሓት መጽሓፍቲ ኣለዉ። ብፍላይ ኣብውሽጢ ሃገር ዘለዉ ደቅና 
ናይ ምምባብ ልምዲ ክሓድሮም ምግባር ሸለል ኢልካ ዘይሕለ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ወለድን ኣብያተ ትምህርትን 
ብዓቢ ቖላሕታ ክርእዩዎ ይግባእ።  ኣብ ደገ ዘሎና ወለዲ ደቕና ቋንቁኦም ናይ ምፍላጥ ሓቢ ሓላፍነት ኣሎና።  
ባህሉን ቋንቁኡን ዘይፈልጥ ሰብ ናይ ካልኦት ግዙእዩ ዝኸውን’ሞ ጥንቃቐ ከድልየና’ዩ። እዛ ጽሕፍተይ ኣብ 
መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ናቕፋን ዝነበረ ቃልኪዳን ስለ ዝኾነት ዝነበረ ቃልሲ ንምፍላት ነንብባ። 

      

ዘይሃስስ ዝኽሪ ንሰማእታትና 

ዓወት ንሓፋሽ 

ገብረንጉስ መስመር 

  

 


